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Förord 
De första volymerna av detta verk Book of True Life innehåller en viss historisk bakgrund och 

förklaringar i sitt förord, så vi slipper ytterligare förklaringar här. 

I slutet av denna volym finns dessutom två böcker som introducerar det fullständiga verket. 

Följande utdrag kan ge läsaren en liten försmak av det gudomliga ordets tydliga och upplyftande kraft: 

Så snart du förstår att du har kommit till den här världen för att få erfarenhet och för att förverkliga den 

gudomliga lagen om kärlek och barmhärtighet mot din nästa, har du trängt in i det här livets harmoni. Ni 

vet redan genom mina uppenbarelser att den som inte lyder min lag måste återvända till den här världen 

tills själen fullföljer den uppgift som anförtrotts den. (228, 54) 

Det finns en materiell del i dig som är från jorden och en andlig del som är från himlen. Det finns en 

tid då människan känner sig som materia och en tid då hon känner sig som andlig. När du lämnar den här 

jordiska kroppen och går över till det andliga tillståndet kommer du att förstå det som du ännu inte har 

förstått. Din kropp kommer att stanna kvar här eftersom den tillhör jorden. Men din själ kommer att flyga 

upp till de höga regionerna där du kommer att fortsätta att leva för att fortsätta din andliga utveckling. 

(228, 69) 

Själarna befinner sig på olika trappsteg på stegen, men jag älskar dem alla lika mycket och ger dem 

möjlighet att nå toppen. På samma sätt bör du älska dina medmänniskor utan hänsyn till deras grad av 

själslig utveckling uppåt. (223, 72) 

Allt skapat hyllar mig, från atomen till den största stjärnan, från den mest efterblivna mänskliga varelsen 

till den mest utvecklade själen. Ni som är bekanta med allt som existerar i er värld ser hur varje varelse 

och varje kropp utför en uppgift och fullföljer sitt öde. I detta uppfyllande hyllar de mig. Det är en 

hyllning till deras harmoni med helheten. Sannerligen säger jag er att alla skapade ting gläds åt sig själva, 

även stenen som ni tycker verkar stum eller död på grund av sin hårdhet och orörlighet. Ty Guds Ande, 

som finns i allt som han har skapat, är liv. (229, 53) 

Andens rike är oändligt, men för att uppnå den höjd som gör att du kan njuta av det och leva i det, är 

det nödvändigt att känna till vägen och ha ljuset för att stiga upp till det. Men tro inte att jag förringar ert 

jordiska liv: nej, lärjungar. Varför skulle jag förringa den, eftersom jag har förberett den för er! Förstå att 

livet i den materiella världen också är en del av livet i det andliga, oändliga och eviga riket. (223, 26) 

Om ni kunde förvandla den här jorden från en dal av tårar till en värld av lycka, där ni skulle älska 

varandra, där ni skulle sträva efter att göra gott och leva enligt min lag, sannerligen säger jag er att detta liv 

skulle vara ännu mer förtjänstfullt och upphöjt i mina ögon än en tillvaro full av lidande, olyckor och tårar, 

hur stor er vilja att uthärda dem än är. När kommer du att kunna förena det andliga livet med det 

mänskliga livet på ett sådant sätt att du inte längre ser någon gräns mellan det ena och det andra? När 

kommer du att göra din existens till ett enda liv genom att förkasta tanken på döden för att gå in i 

evigheten? Kunskapens ljus kommer att finnas i människorna först när spiritualiseringen blommar upp i 

världen. (219, 16) 

Tiden kommer att komma då kärlekens gränser i den här världen kommer att upphävas och då världarna 

kommer att närma sig varandra genom förandligande. (213, 61) 
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Instruktion 208 
1 Mitt ords eko har väckt er, och ni har kommit från avlägsna länder, folk och länder, på en lång väg 

full av händelser, och längtat efter att möta Mästaren. Och ni har uppnått det ni har slitit och offrat er för, 

för ni har kommit till mig. Du har tagit det första steget på den väg som kommer att leda dig till toppen av 

berget där jag har gått före dig för att vänta på dig. 

2 Du har öppnat ditt hjärta som en tom bok så att jag kan skriva denna undervisning i det. En del har 

erbjudit mig sitt intellekt, och jag har skrivit mitt ord i det också, i hopp om att hjärtat ska bli mottagligt. 

För detta ljus kommer att tränga in i den andliga själen där det kommer att finna ett hem som det aldrig 

kommer att lämna igen. 

3 Mitt ord har aldrig varit så tydligt och detaljerat som under denna tredje epok, då jag har gjort det 

mer mänskligt begripligt. Mitt ord får dig att förstå vad jag har gett dig under de senaste två tidsåldrarna. 

De två bud som jag lämnade till er i början innehåller hela min undervisning: "Du ska älska Gud av hela 

ditt hjärta och av hela din själ och din nästa som dig själv." Senare sade Jesus till er: "Älska varandra", och 

nu fortsätter jag min undervisning för att fullborda mitt arbete bland er och på så sätt uppfylla mitt löfte 

om att återvända. 

4 Jag har inte visat mig i någon kyrka vid den här tiden, för jag kom för att önska det tempel som 

finns i era hjärtan. Liturgiernas högtidlighet och de religiösa ritens prakt lockar inte till sig Min Ande och 

representerar inte heller Min Kyrka. 

5 Under den andra tidsåldern förväntade sig de religiösa ledarna och prästerna att Messias skulle 

födas inom kyrkan. Men jag kom inte till världen med dem, för för mig var stallet i Betlehem renare, och 

hos herdarna fann jag mer kärlek och värme under den kalla vintern. Det är anledningen till att den tidens 

teologer tog fel och att de styrande förföljde mig från min födelse till min död. 

6 Idag är teologerna återigen förvirrade inför min återkomst, för profetiorna och tillkännagivandena 

om den har inte tolkats korrekt. 

7 Redan från början fanns det tvivel om min ankomst, trots att jag hade gett er bevis som vittnade 

om mig. På detta sätt byggde jag upp tron i mitt folks hjärta. 

8 I den nuvarande tiden har stora mängder lärjungar uppstått, men trots sin mängd når de inte upp till 

den tro och kraft som de tolv som följde mig under den andra tidsåldern besatt. Men vad kommer ni att 

göra efter min avresa? Ni vet alla att jag kommer att fortsätta att tala till er under de sista tre åren av 

undervisning som ni kommer att få med hjälp av det mänskliga sinnet. Om du verkligen förstod mig skulle 

du vara säker på att jag för evigt är med dig, att jag för evigt talar till dig. Men vilka av er förbereder sig 

innerligt för att känna min gudomliga närvaro och för att höra min röst? Vem kommer år 1950, den 

fastställda tiden för min avresa, att uppnå den nödvändiga andlighet som krävs för att kommunicera med 

Mästaren utan en röstbärare? 

9 Jag blir inte förnärmad om ni inte erbjuder mig altare eller blommor, eller om ni inte tänder lampor 

åt mig. För det jag alltid har sökt i människans hjärta är det andliga altaret. 

10 Blommorna är trädgårdens och ängarnas offer, deras doft och doft kommer till mig som ett 

kärleksoffer. Beröva därför inte ängarna och trädgårdarna deras kärleksgåvor. Tänd inga andra lampor än 

de som är förknippade med tron på min gudomlighet. För om era hjärtan är mörka har ni ingen nytta av att 

tända oljelampor. 

11 Ni är oförmögna att förstå, och än mindre genomföra, den perfekta undervisning som jag har 

uppenbarat för er. Dess namn, Trinitarian Marian Spiritual Doctrine, säger allt: andlig upphöjning, 

erkännande av de gudomliga uppenbarelsernas treenighet och vördnad av Maria, den gudomliga 

ödmjukan. 

12 Innan år 1948 började sa jag till er genom otaliga röstbärare: "Gör er redo, för jag kommer att göra 

om era andliga riter." För jag vill inte att världen ska döma er som dåliga lärjungar som har låtit sin 

Mästare ta del av deras överflödiga sedvänjor. Jag har anförtrott dig mitt perfekta verk, som du inte får 

förvränga genom ditt sätt att agera. Var och en som vill följa mig ska bära sitt kors och föra sanningen 

vidare genom hela sin varelse, så långt han kan och hans förmåga tillåter. Du är inte alltid beredd, men du 

bör alltid vara det, för när du minst anar det kan en prövning eller en behövande person dyka upp, och då 

måste du vara omedelbart till hands. 
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13 För familjefäderna är korsets börda tung. Efter att ha fört de nya generationerna till världen har de 

förstått att detta inte räcker för att de ska betrakta sin uppgift som slutförd. Faderns lag för det första folket 

var: "Väx och förök er". Och för närvarande, när jag ser en stor utveckling i den mänskliga själen, säger 

jag återigen till er: "Väx och förök er", men inte bara i materiella saker utan också i andliga saker, i 

dygder, i kärlek. Detta är lagen från början till slut som ni skall uppfylla, så att ni kan gå in i min närvaro 

och säga till mig: "Jag är nöjd: "Herre, här är min andliga och mänskliga uppfyllelse, här är min frukt." 

14 Älskat folk, tiderna tillåter inte att ni står stilla. Naturens krafter, smärtan, kriget, konflikten och 

kaoset säger oupphörligt till dig: "Vakna och arbeta!" Låt ditt hjärta fyllas med detta vin, som är Mästarens 

blod, så att det kan flöda över som liv och kärlek till dina medmänniskor. 

15 Kom ihåg att mitt ord kommer från en Fader som söker dig, som älskar dig och rättar dig, som tar 

upp dig när du snubblar och botar dig när du är sjuk. Jag har inte heller kommit i dag för att ge dig 

instruktioner, utan bara för att smeka dig. Jag ska göra alla dina gärningar tydliga i ditt samvetes ljus, men 

inte avslöja några inför andra, så att du i tystnad kan höra den inre domarens röst och komma ihåg att Jesu 

lärjungar ska prisa sin Mästares namn med sina gärningar. 

16 Jag talar ofta om mitt avsked på samma sätt som jag gjorde med mina apostlar i den andra epoken: 

Jesus var omgiven av sina lärjungar. Nästan alla var äldre än mästaren. Vissa var i medelåldern, andra var 

äldre. Det fanns bara en som var yngre än Jesus, nämligen Johannes. 

Mästaren talade återigen om sin förestående bortgång, och med tanke på detta tillkännagivande frågade sig 

dessa män: "Varför talar han om sin förestående bortgång, fastän vi är närmare slutet?" Orsaken var att 

lärjungarna inte kunde förstå att denne människa, som var full av liv, kärlek och kraft, kunde dö i jordiska 

termer. De kunde inte förstå att han som kom från Fadern kunde upphöra att leva. 

Men Jesus fortsatte att tala om sin avresa och fortsatte att säga adjö, så att dessa hjärtan blev vana vid 

tanken på separation och förstod att de var tvungna att använda tiden och behålla det dyrbara fröet i sina 

hjärtan. Då sade en av dem till sin mästare: "Herre, om någon försöker röra vid dig ska vi hindra det." 

Jesus svarade: "Det som är skrivet skall ske, och Faderns vilja skall ske. För tidigare skall himmel och jord 

förgås än att hans ord inte uppfylls." 

17 Lärjungarna lyssnade förtvivlat och sorgset och frågade sig i hemlighet: Vad skulle de göra om han 

inte längre var med dem? Hur skulle de kunna kämpa ensamma bland människor? Hur skulle de kunna ge 

ljus åt den blinde, rena den spetälske, återuppväcka den döde och omvända syndaren? Mästaren läste deras 

tankar och vid lämpligt tillfälle sade han till dem: "Ni kommer att vara på min plats som får bland vargar. 

Men om ni tror på mig och håller er på vägen, kommer ni inte att förgås." 

18 Min passion ägde rum, mitt ord blev sant, och mina apostlar kände hur deras mod och tro försvann 

när de såg Jesus svettas av blod i olivträdgården, som om han var rädd för människor ─ han som hade 

makt i sina händer. 

Inför den skrikande mobben förväntade de sig att Mästaren skulle tysta den, eftersom han själv hade 

tystat de besatta. Och när de ondskefulla händerna grep rabbinen för att arrestera honom, frågade de 

bestörta lärjungarna: "Herre, varför lät du dig arresteras som en brottsling när det inte finns någon synd i 

dig?" Ändå gömde de sig och övergav sin Herre. Ändå fortsatte Kristus att undervisa, både som Gud och 

som människa. För han ville vara människa för att vara ett perfekt exempel och känna mänsklig smärta. I 

honom fanns all rädsla, all övergivenhet. Han tog emot all elakhet och vanära i sin kropp. Och sedan kom 

den sista timmen. 

19 Från träkorsets höjd sökte hans ögon bland folkmassan efter hans vänner, lärjungarna ─ de som 

hade levt med honom, älskat honom och följt honom på hans vägar. Men de fanns inte där i 

dödsögonblicket, hans fysiska ögon såg dem inte. Endast Johannes, den yngste, var närvarande och stod 

bredvid Mästarens mor. Till lärjungen gav han sitt sista budskap, och till Maria vigde han i det ögonblicket 

den universella modern inför hela mänskligheten. 

20 Allt var genomfört. 

21 Lärjungarna, som var förenade i sorg och klagan, sökte tröst hos Maria. Men Mästaren, som redan 

hade blivit en andlig varelse, gjorde sig själv synlig. Han besökte Maria och de heliga kvinnorna, som 

vittnade för apostlarna om vad de tvivlade på. Men Jesus, som ville bevisa för dem att han fortfarande 

bodde bland dem, sökte också upp dem för att visa sig för dem. 
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22 Apostlarna bodde i ett hus vid ett visst tillfälle. Thomas var inte en av dem. Medan dessa män gav 

sig hän åt sina minnen kom Mästaren in till dem genom väggarna och sade till dem: "Min frid vare med 

er." Lärjungarnas förvåning var obeskrivlig när de kände igen tonläget i den röst som var unik för dem. 

23 Jesu gestalt försvann igen, och apostlarna rapporterade nyheten till Tomas full av mod och glädje. 

Men han hånade sina bröder. Och medan han förnekade vittnesmålet visade sig Jesus återigen i rummet 

med stängd dörr och hälsade: "Frid vare med er". Thomas ─ först rädd vid åsynen av miraklet, sedan full 

av ånger ─ tittade på Jesu gestalt, men tvivel plågade honom. Då sade Mästaren till honom: "Kom hit, 

Thomas, lägg dina fingrar i såret på min sida." Den otroende och materialistiska lärjungen satte in dem, 

och genom detta sår kunde han se det förlovade landet. Då föll Thomas ner vid sin Mästares fötter och 

erkände, gripen av smärta och ånger: "Herre, Herre, det är du." "Ja, Thomas, du erkänner nu att det är jag, 

eftersom du har sett. Saliga är de som tror utan att se." 

24 Människor: Du upplever allt detta nu. Jag meddelar er min avresa om och om igen. Jag släpper 

gradvis på er materialism så att ni senare inte kommer att vara otrogna, okunniga eller förvirrade. 

25 På den sista dagen av min vistelse bland er vill jag inte se er slita ert hår, jag vill inte att era 

munnar ska ropa: "Varför går du, Mästare?" 

26 I sista ögonblicket vill jag se dig svept i en mantel av andlighet, lugn och hängivenhet, full av 

förtröstan om att jag inte riktigt har försvunnit, att jag är närmare dig. 

27 Jag har sagt till er att varje öga, både syndare och icke-syndare, kommer att se mig. En del kommer 

att se Jesu gestalt andligt, andra kommer att känna min närvaro i sina hjärtan, en del kommer att uppfatta 

mitt ljus i sina sinnen och ytterligare andra kommer att uppleva mirakel på sin väg. Jag kommer att vittna 

om mig själv i bön och i prövningar. Men det kommer inte att vara nödvändigt för er att skåda Jesu 

mänskliga gestalt, utan att känna mig i själen och i hjärtat. Det ska inte finnas någon sorg, det ska inte 

finnas någon tomhet eller övergivenhet, det ska inte finnas någon sorg eller gråt. 

28 Jag vill att ni förenar er vid min avresa så att ni kan förena alla era andliga krafter. Med dem kan 

du representera det som Mästaren gav dig med sitt ord. 

29 Om det finns en sann förening bland er, kommer det att ske tecken i himlen och på jorden, och 

folken kommer att känna till det. 

30 Detta har varit mitt undervisningsord, detta har varit mitt ord för kärlek och undervisning: en 

oändlig smekning. 

31 Ni måste förbereda er mer och mer ─ eftersom tiden närmar sig då jag inte längre kommer att tala 

till er genom den mänskliga förmågan intellekt. Ni kommer att försöka mätta er mer och mer med den 

andliga kraft som mitt ord förmedlar. 

Materialismen är på sin höjdpunkt. Fram till idag har världen levt utan att känna eller höra mig. Det 

finns bara några få som lever förandligat, som ser Mitt ljus och går framåt på sin väg, men hur många är 

inte i mörker. Vissa väntar på min återkomst, i dem lever tron på att Kristus kommer att återvända för att 

bli människa. 

32 Lärjungar, ni som har hört mig: Ni har klart framför er den uppgift ni har att uppfylla: att förkunna 

för människorna de goda nyheterna om min ankomst i denna tid och att göra dem medvetna om mina 

uppenbarelser och läror. Ni är de vittnen som vet att jag har kommit till er på samma sätt som jag senast 

sågs under den andra eran: andligt. 

33 Men innan ni skulle kunna kommunicera med er Herre från ande till ande, ville jag kommunicera 

mig själv genom vanliga människors intellekt, men begåvade av mig, så att denna kommunikation skulle 

tjäna er som en grund eller förberedelse för er framtida utveckling uppåt. 

34 Den mänskliga vetenskapen med sina landvinningar är ett bevis på att själen har utvecklats, och 

även om vägen är olika i varje enskilt fall har den lämnat spår av sin uppåtgående utveckling i varje 

tidsepok. Den dag kommer när vetenskapen själv kommer att bidra till själens utveckling, för allting är 

inriktat på detta mål. 

Jag säger er att den sanna vetenskapsmannen är den som av kärlek till sin nästa söker i skapelsens 

innersta delar efter dess hemligheter tills han finner det gudomliga ljuset. Den som arbetar på detta sätt 

kommer aldrig att vara uppkäftig över sitt arbete, utan kommer bara att betrakta sig själv som ett verktyg 

för Skaparen. Därför kommer han aldrig att förneka Guds existens. 
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35 Tiden kommer också att komma när de munkar som är inlåsta i cellerna kommer att lämna dem 

eftersom de är övertygade om att deras flykt från världen och deras mystik är meningslös. De kommer att 

kämpa bland människor för att uppfylla det syfte för vilket de skapades. Med ett ord kommer de att göra 

slut på den andliga stagnationen för att gå framåt. 

36 Andlighetens frö är fröet till den tredje eran som jag sår bland er. Den ger mänskligheten 

hemligheten till ett bättre liv. 

37 Se hur människor, i brist på andlighet, missbedömer och splittrar sig själva. Ni har själva skapat 

olika vägar som avlägsnar er från varandra. Ni är själva vittnen till denna brist på förståelse. 

38 Återigen säger jag er att kriget mellan människor ännu inte är över. För kriget mellan ideologier, 

trosbekännelser och religioner, filosofier och doktriner kommer att komma, var och en vill vara den enda 

innehavaren av sanningen för de andra. 

39 Mitt offer från den andra tidsåldern har ännu inte förståtts av mänskligheten. Även om de flesta 

säger sig erkänna Kristus har de inte erkänt sig själva i mig. Varför söka mig på snåriga vägar, när jag bara 

vandrar på mildhetens, barmhärtighetens och rättvisans väg? 

40 För att nå mig är det viktigt att älska sina medmänniskor. 

41 I dag behövs det fortfarande präster, domare och lärare. Men när ditt andliga och moraliska 

tillstånd har höjts kommer du inte längre att behöva dessa stöd eller dessa röster. I varje människa kommer 

det att finnas en domare, en vägledare, en lärare och ett altare. 

42 Jag vill se ett folk utan riter, dekret och dogmer, som vet hur man går den rätta vägen och som 

lever min kärlekslära. 

43 Jag ger er denna frihet i dagsläget, för ni är inte längre föremål för vissa former av kulter. Detta är 

inte en ny väg, utan en del av samma väg som jag har utstakat för er, men som ni inte kände till. Studera, 

fördjupa mina ord och ni kommer att inse att de innehåller sanning. 

44 Jag är kärlek, och som kärlek ger jag mig själv till dig utan att ställa några villkor. I de tider ni går 

igenom behöver ni denna stimulans, denna kärlek, som är viktigare än all mänsklig tillgivenhet. 

45 För att uppnå den upphöjning som gör att du kan kommunicera med min gudomlighet behöver du 

inte längre stimulera dina sinnen med hjälp av några musikaliska toners harmoni, eller bli upphetsad inför 

riter eller materiella föremål. För din själ rör sig bara i det som är djupt andligt. Närhelst du öppnar ditt 

hjärta för att lyfta din själ till mig, upplever du den känsla av frid som kommer från oändligheten. 

46 Hur är det möjligt att det finns människor som inte gör något för sin andliga utveckling? Hur kan 

det finnas människor som sjunker lägre än de underordnade eller förnuftslösa varelserna? Den förnuftslösa 

varelsen syndar inte, eftersom den bara begränsar sig till att följa sina egna lagar. Människan å andra sidan 

syndar mycket eftersom hon bär inom sig en själ av ljus, en ande och en intuitionsförmåga. 

47 Bland dem som är kallade att arbeta för detta arbete finns det också de som ibland glömmer vägen, 

som glömmer det andliga tecken som Herren har märkt dem med, så att de bara lämnar spår av fred och 

välsignelse på sin väg. Hur kan du ta dig ner från det steg som jag har placerat dig på? Detta är 

anledningen till att jag ständigt kommer ner för att tala till er, så att mitt ord, som en fin mejsel, kan jämna 

ut ojämnheterna i ert hjärta, för att få er att förstå att föreningen med Gud inte kan etableras om ni inte 

håller er borta från orenhet. Först då, när du lyckas höja ditt tänkande över all negativitet och söker mig i 

det oändliga, kommer du att uppleva en märklig känsla av lycka. Genom detta kommer du att inse att om 

du söker mig på detta sätt kommer Faderns barmhärtighet inte att tveka att manifestera sig i din själ. 

48 I sådana ögonblick är du verkligen inte längre i den materiella världen, även om din kropp 

fortfarande är på jorden. Den andliga själen har stigit uppåt och har därmed brutit alla fysiska kopplingar 

för att gå in i ett annat liv och en annan rymd. Det är där man känner Faderns kärlek, där friden och lyckan 

i hans rike blir påtaglig. 

49 För att väcka denna längtan hos de oregerliga förvandlar jag mig själv till en trogen följeslagare 

tills jag får dem att känna det goda i sitt hjärta ─ den känsla som får dem att utföra verk som för dem 

närmare mig. När de väl har tagit detta steg har de sett hur stort fältet är som breder ut sig framför deras 

ögon och inbjuder dem till arbete och kamp. Vilken glädje de känner i sina hjärtan när de förstår allt det 

som de inte såg med sina ögon och inte hörde med sina öron eftersom allt var förvirrat för dem och de inte 

var medvetna om att de var kallade att fullgöra ett ädelt och känsligt uppdrag. 
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50 Till er alla säger jag: Om ni kan bli ett med Mästaren kommer ni att känna andras elände mer och 

mer som ert eget och ni kommer att försöka göra för era medmänniskor vad ni har sett mig göra för er. Om 

ni ibland anser att ni är ovärdiga eller klumpiga räcker det att ni känner grannkärlek och vänder er till mig 

för att jag ska göra det ni inte kan göra. Det viktigaste är att börja, även om uppgiften först verkar omöjlig. 

Senare kommer mirakel att ske och tron kommer att tändas. Då kommer de hungriga, de spetälska, de 

trasiga och de misslyckade att komma till era dörrar, behovet i alla dess former. 

Men du måste vakta och be, för frestelser och förförelser kommer att drabba dig och erbjuda dig 

världen i utbyte mot din förandligande. Det kommer också att komma personer som försöker lura dig med 

till synes storslagna ord och idéer. Lusten frestar din kropp och försvagar din själ. Du måste stå upp mot 

allt ─ ibland ensam, ibland tillsammans med dina bröder. Dina vapen kommer att vara förberedelser, tro, 

ditt inneboende syfte och den kunskap som du gradvis kommer att få från Mästaren. 

51 Det är så ni blir starka soldater av människor som har besegrats av livet. Du kommer att gå 

förberedd in i den tid av kamp som du för närvarande upplever. Din själ kommer inte att misströsta, för 

den kommer att känna att den behöver denna kamp för att rena och höja sig själv. Sannerligen säger jag er 

att för var och en som kan visa mig att hans arbete är fullbordat kommer det att accepteras som hans sista 

arbete inom materien. 

52 Sedan, medan din kropp förvandlas till stoft och din själ, nu befriad från sin sista mänskliga 

klädnad, har börjat sitt andliga arbete, kommer den att skåda stegen med trappsteg på vilken den steg för 

steg kommer att stiga uppför de sju stegen tills den når Faderns sköte, som är kraft, nåd och ljus. 

53 Se: trots att ni har sjunkit ner i en sådan stor ofullkomlighet, medan ni har gått igenom världens 

vägar i olika kroppar, med kännedom om smuts och orenhet, har ni varit värdiga min kärlek. Men hela den 

här långa resan var den erfarenhet som din själ fick för att kunna uppskatta värdet i Mina lagar och det 

värde som det andliga har ─ att förstå att själens utveckling ger ära och fullkomlig tillfredsställelse. Det är 

därför jag alltid har bjudit in människor till denna väg. För så länge de inte uppnår det, kommer lidanden 

att fortsätta att plåga dem och falska nöjen kommer att fortsätta att plåga dem. 

54 Det jag lär er är till gagn för var och en som kärleksfullt tar emot min undervisning, så att hans 

gärningar kan förvandla honom till en framtida mästare som kommer att överföra min kraft och mitt ljus, 

som måste övervinna världens korruption. 

55 Den här tidens ondska har öppnat avgrunder av förtvivlan inför folket. 

56 Det finns många verk bland människor som är stora och goda till utseendet. Därför säger jag till er: 

Vakta, så att du kan bekämpa varje bedrägeri, i vetskap om att det inom dig finns en ojämförlig och sann 

storhet. 

57 Finns det någon större ära än att dela och praktisera godhet med andra? Vilken större ära finns det 

än den kärlek vi kan ge till våra grannar, vars ljus och inflytande kan hjälpa dem att också ta vägen till 

fulländning? Vilken större glädje finns det för själen än att kunna övervinna kroppens svaghet för att höja 

sig från den nivå där den befinner sig? 

58 Redan under den andra eran talade jag till er om det andliga livet, och er ande förstod en del av det 

jag talade om och det mål som den är avsedd för. Idag, när jag ser er återigen samlade runt mig, avslöjar 

och förklarar jag för er allt som var obegripligt för era sinnen. Och jag säger er än en gång att den som vill 

följa mig ska ta sitt kors och följa mig. För mitt kors betyder inte död utan kärlek och osjälviskhet, 

uppoffring av överflödigt gods för själens bästa. 

59 Lärjungar, gör dagens barn bekanta med min undervisning. Låt alla som har förstått mitt ord forma 

sina barn med höga ideal och ta bort all ondska från deras hjärtan. Så i dem fröet av godhet, som är 

andlighet. När dessa barn väl har tillräcklig förståelse för att förstå kraften i min undervisning kommer de 

inte att vackla på sin väg, utan deras steg kommer att vara säkra och ingen kommer att kunna lura dem. 

60 Likt en sol som utstrålar liv, ljus och värme har jag utgjutit mig själv över alla. Men var och en 

kommer att ta emot det i enlighet med sin utveckling och förberedelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 209 
1 När den fastställda tiden närmar sig då detta sätt att ge er min undervisning upphör, tränger ni mer 

och mer in i mitt gudomliga budskap. 

2 Ni vet att medan jag har gett er mitt ord har världen levt utan att känna eller höra mig. 

3 Det är bara några få som har fått veta att jag kommer. Resten av mänskligheten lever i förhoppning 

om att när jag återvänder ─ som utlovat ─ kommer jag att göra det kroppsligt, det vill säga att jag blir 

människa igen. 

4 Endast ni vet att ni redan befinner er i den tredje tidsåldern där jag talar till er genom dem som 

valts ut som bärare av mitt ords röst. 

5 Den mänskliga vetenskapen ger dig bevis på dess utveckling. Inse att även detta avslöjar själens 

utveckling. Människan har i varje tidsålder lämnat sina spår av framsteg, som de som kommer senare 

gradvis gör till sina egna. 

6 Vetenskapen är ljuset från Min visdom som avslöjar dess hemligheter för människorna. Den 

vetenskapsman som har en upphöjd själ kommer inte att söka mig genom riter, för hans vetenskapliga 

gåva kommer ständigt att föra honom närmare Fadern, som är den gudomliga vetenskapen. Denna person 

kommer aldrig att skryta med sitt arbete, för ju mer han upptäcker, desto mindre känner han sig. Han 

kommer inte heller att kunna förneka min existens, eftersom han i naturen kommer att se spåren av 

Skaparen i varje vändning. 

7 Lärjungar, jag har också gett er gåvor som ni ska utveckla så att ni kan vara de som med enkla ord 

men fulla av sanning förankrar denna undervisning i era medmänniskors hjärtan. 

8 Det frö av spiritualisering som jag alltid har sått i världen kommer jag att lämna igen i denna tid. 

Detta frö innehåller hemligheten till ett bättre liv. 

9 Om människorna idag slåss sinsemellan, om de är splittrade i trosläror, i klasser och raser, om 

människorna inte älskar varandra, inte förstår varandra och inte heller är barmhärtiga, så beror det på att 

mitt kärleksfrö inte gror i deras hjärtan. Men i denna tid, när jag sänker mig över åkrarna som en nådens 

dagg, kommer mitt frö, som är gömt i varje mänsklig varelses hjärta, att gro och bära frukt. 

10 På samma sätt som jag tillkännagav min ankomst till er under den andra tidsåldern, tillkännager 

jag i dag kriget mellan trosbekännelser, världsåskådningar och religioner, som en föranmälan om 

etableringen av mitt rike av förandligande bland människorna. 

11 Mitt ord, som ett eldigt svärd, kommer att förstöra den fanatism som har omslutit människor i 

århundraden. Den kommer att riva slöjan av deras okunnighet och visa den ljusa, lysande vägen som leder 

till mig. 

12 När mänskligheten tack vare sin förnyelse är mottaglig för det andliga kommer den inte längre att 

behöva lagarnas stränghet eller jordens rättvisa för att uppträda väl, både andligt och jordiskt, för att kunna 

uppföra sig väl, för då kommer varje människa att kunna vara sin egen domare. 

13 Min undervisning introducerar varken dogmer eller riter; den inspirerar endast till godhet. Min 

andliga undervisning utsätter inte någon för vissa former av kult; den är en ständig inbjudan till sanningens 

väg. 

14 Du kommer in i skuggan av det mäktiga trädet där ─ som du vet ─ det är han som erbjuder dig det 

eviga livets bröd, den näring som ger dig styrka att uthärda livets resa. 

15 "Ordet" har kommit till dig för att inleda en ny tidsålder. 

16 Gång på gång har jag skickat er andliga budskap som uppmanar er att stiga upp. För kroppens 

materia kedjar själen till jorden som en tung kedjelänk. 

17 Under er utveckling har ni slutligen förstått att ert öde inte beror på materien utan på min vilja. 

18 Människan håller inte alltid med om mina avsikter och visar mig sitt avståndstagande och sin 

olydnad. Många gånger har han kallat mig orättvis och försökt att störa mina höga råd. Andra tvivlar på 

min makt när de inte får det de önskar av mig, och när de sedan har fått det, tillskriver de det bara sin 

ansträngning. Därför tänker de till slut på sig själva som gudar och kungar och glömmer honom som satte 

en andlig själ i människan och omgav henne med en underbar natur. 

19 Skulle människan med all sin vetenskap kunna skapa något av det som jag har skapat? Nej, 

människor. 
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20 Den mänskliga vetenskapen har sina gränser, men Gud, skaparen, har inga gränser. Vetenskapen är 

ljus, men i många människors händer blir den till mörker. I universum vittnar dock allting om mig. Alla 

naturens riken sjunger sin sång om liv och kärlek. Men trots att jag genom allt skapat säger till er: "Här är 

jag", söker ni min avbild i ofullkomliga verk gjorda av människohänder. Sedan böjer du dig ner inför dem 

och dyrkar dem, vilket hindrar din själ från att höja sig. 

21 Jag ger dig kärlek, för jag hittar ingen person vars hjärta öppnar sig lite för att göra någon annans 

lidande till sitt eget. De som jag anförtror rikedomar och makt för att tjäna sin nästa vägrar all 

barmhärtighet, och även de som påstår sig representera mig på jorden, omringade av lyx och klädda som 

kungar, stänger öron och hjärta för klagan från den som längtar efter kärlek och barmhärtighet. 

22 Detta är inte mina vägar. Den smala väg som jag har markerat är godhetens väg. Därför säger jag 

er igen: Mitt ord är min väg, för det talar alltid till er om rättfärdighet, moral och kärlek. 

23 Jag gör ditt hjärta känsligt för att prägla mina läror på det och du kommer verkligen att känna dig 

närd av det eviga livets bröd. 

24 Jag älskar alla lika mycket. Men alla kommer inte att höra mig i denna tid. Precis som under den 

första och andra eran har jag valt en plats på jorden för att samla dem som vill höra mig. 

25 I varje religiöst samfund tar människor ledningen av samma, som kallar sig mina budbärare, mina 

utvalda, mina gynnade. Men jag ser inte en enda rättfärdig person genom vilken mänskligheten skulle 

kunna räddas. Det finns ingen mun som kan tala så som jag talade till er i Jesus. 

26 Folket slits fram och tillbaka mitt i en virvelvind, och i sitt kaos lider och suckar de inför det 

förestående kriget. 

27 Dessa folk kunde ha fått andlig näring av mina ord från den andra epoken medan jag återvände, 

men det brödet var dolt eller förfalskat. Och så ser du vissa människor som rör sig fritt, andra som är 

likgiltiga, de flesta fanatiska och hårdhjärtade. 

28 När kommer den rike mannen att vara redo att dela ut sina rikedomar till de fattiga? 

29 När kommer den som är välklädd att vara beredd att lägga av sina kläder för att täcka den nakna? 

Mänskligheten hungrar efter exempel och behöver rättvisa och barmhärtighet. 

30 Människor har glömt att jag avstod från mitt rike för att leva bland er och ge er allt som finns i 

mig. Var finns mina ställföreträdare som verkligen tar mig som exempel? 

31 Till er säger jag: Jag har kallat er för att återigen göra er till arvingar, och jag ger er befogenhet att 

bota de sjuka med min kärleks balsam, som är mitt eget blod. 

32 Känn er själva så att ni kan förstå att jag har gjort er värdiga till min nåd även utan förtjänst, och se 

på de människor som likt vilsna får höjer sina klagosånger. Se hur männen kommer hem tomhänta, lyssna 

till smärta och förtvivlan. 

33 Se på dina händer, i dem finner du kraft och tröst för att lindra dessa lidanden. Varför tvivlar du på 

denna nåd? Låt trons ljus brinna i era hjärtan tills det blir en fackla. Stäng inte era hjärtan, för då blir ni 

också rika snyltare. Inse att ni måste vittna om mig och tala om mig. Men om ni inte gör det, kommer 

stenarna att vittna om mig. 

34 Jag är makt och rättvisa, men vänta inte tills jag ger er dessa lektioner genom smärta eller naturens 

otyglade krafter. Hoppas att min gudomliga utstrålning omger dig och att min kärlek välsignar dig för 

alltid. 

35 Min gudomliga Ande kommer till dig för att lindra ditt lidande. För du har blivit mycket prövad på 

din väg. Ödmjukhetens mästare kommer ner för att ge dig sin undervisning och tröst. 

36 Ibland ställer jag dig till svars för din brist på uppfyllande av min lag. För jag gav den till dig för 

länge sedan, och med den stakade jag ut den perfekta vägen för dig. 

37 Det är inte längre lämpligt för dig att gömma min undervisning i ditt hjärta. Lär dig att se och 

känna mig så att du inte faller i fel. 

38 Jag har gjort er till ägare av oändliga härligheter, men ni vet inte hur ni ska dela dem med era 

medmänniskor. 

39 Det har varit nödvändigt att upprepa många gånger den lektion som jag har gett er sedan 1866, så 

att den kan inpräntas i er. Genom den vet du att jag aldrig kommer att få dig att gå baklänges. Jag hjälper 
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dig kärleksfullt att sätta dig på rätt väg. Jag har talat till er på ert språk med största enkelhet för att göra 

mig förstådd och för att ni ska förstå mitt ord. 

40 Jag ser att ni har stannat på halva vägen och att er utveckling uppåt är svag. Men vänd dig om och 

se på världen som gråter, på den icke-troende som hånar mitt ord. Se också den som törstar efter kärlek 

och ljus. Men ni, lärjungar, kan inte hävda okunnighet, sjukdom, behov eller svaghet. För det skulle 

innebära att förneka allt det som jag har gett dig. Därför måste ni komma ihåg mina ord: "O ni med liten 

tro!" 

41 Det finns bara några få hjärtan som har kunnat lyfta sig upp och höra Mitt Ord där det är. Och 

många är de som, i stället för att höja sina själar till mig, bara kommer för att visa mig sitt jordiska liv med 

dess elände och svårigheter. Detta är orsaken till er svaghet och bristen på enighet bland folket. När 

kommer ni att glömma er själva och be mig om världen? 

42 Mammorna gråter för att deras råd inte följs av barnen. Den öde staden visar mig hur dyster dess 

existens är. Hustrun visar mig sitt hjärta som missförstås av sin partner. Men ni glömmer alla att detta är 

den väg som leder till det förlovade landet: offerets väg. "I min ihåliga hand ligger var och ens öde." 

43 Var hängiven, och när du lider mycket är jag med dig. 

44 Öka inte din smärta genom att döma med dina måttstockar det som bara jag kan bedöma. 

45 Kom ihåg att jag älskar dig. Jag är inte likgiltig inför era lidanden och jag förstår er verkligen. Se, 

ni är så nära mig och ändå begår ni så många överträdelser. Men jag förlåter dig. 

46 Vissa, som står inför tyngden av sina prövningar, tvivlar på min närvaro, lämnar den rätta vägen 

och vänder sig till det som de lämnade bakom sig ─ i hopp om att hitta det som de tror att de har förlorat 

igen. Men de vänder återigen blicken mot mitt verk när de ser att deras händer är tomma och deras ande 

kraftlös inför de stora världsomspännande lidelserna, pesten och dödsfallen som knackar på nationernas 

dörrar och som hotar även er. För de är oroliga för att ett nytt krig är på gång. 

47 Var inte som de icke-troende som kräver bevis från mig för att tro på min existens, som säger till 

mig: "Få kriget att sluta omedelbart, ge bröd till alla bord, så ska jag tro på dig". 

48 Jag säger er än en gång att ni bara har tre år kvar tills denna förkunnelse till er tar slut, och att ni 

måste använda denna korta tid så att ni kan bjuda in världen med sina kyrkor och sekter på ljusets och 

förandligandets väg, där alla kan komma i kontakt med mig från ande till ande. 

49 Detta kommer att ske när fanatism och avgudadyrkan utrotas från nationernas hjärtan. 

50 Ni kommer då att vara som sjömän i ett rasande hav och lita på er livbåt. 

51 Jag ska också sända kallelsen till alla dem som tillhör Israels stammar och som är utspridda 

överallt, så att även de kan fullfölja sitt uppdrag. Då kommer mänskligheten att höra min röst och skåda 

det strålande ljuset från gryningen som lyser upp alla jordens invånare. 

52 Vänj er inte vid mitt ord, och när ni hör det, lägg inte märke till det medium genom vilket jag 

förmedlar det till er. Genomträng den och förstå dess innebörd, så att din kunskap blir fullständig. 

53 Innebörden är ett uttryck för det gudomliga. 

54 Det ni nu hör och ser är inte den vanliga liturgin, inte heller en rit som imponerar på era sinnen. 

För den här manifestationens högtidlighet finns i er själ. 

55 I dessa ögonblick befinner ni er inte inom denna mötesplatsens fyra väggar. Snarare har jag väntat 

på er andliga upplyftning så att ni kan uppnå gemenskap med min gudomlighet i sann inre tillbedjan. Jag 

har tillåtit er att bygga dessa mötesplatser så att ni där kan finna andakt, tystnad och samla era tankar och 

därigenom attrahera min gudomliga stråle. Men dessa fyra väggar är inte mitt tempel. Dessa mötesplatser 

är platser som är avsedda för era sammankomster. För det sanna templet, min helgedom, finns i ditt hjärta. 

56 Du frågar mig om dessa mötesplatser kommer att försvinna efter 1950, och jag svarar dig: Nej, du 

vet inte hur länge jag kommer att ge dig dessa platser. För så länge folket inte har kunskap om Mitt verk, 

upphöjning och uthållighet i Min lag, kan ni inte klara er utan dem. 

Efter min avresa kommer ni att samlas på den dag som är vigd åt vilan ─ inte som en tradition eller för 

att minnas, utan för att minnas och tolka mitt ord och den andliga världens ord. Så att ni kan ge varandra 

sanna vittnesbörd om mina mirakel på era vägar; så att ni kan förbli förenade i kärlek till mig och erbjuda 

mig en tilltalande tillbedjan, och så att era hjärtan inte blir kalla eller trötta, fanatiska eller materialistiska. 
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57 Ni vet inte hur länge jag kommer att överlåta dessa mötesplatser till er. För efter 1950 kommer nya 

att fortsätta att grundas ─ inte för att i dem låta Mitt Ord ljuda genom röstbäraren, inte heller för att den 

andliga världen ska etableras ─ för då är de tiderna över ─ utan för att i dem förmedla Mitt Ord och Min 

Lärdom rent och oförfalskat, så som jag har gett dem till er. I denna atmosfär av fred kommer min närvaro, 

Marias närvaro, Elias närvaro och den andliga världens närvaro att finnas. Där kommer de sjuka att bli 

helade, den blinde kommer att öppna sina ögon för ljuset, den världslige kommer att känna respekt, 

syndaren kommer att omvända sig, och alla kommer att få vad de behöver så att det kristallklara vattnet, 

den goda frukten och det goda fröet kan spridas. 

58 Ni vet inte om ni i den nuvarande inkarnationen kommer att lära känna det sanna templet av min 

gudomlighet. Men det är din uppgift att bereda vägen. Om ni inte når målet, låt åtminstone vägen vara 

förberedd för era barn, eller så att deras barn kan komma in i min gudomlighets tempel. Då kommer ni att 

förstå att min närvaro inte bara är närvarande på dessa mötesplatser, att er själ inte bara ska dyrka dem. Du 

kommer att inse att det gudomliga templet är universum, ditt hjärta är altaret, din tro är ljusstaken och 

offergåvan. 

Även skapelsen är ett tempel, till och med det stoft som dina fötter trampar på. Bergen är altaren som 

höjer sig upp till mig. Dalarna med sina mattor och blommor offrar sina offer till mig. Den kungliga 

stjärnan, alla stjärnor och planeter är världar som betalar sin kärlekshyllning till mig, och överallt där du 

går eller tittar finns min Gudomliga Ande som Fader. Vet alltså att du lever för evigt i templet. 

59 Alla människor har ett tempel inom sig, och ditt hem är också en helgedom, för i det bor den 

mänskliga familjen, som är som den andliga familjen. Där i familjens sköte finns mitt bästa tempel. 

60 Men idag ser jag att det sanna ljuset inte förstås av dem som vandrar långt från vägen. Jag ser att 

den enda plats där de stiger upp till mig är den materiella kyrkan. 

61 Jag ser kaoset i mänskligheten, missaktningen av mänskliga och gudomliga lagar. Min 

undervisning har varit dold under denna tid och betraktats som något som hör till det förflutna. Därför 

misslyckas människor, institutioner splittras och hånar det allra heligaste. Det är så här jag ser 

människorna: de förkastar varandra, förstör varandra, dödar varandra, förväxlar själen med kroppen, det 

gudomliga med det mänskliga, ljuset med mörkret. 

62 I denna tid av förvirring och ondska har jag valt en missförstådd och underskattad nation: den 

mexikanska nationen, för att kalla dem och de utvalda som lever i andra nationer, för att samla dem kring 

mig, för att släta dem med mitt ords mejsel, för att ge dem uppgifter och sedan skicka dem förberedda och 

fulla av kärlek som ambassadörer för mitt verk i hela världen. 

63 Detta är det ansvar som vilar på de många som hör mitt gudomliga ord. 

64 Jag renar mitt folk och tar bort deras brister. Men denna rening kommer inte bara att äga rum i era 

andliga aktiviteter, utan även i era hem. Jag har uppenbarat mig som en virvelvind, och dess kraft får alla 

dåliga frukter att falla, så att endast de goda frukterna finns kvar i det andliga trädets och människoträdets 

lövverk. Ty prövningarnas tid närmar sig, då människor kommer att ifrågasätta er. 

65 Mitt arbete kommer att ses som en ny sekt. Människor kommer att ifrågasätta dig i ditt privatliv, 

hemma, på jobbet, i alla dina plikter, och om du då inte är beredd att vittna om mig, om du inte bekräftar 

mitt ord med dina handlingar, kommer du att bli som de hycklande fariséerna som dolde sina hjärtans 

förruttnelse under sin obefläckade mantel. 

66 Herrens dom kommer att äga rum under det sista året av min närvaro här, och framför allt kommer 

dagen för min avresa att kännas av alla och ses av varje öga ─ både syndarens och den syndfria 

människans öga. Jag förbereder alla så att ni kan bli sanna bärare av mitt ord ─ det ord som den Helige 

Ande har gett er i denna tid. 

67 Behåll lugnet och sinnesfriden, för ni har gått in i den tid av strid som jag för länge sedan 

meddelade er. Denna kamp kommer att äga rum mellan er. I den kommer du att använda samma vapen. 

De som förstår mig och älskar mig kommer att ta upp sina vapen för min sak. De som inte har förstått mig 

kommer att använda dem för att tjäna sin egen sak. Men i slutändan kommer sanningen att segra. 

För en tid sedan berättade jag för er: Kom ihåg en liknelse från den andra tidsåldern: "Låt vetet och 

ogräset växa tillsammans och skörda först när båda är mogna, för att kunna skilja vetet åt och sedan kasta 

ogräset i elden." Jag, den gode jordägaren, har låtit mitt ords vete växa tillsammans med syndens ogräs i 
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era hjärtan. Men nu har tiden kommit att klippa med min rättfärdighets sickle, så att det i mina arbetares 

hjärtan och i deras hem bara kan finnas kvar sanningens och kärlekens frö. 

68 Ni går inte till botten med min undervisning, och därför tar prövningarna er med överraskning. Det 

är därför ni är splittrade och inte förstår varandra, för när mitt ord bekräftades var ni inte förberedda. Ändå 

förbereder jag er så att ni kan vara lugna och fridfulla och låta virvelvinden slita bort alla dåliga frukter. 

Allt som inte ger liv, frukt eller skugga kommer att förgås. 

Under stormvindens kraft kommer många träd att falla, många arbetare kommer att vända mig ryggen, 

många kyrkoledare kommer att återlämna den uppgift som anförtrotts dem till mig. Men min vilja kommer 

att ge dig rätt. 

69 Tiden kommer när alla de som har vänt mig ryggen kommer att vakna upp och återvända 

ångerfulla och säga till mig: "Mästare, hur rent är inte ditt verk." 

70 Det som i dag sker i detta folks sköte händer i alla världens nationer. Jag har visat mig för alla med 

mitt rättfärdighetens svärd, inte bara i den här världen utan också i andevärlden och på varje plats där en 

ofullkomlig själ bor, för att upplysa, rena och fullända den. Samma person som talar till er nu talade till er 

under den andra tidsåldern. Av alla de skaror som hörde mig i Galiléen valde jag bara tolv, och genom 

dem spred jag min lära långt och brett över hela världen. 

På den tiden framstod Jesu ord för många som fantasi. Även i dag finns det ingen brist på dem som 

tycker detsamma om sanningens ande. Men himmel och jord kommer att förgås snabbare än att mitt ord 

inte kommer att uppfyllas. 

71 Vem skulle kunna förfölja er eller anklaga er som brottslingar eller förtala er om ni följer min 

undervisning? Men du kommer bara att lära ut det som jag har lärt dig: Kärlek, inre tillbedjan, kunskap om 

min gudomlighets sanna tempel. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 210 
1 Jag kommer för att befria er från den plåga som er materialism har försatt er i och för att ge er en 

lampa som ni kan lysa upp er väg med. 

2 Ni är den tredje epokens folk ─ de som verkligen kommer att veta varför de lever, och jag hjälper 

er att uppnå denna kunskap med hjälp av mina uppenbarelser. 

3 Ni är folket i den nya epoken, där mitt rike vill att ert hjärta ska byggas upp i det, där ni gör godhet 

till ert andliga ideal och lär er att den bästa bönen är den om era gärningar. 

4 Kärlek och sanning hör till ande själen, visdom kommer från den eftersom den skapades för att 

älska och känna sin Fader.  

5 Jag, Mästaren, skakar dig med minnen från ditt andliga förflutna som ditt hjärta inte känner till 

eftersom de tillhör din andliga själ när den levde sin sanna existens, när din värld var en annan och du 

ännu inte bodde i den kropp du nu har, som är en prövosten, ett städ och en läxa för själen. 

6 Jag ger er påminnelser om det andliga livet som ligger gömt bakom er fysiska slöja för att berätta 

att det livet väntar på er igen så att ni kan njuta av det fullt ut efter er pilgrimsfärd, er erfarenhet och er 

utveckling. 

7 När du är tillbaka i det eviga hemmet och känner lyckan av att leva i det, kommer du inte att 

tröttna på att välsigna denna värld av tårar dit du kom för att lära dig att uppskatta lyckan, friden och 

ljuset. 

8 Mitt återvändande ─ nu i anden ─ har som syfte att påminna er om lagens väg som kommer att 

förena er med det absoluta, som kommer att få er att gå in i universell harmoni. När ni sedan blir en del av 

den gudomliga harmonin, när ni sedan ger er själva näring av min visdoms bröd, kommer ni verkligen att 

veta vem ni är. 

9 Vad i hela världen kan få dig att gråta när du står över människolivets elände? Varken lidanden, 

svårigheter, moraliska prövningar eller naturens krafter - ingenting kommer att kunna besegra eller 

avskräcka dig när du väl har uppnått sann andlighet. 

10 Dina lidanden kommer att vara för andras skull, dina sorger kommer att vara för alla människors 

frälsning, och varje gång du ser en människas frälsning kommer du att känna hur Faderns ljus lyser upp 

ditt inre, och du kommer att välsigna den dag då du har tagit det första steget på vägen. 

11 Mitt ord är den andliga väg du måste gå med alla dina sinnen, allt ditt intellekt och all din kärlek 

om du vill veta var du kommer ifrån och vart du är på väg. 

12 Ingen känner sig själv ännu. Om du inte ens känner din kropp, hur kan du då känna din själ? Men 

ni kommer att känna er själva i den mån ni tillämpar mina gudomliga läror. 

13 Jag undervisar er genom Ordet, för det innehåller allt, eftersom det kommer från mig som är Ordet. 

Lär dig att tala om det andliga på ett sådant sätt att varje ord du riktar till andra går från ditt hjärta till din 

brors hjärta som om det vore en pärla, en juvel av ovärderligt värde. 

14 Lär dig att tala till själar, lär dem att höra samvetets röst, gör deras sinnen känsliga genom min 

undervisning. 

15 Se hur alla mina meningar leder till den stig som visar vägen. Även om ni för närvarande 

fortfarande betraktar dem ytligt, kommer ni i morgon, när ni kan gå in på ett högre plan, att upptäcka 

endast det väsentliga i mina ord. 

16 Jag kommer inte ner till er, människor. När jag säger till er att jag har kommit ner till er är det 

symboliskt menat. För min förkunnelse sker genom en inspiration som blir till tankar i dessa röstbärares 

sinnen. Eftersom jag vet att du i det ögonblick du hör dessa budskap inte kommer att kunna förstå dem 

eller ens komma ihåg dem, har jag beordrat dig att skriva ner mina ord så att du i morgon gradvis kan 

förstå det som du inte förstår för närvarande. 

17 Min manifestation är inte särskilt imponerande i detta skede, eftersom dess glans är andlig. Men ni 

kommer fortfarande att känna den ära med vilken jag har kommit till er, och ni kommer att se hur denna 

undervisning utför miraklet att rädda mänskligheten genom förandligande. 

18 Det andliga templet, som byggs med kärlek av Herrens barn, kommer att stödjas av många pelare. 

Var och en av dem kommer att vara en av dem som förblir orubbliga på min lags väg. 
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19 Du tror inte att det är möjligt? Det beror på att ni ännu inte tror på er själva. Jag har dock 

förtroende för allt, jag har alltid haft det, och därför har jag under tidens lopp anförtrott er nya och allt 

större uppenbarelser. Jag säger er i sanning: den dag är inte långt borta då ni kommer att ge era 

medmänniskor lärdomar av djup visdom ─ dock inte genom det ord som man studerar, utan genom det 

som kommer från andens källa när den är i gemenskap med den gudomliga Mästaren. 

20 Varför skulle det inte vara möjligt för goda känslor att växa fram ur karga hjärtan? Varför skulle 

det inte vara möjligt för nådens vatten att flöda från hjärtat hos den som har syndat, för att släcka törsten 

hos dem som lider? 

21 Ni är inte bara sinnen som tänker i dag och inte kommer att tänka i morgon. Ni är inte bara kött 

som lever idag och snart kommer att upphöra att existera. För mig är ni framför allt eviga själar, Guds 

barn, och därför visar jag er den väg som verkligen motsvarar er. 

22 Jag vill inte undanhålla er något som jag har placerat i naturen för att bevara, bevara hälsa, 

försörja, försörja, välbefinnande och glädja mina barn. Tvärtom säger jag er: Precis som jag erbjuder er 

andens bröd och inbjuder er att andas in gudomliga essenser och fylla er med andliga utgjutningar, så ska 

ni inte missbedöma eller vända er bort från allt som naturen skänker er. För på detta sätt kommer du att 

uppnå harmoni, hälsa, styrka och därmed ett gott uppfyllande av livets lagar. 

23 Ni vet att jag är er ledare. Men säg mig: Om jag är er ledare ─ känner ni mig redan i era hjärtan, 

lyder ni mig redan, lyder ni redan mina bud och lagar? Om jag är er ledare ─ till vilken grad lyder ni mig? 

24 Samvetets röst svarar från ditt inre och talar om för mig att din offervilja inte är absolut, att din 

lydnad inte är konstant. 

25 Glöm inte för ett ögonblick vad jag säger till er i mitt ord: Den som lyder mina lagar upplever min 

frid. Därför känner de som känner mitt ord varken ensamhet eller sorg. För orden "olycka", "fördömelse" 

och "död" spökar inte i dem som ett hot eller som en skugga över deras själsfrid. De vill veta sanningen, 

leva i ljuset, uppnå hälsa, fred och visdom för evigt. 

26 De som kommer till mig på vägen av min undervisning vet att de inte kan gå vilse, för ett 

gudomligt ljus leder dem. Det är det ljuset som ger dem vissheten om målet och den sanna meningen med 

deras liv. 

27 Min väg är godhetens väg, lärjungar. Gå på den steg för steg och så den med goda gärningar, goda 

tankar och goda ord. Men räkna aldrig upp dina goda gärningar, tvärtom, jag råder dig att registrera dina 

dåliga gärningar, ord och tankar på det mest exakta sättet, så att du begår allt färre och färre misstag. 

28 Lämna det goda fröet du har skördat till mig och ta det dåliga fröet. Undersök den så att du kan få 

veta orsaken till din svaghet. Se till att det inte blandas med den goda spannmålen och förstör den. 

29 Endast godhet kan ge frid, glädje, hälsa och förståelse. Därför kommer den som är full av kärlek 

att vara stor i anden. 

30 Detta är vad jag lärde er när jag levde med er på jorden, och detta är vad jag påminner er om idag. 

Precis som jag i Jesus botade de sjuka genom att röra vid dem med min hand, så rör jag vid dem i denna 

tid för att återställa dem till hälsa och för att låta dem återigen få ta del av livets mirakel. 

31 Idag har jag inga materiella händer som kan röra din sjuka kropp, eftersom jag kommer i 

andevärlden. Men anden kan också beröra dig med sin kärlek och få dig att känna sin närvaro. 

32 Den tidens blinda män ─ själsblinda ─ utgöt Mästarens blod och genomborrade de händer som 

helade genom beröring, som strök och välsignade, men de kunde inte förstöra min ande, inte fånga den 

och inte heller fästa den. Han höjde sig över människornas elände och lovade att komma tillbaka. På den 

tiden var han nämligen inte erkänd och hans ord uppfattades inte heller som den högsta sanningen. 

33 Här är jag i uppfyllelse av mitt löfte och jag förväntar mig att mänskligheten ska känna igen mig. 

34 Men om jag skulle fråga dig: Vad hände med den välsignade kropp som Kristus bodde i? Kan du 

svara mig? Jag måste själv berätta för er att denna kropp, som var ett instrument för den gudomliga 

kärleken, efter att den hade avslutat sitt arbete, efter att läpparna och även ögonen hade stängt sig för 

alltid, gavs till jorden för att avsluta sin uppgift som en mänsklig kropp. Men när jorden hade tagit emot 

honom i sitt sköte, spreds beståndsdelarna i denna kropp, vars celler endast var genomsyrade av kärlek, i 

oändligheten för att senare falla ner som livgivande regn på just de människor som hade försmått det liv 

som Frälsaren hade gett dem. 
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När du tänker att Gud själv blev människa för att leva med dig, kommer du felaktigt att föreställa dig 

att du är så älskad av Fadern, och då kommer du också att tro att du är Herrens mästerverk. Men 

sannerligen säger jag er att det inte finns något av Faderns verk som inte är mästerligt, och dessutom måste 

ni veta att det finns själar vars fulländning, skönhet och majestät ni inte ens kan föreställa er. 

35 Bortom er finns det större verk än de som ni känner till här, och även verk av era bröder och 

systrar som är högre än människornas verk. 

36 Varför tror du att människan är det bästa som finns idag bland Herrens verk? Ni är bara små 

varelser som färdas långt i strävan efter sann storhet. 

37 Du är stor och perfekt i den mån du är mitt verk. Men när det gäller era verk är ni fortfarande 

mycket små och ofullkomliga. Därför uppenbarar jag mig som Mästare bland er för att ge er nya 

uppenbarelser som kommer att föra er till toppen av godhet, kunskap och kärlek och förena er harmoniskt 

med allt som är perfekt. 

38 Hur kan det finnas perfektion i er värld när det finns smärta, när det finns behövande, elaka, 

sårade, förtryckta, när det finns arroganta, själviska och till och med mördare? 

39 Lyckan är ett privilegium för de höga hemmen, men i er värld ser jag ännu ingen lycka. 

40 Med detta ord lämnar jag i dag mitt nya budskap till er, så att ni kan resa er till ett nytt liv. 

41 Skapa din frid, skapa din värld av lycka, genom att använda effektiviteten i min undervisning för 

detta. 

42 Du har kämpat mycket för att få bekvämligheter, nöjen och framsteg. Men dina mål är ofta 

själviska, dåligt självupplevda och maktsökande. I stället för lycka och fred skördar du smärta, krig och 

förstörelse. Det är vad ni skördar i dag. 

43 Hur skulle era verk på jorden kunna vara perfekta när jag ser att ni står i fiendskap med naturens 

element, som är de element som ni lever på? 

44 Min undervisning vill inte hindra dig från att använda naturens element och krafter, utan den vill 

och lär dig att använda dem i goda syften. 

45 Naturkrafterna kan förvandlas från vänner och bröder till domare som straffar dig hårt. 

46 Det var för länge sedan dags för människor att skörda frukten av erfarenhet så att de inte längre 

utmanar naturkrafterna. För de kommer inte att kunna stoppa dem med all sin vetenskap. 

47 O mänsklighet ─ alltid långt ifrån mig! Trots att du glömmer bort mig, så lämnar mitt minne dig 

inte, värld som är dränkt i mitt blod: Jag ger dig min kärlek på nytt. 

48 Minns ni mina exemplariska gärningar under den andra eran? ─ Så hör du: 

49 Jag befann mig utanför en by när en mäktig mans sändebud kom till mig och sade: "Herre, hur 

långt har jag inte gått för att nå dig!" Jag sade till honom: "Välsignad är den som söker mig, för han 

kommer alltid att finna mig." 

50 "Vem står du framför?" ─ frågade jag honom. "Inför honom som botar alla sjukdomar genom sin 

kraft. Är du Guds son?" Då svarade jag honom: "Jag är början och slutet, jag är uppståndelsen och livet, 

jag är den som har kommit ner från himlen till jorden för att rädda er. Ser ni dessa människor som följer 

mig genom länder, provinser och byar? På samma sätt kommer du i morgon att följa mig, ta av dig din 

praktfulla kappa och blanda dig med vanligt folk och de fattiga. Jag säger er att ni har kommit för att kalla 

på mig i er Herres namn, som vill att jag ska bota honom från hans spetälska. Är det inte så?" Den 

personen påverkades och kände sig gripen av rädsla. Men jag sade till honom: "Frukta inte, jag har bara 

talat sanningen, för det är vad jag har kommit till världen för att göra." 

51 Då sade tjänaren till mig: "Herre, eftersom du redan vet, kom till min herres hus som kallar dig." 

52 "O man", sade jag till honom, "säg till din herre att det räcker för mig att han har trott på mig. För 

när du kommer hem kommer han redan att vara ren." 

53 Mannen flyttade sig, och snart vittnade hans ögon, som strålade av glädje, om Jesu ord. Då kom 

Matteus till mig och berättade: "Mästare, en kvinna frågar efter dig." "Jag vet redan", svarade jag honom, 

"det är Maria Magdalena som söker mig för att jag skall befria henne från influenser från de andar som har 

besatt henne." Lärjungen blev förvånad över att jag visste allt. 

54 Jag var på väg till en by när jag såg Maria komma till mig. "Älskade son, jag vet att din mun har 

tillkännagivit din förestående avresa, och även om mitt hjärta redan visste det, måste jag åtminstone 
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berätta för dig att jag lider oerhört mycket för mänsklighetens skull." "Ja, så står det skrivet", svarade jag 

henne, "och så måste det ske. Min offerdöd är nödvändig; fröet måste dö i jorden för att kunna bära frukt 

och föröka sig. Din Sons blod, som när det utgjuts kommer att orsaka ditt hjärta mycket stor smärta, 

kommer att vara som en flod av liv för de människor som jag lämnar efter mig som dina barn. Min död 

kommer att bli liv, och inte för ett ögonblick kommer du och jag att skiljas åt." 

55 "Jag går nu till Lasaros hus, för han kommer snart att sjunka ner i graven. Men jag skall föra 

honom tillbaka därifrån, för att min Faders namn skall bli förhärligat." 

56 "Gå också dit, så att din närvaro kan trösta dessa kvinnor. För deras smärta kommer snart att bli 

stor, och i din kärlek kommer de att finna en mycket ljuvlig tröst." 

57 Jag återvände för att återförenas med mina lärjungar. Det var redan de sista dagarna av min vistelse 

bland dem. Jag gav dem detta att förstå så att de inte skulle bli överraskade av det. Petrus grät och tog tyst 

emot mina instruktioner. John tryckte mina händer mellan sina när han fick veta att han skulle stanna hos 

min mor så att de båda kunde trösta varandra under rättegången. 

58 Thaddeus led redan av tanken på att skiljas från Mästaren, men jag var fortfarande bland dem. 

Ögonblicket var ömt och smärtsamt, mer än läpparna talade själarna. Men jag var "Ordet" och Mitt Ord 

måste lindra den enorma smärta som hade samlats i dessa hjärtan. 

59 Jag talade som Fader till barn, som bror till bröder, som Lärare till lärjungar: "Ni lärjungar, ni har 

tillsammans med mig druckit törstiga pilgrimmars vatten, ni har uthärdat de långa vägarnas vedermödor i 

längtan efter mina ord och mina gärningar. Sannerligen säger jag er: Även om jag försvinner från era 

ögon, skall jag inte lämna er. Om ni vill bära mig i era hjärtan, så resignerar ni till min död, så att jag kan 

leva i er och tala genom er mun." 

60 "Lärjungar, lyssna på mig till mina sista ord." Då kom en vackert klädd kvinna till mig. Det var 

Magdalena, som hade sökt mig under lång tid för att i mina ögon finna ljuset som kunde rädda henne. I 

drömmar hade hon sett Nasaret när han befriade henne från hennes orena börda. Hon kom till mig driven 

av sin själs hunger efter ljus och frälsning. 

61 Hon föll ner framför mig till alla närvarande personers förvåning, och när de förväntade sig att jag 

skulle vända mig bort från henne eller åtminstone rikta ett förebrående ord till henne, sade jag till henne: 

"Varför gråter du? ─ Du gråter av smärta och av glädje. Men jag förlåter er mycket, för ni har syndat 

mycket." 

62 I det ögonblicket föll alla kedjor som band henne till världen från den varelsen, och när hon väl var 

fri följde hon min ledning som den mest trogna av mina lärjungar. 

63 Den kvinna som hade varit hemmets skam och skamfläck och som hade varit en ruin för 

människors liv förvandlades genom ett ord av förlåtelse till Mästarens ödmjukaste tjänare och senare till 

Marias kärleksfulla stöd när sorgens timme kom för dem båda. 

64 Jag, som hör själarnas röst, hörde hur kvinnan frågade mig: "Herre, är det möjligt att jag, med all 

min synd, är värdig att vara med dig i den sista timmen som du har tillkännagivit? Är det möjligt för mig 

att verkligen tjäna dig?" ─ "O kvinna", svarade jag henne, "stå upp, för du är nu ren. Hölj dig i 

ödmjukhetens mantel och återvänd till din egen. Sök upp Maria och följ henne." 

65 Efteråt, när jag såg förvåningen stå skriven på alla ansikten, säger jag: "Jag är världens ljus som 

har kommit för att lysa upp vägen för den som har gått vilse i mörkret. Jag är befriaren som bryter 

fångarnas kedjor. Du har sett det som du ännu inte hade sett, och nu har du sett det. Men det ögonblick är 

inte långt borta då ni alla kommer att känna hur mitt liv vibrerar i era varelser." 

66 Jag lämnade gården, följd av mina lärjungar. Men jag stannade i skuggan av ett träd och sade till 

dem: "Det är snart dags, men ni kan fortfarande njuta av frukten av mitt ord. Ni kommer säkert att bli 

kvarlämnade som får bland vargar, men ni kommer inte att bli besegrade eftersom min mantel kommer att 

täcka er. Se hur stora folkmassorna är; du ska mätta dem som jag gjorde i öknen och du ska föröka brödet 

som jag visade dig." 

67 På så sätt talade jag till er genom Jesus och smekte var och en av mina lärjungar medan deras ögon 

fällde tårar och de uttryckte känslor fulla av ömhet för mig i sina hjärtan och gav mig otaliga löften om att 

följa mig. 

68 I dag kommer jag inte att påminna er om de tre sista dagarna jag tillbringade på jorden. Detta 

kommer att ske vid ett annat tillfälle, välsignade människor, när jag kommer att tala till er om den sista 
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måltiden, om min sista vistelse i Getsemane trädgård, där jag drog mig tillbaka för att be, och slutligen 

kommer jag att tala till er om min offerdöd. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 211 
1 Min visdom och kärlek omvandlar jag till mänskliga ord så att de når ditt hjärta. 

2 Jag kommer till er, människor, för att ni under en kort tid ska kunna leva under mitt ords andliga 

strålglans, för att ni under några få ögonblick ska kunna leva i det andliga livets rike. 

3 Ta och ät mitt ords bröd, som är styrka och liv, så att ni inte blir svaga i prövningar. 

4 Några av mina nya lärjungar kommer att uppleva sitt Golgata, där de kommer att fullborda sitt 

uppdrag på jorden. Men detta toppmöte kan bara nås av dem som är helt och hållet andliga, upphöjda och 

kärleksfulla. 

5 Vila för tillfället och lyssna till mitt ord. Stärk er, för i morgon ska ni ta upp ert kors. Men frukta 

inte, människor, för den som tar upp detta kors kommer att göra det för att hans hjärta svämmar över av 

kärlek till folket. 

6 Vem skulle göra uppror mot att behöva fullgöra detta uppdrag när hela hans väsen domineras av en 

oändlig välgörenhet och en stor hjärtlighet? 

7 Den som har en stark själ i denna tid av förandligande kommer att ta upp korset med kärlek och 

bära det frivilligt. 

8 Det här korset är avsett för de stora i anden, de som känner sig genomsyrade av den sanna 

kärlekens eld. 

9 En eld förtär för närvarande denna mänsklighet, men den är inte min. Den eld med vilken 

människobröderna nu förstör varandra kommer från den eldsvåda som uppstår genom deras våld, 

passioner, fiendskap, deras enorma girighet, deras önskan om hämnd och deras materialism. 

10 Den eld i vilken mänskligheten förtärs är inte den som kommer från den Helige Ande, utan från 

det helvete som människorna har skapat med sina synder. 

11 Min gudomliga eld är liv som utstrålar ljus för alla varelser, inte förstörelse eller död. 

12 Min eld är det ljus som renar och förädlar, som lyser upp och stärker, men aldrig den eld som 

plågar för evigt eller förstör själens liv. Det är liv, inte död. 

13 Om jag har kallat dig i denna tid för att höra mig, kom ihåg att det var för att ge dig en ny 

möjlighet att stiga upp till Ljuset ─ i en andlig epok som är gynnsam för att det frö som jag har gett 

världen ska kunna blomma. 

14 Jag lägger min visdom och min kärlek i din själ ─ denna ström av förandligande som är liv, hälsa, 

glädje och frid. 

15 Utgjuta sanningens ord över mänskligheten ─ inte bara det som jag lämnar till er i skrift utan också 

det som kommer från Anden. 

16 Jag vill att ni ska resa er i denna tid. Medan vissa kommer att vara som stjärnor som vägleder 

vandrarna på världens olika vägar, kommer andra att vara som fyrar som sänder sitt ljus över det stormiga 

havet av otyglade mänskliga passioner och lyser upp vägen för den skeppsbrutna. Jag vill att min 

undervisning ska vara på era läppar så att Guds ord, som är det eviga livets bröd, sprids över hela jorden. 

17 Förstå att jag har kommit för att förnya denna värld, för att rena den, för att förvandla allting. 

18 I dessa minnesstunder låter jag allt rum fyllas av mitt ljus; att alla som är på väg stannar upp ett 

ögonblick i Mästarens tankar och reflekterar; att alla som dör i denna stund ser på mig med själens ögon, 

så att de inte fruktar att lämna denna värld. 

19 Jag är kärlekens sådd, ni är mina fält. Vem kan tvivla på min makt att göra er fruktbara i kärlek? 

20 Ni kan inte veta vilken rikedom av säd jag ger er. Om ni inte kan ta till er den helt och hållet, 

kommer jag att fortsätta att bevara den för dem som ännu inte har kommit. Och om inte ens de kan 

använda den, kommer den att bevaras för kommande generationer tills det inte längre finns någon åker att 

bruka eller något utsäde att så. 

21 Förstå mitt budskap så att du kan få det att blomma på din väg. Öppna era ögon så att ni kan se de 

verk som jag gör varje dag. 

22 Ser ni de män som vill bli mäktiga genom att använda våld? Mycket snart kommer du att se dem 

övertygade om sina misstag. 

23 Jag kommer att bevisa för dem att man bara kan bli verkligt stor och mäktig genom godhet, som är 

kärlekens utstrålning. 
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24 Men så länge som den ena och den andra inte vet vad kärlek är, måste jag fortsätta att lära världen. 

25 "Ordet" lyser sitt ljus på dig för att lära dig att föra det vidare till dem som kommer efter dig. Och 

jag kommer att försörja alla. 

26 Jag är den eviga såmaskinen. Redan innan jag kom till jorden och kallades Jesus av människorna, 

var jag redan såmaskinen, jag var redan känd av dem som var bortom materialisering, fel eller okunnighet 

─ de som bodde i andliga regioner och hem som ni ännu inte känner till och som ni inte heller kan 

föreställa er. 

27 Av dem som kände mig innan jag kom till jorden har jag sänt många till er för att vittna om mig i 

världen, för att förkunna Kristi ankomst, Faderns kärlek och ord. Några av dem var profeter, andra var 

pionjärer och ytterligare andra var apostlar. 

28 Det är inte bara i den här världen som mina steg har satt sina spår. Överallt där en frälsare har varit 

nödvändig har jag varit närvarande. Men jag måste säga er att i andra världar har mitt kors och min bägare 

tagits bort genom era bröders och systrars förnyelse och kärlek, medan jag här, i denna värld, efter många 

århundraden, fortfarande är törnekronad, martyr på korset för era ofullkomligheter och fortfarande dricker 

bägaren med galla och vinäger. 

29 Eftersom mitt kärleksarbete innefattar frälsning för hela mänskligheten väntar jag på er med 

oändligt tålamod, och jag har gett varje människa inte bara en utan många möjligheter till uppstigning, och 

jag har väntat många tidsåldrar på uppvaknandet av alla dem som har sjunkit ner i djup slöhet. 

30 Ni befinner er nu i en tid då ni kan utvecklas uppåt, fulla av ljus och liv. Jag har lossat ytterligare 

ett sigill i Livets och Vishetens Bok så att ni kan få veta ytterligare ett kapitel i detta verk. 

31 Jag ger dig med rätt mått så mycket som du kan ta in, och bara det som du kan förstå och behålla. 

32 Människor kommer att göra framsteg i sin utveckling, och i den utsträckning som deras själsliga 

utveckling och uppåtriktade utveckling går framåt, kommer jag att ge dem min visdom i större överflöd. 

33 Jag vill att din själ ska vara som en kalk som kan ta emot de härligheter som Fadern har bestämt 

för din själ. Förstå att det stora bara strömmar in i det stora, och att det obetydliga inte kan tillfredsställa 

det stora. 

34 Er Faders vilja är att ni ska vara användbara i skapelseplanen, att ni ska vara harmoniska toner i 

skapelsens konsert. 

35 Jag vet att den som känner kärlekens inre upplysning frivilligt kommer att ta upp korset och gå 

steg för steg mot sitt Golgata, i vetskap om att det innebär upphöjning och närmande till Fadern. 

Om det är nödvändigt låter ni er korsfästas, eftersom ni vet att ni i denna självutplåning, i denna 

överlåtelse, kommer att återuppstå härligt från de döda liksom Mästaren, för att stiga upp till andens rike 

där livet existerar i fullhet och fullkomlighet. 

36 Mänskligheten, här är jag. Jag har kommit för att rädda dig från elände. Den milda hand som har 

rört vid de hårdhjärtade har varit min. Den kärleksfulla Läkaren som gick in i ditt hjärta för att läka dig har 

varit jag. 

37 Ni sjuka och sörjande människor, jag har varit med er och ni kunde inte känna igen den som 

besökte er, ni kunde inte se himlens ljus i mina ögon. Åh ni människor, ni har inte förstått innebörden och 

betydelsen av varje droppe av Mitt Blod som Jag har utgjutit för er! Du är inte lycklig eftersom du inte 

ville vattna dina åkrar med det goda vatten som jag gav dig. 

38 Kom hit för att höra konserten vars ljud talar till din själ om perfekt kärlek och harmoni utan slut. 

39 Låt det gudomliga ljuset komma in i ditt hjärta så som det lyste upp den natt då jag bad min sista 

bön i Getsemane trädgård. 

40 Minns ni hur jag överlämnade mig själv till den stora skaran som sökte mig för att döma mig? 

41 Den undervisning som Mästaren gav till alla i det ögonblicket var mycket betydelsefull, men ingen 

förstod den. 

42 Denna överlåtelse var ett offer av lydnad, ödmjukhet och kärlek. Det var ett levande exempel för 

mänskligheten. Den som överlämnar sig till människor av kärlek blir värd att överlämna sig till Gud 

senare. 

43 Älskade människor, mitt liv var en öppen bok för att ni skulle lära er att älska genom det. Men du 

visste inte hur du skulle läsa den. 
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44 Jag har medlidande med er svaghet, som avslöjar den lilla styrka som finns inom er. Men jag är 

tillräckligt stark och stor för att kompensera din svaghet och omognad, och tillräckligt kärleksfull för att 

kompensera din brist på kärlek. 

45 Jag närmar mig er och lär er att vara rena, att rena er i uthärdlig och upplyftande smärta, vilket 

innebär uppriktig och äkta omvändelse. 

46 Rening är nödvändig för att själen ska kunna fulländas. Lura inte er själva om rening och 

fulländning, för en fulländad själ är större än en ren själ. 

47 Du kommer snart att kunna bli ren, men du vet inte hur mycket tid och hur många prövningar din 

själ måste gå igenom för att nå fulländning. 

48 Det är nödvändigt att du redan vet mycket om det andliga livet så att du inte blir förvirrad när du 

går från denna tillvaro till den andra. Hur många människor anser sig vara lyckliga eftersom de har 

rikedomar, bekvämligheter och tillfredsställelser på jorden och kan inte föreställa sig att smärtan en dag 

kommer att förfölja dem, och definitivt inte som andliga varelser, när de lämnar kroppen bakom sig på 

jorden och med den allt de ägde. De blir då de mest olyckliga varelser, vandrare utan frid, utan glädje och 

utan kunskapens ljus. De är som skuggor som vandrar rastlöst omkring. De gråter inte som man gråter i 

världen, men deras lidanden ─ även om de inte längre är fysiska ─ är oändligt mycket starkare än de som 

de upplever i den jordiska kroppen. För själen står nu ensam inför sin domare, sitt samvete. 

49 I de områden som de kunde nå med sin själs lilla styrka har de blivit behövande, de har upplevt 

vad elände, ensamhet, övergivenhet och svårigheter är. I sin sorgliga tillvaro har de bara en liten glimt av 

hopp: att de kommer att finna fred. 

50 Var hellre fattig på jorden och vet att du gör något för din själs bästa. Hellre vara behövande, 

nödställd, sjuk, obetydlig ─ men inte i hemmet där det sanna livet finns. För smärtan i den andliga världen 

är ojämförligt mycket större än i det materiella livet. 

51 Välsignad är den som erkänner min lärdom och därmed övergår från stolthet till ödmjukhet, för 

han kommer att äga fredens rike. 

52 Du är inte behövande även om du bär vanliga kläder. Förstå detta så att du kan växa upp bortom 

din värld. Vad gör du för att tillgodose behoven i denna tårarnas dal? Det är tusen gånger sorgligare att 

inte ha fred i det andliga, att inte vara stark eller stor. De stora själarna övervinner allt, behåller sinnesfrid 

inför prövningar och lever det sanna livet, som är fullt av ljus och frid. 

53 Du lyckas inte inse sanningen eftersom du inte vill ta itu med den. Endast de enkla och ödmjuka i 

hjärtat kan känna igen den. 

54 De som inte ser sanningens ljus säger ständigt till mig att mitt ord har varit ofruktbart eftersom de 

fortsätter att ge näring åt korruption. De berättar för mig att vägen till Golgata och offerdöden på korset, de 

mirakel som jag utförde, min undervisning om kärlek, min barmhärtighet, mina sista ord och mitt sista 

andetag som var en bön om förlåtelse för mina förföljare och bödlar var ofruktbara. 

55 Vad vet de som inte känner sanningen om allt detta? Men den som svävar över avgrunden, ber för 

sina bödlar och välsignar sina förtalare, hans ande lyser starkare än solens ljus. 

56 Till dem som tror att allt detta liv, lidande och arbete var meningslöst säger jag att det inte kommer 

att finnas någon som inte tar emot ljuset i sin tid och räddar sig själv genom det. 

57 Men alla tänker inte så. Det finns de som ─ även om de befinner sig i mörkret i en fängelsehåla för 

att sona skulden för ett brott ─ har stunder då de vänder sina tankar till mig och säger till mig i en 

stammande bön: "Herre, om den syndare som kände ånger i din närvaro fann frälsning hos dig ─ varför 

skulle jag då inte hysa hoppet om att du i sista stund kommer att sträcka ut din hand till mig som Dimas 

och rycka upp mig ur mörkret för att bära mig in i ljuset?" 

58 Hur många, som ännu inte har kunnat driva ut mörkrets furste som de bär på i köttet, har stunder 

av tro, upplysning, omvändelse och hopp till Frälsaren? Hur många förvisar inte tanken på ett nytt och 

ännu större straff i det hinsides från sina hjärtan, utan föredrar att tänka och tro att Jesus väntar på dem för 

att befria dem från deras plågor och rädsla! 

59 Det är dessa som ni kallar samhällets avskum. Se hur det finns stunder då de misstänker sanningen. 

Men ni som åtnjuter frihet, erkännande och förtroende för världen, och som ofta tror att ni vet allt eftersom 

ni dömer allt och ger era åsikter, ni har inte ett ögonblick av upplysning som skulle låta er se sanningen 

ansikte mot ansikte ─ tvärtom, ni höljer er i tvivel och skuggor. 
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60 Det frö som jag sådde i själar med mitt ord, min passion och mitt blod blommar inte alltid på 

toppen av en människas, ett folks eller en världs liv. Ofta blommar den först i det ögonblick då människan 

möter döden och känner det liv som väntar henne ─ när hon som var stolt och högmodig i sin styrka 

plötsligt faller ner på smärtans bädd, förtvivlad och besegrad. Där reflekterar han, renar sig och förädlar 

sig i tanken på mig, han bedömer sig själv genom mina exempel. Sedan gråter han och förändras, för på ett 

ögonblick har sanningen nått honom. 

61 Även när de stolta nationerna levde i sin materiella makts prakt och deras folk febrilt ägnade sig åt 

sina passioner, uppfyllde de sin plikt mot Gud falskt och hycklande genom att utöva religion, eftersom all 

deras uppmärksamhet och kärlek var under dominans av deras ambitiösa mål. Men när nederlag och 

förstörelse kom, när de såg sina storhetsdrömmar krossas och verkligheten kom för att väcka dem, vände 

de sina ögon mot mig och sade: "Herre, du har rätt, fred kan bara finnas för människor av god vilja, och 

ditt och vårt rike är verkligen inte av denna värld." 

62 Inser ni att min säd inte är förlorad? Till er som tvivlar på detta säger jag att ni ska söka detta frö 

genom eftertanke, utan att vänta tills det är smärtan som konfronterar er med sanningen. 

63 Denna värld är full av mitt ord. Det är en lögn att mina spår ska täckas. Vart ni än går kommer ni 

att finna tecken på mig och ekon av min röst som för evigt kommer att klinga i era samveten. 

64 Jag är närvarande överallt och talar till er oavbrutet, för jag har ännu inte slutat ge er mitt budskap. 

65 Mitt folk: Varför vill ni ibland fortfarande sätta er Mästare på prov? 

66 Ja, jag vet redan att det också finns de som inte förstår varför Kristus, om han nu var Guds Son, 

gav upp inför sina förföljare och inte kunde undkomma döden. Om jag inte hade velat ha en offerdöd 

skulle det ha varit mycket lätt för mig att försvinna för att inte överlämna mig själv till dem som sökte 

mig. De skulle ha blivit förbluffade vid åsynen av ett mirakulöst och obegripligt försvinnande som fick 

dem att utbrista: "Det är sannerligen Guds Son!" Men detta var inte den undervisning jag hade kommit för 

att ge, för den skulle inte ha lärt ut kärlek. Dessutom ville jag säga er att den som gör hans vilja och inte 

gör Faderns vilja är inte förenad med honom. 

67 Det är nödvändigt att du förstår alla dessa förklaringar. För om ni inte förstår vad som händer just 

nu, hur kan ni då förstå eller förutse vad som kommer att hända? Jag kommer därför att ge er några 

avslöjanden i förväg, så att de kan tjäna er som förberedelse, som löfte och profetia. 

68 Jag, Mästaren, säger till er: När människan en gång är stor och upphöjd genom att uppfylla lagen 

och verkligen är förenad och i harmoni med Anden, kommer det inte längre att finnas två liv för henne 

som nu delar hennes existens, nämligen det mänskliga på jorden och det andliga i Andens universella och 

oändliga värld. 

69 Då kommer han bara att se till en enda existens, för det kommer bara att finnas en enda vilja i hans 

väsen. Det kommer inte längre att finnas någon konflikt mellan köttet och samvetet, och han kommer att 

känna sig sammansvetsad med det universella livet. Vare sig han lever i det andliga eller på jorden ─ var 

han än befinner sig kommer han att känna sig i sin Faders hus. På varje plats kommer han att njuta av 

Herrens närvaro och överallt kommer han att samvetsgrant och lydigt fullgöra sitt uppdrag. Den 

kroppsliga materiens död kommer då inte längre att betyda det som den betyder i dag. De kommer att vara 

de som besegrar döden och går in i det eviga livet. 

70 Efter att jag har berättat för er att det var min vilja att överlämna mig till mina förföljare den 

natten, frågar ni mig: "Herre, var inte Judas skyldig då?" Men jag säger till er: fördöma honom inte. För att 

döma honom som jag gör måste ni ha medlidande i era hjärtan. Han var lika omogen och mänsklig som ni 

är, och i sin svaghet lät han människor leda honom till att förråda sin Mästare. 

71 Tror ni att den lärjungen redan hade kommit som en av Gud utsedd person för att förråda sin 

Mästare? Nej, mitt folk, ingen behövde förråda mig. Timmen hade kommit, förövarna bevakade mina steg, 

blodets dom väntade på mig. 

72 Den mannen, liksom alla andra som följt mig, hade också valts ut för att så kärlekens frö. Han 

misslyckades i det avgörande ögonblicket när han vände ryggen åt honom som hade älskat honom så 

mycket och ställde sig på samma sida som de som sökte mästarens liv, bara för att han insåg att Jesus inte 

var en kung på jorden utan i en okänd värld, och lärjungens hjärta drömde fortfarande om denna världs 

rikedomar. 
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73 Hur stor var inte Judas ånger när han i sitt samvete hörde den ena meningen efter den andra som 

han hade lärt sig av Jesus, hur stor var inte hans smärta när han tänkte på vad han hade blivit kallad att 

göra och vad som var hans arbete! 

74 Jag berättar allt detta för er så att om någon av er skulle förråda mig vid denna tidpunkt, kan han 

inte ursäkta sig med att han kanske var ämnad att göra det. 

75 Ingen är förutbestämd att förråda. Ni har alla kallats att förlösa er själva genom min kärlek. 

76 Det var jag som var ämnad att dö på ett kors, för att efteråt blomma upp igen i en gravgrotta och 

visa er livets seger över döden. 

77 I dag säger jag till mina nya lärjungar: När det gäller att göra rättvisa åt mina verk, älska inte 

pengar, för de är själens falska mynt, deras värde är negativt och representerar falska värden för det eviga 

livet. Pengar kan leda er bort från den sanna barmhärtighetens väg, från ödmjukhetens väg, som alla mina 

apostlar måste följa. 

78 Jag måste säga er att jag visste i förväg vad Judas skulle göra, och jag bevisade det när jag sa att en 

av de tolv skulle förråda mig. ─ Var och en av dessa lärjungar gav vad han hade att ge, var och en av dem 

var som en ton i den konsert som jag gav världen. 

79 Om en av dem hade en ton av renhet och upphöjdhet, hade en annan en ton av tro och styrka, en 

annan en ton av vältalighet och övertygelse, en tredje en ton av ödmjukhet och mildhet. Så var och en gav 

vad han hade med sig, vad han hade tagit från Mästaren och vad han kände. Endast en var svag, men hans 

svaghet tjänade också som en läxa för folket så att de inte skulle agera som han, men inte för att vara hans 

domare. 

80 Lärjungar, lyft upp era tankar denna natt så att ni kan vara med mig vid den sista måltiden. Njut av 

mitt ljus, drick mitt ords vin. I den hittar du en öppen bok att läsa, och samtidigt är du i det andliga. 

81 Kom till bordet där du kommer att känna den gudomliga kärlekens vibrationer, men där du också 

kommer att känna ångesten, där hoppets sötma blandas med avskedets bitterhet och svekets kyss. 

82 Det är här du bäst kan höra samvetets röst som talar om för dig om du också har svikit, om du har 

ljugit, om du har kysst utan kärlek. 

83 Innan ni sätter er till bords ska ni tvätta er i bönens rena vatten. Rensa sinnet och hjärtat så att du 

tillåter att det är själen som tar del av denna andliga måltid. 

84 Är du redo nu? Sitt runt mig och lyssna i djupaste tystnad och hängivenhet i ditt hjärta. 

85 Är allting klart nu, är ni här nu redo och prydda för banketten? Det var min önskan att din själ inte 

skulle vara mindre ren i dessa stunder än duken på detta andliga bord. 

86 Lämna det materiella livets virvelvind utanför, människans elände och svårigheter. Kom hit, ni 

inkarnerade själar och även ni som lever i det andliga. Människor, kom hit för att lära er att tala med mig, 

så att ni inte längre är slavar på jorden. För den som talar med Mästaren från ande till ande har vunnit full 

frihet över "köttet", världen, okunnighetens mörker, över varje ok. 

87 Ät noga mitt ords bröd, så att ni får veta hur Jesus kämpade under de plågsamma timmarna och hur 

han besegrade döden. 

88 Idag säger jag till er: Be i tystnadens och andlighetens trädgård, så att du kan låta hela din varelse 

genomsyras av styrka och bära korsets börda till bergets topp. 

89 Be att du får se din inre himmelsstege upplyst: den andliga fulländningen. 

90 Var vid gott mod, så att ni oförtröttligt kan fortsätta er missionsresa, och då behöver ni inte vara 

rädda för att se era kläder slitas sönder, eller för människor som förföljer er genom att leta efter fel eller 

överträdelser hos er för att anklaga er. 

91 Glöm dina svårigheter och även dina jordiska glädjeämnen och ta på dig andens glädjeämnen. 

92 Det är få som vet hur man ber för att glädjas, och det är fler som ber för att sedan gråta. Till dem 

säger jag: Gör en sång av alla jordens vedermödor, men låt den klinga med en sådan tro och ett sådant 

hopp på mig att ni plötsligt upplever överraskningen av att sjunga en lovsång som kommer från hjärtat och 

är fylld av kärlek och frid. 

93 Jag talar till er om andlig glädje, och ändå får ni inte glömma de timmar som närmar sig och som 

kommer att fortsätta att vara tillägnade minnet i era hjärtan. 
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94 Ja, folk, ni kommer att se solen slockna i morgon när klockan är tre på eftermiddagen, och alla som 

går in och minns mig kommer att bli ledsna. 

95 Solen kommer att gömma sig mellan floror av sorg, precis som den gömde sig bakom mörka moln 

den dagen, för att inte behöva bevittna folkets otacksamhet. 

96 Trots alla slags mänskliga brister gav Kristus, mästaren, sin undervisning. 

97 Han blev hånad? Mästaren tog upp hånet för att lära ut en läxa. Frågade de honom på ett listigt 

sätt? Han svarade kärleksfullt och klokt, för det var vad han hade kommit för att göra. Blev han förrådd? 

Han gav sin undervisning om förlåtelse inför detta förräderi. Krävdes hans liv? Han gick med på det och 

gav sitt liv. Det var nödvändigt att acceptera allt för att rädda och övertyga. 

98 Säg mig nu, mina älskade lärjungar: När ni blir förrådda av era medmänniskor ─ gör ni inte uppror 

mot det, gör ni inte motstånd? Vet: För att vinna ett hjärta är det ibland nödvändigt att bli sviken. Det är 

inte våld som vinner andens strider ─ det är sann kärlek. 

99 Mina lärjungar: Boken har förblivit öppen under denna tid. Låt Jesus komma in i era tankar i dessa 

stunder, så att ni i era tysta timmar och minnen kan erinra er alla de stunder av min lidelse som ni känner 

till. Den som minns mig på ett upphöjande och andligt sätt kommer att få det ljus som får honom att 

upptäcka innebörden av många oigenkännliga lärdomar som inspiration. 

100  Låt mig gå på dina tankars gator med mitt kors på mina axlar. Låt Jesus, som glömmer sin smärta, 

vandra sin lidandets väg i tanken på sina barn och glömma deras förolämpningar. Låt mig breda ut mina 

armar på mitt kors och be om förlåtelse för dem som inte har erkänt mig. Låt mig vara i dig tills du ser 

kärlekens, livets och rättvisans seger. 

101  Ni mängder av människor: Hur kommer ni att vara med mig som vänner och lärjungar? Eller ska 

du forma mitt kors? Vill du vara som spikarna som genomborrade mina händer och fötter? Kommer du att 

vara törnena i min "krona" eller lansen som genomborrade min sida? 

102  Ni gråter, människor, och ni säger till mig att ni vill vara med mig som Johannes var: vid 

Mästarens fötter på korset. Och jag säger er att jag också vill att ni ska vara som den lärjunge som ni alla 

symboliserades av när jag lämnade er under Marias kärleksmanteln som hennes barn. 

103  Jag lämnar er min kärlek och min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 212 
1 Välsignad är den som vänder sig till mig, som söker Mästaren, som söker förlåtelse, som tar upp 

korset, för hos mig ska han finna ljuset som leder honom och förlåtelse för sina synder. 

2 Mästaren välkomnar er med kärlek på denna minnesdag. Spåren av hans passion som han lämnade 

i mänskligheten förnyas denna dag. 

3 Även om blodet i denna kropp förflyktigades, fanns dess väsen kvar i alla människors själar. Det är 

outplånligt i din ande, för du minns mig när du för stunder känner korsets börda eller den mödosamma 

klättringen på Golgata. 

4 Eftersom Jesus har stakat ut vägen med kärlekens blod, söker varje person som strävar efter 

frälsning eller själens fullkomlighet efter de spår som jag lämnade på jorden för att följa. Denna väg är den 

som jag visar dig just nu, och på den kommer du att nå det andliga livet där det varken finns mörker eller 

smärta. 

5 Den kristna världen gjorde korset till sin symbol eftersom Jesus utgöt sitt blod på detta trä och dog 

som människa för att utföra sitt frälsningsverk på det. Sedan dess har korset betraktats som en symbol för 

gudomlig kärlek och förlåtelse. Den har dock varit ett emblem för kampen om världsbilder bland 

människor. 

I dag, eftersom en tidsålder har gått sedan denna offerdöd, är jag återigen närvarande i världen ─ inte 

längre som människa, utan andligt. Men sannerligen säger jag er att korset inte längre är nödvändigt för 

mig. Jag kommer inte längre att bära den på mina axlar, ni kommer inte längre att se Rabbi täckt i blod och 

krönt med törnen, med sin kropp gisslad, som fuktar stenarna på vägen med sitt blod. Ni kommer inte 

längre att se honom med ögon som är ihopklämda av smärta och som väcker medlidande hos vissa och 

förskräckelse hos andra. Du kommer inte längre att se honom komma till bergets topp för att spikas fast 

vid sitt kors bland onda människor. 

6 Korset, som var skam och vanära för den som dog på det, förvandlades till en symbol för offer av 

kärlek. Detta kunde inte ens de som förföljde mig och som valde den mest försmädliga döden för mig för 

att tillfredsställa sin grymhet inte ens föreställa sig detta. För pöbeln längtade efter att anklaga och 

fördöma honom som inte hade gjort något mot dem, som var godhet, tröst och förlåtelse för alla 

människor. Människan befann sig i en avgrund från vilken hon inte förstod det goda, den kärlek som jag 

visade henne genom min offerdöd. 

7 I denna tid har jag inte kommit som människa, och det är inte på mig som korset ska vila. Idag är 

det jag som bygger ett kärlekens kors i era hjärtan så att ni kan följa mina steg. 

8 Ni har redan känt den tunga bördan av detta kors, ni har redan känt hur ert kött har gisslats när 

smärtan har trängt in i själen. Du har också redan känt vad det innebär att falla på vägen. Lidandet i ditt liv 

har varit ett gissel, och hånet när de har trott att du är galen som Jesus själv på grund av ditt sätt att söka 

mig, har varit som den lans som slet upp Frälsarens sida. 

9 Ert liv är som en Golgata, lärjungar. Den som vill ta mig som exempel, följa mig och komma till 

mig måste leva med lidande och dricka bägaren av galla och vinäger. 

10 Ni har med rätta kallat denna jord för en tårarnas dal. Ni har kommit till den för att lära känna gott 

och ont, för ingen har fötts perfekt i kunskap och förtjänst. Därför har jag gett er fri vilja att välja vägen 

själva, så att er själ kan nå högre nivåer genom sina egna ansträngningar. 

11 Men för den som väljer den dåliga vägen är det nödvändigt att han lär känna smärta på den, så att 

han när han känner att han rör sig bort från nåd och ljus renar sig och stärker sig i omvändelse och på så 

sätt lär sig att övervinna frestelser. 

12 Hur förtjänstfull för Gud är inte ansträngningen hos den som kämpar mot de frestelser som blir 

alltmer påträngande ju mer han strävar efter sin förnyelse. 

13 Min offerdöd var inte värdelös. För både de som älskar mig och de som förnekar mig måste följa 

mina fotspår. Detta arbete kommer att finnas med i tidernas bok och bära frukt för evigt. 

14 Du kan inte veta varför korsets börda, det vill säga ansvaret och lidandet, är lättare för vissa än för 

andra. Alla ni på den här jorden känner inte till ert förflutna, ingen vet när hans själ tog emot ljuset. Ta 

därför upp korset med överlåtelse. För den som följer mig på detta sätt kommer att överleva även döden. 
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15 Min röst i denna dag talar om lag och rättfärdighet, det är samma röst som ni hörde på Sinai. I dag, 

liksom den dagen, ser jag hur många som inte tror på det. Då gav jag er lagen som var huggen i sten en 

gång och en andra gång eftersom Mose bröt den första lagen, och han var utom sig inför er avgudadyrkan 

och er svaghet. Men i dag, när jag skriver det i ditt samvete: Vad ska du göra med honom? Kommer ni att 

agera på ett sådant sätt att Elia, den här tidens budbärare, kommer att kräva att ni håller min lag? 

16 Från djupet av ditt hjärta säger du till mig: "Herre, det är länge sedan vår otacksamhet gjorde att 

din lags tavlor krossades av Moses vrede. Hur skulle vi i vår tid kunna vara olydiga mot din lag igen?" 

Men Fadern säger till er: Du måste hålla dig vaken. För under den andra eran kom Jesus för att ge er 

kärlekens lag, och ni lät honom utgjuta sitt blod till sista droppen utan att erkänna honom. 

17 Jag frågar er, folk, och er, mänskligheten: Var finns den lag som jag gav er på Sinai? Var finns det 

eviga livets bröd som Jesus gav dig efteråt? ─ Med böjda huvuden hör ni mina frågor, för ni inser att ni är 

på avvägar. 

18 Under den första eran var ni ett folk som bestod av tolv stammar. Men Israel, som förträngde all 

rädsla för min rättvisa, delade upp sig i olika folk. I dag är du återigen på jorden. Men hur skulle ni kunna 

dela upp er i folk eller stammar när en enda familj består av barn från olika stammar, och även de gifta 

paren består av medlemmar från de tolv stammarna? Vem har förstått denna plan? Det är jag som har valt 

er och förenat er. Det är därför som vissa darrar när de hör denna röst utan att veta varför. För det är de 

som också har hört mig tidigare. 

19 Nu är den tredje tiden inne, som närmar sig sin höjdpunkt. I den får du nu öknens manna, Jesu blod 

och den helige Andes ljus. När din rening behövs har du Maria, din Universella Moder, som tvättar dig 

med sina kärleksträn och täcker dig med sin barmhärtighetens mantel. 

20 Återigen säger Fadern till sitt folk: förenas. För jag ser att ─ medan vissa bestämmer sig för att 

lyda mina bud, motsätter sig andra dem. Skilj er inte åt, för då öppnar ni dörren för frestelser. Mitt ord är 

för alla, även om det bland lyssnarna finns de som inte böjer nacken inför Min röst eftersom de domineras 

av det tvivel som orsakas av det faktum att de ser Mig manifestera Mig själv genom ett outbildat, klumpigt 

och enkelt sinne. 

21 Hur många av dem som förföljde och hånade mig i gångna tider lever nu i lugn och ro, vilket jag 

gav dem som ett bevis på min kärlek som förlåter allt. Men när de hörde att jag hade återvänt, blev deras 

själar överväldigade av rädsla, och de kom därför blygsamt för att förvissa sig om att min manifestation 

var sann. När de sedan hörde mig blev de skakade, eftersom de kände sig kallade av min röst. 

22 Detta är det folk som jag valde ut för att ge ljus och fred till nationerna, och som var utspridda och 

gömda bland mänskligheten. Men min klarsynta och genomträngande blick visste var var och en av mina 

tjänare befann sig för att kunna kalla dem och ange deras uppdrag, som jag fortfarande väntar på att få 

fullfölja. 

23 Världen såg likgiltigt på Marias liv på jorden. Men sannerligen, säger jag er, i dag kommer ni att 

känna igen hennes moderliga röst, hennes kärleksfulla röst, som är vaggvisa, tröst, hopp och balsam. Vissa 

kommer att erkänna det, andra kommer att förneka det. Ändå breder hon ömt och kärleksfullt ut sin 

gudomliga mantel över universum, och under den ger hon värme och skydd åt alla sina varelser. Hon 

räddar och förlöser också; hon är den himmelska helgedomen som innehåller de hemligheter som ännu 

inte har avslöjats. Eftersom hennes kropp som kvinnokropp var den helgedom i vilken Jesu kropp låg i 

trygghet ─ hur mycket är då inte hennes ande värd för alla hennes barn! 

24 Hur djup har inte den smärta varit som världen har trängt in i hennes moders hjärta, och med 

vilken ömhet hon döljer sina tårar för att bara visa dig det ljuva leendet och de kärleksfulla smekningarna! 

Mellan min obönhörliga rättvisa och människornas synder finns alltid Marias, er himmelska moders 

förbön och moderliga kärlek. 

25 Från "molnet" talar jag till dig och inbjuder dig att komma till mig. 

26 Jag ser dig fortfarande studera bokens första sida, men tiden för min undervisning är kort. 

27 Jag vill att ni, när ni kommer till mig, ska kunna säga till mig: "Herre, här är frukten av min skörd: 

att några av mina medmänniskor förnyas genom mitt exempel." För om ni inte fullgör ert uppdrag kommer 

ni inte att kunna komma in i mitt rike. 
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28 Tre gånger har jag erbjudit er själens frälsning, men ni har förblivit döva för min röst. Det här är 

mitt sista samtal till dig. Därför ber jag er att lyssna på mig, att klä er i ödmjukhet, att komma ner från er 

höga piedestal och förvisa allt hat från era hjärtan. 

29 Mitt ord är inte blommigt, det är tydligt så att ni alla förstår det och inte ger det olika tolkningar. 

30 Det får inte finnas några okunniga bland mitt folk, för jag har översvämmat er med visdom. 

31 På alla träd ser jag goda frukter och andra dåliga frukter. Men av de senare skall ni inte erbjuda 

mig något. Det är ditt öde att välja de goda rädslor som du måste presentera för mig. Du är redan medveten 

om alla dina uppgifter. Tidigare gick du snubblande genom världen eftersom en mörk slöja täckte dina 

ögon. Men jag kom som en blixt i natten för att lysa upp era vägar. Sedan dess vet du vart du är på väg. 

32 Du har lärt dig att rådfråga ditt samvete innan du tar ett steg. 

33 Idag, när ni är förenade, var lydiga mot min undervisning. För de stora prövningarna närmar sig. 

34 Mästaren är med er igen. Den här dagen har jag kommit för att skämma bort dig, för att lyfta upp 

dig med Mitt kärleksord, för att ge dig Min fredskyss och för att fråga dig vad du erbjuder Mig i ditt hjärta. 

35 Jag har inte kommit för att döma er, utan för att be er att ha sann kärlek och barmhärtighet i era 

handlingar, att lyssna på ert samvetes röst. 

36 I alla tider har jag utgjutit mitt blod för er ─ ibland inför människornas jordiska blickar, ibland 

osynligt. Jag vakar alltid över dig så att du inte lider i den här världen och så att du efter ditt jordiska liv 

får evigt liv för din själ i det hinsides. Men ni har inte förstått mig, ni har inte lytt mitt ord, och därför har 

jag nu kommit från det vita "molnet" för att ringa i min melodiska klocka och be er att förena er och älska 

varandra. 

37 Du börjar studera, men du har ännu inte förstått ens den första sidan i min bok, trots att du vet att 

den tid då jag ger dig mitt undervisningsord redan är kort. Du måste studera och utforska min undervisning 

och djärvt ge dig ut på din resa. För jag tar inte emot er om ni inte först har studerat det som jag har gett er 

i denna tid. 

38 Ni har fått mig att gråta och utgjuta mitt blod, och nu vill jag att ni ska komma till mig och säga 

vid mina fötter: "Mästare, här är undervisningen, här är skörden, här är det goda exempel som jag har gett 

människorna. Det finns en förnyad mänsklighet." 

Jag vill att ni ska ställa mannen och kvinnan som ni har omvänt inför mig. För utan att fullgöra detta 

uppdrag kommer ni inte in i min dolda visdoms helgedom. Tre gånger har jag kommit till den här världen 

för att ge dig olika möjligheter att rädda din själ. Men ni har slarvigt låtit mina ord försvinna och inte följt 

mina bud. Därför säger jag er att detta är det sista av dessa tillfällen och att ni måste förverkliga det som 

jag nu lägger på era hjärtan genom att klä er i ödmjukhet, stiga ner från er falska storhets piedestal, utrota 

illvilja och hat mot era medmänniskor och förena er. För detta är vad jag ber er om, så att min rättvisas 

spira inte ska falla över mänskligheten. 

39 Ni är inte längre okunniga, för jag har gett er min undervisning i överflöd, och jag ber er: Varför 

ser jag att mina lärjungar inte ville förstå mig och tolkade mina ord och instruktioner på olika sätt och 

enligt sin egen vilja? Har jag inte talat till er på ert eget språk, med enkla ord, så att ni alla kan förstå mig? 

Jag talar inte till vissa på ett annat sätt än till andra. Därför vill jag inte att ni i morgon ska säga till mig: 

"Mästare, vi kan inte förstå dig, vi förstår inte dina instruktioner och därför följer vi dem inte." ─ Nej, 

Israel, det är nödvändigt för dig att utrota det gift som du fortfarande bär i ditt hjärta. Ni måste ta denna lag 

på rätt sätt, för den är inte ansvarig för er synd, och det är inte rättvist att mitt verk ska få skulden för dessa 

fel. Varför har människorna inte kunnat uppskatta den, trots att jag ger er den vit och ren som ett snöfält? 

40 Vakta och be, för jag ser ständigt oenighet mellan vissa och andra. Jag ser att ni vill vända er bort 

från min lag, en del genom att vända den ryggen, och andra genom att gå sin egen väg, snubblande och 

fallande i törnen i stället för att rättfärdigt följa den väg jag har satt framför er. 

Överallt växer träd upp som ger mänskligheten en annan frukt än den jag ger er. Men jag ser att det 

också finns goda frukter blandade, och därför säger jag till er: Ta bort de dåliga frukterna och låt bara de 

goda vara kvar. Välj ut dem och ge mig endast det rena fröet och det gyllene vetet. 

Ni är inte längre mörkrets barn som ni var tidigare. För jag har uppenbarat mig bland er som en ljus 

blixt för att belysa er väg, för att få er att förstå vad sanningens väg är. Nu kan ni känna igen den och gå på 

den, för jag har gett er styrka och tagit er vid handen så att ni kan ta de första stegen och senare gå 
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ensamma men säkert, utan smärtsamma upplevelser eller att falla i synd och utan att låta er förföras av den 

ondska som råder i världen. 

41 Idag är ni inte längre okunniga barn, idag vet ni hur ni ska gå vidare, vilka arbeten ni kommer att 

utföra och vad som är bra och dåliga sätt. Ty jag har gett dig hjärta och samvete för att du ska kunna 

rådfråga dem. 

Därför har jag länge bett er att inte äta den förbjudna frukten, att inte dra ert tveeggade svärd för att skära 

av er brors heder, att ni blir medvetna om uppriktigheten och fulländningen av min lag, som alltid har varit 

en, så att ni kan resa er med förståelse och god vilja genom att lyda mina himmelska bud, så att det blir 

fred på hela jorden och att ingen förstörelse längre förstör livet. Jag vill inte se er gråta och ha bitterhet i 

era munnar. Även denna dag kommer jag att ge dig min gudomliga barmhärtighet. 

42 Välsignad är den som är beredd, för han kommer att se frid på sin väg och känna sin själ och kropp 

överflödande av min barmhärtighet. Från den eviga härligheten sänder jag ner kristallvattnet så att ni kan 

resa er stärkta i denna tid. Jag ger er min kärlek i strömmar så att ni kan gå framåt och inse att jag är 

outtröttlig, så att ni i morgon kan ta mig som förebild och befria er från all materialism, all fåfänga, och 

genom att bara föra med er goda gärningar vara en tom spegel i vilken mänskligheten kan betrakta sig 

själv. 

43 Jag har alltid sökt efter de vilsna för att befria dem från synden och sätta dem på vägen till 

frälsning. Imorgon kommer de stora prövningarna, och det är min vilja att ni ska vara Jesu modiga soldater 

som kan kämpa och gå segrande ur striden. 

44 I närvaro, auktoritet och väsen har jag varit bland er denna morgon. Jag ger dig det dagliga brödet 

och den helande balsamen. Jag välsignar er, era barn, de drabbade mödrarna, de äldre. Till alla ger jag min 

frid, min kärlek och mitt ljus. 

45 Älska, ni människor, älska med den renaste kärlek som kan leda er till sanningen. Då förstår du 

vad jag vill säga dig med dessa ord. Den kraft som rörde Jesu läppar när han var med er var kärlekens kraft 

─ den röst genom vilken jag säger till er: "Jag är vägen, sanningen och livet". 

46 Det finns ingen större makt än kroppens. Det är också elden som renar och nådens vatten som 

renar. 

47 Hur mycket jag än talar till er finns det fortfarande lärjungar som tror i dag och inte längre tror i 

morgon, för de har timmar av tro och timmar av tvivel. 

48 Jag ser i er ett folk som är trött på sitt mänskliga liv och som är väldigt upptagna, och av detta 

uppstår ett folk som kallar sig spiritualistiska men som lever mycket luttrat åt jordiska saker. 

49 Men jag har sagt till er: Vakna upp till sanningen och bete er inte som de skriftlärda och fariséerna 

som bara rengör kärlets utsida, eller som, när de försöker göra goda gärningar, tänker att de inte får ge allt, 

för då skulle de bli fattiga och inte ha bröd till sin mun. 

50 Åh, hur länge kommer ni som tänker så att behöva vandra som skuggor! Du kommer att födas och 

återfödas så länge du inte lär dig att ge den kärlek som jag lär dig. 

51 Jag vill inte att ni ska vara små barn för alltid. Är det rätt att detta folk i sina böner säger till mig: 

"Herre, jag älskar dig" och sedan inte gör ett barmhärtighetsverk på deras sätt? Varför kommer jag 

fortfarande på dig när du är otrogen? Varför praktiserar ni inte sann barmhärtighet, och när ni gör det är 

det bara för att ni ska synas och höras när ni gör det? 

52 Ni lurar er själva och ibland skryter ni om er tro, fastän er tro har kallnat. Då ser jag att ni också är 

kalla i kärlek, trohet och uppriktighet. 

53 Sannerligen säger jag er: Ingen kommer att gå igenom korsets dörr om han inte lär sig att vara 

trogen. 

54 Älskade lärjungar, jag säger er: Om jag ibland talar till dig med hårda ord, så är de inte lika 

krävande för rättvisa som du förtjänar enligt dina gärningar. 

55 Jag vill bara rena dig från dina brister med mitt ord. Var finns de "vita kläderna" som ni borde ha 

förberett för er själva för att vara med mig vid denna bankett? 

56 Jag vill tränga in i ditt inre för att se min helgedom. O människosjälar, ni som tror att ni föddes 

nyligen, men som ändå kom fram för länge sedan från honom som bär Faderns kärlek och Moderns kärlek 

inom sig! För från honom kommer alla former av fullkomlig kärlek. 
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57 På samma sätt som du ser människans kropp utvecklas, utvecklas också anden inom den. Men 

kroppen stöter på en gräns i sin utveckling, medan anden behöver många saker och evigheter för att nå sin 

fulländning. 

58 Detta är anledningen till din reinkarnation. Du föddes ren, enkel och ren som ett frö från Guds 

faderliga och moderliga skapande ande. Men missta dig inte, för det är inte samma sak att vara ren och 

enkel som att vara stor och perfekt. 

59 Man kan jämföra det med ett barn som precis har fötts och en erfaren person som undervisar barn. 

60 Detta kommer att vara ditt öde under alla skeden av livet när din ande väl har utvecklats. Men hur 

långsamt din ande utvecklas! 

61 Det har gått nästan 2 000 år sedan jag med några få ord lärde er vägen in i Guds rike: "Älska 

varandra", sa jag till er. Du har levt många gånger, med eller utan en jordisk kropp, i den här "dalen" eller i 

andra. Men du har inte vetat hur du ska lära dig den lektionen. 

62 Du har en lång väg att gå innan denna sublima undervisning blir verklighet i din själ. 

63 Denna värld är kallad att förandliga sig själv tillsammans med sina invånare och på så sätt göra slut 

på ödets lidanden och slag. 

64 Min kärleks eld kommer att smälta snön i era hjärtan, och även om århundraden går kommer jag 

att fortsätta att undervisa och ni kommer slutligen att lära er och älska. 

65 Minns du Maria Magdalena? Förstod ni inte symbolen som hon representerar? 

66 Människans sinne förstår inte mina symboler, det stannar inför mysteriet och nöjer sig med 

symbolen. 

67 Symbolerna är föråldrade bilder som ska vara borta från mänsklighetens dyrkan av Gud i ljusets 

tidsålder. 

68 Maria Magdalena ─ syndaren, som världen kallade henne ─ hade förtjänat min ömhet och 

förlåtelse. 

69 Hon uppnådde snart sin frälsning, vilket inte händer med andra som bara halvhjärtat ber om 

förlåtelse för sina synder. Hon hittade snart vad hon sökte, men andra gör det inte. 

70 Magdalena fick förlåtelse utan att skryta med sin ånger. Hon hade syndat, precis som ni syndar, 

men hon hade älskat mycket. Den som älskar kan visa avvikelser i sitt mänskliga beteende, men kärlek är 

ömhet som flödar över från hjärtat. Om du vill bli förlåten ─ precis som hon ─ rikta dina ögon mot mig 

full av kärlek och tillit, så kommer du att bli befriad från alla överträdelser. 

71 Kvinnan syndade inte längre. Den kärlek som flödade över hennes hjärta ägnade hon åt Mästarens 

undervisning. 

72 Hon blev förlåten trots att hon hade gjort misstag. Men i hennes hjärta brann elden som renar, och 

på grund av den förlåtelse som syndaren fick, skilde hon sig inte ett ögonblick längre från Jesus. Mina 

lärjungar däremot lämnade mig ensam under de blodigaste timmarna. Men den lilla Maria skilde sig inte 

från mig, hon förnekade mig inte, hon var inte rädd och skämdes inte heller. 

73 Därför fick hon lov att fälla tårar vid foten av mitt kors och över min grav. Hennes ande fann snart 

frälsning eftersom hon älskade mycket. I sitt hjärta hade hon också en apostolisk anda. Hennes 

omvändelse lyser som sanningens ljus. Hon hade kastat sig ner vid mina fötter för att säga till mig: "Herre, 

om du vill, så ska jag bli fri från synd". 

74 Du däremot ─ hur ofta vill du inte övertyga mig om din oskuld genom att dölja dina överträdelser 

med långa böner. 

75 Nej, lärjungar, lär er av henne, älska verkligen er Herre i var och en av era bröder. Älska mycket 

och dina synder kommer att bli förlåtna. Ni kommer att bli fantastiska om ni låter denna sanning blomma i 

era hjärtan. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 213 
1 Min Andes ljus är med dig, Kristus är över din ande och genom mänskliga läppar uppenbarar han 

livets och sanningens ord som en väg som leder till mig. 

2 Öppna portarna till din helgedom så att jag kan gå in i det renaste av ditt väsen. 

3 Ni kallar denna dag för "Uppståndelsesöndag" eftersom det är en dag då ni minns de händelser 

som Jesus genomgick under sin jordiska resa. 

4 Slutligen, ta bort mysteriets slöja så att du kan gå in i sanningens helgedom. I den här 

undervisningen avslöjar jag meningsfulla läror för er så att de mörka slöjor av mysterier som ni brukade 

täcka mitt ljus med kan försvinna från er. Hör: Endast den som dör kan återuppstå. Tror du att Jesus "dog" 

vid den tidpunkten? Har du kunnat föreställa dig att din Mästare är "död"? 

5 Döden" är bara en symbol. Döden" existerar bara för dem som ännu inte har uppnått en insikt om 

sanningen. För dem är döden fortfarande en skräckbild, bakom vilken det finns ett mysterium eller 

ingenting. Men till er säger jag: Öppna era ögon och förstå att ni inte heller kommer att dö. Du kommer att 

skiljas från kroppen, men det betyder inte att du kommer att dö. Du, liksom din Mästare, har evigt liv. 

6 När jag lämnade min kropp gick min Ande in i andarnas värld för att tala till dem med sanningens 

ord. När det gäller er talade jag till dem om gudomlig kärlek. För detta är den sanna kunskapen om livet. 

7 Jag säger er i sanning att Jesu Ande inte för ett ögonblick befann sig i gravgrottan, han hade många 

kärleksverk att utföra i andra livsvärldar. Min oändliga Ande hade många uppenbarelser att göra kända för 

dem ─ liksom för er. 

8 Det finns också världar där andliga varelser inte vet hur man älskar. De lever i mörker och längtar 

efter ljus. Idag vet man att där ovänlighet och egoism råder råder mörker, att krig och passioner är nyckeln 

som stänger porten till den väg som leder till Guds rike. 

9 Kärleken däremot är nyckeln som öppnar ljusets rike, som är sanningen. 

10 Här har jag gjort mig känd genom mänskliga kroppar, där har jag kommunicerat direkt med de 

högre andliga varelserna så att de kan undervisa dem som inte kan ta emot min inspiration direkt. 

11 Dessa höga, lysande varelser är vad röstbärarna är för er här. 

12 Nu tror jag att ni förstår anledningen till att jag kom till den här världen och anledningen till att jag 

besökte dessa världar. 

13 Jag har sagt till andarna: "Du kommer att födas på nytt. Men innan du gör botgöring i en jordisk 

kropp ska du rena din själ från alla skadliga intryck, så att du i din återfödelse kan bli som en brinnande 

fackla. 

14 De som har ljuset från min Heliga Ande inom sig är som brinnande facklor. De som inte vill veta 

sanningen är som släckta facklor som inte brinner eftersom de inte har tänt sig själva på min visdoms eld. 

15 Jag vill inte att ni ska vara släckta facklor, för då kan ni inte uppfylla ert öde, det vill säga er andes 

uppdrag. 

16 Sannerligen säger jag er att i de ögonblick då mitt ord lyser genom människans sinne finns det 

tusentals och åter tusentals kroppslösa varelser som närvarar vid min manifestation och hör min röst. De är 

alltid fler än de som är fysiskt närvarande. Precis som du stiger de långsamt upp ur mörkret för att komma 

in i ljusets rike. 

17 Du är odödlig, det har jag sagt dig. När kroppens celler dör betyder det inte att själen dör. 

18 Denna minnes- och minnesdag är symbolen för själens ära, för uppståndelsen, för ljuset i din 

lampa. 

19 Det har behagat mig att göra mig känd bland er under dessa minnesdagar för att väcka känslor av 

tro, medkänsla och spiritualisering i era hjärtan. Jag har använt dessa timmar till att rena och renodla era 

hjärtan. 

20 Varför har ni gjort er orena? Därför att ni inte har låtit er ledas av Andens kraft, vars kraft ni har 

förväxlat med er mänskliga vilja, era fåfängligheter och era infall. 

21 Det är nödvändigt att du tränger in i ditt hjärta, i ditt inre, så att du kan veta i vilken utsträckning 

du lyssnar till samvetets röst, i vilket tillstånd av kärlek du befinner dig gentemot din nästa. Då vet du i 

vilken utsträckning du bränner facklor eller släcker facklor. 
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22 Jag säger er: I enlighet med er kärlek kommer också kraften, godheten och ljuset som ni har att 

vara. 

23 Också du kommer att få din befrielsens dag och din förhärligandets dag. Vilken dag kommer det 

att bli? Den när du är segerrik på ditt livs slagfält. 

24 Jorden är ett slagfält, det finns mycket att lära sig. Om det inte vore så skulle det räcka med några 

få år på den här planeten och du skulle inte behöva skickas ut gång på gång för att födas på nytt. Det finns 

ingen mörkare och dystrare gravplats för anden än den egna kroppen när den har smuts och materialism på 

sig. 

25 Mitt ord lyfter dig från graven och ger dig vingar för att sväva upp till fridens och det andliga 

ljusets regioner. 

26 I den mån din själ triumferar över mörkret och övervinner hinder, kommer ljuset fram i den. 

Därför kommer vissa att färdas på längre tid än andra. 

27 Stor blir den som följer den andliga utvecklingens spår och som genom jordelivet och tidsåldrarna 

når ljuset, erfarenheten och den uppåtgående utvecklingen. 

28 Efter denna kamp, dessa ansträngningar och tårar kommer du att uppleva din befrielse och din 

himmel ─ den där du kommer att stiga upp fullt strålande genom Andens ljus. 

29 Himlen är inte en bestämd plats, himlen är slutmålet för själens utveckling. Eftersom denna 

himmel inte är en bestämd plats måste du förstå varför de som tvivlar på den ljusa själens existens säger: 

"Jag ska dö" och ser döden som ett slut. Men de som tror på det eviga livet säger: "Jag ska leva för evigt." 

30 De som materialiserar sin tro och religiösa praktik förstår och söker Gud i en begränsad form. 

31 Spiritualisten vet att den Allsmäktige finns i allt, att världen, universum och oändligheten 

genomsyras av mitt väsen och min närvaro. 

32 Den som känner igen och förstår mig på detta sätt är ett levande Guds tempel och kommer inte 

längre att materialisera Andens uppenbarelser genom symboler eller bilder. 

33 Säg inte längre att det bara finns en himmel och en jord och att dessa är vissa platser. Det finns 

miljarder världar. Glöm inte vad jag sa i Jesus: "I min fars hus finns många boningar." 

34 Det är bra att du följer din naturs lagar i det materiella livet. Men du måste förstå att dessa lagar 

inte är eviga. 

35 Jag har återigen kommit till de ödmjuka, för det är de som förstår dessa ord bäst. Kom ihåg att jag 

sa: "Den som är förödmjukad kommer att bli upphöjd." 

På denna dag som ni kallar Uppståndelsedagen, andliggör er själva så att ni kan säga: "Jag är templet 

och ljusstaken, jag är offret." 

Älska varandra, ja människor, för den som älskar bär himlen inom sig.  

Välsignade människor, själar från Israels tolv stammar, inkarnerade i denna tid för att bilda 

mänsklighetens sköld ─ jag förbereder er andligt och fysiskt för att göra er till ett villigt redskap och för att 

sätta er på den väg som jag visar er, så att ni kan lämna er förebild till de nya generationerna. 

36 Bland er finns ättlingar till Ruben, Dan, Juda och Levi, till Isaskar och Sebulon och alla 

stammarnas stammar, och som starka själar som ni är ska ni fortsätta att visa denna styrka och tro på er 

Gud. 

37 Namnet "Israel" kan inte utplånas, och även om detta folk har avundats, prövats och förföljts 

kommer det inte att förgås, eftersom det är era förfäders säd som var stam och liv för många generationer. 

I dag ser vi att denna ras är dekadent och degenererad i hög grad, eftersom den har älskat sitt "kött" mer än 

sin själ och blivit stolt över sina gåvor. Därför har jag låtit er inkarnera i ett annat land, i en annan ras, så 

att ni inte faller in i dessa misstag. 

38 Spiritualisering har inspirerats till dig sedan tidernas begynnelse. Det är ett frö som du har fått för 

att vårda med omsorg, och jag har anförtrott dig uppgiften att överföra det till alla folk utan åtskillnad av 

ras. I dag, vid tidernas höjdpunkt, kommer jag till dig för att begära en redogörelse från dig om detta frö. 

39 Ni människor bär alla detta frö inom er, för innan ni antog en jordisk kropp var ni andliga varelser, 

och förandligandet är den väg som är avsedd för er, på vilken ni skall fullända er själva. 

40 Ni är de mest begåvade människorna. Ändå har ni inte vetat hur ni ska använda era gåvor, ni har 

inte velat tolka min vilja. Ni har älskat denna värld, som jag har förberett för er själs uppfriskning, 
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utveckling och välsignelse, som om den vore ert eviga hem, och ni har slagit djupa rötter i den. Du 

glömmer det andliga livet och förbereder inte ditt inträde i den "dal" som väntar dig. 

41 Se, den världen är befolkad av själar som på grund av sin brist på andlighet och förberedelse har få 

förtjänster. Men hur mycket smärta, hur mycket ånger fängslar dem. Ni får inte bebo den världen utan att 

först möjliggöra framsteg för de själar som, antingen av okunnighet eller av uppror, inte har kunnat 

genomföra sin uppstigning. 

42 Det som mänskligheten kallar framsteg är inte detsamma för själarna. För om de var upphöjda 

skulle de älska mig mer än allt skapat och det skulle råda fred och harmoni bland människorna. Men de 

erbjuder mig bara deras andliga behov och okunnighet. 

43 Hur svårt det är för människor att konvertera till godhet. Ni håller inte mina lagar och vill inte 

förändra era liv. Mitt ord förolämpar er när jag talar till er om förnyelse. Varför vill du att jag ska vara tyst 

trots att du är frälst? 

44 Var stark, Israel, bekämpa ondskan. Vidta åtgärder även mot er själva om ni har spår av ondska i 

er. Rensa atmosfären du andas, övervinn varje främmande inflytande, använd dina förmågor och 

möjligheter, vakta och be. 

45 Stärk folkets tro och bygg med den ett torn som är så högt att det når upp till det himmelska, 

medan dess grund är orubblig. 

46 Med din bön och dina andliga handlingar kan du stoppa ökningen av naturens destruktiva krafter. 

För efter 1950 kommer de att släppas lös med större kraft än idag. Mänskligheten kommer att rena sig 

själv så att den kan ta emot de goda nyheterna, och efter sin stora smärta kommer den att se fredens 

regnbåge lysa och känna min kallelse som inbjuder den att gå in i ett nytt liv. 

47 Idag, när ni har återvänt till jorden, vittnar ni om min närvaro. Det är en av de uppgifter som du 

alltid har haft. Men du blir förvånad när jag talar till dig på detta sätt eftersom du tror att du inte har någon 

kunskap om din själs förflutna. Men detta spår är så djupt att varken du eller tiden kan sudda ut din 

livshistoria. 

48 Jag undervisar er så att ni senare kan förkunna min undervisning. De som hör er kommer att bli 

överraskade av era ord och kommer att betrakta er som de nya profeterna och apostlarna. Då kommer de 

att älska dig. 

Se till att ditt arbete bär frukt. Så inte på ofruktbar mark, utsätt inte mitt arbete för förlöjligande. Var 

vis och behaga dem som ber dig och förlåt dem som inte vet hur de ska ta emot dig. 

49 Mitt ord har klingat igenom era sinnen, och min Ande som Mästare gläder sig åt att instruera mina 

nya lärjungar. 

50 Om du tänker efter noga kommer du att upptäcka att jag alltid har varit med dig och att mitt 

budskap sedan den första uppenbarelsen har väglett människor på vägen till förandligande. Det är bara 

naturligt att jag efter flera tusen år av människosjälar som lever på den här jorden skulle ge er en 

undervisning med större uppenbarelseinnehåll än den ni nu har. 

51 Min lära, som alltid är en förklaring av lagen, har kommit till er som en väg till ljuset, som en 

säker brygga för själen. Ändå har människorna, som utnyttjar den viljefrihet som de har utrustats med och 

som önskar en väg för sina liv, alltid valt den enkla vägen av materialisering, vissa utan att ta hänsyn till 

samvetets rop, som alltid leder till det andliga, och andra skapar kulter och riter för att få sig själva att tro 

att de går stadigt på den andliga vägen, när de i själva verket är lika själviska som de som har förvisat Mitt 

Namn och Mitt Ord från sina liv. 

52 Om du härifrån kunde se den "andliga dalen" där de materialiserade varelserna bor ─ de som inte 

har arbetat något för den andliga resan efter detta liv ─ skulle du bli förskräckt. Men inte för ett ögonblick 

skulle du säga: "Hur fruktansvärd är inte Guds rättvisa!" Nej, i stället skulle ni utbrista: "Så hårdhjärtade, 

så orättvisa och grymma vi är mot oss själva! Hur likgiltiga för våra själar och hur kalla vi har varit som 

Jesu lärjungar!" 

53 Det är därför Fadern har tillåtit dessa varelser att ibland manifestera sig i era liv och ge er de 

smärtsamma, förtryckande nyheterna från deras mörka och fredlösa liv. De är invånare i en värld som 

varken har det strålande ljuset från de andliga hemmen eller skönheten från den jord som de har bebott. 

54 Den breda dalen av förvirring, ånger, smärta, dysterhet och förtvivlan belyses endast av samvetets 

ljus, som väcker den ena efter den andra av dessa varelser. När detta ljus äntligen tränger in i hela själen 
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känner den igen sin väg, den kastar av sig materialiseringens klädsel som den fortfarande hade på sig, den 

känner återigen att den lever, att den har uppstått igen, att en röst ropar på den från oändligheten och att 

denna röst är Faderns, som från tidernas begynnelse utstakade vägen till ljuset och saligheten för den. 

55 Ingen av er skall bo i förvirringens mörker eller dricka omvändelsens tårars bägare. 

56 För att bespara er själva denna oändliga bitterhet, förbarma er över er själ, gör sanna 

kärleksgärningar, inte skenbara gärningar som ni försöker lura er själva med. 

57 Min undervisning förmedlar andlighet, och andlighet innebär sanning, uppriktighet, ljus, 

uppriktighet och kärlek. 

58 Detta är min väg, den unika vägen ─ den som var utstakad för dig från början och som står skriven 

i varje samvete. 

59 Min röst, som återigen ljuder i den mest dolda delen av din varelse, kallar dig till den förlorade 

vägen, till den glömda vägen, så att du kan skaffa dig förtjänster som kommer att vara ljus, 

tillfredsställelse och upphöjning för din själ när den måste passera genom den dimma som finns mellan det 

materiella och det andliga. 

60 Jag talar till er om denna slöja eftersom er låga nivå av andlig utveckling ännu inte gör det möjligt 

för er att förena alla existerande livsvärldar till en. Precis som er brist på broderskap har delat er på jorden 

i folk och nationer, så har omogna varelser i universum sett sig separerade av världar, hemplaneter och 

världsrymder. 

61 Tiden kommer att komma då kärlekens gränser i den här världen kommer att lyftas och när 

världarna kommer närmare varandra genom förandligande. 

62 Fram till dess fortsätter kampen mellan samvetet och den fria viljan, som människan kommer att 

använda och använda för att göra vad hon vill av sitt liv. 

63 Kampen mellan dessa två krafter kommer att nå sin höjdpunkt och segern kommer att vara på 

Andens sida, som i en absolut kärleksgåva till sin Fader kommer att säga till honom: "Herre, jag avstår 

från min viljemässiga frihet, fullborda din vilja i mig ensam". 

64 Jag ska välsigna den som på detta sätt kommer inför mig och omsluta honom med mitt ljus. Men 

jag ska låta honom veta att jag aldrig mer kommer att ta ifrån honom den välsignade frihet som han har 

fått. Ty den som gör sin fars vilja, som är trogen och lydig, är värdig sin Herres förtroende. 

65 Ni förstår väl vad jag har sagt om det andliga livet? Se hur enkelt och tydligt det andliga är, i 

motsats till era läror och instruktioner som komplicerar allting. 

66 Tänk på det, lärjungar. 

67 Min hemliga skattkammare öppnas och jag låter något från den avslöjas för människor genom 

röstbäraren. 

68 År 1866 lyste en stjärna som den som förkunnade Messias födelse. Endast ett fåtal såg det 

eftersom världen sov. 

69 Denna stjärna var Elias, och med hans manifestation genom Roque Rojas sinne öppnades en ny 

andlig tidsålder. Med sitt ljus belyste han vägen för att vägleda människorna och förkunna för dem en tid 

av stora uppenbarelser. Men eftersom Elia är min profet och min föregångare profeterade jag genom hans 

ande tiden för min manifestation på samma sätt. 

70 De första lyssnarna, de första vittnena till detta möte blev förvånade över att höra att de ord som 

Roque Rojas talade inte kom från honom själv, utan från det yttre, att det var ett ord fullt av tröst, löften 

och hopp. 

71 Det lilla antalet lärjungar växte och blev en stor skara som, när de senare fick ta emot Mästarens 

närvaro genom nya röstbärare, i Ordet kände igen en frukt av gudomlig smak och andlig essens, som var 

den enda som kunde släcka deras törst och stilla deras hunger. 

72 En ny apostelkår uppstod i denna gemenskap, bestående av enkla och ödmjuka hjärtan, men fyllda 

av kärlek och tro på att följa mig. Naturligtvis saknades det inte bland dem en ny Thomas som var tvungen 

att se för att tro på min närvaro ─ en ny Petrus som, trots att han trodde på mig, skulle förneka mig av 

rädsla för människor, och en ny Judas Iskariot som skulle förråda mig genom att förvränga mitt ord och 

min sanning för pengar och smicker. 
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73 De skaror som utgör detta folk förökade sig och förgrenade sig över städer, regioner och byar, och 

ur detta folk uppstod sanningens och rättfärdighetens apostlar, självuppoffrande arbetare fulla av iver i sin 

Herres undervisning och profeter med rena hjärtan som talade sanningen. 

74 Jag placerar dem vid ett omätligt stort, osynligt andligt bord så att de äter mitt himmelska bröd och 

dricker mitt evighetsvin, så att de aldrig saknar styrka i sitt uppdrag. Medan vissa förblir andligt apatiska 

medan de lyssnar, finns det också de som frågar mig oavbrutet eftersom de är nyfikna. De frågar mig 

varför jag uppenbarar mig för mänskligheten i denna form, varför Elia kom före mig, vem Elia är och vem 

Roque Rojas är, och vem som bröt de sju inseglen. 

75 Jag svarar och undervisar alla med den perfekta mästarens kärlek. Om vissa är förvirrade för att jag 

inte kommer mitt bland praktfulla altare eller pompösa ceremonier, så berättar deras andlighet för andra att 

Jesus aldrig sökte pompa och ståt, inte heller fåfänga, utan hjärtan. 

76 Jag har alltid kommit för din själ, inte för din kropp. För kroppens materia tillhör jorden, vars sköte 

vill ha den, medan själen genom sitt samvete alltid kommer att höra den gudomliga rösten som kallar på 

den. 

77 Tiden för mitt predikande vid min nuvarande, sista ankomst är långvarig. Den omfattar perioden 

1866-1950. 

78 De första frukterna av min undervisning ska vara er andliga och fysiska förnyelse, genom att 

eliminera avgudadyrkan, fanatism, vidskepelse, falska tolkningar, och även själviskhet, illvilja, last och 

alla andra fläckar. När detta sker kommer ni att kunna tala om min lag utan att förvirra någon. Ni kommer 

inte att lägga era misstag på min undervisning, och ni kommer inte heller att försöka dölja dem genom att 

reservera dem för er själva. 

79 Höj din själ genom en mer perfekt religionsutövning och höj ditt hjärta genom ett dygdigt liv, då 

kommer du att vara som början på en ny värld, på en ny mänsklighet, som kommer att veta hur man höjer 

sig på de grunder för förandligande som jag ger dig i min uppenbarelse om den tredje tidsåldern. 

Min frid vare med er! 



U 214 

37 

Instruktion 214 
1 Jag ger er Mitt Ord genom mänskliga läppar eftersom ni inte ens uppfattar de budskap som Jag 

ständigt sänder till människor. Detta är anledningen till att jag var tvungen att manifestera mig genom 

människans intellekt. Det är inte så att jag behöver mänskliga instrument för att avslöja mig själv. Det är ni 

som har behövt det. 

2 Min kärleksfulla lag har bara kommit för att ta bort tistel efter tistel från vägen så att ni kan komma 

till mig. 

3 Ingenting är omöjligt eller svårt för Fadern. Därför gjorde jag människan själv till instrument för 

min manifestation, och därmed bevisade jag min kärlek till er, genom att förlåta era brister och inte ta illa 

upp av era brister. Jag gav er också bevis på min makt när jag gav er mitt kloka, kärleksfulla, gudomliga 

ord genom ett dåligt intellekt och genom orena och klumpiga läppar. 

4 Ni har alla sett detta mirakel när ni kände hur röstbärarens kroppsliga materia försvann och ni 

uppfattade Mästarens närvaro. Ni gladde er åt det gudomliga ordet, ni kände er förflyttade till en värld av 

ljus och ni njöt av hänryckningens andliga frid. 

5 Hur lång tid gick när Mästaren talade till dig? Hur länge befann du dig i det förhöjda tillståndet? 

Du kan inte säga det, för i den timmen var du bortom tiden. 

6 Efteråt, när undervisningsordet var över, hade du en oändlig längtan efter att återvända till ditt hem 

för att upprepa mina ord. Du hade den ädla önskan att möta någon på vägen som hade förolämpat dig för 

att förlåta honom, eller någon i nöd för att ge honom det goda budskapet om min närvaro. 

7 När du äntligen möter någon som du vill berätta vad du har hört, inser du att dina läppar är för 

klumpiga för att återge den gudomliga instruktionen, och då inser du att detta ord verkligen är djupt, och 

att det sätt på vilket dessa röstbärare blir aktiva också förtjänar din uppmärksamhet. 

8 Mästaren säger till dem som lider för att de tycker att de är för klumpiga för att uttrycka det 

gudomliga ordet: "Oroa er inte, för småningom kommer era gåvor att utvecklas tills den dag kommer då ni 

inte ens behöver manifestationen genom röstbärarna. För det budskap som jag skickar till dig kommer du 

att få direkt genom den perfekta dialogen mellan ande och ande. 

9 När du är redo att ta detta steg ─ var uppmärksam på vad jag säger till dig nu: livet kommer då att 

vara för din själ, för dina sinnen och för ditt sinne som en ström av visdom, som en kärlekssång, som en 

trappstege som leder dig upp till Skaparen. 

10 Nå snart denna höjd, människor, så att ni kan leva på ett högt, andligt sätt och i sann harmoni med 

allt skapat. 

11 För närvarande är ni bara små barnlärjungar till en undervisning som är oändlig i kraft och visdom. 

Men han som lär dig det är alla mästares mästare. Låt honom leda dig frivilligt, och du kommer att se hur 

hans kärlek tar bort varje taggig häck och stötesten från vägen. 

12 Mitt Ord i denna tredje tidsålder vill fylla det omätliga tomrum som finns i människornas själar ─ 

ett tomrum som människorna aldrig har kunnat fylla genom mänsklig kärlek, genom världens rikedomar, 

genom externaliserade riter och kulter. 

13 Det efterlängtade budskapet har nu kommit till er och välsignar dem som har väntat på det och 

väcker dem som sover. Mitt budskap är för alla, och alla kommer att få veta det i den stund då det gradvis 

når alla hjärtan, alla folk och alla nationer. 

14 Mitt ord är sanningens och rättvisans ljus som lyser i mänsklighetens mörker. Den talar till din själ 

och inspirerar den till eftertanke, så att den kan få veta orsaken till min ankomst och upplysningen om 

varje mysterium. 

15 För att människan ska kunna sjunga en fredens hymn måste hon älska och förlåta. Ge inte längre 

näring åt själviskhet, inte heller åt förbittring, hat eller vanföreställningar. För då kommer ni att stoppa min 

Ande som vill komma till er för att upprätta sitt fredsrike bland människorna. 

16 Ja, människor ─ även om ni bara är en liten del av mänskligheten känner ni till den moraliska och 

materiella splittring som finns. Du ser deras elände och behov, deras lidande och förtvivlan. Detta elände 

och denna smärta drabbar inte bara kroppen utan även själen, som har blivit svag på grund av bristande 

förtjänster. 
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17 Var ledare för era medmänniskor, var mina vägvisare. Känn min kärlek och älska villkorslöst och 

osjälviskt. Bli upplyst och bär detta ljus genom världen. Inspirera er själva med sanningen och fördjupa er 

i de stora uppenbarelser som jag har gett er genom tiderna och ge denna kunskap till dem som vet mindre 

än ni. 

18 Genomträng er själva med detta ljus och upptäck den förmåga som jag har gett er själ. Om ni 

använder värdet av dessa gåvor kommer ni att veta hur ni ska älska livet, och redan i den jordiska dalen 

där ni bor kommer ni att älska och känna igen det eviga livet. 

19 Älska och förlåta mycket om ni vill kalla er mina apostlar. Tänk på mig och dina svårigheter 

kommer att försvinna. Känn inte smärta när du blir kränkt. Välsigna och överlåt din sak till mig. Då 

kommer du att känna dig lyckligare än de som tror att de är rika på grund av sina rikedomar. För då har du 

förlåtit. Du vet inte om denna förlåtelse inte är priset för din frälsning. Med denna handling kommer du att 

kunna upplysa själen hos den som orsakade ditt lidande, och på så sätt har du räddat honom också. 

20 Älska allt, även luften du andas, för i den finns min kärlek, liksom i hela skapelsen. Älska den tid 

och den timme som ni lever i, för min Ande manifesteras i allt. Känner du inte hur naturen, som omger 

dig, ber om fred och kärlek? Jag ska återupprätta alla naturkrafter, jag ska återupprätta alla varelser. 

Människan kommer dock att få lida alla konsekvenser av sina misstag, som orsakade förstörelsen. 

21 Det bröd som jag ger er nu är den näring som mänskligheten behöver ─ den enda som kan stärka 

den. Ta emot den med kärlek och bli stark genom den, så att du kan fullfölja din uppgift. 

22 Lev ditt liv fullt ut, lev tryggt och tålmodigt så att du kan bevisa din tro. Frukta inte, jag är med 

dig. Om du är stark kommer du att kunna se din stad falla samman sten för sten och inte misströsta. För i 

dig finns gudomlig styrka, den del av min Ande med vilken du kan åstadkomma stora saker i dina 

medmänniskors hjärtan. Du kan ge glädje åt den drabbade, du kan torka tårar, du kan återupprätta en 

deprimerad själ. Det arbete du utför med tro och kärlek kommer att vara stort och oförstörbart. 

23 Låt min kärlek leda dig till evigt liv. Öppna dina ögon och ta del av de härligheter och skönheter 

som jag har skapat för att alla mina barn ska vara lyckliga. Mina välsignelser når alla, både troende och 

icke-troende. Jag gör stigen fri från törnen så att ni inte längre kommer att skada era fötter och alltid kan 

gå säkert i lydnad mot er himmelske Fader. 

24 I mitt ord ger jag dig bot för dina lidanden, i ditt ord lägger jag balsam för de sjuka. Men förstå att 

detta balsam inte bara är till för kroppen utan också för själen. Inte bara för den som lever i världen, utan 

också för den som lever i det andliga. 

25 Ibland, när jag talar till er genom dessa röstbärare, ser jag att vissa är omgivna av förvirrade 

själsvarelser, andra är besatta av dem och ytterligare andra är förföljda av dem. Dessa dominerar din vilja, 

förvirrar ditt sinne eller gör din kropp sjuk. Då talar jag till dem på andens språk och avlägsnar dem från 

din väg. Men allt måste inte göras av mästaren. Jag vill att ni ska veta vad som är orsaken till att dessa 

varelser, era andliga bröder och systrar, invaderar ert jordiska liv, och vad ni måste göra för att befria er 

från deras dåliga inflytande och samtidigt göra ljus i de själar som förtjänar er medkänsla. 

26 De själar som inte längre hör till det mänskliga livet kommer till människorna och lever 

fortfarande med dem. Jag gav er många lektioner om detta under den andra eran, när jag använde de fall 

där några besatta fördes till mig. Men dessa människor och deras präster kunde inte förstå innebörden av 

dessa uppenbarelser och dömde mig enligt sin dåliga uppfattning. 

27 Nu utökar jag min undervisning så att ni kan få denna kunskap och ge er vapen för att bekämpa 

och besegra förvirring. 

28 Lärjungar: Orsaken till att det bland er finns förvirrade andar utan fred och utan ljus är de dåliga 

tankarna, de dåliga orden, de låga passionerna, de dåliga sederna, lasterna. Allt detta är som en kraft som 

drar till sig alla dem som ─ eftersom de inte har renat sig ─ måste söka orena "bostäder" att bo i. De är 

varelser som redan saknar jordiska kroppar och som i sin förvirring söker sig till främmande kroppar för 

att uttrycka sig genom dem. Men genom sin förvirring och sitt inflytande uppnår de bara att störa freden, 

fördunkla sinnet eller göra dem som de närmar sig sjuka. 

29 Dessa andar är själva sinnebilden av sjukdom, de är invånarna i skuggvärlden som varken vet vad 

liv eller död är. 

30 Jag, som är Andens ljus, söker upp den ena förlorade personen efter den andra, den ena efter den 

andra av dem som är döda för det andliga livet, för att rädda dem från deras plågor och få dem att känna 
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frid ─ den frid som kommer från förståelse. Men jag säger er återigen att inte bara Mästaren, utan även 

lärjungarna måste föra fram ljuset till de varelser som, även om de är osynliga för era jordiska ögon, är 

märkbara för känslan hos den som vet hur han ska förbereda sig. 

31 Det rätta sättet att kämpa mot de dåliga influenserna från den världen, som är fler och starkare än 

er, är att be, att förbli trogen mina instruktioner i min undervisning och att vara uthållig i det goda. Den 

som kämpar med dessa vapen befriar inte bara sig själv, utan räddar och befriar också sina andliga bröder 

och systrar. 

32 Hur skulle ni kunna vara spiritualister om ni inte kände till denna lära? Hur skulle Jesu helande ha 

kunnat vara fullständigt om han inte hade avslöjat helandet av de besatta? 

33 Studera mina ord noggrant och försök inte att göra vetenskap av mina läror, och använd inte heller 

det jag har lärt er för att befria er utan att älska dem som kan ha orsakat er förvirring, för då kommer ni att 

falla in i mörkret tillsammans med dem. 

34 När kommer ni genom era goda gärningar att göra den här jorden till en värld som alla som lever 

genom den störda senare kommer att gå vidare fulla av ljus? När kommer du slutligen att upphöra att vara 

en lämplig boning för närvaron av denna värld av dåliga influenser? 

35 Om ni inte tar hänsyn till denna verklighet kommer ni aldrig att kunna frigöra er från dessa snaror, 

och ni kommer inte heller att kunna göra något till förmån för det stora antalet fattiga själar. Ni kommer att 

vara ─ både vissa och andra ─ sjuka människor som ständigt överför sina sjukdomar till varandra. 

36 Tänk då på syftet med mina läror, på meningen med min återkomst, på allt som mitt ord innehåller 

med sitt ljus, så att ni inte längre anser er vara de enda invånarna i den här världen. Se allt som omger er 

och bli verkligen ljusets barn. 

37 Lyssna på mig, utforska mitt ord, och jag försäkrar er att ni snabbt kommer att bli lärjungar till 

Mästaren i alla tider och alla epoker. 

38 Israels folk: Ni har varit stålsatta i många strider genom tiderna, ni har upplevt slaveri, förföljelse 

och långa vandringar. Vila, och var nu fri på denna jord som jag ger dig som ett tillfälligt hem. I den här 

tiden ska ni inte ge er ut på jakt efter ett land som flyter av mjölk och honung, inte heller ska ni ge er ut på 

jakt efter Samarien, utan ni ska söka mitt andliga rike. Ni kommer till denna enorma "dal" som inbjuder er 

att njuta av frid, att låta er omfamnas av ljuset från min visdom och att återfå era förlorade krafter. 

39 Öppna upp din själ, för du lever i en ny tid, och som Faderns förstfödde Son har du inlett det steg 

av förandligande bland mänskligheten som är ditt. 

40 Innan du börjar ditt uppdrag, lyssna på mig och lär dig av mig. Mitt ord är läroboken, och när du 

har förstått dess lärdomar går du till dina medmänniskor, predikar och lägger dina gärningar till dina ord. 

Be och samtala med mig och med dina skyddsänglar så att din inspiration blir fruktbar. Jag inbjuder dig att 

börja ett liv av inre kontemplation så att du kan koncentrera all din energi på att fullfölja ditt uppdrag. På 

kort tid kommer du att uppleva en förvandling av din varelse. Du kommer att se ditt öde tydligt och du 

kommer att vara som en ljusfyr som lyser upp dina medmänniskors väg. 

41 Du kommer inte att frukta framtiden eftersom du vet att jag är din vägvisare och att jag har försett 

allt med rättvisa. Det kommer en tid då du känner dig inspirerad av mig, och driven av din ande kommer 

du att söka upp de sjuka och ge dem tröst. Du ska vända dig till dem som hungrar och törstar efter sann 

kunskap, och till dem ska du ge ordet, som är ljus. Du ska också gå till de arvlösa, de förödmjukade, och 

du ska också ge dem din hand. Då kommer ni snart att se er själva förvandlas till rådgivare, till guider och 

förespråkare för folket. 

42 Ju större fördärv dina medmänniskor har hamnat i, desto större bör ditt tålamod och din medkänsla 

för dem vara. 

43 Ni vet att ni alla ursprungligen var rena och att ni i slutändan kommer att vara det igen. Glöm inte 

ditt ursprung och skynda dig på din väg så att du snabbt kan återvända till mig. 

44 Mänskligheten har förökat sig och jorden är full av detta frö. Människan har uppfyllt mitt bud som 

jag gav henne i tidernas begynnelse. Ändå finns det många lagar som han inte vet hur han ska följa. Det är 

inte kärleken som driver honom till att utföra stora verk. Det är inte förnuftet som han har arbetat med. 

Hans själ har sjunkit mycket lågt och i sitt fall har den förlorat balansen. Men jag stoppar den och får den 

att återgå till den nivå den förtjänar De dygder som jag har placerat i själen är så stora att ─ om den hade 
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varit villig att använda sig av dem ─ skulle den vara på en mycket hög nivå, och smärtan skulle inte ha 

tagit tag i den för att få den att lida. 

45 Du kan fortfarande återfå det du har förlorat. Det är därför jag har kommit till dig för att ge dig alla 

medel för att uppnå din höjning. 

46 Kom till mig, mänsklighet, be mig och jag ska ge dig. Mina gåvor av nåd har inte upphört, källan 

svämmar över av nåd för alla som ber om den. Jag förlåter dig och gör dig ren så att du kan börja uppfylla 

ditt uppdrag. 

47 Välkommen till inspirationskällan, där du släcker din törst och tröttheten försvinner. I mig finns 

det kristallklara vattnet som släcker själarnas törst efter kärlek. 

48 Under den här tiden har din livsresa blivit farlig och ditt dagliga arbete hårt. Därför har jag kommit 

för att belysa din pilgrimsfärd med ljuset från mitt ord, som är hopp. I min undervisning uppmuntrar jag er 

ständigt att gå vidare och påminner er om att inte glömma att er tillvaro är förgänglig, efter vilken ett liv 

efter döden väntar på er för att omsluta er med sin frid. 

49 Ni är verkligen ökenvandrare som livnär sig på kärnan i mitt ord, och uppmuntrade av er själs tro 

strävar ni mot det mål som ni måste nå. 

50 Tron är en kraft som lyfter, omvandlar och upplyser. Genom den kan människan höja sig till sin 

skapare. För dess ljus lyser upp lagens väg genom vilken man når Fadern. 

51 På detta sätt, med denna tro, går du din väg och accepterar med själ och kropp de fallgropar och 

ödesmål som den här tiden för med sig. Men den dag kommer när ni kommer att tala om mig och vittna 

om hur jag har varit med er, hur ni har hört och sett mig och hur ni har tagit emot min inspirerande 

överföring. Jag meddelar er att ni kommer att finna människor som är beredda att förstå 

spiritualiseringsläran. Idag kan ni inte förkunna att Mästaren är bland er, för de skulle inte tro er och tro att 

ni är galna. 

52 Se på historien om hur de som inspirerats av Gud alltid har blivit missbedömda eftersom 

människor, täckta av materialism, inte kan se sanningen. 

53 Samma sak kommer att hända dig när du talar om mitt verk, när du möter dem som har fallit in i 

fanatism, okunnighet och materialism. Med dem kommer du att förklara min undervisning och var och en 

kommer att förstå den i enlighet med sin andliga utveckling. Men i slutändan kommer denna sanning att 

lysa eftersom jag är sanningen. 

54 När människorna väl har uppnått fred kommer tiden att vara inne då Mästaren kommer att avslöja 

stora läror för själen ─ uppenbarelser som kommer att förstås av kommande generationer som kommer att 

ha en större utveckling. 

55 Ni är med mig och lär er att så, i vetskap om att frukterna kommer att kunna avnjutas av dem som 

kommer efter er, även om de inte kommer att stöta på samma hinder som ni har stött på. Men de kommer 

ändå att bedöma dina verk. Lämna därför ett spår av kärlek och barmhärtighet längs vägen, så att ni i det 

andliga kan få tillfredsställelse av att ha uppfyllt den lag som jag har lärt er. Sök i mitt ord och låt mig 

döma dig. Under tiden kan ni ändra era liv och era verk. 

56 Om ni vill att era medmänniskor ska upptäcka att ni är mina lärjungar, låt dem få veta det genom 

ert hjärtas mildhet. Låt ödmjukheten återspeglas i dina handlingar, för den som är mild i hjärtat är mild i 

själen. Den stolta och fåfänga mannen verkar stark, men i själva verket är han fattig i själen. 

57 Spiritualismen förstör de sedvänjor och traditioner som människan har infört och som har stoppat 

andan. Spiritualism är en oavbruten utveckling och upphöjning av anden, som renar och fulländar sig själv 

med hjälp av sina förmågor och egenskaper tills den når sin skapare. Spiritualismen visar hur anden 

uttrycker, känner och tar emot sin Herre. Spiritualismen frigör anden och gör den till en utbredd själ. 

58 Det andliga är den universella kraften och det universella ljuset, som finns i allt och tillhör alla. 

Ingen kommer att tycka att min undervisning är konstig. 

59 Andens egenskaper är oföränderliga eftersom de är dygder från min gudomlighet, eviga krafter. 

Men förstå att beroende på hur du har levt kommer den renhet du kan visa att vara större eller mindre. 

60 När du har gjort din själs renhet fläckar och den hör samvetets förebråelse, fruktar den det 

gudomliga, som är källan till rening, återlösning och förlåtelse. 
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61 Min undervisning öppnar sig återigen som en bok för denna mänsklighet så att de kan bada sig i 

det rena vattnet från denna undervisning och förvandla sina liv, vända sig bort från materialistiska böjelser 

och sträva uppåt i längtan efter evigt liv. 

62 När du väl känner till det högre livet kommer du ─ utan att bortse från det du lever i ─ att veta hur 

du kan sätta det över alla fåfängligheter, och människorna kommer att avstå från allt som är överflödigt 

och onödigt. Detta kommer att vara ett tecken på att mänskligheten börjar känna en längtan efter att nå de 

andliga regionerna. 

63 Min undervisning kommer att leda till en mer fulländad uppfattning om livet i denna värld. 

64 Innan du når den här världen har du ett uppdrag som är ditt ödes kors, med vilket du kommer att nå 

toppen av berget. 

65 Förstå mig och misströsta inte, för den lära som du snart kommer att predika är ingen fantasi, 

eftersom det andliga vibrerar i alla människor, eftersom alla har ande. 

66 Sannerligen säger jag er att när spiritualismen regerar på jorden kommer människorna att ha lagt 

grunden för den sanna freden. 

67 Ni kommer inte att kunna beskåda den tidsåldern från jorden, men ni förbereder den nu, och när 

den är på sin höjdpunkt kommer frid och lycka att finnas i er själ. 

68 Det kommer att vara bärandet av frukten av det frö som Kristus sådde i den andra tidsåldern på de 

fält som redan var förberedda i den första tidsåldern. 

69 I dag är vetet fortfarande blandat med ogräs. Men när detta är förstört och vetet spirar med gyllene 

ax, kommer den tidsålder som mänskligheten har väntat på. 

70 Jag är Vägen, gå den och du kommer att vara med mig för alltid. 

Min frid vare med er! 



U 215 

42 

Instruktion 215 
1 Mina ord är som droppar av dagg som faller ner på ditt hjärta för att ge det nytt liv, för jag finner 

det förtorkat. Orsaken till detta är att ni hade glömt mitt löfte om att återvända och kände er döda när det 

gäller andligt liv. 

2 När den svaga lågan av ditt hopp slocknade hörde du hur det knackade på dörren till ditt hjärta. 

När ni öppnade er och såg mig, kände ni inte igen mig eftersom ni hade glömt mig. Det var nödvändigt att 

visa er såret på min sida och att säga till er: "Sätt fingrarna där" så att ni skulle veta vem han var som 

knackade på er dörr. 

3 Ni är som Emmausvandrarna som inte kunde känna igen mig när jag var vid deras sida. Ni är som 

Thomas som trodde först när han såg och rörde vid mina sår. 

4 Eftersom ni har bett mig om bevis på min närvaro och jag har gett er dem, vet att jag har kommit 

för att befria er från avgudadyrkan, för att återföra er till en enkel religionsutövning, till en tro fri från 

sofistikering, till att utöva barmhärtighet bland er. 

5 Jag har funnit att ni dyrkar döva, blinda och orörliga avgudar, utför riter som är otidsenliga och 

olämpliga för den andliga utveckling som ni har idag, och praktiserar det som jag aldrig har infört. 

6 Ingen annan än jag kunde berätta sanningen om dina misstag utan att såra dig och samtidigt 

erbjuda dig ett ljus, näring och stimulans som omedelbart fyllde tomheten i ditt hjärta. 

7 Aldrig mer kommer du att bli förblindad av falska och substanslösa härligheter, och du kommer 

inte heller att förföras av ord som bara vädjar till sinnet men som aldrig kan tränga in i själen. Från och 

med nu kommer den som verkligen har absorberat essensen av detta ord inte längre att kunna äta något 

annat bröd än det gudomliga. 

8 Vilken människa har någonsin talat till er så som jag har gjort genom dessa enkla män som är mina 

röstbärare? Vem har någonsin talat om förandligande så som du har hört det i detta ord? Vem i ditt liv har 

någonsin gett dig bevis som har varit en bekräftelse på en gudomlig uppenbarelse? Ingen, mitt folk. 

9 Mitt ord kallar folket som en ringande klocka till samlingen, och de kommer i långa tåg, i skaror. 

10 Tiden är kort då jag gör mig känd för er i denna form, och jag vill att det ska vara många som tar 

emot ljuset från mitt ord så att när år 1950 går mot sitt slut kommer hela folket, medvetet om mitt bud, att 

villigt böja sig för min Faders vilja. 

11 Det finns fortfarande tid för folket att förberedas för den dagen, och när de samlas efteråt kommer 

det inte längre att vara för att höra mitt ord genom röstbäraren, utan för att studera den undervisning som 

de har fått, för att känna min inspiration i sina sinnen, och då kommer de att säga med övertygelse: 

"Herren är med oss." 

12 Det är så här jag vill se er: som goda lärjungar. 

13 I början av min undervisning berättade jag för er att jag hade introducerat den enkla tillbedjan ─ 

den som varken har riter eller ceremonier, men som ändå höjer sig över rökelse och sånger: kärlekens, 

barmhärtighetens och brödraskapets tillbedjan. 

14 Det är nödvändigt att ni gör en noggrann granskning av era gudstjänsthandlingar så att ni 

eliminerar alla spår av avgudadyrkan, religiös fanatism, vidskepelse och trosuppfattningar som är 

olämpliga för detta arbete. 

15 Om ni tror på Kristus och älskar alla hans verk, inse då att den enkelhet och andlighet som jag 

inspirerar er till i dag är densamma som den som jag predikade under den andra eran med ord och 

handling. Varför har ni då vänt er bort från den enkelhet utan vilken det inte kan ske någon förandligande? 

16 Se hur många fel som mänskligheten har begått. Men ljuset från en ny dag har gryr, och med det 

kommer ingenting att kunna gömma sig eller hölja sig i mörker. 

17 Detta är anledningen till att jag för närvarande gör alla stigar på jorden farbara, så att 

spiritualismens lärjungar och apostlar kan sprida sig över hela världen och förkunna mina goda nyheter. 

18 Innan jag sänder er till andra länder vill jag att alla som kallar sig lärjungar till denna lära ska vara 

andliga i sitt liv och i sina gärningar, så att deras vittnesmål kan vara sanna och därmed trovärdiga. 

19 När du når spiritualisering är vägen lätt. Uppstigningen är inte svår om du är inspirerad av idealet 

att gå högre upp. Frestelser kommer inte längre att få dig att falla ner i ruinens avgrunder och få dig att 

falla tillbaka. Du kommer då att ta från denna värld endast det som är absolut nödvändigt, det som är 
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tillåtet och oumbärligt, och därmed ge din själ frihet att drömma om en bättre värld och låta den kämpa för 

att nå den. 

20 Mitt ljus badar din själ och är en guide på alla dina vägar. Detta ljus har fallit ner över alla 

människor utan hänsyn till ras eller trosbekännelse. 

21 Israel har återvänt i denna tid och är utspridd över hela världen för att fullgöra sitt andliga uppdrag. 

Det är det äldsta folket, det förstfödda, och därför det första som får kontakt med mig. Dess själ har 

utvecklats i enlighet med den lag som gavs till varje själ när den sändes till jorden. 

22 Vid min första ankomst överraskade jag människorna i deras enkelhet och okunnighet. De levde på 

en låg moralisk nivå och jag talade till dem från bergets topp för att ge dem min första instruktion. 

Under den andra eran, efter en lång era då jag gav er bevis för att er själ skulle befästa sin tro och leva i 

efterlevnad av min lag, kom jag till er mer uppvaknade, mer utvecklade, men långt ifrån det sanna 

uppfyllandet av den lag som jag bad er om. För ni kunde inte sätta era gåvor i själens tjänst. 

23 Jag kom på den tiden för att tala om för er hur ni ska tillämpa lagen för att uppfylla den, hur ni ska 

hedra Fadern och hur ni ska vittna om sanningen. Jag var med dig i Jesus så att hela din själ skulle känna 

och förnimma mig, och jag lämnade dig förberedd genom mitt ord. 

Därefter gav jag dig tillräckligt med tid så att din själ kunde använda min undervisning och leva i mitt 

lärjungaskap. Ni har fortsatt att utvecklas och blivit mer vakna. Men för att nå din höjd har du inte 

förberett din väg tillräckligt för att komma närmare mig. Ert ljus är svagt, er tro är bräcklig och ni har inte 

anat att min tredje ankomst redan var nära. 

År 1866, vid den tidpunkt som Mitt Ord och profetiorna hade meddelat mig om, kom Jag till dig för att 

lämna en visdomsskatt i din själ, i de nya läror som Jag lovade dig för den tiden. 

24 Hur få har inte varit vakna och väntat på min ankomst. Mänskligheten sov när denna nya tidsålder 

inleddes. 

25 Det har varit min vilja att ni alltid ska vara vakna i väntan på Timmen, så att ni inte blir 

överraskade när jag kommer och jag kan se era framsteg och er kunskap. 

26 Du har gått på många vägar för att nå mig, men du har gått vilse på dem. Det har varit nödvändigt 

för herden att visa sig och söka upp sina får för att förena dem i ett enda hinder. För det fanns ingen 

människa på jorden som jag kunde ha anförtrott denna uppgift, eftersom jag inte kan hitta någon som är 

beredd. 

27 För närvarande upplyser och förbereder jag människor av god vilja i alla nationer så att de talar om 

min ankomst i anden och om den tid av nåd som nu närmar sig. Var och en av dem har ett svårt uppdrag, 

och genom hans förmedling väcker jag sunda ideal hos de andra. Jag ger liv åt deras själar och ingjuter 

kärlek och tillit till min lag så att den ger dem styrka i deras kamp för mänsklighetens frälsning och 

andliga framsteg. 

28 Undvik att folken splittras för min lärdoms skull. Skapa inte osämja och känn er inte överlägsna 

sinsemellan. Jag inspirerar alla till den andlighet som är fred, kärlek och respekt för sin nästa. Ge upp 

religiös fanatism, förbättra gudstjänsthandlingarna, höj dina medmänniskors religiösa praxis till en högre 

nivå. Detta är min vilja, och när ni är tillsammans, erkänn varandra, älska varandra och vittna om mig. 

29 Du som hör detta ord, gör din själ foglig och studera min undervisning. Bry dig inte om 

röstbärarna och tillskriv inte dem detta ljus. De är bara instrument genom vilka jag manifesterar min vilja. 

Höj dig över ditt sinne så att du kan känna mig med din själ. 

30 Hur liten är inte människan för att förverkliga en manifestation av denna storhet, vars nuvarande 

stadium inleddes 1866 och kommer att avslutas 1950. Lär dig av denne Mästare, som alltid har undervisat 

dig, och känn också att du är dömd, eftersom han är Fader och Mästare, men också Domare. 

Uppfyllandet av de order som jag har gett er är för nu, när ni bor på jorden. Senare, när du befinner dig 

i den andliga världen, kommer du att få nya order. Er kamp är stor, odödlig, eftersom ni är mina barn. Hur 

vill ni fullända er själva under det korta liv som ert kroppsskal har och på så sätt göra anspråk på att nå 

Mig för att vila i frid, när arbetsfältet är så brett som varje själ måste kultivera? Befria er först från er 

försoningsbörda, var barmhärtiga mot er själva och gör er tillräckligt förtjänta för att betala er gamla skuld 

till Min Lag. 

31 Jag vill att ni slutar vara små barn och i stället blir lärjungar. Var alltid ödmjuka så att jag inte ber 

er att genomgå prövningar som överstiger era krafter. Visa kärlek och tålamod i ditt liv. När du har vunnit 
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dina medmänniskors förtroende när du avslöjar mitt arbete, tala om min ankomst som en tröstens ande och 

väcka människors själar så att de kan leva på en högre nivå och sträva efter att bli upplysta och upphöjda 

genom andlig lydnad. Deras hjärtan är en fruktbar jord där du kan plantera det gudomliga fröet. 

32 Om ni är förberedda kommer ni att spridas över hela världen och gå i alla riktningar. Vart måste du 

ta vägen? Du vet inte. Ni kommer att gå av till synes materiella skäl, men i själva verket är det min vilja 

som leder er till den förutbestämda platsen. 

33 För in ljus och välsignelser, helande balsam och fred till provinserna så att ni kan bli erkända som 

mina budbärare, sanna lärjungar av kärlek och barmhärtighet. Se upp för era steg, för ni kommer att bli 

dömda i era liv. 

34 Lyssna på mig, för jag avslöjar din framtid i förväg. Förstör inte mitt verk genom dina gärningar 

och fördunkla inte din själs ljus. 

35 Klättra upp på berget och nå toppen av spiritualisering. Slå inte rot i denna värld. Eftersom jag har 

sagt er att detta inte är mitt rike, kommer ni som mina lärjungar inte heller att finna det här. 

Dematerialisera er själva och fördjupa er i ert inre så att ni kan känna allt det värdefulla i er själ. 

36 Tiden för min manifestation genom det mänskliga intellektet närmar sig sitt slut och ni vet inte vad 

som kommer att hända med mänskligheten efteråt. Ni har ingen aning om de prövningar som kommer att 

drabba dem eftersom ni inte har utvecklat era gåvor. Intuitionen är inte klar i er själ, och ni har inte 

förberett er för att stå emot de naturkrafter som kommer att släppas lös med stort våld för att ödmjuka 

mänskligheten. Jag har gett dig kraft i bön för att stoppa ondska, synd, sjukdom och olyckor, utan att du 

har använt dig av dessa förmågor förrän nu. 

37 O ni Thomaser från den tredje tidsåldern som inte har förstått mig! Var finns dina andliga gåvor? 

Var har ni begravt dem? Varför har du glömt dem? Ni vet inte, men jag ska berätta för er: dessa gåvor är 

dolda. De vibrerar inom dig, men du känner dem inte eftersom du är materialiserad. Ni får inte leva utan 

måste avslöja dem i alla former och göra stora mirakel med dem så att ni kan vittna för er Fader och för er 

själva. 

38 Arbeta, Israel, så att du kan ta fredens land i besittning, det andliga löftesland som väntar dig. 

39 Jag tar emot er bekännelse, er tacksamhet denna dag då ni får bekräftelse på era andliga gåvor. Gör 

dig redo och lyssna: Efter 1950 kommer du bara att kommunicera med mig andligt. På samma sätt 

kommer dina barn och de som kommer att följa efter att ta emot mitt ord. Det kommer inte längre att 

finnas några sändare, men er tro kommer att säga er att jag har kommit hela vägen ner för att ta emot och 

göra alla mina barn lyckliga. 

40 Ni kommer alla att förberedas och vägledas av mig i de kommande tiderna, och mina läror från 

idag kommer att vara detaljerade och tydliga om ni kommer ihåg dem eller låter era ögon glida över de 

nedskrivna skrifterna. 

41 Min kärlek är med er, mina lärjungar! Den Helige Andes ljus överflödar dig alltid, detta ljus tänder 

din troslampa. 

42 Du som känner ett behov av andliga gåvor, som vill rena ditt liv, ditt sinne och ditt hjärta i 

omvändelsens och förnyelsens vatten ─ du som vill veta sanningen och längtar efter den ─ hör min röst 

som kommer till dig som en smekning så att du kan fyllas av mitt ljus. Under denna tid gömmer sig 

sanningen och fantasin regerar. Det är därför jag ger er min gudomliga essens, som är sanning och näring 

för själen. 

43 Ju bättre du förstår min sanning, desto lättare kommer du att göra framsteg genom att utveckla dina 

andliga förmågor, som liknar dina fysiska sinnen. Känner du inte att din själ längtar efter att nå en källa 

med kristallklart vatten, det vill säga en enkel lära utan sofistika, utan riter eller gudstjänstformer? För 

denna undervisning som jag ger dig är stor och full av ljus, det är den du söker. Tiden kan inte skada dess 

fasta grundvalar, för de är baserade på min vilja. För dem som älskar sanningen kommer min lära att vara 

kärlekens, vishetens och rättvisans lära. 

44 Det som är av Gud kommer till människan på grund av Faderns kärlek till barnet. Jag förväntar 

mig bara att barnet är redo att ta emot mig. Fadern vill att hans visdom, som också finns i dig som en 

atom, ska utvecklas och avslöjas. Jag är här för att uppmuntra dig. Jag förväntar mig bara att ni lyssnar 

uppmärksamt till mina ord så att ni kan ta emot de hemligheter som jag ska berätta för er. 
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45 Förr lämnade jag genom mitt exempel kärlekens lära i er värld. Nu fortsätter jag med att ge er 

Andens lära, som har kraften att upplysa världen, att avlägsna sinnets okunnighet, att underlätta vägen, att 

undvika onödigt lidande, förvirring och tårar. För den bitterhet som produceras är sötman i min lära så 

stor, och för krigets och eländets mörker är ljuset i mina uppenbarelser så stort. 

46 Universums tempel har min undervisning som pelare och stöd, för i det finns den gudomliga och 

skapande kraften som undervisar, förlöser, övertygar och ger liv. 

47 Jag talar med mänskliga läppar, men min kärlek förvandlar mina tankar till hörbara ord så att ni 

kan höra mig och rädda er själva och leva i Gud. Jag är läraren i denna kärleksskola som aldrig lurar ett 

ädelt hjärta som vill utvecklas. Jag gör först varje människa till en barnlärjunge, sedan till en lärjunge och 

senare till en mästare som lär ut sanningen. Från varje människa kommer jag att skapa ett starkt ljus som 

kommer att lysa upp vägen för många vilsna själar. Varje människa kommer att vara ett verktyg för Min 

vilja utan att förlora sin egen vilja. För ju mer du förandligar dig, desto mer kommer du att vara i harmoni 

med Faderns vilja. 

48 Du har lidit av många bitterheter på grund av din fria vilja. Men jag vill att du ska veta att jag 

aldrig har övergivit dig. Gör inte så många omvägar för att nå sanningen. Älska den, för den kommer till 

dig när du öppnar din kärleks portar. Älska den enkla sanningen och frigör er från teorier och käbbel. 

Detta ljus kommer att lysa upp vägen i ditt livs öken, och du kommer inte att komma trött eller för sent. 

Materialisterna upptäcker inte sanningen, för den är grundad i kärleken, för den är ljuset, visdomen, 

uppenbarelsen, och därför är kärleken en verklig mästare. 

49 Materialisterna kommer att komma till er, de inbitna världsmänniskorna, och de kommer att säga: 

"Våra hjärnor är överansträngda av ideologier, böcker och vetenskaper. Hjälp oss att finna sanningen." Då 

ska du med visdom lösa upp de moln som förmörkar deras sinnen. 

50 Hör frågorna och svaren i oändlighet som havets brus, som vindens brus. Hör den visdom som 

förvandlar okunskap till kunskap, sinnesfrid och hjärtlighet. Hör det kärleksfulla löftet om kärlek som gör 

tillvaron värd att leva i kunskapen om liv och död, om de stora mysterierna, om Guds lagar i människan, 

om evighet och ljus. Hör det! 

51 Du har ännu inte lärt dig att älska eller förlåta, eftersom du fortfarande är omogen. Men är det ni 

som utforskar för att tro? Ingen har ännu tillräckligt med andligt ljus för att helt och hållet kunna bedöma 

mitt ord eller mitt arbete. Jag har testat filosofer, forskare, lärare och tänkare, och även de eviga tvivlarna 

som fortsätter att fråga: "Är det verkligen Fadern?" Men till alla har jag sagt: "Trädet känns igen på sin 

frukt. Mitt ord säger vem jag är. Mitt ord kommer att fortsätta att förvåna filosofer och obildade." Till er 

säger jag: endast genom kärleken kan ni veta vem jag är och vem ni är, för genom den kan ni skåda mitt 

ansikte. Låt er inte fördröjas, oroa er inte för evighetsfrågorna. I kärleken hittar du svaren, och i 

sanningens vidsträckta horisont upptäcker du det sanna livet. 

52 Om du går på detta sätt kommer himlen att glädjas och ljuset kommer att lysa i din tillvaro, 

eftersom du har ersatt ditt hjärtas sorg med söt och hälsosam livsglädje. 

53 Tror ni att jag skulle överge dem, trots att jag ser världen och dess invånare på höjden av det 

fördärv som de befinner sig i, och trots att de behöver mig så mycket som de gör, att jag skulle överge 

dem? Tänk på det, för jag har överraskat dig med ditt sätt att tala och tänka. 

54 Jag är frälsaren, mästaren som kommer till den fallne syndaren för att höja honom, för att 

förandliga honom och lära honom att älska. 

55 Världen kommer att förvandlas när den hör sin frälsare och känner till och lyder hans lagar. 

56 Ta emot detta ord, som är en lära för själen, och gör er redo att ta emot det som den utlovade 

tröstaren ger er för er andliga utveckling. För du måste komma i kontakt med din Herre från ande till ande. 

57 Glöm inte mitt ord när glädjen över att ha hört mig har lämnat dig igen. 

58 Faderns barmhärtighet och kärlek tar emot dig. 

59 Faderns armar är öppna för att omfamna dig och du får vila i dem. Trösta er i era sorger och lyssna 

till detta ord som vill göra er tillvaro lyckligare. 

60 Med vilken glädje Min Ande kommer ner till er, utan att stoppa mig för att döma era synder. Jag 

talar till er om kärlek, och i detta ord renas den som har någon fläck på sig, syndaren blir återlöst och den 

som sover vaknar. 
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61 Evighetsklockan med sitt melodiska klockspel kan höras över hela världen för att få mänskligheten 

att förstå den tid i vilken den lever. 

62 Jag söker dig eftersom du tillhör mig, och eftersom jag älskar dig vill jag inte att du ska gå vilse 

längre. Ni är gnistor av mitt gudomliga ljus och ni kommer att smälta samman med mig. Det är evigheten 

som jag erbjuder dig så att du kan beundra all dess härlighet. 

63 Jag talar till er med klara och enkla ord så att ni förstår deras innebörd och inte senare klagar över 

att jag talar till er med obegripliga ord. 

64 När jag gav er min undervisning i liknelser under den andra eran kunde ni inte förstå många av 

dem. Nu ger jag er förklaringen till alla läror genom den Helige Andes strålande ljus. 

65 Förstå att allt lidande i det liv du lever är följder av mänskliga misstag. För jag som älskar dig 

skulle inte kunna erbjuda dig en sådan bitter bägare. Jag har från första början uppenbarat lagen för er som 

ett sätt att rädda er från fall, från fördärv och "död". 

66 För er alla kommer det ögonblick då jag kommer att be er att redogöra för min lag och för de gåvor 

som jag har gett er. 

67 Du går din livsresa, och vissa bär plikternas och smärtans kors, andra syndens kors på sina axlar. 

Men om du kallar på mig kommer jag att vara din korsbärare för att hjälpa dig att komma till mig. 

68 Följ mina instruktioner och du kommer omedelbart att känna att din börda blir lättare, du kommer 

att känna dig lugnad och en härlig fräschhet kommer att lindra din trötthet. 

69 Öppna dina ögon, gå in med andlig blick och betrakta min härlighet. Se hur porten öppnas som 

måste släppa igenom de sju andar som jag har anförtrott mänskligheten. Det är sju dygder som enligt min 

vilja alltid ska verka i dig. De är: Kärlek, ödmjukhet, tålamod, ordning, munterhet, uthållighet och 

barmhärtighet. Låt dessa dygder vara fast förankrade i era hjärtan och ni kommer att uppleva lycka. 

70 På detta sätt kommer min Ande närmare din för att fylla den med ljus och säga till den: Den kropp 

du har idag som en tillfällig klädnad är det medel genom vilket du ska uppnå stor rening och andlig 

upphöjning. 

71 Om en spetälsk person skulle dyka upp på din väg ─ skulle du gå bort i skräck? Skulle du inte 

kunna röra honom med din hand? Skulle du vara rädd för att få den? Nej, mina lärjungar. Istället för att se 

på kroppens elände bör ni se på hans själ, som är er egen bror, som är mitt barn som väntar på er 

barmhärtighet. Hur mycket har du kvar att lära dig? 

72 Välsignat är det människohjärta som ångrar sina svagheter och bestämmer sig för att ändra sig. För 

han är inte bara förlåten, utan han får också tillgång till mitt ljus. Det är min uppgift att förvandla syndare 

till mina älskade lärjungar. 

73 Jag är uppståndelsen och livet. Kom till mig och du kommer att leva för evigt, för i mig kommer 

du att finna frid. 

74 Ljuset från min Heliga Ande är utgjutit över hela universum. Genom gåvorna intuition, 

uppenbarelse och seership vaknar människor upp till den nya tidsåldern. 

75 Min Ande vibrerar av rättfärdighet och tränger in i andens djupaste djup för att hjälpa den att befria 

själen från synden, binda ihop ogräset i buntar och kasta det i elden. 

76 Så att du kan säga till världen: "Här är Fadern som är bland oss", du har fortfarande mycket arbete 

att göra. 

77 Många nationer är uttorkade av hunger, hunger efter bröd från jorden och himmelskt bröd. 

78 Människor söker mig genom religioner, filosofier och sekter. Det är sätt på vilka de kommer att 

finna mig en dag. 

79 Så länge du vandrar på den raka vägen som leder direkt till mitt hjärta kommer du att känna ─ 

även om du måste gå långa sträckor, bestiga berg och övervinna avgrunder ─ att du med varje steg 

kommer högre upp på den andliga vägen från vilken du kan se silhuetten av det förlovade landet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 216 
1 Lärjungar, uppfyll mina order så att ni inte gråter över den förlorade tiden. Fördjupa er i studiet av 

mitt ord så att ni kan veta vad som ska uppfyllas och vad som berör dem som kommer efter er. 

2 Jag har uppenbarat detta andliga verk för er, de ödmjuka, tidigare än för vetenskapsmännen, 

eftersom jag bland er har funnit renhet och oskuld, tro och vilja att följa min undervisning ─ viljan att bära 

detta frö till era medmänniskors hjärtan. Därför har jag utvalt er, för ni är de fattiga som har känt lidande, 

som inte har sökt tröst på jorden eller dess nöjen. För ni vet att bortom denna värld finns sann andlig frid, 

godhet och glädje. Ni har inte låtit er luras av falsk storhet, ni har inte sökt tidsmässig makt, nöjen som 

bara varar en stund. Du längtar efter mer än vad denna värld kan erbjuda dig. Älska mig och lita på att jag 

kommer att låta dig återvända till det hem som väntar dig, till den livmoder som du kom ur och där du 

kommer att få ta del av mitt rike. 

3 Hoppet gör dig stark i trångmålen och oövervinnlig i din kamp. Om du fortsätter att vara trogen i 

fullgörandet av ditt uppdrag kommer du snart att uppnå andens seger över köttet, eftersom du har låtit din 

Gud påverka ditt liv. I ditt enkla liv kommer du att kunna uppfatta mina läror bättre, du kommer att låta 

dig själv bli upplyst av dem och du kommer att uppleva oväntade glädjeämnen från andra. 

4 Därför följer du mig och ingenting kan skilja dig från mig nu. Du känner dig älskad av den 

perfekta kärleken och är lycklig. Du älskar mig och din glädje är baserad på det. 

Sannerligen säger jag er att mina lärjungar från den andra eran och alla som har följt mig älskade mig på 

samma sätt. Därför skadar inte dina medmänniskors tvivel eller förlöjligande dig. Smärtan, som är en 

beröringspunkt för själen, får dig inte att dra dig tillbaka. Du vet att du lever ett förgängligt liv och du 

försöker att skaffa dig meriter för att nå det mål som, som du vet, väntar dig. 

5 Förbered er, för jag kommer att lämna er som mänsklighetens väktare. Dina gåvor är latenta så att 

du kan använda dem på ett bra sätt. Ni kommer alla att vara närvarande på årets sista dag 1950 med era 

verk och gåvor för att bedömas av mig. Några av er kommer att vara med mig i andevärlden och andra i 

den jordiska kroppen för att ta emot mina sista order. Därefter kommer vägarna att vara öppna för er att 

sprida ut er för att föra ut de goda nyheterna och lämna vittnesbörd i människornas hjärtan om min 

ankomst i denna tid. 

6 Jag ber er inte om uppoffringar eller arbeten som överstiger era krafter. Jag ber bara om den kärlek 

som jag har gett er, om ödmjukhet och tålamod, så att ni kan fullfölja ert uppdrag. 

7 Min manifestation kommer att avslutas den sista dagen av år 1950, för att välja ut de lärjungar som 

jag har utrustat med mina nådegåvor. Mästaren kommer att övervaka era arbeten och jag kommer inte att 

ge avkall på min iver att få er att uppfylla alla mina order. 

8 Lärjungar, jag varnar er. Hur ofta kommer du inte att se att vetenskapsmännen förkastar detta 

arbete! Men du kommer att förlåta dem och fortsätta din väg. Om du gör det kommer jag att överraska 

mänskligheten genom att ge dig möjlighet att genom din ande upptäcka det som människor, med all sin 

vetenskap, inte har kunnat upptäcka. 

9 Jag kallar er ständigt "lärjungar" för att uppmuntra er i kampen, för att förvisa den mindervärdesidé 

som fattigdom och förödmjukelser har lämnat i era hjärtan. Jag vill göra dig stor i kunskapen om det 

andliga, så att du kan väcka människorna till ett högre liv, till ett perfekt liv där andens lag harmoniskt 

förenas med de lagar som styr det materiella livet. 

10 Ni är inte de enda förvaltarna av mina hemligheter, inte heller de enda som är värda ett andligt arv. 

Jag berättar detta för er så att ni aldrig kan skryta om att ni är de mest värdiga och älskade, och så att 

fåfänga aldrig får gro i era hjärtan. Om du skulle tillåta sådana känslor att stiga upp i ditt väsen skulle du 

riskera att förlora den nåd som du har uppnått. 

11 Människor, er iver och kärlek kommer att göra er till eviga innehavare av andens gåvor. Jag vill att 

ni alltid ska vara ödmjuka, ivriga i godhet, i lag, i sanning, vänliga med den andens godhet som är större 

än hjärtats. 

12 Min undervisning är det ljus från vilket all visdom, all kunskap, alla uppenbarelser och 

vetenskaper utgår. Den avslöjar allt på ett enkelt sätt. När det väl är Anden som leder människornas steg 

kommer du att kunna se att det som vetenskapsmännen bara har kunnat upptäcka efter långa 

studieperioder och stora uppoffringar och slit, lätt kan uppnås genom själens upphöjning, genom bön, 
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genom meditation i Gud och genom inspiration i det goda. Hemligheterna kommer att avslöjas för er och 

de dolda skatterna kommer att öppnas, som människan aldrig skulle ha kunnat tränga in i på annat sätt. 

13 Mycket av det som jag har talat till er i denna tid är profetior, som ibland hänvisar till kommande 

tider, ibland till framtida tider. Det är därför många människor inte vill lägga någon vikt vid detta 

gudomliga budskap. Detta ord kommer emellertid att stiga upp i ljuset bland de kommande tidernas 

människor, som kommer att känna igen och upptäcka stora uppenbarelser i det, vars noggrannhet och 

fulländning kommer att förvåna vetenskapsmännen. 

14 Detta är anledningen till att jag har gett er order om att skriva ner mitt ord, så att det troget och 

outplånligt kan skrivas ner i en bok när ni går från detta liv till ett annat, eller när detta folk gradvis 

glömmer mina läror. 

15 För er, människor, är nu den rätta tiden att gå ut och bevisa denna sanning genom att utföra 

mirakel med de gåvor som jag har uppenbarat för er. 

16 Sov inte i väntan på de tider som jag har talat om för att sedan stå upp och säga till folket: Det som 

ni nu ser framför era ögon har redan blivit förutsagt. Nej, människor, det är absolut nödvändigt att ni 

tillkännager det i förväg, att ni profeterar det, att ni banar väg för att allt det som jag har förutsagt och 

lovat er ska komma. Då kommer ni att ha fullgjort ert uppdrag som pionjärer för förandligande på jorden. 

När mirakulösa saker börjar visa sig i världen och Herrens Ande talar till er genom händelser utan 

motstycke, och när människans ande börjar avslöja oanade gåvor och förmågor, kommer ni att se alla 

trosbekännelser, teorier, normer, institutioner och vetenskaper skakas om. Och då kommer mänskligheten 

att erkänna att de som ödmjukt predikade en till synes märklig lära hade rätt, för deras ord blev bekräftade 

när de blev verklighet. 

17 Du kommer då att se att jordens folk är intresserade av andlig undervisning, att teologerna jämför 

Kristi läror med de nya uppenbarelserna. Och du kommer att se att många som alltid varit likgiltiga inför 

det andliga får ett livligt intresse för att studera uppenbarelser från denna och tidigare tider. 

18 Även om ni skulle vilja det, kan ni idag inte se uppfyllandet av allt det som jag meddelar er. Men 

om du verkligen tror på mitt ord kommer du med din tros blick att kunna se många händelser i framtiden, 

och om du är förberedd kommer dina drömmar, dina visioner och dina inspirationer inte att lura dig. 

19 Lyssna på mig med djup uppmärksamhet: när jag slutar att tala till er i denna form, samla in mitt 

ord som ni har skrivit ner i avskrifter, med kärlek för att lämna det till framtida generationer som ett 

vittnesbörd om vad jag har talat till er under denna tid. 

20 Betrakta mitt ord som ett frö, så att ni inte tillåter att minsta orenhet blandas med det. 

21 Åkrarna som är denna mänsklighetens hjärtan kommer snart att renas och vara redo för sådd, och 

skulle det vara rättvist att dessa fält skulle vara rena, men att utsädet inte skulle vara det? 

22 Tänk på mitt ord, älskade lärjungar. Genom den omvandlar och renar ni er gradvis för att kunna 

utföra ert uppdrag på ett bra sätt. 

23 Nu har jag återvänt till folket för att hjälpa dem i deras nuvarande prövningar. Mästaren säger till 

dig: Oroa er inte efter 1950 när ni ser tecknen på min ankomst i härlighet. Gläd er snarare för att jag har 

gjort det möjligt för er att bevittna dessa uppenbarelser direkt. 

24 På samma sätt som jag vid den Andra gången efter offerdöden visade mig i anden för Magdalena 

och hon utropade förvånat och samtidigt full av glädje: "Herre, prisad och förhärligad i evighet", så visade 

jag mig i dag för er när ni trodde att Mästaren var frånvarande eller likgiltig inför era lidanden; men efter 

er förvåning välsignade ni mig. Du har tagit emot mitt ljus i din själ, och efter att ha fått en sådan stor nåd 

har du tänkt på dina medmänniskor och bett för dem och sagt: "Jag har tur som får höra ditt ord, medan 

andra inte känner till dessa läror." Men Mästaren säger till dig: Jag har uppenbarat min Ande på olika sätt i 

alla nationer. De som har förberett sig inser att de lever i en tid av nåd och rättfärdighet och har känt min 

närvaro. 

25 Precis som jag förlät Magdalena, förlåter jag dig. Men jag vill att ni ska göra er värda mig på 

samma sätt som hon gjorde. 

26 Hur många exempel som är värda att efterlikna kan ni inte få från era bröder och systrar från andra 

tider! Deras arbete är som en öppen bok. Men du ─ vill du inte att ditt exempel också ska bevaras i skrift? 

Jag kommer endast att ta upp de av dina verk som jag anser vara värda att överlämna till dina ättlingar. 
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Men du, medan du fortfarande lever i köttet, kommer inte att skörda vare sig ära eller vördnad. Var 

ödmjuk och låt andra bedöma dina verk. 

27 I den stora dag som väntar dig kommer jag att vara din Cyreneus*. Min undervisning kommer att 

orsaka stora omvälvningar i världen. Det kommer att ske stora förändringar i seder och idéer, och även 

naturen kommer att förändras. Allt detta kommer att visa början på en ny tidsålder för mänskligheten, och 

de andar som jag snart kommer att sända till jorden kommer att tala om alla dessa profetior för att bidra till 

återupprättandet och den uppåtgående utvecklingen av den här världen. De förklarar mitt ord och tolkar 

vad som händer. 
* Simon av Cyrene bar Jesu kors (Mark 15:21). 

28 Kom och lyssna på mig, koncentrera dig på botten av ditt hjärta och jag försäkrar dig: hur liten din 

tro på min närvaro än är så kommer du att känna mig. 

29 Jag fördömer inte er brist på tro, tvärtom, jag förlåter den eftersom ni inte var beredda att ta emot 

mig. Mänskligheten har sovit en djup sömn i århundraden, förblindad av fanatism och avgudadyrkan, av 

materialism. 

30 Vem påminde er om att jag hade meddelat att jag skulle komma tillbaka och att ni därför måste 

vänta på mig? Dina föräldrar? Era pastorer? Vem höll dig vaken? 

31 Få levde i väntan på händelserna, i önskan om att det symboliska "molnet" av mitt löfte skulle 

dyka upp vid horisonten, upplysa er själ, stärka er kropp och avslöja för er att min återkomst sker i Anden. 

32 Därför har er kamp för att förstå min närvaro vid denna tid varit stor, och ni har varit tvungna att 

övervinna många hinder för att nå mig. Men allt detta är förtjänstfullt, jag ger dig kredit för det och säger 

dig verkligen att ingen av den bitterhet som du kan ha lidit för att följa mig på denna väg kommer att vara 

utan belöning. 

33 Vad tror du är ersättningen för ditt tålamod att uthärda förlöjligande och förakt till och med inom 

din familj: att dina släktingar omvänder sig! Men eftersom du har haft tillräckligt med tålamod för att 

uthärda deras oförståelse, måste de också vänta på det ögonblick då deras tro blir tänd. För att uppnå detta 

måste du göra en stor insats med arbete, ord, böner och goda tankar. Men i slutändan kommer du att se 

miraklet bli verklighet. 

34 Jag kommer att anförtro er uppdraget att förkunna min återkomst för era medmänniskor. Jag 

anförtror dig budskapet eller det glada budskapet från min andliga kommunikation med mänskligheten. 

Gläd er i tanken på att ni är bärare av ett så värdefullt budskap, och låt denna glädje bli balsam för de sår 

ni får på kampens väg. 

35 En del har kommit till manifestationen av Mitt Ord med samma oskuld som herdarna i Betlehem, 

deras enkla tro var ett ödmjukt erbjudande från deras hjärtan. Andra har kommit för att få bevis från mig 

för att kunna tro. De var de sjuka som hade sökt efter hälsa under lång tid och från dörr till dörr utan att 

hitta den. Ytterligare andra, som de skriftlärda och fariséerna, kommer för att söka efter mig, för att 

ifrågasätta mig och sätta mig på prov. De är alltid rädda för att sanningen ska avslöja deras hyckleri och 

lögn. Allt jag fick, allt jag fick var en smekning, en demonstration av min makt, ett bevis på min sanning. 

36 Jag måste också berätta för er att av alla de som jag har nämnt har många stannat kvar för att följa 

mig eftersom deras hjärta var fullt av tacksägelse och deras själ upplystes av ljuset från mitt ord i en 

önskan att lära sig hur man sår och odlar sanningen. 

37 Från att ha varit en liten skara som samlades för att lyssna till min första undervisning har ni redan 

blivit skara som bildar en gemenskap. Men för tillfället kommer inte alla att kunna bli sanna apostlar för 

detta budskap om förandligande. 

38 Bland dessa skaror finns det människor med olika läggning och konstitution, precis som det också 

finns själar med olika utveckling bland dem. Men för att denna gudomliga uppenbarelse, detta budskap 

som jag har fört fram i mitt ord, äntligen ska kunna klargöras och tydligt förstås av de människor som har 

deltagit i mina manifestationer, måste de genomgå många prövningar, gå igenom många inre strider och 

lida många "smältdeglar" tills de kommer ut ur dem som en sann lärjunge till spiritualismen. 

39 Det är inte första gången som människor kämpar för att tolka en gudomlig uppenbarelse eller för 

att få klarhet i en fråga som för deras ögon framstår som ett mysterium. Redan under den "andra eran", 

efter min predikande verksamhet i världen, diskuterade människor Jesu personlighet och ville veta om han 
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var gudomlig eller inte, om han var ett med Fadern eller en person som skilde sig från honom. På alla sätt 

dömde och undersökte de min undervisning. 

40 Nu kommer jag återigen att bli föremål för tolkningar, diskussioner, argument och undersökningar. 

41 Man kommer att undersöka om Kristi Ande, när han gav sig till känna, var oberoende av Faderns 

Ande. Och det kommer att finnas andra som säger att det var den helige Ande som talade och inte Fadern 

eller Sonen. 

42 Men det ni kallar den Helige Ande är Guds ljus, och det ni kallar Sonen är hans ord. Så när ni hör 

detta ord, när ni använder er av min undervisning från den andra eran, eller när ni tänker på lagen och 

uppenbarelserna från den första eran, var medvetna om att ni befinner er i närvaro av den ende Guden, hör 

hans ord och tar emot ljuset från hans Ande. 

43 Det är dags att ni studerar denna uppenbarelse så att ni, när ni blir ifrågasatta och prövade, kan 

svara med ord av sant ljus och lämna fred och lycka i varje hjärta där ni placerar essensen av mitt ord och 

ljuset från er tolkning. 

44 Jag är hungrig och törstig efter er kärlek, människor. Låt mig vara med er en stund, för jag har 

något att säga er. 

45 Varför söker ni mig bara när era lidanden tynger er? Skulle det inte behaga dig att erbjuda mig 

dina glädjeämnen, dina segrar och dina tillfredsställelser? 

46 Under den andra eran inspirerade jag er med kärlek och tillit så att ni skulle närma er mig utan 

rädsla. Varför tvivlar ni då ibland på min kärlek eller min förlåtelse? O ni "förlorade söner" som fruktar att 

återvända till Faderns hus! Jag visste: trots de bevis på oändlig kärlek som jag gav dig då var det 

nödvändigt att återvända för att söka dig ─ inte för att du skulle se mig igen som människa, utan för att du 

skulle känna mig inom dig, djupt inne i din själ. 

47 Samla er runt mig igen som mina gamla lärjungar, följ mig igen som de stora folkmassorna gjorde, 

för jag kommer att få er att höra det himmelska samtalet i mitt ord och samtidigt göra de kärleksverk som 

ni kallar mirakel. 

48 Jag kommer som Fader så att alla som har saknat kärlek, tillgivenhet och ömhet i världen kan finna 

gudomlig värme hos mig. 

49 Jag kommer som en läkare så att ni kan överlämna era sjukdomar, era bekymmer och alla de 

hemliga lidanden som har gjort er själ och samtidigt er kropp sjuka till mig. 

50 Jag kommer som en vän så att du kan anförtro mig dina djupaste hemligheter, din kamp och din 

längtan och låta mig gå vid din sida. 

51 Jag kommer som Mästare eftersom jag vill öppna visdomens och livets bok för er. 

52 Jag kommer som domare för att döma ─ som ni säger ─ de levande och de döda, som jag säger: de 

inkarnerade och de icke-kroppsliga, utan att det minsta av era gärningar undgår min rättvisa. 

53 Bland de skaror av människor som samlas i de enkla församlingslokalerna för att höra mig finns 

det många som förstår och känner detta ord. De är de själar som utvecklats på långa vägar av kamp, 

prövningar och erfarenheter och som renats under svåra tider av smärta. De förstår mig och ber mig inte 

om världsliga ting. De vet att det i deras själ finns en kunskapsbok, och de förväntar sig från Mästaren 

endast den gudomliga instruktion genom vilken de kan veta hur de ska överföra det ljus som själen bär 

inom sig till dem som behöver erfarenhet och undervisning. 

54 Här finns också de som, utan att ha rest långa sträckor, kommer att använda mitt ord som en väg 

för att inte gå vilse, och deras kärlek kommer att bespara dem oändligt lidande för deras själ. 

55 De allra flesta människor här har en enda bön i sitt hjärta: den om deras smärta. De kommer alla 

för att berätta för mig att deras börda är mycket tung och deras bägare alltför bitter. De gör mig medveten 

om deras ensamhet, besvikelser, svårigheter, svagheter, elände, sjukdomar, sorger och många andra 

svårigheter. Men det är inte bara de som lider, smärtan finns hos hela mänskligheten. De vet inte att det är 

reningens tid nu, när själar och människor tvättar bort sina fläckar och sedan tar ett steg framåt mot bergets 

topp. När dessa fläckar är utplånade kommer du inte längre att uppleva ett ögonblick av smärta, eftersom 

förnyelsens helande balsam kommer att ha gett dig tillbaka den hälsa som Herren lade in i sina varelser när 

de kom ut ur hans livmoder. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 217 
1 Kom till mig, mina älskade lärjungar, vila i mitt hus och sitt vid mitt bord ─ nu när jag är med er. 

För dessa tider kommer inte att återkomma. En ny tid kommer för er, då ni tar ett steg framåt på er 

utvecklingsväg. 

2 Ni är fortfarande barn som lever under Faderns beskydd, som inte tillåter er att avlägsna er från 

Faderns hem, så att ni inte snubblar eller faller ner i en avgrund. Men snart kommer du att vara stark och 

tillräckligt förberedd för att kunna ta dig fram på alla vägar. 

3 Gör era hjärtan till en skattkista där ni förvarar mina ord som juveler. 

4 Jag har återvänt till dig, även om jag vet att människor är otroende. Jag påminner dig om min 

passion och återupplivar den. Idag påminner jag er om det ögonblick då Mästaren som talar till er steg upp 

till den gudomliga tronen för att för evigt vara med Fadern. Det var efter att Jesus hade slutfört sitt 

uppdrag på jorden som han gick in i den Eviges närvaro som ett milt lamm. 

5 Gud uppenbarade sig för mänskligheten från första början och hans läror hördes. Herrens röst blev 

mänsklig och begriplig för primitiva varelser. Samvetet inom dem, som är gudomlig visdom, lärde dem att 

känna igen gott och ont. När de gjorde goda gärningar kände de frid, och när de gjorde onda gärningar 

upplevde de smärta. Detta var de första lektionerna, de första uttrycken för samvetet. 

6 Med tiden, när människorna inte längre lyssnade på denna röst, sände jag människor fulla av dygd 

och visdom som med sina ord och exempel fick dem att följa den goda vägen.  

7 Kom ihåg att jag i de tidigaste tiderna sände en rättfärdig man, Abel, vars brännoffer av kärlek till 

Min Gudomlighet var föregångaren till bön och fullkomlig tillbedjan. 

8 Jag skickade dig Noa, den fromme, som inte lyssnade till hånen utan bara följde en gudomlig order 

och byggde en räddningsark för det troende folket. 

9 Bland er fanns Abraham, Isak och Jakob, som bildade stammen till ett träd från vilket grenar, blad 

och frukt växte fram. Patriarkernas exempel har bevarats i skrift ─ med Abrahams orubbliga tro, Isaks 

lydnad och Jakobs trofasthet och andliga styrka. En frukt av det trädet var Moses, representanten för min 

lag, förkroppsligandet av min rättvisa. I honom kunde du se en bild av min majestät. 

10 Med tiden har jag gått in mer och mer i människors känsloliv, och därför var jag också tvungen att 

bli en människa för att komma ännu närmare ditt hjärta. Men för att komma in i världen var det 

nödvändigt att förkunna mig genom profeterna. 

11 Jag levde bland människorna och gjorde mitt liv till ett exempel, en lärobok. Jag lärde känna alla 

lidanden, frestelser och strider, fattigdomen, arbetet och förföljelserna. Jag upplevde att släktingar 

avvisade mig, att jag var otacksam och svekfull; jag upplevde långa arbetsdagar, hunger och törst, 

förlöjligande, ensamhet och död. Jag lät hela bördan av människans synd falla på mig. Jag lät människan 

undersöka min ande i mitt ord och i min genomborrade kropp där till och med de sista revbenen kunde ses. 

Trots Gud blev jag en hånfull kung, en utsatt kung, och jag var också tvungen att bära skammens kors och 

gå upp på berget där rånarna dog. Där slutade mitt människoliv som ett bevis på att jag inte bara är ordets 

Gud utan också handlingarnas Gud. 

12 År 1866 öppnade min barmhärtighet dörren till en ny tidsålder: den heliga andens tidsålder. Vet 

hela mänskligheten vilken tid den lever i? Endast de spirituella människor som jag samlar "i skuggan av 

dessa träd" vet detta. Mitt verk kommer att erkännas i världen först efter stora strider och händelser, efter 

"krig" mellan doktriner och världsåskådningar, så att människorna kommer att resa sig och bekräfta att en 

ny tidsålder har börjat. 

13 Det har gått en tid sedan den genom vilken jag gjorde mig känd för första gången vid denna tid 

lämnade denna jord: Roque Rojas, sändebudet, vars steg leddes av Elias, föregångarens ande. På detta sätt 

lossade jag det sjätte inseglet och gjorde på så sätt en oändligt stor brytning för spiritualismen. 

14 Och från Roque Rojas till denna dag har ni kämpat, ni treenighets- och marie-spiritualister, och i 

denna kamp har ni använt er styrka, er ungdom, ert liv och allt som ni ägde för att följa mig och för att 

hedra detta verk. Tyst och ödmjukt har ni strävat efter att göra människorna medvetna om Herrens 

återkomst. 

15 Mitt "Ord" har inte blivit en människa igen. Jag befinner mig just nu "på molnet", symbolen för det 

bortomliggande, varifrån min stråle utgår, som lyser upp röstbärarens sinne. 
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16 Det har varit en glädje för mig att kommunicera med mig själv genom människan, och mitt beslut 

är perfekt. Jag känner människan, för jag har skapat henne. Jag anser att han är värdig, för han är mitt 

barn, för han har kommit från mig. Jag kan använda mig av honom, för jag har skapat honom för detta 

ändamål, och jag kan avslöja min härlighet genom hans förmedling, för jag har skapat honom för att 

förhärliga mig själv i honom. 

17 Man! Han är min avbild eftersom han är intelligens, liv, medvetande, vilja, eftersom han har något 

av alla mina egenskaper och hans ande tillhör evigheten. 

18 Ofta är du mer obetydlig än du trodde, och ibland är du större än du kan föreställa dig. 

19 De stolta tror att de är stora utan att vara det. Och olycklig är den som nöjer sig med livets onödiga 

rikedomar utan att upptäcka hjärtats och andens sanna värden. Hur fattiga är inte hans önskningar, hans 

åtrå, hans ideal! Hur lite han är nöjd med! 

20 Men den som vet hur man lever är den som har lärt sig att ge Gud vad som är Guds och världen 

vad som är världens. Den som vet hur han kan förfriska sig i naturens sköte utan att bli en slav av materien 

vet hur han ska leva. Och även om han inte tycks äga någonting, är han herre över detta livets tillgångar 

och är på väg att äga Guds rikets skatter. 

21 Det jag säger er i denna tid har jag inte lärt er i tidigare tider. Detta är mitt Nya testamente. Jag är 

den uppfordrande pilgrimen som oavbrutet slår på din dörr och inte låter dig sova. Jag är skuggan som 

följer dig överallt. Vad mer vill du ha? Min kärlek är oändlig. 

22 Min avskedstimme närmar sig redan. Min vistelse under denna tid har varit lång: från 1866 till 

1950. 

23 Sannerligen säger jag er: Om någon säger att mitt ord inte har gjort er något gott eller ont. Men 

kom ihåg att jag inte vill att ni ska vara som de parasiterande växterna, att jag inte vill att ni ska nöja er 

med att inte göra något ont, utan att det ska ge er tillfredsställelse att göra det som är gott. Ty den som inte 

gör det, fastän han skulle kunna göra det, har gjort mer ont än den som, eftersom han inte kan göra något 

gott, bara gör det onda, eftersom det är det enda han kan göra enligt sin andliga utvecklingsnivå. 

24 Jag kallade dig till denna väg eftersom jag såg att du var ledsen i din själ. Ni sökte mitt ljus i olika 

former av tillbedjan, ni längtade efter mirakel för att vittna om tron på mig. Men när jag korsade din väg 

för att fråga dig om du var nöjd svarade du: "Jag har smakat på det, men det har inte stärkt mitt hjärta eller 

min själ. 

25 Under tiden väntade livets träd på att vandraren skulle ge honom sina frukter, och källan med 

kristallklart vatten flödade över som ett löfte om fred för den törstiga pilgrimen. Jag är den gudomliga 

trädgårdsmästaren som väntade sorgset och betraktade årstidernas gång på fälten. 

26 Nu har de stora skarorna av dem som törstar efter kärlek, fred, sanning och arbete anlänt. Ni har 

smakat på frukterna, och efter att ha släckt hunger och törst har ni tagit till er arbetsredskapen för att också 

bli trädgårdsmästare. 

27 Det finns inte längre några förgängliga rikedomar bland er. Vart har dina varor tagit vägen? Du 

tänker inte längre på dem och klagar inte heller över att du har förlorat dem, för idag har du återfått den 

andliga skatten av min sanning, som finns i mitt ord ─ i detta ord som jag ger dig genom ett ödmjukt barn. 

För om jag talade till er genom en forskare eller en filosof skulle ni inte tro mig. 

28 Människor av alla klasser kommer till mig. Men dessa klasskillnader är meningslösa inför 

Mästaren. Alla som har kommit för att höra mig har inte stannat hos mig. "Många är kallade, men få är 

utvalda." Många kommer ännu att komma, men alla kommer inte att följa mig. Men i sanning säger jag er: 

I allt har jag sått mitt ord, och Kristi frö dör aldrig. Min säd är inte förgäves, och människans hjärta, som 

är ofruktbart för en kort tid, ska bli fruktbart och bära frukt. 

29 Ni kvinnor som blötlägger världens väg med era tårar och markerar er väg genom livet med blod: 

Vila hos mig så att du får ny kraft och fortsätter att vara kärlekens skydd, eld i härden, den fasta grunden 

för det hus som jag har anförtrott dig på jorden, så att du kan fortsätta att vara lärkan vars vingar täcker 

make/maka och barn. Jag välsignar dig. 

30 Jag upphöjer mannen och kvinnans plats vid mannens högra sida. Jag helgar äktenskapet och 

välsignar familjen. 

31 I denna tid kommer jag med kärlekens svärd för att ställa allt till rätta, eftersom det tidigare har 

förskjutits av människan. 
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32 Lärjungar av min gudomlighet: Jag är här bland er och visar er ytterligare en sida i boken med 

mina läror. 

33 Det är brödet utan surdeg som du äter just nu. Och det vatten du dricker är ett vatten som aldrig 

mer kommer att törsta den som dricker det. 

34 Ni är som utlänningar på den här jorden eftersom ert sanna fädernesland är ett annat. Jag visar dig 

en väg ─ det är den som leder till det "förlovade landet". Mitt Ord sätter dig på vägen till framsteg. Jag är 

den outtröttlige Mästaren som förbereder er så att ni efter min avgång kan uppnå fullkomlig gemenskap 

med min Gudomlighet. 

35 Idag formar och slätar mitt kärleksord era hjärtan med hjälp av min mejsel. 

36 Precis som i den första eran korsar du nu Besöksökarnas öken. Men du kommer inte att dö av 

hunger och törst på dina vandringar. Från ditt eget hjärta, som är förhärdat som en sten, ska jag låta 

omvändelsens och kärlekens kristallklara vatten som släcker själens törst sprudla. Och när hungern efter 

rättvisa och sanning griper tag i folket kommer mitt ord att falla ner över er som öknens manna, så att ni 

kan äta av det. 

37 Det kommer en tid då ni alla kommer att återvända till mig. Men stanna nu kvar bland 

människorna så att ni kan lära dem att vandra på sanningens väg. Ni kommer att sprida er längs olika 

vägar utan att ta med er en andra resväska, och ni litar på mig. Men du kommer att arbeta i tystnad, 

ödmjukt, utan att visa upp dig, och jag kommer att hjälpa dig i striden och stärka dig i din bön, oavsett om 

du åkallar mig i ett hörn av ditt nattläger eller i skuggan av ett träd. Dagen kommer när du kommer att få 

ett erkännande hos mig. 

38 Ni måste förstå att min avresa är nära, så att ni kan öppna era hjärtan och lyfta era själar för att 

skåda mig. 

39 Genom många röstbärare har jag gjort mig känd så att ni inte kan tvivla på mig. Jag har valt dem 

utan hänsyn till deras sociala klass, levnadsförhållanden eller ras. Genom deras munnar har jag gett er ert 

arv så att ni inte ska känna er föräldralösa eller övergivna i avsaknad av mitt ord. 

40 Om ni verkligen förbereder er kommer ni att vara trädet, källan och bordet för den festmåltid som 

kommer att ta emot alla "förlorade söner" som har avvikit från Faderns hem. Då kommer folken inte att 

böja sig för dig, utan de kommer att erkänna dig och knäböja inför mig. 

41 Min lag har alltid verkat för oböjlig för att ni ska kunna uppfylla den, och det är därför ni har 

skapat sekter och riter som var begripliga för er, för er andliga förmåga. 

42 Om ni hade följt mina bud från den första eran skulle ni ha erkänt Jesus och inte offrat honom. Om 

mänskligheten hade levt i enlighet med mina läror från den andra eran skulle de inte ha tvivlat på mitt 

vittnesmål genom människans intellekt. 

43 Det är inte ni som ska döma folken. Men jag ska, som det står skrivet, döma nationerna och de 

religiösa samfunden inom er. Detta folk ska vara ett exempel på glöd, renhet och andlighet. 

44 Mänsklighetens klagosånger steg upp till mig. Det är barnens gråt, det är ungdomarna som kräver 

rättvisa, det är de gamla som ber om fred. 

45 Orsaken till detta är att människor har förlorat kärlekens frö som de utan att veta om det bär på i 

den renaste delen av sina hjärtan ─ så djupt inne att de själva inte kan upptäcka det. 

46 Kärlekens frö har kvävts av hat, fåfänga och låga passioner. Och så fylls lidandets bägare en gång 

till för att drickas upp till botten. 

47 Medan världen lider skeppsbrott mitt i stormen ser du lugnt på katastrofen från livbåten. 

48 Du sover i Faderns barm utan att tänka på dem som gråter. Ändå firar de en gudstjänst som är vigd 

åt mig mitt under ödets slag, vilket jag accepterar, även om de är insvepta i fanatism och avgudadyrkan, 

eftersom jag är Fader. Ändå får jag dem att förstå att mitt hjärta väntar på perfekt tillbedjan. 

49 Från altare till altare, från ritual till ritual och från sekt till sekt rör sig människor i sin längtan efter 

livets bröd utan att finna det. Och av besvikelse blir de hädiska, tar vägar utan mål och lever utan Gud och 

utan lag. Men kom ihåg, folk, att bland dem finns de stora andarna, att bland dem upptäcker jag den 

Helige Andes profeter och lärjungar! 

50 Ljusets andar som arbetar i det andliga förbereder nu vägar genom slätter, hav, berg och öknar, så 

att dessa raser, dessa folk kan ge sig iväg i karavaner och stora skaror till den nation där mitt ord har ljutits 

och mina underverk har setts. 
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51 När dessa människor sedan knackar på dina dörrar ─ vad kommer du att erbjuda dem? Erbjud dem 

då inga brister, för de är trötta på dem. De kommer att komma för att söka sanning, barmhärtighet och 

kärlek. De kommer för att lära sig hur man firar en gudstjänst som är lika ren som blomdoften. 

52 I dag säger jag till er att ni ska lära de senare att uppfylla min lag. Den innehåller de tre tidernas 

läror. 

53 Låt dig inspireras till att be. I bönen i Getsemane trädgård har jag visat er hur en perfekt bön bör 

vara. 

54 Så länge ni inte är förberedda kommer vägen till mig att förbli blockerad, och jag kommer inte att 

kalla på de stora skarorna. 

55 Jag vill inte skiljas från dig när du är oenig, olydig och oförstående. 

56 Jag ser att du redan förbereder mitt kors för min avresa ─ ett otacksamhetens kors. 

57 Det finns fortfarande tid att fördubbla era ansträngningar så att den här timmen inte kommer som 

en överraskning för er och ni säger: "Fadern har gått bort" eftersom ni inte längre hör mig genom 

röstbäraren. Men jag kommer att vara närvarande och searna kommer att vittna om detta. Ni kommer att 

höra min röst genom inspiration, och när ni undervisar i hemmen och i provinserna kommer det inte att 

vara era läppar som talar, utan jag. 

58 Dialogen mellan ande och ande kommer att nå sin höjdpunkt i dessa tider, och min närvaro 

kommer att kännas med allt större tydlighet under tidens gång och från generation till generation. 

59 Med tanke på dessa uppenbarelser kommer ingen att kunna beklaga sig över att Mitt Ord är borta, 

och den som ändå fäller tårar kommer att göra det för att hans samvete förebrår honom för att han inte har 

utnyttjat den tid då Jag var här bland er, och han känner sig därför för svag och obekväm för att fortsätta 

på vägen. 

60 Jag vill att ni ska förbli vittnen om att ni har varit med mig ─ att ni visar människor "de böcker av 

guld" som jag har gett er möjlighet att sammanställa. 

61 Bland detta folk skall det inte finnas vare sig präster eller ämbetsmän. Det kommer bara att finnas 

tjänare. Dessa mötesplatser kommer att vara platser för sammankomster och studier, där kyrkoledarna 

kommer att vara uppmärksamma på att folket fullföljer sitt uppdrag. 

62 Många läror kommer att ha en mycket kort regeringstid. För var och en av dem som inte innehåller 

ett frö av sanning, rättvisa och kärlek kommer att förstöras. 

63 Mitt kärleksarbete kommer dock att erkännas. Utlänningen kommer och knackar på din dörr. Släpp 

in honom, förbered ett läger åt honom så att han kan vila. Men om han vill ha något att äta först, ge honom 

det. När han har fått sitt lystmäte och sover, vakar du över hans sömn. När han vaknar upp och ser dagens 

ljus kommer de gärningar han gjort att passera förbi hans sinne, och han kommer att tvätta bort även den 

sista fläcken med sina tårar. Jag kommer då att ge honom en vit klädnad och placera honom bland dem 

som har varit med mig. 

64 Jag befinner mig i den tredje eran och ger mina instruktioner till mänskligheten. För ni har inte litat 

på de budbärare som jag har sänt er. 

65 Medan mänskliga varelser diskuterar min gudomlighet, min existens och min undervisning finns 

det världar där jag är älskad i fulländning. 

66 Samtidigt som vissa har uppnått den största andliga renheten upplever er planet en tid av stor 

moralisk och andlig fördärvlighet. 

67 Men ni som hör mig vet att jag har sänt er bland människorna för att vara ett exempel på 

ödmjukhet och lydnad mot min lag. Jag skickade din själ klädd i min nåd, omsluten av mitt ljus och med 

lagen i sitt samvete. 

68 När ni för en kort tid har fallit ner i fördärvet, gått in i mörkret och gett efter för svagheter, reser 

jag er upp med min röst och bevisar därmed för mänskligheten att jag själv kan välja ut mina lärjungar ur 

smutsen. 

69 Jag är den gudomliga godheten som uppenbarar sig i varje ögonblick. Om du inte vill komma 

högre upp genom att söka mig andligt, utan föredrar att dröja kvar och betrakta naturen, då kommer du 

också att finna mig i den: Den kungliga stjärnan, vars ljusstrålar ger liv och värme, talar om mig. Den luft 

som ger dig liv är min egen andedräkt. 
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70 Men när ni lyfter er andligt till mig i era verk eller i bön, uppfattar ni den nåd som finns bortom 

och en väg till ljuset som lovar mirakel och uppenbarelser i Faderns himmelska skattkammare. 

71 Ni har kunskap om dessa skönheter som livet i det hinsides innehåller, och därför arbetar ni med 

iver i Herrens vingård. 

72 Jag vill att det ska finnas kärlek bland arbetarna, jag vill att det ska finnas barmhärtighet. 

73 Det trä som jag har lagt på dina axlar är inte tungt, det är inte omöjligt för dig att utföra den uppgift 

som din själ har anförtrotts. Om du litar på min kraft kommer du att se hur det omöjliga blir möjligt för 

dina steg, och du kommer att märka att den som lever i lydnad för mina läror står mig nära. 

74 Jag kommer att sända varje "arbetare" som är tillräckligt förberedd till jordens länder för att föra ut 

de goda nyheterna. 

75 Din själ befinner sig i dag i en stor kamp med kroppen. Den har dragit sitt svärd för att möta 

frestelsen som kommer att besegra den i mitt namn. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 218 
1 Välsignat folk: Ni kommer för att möta Mästaren som kallar er oavbrutet att samlas för att ge er 

näring av hans kärlek och stärka er i prövningar. Ni kommer och lämnar allt bakom er för att höra mig. 

Fäderna lämnar sina barn, mamman lämnar spädbarnet i vaggan för att söka tröst för sig själv och dina 

barn. De unga avstår från jordiska nöjen, de gamla glömmer bördan av sina prövningar, och alla lämnar 

bakom sig vad som är mänskligt elände, sjukdomar, rädslor, för att anpassa sig till mig och säga till mig: 

"Mästare, vi har bett tidigt och lyft upp våra själar, och Elia, vår herde, har förberett oss för att höra det 

gudomliga ordet. Ta emot oss." 

2 Ni förenas i skuggan av detta träd som har spridit sina grenar till gränserna för denna nation som 

jag har valt, och ni hör under dess många grenar samma ord, samma mening och får samma frukt som jag 

har gett er så länge. 

3 Av er alla har jag skapat ett folk som är förstfödda bland alla jordens folk, utvalda i alla tider, men 

inte de enda som är älskade av mig. För jag älskar och har alltid älskat alla världens folk. Men den här, 

min utvalda, har älskat mig på ett unikt sätt och har visat sig värd min gunst. 

Men de förmåner som jag har beviljat den har gjort den till en rik snåljåp, och därför har den sagt: "Jag 

är den mest älskade, den utvalde, den som står över de andra, den som står Herrens Ande närmast". Alla 

andra måste böja sig för mig, för på mig har Fadern utgjutit sin lag och sina förmåner." Men jag säger er: 

Bli inte inbilsk. Det har behagat mig att skänka er under de tre tidsåldrarna. Under tre långa tidsåldrar har 

jag verkat på din själ i de olika kroppar som du har haft, så att du skulle ta mig som exempel och ta del av 

mina gåvor och vara full av kärlek till dina medmänniskor, som ett träd vars skugga och frukt skulle finnas 

där för alla vandrare. 

4 Men nu, i den här tidsåldern, upplysta av min Ande, börjar ni förstå vad Fadern gav er i de tidigare 

tiderna, vad Jesus lärde er i den andra tidsåldern, och jag säger till er: bli inte som rika snyltare igen, var 

som den Mästare som ger sig själv till sina lärjungar av kärlek. När ni visar er för andra broderskap, känn 

er inte överlägsna och säg inte att det bara är ni som har de tre testamenten och att ni är deras ägare, att ni 

har haft förbundsarken, tabernaklet och symbolerna. Nej, människor! Jag vill att ni berättar för era bröder 

och systrar av olika raser att ni alla kan tillhöra Herrens utvalda folk, den välsignade familjen, eftersom ni 

alla har kommit från en Ande och en Fader. 

5 Då har du förstått ditt uppdrag och kan bli världens frälsning. Ni kommer inte längre att låta 

Fadern göra sig hörbar materiellt för att göra sig förstådd för de barn som inte vet hur de ska höja sig 

andligt, och ni kommer att säga till mig i er bön från ande till ande: "Fader, stanna kvar på din tron. Ni har 

varit på väg nedåt under lång tid och lidit på grund av vår materialisering och synd. Till och med under 

den tredje tidsåldern har du varit tvungen att tala till oss på många sätt för att instruera oss, och du har 

utgjutit din kraft och dina dygder över detta ditt folk, som är dina lärjungar. Lämna oss som ansvariga för 

mänskligheten." 

6 Det har alltid verkat alltför svårt för er att uppfylla min lag eftersom ni är människor, och därför 

har ni från första början skapat olika religioner och praktiserat dem på ett bristfälligt sätt. Om ni under den 

första tidsåldern hade följt mina lagar som Moses hade överlämnat, hade det inte varit nödvändigt att 

Jesus, Faderns ord, kom till er. Varför led Mästaren? För att folket i Judéen missbedömde honom, fördrev 

honom och korsfäste honom utan att veta eller känna vem han var. 

7 Dessa människor hade inte förberett sig, de hade inte följt de gudomliga lagarna, utan hade gjort 

sina egna lagar av dessa och de bud som de trodde att de kunde uppfylla dem med. Men den gudomlige 

Mästaren blev människa, och med sin födelse, sitt liv och sin passion skrev han ytterligare en sida i den 

gudomliga visdomens bok, där varje ord bekräftades av kraftfulla gärningar, ord och gärningar förseglade 

med blod. På detta sätt får ni andra testamentet, och om ni hade följt dessa två testamenten ─ skulle jag då 

ha varit tvungen att göra mig känd i denna tid genom mänsklig överföring, genom ofullkomliga och 

förgängliga intellektuella organ? Om ni hade praktiserat mina bud och min undervisning, som jag har gett 

er med så mycket kärlek, skulle ni inte kritisera mig i dag och inte heller tvivla på mig, eftersom jag 

uppenbarar mig genom den mänskliga förmågan att förstå. 

8 Förena de tre testamenten och förfalsk inte mitt ord, inte heller mystifiera det. Det är det arv jag 

lämnar till mänskligheten. Min Andes ljus upplyser dig och din själ, som vet vem den är, som minns sitt 
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förflutna, och som också vet varför jag har kommit vid den här tiden, och som kan förstå min 

undervisning. 

9 Endast på detta sätt kan ni inse renheten och fulländningen i mitt verk, som har givits i tre tider, 

och som står över mänskliga religioner och idéer. Det är vägen, livet, början och slutet för varje själ ─ det 

som min vishets bok innehåller. 

10 Varför erkänner inte sekterna och de vanliga kyrkorna mig och visar en sådan stor brist på 

förståelse? Ni som hör mig skall inte döma någon. Jag ska döma ─ som det står skrivet ─ alla nationer och 

alla religiösa samfund. 

11 Om du utför ditt uppdrag i ödmjukhet kommer världen att tro dig. Denna värld, som är trött på ord 

och riter, behöver exempel. Du, Israel, har alltid fått den rena säden ─ vem kan du ta som exempel? Vilket 

av de religiösa samfund som har uppstått har uppmärksammat att alla mina bud har iakttagits? Men jag 

kan säga er: Om ni möter fromma människor där, ta dem som exempel. Om du möter kärlek, ta deras 

kärlek som exempel. Om ni i dem ser vördnad för mig, så ta efter dem så att ni kan lära er att uppskatta 

dygder och ge var och en vad som är hans rättmätiga rätt. Ta dock aldrig den ofullkomlige, den 

klandervärdige som förebild. Om du inte vet vad som är rätt och fel, be, lyssna på mitt ord och låt ditt 

samvete ge dig råd. 

12 Mänsklighetens klagan når mig; barnens, ungdomarnas, de mogna männens och kvinnornas och de 

äldres ångest tränger uppåt. Det är ett rop som kräver rättvisa, det är en bön om fred och barmhärtighet 

som kommer från Anden. För kärlekens frö i denna värld är fördärvat, och vet ni var kärleken finns nu? I 

det innersta av människans hjärta, så djupt inne att människan inte kan upptäcka det, eftersom hatet, 

maktbegäret, vetenskapen och fåfängan har krossat fröet och det finns varken andlighet eller 

barmhärtighet. Lidandets bägare blir allt fylligare och världen dricker den till sista bägaren. 

13 Men ni, människor, betrakta stormen som har brutit ut, i lugn och ro från livbåten, fulla av tillit till 

Fadern. Medan en del av dessa krigande nationer hädar mot Min Ande och andra praktiserar ofullkomliga 

religiösa kulter, förhärligar ni Mig. Men ni kommer alla att vakna upp under denna tid av prövningar och 

slutligen förenas genom kärlek och andlig kunskap. 

14 Lärjungar, jag tar emot er och är snabb att förlåta er. Jag vill känna mig älskad av er och jag vill 

också att ni ska leva i harmoni sinsemellan. Det frånvarande barnet ska återvända till min barm, och om 

det har vänt sig bort från mig på grund av bristande förståelse eller okunnighet ska det inte frukta att jag 

förebrår det för sitt beteende. Jag vill smeka din själ och ge den tillbaka det som den har förlorat ─ frid, 

glädje och hopp. Det är min önskan att ni smakar på det här livets sötma, att ni också vet hur man 

accepterar dess motgångar, att ni lever ödmjukt och tålmodigt, att ni strävar efter att utvecklas uppåt. Vem 

skulle kunna ta bort mig från dig, eller vilken makt finns det som skulle kunna hindra mig från att älska 

dig och skydda dig? 

15 Ni, å andra sidan, är fullt kapabla att distansera er från mig och agera som "den förlorade sonen", 

och det är först när smärtan sårar ert hjärta som ni kommer ihåg att det finns en Fader som älskar er och 

som är redo att stå vid er sida, att rädda er från varje fara som hotar er. 

16 Jag har alltid ingjutit tillit i er så att ni ser mig som en kärleksfull Fader, en trogen vän och en 

förtrogna. 

17 Kom ihåg liknelsen om den förlorade sonen ─ du som bär bördan av en stor överträdelse, och kom 

ihåg att jag är över all kärlek och förlåtelse. Ni måste komma ihåg att ni är ämnade att komma till mig 

fulländade, fria från fel, rena. Eftersom du i dag har möjlighet att forma ditt hjärta och göra stora andliga 

gärningar måste du utnyttja dessa tider och förkorta dagarna av din "förvisning". 

18 Eftersom du redan har erfarenhet från de tidigare tidsåldrarna och vet att det finns en lag om 

gottgörelse ─ varför vill du falla tillbaka i de tidigare misstagen istället för att ta ett stort steg framåt på din 

väg? 

19 Se mänskligheten när den nu sonar sina överträdelser och tvättar bort sina fläckar. Den genomgår 

stora omvälvningar för att rena och återställa allt som den har smutsat ner. 

20 Mitt ord kommer att bli verklighet. Ni har sett en stor del av mina profetior gå i uppfyllelse inför 

era otrogna ögon. Många andra kommer ni snart att få se, och om dessa ska ni vittna. Min bedömning är 

öppen, vilket jag meddelade inför dessa tider. 
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21 Kaos omsluter nationerna. Medan vissa är vakna och känner till orsaken till sitt lidande, sover 

många och är nöjda med att leva utan att bry sig om att se orsaken till alla dessa prövningar. 

Du vet varför, du har läst i visdomens bok, och mitt ord har förberett dig. Ingenting kan överraska dig. 

Men ni är fortfarande för omogna för att kunna väcka mänskligheten. Du har ännu inte blivit stark och 

dina steg är fortfarande osäkra. Ni har hört mitt ord, men ni kan inte förstå det, eller om ni har förstått det 

så tillämpar ni det inte. Ni är splittrade, trots att ni vet att ni är ett enda folk, och ni känner de uppdrag jag 

har gett er som om de vore en outhärdlig börda. 

Jag frågar dig: Varför har ni inte trängt in i kärnan av denna undervisning, trots att jag har upplyst er 

med sanningens ljus? Varför är ni inte starka, fastän jag har gett er mat med det eviga livets bröd, av vilket 

en smula räcker för att ge liv åt den hungrige? Anledningen är att ni har vant er vid mitt ord och tagit emot 

det utan att använda det. Kom ihåg: medan du är full av det finns det många hungriga som längtar efter att 

få det för att få näring av det. 

22 Tiden närmar sig när detta ord kommer att upphöra. Sedan måste den stanna kvar i mina lärjungars 

hjärtan och skrivas ner i böcker för att göras känd för mänskligheten. Efter 1950 vill jag att ni ska 

upprätthålla största möjliga renhet i era tillbedjan och lydnad mot mina direktiv och bud. På så sätt kan ni 

vittna om att jag var med er. 

23 Alla era uppdrag har givits till er i enlighet med er förmåga och styrka, för jag känner till er 

brytpunkt. Arbeta av kärlek, inte av rädsla. Titta på kärnan i min undervisning. Min faderliga kärlek och 

förlåtelse manifesteras i alla mina barn. 

24 Vilken glädje jag upptäcker i era hjärtan när ni hör mitt ord! Jag är det oändliga tålamodet som 

väntar på den tid då du kommer att resa dig helt och hållet till striden. Jag har avslöjat din framtid för dig. 

25 Hur stor blir inte er dagsverksamhet efter min avresa! Du har inte ens gissat det än. Den här 

gången har jag några hemligheter att avslöja för er så att ni kan övertyga männen. 

26 Jag överraskade er som de fiskare från den andra eran som jag fann i sitt arbete och sina plikter och 

som jag sa: "Följ mig, från och med nu är ni människofiskare." Jag gav dem förmågan att bota de sjuka, 

gav dem ordets gåva, upplyste dem med mina uppenbarelser och lärde dem att befria de besatta. När de väl 

var förberedda och stärkta visade jag dem vägen och ledde dem till de olika områdena så att de kunde 

tillämpa min frälsningslära där. 

27 Under denna tid har ni inte varit tolv utvalda. Ni är en talrik skara som jag har samlat och 

undervisat i skuggan av olika träd. Ni kommer att vara de som kommer att ingjuta mod i folket under de 

stora prövningar som hotar världen. 

28 Snart kommer den andliga världen inte längre att göra sig känd, och jag vill att ni utvecklar era 

gåvor så att ni inte kommer att vackla då. 

29 Jag vill att ni ska leva vakna så att ni intuitivt eller i drömmar kan höra rösten från det 

bortomliggande när den säger till er: "Stå upp!" Sedan ska ni rikta era steg mot hem och länder där 

sjukdomar eller naturkrafternas otyglade våld har lämnat ödeläggelse. Om du måste gå till avlägsna länder, 

lyssna till Faderns anvisningar, som kommer att ange tiden och visa dig vägen. 

30 Människor från kyrkor och sekter kommer att komma och titta på dig. De kommer att pröva din 

auktoritet. Vissa som är övertygade om dina gåvor kommer att fresta dig med pengar för att använda dig 

för materiella ändamål. Glöm inte att alla som gör mitt arbete till en affärsverksamhet kommer att förlora 

min nåd. 

31 Jag kommer snart inte längre att tala till er genom mänsklig överföring, för detta har bestämts 

skriftligen. Men jag kommer inte att överge dig. Jag kommer att ge dig inspiration och få dig att känna 

min närvaro. Ditt goda samvete hinner inte lämna djupa spår i din kropp. 

32 Varje bönehus och mötesplats där min undervisning inte praktiseras med uppriktighet kommer att 

försvinna, och endast de hus som är en tillflykt och en livbåt för den som är i nöd kommer att överleva. 

33 Efter min avresa kommer detta folk att renas. Då kommer de världsliga striderna och konflikterna 

att vara i full gång, varefter freden kommer att komma och eländet kommer att försvinna. 

34 Var starka, för i kampens tid kommer ni att bli förföljda och fientligt inställda. Du kommer att 

nekas arbete och bröd. Men sedan kommer jag att avslöja min barmhärtighet och min kraft för dig. För du 

kommer inte att lida hunger, ditt ansikte kommer aldrig att bli vanställt, och du kommer inte heller att vara 

i nöd. Då kommer din själ att minnas resan genom öknen till det utlovade landet i den första tidsåldern, 
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och minnas att när du var törstig öppnade klippan sig för att erbjuda dig sitt friska vatten. När den 

brinnande ökensolen brände ner på er täckte molnen er som en skyddande mantel, och när hunger och brist 

hotade föll mannat ner som ett budskap om er Faders kärlek. 

35 Framför allt varnar jag er så att ni i morgon inte kan säga att jag inte hade förberett er för detta. 

36 På ett tydligt sätt förklarar jag min undervisning för er så att ni inte faller i frestelse eller blir 

överraskade. 

37 Jag vill alltid se dig förberedd så att du kan förstå och respektera min vilja. Eftersom ni är de första 

som har tagit emot min undervisning och ni har upplevt de bevis för vilka jag kom ner för att 

kommunicera mig själv till människorna, måste ni anstränga er för att lämna ett gott exempel för dem som 

kommer efter er. Ni måste känna till ert andliga ursprung, era plikter och de uppdrag som jag har anförtrott 

er, så att ni kan vakta er själ och hålla er själva i dygd. 

38 När ni har utvecklats och kommit till jorden en efter en i olika inkarnationer, ser ni att under alla 

tider som har passerat har Mitt verk förblivit oföränderligt, oföränderligt. Jag avslöjar alltid samma 

egenskaper för dig, jag får dig att känna min faderliga kärlek, mitt oändliga tålamod, mina frälsningsverk. 

Trots alla dessa bevis känner ni inte igen mig. Det är nödvändigt att ni vaknar upp och redogör för den tid 

som jag har gett er, så att ni kan få er frälsning under den tiden. 

Det ögonblick närmar sig då ni ska ge er av till det hinsides, men ni har inte skyndat er att komma till 

mig vid den tidpunkt då jag kallar er att erbjuda er skörd. Denna skörd kommer att bestå av frön som har 

odlats genom bön. Dessutom kommer din själ att vara i det bästa tillstånd av omvändelse och upphöjelse. 

39 Kom ihåg: Eftersom du är en del av min Ande har du liv och nåd precis som jag. Du är ren när det 

gäller ditt ursprung, och på samma sätt måste du komma till mig när du återvänder. Därför måste du just 

nu kämpa oavbrutet så att du kan återvända till din ursprungliga renhet och fulländning. 

40 Ha medkänsla med era bröder och systrar och med er själva, för ni utgör alla en familj, en själ. 

Ovanför er finns det varelser som arbetar för er räddning, för er upphöjning, som korsar rymden som era 

beskyddare och arbetar välgörande. Vad skulle det bli av dig utan deras hjälp? För ni har inte förstått hur 

ni ska tolka min vilja, och ni faller i fel varje ögonblick. 

41 Tänk på dina andliga beskyddare och stöd dem genom att göra deras arbete mindre smärtsamt. Strö 

inte tistlar på deras stig, hör inte deras röst som alltid varnar dig för fara, deras råd som vägleder dina steg 

och deras ljus som leder dig. Lev i harmoni med dem och du kommer att vara i perfekt gemenskap med 

mig. 

42 Ni ska inte skilja er från era medmänniskor genom ett märke eller någon annan materiell egenskap. 

Skilj er åt genom era gärningar, och det är era egna medmänniskor som kommer att vittna om dem. På så 

sätt vinner du förtroendet hos din omgivning och förvandlar dina fiender till vänner. 

43 Ni är inte alla uppvaknade. Men jag kommer att använda ett förberett hjärta på varje samlingsplats 

för att väcka resten. Så att ni alla i kallelsens timme, i Herrens rättvisans timme, kan erbjuda mig en enda 

frukt, lika i alla mina arbetares händer. Så att Fadern kan kalla mänskligheten, så att alla jordens folk kan 

få tillgång till er nation, så att de kan komma och ta emot inte bara det ord som jag lämnar i skrift, utan 

också ert exempel. 

44 På så sätt kommer min undervisning att göra sin väg bland alla läror. För i slutändan kommer den 

att segra och segra bland alla andra. 

45 Alla läror som inte bekräftas av handlingar och exempel har avkunnat sin egen dödsdom. Men 

varje lära som bekräftas av handlingar kommer att segra. Mina exempel, min offerdöd i den andra 

tidsåldern säger er mycket, och i dag säger jag er det: Den som förseglar sitt ord med sitt blod och sitt liv 

är ett exempel på sanningsenlighet och själsstyrka. 

46 I vår tid förseglar ni inte era ord med blod eller liv. Världen hungrar inte efter ditt liv och törstar 

inte efter ditt blod. Människan törstar efter sanning, kärlek och barmhärtighet. När ni har förberett och 

förandligat er utan att falla in i någon fanatism, när ni uppriktigt lyder mina gudomliga lagar och de 

mänskliga lagarna, så som Fadern har lärt er, då kommer ni att ge världen hemligheten om dess frälsning, 

hemligheten om fred och frälsning på alla sätt. 

47 Mitt arbete är nämligen inte riktat mot vetenskapen eller mot mänskliga institutioner. Den är inte 

riktad mot äktenskapet och familjen. Den är inte riktad mot något som har med rättvisa och kärlek att göra. 
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48 Sannerligen säger jag er: Om människan i andra tider har rest sig mot vetenskapen som en tjänare 

av min gudomlighet, har den tjänaren inte hedrat mig, inte förstått mig och inte heller följt mig. Eftersom 

jag är ursprunget till all andlighet är jag också ursprunget till all vetenskap. Men om du ofta har hört att 

Fadern avskyr de mänskliga vetenskaperna, så gäller detta inte vetenskaperna i sig, utan det syfte som 

människan har gett dem. Jag avskyr de dåliga vetenskaper som har fört mänskligheten till sin undergång ─ 

de vetenskaper som människan har ställt i ondskans tjänst för att förstöra livet och livets grundvalar. Detta 

är i mina ögon vad som är avskyvärt med vetenskapen. Men för varje vetenskapsman som har blivit en 

välgörare för mänskligheten har jag en utvald plats på det andliga planet, även om du inte har förklarat 

honom helig. 

49 Detta är vad Mästaren säger till er i dag, så att ni inte faller in i fanatism. I verkligheten åtnjuter ni 

också vetenskapens frukter, eftersom jag har inspirerat människorna med mitt ljus, så att de kan finna 

livets element på sin väg. Om det inte hade varit Min vilja att människan skulle använda vetenskapen till 

sin fördel skulle Jag inte ha skapat naturkrafterna, och inte heller skulle Jag ha placerat i jordens inre och i 

livets sfärer allt det som människan har använt för sitt framåtskridande och sin utveckling. Men jag gjorde 

allt för att fräscha upp själen och kroppen, för att gynna dem och för att de skulle utvecklas uppåt. 

50 Redan i de första tiderna gav jag jorden till dess första invånare och sade till dem: "Jag ger den i er 

vård, den är er skatt, er trädgård, er bostad och ert hem. Väx och förök dig!" Men denna mening gav jag er 

inte bara som människor för att öka människosläktet, utan också som själar och intelligenser. För jag ska 

föröka er på alla sätt och på alla områden, i ande och sanning. 

51 Under denna tid vänder jag mig mot allt överflödigt och onödigt, mot allt dåligt, förkastligt, mot 

varje dåligt frö. Med min andliga undervisning bekämpade jag alla dem som ställde vetenskapen i 

ondskans tjänst. Jag kommer att bekämpa alla dåliga vetenskaper tills människan vaknar upp till min 

sanning. Då, som dagsljus, kommer denna undervisning att tränga in överallt och väcka alla. Förbered er 

på detta och inse er uppgift, ert uppdrag och ert ansvar bland människorna. 

52 Inse vad mitt arbete lär dig. Se de horisonter som min lära och mitt ord öppnar för er, och tänk på 

hur stor själen är och hur korta avstånden är. Den som har bett med kärlek och känt sin broders smärta har 

frigjort sig själv och gått härifrån till avlägsna platser och lämnat sin kärlek, sin helande balsam och sin 

smekning till dem som lider. 

53 För mitt folk Israels skull, för denna bön som stiger upp till mig på alla församlingsplatser, 

välsignar jag den jordiska världen och ger den mitt ljus och min faderliga smekning, eftersom den inte tar 

del av mitt ord. Jag låter min kärlekskraft nå alla hjärtan, så att alla känner mig, så att de ger sig ut på 

vägen till min sanning, på sökandet efter vägen. För jag förbereder nu alla så att de kan nå mig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 219 
1 Jag ger dig min helande balsam, min styrka och min smekning i detta ögonblick. 

2 Jag är din korsbärare. För när mitt kors på jorden blev en tung börda, fanns det en man med 

barmhärtighet i sitt hjärta som delade min börda med mig. 

3 Här är jag ─ redo att rusa till din hjälp när du bryter ihop på vägen, för att ge styrka åt din själ och 

lyfta upp den så att den kan fortsätta sin väg. 

4 Steg för steg närmar du dig "Golgata" i ditt liv på jorden, där din själ kommer att säga till mig: 

"Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, för allt är fullbordat." 

5 Saliga är de som, när den stunden kommer och de talar dessa ord, har fullbordat sin uppgift, för 

deras frid och välsignelse kommer att vara stor. 

6 Jag vill att ni alla ska nå den toppen, oavsett om ni kommer dit i trasiga kläder och utan materiella 

tillgångar. Där kommer du att känna min närvaro och min barmhärtighet som du aldrig tidigare har känt 

den. 

7 Där väntar jag på mannen, där väntar jag på kvinnan, på föräldrarna, på mödrarna ─ alla som kom 

till världen med uppgifter att utföra. 

8 Vill du nå toppen? Lita på mig som är ditt öde. Acceptera prövningarna med kärlek, lyd min vilja, 

vad den än må vara, med ett leende på läpparna, med tro och överlåtelse i era hjärtan. 

9 Glöm inte att jag är allsmäktig och allestädes närvarande så att tvivel eller svaghet inte leder dig in 

i frestelser. 

10 Ibland, när ni gråter i världen och tror att jag bor i himlen där allt är andens lycka, tvivlar ni på min 

kärlek eftersom ni inte förstår att Fadern har glädje medan miljontals av hans varelser på jorden lider fram 

till döden. Anledningen är att ni inte vill förstå att min lycka inte är fullständig förrän det sista av mina 

barn har nått frälsningslandet. 

11 Eftersom jag är er far måste jag nödvändigtvis sympatisera med vad barnen känner. Endast på 

detta sätt kan ni förstå att ─ medan var och en av er lider och känner sin egen smärta ─ delar den 

gudomliga Anden alla sina barns smärta. 

12 Som ett bevis på denna sanning kom jag in i världen för att bli människa och bära ett kors som 

representerar all världens smärta och synd. Men om jag som människa bar bördan av era brister på mina 

axlar och kände all er smärta ─ skulle jag då kunna visa mig som Gud okänslig inför mina barns 

vedermödor?  

13 I min ande finns en lovsång vars toner ingen ännu har hört; ingen känner den, varken i himlen eller 

på jorden. Den sången kommer att höras i hela universum när smärta, elände, mörker och synd är 

utplånade. Dessa gudomliga toner kommer att eka i alla själar, och Fadern och barnen kommer att förenas 

i denna kör av harmoni och lycka. I sanning säger jag er att till och med stenarna kommer att tala när 

denna harmoni lyser upp mina älskade barns liv. 

14 Fortsätt att rena din själ, fortsätt att utveckla den och fullända den, bär alltid din tro inom dig som 

en osläckbar låga. 

15 Jag måste säga er att så länge ni lever på jorden kan ni försöka göra er tillvaro på jorden så 

behaglig som möjligt. Det är inte nödvändigt att gråta, lida och "blöda" oavbrutet för att förtjäna frid i det 

hinsides. 

16 Om ni kunde förvandla den här jorden från en dal av tårar till en värld av lycka, där ni skulle älska 

varandra, där ni skulle sträva efter att göra gott och leva enligt min lag, sannerligen säger jag er att detta 

liv skulle vara ännu mer förtjänstfullt och upphöjt i mina ögon än en tillvaro full av lidande, olyckor och 

tårar, hur stor er vilja att uthärda dem än är. När kommer du att kunna förena det andliga livet med det 

mänskliga livet på ett sådant sätt att du inte längre ser någon gräns mellan det ena och det andra? När 

kommer du att göra din existens till ett enda liv genom att förkasta tanken på döden för att gå in i 

evigheten? Kunskapens ljus kommer att finnas i människorna först när spiritualiseringen blommar upp i 

världen. 

17 Ljuset från mitt ord räddar er i denna tid från materialismens mörker som själarna är begravda i ─ 

ett mörker som inte tillåter dem att erkänna sanningen, även om den är nära dem och de bär den inom sig. 
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18 Den tredje tiden är med er, och bevis och tecken på den kommer att ges till människorna, och ännu 

större tecken kommer att följa, som när en stor klocka ringer för att väcka de levande och de döda. 

19 Be, observera, meditera, låt min inspiration vägleda dig. Du kommer alltid att känna igen den 

eftersom du känner dig sporrad till godhet och upplyftning när din själ hälsar på sin skapare. 

20 "Ära åt Gud i det högsta och frid på jorden för alla människor av god vilja." 

21 Välsignat folk, utvalt av min barmhärtighet: jag har valt er i dessa tider av korruption, förvirring 

och smärta för att förena er i en familj och för att bilda ett fredsfolk bland jordens folk. 

22 Ni lever i en tid av kaos. Endast de som kan andliggöra sig själva i dessa prövningstider kan 

överleva smärtan, förvirringen och den annalkande stormen. Endast de som höjer sig över all jordisk 

oduglighet, mänskliga svårigheter, kommer att kunna stå emot det världsomspännande kaoset med 

jämnmod och lugn, och kommer att vara som skeppsbrutna mitt i havet som lyckas hålla fast vid en träbit, 

som kommer att vara tron på min kärlek. 

23 Jag förbereder dig för denna tid. Det är därför jag lär er att ta mig som exempel. Men det är inte 

min vilja att ni ska vara de enda som följer min undervisning. Jag vill att ditt hjärtas dygder, dina ord och 

gärningar ska attrahera alla hjärtan som måste komma till mig för att ta emot min undervisning i denna tid, 

så att folket kan föröka sig i antal, styrka och höjd bland mänskligheten. 

24 Men vad består detta kaos, denna storm, denna prövning som närmar sig? Det är jästen i lidandets 

bägare som mänskligheten ännu inte har druckit. Det är nödvändigt att människan, som genom sina 

gärningar har skapat denna bägare genom tiderna, tömmer den till sista droppen, så att hon kan känna igen 

sitt eget arbete och dess frukt. 

25 Välsignade människor: De män som reser sig fulla av självgodhet och gör anspråk på makt över 

nationerna, över jordens folk, är stora själar, begåvade med makt och innehavare av stora uppdrag. De är 

dock inte i min gudomliga tjänst. De har inte ställt sina stora förmågor i kärlekens och barmhärtighetens 

tjänst. De har skapat sig sin värld, sin lag, sin tron, sina vasaller, sina domäner och allt de kan sikta på. 

Men när de känner att deras tron skakar under besöken, när de känner att en mäktig fiendes invasion är 

nära förestående, när de ser att deras skatter och deras namn är i fara, ger de sig iväg med all sin kraft, 

fyllda av storhetsvansinne, jordisk fåfänga, hat och illvilja, och kastar sig över fienden utan att ta hänsyn 

till om deras arbete, deras idé, bara lämnar ett spår av smärta, förstörelse och ondska efter sig. De har bara 

fiendens förintelse i åtanke, upprättandet av en ännu större tron, för att få största möjliga herravälde över 

nationerna, över rikedomarna, över det dagliga brödet och till och med över folkets liv. 

26 Jag förbereder er för att bli mina soldater, men inte de som orsakar förstörelse eller ondska, inte 

hatets och fördärvets, mörkrets och girighetens soldater, utan andlighetens, broderskapets, kärlekens, 

mildhetens och barmhärtighetens soldater. Ni bör gå iväg fulla av styrka och tillit till mig, er förebild, fulla 

av tillit till era vapen, som är sanning och rättvisa. Jag förbereder er så att ni redan nu kan kämpa mot den 

fiende som också är mäktig, men inte mer mäktig än ni. 

27 Den dag du vaknar upp till andlighet kommer du att förstå att mörkret är svagt i jämförelse med 

ljuset, att hatet bara är en atom i förhållande till kärlekens oemotståndliga kraft och att denna atom 

försvinner i kontakt med sann barmhärtighet, att materialismen minskar i förhållande till andens gåvor. 

Det materiella är förgängligt, men det andliga har evigt liv. 

28 Ni håller på att forma det förandligade folk som kan lösa upp världens förvirring, befria den från 

materialism och fanatism genom ert exempel, genom de goda tankar, ord och gärningar som redan finns 

hos er. 

29 När människor frågar dig om läror som du inte har hört från mig eller som du inte har kunnat 

förstå, kommer jag att tala genom dig och överraska människor ─ de lärda, teologerna, de mäktiga, de 

befullmäktigade och domarna, jordens undervisningsombud. 

30 Jag kommer att se till att min trinitarisk-mariska andliga lära tränger igenom överallt, som luften 

flyter överallt, som ljuset utplånar allt mörker för att lysa upp världen. På samma sätt kommer mitt arbete 

att spridas, på samma sätt kommer min undervisning att spridas. Den kommer att genomsyra varje religiös 

gemenskap, varje institution, varje mänsklig gemenskap, varje hjärta och varje hem. Den kommer att resa 

långa sträckor, korsa öknar och hav och fylla den här världen eftersom den tredje eran, ljusets tidsålder, 

har börjat för hela mänskligheten. 
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31 I alla tider har jag humaniserat mina manifestationer. Kom ihåg att jag under den första eran valde 

Moses för att göra mig känd för er. Han var mitt språkrör och min budbärare. 

Jag kallade honom till berget och sade till honom: "Mose, sänk ditt ansikte, för du får inte se på mig. Gå 

och säg till ditt folk att jag är deras Herre och Gud, att jag är deras fäders Gud, och att det är min vilja att 

de ska rena sig både inifrån och utifrån, så att de blir värdiga att ta emot mina bud, min lag och mina 

föreskrifter." Genom Moses uppenbarade jag mig som Fader, som lag och rättfärdighet. Genom honom 

gjorde jag mig själv känd för mitt utvalda folk. Genom den mannen låter jag mina bud komma in i alla 

hjärtan. 

32 Under den andra eran ville jag vara närmare dig. Det var inte min gudomliga vilja att folket skulle 

se mig enbart som en obeveklig domare. Jag ville känna mina barns smekning, de varelser som är skapade 

till min avbild och likhet. I en handling av kärlek och mildhet blev Fadern människa för att lära 

ödmjukhet, som är själens storhet, det sanna uppfyllandet av lagarna, livet i kärlek ─ för att lära 

människan att kämpa för ett rättvist, evigt och sant ideal. 

33 Jesu undervisning, som ges som en vägledning, som en öppen bok för mänskligheten att studera, är 

olik allt annat som finns hos något annat folk på jorden, i någon generation, i någon ras. För de som har 

gett sig ut för att ge föreskrifter om rättfärdighet eller läror om välgörenhet har skickats av mig till jorden 

som vägvisare, som budbärare, men inte som Gudom. Kristus ensam kom till dig som Gudom. Han gav 

dig den tydligaste och bästa undervisning som människans hjärta har fått. 

34 Men nu, i denna tid, kära folk, har jag inte blivit människa som under den andra epoken, utan det 

har behagat mig att kommunicera mig själv till alla mina varelser genom människans intellekt. Till och 

med i den "andliga dalen" och i de oändliga rymderna har min gudomliga närvaro känts. För på stegen till 

fulländning finns det många steg; i den "andliga dalen" och i de oändliga rymderna finns det många 

världar. Men sannerligen säger jag er att jag alltid har gjort mig känd för alla, och beroende på den andliga 

nivån i den värld där de befinner sig har min uppenbarelse varit bland dem. 

35 Någon frågar mig: "Varför gör Fadern sig själv känd genom människans sinne, trots att människan 

är syndig, oren och har låga passioner i sig?" Men Mästaren säger till er: Min välsignade stråle är all 

renhet och fullkomlighet, och även om Fadern inte är upprörd över människans synd kan han inte ta 

kontakt med de orena. Jag kommer därför till "fotpallens" ande, och det är anden som överför mitt ljus, 

mitt ord och min undervisning till röstbärarens sinne. Redan i förväg har "fotpallen" höjt sig till mig i en 

handling av kärlek, vördnad och förberedelse, för att inte blanda ihop de lägre passionerna och köttets 

böjelser med mina fulländade läror. 

36 Men snart kommer jag inte längre att göra mig känd genom det mänskliga intellektet. För tiden 

kommer att komma då du kommer att kunna genomföra detta från ande till ande. Då kommer min 

gudomliga stråle också att nå din ande, och där kommer du att höra min röst, ta emot mina inspirationer, 

mina profetior och mina instruktioner. Det är dit jag leder er just nu. 

37 Jag kommer att fortsätta att instruera er och förlåta er så att ni i de sista ögonblicken av min 

manifestation genom det mänskliga sinnet kan säga till mig: "Herre, hur stor var inte vår synd och ondska. 

Vi har insett det i tid, vi har renat oss själva både inifrån och ut ─ i vårt andliga liv och i vårt mänskliga 

liv. Och nu anförtror vi oss åt din oändliga barmhärtighet, eftersom vi älskar varandra, älskar alla skapade 

ting, bildar en kropp och en vilja." 

38 När du kommer dit 1950 kommer syndarens och den frommas ögon att skåda mig i all min 

härlighet, för det är då som du börjar uppfylla den lag som Fadern har anförtrott dig. 

39 Var starka på vägen, människor, för er ande fullgör ett svårt uppdrag på den här planeten. Endast 

den som renar sig genom kärlek, som lyder mina lagar, behöver inte längre reinkarnera på den här 

planeten. Men den som lämnar ett spår av blod eller ondska i sin "sista" reinkarnation måste återvända till 

denna jord för att gottgöra sina misstag, för att återuppbygga det som förstördes, för att ge liv åt den som 

han lämnade livlös och för att förlåta dem han inte förlåtit. Med ett ord, för att sona. 

Därför säger min oändliga kärlek till dig: "O outtröttliga pilgrim på jorden, du som länge har vandrat 

på dina stigar med bitterhet i ditt hjärta! Se till honom som vill trösta dig och stärka dig, så att du kan 

vandra livets väg till slutet." 
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40 För länge sedan påbörjade ni den här resan, och det är inte första gången som jag har manifesterat 

mig på er väg. Min barmhärtighet har rest de fallna, helat de sjuka och återställt livet i de "döda". Min 

Faders röst har väckt den sovande. 

41 Från det ljus som min Ande skiner på dig är din själ upplyst och den ser sitt förflutna som en lång 

väg av andlig försoning och själslig utveckling. Ni förstår också det ansvar ni har tagit på er gentemot er 

Mästare att vara trogna vittnen till min undervisning. Jag har sagt till dig att den dag kommer när 

företrädare för kyrkor och sekter kommer att komma för att fråga ut och undersöka dig, och jag vill inte att 

de ska se dig i nöd. De kommer att finna dig ödmjuk, men i din ödmjukhet avslöjar du min visdom. 

42 Mänskligheten kommer att behöva er, och ni, som andligt sett representerar det äldsta folket på 

jorden, bör inte dölja de gåvor som jag har skänkt er. Ni ska läsa den bok som jag har öppnat framför er. 

43 Jag har alltid, från skapelsens början, slutit ett förbund med er. Det jag har erbjudit har jag troget 

uppfyllt. Men sannerligen säger jag er: Mitt folk har alltid brutit sina löften! 

44 Sex gånger har jag förnyat detta förbund med dig eftersom jag älskar dig och vill ha din frälsning. 

45 I de tolv, som jag valde i den andra eran, förkroppsligas de mänskliga dygderna och svagheterna. 

Jag använde deras dygder som ett exempel och en sporre för mänskligheten och använde deras brister för 

att lära er stora lärdomar. Thomas otrohet representerar den sakliga människan som bara tror på det hon 

rör vid och ser. 

46 Petrus förkroppsligar den som fruktar människornas domar och Judas den som säljer själens varor. 

47 Den här gången ger jag er inga jordiska rikedomar, jag har redan gett er dem vid andra tillfällen. 

Nu gör jag dig rik på visdom. 

48 Vetenskapsmännen har alltid förnekat och bekämpat mina uppenbarelser och andliga 

manifestationer. Jag kämpar dock inte mot vetenskapen, för jag är vetenskapen. Det är jag som inspirerar 

människan till det för hennes eget bästa och för att hon ska bli frisk. Sannerligen säger jag er: Den som 

använder vetenskapen för att åstadkomma ondska har inte inspirerats av mig. 

49 Känn mitt ord efter dess innebörd. Jag är vinstocken, från honom dricker ni vinet. 

50 Vad behöver du för att kunna följa mig? Jag kommer att ge dig allt. Jag bygger nu en helgedom i 

ditt hjärta för att bo där för evigt. För Mitt Ord genom den mänskliga röstbäraren kommer snart inte längre 

att höras, och endast din själ kommer då att känna hur det ljuder i det oändliga. 

51 Välsignade är de som är förandligade, för de kommer att känna min närvaro och kommer att vara 

de som, även om de går sin väg i elände och tårar, ger tröst och frälsning till denna mänsklighet. 

52 Min universella stråle lyser upp din uppfattning, och i detta ljus som flödar genom dig känner du 

dig fylld av min närvaro. De som ser betraktar och upplever med glädje detta ljus som omger varje själ. De 

har sett en stor bok som visar Israel, i vilken undervisningen finns och som inleds i det sjätte kapitlet. 

53 Ni har känt det rike som utlovats till er mycket nära när ni hör Mitt Ord och känner redan den 

lycka som väntar er. Alla dina rädslor försvinner eftersom du börjar erkänna mig som Fader. Och när ni 

ser att mina löften till Israels folk, det utvalda folket, uppfylls i en annan tid, fylls ni av hopp och ni börjar 

fatta stora beslut om korrigering och lydnad mot min lag. 

54 Vid min förnyade ankomst följer mig själar av stort ljus ─ varelser som nu förkunnar för er att mitt 

rike är nära och förbereder människohjärtat ─ med mig. 

55 Din värld har blivit upplyst av min närvaro. Snart kommer ni att gå in i en era av andlig återfödelse 

som måste föra er till återfödelse av alla dygder och placera er på högre livsplan. Men på samma sätt som 

jag har kommit till er har jag kommit till andra livsvärldar där själen kämpar, fulländar sig själv och 

gottgör sig i smärta. Mellan dessa livsvärldar och er vill jag upprätta ett förbund och en vänskap. Jag vill 

att ni förenar era tankar med de varelser som bor där, att ni ägnar dem böner som kommer att trösta och 

upplysa era bröders och systrars drabbade själar. 

56 På detta sätt kommer ni att inse att ert uppdrag inte är begränsat till att hjälpa era synliga bröder 

och systrar, utan att det finns varelser som ni inte känner, som ni inte kan uppfatta direkt från er nuvarande 

livsvärld, men som ändå behöver er. 

57 Den här världen, som är ert hem idag, där min tydliga manifestation har givits till er, är lämplig för 

er att be för mig och be för de varelser som jag talar till er om. 

58 I varje tidsålder har jag uppenbarat mig själv full av visdom, essens och kärlek. Ni har varit vittnen 

till mina uppenbarelser. Vem vet inte att jag, Jehova, har talat till världen från dess första dagar? Vem vet 
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inte att jag i Jesus kom för att ge er min undervisning? Jag vill att mänskligheten ska veta att jag har 

kommit idag för att förklara och tolka varje ord och mysterium som kan finnas i den eviga visdomens bok. 

59 Under din oavbrutna resa genom livet har du skyddats av mig. Ni är eviga vandrare och vet inte 

vilken framtid som väntar er. Du kan inte gissa när en storm närmar sig eller när fredens regnbåge kommer 

att dyka upp. Det är jag ensam som vakar över er och som meddelar er ─ när ni är beredda ─ vad som ska 

komma. Denna dal på jorden, som vid vissa tillfällen har varit behaglig och ljuvlig för dig, har också varit 

fientlig mot dig och har fått dig att utgjuta strömmar av tårar med vilka du har renat och renat din själ. 

60 Kom till mig, ni är trötta på vägen. Kom in i skuggan av detta träd som visar sig för dig fullt av 

barmhärtighet och kärlek till alla sina barn. När du sedan har vilat och alla dina lidanden är lindrade, tänk 

då på dem som lider och gör förböner för dem. Jag kan ge dem allting utan din förmedling, men det är 

tilltalande för mig när kärlek, medkänsla och barmhärtighet manifesteras i barnet och det delar sina 

syskons smärta eller lycka. 

61 Din existens har ingen gräns, köttets slut är inte själens slut. För när den sjunker ner i jorden 

överlever den senare och finner i sitt nya liv oändliga stimulanser att sträva och höja sig ytterligare. Då 

frigör sig själen från den kropp som har förtryckt den och finner ett brett verksamhetsområde där den kan 

använda sina förmågor och dygder. 

62 När Jesus dog på korset raderade ni människans bild från er fantasi och föreställde er mig som 

obegränsad ─ som kan tränga igenom alla världar för att omfamna universum med min kärlek. 

63 Se er alla som jämlika, älska varandra som bröder. För efter 1950 kommer "kontoren" att försvinna 

bland er. Det kommer inte längre att finnas några ledare, inte heller röstbärare, "pelare" eller siare, 

"gåvobärare" eller "guldfjädrar", inte heller "grundstenen", det kommer inte längre att finnas några 

skillnader. För att vara betydelsefull räcker det för mig att se er förberedda, även om ni inte har innehaft 

något ämbete, så att jag kan utföra min förbön genom er förmedling och ni kan låta er vägledas av den. 

64 Det är inte bara de som har innehaft dessa ämbeten som har befogenhet att utföra stora uppdrag. 

Jag vill att ni alla ska tjäna denna sak och att var och en av er har alla ämbeten inom sig så att ni alla 

känner er ansvariga för mitt arbete. 

65 Mitt ord kommer inte längre att vara fysiskt hörbart, och därigenom kommer ni att uppnå en större 

andlighet. För då kommer ni att söka mig i det oändliga genom att höja era tankar. Du kommer att försöka 

behaga mig genom att utföra förtjänstfulla gärningar, och detta kommer att ge dig större andliga framsteg. 

66 Jag vill att ni ska betrakta er själva som verkliga bröder och systrar, att ni ska leva tillsammans så 

att ni känner er närmare varandra, så att ni kan vara närmare mig. Ni som har fått en större förståelse för 

Mitt verk ─ instruera era bröder och systrar, alla de som tar sina första steg. Ta varandra i hand, skydda 

varandra. Detta är min vilja. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 220 
1 Välkomna till mig, lärjungar. 

2 Här är Mästaren som uppfyller sitt löfte om den andra tidsåldern och kommer som den helige 

Ande för att lysa upp jorden med sitt ljus. 

3 Tillsammans med mig finns de som tvivlade, som hädade mot mig, men som i dag kommer 

omvänd och ber om förlåtelse och blir mina tjänare. 

4 Innan jag kom har Elia varit med er för att skingra natten och föra er till ljuset, för att föra er 

närmare den källa av nåd och visdom som jag är. 

5 Jag har hittat dig förberedd och fått dig att sätta dig vid mitt bord för att smaka på min mat. 

6 Andligt utgjuter jag mitt blod droppe för droppe för att bana väg för er att gottgöra, så att ni aldrig 

mer kan avvika från vägen. 

7 Min kärlek strömmar ut över er, men alla är inte mottagliga för den. Vissa känner det i sina hjärtan, 

medan andra förblir passiva. Men jag tar inte bort någon från mitt bord, för andlig uppståndelse skall ske 

för alla mina barn. 

8 De som verkligen har känt min närvaro i denna kungörelse tackar mig för den tröst som mitt ord 

har gett deras hjärtan, som kände sig ensamma och övergivna. 

9 Denna mötesplats är inte Faderns hus, mitt altare är i ditt hjärta. Din tro är ljuset som tänds för 

mig, och ditt samvete är det högre ljuset som lyser på din väg, som vänder dig från de dåliga vägarna, som 

varnar dig för avgrunderna och som uppmuntrar dig att göra gott. 

10 Ni vet att jag skapade ljuset, precis som jag skapade alla skapade ting, så att ljuset, som ni har 

kallat "dag", skulle avslöja skapelsens härligheter för er och ni skulle få kunskap om min kärlek och min 

makt. 

11 Jag skapade dig "till min avbild och likhet", och eftersom jag är treenig finns det också en 

treenighet i dig. 

12 Din materiella kropp representerar Skapelsen genom sin form och perfekta harmoni. Din 

inkarnerade själ är en bild av "Ordet" som blev människa för att lämna ett kärleksspår i människovärlden, 

och din ande är en strålande gnista av den Helige Andes gudomliga ljus. 

13 Varje gång en människa har vänt sig bort från min lag och inte lyssnat till sitt samvetes röst har 

hon gått in i frestelsens, mörkrets och syndens natt. Sedan var jag tvungen att döma hans handlingar, och 

vid min bedömning upplevde han smärta. Men jag gav honom alltid möjlighet att ångra sig och gav honom 

tid att gottgöra sig: Vid min dom böjde sig syndaren ner. Men senare, när han hade tagit emot min 

förlåtelse och mina nådegåvor, föll han tillbaka i sin synd. För att visa er vägen till er gottgörelse blev er 

Gud människa bland er, och den Universella Modern var tvungen att bli kvinna för att förlösa er med sin 

moderliga kärlek. 

14 Andligt sett har ni redan kommit långt, och nu är ni förvånade över den intuition och den 

utveckling som de nya generationerna avslöjar från sin ödmjukaste barndom. För de är själar som har 

upplevt mycket och som nu kommer tillbaka för att föra mänskligheten framåt ─ vissa på andens vägar 

och andra på världens vägar, enligt deras förmåga och uppdrag. Men med dem kan alla människor finna 

inre frid. Dessa varelser som jag talar till er kommer att bli era barn. 

15 Det finns inte längre tid att korsa öknar och ni har inte heller tid att ägna er åt onödiga uppgifter. 

Tänk på framtiden och förbered morgondagens mänsklighet. För när du talar om min undervisning och 

häller ut min helande balsam, kommer människorna att förvånat fråga dig: "Vem har gett dig en så stor 

undervisning, och vem har gett dig en sådan extraordinär kraft att bota sjukdomar?" Då kommer 

människor att känna igen min makt i mina "arbetares" kärleksverk. 

16 Själen får sju stadier i olika reinkarnationer för sin utveckling och fulländning, för sitt 

framåtskridande och sin försoning. Men det är inte tillåtet för den att minnas tidigare jordiska liv. 

Kroppsmaterian är som en tät slöja som täcker den. Endast samvetet ger dig intuitionen att du måste gå 

vidare på ljusets väg, som är vägen till fulländning. 

17 Denna väg är stegen med sju trappsteg som leder själen in i min barm, där den kommer att stanna 

och för evigt utstråla sitt ljus till dem som står på de lägre stegen. 
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18 Detta är min gudomliga och eviga plan. Ni är mina medarbetare och kommer så småningom att 

regera tillsammans med mig när ni har brutit materialismens kedjor. 

19 Skynda dig! Gör allt du kan göra i dag! Följ mina instruktioner så kommer du att uppleva min frid 

även i det största kaoset i denna värld. 

20 Tro, hopp och kärlek kommer då att sväva över din själ som änglar. 

21 Jag upplyser hjärtat, själen och sinnet så att ni i denna tid av min manifestation kan förstå 

visdomen i mitt ord. Denna tid kommer att sätta sina spår i kommande generationer så att de kan förstå 

den tid de lever i. 

22 Jag har kommit som en fyr för att upplysa din själ, för att stärka den, och jag har varit uppståndelse 

för alla dem som trodde när de hörde mig. För när de har lärt känna det högre livets frid har de tagit sig 

upp, beslutat sig för att ändra sig och avstått från överflödiga ägodelar. Om de klarar av prövningarna 

kommer de att utgöra min armé av soldater av god vilja. De kommer att motsätta sig ondskans värld som 

befolkas av andligt störda människor som, även om de använder sig av det jag har skapat, fortfarande 

förnekar mig ─ en värld som har gjorts till en öken vars brinnande heta sand bränner sönder vandrarens 

fotsulor. I denna obarmhärtiga öken kommer människor att skövlas obarmhärtigt av ideologiska stormar. 

23 Lyssna på mig: förbered er och var inte rädda. För om du har tro inom dig och som ideal mitt verk, 

kommer du att ha min styrka som en stav för att stödja dig på livets väg. 

24 Låt kärlek och tro visa sig i era hjärtan, för därifrån kommer förlåtelsen för den som har 

förolämpat er. Sannerligen säger jag er att ondskan alltid har stannat vid denna mur. Ni måste dock dricka 

mycket bittra koppar, mina älskade lärjungar. 

25 Kampen kommer att börja efter min avresa, när jag inte längre är er rådgivare genom det 

mänskliga intellektet, och ni kommer endast att finna mitt ord i de skrifter som jag kommer att lämna efter 

mig. 

26 Mitt ord har förklarat allt som tidigare var ett mysterium för er, så att ingenting är okänt för er och 

ni kan modigt möta prövningarna med lugn. 

27 Ni har haft en tid av outsläcklig glädje genom min undervisning. Din själ, som längtade efter 

sublima njutningar, kommer att förbli nöjd eftersom den i mina uttalanden har kunnat betrakta sanningens 

ljus, det själsliv som väntar dig ─ det liv där ingenting är begränsat, där allt är vackert och perfekt, och 

som du redan nu kan renodla din själ genom att reflektera över. 

28 När du förutser den tillvaron känner din själ evighetens lycka, din kropp återupplivas och rätar upp 

sig, eftersom människan då vet att all hennes smärta, alla hennes strider och alla hennes försakelser 

kommer att finna sin rättmätiga belöning för själen: frid. 

29 Det som du för närvarande förvärvar är förandligande, för förandligande är också kunskap om 

evigt liv. Men när du kommer i harmoni med skapelsen har du hittat en annan form av förandligande, 

eftersom du kommer att leva inom mina lagar. 

Om kroppens förfall brukade betyda slutet på vägen för dig, vet du idag att vägen börjar först då. 

Kroppen är bara ett flyktigt plagg. 

Du inser redan att du inte bara är substans utan också essens, eftersom du vet att där människan slutar 

är det inte slut på själens väg. 

30 Men du frågar: "Mästare, är det då möjligt att det som är väsen blandas med det som är 

materiellt?" Och jag säger till er: "Ja, mina barn. Ty Fadern, som är allsmäktig och allestädes närvarande, 

är i allt skapat, för att det skall ha liv." 

31 Lyssna alltid på sanningen. Det är som kristallklart vatten som låter dig se allt som finns på botten. 

Förstå att upptäcka mig i din egen inspiration. 

32 Mitt ord är enkelt, även när jag talar om stora uppenbarelser. För precis som jag på ett klart och 

begripligt sätt har förklarat för er vägen som leder till den sanna himlen, så säger jag er att jag i denna tid 

med mitt ord kommer att avskaffa det helvete som människorna har skapat genom sina religioner och 

felaktiga tolkningar för att ingjuta rädsla och sätta en blindbindel av okunnighet på människan. 

33 Mitt Ord har öppnat sina sidor inför dig som en bok för att ge dig en enkel bild av det kommande 

livet. Den tid då människor utövade sin religion i kyrkliga former och glömde lagen kommer att passera, 

för detta innebar att man handlade i strid med sin plikt. 

34 Jag har inte kommit för att skrämma dig. Jag har kommit för att ingjuta kärlek i er. 
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35 Jag har lärt er att jag inte straffar er, att jag bara låter er skörda frukterna av ert sådd som, om de är 

söta, kommer att bli er lycka och frälsning, och om de är bittra kommer de att väcka er till omvändelse och 

en önskan att fullända er själva. 

36 För att hjälpa er i er kamp har jag förberett en ny dag full av ljus och nåd, så att ni kan friska upp er 

med mitt ord, Israels folk. 

37 Från din barndom, i din ungdom, i din mogna ålder och i din ålderdom har du sökt mig. Ni har 

kommit till mig i olika åldrar. Jag ser i de samhällen som utgör Israels folk alla åldrar ─ från det nyfödda 

barnet till de gamla. 

38 Den gamle mannen säger till mig: "Det är sent som jag har kommit till dig, min Fader! Och under 

en mycket kort tid ska jag njuta av ditt ord, dina förmåner och din barmhärtighet." Men Fadern säger till 

honom: "Gamle man, var med mig, du skall aldrig mer skiljas från mig. Följ mig idag, och när din själ når 

tröskeln till den "andliga dalen", det vill säga in i det nya livet, kommer du inte längre att vara gammal. Du 

kommer alltid att vara ung och stark. 

Klaga inte över att du först nu, när din kropp är trött och sjuk, har kommit för att lära känna ljuset från 

min lära. Kom ihåg att jag har kallat på barn som har vuxit upp i mitt verk och som i dag, när de har blivit 

män och kvinnor, har lämnat mig, blivit trötta på mitt ord och gett sig ut på nya vägar och glömt bort mina 

råd och mina smekningar. Men jag ska dra tillbaka dem, och i den sista timmen kommer de alla att vara 

med mig, för jag finns på alla livets plan där själen bor." 

39 När människan, genom att underlåta bön och goda gärningar, avviker från godhetens väg, förlorar 

hon sin moraliska styrka, sin andlighet, och utsätts för frestelser, och i sin svaghet tillåter hon synder, och 

dessa gör hjärtat sjukt. Men jag har kommit som en läkare till de sjukas läger och har gett honom all min 

kärlek och omsorg. Mitt ljus har varit som friskt vatten på hans feberhettade läppar, och när han kände min 

balsam på sin panna sa han till mig: "Herre, endast din barmhärtighet kan rädda mig. Jag är mycket sjuk i 

själen, och döden kommer snart att drabba mig." Men jag sade till honom: "Du ska inte dö, för jag, som är 

Livet, har kommit, och allt du har förlorat ska bli dig återgett." 

40 Uppfyll dina plikter och förvandla allt det onda du har gjort till gott. Jag ger er själens styrka att 

utföra detta stora förnyelsearbete. För jag har en stor uppgift för er. 

41 Det är så jag möter dig i den tredje tiden. Jag känner till ditt lidande och din rädsla. Men ni 

kommer alla att bli helade, för i er finns principen om evigt liv. 

42 Förbered er så att ni, samtidigt som ni gör er värdiga för mig, kan presentera ert hjärta för mig som 

ett kärl, rent inuti och utanpå, i vilket jag kan placera mitt ord. Med det ljus jag ger dig kan du förstå det. 

Bilda meningar av alla mina "ord" och skapa fantastiska böcker av dem. Jag tränar era uppfattningar så 

att ni kan tala till era medmänniskor och tillfredsställa den hunger efter sanning och rättvisa som 

mänskligheten känner. 

43 Värna om mitt ord, så att du inte vid mitt avsked säger: "Jag har haft ett stort privilegium och jag 

har inte förstått det." 

44 Jag vill inte att ni skall vara som de barn som, trots att de har en snäll och kärleksfull far, föraktar 

honom och först när denne har stängt ögonen för denna värld och jag låter honom ta plats i den "andliga 

dalen" bland de barn som gynnats på grund av sin dygd, gråter över sin brist på kärlek och tacksamhet mot 

denna far och inser för sent det goda som de hade och som de inte uppskattade. 

45 Arbeta nu när jag är med er, så att ni kan säga till världen: "Herren talar nu och ger bevis på sin 

närvaro." För till mig dem som söker mig, för de kommer att tro. I morgon måste ni förbereda er mycket 

för att övertyga era medmänniskor. 

46 Varje ögonblick drabbas du av lidanden som får dig att gråta, och du säger till mig: "Mästare, 

varför prövar du mig när du lovade mig frid?" Men jag säger er då: det händer eftersom själen är vaken 

tack vare dessa prövningar. Mitt i bekvämligheten slocknar ljuset i din tro och du stannar kvar på vägen 

mot kamp och perfektion. Om du har ont i kroppen eller om ditt hjärta drabbas av lidande, så var glad. För 

idag har du i mitt arbete återfått frid och hälsa i din själ. 

47 Dagen kommer att komma då ni kommer att gå till människorna väl förberedda, med öppna ögon 

och utvecklad intuition, för att med respekt tränga in i deras hjärtan och upptäcka deras smärta, deras 

själsliga fattigdom. Med hjälp av min undervisning kommer du att kunna lindra deras nöd och uppmuntra 

deras själar. 
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48 När du tillämpar mitt ord kommer du att uppleva mirakel. Den kommer aldrig att göra dig 

besviken. Om ni förbereder er tillräckligt kommer ni att uppfylla er uppgift och min vilja. 

49 Jag har gett varje församling en särskild uppgift: Vissa har jag förberett som en räddande ark för 

alla dem som inte har funnit någon förståelse hos sina medmänniskor för att utveckla sina andliga gåvor, 

andra som en ljuskälla i vilken jag har hällt min visdom. I ytterligare andra har jag uppenbarat mig som 

kärlek och överflödat dem med hjärtlighet och barmhärtighet. Nya kyrkor och nya "arbetare" kommer 

också att dyka upp, för jag för nu samman "de sista". Dessa kommer att vara som en stab för "den första". 

Idag är de fortfarande små barn, men de kommer att bli mina lärjungar och senare kommer de att bli lärare 

för de nya generationerna. 

50 För att bli erkänd måste du leva i dygd, genom att uppfylla alla mina bud. I mitt arbete är ni alla 

lika, "den första" och "den sista". De senare var tvungna att förbereda sig på kortare tid för att lära sig min 

undervisning. 

51 Till "arbetarna" säger jag: Utbilda er så att den andliga världen kan manifestera sig perfekt genom 

ert intellekt, och så att det ord som kommer från era läppar kan vara högt och ha andlig essens. Låt inte 

min inspiration döljas när den passerar genom ditt sinne. Eftersom ditt ansvar är stort, kommer din 

belöning också att vara stor. Du har ingen aning om vilken glädje och frid du kommer att få när du har 

fullgjort ditt uppdrag. Dina gåvor är av stort värde och de kommer att ge dig sann lycka. 

52 Avkroppsligade själar av olika slag närmar sig "arbetarna" i önskan om barmhärtighet, och när de 

har funnit dörrarna till era hjärtan stängda och ni inte har gett dem någon tröst, har er hjärna tröttnat, och 

de stackars själarna har lämnat sitt inflytande av smärta och rastlöshet bland er. 

53 Uppdraget väntar på dig. Var välvillig. "Israel har förberetts för att ge ljus och fred till behövande 

själar. Tills du uppfyller detta kommer du att känna ett stort kors av skyldigheter över dig, som inte 

kommer att lämna dig förrän du har gjort ditt arbete. 

54 Jag lovar dig min frid som en dyrbar belöning. 

55 Du är renad i ditt tänkande och redo att höra mig. Outtröttligt presenterar jag mig för er för att 

upprepa mina gudomliga manifestationer, så att ni kan ta bort det tvivel som fortfarande finns i era hjärtan. 

56 Jag har uppenbarat min närvaro och mitt väsen så att ingen kan förneka att jag har varit bland detta 

folk. 

57 Den visdom som jag förmedlar genom röstbäraren är inte hämtad från böcker, den är inte en 

ackumulering av kunskap som människan kan ha förvärvat under tidens lopp. Jag förmedlar inte heller 

historisk kunskap till er, vilket mänskligheten gör. 

58 Jag avslöjar mitt ljus genom en person som är som du, med samma kunskap som du har. Det enda 

jag kräver är att intellektet är rent och själen är uppriktig hos den som för en kort tid blir ett instrument och 

språkrör för det gudomliga, liksom den andliga förberedelsen och samlingen av dem som kommer att höra 

mig. När denna förening av tänkande och vilja äger rum, kommer ljuset från min ande till er. För i dessa 

stunder har din själ frigjort sig från materialismen och ditt hjärta förstår det goda. Hela din varelse känner 

då ett behov av att närma sig Fadern, övertygad om att du inte kan utföra stora gärningar utan min hjälp, 

vare sig i det andliga eller det materiella. 

59 Du kom till mig med ett hjärta som var sönderslitet av tvivel, för du hade länge sökt efter 

sanningen utan att hitta den, och när du hörde mitt ord tvivlade du först. Men efter det kom tron, och du 

ville veta vad som existerar utöver din kropp och ditt materiella liv. Ni ville förstå dessa andliga gåvor och 

ni övertygade er själva om att även om kroppen ni nu har är död i jorden, fortsätter er själ att leva eftersom 

en röst säger er att ni inte bara är materia. 

60 Och ni frågar er själva: Vad är själen? På vilket sätt lever den? Hur måste vi förbereda den för att 

komma in i den värld där den ska leva för evigt? Vilken utveckling måste den uppnå? Och vilket 

förhållande kommer den att ha till de andra andarna och till och med till Gudomen själv? 

61 Alla dessa frågor som ni har ställt er själva har ni ställt, intresset lockar er ─ det intresse som 

senare har blivit mer och mer en själslig nödvändighet, varigenom ni har insett att det ni har hört från 

röstbärarens mun har rört ert hjärta djupt. 

62 Ni har kommit utan att tvingas av någon, och ni har inte heller kommit som bedragna. Det har inte 

varit skryt eller prunkande som har förblindat er, för ni har funnit dessa platser magra och ödmjuka. Det 

har varit det lysande ljuset i mitt ord. 
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63 Bli inte ledsna när ni kommer ihåg att jag redan under den andra eran sa till er: "Många är kallade, 

men få är utvalda." För i sanning är det inte jag som väljer. Jag kallar alla, och med mig bor de som älskar 

mig och vill följa mig. Om ni som har blivit kallade vill vara bland dem som följer mig, håll ut. 

64 Mitt ord och mina uppenbarelser är till för alla. En del kommer att nå förståelse tidigare, andra 

senare, men alla kommer att nå dit. 

65 Det är människan som på grund av sin viljemässiga frihet frivilligt väljer den väg som hon förstår 

eller tycker är lättast att följa. Jag skickar en uppmaning till alla, men det är den som är bäst förberedd som 

väljer den bästa vägen. 

Det är samma sak med den som kommer för att höra mitt ord, som har varit mottaglig för kallelsen och 

som har bävat för att höra min undervisning. Han kommer att finna den sanning han söker i den och 

kommer inte längre att avvika från den. Dessa kommer att vara de som inte behöver den uppvisning och 

ära som kyrkor som byggts av människor ger, eftersom de inte längre inspirerar dem till hängivenhet eller 

tro. De vet att dessa kyrkor kommer att bli överflödiga så snart människan har uppnått förandligande. Hans 

förberedelser kommer att vara en kallelse till perfektion, vilket är min gudomlighet som kommer att närma 

sig honom för att rena honom. På så sätt kommer jag att bo i hans hjärta och skapa sann andlig gemenskap 

mellan honom och min Ande. 

66 Om du för ett ögonblick helt och hållet kunde göra dig av med din materiella del, skulle din själ 

fyllas av lycka när den känner sig omgiven av ljuset från det bortomliggande. Det är detta ljus som 

kommer till er i en begränsad form genom min gudomliga stråle. Jag begränsar mig själv för att göra min 

närvaro märkbar för er. Eftersom jag är universell styrka, skapelse, kraft, ljus och liv, skulle jag inte kunna 

komma till dig med all min kraft. 

67 Precis som ni bara behöver de nödvändiga strålarna från solen som lyser på er för att leva, säger 

jag er också: Om ni skulle missbruka denna makt skulle ni skada er själva, för den är för stor och stark för 

varelser som ni. 

68 Samma sak händer i det andliga. Du måste använda den del av det gudomliga som är nödvändig 

för din själ och veta att du i den gnista som du tar emot har all kraft att känna den inspiration som rör 

hjärtats strängar ─ det ljus som ger dig intellekt och förnuft för att fullfölja din uppgift. I den kommer du 

att upptäcka den harmoni som måste finnas mellan Gud och människan. 

69 Jag berättar detta för att hjälpa er att förstå denna manifestation så att ni kan höja er själsliga del av 

tillvaron och ert sinne kan ta emot inspirationen från det bortomliggande, det höga rådet som lär er hur ni 

ska leva. Då kommer du att förstå att den minsta delen av dig är den kropp du har som ett skal. 

70 Jag är som en sol, du är som en gnista av den. Du skapades liten så att du skulle växa genom dina 

förtjänster, genom att utveckla dina förmågor. Du var ursprungligen ren ─ en renhet som du senare har 

fläckat i prövningar och i synd. För du placerades på en väg där du skulle utvecklas uppåt genom din viljas 

ansträngning, så att du skulle få meriter och skörda en skörd. 

Vilken ansträngning skulle du ha gjort för att utvecklas uppåt om du alltid hade bott på himlens höjder? 

Vilken önskan att utvecklas skulle ha funnits i er om ni hade varit fantastiska från början? För vilka 

förtjänster skulle jag ha belönat dig om du alltid hade varit perfekt? Men du kom till jorden, och på jorden 

upptäckte du den motsatta känslan till perfektion, till godhet. Du har upplevt frestelsen som leder till 

ondska, köttets svaghet och världens förförelse. Då började själens kamp i sitt kroppsliga skal, vars natur 

var annorlunda än dess egen. Själen ─ som till en början var förvirrad av världen och den natur som den 

såg sig omgiven av ─ föll i slöhet och lät kroppen växa och arbeta i enlighet med sina jordiska 

förutsättningar, sina kroppsliga passioner. 

71 Det var då nödvändigt för själen att komma till jorden, en efter en, i olika kroppar, av vilka vissa 

skulle vara mer perfekta än andra, med ett längre liv än andra, alla med olika böjelser, så att själen skulle 

bilda sig en uppfattning om sig själv, så att den skulle få kunskap och höja sig. På så sätt kunde gradvis 

den nuvarande tiden komma då den inte bara skulle förstå utan till och med lära känna sin framtid bland 

mänskligheten, och även det andliga liv som väntade den. Den som förvärvar djup kunskap under sin 

kamp för tillvaron kommer inte längre att behöva nya jordiska kroppar för sin utveckling, för han kommer 

att kunna vistas i livets andliga världar. På så sätt kommer han gradvis att stiga upp på stegen till 

fullkomlighet steg för steg tills han når fram till mig. 
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72 Eftersom ditt öde är så stort och din andliga själ är lik mig, hur kan du då falla in i avgudadyrkan 

och skapa en bild med dina händer för att dyrka mig i den? Varför beundrar ni mig inte hellre i naturen ─ 

eftersom ni inte vet hur ni ska tränga in i det andliga ─ och inspirerar er själva i kontemplationen av dess 

härlighet, i det liv som spirar och rör sig vid varje steg ni tar? i den myriad av skönheter och underverk 

som jag har prytt er värld med, i himlavalvet där tusentals för er okända världar lyser, som talar till er om 

livet, om lag och lydnad, så att ni utifrån dem kan forma er kärleksbön, er tacksägelse och er 

trosbekännelse? 

73 Detta är er tid, själar! Vakna, upp, kom till mig! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 221 
1 Människor, jag rör nu vid de känsligaste strängarna i era hjärtan för att förbereda er och göra er 

värdiga att ta emot min undervisning. 

2 Jag talar nu till er genom den gudomliga modern, den Ande som blev människa i den andra 

tidsåldern för att uppfylla ett högt öde. 

3 Maria sändes för att avslöja sin dygd, sitt exempel och sin fullkomliga gudomlighet. Hon var inte 

en kvinna som alla andra bland män. Hon var en kvinna av en annan natur, och världen betraktade hennes 

liv, lärde sig hennes sätt att tänka och känna, kände hennes själs och kropps renhet och nåd. Hon är ett 

exempel på enkelhet, ödmjukhet, osjälviskhet och kärlek. Men även om hennes liv var känt för den tidens 

värld och för de generationer som följde efter, är det många som inte känner igen hennes dygd, hennes 

oskuld. De kan inte förklara det faktum att hon var både oskuld och mor. Orsaken till detta är att 

människan av naturen är otrogen och inte vet hur man bedömer de gudomliga gärningarna med en 

uppvaknad ande. Om han skulle studera skrifterna och utforska Marias inkarnation och hennes förfäders 

liv skulle han så småningom få veta vem hon är. 

4 Maria är gudomlig av naturen, hennes ande är ett med Fadern och Sonen. Varför döma henne 

mänskligt, när hon var den utvalda dotter som från tidernas begynnelse tillkännagavs för mänskligheten 

som den rena varelse i vilken det "gudomliga ordet" skulle inkarneras? 

5 Varför hädar människan då och tvivlar på min makt och undersöker mina verk utan respekt? 

Anledningen är att han inte har fördjupat sig i mina gudomliga läror, inte har tänkt på vad skrifterna säger 

och inte heller har han underkastat sig min vilja. 

6 Idag, i den tredje tidsåldern, tvivlar han också på att Maria gör sig känd för människor. Men jag 

säger er att hon deltar i alla mina verk eftersom hon är förkroppsligandet av den mest ömma kärlek som 

bor i min gudomliga Ande. 

7 Jag har gett er bevis för denna sanning och har låtit profeterna i alla tider vittna om Maria som 

Universell Moder. I dag har de som har denna gåva också sett henne visa sig i allegorier eller liknelser. Ni 

har på ett ställföreträdande sätt känt hennes moderliga inflytande som smeker er, hennes uppmuntran och 

tröst som lindrar era lidanden, och ni känner också att hennes förbön har räddat er från många faror ─ i en 

tid då världen går olika vägar i en hisnande takt, styrd av vetenskapen, när materialisering, fåfänga och 

nöjen har lett människorna vilse från den sanna vägen. 

8 Därför kallar jag mitt folks hjärta för att lära dem och sedan skicka ut dem som budbärare av dessa 

goda nyheter. 

9 Mina sändebud har alltid avvisats. Men oroa er inte, för den Allsmäktige är med sina tjänare. Själv 

blev jag felbedömd, för alla kunde inte känna igen Guds närvaro i Kristus och var bara beredda att i 

honom se en profet eller en upplyst person. 

10 Jag var tvungen att vittna om mig själv genom mitt liv, mina övermänskliga gärningar och min 

övermänskliga död. Och med tanke på denna sanning gav sig många ut med brinnande tro i sina hjärtan 

och vittnade om min undervisning. 

11 Även om jag hade dött lämnade jag dig inte. För efter offerdöden uppenbarade jag mig andligt full 

av liv. Jag kom till mitt folk i den "andliga dalen" och där förberedde jag dem, svepte in dem i mitt ljus, 

klädde dem i renhetens vita klädnad och skickade dem till världen för att bli människor igen. Men tiden 

kom för att förena mitt folks stammar, och därför kallade jag dem till detta hörn av jorden. Ni är verkligen 

Israels folk, men inte genom blodet utan andligt. Mitt rike är inte av den här världen, inte heller ditt eviga 

hem på jorden. 

12 Skåda er kung och Herre när han full av ödmjukhet och kärlek kommer ner till mänsklig 

fördärvlighet för att ge sina instruktioner till de döda i den tredje tidens ljus. 

13 Sök mig inte längre i avgudadyrkande kulter. Det är inte längre dags att älska mig på ett fanatiskt 

sätt. Från första början har jag bekämpat dessa onda böjelser bland er och uppenbarat för er direkt 

gemenskap med min Ande genom bön. 

14 De gångna tidernas skrifter skulle kunna avslöja för er vad jag upprepar för er idag, men 

människan har vågat förfalskat mina sanningar för att sprida dem i förfalskad form. Och så har vi nu en 

psykiskt sjuk, trött och ensam mänsklighet. 
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15 Det är därför som Min väckarklocka hörs genom röstbäraren, för Jag vill inte att ni ska hamna i 

förvirring. 

16 På den väg som jag nu visar dig kommer du att kunna upptäcka det som jag lärde dig i det 

förflutna, för de är alla en och samma sak. 

17 Människor går sin väg med längtan, i längtan efter rättvisa, sanning, barmhärtighet och kärlek. De 

snubblar och faller på grund av människans likgiltighet. Men de som har hört denna röst under den tredje 

eran har känt min närvaro, och i min andliga essens har de tillfredsställt hunger, törst och smärta. Men 

bland dem som har bevittnat min manifestation finns det ändå de som förnekar den eftersom de anser att 

det är omöjligt för Gud att låta sig manifesteras genom en syndig människa. 

Till den icke-troende säger jag att gudomlighetens renaste ljus inte fördunklas av mänsklig syndfullhet, 

eftersom mitt ljus är oändligt mycket högre än människornas goda eller dåliga gärningar, och dessutom har 

jag kommit för att ge ljus åt den som bor i mörkret. 

18 Det är en gudomlig glädje att komma till syndaren, att trösta hans hjärta, att få honom att känna 

Faderns värme och att låta honom känna smaken av det eviga livets bröd. 

19 Ni som hör mig och vet att ni utgör Herrens folk ─ ni förstår att ni hittills inte har fullgjort det 

uppdrag som Fadern har gett er sedan tidernas begynnelse, att ni har dolt lagen och sått stigar med smärta. 

Men bitterheten och ödets slag har fått dig att känna smärta så att du kan förstå och älska din syster, 

mänskligheten. 

20 Mitt ord är universellt. Men om det inte hörs av hela världen beror det på deras materialism, som 

täcker människornas ögon som ett mörkt bandage, och på att deras andliga hörsel har förlorat känsligheten 

att höra det gudomliga ordet. 

21 Farliga tider är på väg mot dig. Kriget, med dess enorma smärta, elände och sorg, kommer att 

skaka om mänskligheten igen. Tankar och känslor kommer att bli förvirrade, och allt detta kommer att visa 

mänskligheten dess bristande lydnad mot mina lagar av kärlek och rättvisa. Men jag, som en kärleksfull 

Fader, kommer att motsätta mig kaoset och kommer att lysa mitt ljus som en gryning av fred och frälsning 

på himlavalvet. 

22 Jag förbereder er så att ni i morgon kan vara världens ljus, så att ni kan vara liv och bröd, 

barmhärtighet och kärlek bland era medmänniskor. 

23 Genomträng mitt ord och du kommer att finna mig i dess innebörd. 

24 Mitt ord, som är ljus och frid för själen, stiger ner till era hjärtan i dessa stunder. Mitt ljus önskar 

detta folk som har fått mina gudomliga uppenbarelser i "Tre gånger". 

25 Israel sov när tecknen på min ankomst plötsligt började väcka och störa det. Jag placerade mig 

bland folket och öppnade en ny tidsålder för dem. 

26 I min nya undervisning gav jag mer omfattande lärdomar än i tidigare tider, eftersom jag fann 

större mottaglighet i sinnena och större utveckling i själarna. 

27 Ta inte det faktum att jag har valt ett folk på jorden bland de andra som en preferens: Jag älskar 

alla mina barn och de folk som de har bildat lika mycket. 

28 Varje folk har ett uppdrag på jorden, och det öde som "Israel" har fört med sig är att vara Guds 

profet bland människorna, trons ledstjärna och vägen till fulländning. 

29 Mina profetior och uppenbarelser, som jag har gett er sedan de första tiderna, har inte tolkats 

korrekt eftersom timmen ännu inte hade kommit för mänskligheten att förstå dem. 

30 I det förflutna var "Israel" ett folk på jorden; i dag är det människor som är utspridda över hela 

världen; i morgon kommer Guds folk att bestå av alla själar som tillsammans med sin Fader kommer att 

bilda den gudomliga familjen i perfekt harmoni. 

31 Mitt ord är visdomens bok som låter människan gå in i ett okänt, högre och vackrare liv. Han 

kommer att lära känna dess väsen, och genom sin ande kommer han att förstå de uppenbarelser som 

tidigare framstod för honom som outgrundliga hemligheter, men som Fadern ville avslöja för dem när 

timmen var inne. 

32 Du kommer att söka och älska de andliga lärorna, och genom att sträva efter detta ideal kommer du 

att känna att din livsväg på jorden blir lättare. Varje timme som går, varje dag och år som går, för dig 

närmare den här tidens höjdpunkt. 
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33 Jag ger ut mitt ord i överflöd så att ni inte blir förvirrade när det inte längre hörs. Jag vill inte att 

den dagen ska överraska "den första" och "den sista". Med vilket förtroende kommer ni att kunna ägna er 

åt att fullfölja ert uppdrag efteråt, om ni vet hur ni ska förstå och följa mina instruktioner! 

34 Du måste fortfarande avskaffa många sedvänjor som fortfarande förmörkar ditt liv och din 

gudstjänst. Ni måste sträva efter att höja er existens så att ni kan lära er att läsa den gudomliga boken som 

finns i mig. 

35 Jag talar mer till anden än till hjärtat, för det är anden som kan förstå vad höjd och evighet betyder. 

Men till dem som har gjort denna jord till sitt "eviga" hem och som söker ära, ära, nöjen och makt på den, 

säger jag: Se på er värld, hur den är skakad av smärta, full av elände och elände och bestrålad av en 

självisk och fåfäng vetenskap! 

36 Hela livet och alla människors gärningar bedöms i dessa ögonblick. Även naturen hemsöker 

själarna genom sina element och talar till hjärtat. 

37 Jag kommer att fråga varje varelse vad frukten av dess uppgift är. Vad kommer han att svara den 

Evige? Och ni, människohöger, som har hört min röst i denna tid och vet att ni har fått ett uppdrag med 

varje ord av mig ─ vad kommer ni att svara när timmen kommer? 

38 Jag säger er i sanning att jag ger både vissa och andra den tid som behövs för att de inte ska visa 

sig nakna, smutsiga eller eländiga inför mig. Jag vill att du ska vara stark, så att du kan stå emot olyckor, 

livets stora lärdomar och frestelser. 

39 I sanning, säger jag er, ni är starkare än ni tror, men ni måste tränga in i min undervisning ännu 

mer så att ni inom er själva kan upptäcka den andliga skatt som varje mänsklig varelse är utrustad med. 

40 Du kan lösa konflikter, skingra mörker och skapa ljus, avlägsna ondska och dra till dig det goda. 

41 Guds soldater kommer att kallas de som vet hur man tar upp sina vapen och besegrar varje 

motstånd med dem. De mer utvecklade själarna kommer ofrivilligt att skydda sina svagare bröder och 

systrar, och dessa kommer i sin tur att känna vilket hjärta de känner sig säkrare med. 

42 En människas storhet kommer inte längre att mätas med hjälp av hennes jordiska ägodelar, titlar 

eller kläder. I en fattig människa kan en själ bli upphöjd genom sin utveckling och förandligande, och 

bland dessa finns det många som kommer att avslöja den eviga sanningen för mänskligheten. 

43 Den här timmen då ni förenar er med mig är en stund av andlig lycka för er, för ni gör er redo att ta 

emot mina ord som inspiration och mina order. Din själ har renat sig själv för att kunna ta emot och förstå 

kärnan i denna instruktion. 

44 En del av er har varit villiga och redo att höra mig, andra har envist vägrat att erkänna mig. Men 

jag väntar tålmodigt på att dessa lärjungar ska vakna upp. Jag har kommit som en kämpe och har kastat 

mig in i kampen för att erövra själar eftersom de är mina barn. Det kommer inte att vara stränghet som 

besegrar deras motsträvighet, utan min kärlek och mitt tålamod. Jag vill att ni ska se mig, att ni ska känna 

igen mig så att ni kan älska mig och veta att ni lever i ett universum som jag vaksamt styr och att ni måste 

följa den rättfärdighetens väg som jag har gett er. 

45 Jag har gett er lagen och väntar på att ni ska följa den, utifrån vad ert samvete säger er. Jag har inte 

påtvingat er min vilja, eftersom jag har gett er en egen vilja, viljans frihet, förmågor för att göra er lika 

mig. Men om ni vill veta min önskan, säger jag er att jag nu vill se er vandra med sinnesnärvaro inom 

rättfärdighetens lagar, fria från överträdelser, så att ni kan lämna en god säd till era ättlingar, ett tydligt 

exempel, en lysande väg. 

46 De instruktioner som jag lämnar till dig idag för att du ska bli fulländad utgör en del av Mitt Ords 

Bok, i vilken Min visdom finns så att den kan studeras och kännas ─ mer med anden än med sinnet eller 

hjärtat. 

47 Det finns mycket fattigdom i människors själar som ett resultat av deras låga andlighet. Det är 

därifrån som sorgen, känslan av övergivenhet och hungern kommer. Denna mänsklighet, som jag älskar så 

mycket, måste få näring av visdom, av ren essens, och endast det gudomliga ordet kommer att stärka den. 

För att mänskligheten ska kunna ta emot vittnesmålet från de människor som har hört mig, måste de vänta 

på att ni förbereder er och ägnar er åt att fullfölja ert uppdrag. 

48 Jag har lärt er att arbeta med anden så att ert arbete kan bli rikt på fördelar. Jag har berättat för er 

att där era fötter inte kan gå eftersom avståndet är för stort kan er ande bära ert budskap och förbättra 

situationen för folk och nationer som är i fara, för hem där lidandet har trängt in, eller för de sjuka som ber 
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om barmhärtighet. Allt detta som du kan göra i mitt namn tillåter jag dig att göra, så att du kan visa mig 

större förtjänst. 

49 Det finns inget avstånd för anden som den inte kan övervinna. Du kan skicka din bön eller en god 

önskan till dina medmänniskor och du kommer inte att stöta på något hinder som kan stoppa dig i din 

önskan att sända ditt budskap om god vilja till andra. 

50 Din ande känner att tiden nu är nära när den kommer att gå in i en period av större upphöjning, när 

den måste uppnå förståelse för sina gåvor i deras fulla betydelse. 

51 Jag vill inte lämna er utan att ha fått de sista lektionerna jag har att ge er. Jag kommer att 

uppmärksamma dig på mitt verk under denna tid, från den första delen till den sista, så att du kan känna att 

du kan visa mänskligheten vittnesbördet om mitt ord genom dina kärleksfulla gärningar. 

52 Jag har lärt er att be så att ni kan lära er att vara i kontakt med mig och få min inspiration som 

kommer att upplysa er i era prövningstillfällen. Människorna kommer nämligen att kastas in i ett kaos som 

är större än det som de nu lever i, och därför är det nödvändigt att ni ber för alla era medmänniskor. 

53 Jag skriver ner mänsklighetens historia. I denna bok kommer allt du har gjort i världen att finnas 

nedtecknat. Vill du visa exempel på lydnad och tålamod, eller föredrar du att lämna ett arv av olydnad och 

uppror? 

54 Många av er kommer inte att få en ny möjlighet att återvända till Jorden för att gottgöra era 

överträdelser. Du kommer inte längre att ha det verktyg du har idag, nämligen din kropp som du stöder dig 

på. Du måste förstå att det är ett privilegium för själen att komma in i världen, det är aldrig ett straff. 

Därför måste du använda dig av denna nåd. 

55 Efter det här livet kommer ni att gå till andra världar för att ta emot nya lektioner, och där kommer 

ni att finna nya möjligheter att höja er ytterligare och fullända er själva. När ni har gjort er plikt som 

människor kommer ni att lämna denna värld med tillfredsställelse eftersom ni har fullgjort er uppgift, och 

det kommer att vara frid i er själ. 

56 Under den här tiden har jag skickat ut er inte bara för att rädda er själva, utan för att jag har 

anförtrott er en legion av inkarnerade och inte längre inkarnerade varelser för vilka ni ska vara guider och 

väktare. 

57 Till alla måste ni föra mitt ord med samma renhet som jag har gett det till er ─ enkelt i sin yttre 

form, men djupt i sin kärna, fullt av innehåll, fullt av uppenbarelser för alla, oavsett om de är utbildade 

eller outbildade. Efter de stora konflikterna som bryter ut i världen på jakt efter sanningen kommer min 

undervisning att segra, en världsbild kommer att segra. Människors former för att dyrka Gud kommer att 

förenklas och bli andliga. Du kommer att ha känt till alla vägar och valt den kortaste för att nå mig. 

58 Mitt arbete kommer att kröna ansträngningarna från alla dem som har levt uppoffrande i väntan på 

min återkomst. Den kommer att klargöra många av de mysterier som människan ännu inte har kunnat 

förstå, den kommer att bli ett kraftfullt vapen i händerna på dem som älskar godhet och rättvisa, och den 

kommer att fylla hjärtan med glädje. 

59 Du kommer att se de stora "furstarna" konvertera till min undervisning och överge sitt herravälde, 

sin världsliga makt, för att uppnå Andens makt ─ den som aldrig förgår. På samma sätt kommer ni att se 

hur kyrkor som tidigare var storslagna i sin arrogans och fåfänga kollapsar för att sedan följa mitt spår av 

ödmjukhet. De hungriga, även i det sista av mina ord, kommer girigt att söka efter Sanningens Ande, 

Tröstaren, Mästaren som återvänder segrande för att återuppbygga sitt rike i människornas själar. 

60 Innan allt detta sker kommer alla bedrägerier och lögner att fördömas. Du kommer inte längre att 

tillåta någon förfalskning. De böcker som inte innehåller sanningen kommer att försvinna, och endast den 

enda boken kommer att finnas kvar som jag har anförtrott människorna och som har skrivits i deras egna 

själar sedan tidernas begynnelse. 

61 När mänskligheten var i fara kom jag för att rädda den. I dag förbereder jag mitt folk för att bli ett 

bålverk för denna mänsklighet som har varit inblandad i så många strider, som har fallit in i ett kaos som 

den inte har kunnat resa sig ur. När denna prövning är över kommer fredens regnbåge att lysa. 

62 Vem av er kommer att vara på jorden vid den tidpunkten? Vem av er kommer att leva för att 

uppleva denna fredliga tidsålder? Sannerligen säger jag er: Den dagen är inte långt borta, och då skall 

dessa 

världen vara en återspegling av det löftesland som finns i det hinsides. 
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63 Kärleken, som är ert ursprung och existensberättigande, kommer att finnas i alla hjärtan, varifrån 

en enkel och ren tillbedjan av Gud kommer att uppstå och nå mig. 

64 Du har inte tänkt på morgondagen och väntar lugnt på att händelserna ska utspela sig. Du litar på 

att mästaren kommer att försvara sitt arbete. Men du måste komma ihåg att det är människan som jag vill 

rädda med mitt verk. Jag har alltid vänt mig mot hans fiender, men dessa är hans fåfänga, hans själviskhet, 

hans kärlek till världen, hans materialism, och jag vill att ni ska vara oövervinnliga soldater i denna kamp, 

så att ni kan stoppa och förstöra den ondska som bor inom er idag. 

65 Omvändelse som renande vatten tvättar nu själarna rena, och ljuset, erkännandet av mina bud, 

tränger in i dem. De goda avsikterna har börjat gro. 

66 Jag välsignar alla mina barns gärningar och goda tankar. 

67 Jag kommer för att ge dig det du saknar. Vad kan dessa varelser ge dig genom vilka jag uppenbarar 

mig för att ge näring åt din själ? Även om de, liksom ni, är till min avbild och har mina dygder inom sig, 

är de inte kapabla att erbjuda er Andens bröd. Betrakta dem endast som mina instrument för denna form av 

manifestation som jag har ingått med människan. 

68 Israels själ har utvecklats. Den har dock inte nått fullständig förandligande och det har varit 

nödvändigt för mig att ge er min undervisning i hörbara ord genom den mänskliga förmågan att förstå för 

att göra mig själv begriplig för er. 

69 Den tid då Jesus, mitt inkarnerade "Ord", uppenbarade sig för människor är förbi. Han är nu ett 

föredöme för dagens röstbärare, och om de efterliknar honom kommer de att få stora invändningar och 

stora folkmassor kommer att följa dem. 

70 Alla har inte förstått Mitt verk, som skrevs med bokstäver som har varit outplånliga genom tiderna. 

Därför närmar jag mig er för att hjälpa er att förstå min undervisning från tidigare tider och studera de 

nuvarande uppenbarelserna. Befria er själva, människor, inga ytterligare slaverier eller fångenskap ska 

finnas kvar. Var fri att älska, tro, tänka och arbeta för det globala bästa. 

71 Sök och erkänn i er själva den likhet ni har med mig, så att ni utför kraftfulla verk och låter min 

avbild bli igenkänd i era kärleksverk för era medmänniskor. Om ni däremot avviker från den rätta vägen, 

tar ni avstånd från er Skapare och ni låter inte min ande manifestera sig i era verk. Du kommer då att 

begränsa de krafter som jag har gett dig, du kommer att förlora riktningen och kommer inte att veta var du 

kommer ifrån, vart du är på väg och när du kommer tillbaka till mig. 

72 Människans ande är hungrig och söker den näring som den saknar i religioner, världsåskådningar 

och läror. Han känner sin Faders kallelse men vet inte var han ska hitta honom. Jag talade till hans ande 

från berget för att han skulle lära sig att utvecklas uppåt och nå direkt gemenskap med min ande. 

73 Jag bjuder in alla till mitt hem, och eftersom det finns många som inte vet hur de ska söka mig, har 

jag gjort mina manifestationer direkt märkbara. Som en god herde gör jag det hinder som mitt livmoder är 

kännbart för att låta själar vila i det. 

74 Jag kommer att ge dig allt du behöver för att återvända till mig. Fatta innebörden av mitt ord, så 

kommer du att ha den nödvändiga kunskapen och uppmuntran i det. 

75 Utestäng inte någon, på alla vägar finns det människor av god vilja ─ själar som älskar mig och vet 

hur de ska ta emot mina gåvor. Ha alltid mitt bud framför ögonen, som säger: "Älska varandra". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 222 
1 Ni ser Mästarens avgång som mycket nära, och därför gråter ni i tystnad eftersom ni har vant er vid 

Mitt kärleksfulla Ord. Men jag säger er: Jag kommer inte att ge mig av utan att först ha gett er min sista 

instruktion, så ni kommer inte att vara besvärliga när ni förmedlar min instruktion. 

2 Stora prövningar fulla av smärta närmar sig, och din bön kommer att kunna åstadkomma mycket i 

dessa timmar av bitterhet. Förena er i ert andliga arbete, följ mina order, för jag vill inte att era 

överträdelser och olydnader ska skrivas in i den gyllene boken. 

3 Under denna tid har antalet kallade varit stort. Varje gång jag placerar mig bland er kommer nya 

hjärtan för att öka era led. De liknar gravar eftersom de inom sig håller en död man som är deras eget 

hjärta. 

4 Men smärtan renar själarna. Därför kommer många inte längre att inkarnera. De kommer att gå till 

andra livsvärldar för att ägna sig åt de uppgifter som Fadern instruerar dem att göra. 

5 Jag hjälper dig i din förnyelse, så att du när du lämnar denna värld inte behöver sona dina 

överträdelser, utan kan komma inför den Högsta Domaren ren från alla fläckar. 

6 Förstå att allt ni gör mot era medmänniskor gör ni mot mig, eftersom ni alla är en del av mig själv. 

Glöm inte detta så att du kan se din Fader i var och en av dina grannar. 

7 Det slutar med att människor tar nöje av att orsaka smärta. Men förr eller senare kommer 

omvändelsen också som en obeveklig domare som dömer dig och tvättar dig ren. 

8 Om ni nu fullföljer ert höga uppdrag att förnya er själva och rädda era medmänniskor, kommer ert 

och mitt folks namn i morgon att omtalas med vördnad och tacksamhet, även i de mest avlägsna 

regionerna. 

9 Förlora inte den tillfredsställande känslan av att med rätta kalla er mina lärjungar efter min avgång. 

Men ni måste vara beredda att visa er i provinserna, städerna och byarna, att föra fram de goda nyheterna i 

mitt Tredje testamente och att vittna om det med era goda gärningar. 

10 Vid den här tiden har vissa mänskliga doktriner av allt att döma segrat och det finns olika 

ideologier. Men timmen närmar sig när en enda världsåskådning kommer att segra, när mänskligheten 

kommer att förenas i en enda doktrin, och detta kommer att bli spiritualismen. 

11 Naturens krafter kommer att se till att människorna vaknar, och närhelst de försöker förvränga min 

sanning kommer dessa krafter att tala om min rättvisa. 

12 Mitt arbete kommer att nå prästerskapet, jordens kungar och herrar, och ni kommer att se dem 

knäböja inför min gudomlighet. Då kommer många böcker att försvinna i elden och boken kommer att bli 

allmän kunskap som mina "guldfjädrar" har skrivit ner under mitt diktat för att kommande generationer 

ska få kunskap. 

13 De kommer att studera denna bok och folk kommer att kräva den, ivriga att få veta hur framtiden 

ser ut. För det stora kaoset kommer att bli avläst av mänskligheten. 

14 Håll fast vid hoppet, för efter detta kaos kommer freden att vara stor! Välståndet kommer att vara 

mycket stort. Till och med naturen, som ibland verkar fientlig mot dig, kommer du att se vacker ut i sina 

olika årstider. Bergen, dalarna och kullarna kommer att blomma och vara vackra. Träden kommer att vara 

fulla av god frukt och hälsa, välbefinnande och fred kommer att omsluta människornas liv. 

15 I dag renar jorden sig själv från all orenhet tills den uppnår en ny jungfrulighet. 

16 Precis innan plågorna bryter ut kommer jag att ge er en föraning om dem och tala till er i drömmar 

så att ni kan bli varnade och be för de andra. 

17 Ni har ännu inte sett början på kampen mot mitt arbete och ni måste vakna upp, för utbildade 

människor kommer att bekämpa det. 

18 Sluta tänka för mycket på kroppens behov och tänk i stället på hela mänsklighetens andliga 

framtid. 

19 Min undervisning kommer att spridas över hela jorden, men det är inte de obekanta som kommer 

att göra den känd. De kommer att bli mina nya apostlar av ödmjukhet och andlighet, som med sina 

gärningar kommer att vittna om sin Skapares barmhärtighet och kärlek. 
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20 Låt inte mänskligheten se att ni är svaga och att ni inte har lärt er något av mig. Inse att människor 

har mycket att lära av dig. Var inte som de som säger: "Herre, låt din vilja verka i mig", men som gör 

uppror i prövningens ögonblick och till och med vågar tillskriva mig brister. 

21 Jag talar enkelt, på ert språk, för jag vill inte låta något vara höljt i dunkel. Under dessa sista år av 

min vistelse bland er kommer jag att ge er många lärdomar. O du välsignade israeliska folk, du som går 

igenom öknen som en outtröttlig vandrare: stanna upp ett ögonblick för att höra mitt ord. Mitt hus öppnar 

sina portar för alla vandrare som ödmjukt knackar på dem. Stilla din hunger och törst, så kommer du aldrig 

mer att vara hungrig och törstig. 

22 Ni går nu igenom dagar av prövning, tider av rening och gottgörelse. Men jag är med dig för att 

hjälpa dig att inte försvagas i prövningen. Stärk er i förvissningen om att ni är samma människor som förr i 

tiden: ett starkt och modigt folk, en livbåt för de skeppsbrutna, en god reskamrat, en vän, bror och förebild. 

Den uppgift som jag har anförtrott er i dag är att älska. Kärleken är det frö som jag har sått i er eftersom 

den är ursprunget och orsaken till alla varelser. 

23 När du reflekterar över att jag är visdom ─ så kommer visdomen från kärleken. När du erkänner 

mig som domare ─ den jurisdiktionen är baserad på kärlek. När du betraktar mig som mäktig ─ Min makt 

är baserad på kärlek. Om du vet att jag är evig ─ Min evighet kommer från kärleken eftersom den är liv 

och livet gör själar odödliga. Kärlek är ljus, är liv och kunskap. Och detta frö har jag gett er sedan tidernas 

begynnelse ─ det enda fröet som jag har sått som en perfekt jordägare på åkrarna som är era hjärtan. 

24 I dag, i den tredje tidsåldern, ger ni er återigen ut på Herrens fält för att så det frö ni har hittat. Men 

du har upplevt att alla fält inte är lätta att så, och du har också sett att vissa bär frukt tidigt och andra sent. 

Vissa har du funnit hårda som stenar, andra har varit täckta av tistlar och ogräs, och mycket få har varit 

rena och förberedda. Man var tvungen att arbeta hårt för att rensa åkrarna och sedan så dem. Men om du 

har varit tålmodig och vattnat dem med din tros vatten, kunde du se att fröet hade grott och vuxit på de 

tidigare karga fälten, och du gladde dig över det. De fält som ständigt tycktes avvisa dig är nu dina vänner, 

ditt hopp och har gett din själ frid. Där finns ert arbete, er iver och er hängivenhet, ni kan inte längre skilja 

er från dem. 

25 Fortsätt att vakta och be för dessa fält, för från den frukt ni skördar kommer ni att kunna livnära er 

för evigt. Men för att denna frukt ska smaka gott för dig och ge dig sant liv måste du odla den flitigt så att 

fröet kan bli en planta och denna kan bli ett mäktigt träd med breda grenar som ger välkommen skugga åt 

den som går på väg och riklig frukt som ger liv åt stora skaror. Och sedan måste detta frö återvända till 

jordens hjärta för att fortsätta att gro, växa och bära frukt till tidens slut. 

26 Hur stor är inte min glädje när jag är bland mina lärjungar, i dessa stunder av sann andlig 

gemenskap. Det är det lyckliga ögonblicket när Fadern känner sina barns kärlek och de får den faderliga 

kyss som stärker dem. Det är det ögonblick då ni efter er ankomst säger till mig: "Fader, vi har arbetat 

enligt dina instruktioner. Men eftersom vi inte är fullkomliga kommer vi till Dig som små barn, fulla av 

mildhet och ödmjukhet, för att visa Dig vårt sädesslag som det är för närvarande, och för att Du, Gudomlig 

Mästare, ska kunna instruera oss med Din kärlek och visdom, korrigera oss och tala om för oss hur vi ska 

gå vidare. Visa oss vad vi har gjort dåligt, så att vi med din hjälp kan förbättra det och, förberedda av din 

barmhärtighet, presentera verket för mänskligheten utan att lägga till eller ta bort någon merit." 

27 Och jag svarar er: Var välsignade för att ni litar på mig. Ni vet att ni inte kommer till en bödel eller 

en orättvis domare, utan att ni är hos en Fader som är kärleksfull och undervisande. 

28 Jag ger er ytterligare instruktioner så att ni kan förbereda er och använda mina ord till sista stund, 

så att ni efter 1950 kan förbli lärare och ledare för människor. 

29 Världen utsätts för prövning, nationerna känner hur min rättvisas fulla tyngd faller över dem, och 

mitt ljus, min röst som kallar er, gör sig påmind i hela mänskligheten. 

Människor känner Min Närvaro, uppfattar att Min Universella Stråle sänker sig ner och vilar på dem; 

de misstänker Mig utan att känna till detta arbete* , utan att ha hört Mitt Ord, och de höjer sina själar till 

Mig för att fråga Mig: "Herre, i vilka tider lever vi? Vad betyder dessa lidanden och kval som har drabbat 

människorna ─ vad betyder de, fader? Hör du inte denna världs klagosång? Sa du inte att du skulle komma 

igen? När kommer du då, Herre?" Och i varje trosgrupp och religiös gemenskap uppstår mina barns ande 

och de söker mig, frågar mig, frågar mig och väntar på mig. Och när de inte kan känna mig på grund av sin 

brist på förberedelser blir deras tro svag, de blir förvirrade och de hädar. 
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Men jag säger er att det redan skulle ha varit dags för era sändebud att korsa era nationers gränser och 

komma till dem som pionjärer för min undervisning, föra dem de goda nyheterna och hjälpa dem att förstå 

innebörden av prövningarna, orsaken till det kaos som mänskligheten lever i. 
* 
Kristi uppenbarelser vid hans återkomst i ordet, i andlig form, som började 1866 i Mexiko genom pionjären Elia. 

30 Ni sov, människor, och ni lät tiden passera oanvänt, och ni begränsade er bara till att njuta av mitt 

ords hjärtlighet, till att ta emot mina mirakel, till att höra min förlåtelse som ständigt smekte er, utan att 

tänka på att det just i de ögonblick då ni njöt av frid fanns miljontals av era medmänniskor som gick vilse 

från livet och förlorade sin tro, som gick sin väg utan Gud och utan lag, som berövades det dagliga brödet 

och den andliga näringen. 

31 När ni samlas runt ett bord med era bröder och systrar, med era barn, fruar eller makar för att njuta 

av era måltider, finns det tusentals spridda familjer som ser sina hem förstörda av de krig som har uppeldat 

mänskliga passioner och maktbegär. Många föräldrar har förlorat sina barn, många mödrar har ingen mat 

till sina små barn. Det finns många föräldralösa barn som inte har kunnat se sina föräldrars älskade ansikte 

på länge ─ änkor som har förlorat förståndet av ren smärta, mängder av män som har tagits till fånga, som 

tömmer en bägare av lidande och bara äter en bit bröd som inte räcker till för att ge näring åt deras 

kroppar. 

32 Även om den fysiska smärta som nationerna lider är blodig ─ tänk på hur mycket större smärta 

som själarna för närvarande lider. Sannerligen säger jag er att de nu dricker jästen i den bittraste bägaren. 

33 Stå upp, o folk, förbered er i bön så att ni kan nå dessa nationer med era tankar som fredsduvor och 

öppna ljusets, förnuftets och rättvisans portar för dessa folk. Jag förbereder er nu, men först vill jag rena 

er. Kom ihåg: För att nå mig ─ hur många prövningar har du inte fått genomgå, och vilken bitterhet har 

inte plågat din själ och kropp! För vissa var det sjukdom, för andra svårigheter, avvisandet av nära och 

kära, försummelse av dem eller deras bortgång. Smärta i alla dess former drack du som en mycket bitter 

bägare för att slutligen rena dig. Ditt hjärta öppnades i den djupaste smärta som renade dig för att kunna 

känna igen och älska mig. 

34 När ni kom till mig, ledda av Elia, den gode herden, kom ni mycket ödmjukt för att fråga mig vad 

jag skulle göra med er. För du bad mig ödmjukt att utföra min vilja i dig. Min vilja har varit att lära er 

kärlek, förlåtelse och barmhärtighet i alla dess former. Därför har jag gett er andliga gåvor, förmågor och 

nådegåvor. 

35 Jag är fortfarande kvar bland er eftersom ni ännu inte har kunnat förstå min gudomliga 

undervisning i all dess storhet. Ni är ännu inte utrustade för strid, och därför kommer jag att fortsätta att 

tala till er fram till slutet av 1950. 

36 Denna undervisning kommer inte bara att rädda mitt utvalda folk utan alla jordens nationer. Jag 

ska befria mina barn från varje slaveri eller fångenskap så att de kan känna sig som sina egna herrar och 

inte återigen falla i okunnighetens eller fanatismens fångenskap. När de sedan har uppnått fullständig 

befrielse kan de börja befria sina medmänniskor. I dag renar ni fortfarande era seder och ritualer ─ både 

andliga och mänskliga. Därefter ska ni utföra samma arbete bland mänskligheten. Jag måste dock påpeka 

för er att ni måste göra det med ödmjukhet, utan att skryta om andlig höjd ─ med en ödmjukhet som 

avslöjar uppriktigheten i era avsikter genom sann kärlek i era gärningar. 

37 Uppfyll ditt uppdrag med fasthet och tillit till mig och gör allt som du inte gjorde tidigare så att du 

lämnar ditt arbete färdigt och äntligen kan nå den andliga fulländning som väntar dig. 

38 Om denna värld hittills har varit en dal av tårar, beror det på att människan har avvikit från min 

lag. Jag skapade ett paradis åt honom och fick många av de första andarna att inkarnera i de första jordiska 

kropparna utan att upphöra att vara änglar. Jag ville att när de kom till jorden skulle de inte förlora sin nåd 

och leva i fred och överlåtelse. Men människan ville inte ha det så, och hennes svaghet och otacksamhet, 

hennes brist på andlighet, lade grunden för en värld av smärta och kamp. 

39 Mannen har lidit för att arbeta för sitt dagliga bröd, och kvinnan har stått vid hans sida på hans väg 

genom smärta och olycka. Men denna värld, som har varit en tårarnas dal i så många tider, kommer att bli 

en fridens dal när ni, mina första lärjungar, har blivit hela och går ut överallt för att vittna om mig med era 

goda gärningar. 
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40 Den här planeten, som har tagit emot själar med olika grader av utveckling, av vilka de flesta var 

efterblivna, kommer att i sin famn ta emot varelser med stor utvecklingshöjd som kan kommunicera med 

mig från ande till ande. Varje kommande generation kommer att leva med större renhet tills himmelriket 

har trängt in i människornas hjärtan. 

41 För att uppnå allt detta måste du kämpa i ditt eget hem så att du gör det till ett tempel för kärlek 

och undervisning i min lag, där föräldrarna för sina barn är mina representanter på jorden och barnen för 

sina föräldrar är juveler av stort värde ─ ömtåliga växter som måste vårdas med kärlek. Människan bör i 

sitt arbete på åkern, i det arbete som tilldelats henne, modigt främja fullgörandet av sin uppgift som baner. 

Kvinnan ska vara mannens kärleksfulla följeslagare och uppoffrande mor, så att båda, tillsammans med 

sina barn, välsignar det bröd som ger dem näring. 

42 Jag vill att du tar med dig brödet från min undervisning vart du än går och predikar med 

ödmjukhet. Vissa kommer att titta på era liv och fråga sig nyfiket: Vilka är de som vet hur man lever med 

så mycket kärlek och enkelhet? Vilka är de som är nöjda med en bit bröd och som trots sin fattigdom visar 

sig vara friska och starka och som inte behöver vända sig till vetenskapsmännen för att få råd och hälsa? 

Men när de slutligen frågar dig vem som lärde dig ska du svara dem: Den gudomliga Mästaren "i 

Anden" som kom till oss i den tredje tidsåldern för att uppfylla det löfte han gav i gångna tider. 

Jag vill att ni ska vittna om mig med era handlingar, för mänskligheten är trött på ord. Det finns många 

av era medmänniskor som kämpar för att predika evangeliet och som, trots att det är det ord som jag gav er 

i den andra tidsåldern, inte har kunnat rädda mänskligheten i den tredje tidsåldern, eftersom de har saknat 

utövandet av goda gärningar, det exemplariska. Mina apostlar gav sina liv för just dessa ord. De förstod 

mycket väl att ta mig som exempel och beseglade sitt uppdrag med sitt blod. 

43 Idag kräver jag inte ditt blod, att du offrar ditt liv. Det jag ber er om är kärlek, uppriktighet, 

sanning och osjälviskhet. 

44 Det är så jag lär er, och det är så jag instruerar er, och det är så jag utbildar min gudomlighets 

lärjungar i den här tredje eran.För jag ser att ni ser på världens gång med likgiltighet, och det beror på att 

ni inte vet hur ni ska sätta er in i människornas hjärtan, där det finns så mycket elände och så mycket 

smärta. Det finns en stor ojämlikhet, för jag ser herrar som bara saknar kronan för att kalla sig kungar, och 

jag ser undersåtar som är riktiga slavar. Detta har lett till att en strid har brutit ut. Bland de herrar som har 

blivit rika i världen finns det många som kallar sig kristna, men jag säger er att de knappt känner till mitt 

namn. 

45 De som inte ser sin nästa i sina medmänniskor, som samlar på sig rikedomar och lägger beslag på 

det som tillhör andra, är inte kristna eftersom de inte känner till barmhärtighet. Kampen mellan det andliga 

och det materiella kommer att komma, och mänskligheten kommer att fångas upp i denna kamp. Men hur 

många lidanden måste den inte uthärda för att rättvisans seger skall komma! 

46 Mitt i denna dispyt om doktriner och världsåskådningar kommer min undervisning att bli giltig, 

som om ljuset från en fyr dyker upp mitt i en storm. Med utgångspunkt i mitt ord kan du förstå situationen 

som kommer att trycka ner mänskligheten. Då kommer du att kunna bedöma med bättre 

urskiljningsförmåga och veta vad du måste göra för att inte förbli inaktiv. 

47 Förstå att den enda andliga skatt som ni måste kämpa för är min lag. Ni har offrat de symboler 

genom vilka ni brukade dyrka mig för att ge tillträde till en mer fulländad uppfattning. Men ─ se hur 

nationer till och med i denna tid reser sig upp och bestrider äganderätten till de länder och platser där jag 

uppenbarade mig i gångna tider. Jag har fått många symboler att försvinna, men människorna har inte slut 

på anledningar till sin avgudadyrkan och fanatism. 

Jag säger till er: Innan de kommande generationerna böjer sig för dagens avgudar kommer min rättvisa 

att förstöra dem, och de enda pelare som kommer att stå emot min rättvisas makt är de som stöder de 

helgedomar som byggs på grunden i ditt hjärta ─ helgedomar av tro, fred och broderskap. För det andliga 

är oförstörbart. 

48 När jorden är förberedd kommer min andliga lära att försiktigt gå in i människornas hjärtan under 

den tredje tidsåldern, och dess seger kommer inte att uppnås genom blod eller förolämpningar. 

Spiritualismen kommer in genom ömsesidig förståelse. Ingen som försöker införa min lära med våld 

kommer att bli en sanningens soldat, eftersom min lära inte kommer genom materiell erövring. 
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För om jag sa till er under den andra eran, när jag förberedde er för att regera i era hjärtan, att mitt rike 

inte är av denna värld ─ hur skulle jag då kunna säga något annat till er i dag, när jag upphöjer er själ för 

att regera i det? 

Min lära vilar på kärlekens grund. Men ni har glömt detta, och därför sa jag till er att det skulle vara 

nödvändigt för mig att återvända bland människorna för att påminna dem om den glömda lagen ─ den som 

era föregångare älskade och som många martyrer och apostlar dog för när de tänkte på er. 

49 Min uppoffring den gången var inte tillräcklig, och därför är jag här med er igen. Nya apostlar 

behövs och snart kommer jag att sända ut dem med den gudomliga säden. Liksom vindarna som går från 

jordens ena ände till den andra, så kommer Min lära att spridas. Mina budbärare kommer inte att gå 

ensamma, en värld av osynliga varelser kommer att följa med dem som värdar av ljus för att göra deras 

resa ännu mer mirakulös, och de kommer verkligen att höras av alla. 

50 Lärjungar, lär er av mig tills den tid kommer då ni måste börja lära ut min undervisning till era 

medmänniskor. Vet redan nu att när år 1950 är över kommer ni inte längre att vara i denna hänryckning 

för att tala, att det då kommer att räcka med att höja era tankar till mig med den förberedelse som jag har 

lärt er, så att ord av ljus kan komma från era läppar. Utveckla dina andliga gåvor så att du kan ta emot min 

inspiration. 

51 Jag ger er dessa instruktioner så att ni kan studera dem noggrant och förstå deras innebörd, vilket 

kommer att vara till nytta för er i morgon när ni måste lära era medmänniskor om min kärlekslära. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 223 
1 Jag har kommit ner till er för att söka er, för ni har länge gått vilse och inte gjort något för att finna 

den sanna vägen. 

2 Ni hade saknat min närvaro som Mästare, och därför placerade jag mig själv hos er för att ge er 

mod, styrka och tro för att kämpa för er frälsning. 

3 En stor andlig okunnighet omsluter mänskligheten, den är inte medveten om sitt öde och sitt 

ansvar på jorden, och därför har den gått vilse. 

4 Människan vet inte vem hon är, och därför vet hon inte hur mycket hon har i sin själ. Han har nöjt 

sig med att utveckla sina mänskliga förmågor. Men han har inte uppmärksammat de själsliga, eftersom 

han saknar intresse för det som är upphöjande och ädelt. 

5 Hur kan människan på detta sätt upptäcka de förmågor hon har inom sig själv? 

6 Det har varit nödvändigt att föra mig nära era hjärtan för att skaka upp er ur den djupa andliga 

slöhet som ni var försjunkna i och för att påminna er om att ni inte bara är materia, att ni inte är obetydliga, 

än mindre pariaer. 

7 När ni hörde mitt ord sade ni till mig med glädje: "Herre, är det möjligt att det finns så många 

gåvor i vår varelse?" Då började du förstå något av vad du är och vad du betyder i universum. 

8 Ibland tvivlar ni på de gåvor som jag har sagt till er att ni är deras ägare. Men jag säger dig att ditt 

tvivel kommer från det faktum att du inte har utvecklat dem, vilket är anledningen till att de inte kan 

manifestera sig på det sätt som du skulle vilja. 

9 Det är sant att det finns fall där du kan utföra fantastiska gärningar enbart genom tro. Men ni måste 

veta att det var min kärlek som gav er detta mirakel för att stärka er tro, även om ni själva ännu inte skulle 

ha kunnat utföra detta arbete. 

10 Utvecklingen av själens förmågor tar lång tid, och det räcker inte heller med en enda jordisk kropp 

eller en enda tillvaro på jorden. Men min försyn, som finns i allt, ger alltid varje själ nya kroppar där den 

kan fortsätta sin utveckling och hjälper den att fullända sig så att den kan nå den plats som är avsedd för 

den. Jag berättar detta för att jag har kommit på er med att ni tänker att det ni har uppnått är väldigt lite 

jämfört med det ni har fått höra att ni har, och då uppstår tvivel i ert hjärta och modlöshet griper er. 

11 Genom det jag nu har berättat för er kommer ni nu att kunna förstå att det inte kommer att vara 

möjligt för er att fullt ut utveckla de gåvor som er själ är utrustad med. Eftersom de tillhör en varelse som 

tillhör evigheten och är en del av oändligheten, är det naturligt att du under ett så kort liv som människans 

liv på jorden inte kommer så långt att du kan uppleva den fulla utvecklingen av vissa av dina förmågor. 

12 Men jag måste ändå förklara för er att eftersom ni vet att ni i den nuvarande tillvaron inte kan 

uppnå den största utbredningen av era gåvor, får ni inte slappna av i er iver att uppnå er högre utveckling. 

Tvärtom, tänk på att om du kan uppleva den fulla utvecklingen av dina andliga gåvor under en enda 

tillvaro, skulle de vara mycket små. 

13 Allt jag ber er om är att ni tar ett steg framåt i varje inkarnation, men att det är ett fast steg mot 

fulländning. Då kommer det att vara er själ som kommer att uppfatta dess framsteg, när den avslöjar sig 

själv med ständigt ökande visdom genom de kroppar som var och en har anförtrotts den. 

14 Nu befinner ni er i den förberedande fasen: genom mitt ord har alla era gåvor redan uppenbarats 

för er och ni har blivit medvetna om den uppgift ni har att utföra på er andliga utvecklingsväg. 

15 Ni har redan prövats av de prövningar som en själ måste utsättas för för att kunna ta emot ett 

budskap eller en gudomlig uppenbarelse. Allt som återstår är att du börjar din utveckling och litar på att 

din väg kommer att belysas av samvetets ljus, som alltid kommer att tala om för dig vad du måste göra. 

16 Du vill att din dialog från ande till ande ska vara perfekt, att gåvan att vara seende ska manifesteras 

fullt ut, att kraften att bota ska tillåta dig att utföra mirakel i varje fall, och att det (inre) ordets gåva ska 

blomma på dina läppar och flöda över i tröst, visdom och profetior. Men när ni övertygar er själva om att 

ni fortfarande är långt ifrån att nå dessa höjder blir ni ledsna, ni blir dumma och dystra. Varför är det så, 

lärjungar? Förstår ni inte att mycket av det ni vill uppnå beror på era förberedelser? 

17 Ni vet vilken förberedelse lärjungen måste ha för att kunna förnya sig med frukten av sin 

förandligande, och vad det innebär att leva ett rent liv: att vara redo att be, att tjäna sina medmänniskor, att 

motstå frestelser, så att ni, när ni behöver er andliga styrka och era gåvor för att utföra något kärleksarbete, 
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kommer att finna att ni är redo och därmed få tillfredsställelsen att se det mirakel som ni har bett Fadern 

om i er bön bli verklighet. 

18 Då kommer du att kunna se de första ljusstrålarna från den stora dagen, som länge har 

tillkännagivits av profeter och budbärare. Ni kommer att kunna känna hur jag kommer ner i Anden för att 

tala till er om det Eviga Livet som väntar er alla, för ni är alla ämnade för samma sak. 

19 Jag tränger in i den innersta delen av din varelse för att bevisa för dig att det inte finns några 

barriärer eller hinder för mig som hindrar mitt ljus från att nå botten av din själ. 

20 Jag säger till människorna att ─ eftersom de har gått igenom det jordiska livet utan att bry sig om 

själens plikter och uppgifter ─ sänder jag dem detta budskap om visdom så att de kan förbereda sig och 

kunna träda in i det andliga livet när kallelsen går ut till alla. 

21 Jag säger till dem: Eftersom de har blockerat vägen för själen här på jorden, låt dem åtminstone 

låta den förbereda sig för den tid då den inte längre behöver en jordisk kropp. 

22 Tror du att livet är begränsat till din existens på jorden? Tror du att min lag och min lära endast 

belyser ditt liv på jorden? Nej, ni människomassor som lyssnar till mitt ord: jag har inte utfärdat den 

gudomliga lagen för er kropp, utan jag har upplyst er själ med den. 

23 Jag vet varför jag talar till dig på detta sätt. För min blick upptäcker bland folkmassan de 

människor som behöver att jag talar till dem på detta sätt. 

24 Det är materialisterna som inte ser längre än vad deras ögon kan se, som inte tror att det bortom 

deras intellekt och sinnen finns evighet, sanning och visdom. 

25 De som redan har börjat låta den andliga själen regera i sina verk, i sina tankar och i hela sitt liv, de 

som redan har börjat befria sin själ från allt som binder den till världen, behöver inte att jag talar till dem 

på detta sätt. Även de kom till manifestationen av Mitt Ord i ett materialiserat tillstånd, utan att förstå vad 

de hörde, utan att förstå dess innebörd, och jag besökte dem också i det som de älskade mest i livet. 

26 Andens rike är oändligt, men för att uppnå den höjd som gör att du kan njuta av det och leva i det, 

är det nödvändigt att känna till vägen och ha ljuset för att stiga upp till det. Men tro inte att jag förringar 

ert jordiska liv: nej, lärjungar. Varför skulle jag förringa den, eftersom jag har förberett den för er! Förstå 

att livet i den materiella världen också är en del av livet i den andliga, oändliga och eviga världen. 

27 Det syfte som mitt ord ska fylla bland er är att visa er den säkra väg som ni måste gå för att uppnå 

förandligande. 

28 När jag talar till er om andligt liv hänvisar jag inte bara till existensen av de icke-kroppsliga 

själarna, utan jag får er att förstå att det andliga livet finns överallt, eftersom allting kommer från det. 

29 Endast ljuset från det livet kommer att kunna avslöja sanningen för er, endast i det kommer 

människor att kunna förstå allt de ser och behöver veta. 

30 De som insisterar på att inte vilja känna till själens liv kommer bara att vara fattiga varelser som 

kommer att leva på jorden utan mål, snubblande och fallande utan att inse att de på djupet av sin varelse 

bär med sig nyckeln till evighetens dörr och även lampan som kan lysa upp för dem den väg som leder till 

frid, vishet och lycka. 

31 Men min barmhärtighet väcker dem ur sin djupa sömn, väcker de "sista" så att de kan hjälpa de 

"första" i deras kamp mot materialismen ─ i allt det som de inte kunde göra. 

32 Världen förbereds och renas av smärta och väntar på den gudomlige mästarens lärjungar. 

Mänskligheten går igenom en prövningstimme. 

33 Förstå omfattningen av ditt uppdrag. 

34 Jag ska belysa din väg när ditt ljus mörknar för en kort tid, så att din själ inte ska snubbla eller gå 

vilse. För ni är fredens budbärare, innehavare av en evig uppenbarelse. 

35 Din form av tillbedjan ska inte längre vara besudlad av främmande influenser, och du ska inte 

heller återigen falla in i andlig träldom. 

36 Människor skall inte hänga upp sin Herres bild inför era ögon, eftersom de ännu inte har kunnat 

upptäcka min sanna bild, även om de bär den inom sig själva. 

37 I varje människa finns det ett bortom, en hemlig skattkammare, något oändligt, ett mysterium. Där 

finns helgedomen där Fadern bor, vars dörr är stängd eftersom ni inte har kunnat tränga in i er själva. 
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Människan har inte förstått hur hon ska upptäcka den sanna helgedomen som hon bär inom sig själv. Han 

ser bara utåt och känner bara det yttre. Det är kroppen och de fysiska sinnena. 

38 Detta är den tid då hela mänskligheten sover andligt. Det finns inte ett enda religiöst samfund som 

erbjuder sin Gud sann tillbedjan. Ni ska resa er för att föra fram Mitt Ord och vittna om Mig med ert 

exempel. Utan kärlekens gärningar har min undervisning på era läppar ingen övertalningsförmåga. 

39 Jag skall sända dig till folken när jag ser att du är beredd, när det finns sanning i din själ och i ditt 

kött. Då kommer ni att kunna lösa de stora konflikterna, ni kommer att kunna passera genom stora 

virvelvindar utan att svepas med, ni kommer att kunna stå emot stormar och passera genom tät dimma, 

eftersom ni redan öppnar era ögon för ett högre ljus än någon mänsklig vetenskap. 

40 Eftersom du är ödmjuk är du förutbestämd att ta bort många slöjor i filosofernas och de lärdas 

ansikten. För er alla skall det vara frid, tröst och frälsning. 

41 I alla jordens folk ger jag för närvarande tecken på min nya manifestation genom intuition och 

drömmar. Ekoet av mina fotsteg hörs redan i närheten. 

42 Förstå hur mycket jag älskar er; varför fruktar ni mig? Den som är inom min lag har inget att frukta 

från mig. 

43 Ni lyssnar till mig med vördnad och hängivenhet och ändå fruktar ni mig. Anledningen är att ditt 

samvete talar om för dig att du ännu inte gör perfekta gärningar. 

44 Uppfyll din plikt mot din Gud och mot din nästa, betala din tacksamhetsskuld och ni kommer alla 

att tas emot av Herren. 

45 Om några, på grund av klumpighet, brist på studier, brist på andlighet eller okunnighet, stannar på 

vägen, får inte de andra också stanna. Men ge stöd åt den som har fallit, och väck den som sover. 

46 Sannerligen säger jag er att den "första" inte kommer att uppnå sann perfektion på denna jord, och 

det kommer inte heller ni att göra, även om ni går längre fram på vägen. Efter dem kommer andra som tar 

ytterligare ett steg framåt, och efter dem kommer andra som går ännu längre, och så vidare. Men medan de 

gör framsteg i sin utveckling har ni som andliga varelser redan stigit upp andligt. Det är därför jag säger att 

de "första" alltid måste bana väg för de "sista". 

47 Snart kommer ni att lämna denna jordiska kropp, och när ni då kommer in i den andliga världen 

kommer ni att övertyga er själva om att er livsväg på denna jord inte har varit onödig och att kunskapen 

om andlighet gjorde det möjligt för er, när ni lämnade kroppen, att breda ut själens vingar för att nå er 

Faders närhet. 

48 När du när hoppet om detta nya liv och du kommer att bli tröstad i de olyckor du nu lider i denna 

tårarnas, blodets och dödens dal. 

49 Gör era medmänniskor till mina lärjungar. Se hur den "sista" omedelbart förstår mitt ord. Förstå att 

du inte får erbjuda honom dålig frukt. 

50 Mänskligheten har nu nått en viss själsmognad för att förstå mitt arbete. 

51 Efter 1950 kommer denna undervisning inte att glömmas bort, utan snarare blomma upp. Arbetet 

kommer att bli mer intensivt och guldböckerna kommer att öppnas så att visdomen kan flöda från dem, 

och ni kommer att förstå det som ni inte förstod tidigare. Skrifterna som innehåller mina principer och 

liknelser kommer att föras från provins till provins, från hem till hem och från hjärta till hjärta. 

52 Då kommer du att uppleva hur många som kommer att ge dig ett gott mottagande och välkomna 

dig med öppna armar eftersom deras själ längtar efter att skåda Fadern på hans sanna altare. 

53 Ni ska föra min undervisning vidare, genom att använda doktrinära exempel och bud från Moses, 

genom att komma ihåg Jesu ord och det som jag har uppenbarat för er i denna "tredje era", och genom att 

förena allt i ett verk. 

54 Ett "krig" mellan världsåskådningar och läror kommer att bryta ut i världen. Men jag kommer att 

se till att denna rörelse leder er till ljuset. 

55 Mitt ljus är på hela jorden. Överallt i henne kommer jag att resa män och kvinnor genom vilka jag 

kommer att göra mig själv känd. 

56 Den nation som ni lever i kommer att uppfylla ett stort uppdrag i denna tid och i kommande tider. I 

den största smärtan och prövningarna kommer den att vara ett bålverk, den kommer att ge ljus och fred 
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och vara en stödpelare för andra folk. Hennes hjärta kommer att frigöra sig från själviskhet och 

fördelstänkande och kommer att förändras till ett barmhärtigt och broderligt hjärta. 

57 Alla religiösa samfund kommer att dömas, och de mäktigaste kommer att drabbas hårdast. Ni vet 

inte vem av dem som kommer att ta sin ärofyllda tron på sina axlar för att flytta den till andra länder på 

flykt undan min rättvisa. 

58 I dag vill jag säga er att inga materiella kyrkor eller fanatiska altare ska uppföras bland er. Riten 

och traditionen kommer att försvinna. Varken präster eller prästerskap ska upphöja sig inför dig. 

59 Du kommer inte att ha någon auktoritet eller makt att ge någon människa titeln helgon. 

60 De som uppnår ett starkt andligt band med min gudomlighet kommer att vara de mest ödmjuka. 

61 Tiden har kommit då inte en sten på en annan av den ofullkomliga kulten kommer att lämnas kvar, 

då den enda kyrkan kommer att finnas inom människan, altaret i hennes hjärta, offret i hennes verk, 

ljusstaken i hennes tro och klockan i hennes rop, och väcka de sovande själarna. 

62 Jag talar kärleksfullt till er så att ni kan känna igen mig genom denna kärlek. 

63 Ni är små varelser som jag leder på vägen till andlig utveckling och som jag förlåter sina fel så att 

de lär sig att förlåta sina grannar. 

64 Fundera ut mitt ord stavelse för stavelse, så att du kan bli andligt stark och bli som en stav bland 

människor. 

65 Jag har gett er av mitt ljus som ni kommer att kunna upplysa era bröder och systrar med. Med 

denna auktoritet kommer du, precis som Jesus, att befria mörkrets själar som befolkar jorden i slaveri och 

förvirring. 

66 Mitt ljus omger och omsluter allt eftersom ni alla har kommit fram ur Min Ande. Du tillhör mig 

och du måste återvända till mig. 

67 Tro inte att jag kommer enbart för Israels folks skull. Det är sant att jag från första början har gett 

er lagar, uppdrag och instruktioner för att göra er till mina lärjungar som ska undervisa mänskligheten, 

som ska vara de blindas syn, de lamas stav och de spetälskas läkande balsam. Därför har jag lämnat er 

endast som äldre bröder och systrar. 

Men jag vill också att ni ska förstå att när jag talar om dessa lidanden talar jag om själens blindhet, om 

bristen på mental smidighet eller frihet och om spetälska, som är last och synd. Vet att det är din själ som 

jag vill rädda, även om din kropp också är värd min barmhärtighet. Men till detta ger jag alla dessa saker. 

68 Det finns en stor helande kraft i din själ som inte har manifesterats fullt ut på grund av bristande 

tro och tillit till denna gåva. 

69 Själen är klädd i min nåd, men den snubblar på grund av köttets svaghet. Sträva efter harmoni och 

förening mellan din själ och din kropp så att du kan göra min vilja. 

70 Mitt ord är kristallklart vatten som fräschar upp dig så att du inte längre törstar i denna värld. 

71 Mänskligheten söker och älskar mig inom sina religiösa gemenskaper och sekter, och den tar emot 

min smekning och mitt ljus. 

72 Själarna befinner sig på olika trappsteg på stegen, men jag älskar dem alla lika mycket och ger 

dem möjlighet att nå toppen. På samma sätt bör du älska dina medmänniskor utan att ta hänsyn till deras 

grad av själslig utveckling uppåt. 

73 Jag vill att du öppnar ditt hjärta helt och hållet så att jag kan förbereda min boning i det och tända 

trons fackla där. Jag vill lära dig att känna andras smärta som om den vore din egen. 

74 "Stammarna" i detta "folk" kommer att förena sig andligt innan de stora svårigheter som har 

tillkännagivits kommer. 

75 Ni måste nu förtjäna meriter så att världen kan få ljus på sin väg och ni kan andligt bekämpa den 

själviskhet och det hat som återigen har tagit tag i människornas hjärtan. 

76 Välsignad är den som hör mig och öppnar sitt hjärtas dörrar, för han kommer att bli min goda 

lärjunge. 

77 Ge plats i ditt hjärta åt tro, hopp och kärlek, så att det finns en absolut tillit till din Herre, så att du 

inte känner trötthet på vägen och inte heller stannar upp, och så att du kan göra barmhärtiga gärningar 

bland dem som lider. 
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78 Detta är det frö som jag alltid har anförtrott dig. Men om du inte har uppnått perfekta gärningar 

som din Fader, beror det på att du bara är halvvägs dit och att ditt kött fortfarande syndar. Jag vet allt detta, 

och det är därför jag söker dig med oändligt tålamod. 

79 Därför håller jag för närvarande på att skapa ─ lektion efter lektion ─ den visdomsbok som jag 

kommer att lämna framför era ögon när jag drar tillbaka mitt ord. I den kommer du att finna de läror som 

kommer att uppmuntra dig att fortsätta att följa den smala vägen för att fullfölja ditt uppdrag, full av hopp 

och längtan efter det land som jag har erbjudit dig, vilket är mitt eget livmoderliv. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 224 
1 Jag skriver in var och en av era verk i boken om själens uppåtgående utveckling. Och för att ni ska 

känna till er uppgift på jorden har jag väckt de andliga gåvor som jag har anförtrott er sedan tidernas 

begynnelse. 

2 Ni kom fram från mig, och från det ögonblicket var ni förberedda, och när jag sände er till jorden, 

som är en plats för kamp och fulländning, gav jag er lagen som lär er att älska er Fader och som också 

säger till er: Älska varandra så att ni kan vara i harmoni med alla varelser som jag har skapat. I mina ögon 

är ni alla fantastiska och värdiga. Jag har skapat alla med samma kärlek, och för mig finns det inga 

skillnader mellan den ena och den andra. 

3 Jag har länge väntat på att barnen ska komma tillbaka. Om ditt hjärta inte rörs när du hör mitt ord, 

om du inte fäller tårar av omvändelse, beror det på att du inte har sett och väntat på att mitt löfte som jag 

har gett dig i den andra eran ska uppfyllas. Jag har nu kommit för att ge andliga och materiella fördelar. 

Mitt ord, som är frukten från livets träd, kommer att stilla din hunger. Jag ger fred till människor av god 

vilja, vilket är den belöning jag ger er för att ni lyder mina bud på jorden. 

4 Lyft upp din själ, rena ditt hjärta och gå in i andlig gemenskap med mig i en kärlekshandling för 

min gudomlighet. Jag ska utgjuta mina fördelar över dig. 

5 Be och din bön kommer att omvända syndare och övertyga den som har syndat i okunnighet och 

inte vet hur mycket han har syndat mot mig. Jag tar bort ondskans groddar och låter er känna fördelarna 

med förnyelse och uppfyllelse av uppdraget. 

6 För var och en av era goda gärningar har jag en välsignelse, för era problem en lösning och för era 

smärtor en läkande balsam. Men när ni sedan är friska och starka, lär då era medmänniskor, inspirera dem 

att göra gott och var ett föredöme, så att det inte bara är orden som talar om mig, utan era handlingar som 

ska vittna om att ni är mina lärjungar och att ni tar mig som förebild. 

7 Jag talar till den kristna världen och till dem som inte har trott på Kristus, till Israels folk, det vill 

säga till dem som tror på Moses. Jag ger alla mitt ljus och min smekning. Detta ljus kommer att eliminera 

fel och okunnighet, och tron på mig kommer att förena alla själar och göra dem lika sinsemellan. 

8 Efter en stor kamp kommer freden att återvända till folket. Idag möter ni fiender till er tro, er 

andlighet och era goda handlingar eftersom den rådande atmosfären är oren och ni inte har kunnat stoppa 

ondskans framfart. Men i själva verket är det ni som har till uppgift att förändra världen genom att 

återställa den hälsa, fred och tro som den har förlorat. 

9 Du är inte ensam i din kamp. Innan dess kämpar din Gud och han gör det som vanligt. Ondskans 

makter kommer att bindas, människan kommer att befrias och få sitt liv återställt, och tron kommer att 

återvända till hennes hjärta. 

10 Om ni upplever stora triumfer i utövandet av era gåvor, bli inte stolta över dem, låt er inte 

beundras bara för att ni har varit det instrument som jag har använt för att "tala" till människor. 

11 Kom ihåg att jag har förlåtit dina överträdelser och tagit bort dina brister. Jag har använt enkla, 

outbildade och okunniga sinnen som jag har utbildat för att utföra mina råd. 

12 Mitt ord kommer att bevaras i skrift. Den här boken kommer att vara en vägledning och instruktion 

för folket. Om du inte är tillräckligt förberedd för att förstå mina nya vädjanden, fortsätt att studera mitt 

ord. Jag förbereder hjärtan hos de lärjungar som måste sammanställa denna bok. I den hittar du mitt väsen 

och min närvaro. Det är det arv jag lämnar till mänskligheten. De som inspireras av mig kommer att införa 

kärlekslagar, lämna kloka bud, tankar och principer som världen kommer att lära känna. För mitt ord 

kommer att finna mottagliga hjärtan som är redo att ta emot det hos alla jordens folk. 

13 De nationer som har upplevt krigets svårigheter väntar på de sändebud som bekräftar deras tro på 

att jag har kommit tillbaka för att upprätta mitt rike i människans ande och för att ingå ett förbund av 

kärlek och rättvisa med henne, som det står skrivet. 

14 Jag har placerat en skyddsängel vid din högra hand som känner till ditt liv. Han har till uppgift att 

vägleda dig och skydda dig från faror. Det är den "andliga världen" som hjälper dig och därmed fullgör ett 

stort kärleksuppdrag. Du har Elia, den uppoffrande herden som vägleder din själ, vare sig den är 

inkarnerad eller inte längre inkarnerad. 
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15 Hans namn är inte känt för hela mänskligheten, inte heller hans uppdrag. Men snart kommer den 

att lära sig att han alltid är min pionjär. 

Maria är moderskärlek och din tröst i alla de svårigheter som själen utsätts för. Hon gör förböner för 

dig, och i dessa svåra tider står hon vid din sida och uppmuntrar dig i prövningen. Hon är 

förbindelseledamot mellan Sonen och Fadern. Och Mästaren som talar till er har kommit för att instruera 

er och för att ni ska vara förberedda som mina efterföljare när jag går bort. 

16 Mänsklighet, jag återvänder till dig med hjälp av det mänskliga sinnet för att placera min 

instruktion i din ande och mitt väsen i ditt hjärta. Jag återvänder till er som en fackla av himmelskt ljus för 

att leda människorna till andlighetens väg, som är vägen till det eviga livet. 

17 Ljuset från min undervisning lyser upp er så att ni lyser i den här världens skuggor. 

18 Ta emot detta budskap som Kristus sänder dig så att du mentalt kan kontakta din himmelske Fader, 

för han kommer att svara dig kärleksfullt på samma sätt. 

19 Välkomna, ni drabbade människor som är trötta på att lida: kom och vila i min kärlek. Jag är frid 

och sinnesfrid, och jag vill lämna samma sak i din själ. Jag är din korsbärare och ditt hopp. Gläd er och bli 

uppmuntrade, jag är med er! 

20 När du hör mitt ord känner du dig lycklig. Det finns en frid i min gudomliga ande när jag känner 

att ni lyssnar på mig, och jag vill överföra denna känsla till er. Ni har länge väntat på min återkomst. 

21 Behåll mitt ord, som är guldvete, och förlora det inte. Det är nödvändigt att ni inser den oerhörda 

betydelsen av grannkärlek, för då kommer ni att uppleva de underverk som kärleken åstadkommer. Hur 

sorgligt är det inte när något av mina barn inte känner den glädje som deras andliga själ upplever i sitt 

hjärta! Jag vill se dig trösta, älska och läka, vare sig det gäller kroppen eller själen hos den som lider. Den 

som älskar känner inte till det hat som förbittrade livet. Den som älskar känner inte till den förbittring som 

förstör hjärtat och smärtar själen. Den som älskar har godhet i sitt ord, i sitt utseende och i sina verk, hans 

liv är fyllt av kärlek och hans fysiska död kommer att vara mild. 

22 Min Ande tröstar dig i evighet med sitt faderliga ord. Men när du lider djupt och ropar till mig i din 

smärta tror du att ditt rop inte har hörts av mig. Du tvivlar eftersom du inte kan känna mig. För även om ni 

bär mig inom er, vet ni inte om det och tror inte heller på det. När har jag inte sagt att jag älskar dig? Om 

du kunde höra mig ─ hur lycklig skulle du bli. Varje människa skulle vara en såddare på mina åkrar, en 

trädgårdsmästare i mina fruktträdgårdar, och hans kärleksfrö skulle vattnas av mig. 

23 Du är materialiserad och därför har du gått vilse och känner dig avlägsen från mig. Men jag 

kommer att ge dig den andlighet som för dig närmare denna källa till visdom och uppenbarelse. Det finns 

många som dagligen läser mitt evangelium utan att följa och leva mina läror. Vad har de för nytta av att 

upprepa mina ord? De som däremot följer mig på hjärtats väg, på känslornas väg, kommer närmare sin 

Mästare. 

24 I sanning säger jag er: Kom till mig, människor, men det måste vara på kärlekens stege, på den 

generösa tankens stege. Börja nu, så att du kan få slut på ditt lidande, så att du kan sluta gråta och vakna 

upp ur den sömn som du har sjunkit ner i. 

25 Det finns så många sätt att tjäna mig och vara till nytta för din nästa. Sprid ut min säd som en tröst 

för dem som lider. Stå emot de prövningar av smärta som drabbar dig på din resa genom livet genom tro. 

Tron känner inget "omöjligt" eftersom den är en gudomlig gåva. Tillsammans med kärleken kommer den 

att vara ditt försvar mot världens stormar. Vad skulle du vara utan goda handlingar i livet? Utnyttja denna 

tillvaro, för om detta inte sker kommer du inte att känna själens hälsa, eftersom den hämtar sin styrka 

endast från godhet. Se till att dina tankar är rena som liljor och att dina verk doftar som blommor. 

26 Stå upp, ni människor, och kom till mig, för jag väntar på er. Kom på hjärtats väg och du kommer 

att nå ditt mål på den vägen, och även om århundraden passerar kommer jag att fortsätta att vänta på dig. 

27 Var inte som fågelungar som dör i sina bon innan de har lärt sig flyga. 

28 Jag talar till er genom tankar som kommer från Gud vid tiden för inre beredskap (röstbärarna), 

även om de uttrycks med mänskliga läppar. Min närvaro kommer till dig, smeker dig och väcker dig. Så 

vänta inte på morgondagen för att smeka dem som i sin tur väntar på dig. Jag vill inte höra dig säga: "I 

morgon ska jag ge mig iväg för att fullfölja mitt uppdrag." För om du inte använder ditt liv, kommer du att 

fortsätta att gråta och jag kommer att fortsätta att vänta på dig. Du är mitt älskade frö som under min vård 

lovar att ge vackra blommor och goda frukter. 
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29 Där i evigheten finns själarna hos dem som har varit stora i världen genom sin kärlek, sin 

barmhärtighet. Där förenas de efter att de har avslutat sin uppgift på jorden, och därifrån erbjuder de sin 

hjälp till de svaga människorna och de rädda själarna som fortfarande vandrar runt i världen, och utgjuter 

sin kärlek över mänskligheten. Det finns inga splittringar eller alienationer där som i er värld, där 

människor varken älskar eller förstår varandra eftersom deras trosbekännelser och religiösa dogmer skiljer 

dem åt. Vet att religioner bara är tillfälliga vägar som leder själar till ljuset där alla kommer att lysa lika 

mycket, förenade av kärlekens lag. 

30 Det är därför jag säger att kärleken borde vara hörnstenen i varje religion, eftersom detta ljus ligger 

bortom all teori, vetenskap eller filosofi, och det känns och erkänns av alla människor. 

31 Bland de skaror som hör mitt ord vid denna tid finns de med starka och utvecklade själar som 

kommer i en längtan efter det andliga och skyr ceremonier, riter och former av dyrkan. De kommer och 

önskar Gud som kärlek och visdom, som de dyrkar mer än materien, och när de väl är fria känner de att de 

inte behöver vare sig präster, mästare eller lärare. De är som facklor som lyser upp andras väg. 

32 Många som nu lever i den "andliga dalen" har markerat utvecklingsvägen för er med sina 

outplånliga märken av tro, barmhärtighet, visdom och kärlek. De är höga, strålande varelser som du 

kommer att träffa när du återvänder till det bortomliggande. För de kommer att förena alla i Faderns 

oändliga kärlek, i vilken alla religiösa samfund bör förenas på jorden. De budskap som sänds av de här 

världens varelser kommer som vita fåglar för att slå sig ner i sinnet på dem som är förberedda av kärlek 

och inspiration. Hur många av de tankar, inspirationer eller budskap som kom till människorna i form av 

änglar fick inte återvända till det bortomliggande eftersom de inte visste hur de skulle ta emot dem? Där, i 

min barm, kommer de att vänta på att människohjärtan ska förbereda sig för att återigen skicka dem som 

en kärlekens fläkt. 

33 Gör er redo, o folk! Stäng inte längre era hjärtan när budskapet återkommer till er, när vågorna 

återkommer, när fåglarnas sång återkommer med gryningen, när hoppet återkommer till hjärtan som är 

trötta på lidande och väntan. 

34 Kärlek! De som inte älskar bär på en djup sorg inom sig själva: att inte äga, inte känna det 

vackraste och högsta i livet. 

35 Detta var vad Kristus lärde er genom sitt liv och sin död, och vad han testamenterade till er i sitt 

gudomliga ord, sammanfattat i meningen: "Älska varandra med den kärlek som jag har lärt er". 

36 Dagen kommer när de som inte har älskat kommer att frigöra sig från sin bitterhet och sina 

fördomar, komma till mig och vila hos mig, där de kommer att återvända till livet och höra mitt 

kärleksfulla ord fullt av oändlig ömhet. I sanning säger jag er: I min kärlek finns min styrka, min visdom 

och min sanning. Den är som en oändlig stege med trappsteg som visar sig i olika former ─ från de lägsta 

människorna till de högsta själarna som har uppnått fulländning. Älska, även på ditt eget sätt, men älska 

alltid. Hata inte, för hatet drar ett spår av död bakom sig, medan kärleken gör att du förlåter och glömmer 

all bitterhet. 

37 Studera mitt ord. Jag vill höra er tala om Andens gåvor, kärlekens och barmhärtighetens gåvor. 

38 Vet att visdom också uppnås genom hjärtats känslor. Dessa känslor blir till ord som innehåller 

djupa läror, sublima idéer som älskar ingångar. 

39 Jag ger dig detta ljus så att ditt liv kan höjas och förvandlas, så att du kan ge av detta ljus till de 

sjuka, till barnen, till de behövande, för denna väg kommer inte att trötta ut dig. 

40 Bli apostlar för godhet och er andliga utstrålning kommer att bli så vacker att den återspeglas i era 

verk. 

41 Om ni har trott att ni har nått himlen för att ni lyssnar på mina undervisningsdiskurser, så har ni fel. 

Endast de som följer mina läror kommer att nå himlen. Om ni tror att själen kommer att få den nödvändiga 

sinnesfriden genom att delta i de olika religiösa samfundens riter, säger jag er med säkerhet: Nej! Själen 

har frid endast när samvetet inte klandrar den. 

42 Min kärlek söker alltid den som behöver den mest. Därför blev jag människa på den tiden för att 

ägna mig åt ett folk. Detta folk hörde mitt ord. Men trots att de hörde sanningen kände de inte igen mig, 

och deras blindhet kulminerade i utgjutandet av Lammets oskyldiga blod. 
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43 Jerusalem! Jerusalem! ─ Landet där min predikan och mitt offer slutade. Du kommer inte att vara 

den enda som lider av smärta och krig. Ändå kommer du att drabbas hårt. Men det kommer också att bli 

krig på andra platser, eftersom människor skapar det med sitt tänkande, och i det måste de finna sitt slut. 

44 Om människor tänker på krig är det för att de inte har någon kärlek i sina hjärtan. Men jag frågar 

dig: Varför kan du inte älska eller förlåta? Tror ni att jag älskar dem som offrade mig mindre än dem som 

grät för mig? Vet att ni fortfarande korsfäster mig genom er brist på kärlek och förståelse. 

45 Jerusalem är nu en plats för smärta, och jag säger till er: Akta er för att utgjuta oskyldigt blod eller 

förtala Mina sändebud, för era barn kommer då att fälla många tårar på grund av alla ni förkastar och 

kommer att lida stor smärta för den som ni orsakar smärta. Detta är inte mitt straff, utan frukten av din 

sådd. 

46 Gråt, ni människor, om ni inte vet hur man älskar, gråt om ni inte vet hur man förlåter, gråt med 

bitterhet som en som gråter över sin egen död. Ty den som inte älskar kan inte komma till mig. Därför 

säger jag till er: Gråt, bli rörd inom er, för om ni känner det är det för att ni fortfarande har liv och kan 

tvätta er rena i era omvändelsens tårar. 

47 Jag har alltid talat till mitt folks barn för att påminna dem om det förbund som de har ingått med 

Fadern och för att tala om för dem att de är budbärare av min fred bland denna mänsklighet som har 

förirrat sig in på syndens vägar. 

48 Mitt ljus har alltid upplyst "Israels" väg för att göra verk i landet som är tilltalande för Herrens 

ögon. 

49 Min gudomlighet har alltid skenat ner på folket. Men när de trodde att de var övergivna förlorade 

de sin andlighet och sin tro och föll in i avgudadyrkan. 

50 Därför har dess andliga framsteg varit långsamma. Om detta folk hade frigjort sig från själviskhet 

från första början och hade överfört till jordens folk allt som jag gav och uppenbarade för det, skulle min 

lag och min lära respekteras av hela mänskligheten. Men se på världen som passerar utan min lag, som 

dricker en mycket bitter bägare och lider av hunger och smärta. 

51 Mitt folk kunde inte förhindra att jorden dränktes i människoblod. Freden kom aldrig till stånd 

eftersom budbärarna av den höll den för sig själva i sina hjärtan, eftersom de tvivlade på att de var kapabla 

att åstadkomma detta mirakel. Ni är som min lärjunge Thomas som gav er ett smärtsamt exempel och 

visade sig för er som en av mina apostlar som tvivlade på min sanning. Även bland er finns det de som 

tvivlar. 

52 Det finns barn till detta folk vars hjärtan har blivit fåfänga tills de trodde att de var anspråkslösa 

herrar på jorden. De är själar som domineras av världens materialism och hjärtats behov av att visa upp 

sig. 

53 Det är de som har glömt min rättvisa och själens odödlighet som har täckt dem med ett mörkt 

bandage som hindrar dem från att se mitt ljus. Men min rättvisa och min kärlek sänker sig just nu ner till 

medlemmarna av detta folk som, enligt min vilja, återigen har inkarnerat på jorden för att tala om för 

människorna hur de ska fördela min fred och mina välsignelser bland mänskligheten. 

Bland dessa människor här finns de som jag sände ut vid denna tidpunkt för att de skulle bekräfta min 

nya uppenbarelse bland er, och för att de senare skulle vittna om den för era medmänniskor. 

Du känner nu en djup smärta när du ser att även om du är nära din Herre så älskar du inte varandra, du 

har inte erkänt varandra och du har stunder då du känner dig fredlös. 

54 Ni kommer inte att se mig som människa vid denna tid, men även om ni inte ser mig med era ögon 

kommer ni att tro på min manifestation. Ni måste inse vilken tid ni befinner er i andligt sett och vilket 

uppdrag jag har anförtrott er. 

55 Denna tid av ansvar tynger dig. För att komma framåt i kampen, utforska mitt ord i förväg, med en 

känsla som om du lyssnade till Mästaren vid en flod. Under denna tid kommer din själ genom förnyelse att 

uppnå stor renhet och bli värdig att dela sina gåvor med andra och värdig att vara i min närvaro. 

56 När världen får veta att ni har haft mig bland er och att ni har hört mig, kommer den att söka 

dygder, exempel och läror hos detta folk som kan övertyga dem. 

57 Det är inte bara du som kommer att göra gott mot andra. Det är jag som förbereder hjärtan för att 

göra dig tjänster när du behöver dem. Och ni som är klärvoajanta vet vem ni har att tacka för dessa 

förmåner. 
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58 För det kommer inte att vara min vilja att sätta törnen i din väg, för jag älskar dig verkligen. Ni 

kommer bara att möta det som ni själva har sått på vägen, och om det är smärta, om det är motvilja, om det 

är tårar, klandra inte er Gud och hädiska inte, för ni är ljusets barn. 

59 Förstå att ni alla är arvtagare till mitt rike. Men för att få den måste du göra stora insatser. 

60 Handla enligt min lag i ditt liv och den kommer att föra dig som en lysande stjärna till portarna till 

det "förlovade landet". 

61 Var i världen ljuset, vägen, kunskapen. Inbjud dina medmänniskor att komma till mitt bord som 

väntar på dig. Där kan du njuta av det eviga livets bröd. 

62 Ät, rika och fattiga, för denna fest kostar ingenting. Men ni måste blanda er med varandra så att 

sann glädje kan råda vid denna fest. 

63 Kom nära för att höra detta ord, för snart kommer du inte att höra det längre. 

64 När jag talar om att slutet på denna manifestation närmar sig, kan vissa av er inte förstå varför jag 

inte tillåter att den fortsätter på obestämd tid bland människorna. Till detta svarar jag att ingen av de 

manifestationer i vilka Gud har talat till människorna under tidens lopp har varit evig. Er Fader var alltid 

tvungen att förmänskliga sig själv i processen, och hur mycket detta var nödvändigt för att ni skulle kunna 

höra, se och känna det. Därför kommer fysiska, märkbara manifestationer aldrig att vara det högsta och 

mest perfekta sättet att kommunicera med Herren. 

65 När ni har uppnått en upphöjning av ert liv genom förandligande, när den rättfärdighet, kärlek och 

det ljus som finns i min lära är normen för era gärningar och den vördnad ni ger mig är absolut andlig, då 

kommer ni att befinna er i en tid av dialog från ande till ande, av fullkomlig kommunikation ─ när Fadern 

inte längre är tvingad, när han inte längre behöver göra sitt gudomliga "Ord" mänskligt för att tala till 

människorna genom mänskliga läppar ─ när han inte längre behöver använda det klumpiga intellektet hos 

de röstbärare som jag har beviljat min förbön i denna tredje tid. 

66 Min lag som är huggen i sten är evig i sin innebörd, men dess yttre form är förgänglig. Jag lät 

tavlorna som budorden var inristade på försvinna. Vad er Fader ville var att lagen skulle förbli skriven i 

hjärtan. Jag säger er också att inte ens Jesus, den utlovade, den smorde, Guds son, var evig på jorden. Hans 

ord, hans undervisning, hans gärningar och hans exemplariska liv var verkligen oförstörbara, hade evig 

essens. Men hans människoliv på jorden var kort. För efter att han hade utgjutit sig själv i visdom, kärlek 

och barmhärtighet fanns det ingen anledning att stanna ett ögonblick till efter att han hade avslutat sitt 

exemplariska verk. Kristi röst är Faderns ord, den ljöd och kommer att ljuda för evigt i alla själar. 

67 Samma sak kommer att hända i denna tid. Detta sätt på vilket Min Ande gör sig känd för er genom 

röstbärarnas hjärnor kommer snart att upphöra, för det är inte det mest perfekta. Men innebörden som 

kommer fram från de ord som kommer från röstbärarnas läppar kommer att vara evig, för det är samma 

essens av ord som den som jag gav er tidigare, och samma essens som innehåller den lag som jag gav er i 

den första eran. 

68 Tänk seriöst som goda lärjungar och ni kommer att inse att de yttre formerna, den mänskliga eller 

materiella delen av alla er Faders manifestationer inte kan vara bland er för alltid. För om detta skulle 

hända skulle ni aldrig hitta vägen ut ur er stagnation, ni skulle aldrig utvecklas. Men du måste förstå att 

ditt andliga öde är att stiga upp, att uppnå, att erövra, att veta. 

69 Den yttre delen av Faderns uppenbarelse på Sinai berg var den sten som användes för att rista in 

den gudomliga lagen i den. 

70 Den yttre delen av Guds manifestation till mänskligheten genom Jesus var kroppen, Kristi 

mänskliga form. Och under den nuvarande tiden har den yttre delen av min manifestation varit 

röstbäraren, vilket är anledningen till att den här formen av uppenbarelse, liksom tidigare tiders 

uppenbarelse, kommer att upphöra. 

71 Förstå att ni är barn till det spiritualistiska folket som inte ska livnära sig på former utan på 

essensen. Om ni förstår mitt ord korrekt kommer ni aldrig mer att falla i avgudadyrkan, och ni kommer 

inte heller att hålla fast vid de yttre handlingarna av dyrkan, vid formerna, vid det förgängliga, eftersom ni 

alltid kommer att sträva efter det väsentliga, det eviga. 

72 Inse att du lever bunden till det materiella i allting. Jag har sett hur ni, när en av era älskade lämnar 

denna värld, klamrar er fast vid hans livlösa kropp och vill ge den nytt liv eller hålla den tillbaka, utan att 

tänka på att det inte är denna kropp, denna form, som ni förblir förenade med, utan själen hos honom som 
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från och med det ögonblicket ser på er från en värld med mer ljus, utan att lämna er sida, utan att förvirra 

eller glömma er, utan att bryta de eviga band som ni alla är förenade med. 

73 Den som gråter över köttets död, eftersom han tror att han därigenom ser slutet för en älskad 

varelse, är en "död man" som gråter över en annan död man, är en okunnig och utan ljus, som har stängt 

sitt hjärta för det som betraktar honom från ljuset. 

74 Om människorna skulle begränsa sig till att studera och leva efter min lärdom i stället för 

komplicerade religioner, skulle det finnas mer ljus i er värld, det skulle finnas fred i själarna. 

75 Det testamente som Gud har lagt i dina händer är stort. Men du vet ännu inte vad du har. Därför är 

er planet fortfarande en tårarnas dal. 

76 Om människorna, i stället för att drömma om att upptäcka förbundsarken som innehåller lagens 

tavlor och om att vilja föreviga den gudomlige mästarens gestalt i olika bilder, skulle begränsa sig till att 

tränga in i innebörden av den gudomliga lagen och doktrinen, skulle de verkligen förenas och det skulle 

råda fred. 

77 Jag berättar allt detta för att ni som har fått en av de stora uppenbarelserna i denna tid riskerar att 

hålla fast vid den yttre delen, det vill säga formen, för att försöka behålla den med er för alltid. De som 

agerar på detta sätt kommer att vara "döda människor" som bevakar sina döda, eftersom alla former går 

bort och endast det väsentliga, det andliga, det eviga finns kvar av dem. 

78 Använd ditt intellekt för att förstå och använd din vilja för att agera. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 225 
1 Älskade lärjungar: Min kärlek och frid är med er. Jag lär er med min gudomliga instruktion att 

glömma jordens gods, så att er själ kan frigöra sig och förena sig med Mästaren i det bortomliggande. 

2 I varje hjärta finns det en sorg, ett klagomål, som ni försöker dölja för min blick. Du kommer för 

att lära dig av mig och vill inte visa mig din sorg. Men du står inför min genomträngande blick, som 

tränger in till botten av ditt hjärta och känner med din smärta. 

3 Innan jag ger dig mina instruktioner ska jag lägga min balsam på dina sår och fylla din själ med 

frid. Jag vill se dig stark och känna dig nära mig. De band som finns mellan dig och Fadern ska bli tätare 

för varje dag, så att kedjorna som binder ditt hjärta till jorden kan brytas och din själ kan bli fri. Jag har lärt 

er att lyda andliga och mänskliga lagar, så att ni inte faller in i materialism eller andlig fanatism. 

4 Ni har lidit mycket för att nå fram till den punkt där ni får bevittna min tredje uppenbarelse och 

höra mitt ord igen. Bland er finns de som, trots att de har hört mig, inte är fria från lidande eftersom deras 

själ inte har kunnat frigöra sig från mänskliga behov. Men jag kommer som en tålmodig och kärleksfull 

Mästare för att hjälpa er med min undervisning så att nykomlingarna kan göra framsteg i sin vandring. 

Livets prövningar är en del av min undervisning, de formar och stålsätter era själar så att de kan stå 

emot de nya prövningar som kommer. Smärtan har varit det sätt på vilket ni har kommit till mig. 

Samma sak hände under den andra epoken. Det var de blinda, de spetälska, de förlamade, de besatta, de 

döva ─ de som hade svedande sår inte bara på sina kroppar utan också i sina "hjärtan" ─ som vittnade om 

mig. 

5 De kärleks- och barmhärtighetsverk som jag utförde bland er, som ni kallade mirakel, tände tron i 

dessa hjärtan, och genom dem kom många andra till mig. Det var min vilja att göra dessa verk för att få 

hjärtats och själens djupaste strängar att darra, så att människan direkt skulle få uppleva Jesu kraft ─ den 

övernaturlige mannen som utförde verk som var omöjliga för andra människor att utföra ─ verk som stod 

över vetenskapen och allt som Herrens budbärare hade gjort i gångna tider. Det var ännu inte tidernas 

fullbordan, och därför kom Fadern, eftersom han är Ande, ner till människorna gömd i Jesu kött, så att alla 

hans verk skulle bli synliga och hans ord hörbara. 

6 Det är därför jag först botade de fysiskt sjuka vid många tillfällen, så att de mest otroende och 

materialiserade skulle få ett bevis för sina ögon. För om jag bara hade utfört dessa mirakel på själen skulle 

folket varken ha sett eller trott på dem. 

7 Tiderna har förändrats. Om ni inte var likadana skulle jag upprepa dessa mirakel bland er för att 

vittna om mig. Men ni var mina vittnen på den tiden. Ni har inte bara bevittnat min barmhärtighet utan 

också tagit emot den. Hur många av er har inte känt Jesu smekning, det mjuka trycket från hans hand på 

ert huvud? Hur många av er har inte hört ljudet av detta ord som fyllde er kropp och själ med dess helande 

kraft och kärlek. 

8 I dag kommer jag direkt till din själ, för jag har funnit den blind hos vissa, utan rörelseförmåga hos 

andra, döv för den gudomliga rösten hos ytterligare andra, och spetälsk genom synd och last hos vissa. 

Därför har jag kallat er att komma till mig frivilligt och fredligt. Men du var förhärdad i ditt hjärta. Det var 

först när smärtan var mycket intensiv som du gav dig iväg till Mig. 

Tidigare knackade du på den ena dörren efter den andra för att få sinnesfrid, hälsa eller komfort. Men 

när ni fann att dessa fördelar inte fanns någonstans, böjde ni ödmjukt era nackar för att komma in i min 

närvaro. Ni har alla kommit hit. Inte ett hjärta, inte en själ har kommit till mig som inte behövde min 

barmhärtighet, och det är därför som jag återigen säger till er att ni har funnit denna väg genom smärta. 

9 Vissa krävde i sin otro att jag skulle göra ett mirakel för att de skulle tro. Sedan satte jag dem på 

prov genom att inte ge dem det mirakel de krävde. Ty den som tror på mig och älskar mig ställer aldrig 

villkor till Fadern. Andra, trots sin brist på tro, fortsatte att lyssna till min undervisning tills deras hjärta 

böjde sig, vilket gjorde att miraklet skedde på dem. När de öppnade ögonen fulla av tro på sin Herre insåg 

de med oändlig glädje att de hade återfått hälsa och frid. Och ytterligare andra, som också framhärdade i 

att lyssna till Mitt Ord, glömde sin fysiska smärta och lyfte upp sina själar tills de själva välsignade sina 

lidanden eftersom de var bland dem som kom närmare Mig. 

10 Var välsignade eftersom ni har insett att jag på detta sätt har prövat er tro och kärlek och att ni 

genom er längtan efter frälsning har fått min barmhärtighet och mina gåvor. 
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11 Jag har varit mästare, jag har varit far, läkare och domare. Jag är den högsta kärleken. Sök mig 

alltid som Fader och Mästare. Bli inte sjuk om du inte söker mig som läkare, och utmana inte min rättvisa 

om jag inte är med dig som domare. 

12 Genom att praktisera moral, dygd och spiritualisering befrias du från kroppens sjukdomar och 

samvetets smädelser. 

13 Jag säger er än en gång att jag inte har kommit till mänskligheten i dag för att upprepa mina 

mirakel från den andra eran. För jag har kommit för att söka er själ, men utan att glömma er kropp, för 

även den är min skapelse. Jag har närmat mig dig för att fylla ditt hjärta med frid och för att få ditt ansikte 

att le mitt i den här tidens växlingar och smärtor. 

14 Jag har tänt ditt hjärta med ljuset från ett ideal som är verklighet, för det idealet är jag, målet för 

den väg där du alltid kommer att ha min närvaro och min hjälp. På den kommer jag att vara en 

väckarklocka, en vän, en läkare och en väktare som skyddar din sömn. 

15 Din själ upptäcker nu sin värld, även om den fortfarande bor på jorden. Den håller nu på att lära 

känna sin fristad, den har hittat vägen och från den ser den sitt sanna fädernesland vid horisonten. 

Du frågar mig i ditt hjärta vilka som kommer att nå honom, och jag svarar dig: Alla. Men i framtiden 

kommer det inte att vara smärta som vägleder dig eller prövningar som tvingar dig. Det kommer att vara 

din kärlek, ljuset som leder dig till mig. Vägens prövningar tjänar bara till att skaka om dig från din 

materialism. 

16 När stormarna och orkanerna är över kommer det att bli lugn och frid i era hjärtan. Då kommer ni 

att nå er förening och Fadern kommer att säga till er: Nu är ni redo. Tänk på andra nu, nu har du rätt att 

undervisa dina medmänniskor, för nu kan du föregå med gott exempel. 

17 Det nya Jerusalem kommer att öppna sina portar. I den kommer väktarna att stanna kvar, och från 

den kommer budbärarna att ge sig ut till nationerna för att föra fram lycka och vittnesbörd. 

18 Ditt ord kommer att knuffa ner idolerna från deras piedestaler, och ljuset som kommer från dig 

kommer att skingra mörkret. 

19 Även om du tycker att det verkar vara ett alltför stort ansvar, säger jag dig att du kan klara av den 

här uppgiften. För din själ började sin utveckling för länge sedan. 

20 Under den första tidsåldern behöll Israel förbundets ark endast för sig själv. Men när Jesus 

predikade på jorden gick han över Judéens gränser och skickade sina apostlar till andra nationer för att 

sprida kärlekens säd. 

21 Idag kommer jag som den Helige Ande, och min universella undervisning omfattar alla, utan att 

skilja på raser, lärda och okunniga, rika och fattiga. I den kommer alla universums invånare att förenas och 

bo i ett oändligt antal världar. 

22 Ur detta "folk" kommer det andliga tempel att växa fram i vilket jag kommer att bo för evigt ─ det 

inre templet där ett kärleksaltare för min gudomlighet kommer att växa fram ─ en helgedom som inte 

kommer att byggas med stenar utan med böner, barmhärtighetsverk och sanna vittnesbörd. I detta tempel 

kommer min avbild att finnas ─ inte den som är gjord av människans hand, utan den som jag har skapat 

"till min avbild och likhet": människan, begåvad med själ och upplyst av Andens ljus. 

23 Du har en reflektion av det gudomliga inom dig, jag är verkligen inom dig. Intelligensen, viljan, 

förmågorna, sinnena och dygderna som du besitter vittnar om den högre natur som du tillhör och är ett 

levande vittnesbörd om Fadern som du kommer från. 

24 Ibland, genom olydnad och synd, fläckar och besudlar ni den bild som ni bär av mig i ert väsen. Då 

liknar du inte mig, för det räcker inte att ha en mänsklig kropp och själ för att vara en avbild av Skaparen. 

Den sanna likheten med mig finns i ert ljus och i er kärlek till alla era grannar. 

25 "Väx och föröka er" säger jag till er själ i denna tredje tidsålder, som jag sa till människosläktets 

fäder när jag bad dem befolka jorden med mänskliga varelser. Väx och föröka er, kära människor, men 

väx i andlighet och öka i dygder. 

26 Var ljus bland så mycket mörker som råder i denna tid. Var bön och manna, var balsam och 

smekning, då kommer du att harmonisera med de människor som älskar mig, med de själar som dyrkar 

mig. 

27 På jorden har du en tillflyktsort som är ditt hem ─ den institution som är universums avbild, så att 

du i dess sköte kan hämta kraft för livets kamp. 
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28 Se till att ditt hem har något av en fristad, att det är ett litet rike, en oas i ditt livs torra och fientliga 

öken. Vakta dygden i ditt hem, men fall inte in i själviskhet på grund av överdrivet ambitiösa ambitioner, 

för då kommer det inte längre att likna universum på grund av sin brist på gästfrihet, kärlek och 

barmhärtighet. Låt ditt tak vara gästvänligt och ditt bord broderligt. 

29 Det är bara på kärlekens väg som du kan nå mig och lära känna mig. Det är därför jag har 

instruerat er om hur ni ska leva enligt denna undervisning. För den inspirerar dig till sann kärlek. 

30 Mitt ord kommer att vara din guide i denna tredje tidsålder och kommer att leda dig genom hinder, 

"klyftor" och "mörker", eftersom det innehåller mina instruktioner. 

31 Kom ihåg att jag ensam är din frälsning. I gångna tider, i nuvarande tider och i kommande tider har 

min lag varit, är och kommer att vara vägen och vägledningen för era själar. 

32 Saliga är de som bygger på min lag, för de kommer aldrig att gå vilse vid vägkorsningar. De 

kommer att komma till det förlovade landet och sjunga triumfens sång. 

33 Älskade människor: Varje steg framåt som ni tar på vägen välsignar jag och fyller därmed er själ 

med frid och tillförsikt som en sporre för er att inte stanna upp eller somna som ni gjorde förr i tiden. 

34 Var inte nöjd med dina tidigare arbeten. Var medveten om att målet fortfarande är långt borta, och 

för att nå det måste ni fortfarande "vandra" en hel del, skaffa er nya meriter och anstränga er för att nå er 

höjd. 

35 Själens fulländning kan inte mätas i termer av tid på jorden, vare sig det handlar om århundraden 

eller tidsåldrar. Själens fulländning och utveckling har evigheten som sitt verksamhetsområde. Men 

eftersom du har evigheten framför dig får du inte bortse från dagarna eller minuterna i ditt jordiska liv, 

eftersom du tror att om du lämnar dem oanvända har du fortfarande stora möjligheter att ersätta dem. 

Du har inte blivit medveten om vad din själ lider när den har missat ett enda steg på sin utvecklingsväg, 

eller när den har släpat efter ett "ögonblick". Det är nödvändigt att du inser värdet av varje ögonblick av 

din existens, så att du lever vaket och använder det till förmån för din fysiska och andliga utveckling. 

36 Jag vet att ni inte alla kan ta er fram på denna väg med samma steg. Därför säger jag till dem som 

redan har kunnat gå med ett säkert och fast steg: Glöm inte de som kommer efter dig. Inse att en del 

kommer trötta, andra har slutat och ytterligare andra tappar tron för en kort tid. 

37 Jag ger er uppdraget att ta hand om dem som snubblar och faller på vägen, så att ni kan få tillfälle 

att utöva ert brödraskap och bevisa vad ni har lärt er av mina läror. 

38 Om någon har för avsikt att hålla sin kunskap, sin tro och sina gåvor för sig själv, eftersom han är 

rädd att andra ska använda och njuta av det han har utarbetat, kommer han att komma till mig ensam och 

tomhänt. Han kommer att överlämna sin säd till mig, men inte sin skörd, eftersom han aldrig sådde, utan 

nöjde sig med att ta emot säd och använda den för sig själv. 

39 Den som glömmer sig själv för att ge sina medmänniskor det som han bär i sin själ, och vars 

största glädje är att hjälpa sin nästa att stiga upp till toppen av det berg där det andliga målet finns, 

kommer att anlända med stora skaror i sitt kölvatten, välsignad av sina andliga bröder och systrar, med en 

själ full av ljus i fullgörandet av sitt uppdrag. 

40 Kom till mig, lärjungar, elever och eftersläntrare. Lärjungar kallar jag de av er som har studerat 

min undervisning från det ögonblick då jag avslöjade för er att det nu är den tredje tiden då människans 

själ måste sväva upp och nå en stor höjd för att vara i harmoni med Fadern. 

Och till er som känner er som lärjungar säger jag i sanning att detta inte är den första lektionen som ni 

har fått av mig. För länge sedan, i andra tider, talade jag till er, och sedan dess har ni känt till lagen, och 

sedan dess har jag väntat på att ni ska uppfylla den. 

Till er som jag har kallat eftersläntrare säger jag att ni inte ska bli förvånade över att jag ger mig till 

känna bland er, för det var förutspått att jag skulle återvända till människorna. 

41 Hör mig, alla ni, och förbered er själ, för jag ger er själsmat, brödet utan surdeg, som jag sa till er i 

den andra eran. Endast från mig kan ni ta emot detta bröd, som är min Andes essens och kärlek till varje 

varelse. Ge er själva näring med den från och med idag så att inget av mina barn saknar denna näring. Dö 

inte av hunger, för jag, Fadern, säger er nu att ni aldrig har haft mig så nära er som nu. 

42 Jag har lovat att stödja er och ge er skydd eftersom ni är mina barn. Tvivla inte längre, känn dig 

inte hungrig eller övergiven av denna kärlek, och känn min närvaro på varje nivå du befinner dig på. 
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43 Jag vill att ni ska känna smaken av den frukt som jag erbjuder er, så att ni inte blir lurade. För 

slutet på min manifestation närmar sig, och efter den tiden kommer det att finnas faror och snaror för det 

utvalda folket. De som inte noga studerar den undervisning de får kommer att kunna falla i frestelse. 

Endast de lärjungar som förblir vaksamma och bedjande kommer att se sig själva fria från fel och kommer 

att föra med sig det rena fröet och veta hur de ska föra det vidare till sina medmänniskor. 

44 Jag har markerat tidpunkterna för mina uppenbarelser i de tre tidsåldrarna: Från den första 

människan till Jesu födelse var den tid som utgjorde mänsklighetens första tidsålder. Det var en lång tid 

full av prövningar, kamp och erfarenheter för din själ, som var i full utveckling. Jesus markerade början på 

den andra tidsåldern, och människan studerade den lektion han gav henne genom sitt exempel, och hon 

skakades när hon kände "Ordet", Faderns sändebud, närma sig. 

Hans vistelse i denna värld var kort; efter en kort tid återvände han till Fadern, varifrån han hade 

kommit, efter att ha utbildat och förberett de utvalda så att hans ord kunde föras till jordens ändar. Från 

den tiden fram till år 1866, då tecknen som tillkännagav att en ny tidsålder skulle börja, ägde det rum som 

ingår i den andra perioden. 

Efter den tiden har en ny cykel öppnats för mänskligheten, den tredje, och min Ande har i sin fulla 

effektivitet instruerat er att gå från en period till nästa och att ta emot det frö, det ljus och den nåd som 

motsvarar den tiden, så att ni kan känna igen den grad av utveckling som ni har uppnått och steg för steg 

närma er förandligandet. 

45 Den tidsperiod under vilken jag ger er min undervisning genom en människas förmedling är 

bestämd, och liksom varje order från mig måste den genomföras. Efteråt kommer din tro, intuition och 

tillit till mig att berätta för dig att jag är nära dig, och du kommer att känna att jag djupt inne i din själ 

leder dina steg, och alltid pekar på toppen av berget och hjälper mina barn att nå fulländning, vilket är det 

mål som väntar på själarna. 

46 Välsignade kvinnor: Du hör också till mitt apostlaämbete. Det finns ingen skillnad mellan 

mannens och din anda, även om ni är fysiskt olika och uppgifterna på båda sidor också är olika. 

47 Ta Jesus som herre över din ande och följ honom på den väg som hans kärlek har stakat ut. Gör 

hans ord till ditt eget och omfamna hans kors. 

48 Jag talar till din ande med samma ord som jag talar till människor, eftersom ni är andligt lika. Men 

om ert kvinnohjärta söker ett exempel att efterlikna, om ni behöver perfekta exempel för att stödja er i att 

fullända er själva i livet, kom ihåg Maria, observera henne under hela hennes liv på jorden. 

49 Det var Faderns vilja att Marias ödmjuka liv skulle skrivas ner av mina lärjungar, som kände henne 

och samtalade med henne under hela hennes tjänst. 

50 Det livet ─ ödmjukt för dem som känner det ─ var strålande från födseln till dess slut i världen. 

Maria skrev många sidor av kärleksfull undervisning med sin andes ödmjukhet, med sin oändliga ömhet, 

med sitt hjärtas renhet, med sin kärlek till mänskligheten, som hon uttryckte mer med tystnad än med ord, 

eftersom hon visste att han som skulle tala till människorna var Kristus. 

51 Marias ande var själva moderskärleken som utgick från Fadern för att ge mänskligheten det 

perfekta exemplet på ödmjukhet, lydnad och mildhet. Hennes vandring genom världen var ett spår av ljus. 

Hennes liv var enkelt, majestätiskt och rent. I henne uppfylldes de profetior som meddelade att Messias 

skulle födas av en jungfru. 

52 Endast hon hade kunnat bära Guds säd i sin livmoder, endast hon var värdig att förbli 

mänsklighetens andliga moder efter att ha fullgjort sin uppgift gentemot Jesus. 

53 Därför är Maria ert perfekta exempel, kvinnor. Men vänd er till henne och ta henne som förebild i 

hennes tystnad, i hennes ödmjukhetens verk, i hennes oändliga självförnekelse av kärlek till de behövande, 

i hennes tysta smärta, i hennes barmhärtighet som förlåter allt och i hennes kärlek som är förbön, tröst och 

ljuvlig hjälp. 

54 Jungfrur, makar, mödrar, föräldralösa flickor eller änkor, ensamma kvinnor, ni som har ett hjärta 

som är genomborrat av smärta ─ kalla Maria er kärleksfulla och omtänksamma mor, kalla henne i era 

tankar, ta emot henne i er ande och känn henne i ert hjärta. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 226 
1 Mästaren välsignar er. Jag förbereder er för att ni ska kunna fräscha upp er i min närvaro och få 

styrka att stå emot de andliga, moraliska och materiella prövningar som fortfarande finns bland er. 

2 Jag har ofta talat till er om de prövningar som kommer att drabba världen vid denna tid. Om du 

öppnar ögonen kommer du att se att de redan har anlänt. I morgon kommer det att komma fler. Ni som har 

motgiftet mot dem kommer att få möjlighet att vinna respekt. Om du följer mina instruktioner kommer du 

att kunna beordra naturkrafterna, som då kommer att stoppa och inte göra någon skada på dina nära och 

kära, och de kommer att lyda dig som lydiga tjänare. Din kraft kommer inte bara att omfatta en liten grupp 

människor, utan hela regioner och nationer kommer att få lindring i sin trångmål genom bönerna från 

"Israels folk". Men ve dig om du inte förblir "vaksam" och bedjande, för då kommer din brist på 

uppfyllelse av ditt uppdrag att tynga din själ och du kommer att känna dig för svag för att möta motgångar. 

3 I denna tid av eftertanke och uppfyllande av uppdraget måste ni förbereda er för att slutföra det 

uppdrag som ni påbörjade i gångna tider. Korrigera misstag, ge kärleksfullt tillbaka din själ dess renhet. 

Ert tvivel är stort eftersom ni, som sändebud från mig, inte har förmedlat allt det som jag har anförtrott er 

till förmån för mänskligheten. 

4 Välsignad är den som har tro, men jag välsignar också den som kommer till mig och ber mig om 

denna dyrbara gåva. Jag har alltid sagt till dig: "Tron räddar dig". I allvarliga kriser, i stora prövningar 

kommer den som ber och litar på oss att bli räddad. Varför faller ni ibland ner i förtvivlans och 

hopplöshetens avgrund, trots att ni vet att jag älskar er och att ni åtnjuter mitt fulla beskydd? Om ni inte 

har en energisk tro, leta efter den inom er själva, och när ni har hittat den, bär ni den med er som en lampa 

som lyser upp er väg. Då kommer du att vara stark, tålmodig och i samklang med ditt öde. 

5 Jag har lärt dig att be, och i den bönen var vi i tankegemenskap. Du har kallat mig i dina lidanden 

och i dina fridens timmar. Även när du har syndat har du sökt min närvaro för att gråta med mig över dina 

överträdelser och på så sätt lugna din själ. Min kärlek och mitt tålamod är gränslösa och uppenbaras för er 

utan uppehåll. 

6 Det fastställda datumet för min avresa närmar sig. Då kommer mitt ord att upphöra, men jag 

kommer att finnas kvar i andevärlden i mina lärjungars hjärtan. Vid den tiden måste du ha lärt dig att söka 

mig i ditt inre tempel. Härligheten kommer att visa sig i din själs tro, kärlek och förhöjning. Ingen kommer 

att kunna förstöra denna helgedom om ni har byggt den med orubblig tro. Håll ut i min undervisning så att 

du alltid kan känna igen den uppgift som jag har anförtrott din själ. 

7 Sök mig i det oändliga med din själs känslighet, men be inte om att få se mig. Dina ögon kan inte 

se min Ande. Johannes, min lärjunge från den andra eran, såg i sin stora vision inte min Ande i all sin 

härlighet. Jag visade hans andliga ögon endast allegorier som innehöll ett stort mysterium som han i all sin 

upphöjdhet inte kunde tolka. Han tackade mig för vad jag hade gett honom och skrev ner för kommande 

generationer vad han såg och hörde i det stora ansiktet. 

8 Den här tidens profeter: Gå vördnadsfullt in i det Oändliga, och jag ska ge er, för er förberedelses 

skull, vackra visioner som kommer att uppmuntra folket och förkunna för dem de händelser som ska 

komma. Till och med barn kommer att vittna om vad de har sett; jag kommer att ge dem stora visioner. 

Min visdoms ljus kommer att lysa över dig. 

9 Det ord som Mästaren sänder i denna tid har förtjänsten att avslöja läror som är okända för 

människorna genom en förberedd människa som fullgör sin uppgift som röstbärare med verklig förståelse. 

Denna nåd lär er samtidigt att genom mina manifestationer förstå den utveckling som själen har uppnått 

under den tredje tidsåldern. 

10 Mitt ljus har fått dig att se denna sanning klart och tydligt, den genomsyrar hela din varelse. Det är 

kristallklart vatten för den trötta själen att släcka sin törst med. För hjärtat är det en uppmuntran i kampen 

mot det elände och de frestelser man måste stå emot dag efter dag. Denna kunskap är den styrka som 

uppmuntrar er, den nåd som förnyar mina lärjungar. 

11 För att kunna känna igen något mer av själen och det liv som omger dig var du tvungen att 

utvecklas under olika jordiska liv. Ni har gått in i ljusets tidsålder som gör det möjligt för er att känna igen 

min lärdom i dess sanna betydelse, inte längre på det sätt som ni föreställde er den. Detta gör det möjligt 

för dig att känna igen den väg som leder till det eviga livet. Hur många uppenbarelser kommer människan 
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inte att få veta genom detta ljus, och hur många tidigare misstag kommer hon inte att få beklaga när hon 

upptäcker dem! För nu är det dags för uppvaknande, det är en tid av frihet för ande- och tankefrihet. 

12 Alla överflödiga sedvänjor som människan släpat med sig som kedjor kommer att falla bort från 

henne när hon frigör sig från materialismen genom sin nya förberedelse. 

13 Du måste höja din röst så att världen kan höra den. Ni ska vara språkrör för denna goda nyhet, som 

sanna vittnen som vet hur de ska förklara vad deras öron har hört och deras sinnen har tagit emot, och som 

bekräftar det med era gärningar av kärlek och barmhärtighet. 

14 Om det inte har varit fulländat i era handlingar fram till nu, beror det på att ni inte har velat 

förvandla er själva genom min undervisning. Du har saknat vilja, självförnekelse och ansträngning. Men 

din själ vill flyga upp i sin önskan att komma närmare mig och fullfölja sin uppgift. 

15 Om vetenskapsmännen basunerar ut storheten i sin kunskap är det för att de är övertygade om den. 

För att kunna tala om mitt arbete måste ni också fördjupa er i det tills ni är övertygade om dess sanning. 

16 Förstå: Du kan inte tala om eller bekräfta det du inte vet, eftersom du är rädd för att hamna i en 

falsk eller felaktig situation. Om du däremot är förberedd och har kunskap och djup tro inom dig, kommer 

du att få sanningens ljus. 

17 Kom ihåg att min undervisning inte är begränsad till dina idéer och din förståelse. Min gudomliga 

visdom har ingen gräns. Ingen kan påstå att han har känt till eller förstått något av mina uppenbarelser 

innan jag avslöjade dem för honom. 

18 Medan vetenskapsmännen försöker förklara allting med sin materiella kunskap, avslöjar jag för de 

ödmjuka det andliga livet, det verkliga livet, där orsaken, anledningen och förklaringen till allt som 

existerar finns. 

19 Den kunskap som du förmedlar kommer att ge upphov till den uppfattning som människor får om 

mitt arbete. Många kommer av brist på förståelse att döma Min Läran efter er oansenlighet, precis som 

Jesus, Kristus, under den "andra tidsåldern" dömdes efter sitt ödmjuka utseende och sin enkla klädsel, och 

eftersom de tolv som följde honom också var enkelt klädda. Men jag säger er i sanning att de inte var 

klädda i trasor, och att de bara hade förkastat jordiska fåfängligheter eftersom de tack vare min 

undervisning hade förstått var själens sanna värden består. 

20 Jag säger till er, lärjungar: När människor börjar studera mitt verk och de söker upp er och frågar 

ut er, låt er inte frestas och tro att ni är överlägsna på grund av den kunskap som ni har fått från mig. Ju 

mer ödmjuk du är, desto mer ädel och pålitlig kommer de att anse dig vara. 

21 På detta sätt kommer ljuset som löser upp fanatismen och befriar själen att gradvis gå från person 

till person. Och de som kallade sig kristna utan att vara det kommer att lära känna och tolka Kristi sanna 

läror genom detta ljus. För det kommer att ge dem en upplyftande uppfattning om det andliga liv som 

Jesus talade om i sin undervisning. 

22 Lärjungar, lyssna på mig, för han som lärde er ödmjukhet och kallade er bröder i sin kärlek är 

samma person som talar till er idag i denna tid. 

23 Min hemliga skattkammare öppnas inför lärjungarna för att förvandla dem till mästare. Hör mig 

och studera mitt ord så att jag kan sända er till provinserna och folken för att sprida min undervisning. 

24 Just nu talar jag till er från min "tron" och min röst hörs i er värld genom en person som jag har 

begåvat. 

25 På samma sätt som Messias' ankomst tillkännagavs i den första eran, tillkännagav jag också min 

återkomst till er. Och nu är jag här! 

26 År 1866 gav sig Elias', profetens och pionjärens Ande till känna för att bereda Herrens vägar, tända 

ett ljus i de "förstas" hjärtan, för att förkunna min nära förestående ankomst och för att förbereda 

röstbärarna, män och kvinnor utan utbildning, genom vilka min Heliga Ande skulle manifestera sig. 

27 Genom dessa språkrör har jag gjort mig själv känd så att mitt ord också kan höras av Guds utsedda 

tjänare på jorden, så att alla de som på något sätt bryter mot mina lagar kan avstå från att fortsätta att 

vanhelga dem och de kan lära människor den sanna vägen som leder till mig. 

28 Återigen kommer de skriftlärda och fariséerna att resa sig för att döma och pröva mig ─ nu i er. 

Men jag säger er: Var ödmjuka med den ödmjukhet som jag lär er, så att de kan känna igen er som mina 

lärjungar. 
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29 Israels folk är ännu inte enat. Medan vissa är "i anden" har andra fortfarande en jordisk kropp. 

Vissa räddas, medan andra befinner sig på avgrundens rand. Bland dessa finns de som tror att de älskar 

Fadern, men som i själva verket dyrkar guldkalven. Men den tid närmar sig då detta folk kommer att vara 

enat och förberett. 

30 Ni som hör mig och tillhör det folket är bland dem som har följt ljudet av min kallelse, som är som 

en melodisk klocka som ringer. Du kommer att få belöningen för din lydnad och goda vilja när du hör "det 

gudomliga ordet" ─ samma som talade i Jesus, rabbinen från Galiléen. 

31 Jag lär er att inte censurera era medmänniskors trosuppfattningar och gudstjänsthandlingar i deras 

olika religiösa samfund. Min doktrin, som är allomfattande, lär dig respekt för varje tro. Ni vet att jag finns 

i alla, både i den som är ren och i den som är befläckad av synd. 

32 Jag älskar alla och straffar ingen. Det är min rättvisa som korrigerar och fulländar själar. 

33 Den gudomliga anden är full av kärlek, i honom finns ingen vrede. Tro på det: Om Fadern skulle 

känna ilska för ett ögonblick inför dina förolämpningar och överträdelser skulle det ögonblicket räcka för 

att utplåna dig. 

34 Därför har jag kommit "på det vita molnet" för att låta dig höra mitt ord, för att ta bort din ondska, 

för att öppna dina andliga ögon för sanningen och för att presentera mig själv i ditt livs öken som en palm 

som du har vilat i skuggan av. 

35 Jag har inte gett er materiella rikedomar, för om ni skulle få allting skulle ni vända mig ryggen. 

Vad skulle du göra om du blev rik? Men sannerligen säger jag er: Det som jag nu ger dig är mer än en 

juvel ─ det är en skatt. 

36 Vart tar själarna vägen efter den fysiska döden? Ditt hjärta vet inte, det känner inte till dessa 

världar. Men du måste gå upp på den smala vägen för din andliga utveckling så att din själ inte går in i 

mörkrets dal. 

37 Stå upp för att leva ett nytt liv, ett liv i fred. Jag vill att ni "ser" och ber nu, för mänskligheten står 

inför sin förintelse. 

38 En del tror inte på min närvaro eftersom de motsätter sig dessa mötesplatsers fattigdom och 

blygsamhet och att de röstbärare genom vilka jag gör mig känd är oansenliga. Men om dessa tvivlare 

studerade Kristi liv skulle de inse att han aldrig sökte prunk, hyllning eller rikedomar. 

39 Dessa platser kan vara lika fattiga och enkla som stallet och halmen där jag föddes vid den tiden. 

40 Lärjungar, ni har suttit vid mitt himmelska bord och där har ni ätit och druckit min kärleks bröd 

och vin. 

41 Från min "tron" sänder jag min stråle för att glädja dig med konserterna i mitt ord. 

42 Jag har väntat på att du ska komma, precis som tidigare. 

43 Sitt vid mitt bord och omge mig. Om du är hungrig och törstig kan du äta här: Ta för er och ät. När 

du känner dig ledsen eller sjuk är min närvaro här för att ge dig hälsa och tröst. 

44 Ge alltid näring åt hoppet om att du ska bo hos mig i evighet. På samma sätt som jag har uppfyllt 

mina löften om världen kommer jag också att uppfylla mina löften om det andliga livet. 

45 Gör förtjänster på jorden och du kommer aldrig att avvika från den väg som leder till mig. 

46 I denna tid går ni genom en ny öken där ni inte har dött av hunger, eftersom mitt ords mirakel har 

ägt rum i den, vilket har gett näring åt er själ, precis som ni gav er näring av mannat i ödemarken och 

senare åt av bröden och fiskarna i Jesu mirakel ─ även det i öknen. 

47 I dag är det inte den varma sandöken som ni går igenom, och det är inte heller jordens bröd som 

jag erbjuder er. Nu stiger du upp till bergets topp och det eviga livets bröd ger dig näring. Din själ förstår 

perfekt den bildliga innebörden i vilken jag talar till dig, eftersom din andliga utveckling gör det möjligt 

för dig att tränga in i kärnan av min undervisning. 

48 Du klättrar nu upp för berget steg för steg under korsets tyngd. När du blir trött, åkalla mig, och 

genast kommer Mästaren, som din medkorsbärare, att hjälpa dig med din börda, så att du kan fortsätta din 

försoningsresa till slutet. Ni har alla uppdrag och uppgifter, och därför är jag med alla ─ både barn, 

ungdomar och vuxna. Men om jag har utstakat ditt öde och anförtrott dig korset är det för att jag vet att du 

kan göra din Fader rättvisa. 
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49 Ingen kommer att kunna avgöra sin egen andliga utvecklingsnivå och inte heller vilken 

existensnivå hans eller hennes medmänniska befinner sig på. Det är bara jag som kan bedöma detta. 

50 Jag har kommit för att bryta kedjorna som binder er till världen, för att ge er den andliga friheten 

att höja er i längtan efter Ljuset, som är sanningen. 

51 Ingen vill vara sist, alla vill vara först. Därför ska du skaffa dig meriter och arbeta. Bevattna 

åkrarna med kärlek, gör dem fruktbara och så Mästarens utsäde på dem. Då kommer de generationer som 

kommer efter er att känna igen på era märken att ni har undervisats av Fadern. 

52 Försvara dina åkrar med ljusets svärd som jag har gett dig, så att frestelser inte förstör dina frön. 

53 Jag har erbjudit er himmelriket som belöning för ert andliga arbete. I den kommer du att vara med 

din skapare, som i denna tid kommer till dig som far och mästare för att trösta och upplysa dig. Här är min 

undervisning, i vilken ni får se min kärlek, min uppriktighet och min rättvisa uppenbaras, och även mina 

råd, med vilka jag vill leda er till visdom. 

54 Jag har alltid uppenbarat mig för människan på ett enkelt sätt så att hon kan förstå mig, och jag har 

alltid gjort det inom ramen för ditt intellekt och ditt hjärta. Jag har kommit ner till er för att ge er ett 

exempel på ödmjukhet när jag sänkte mig ner till ert eländiga liv för att höja er till ett bättre liv. 

55 Jag har frågat er på vilket sätt ni föredrar att jag talar till er, och ni har svarat mig att ni vill känna 

igen mig i vilken form jag än gör det. Sätt mig inte på prov. Vad ni måste göra är att försöka förandliga er 

själva så att ni bättre kan tolka mina manifestationer och därigenom vittna fullt ut om min lära med verk 

av sann kärlek. 

56 Jag har alltid fört er till ljuset och visat er vägen uppåt. Idag förbereder jag er så att ni med er bön 

kan falla in i en större hänryckning och skåda det andliga livet på nära håll och skåda er Fader i all sin 

härlighet över sina skapelser. 

57 Min Ande kallar för närvarande varje själ, sinne och hjärta att äta sig mätta på mig eftersom ni är 

hungriga. Ni har inte vetat hur ni ska livnära er på mina ord, ni har inte använt er av de lärdomar som jag 

har gett er tidigare. Livets bok, som innehåller lagen och budorden, är bevarad och bortglömd av den 

nuvarande världen. 

58 Jag har kommit i andevärlden och min närvaro har väckt er. Mitt ljus har nått dig och ditt samvete 

har påmint dig om alla dina gärningar. 

59 Jag bjuder in dig att gå in i ett nytt liv och att uppnå en större själslig upphöjning. Jag har tillåtit er 

andliga utveckling genom tiderna så att ni idag förstår mina uppenbarelser och, efter att ha hört mig, tar ni 

med er själ varje ansvar som kommer till er och omfamnar ert uppdrag med kärlek. 

60 Hur ska du få mänskligheten att uppnå andlighet i en epok av så stor materialisering och 

sinnesförvirring? Var medveten om att ditt arbete är svårt, att du måste vara stark och tålmodig i kampen 

för att klara av det. Ni måste göra en stor ansträngning för att korrigera den feltolkning som har gjorts av 

min lag, och även det bristfälliga sätt på vilket ni erbjuder mig er dyrkan. Men ni måste komma ihåg att ni 

inte kan förändra gudstjänstens idéer och former på ett ögonblick, utan att ni för att uppnå detta måste 

beväpna er med tålamod och god vilja och föregå med ett exempel på kärlek genom era gärningar. 

61 I den första gången var era erbjudanden väsentliga. Era offer var oskyldiga varelser: Lamm eller 

fåglar, även frön och grödor som du trodde att du gjorde mig nöjd med. Du var fortfarande mycket 

omogen och kunde inte se bortom din värld. Jag gav dig en tidsperiod efter den andra, och väntade alltid 

på ditt uppvaknande. 

62 Under den andra tidsåldern tog ni emot mitt ord genom Jesus, och han lärde er den mest perfekta 

kärlek som ett barn kan visa sin Fader. Han öppnade en ny värld för människans själ och lämnade efter sig 

en skatt av visdom som du fortfarande inte har förstått. 

Idag, i den tredje tidsåldern, öppnar jag Livets Bok för er och i den visar jag er nya lektioner som talar 

till er om närheten till Min Ande, om fredens tidsålder som väntar människan efter hennes rening och 

andliga upphöjning. 

63 Alla dessa lärdomar finns i din själs djup. I dag undervisar jag er så att ni i morgon kan vara ledare 

och lärare för de nya generationerna och ta hand om deras själar så att inga onödiga traditioner eller falsk 

kunskap får slå rot i dem. Bär lagen och mitt ord i din själ. Undervisa med den och för mänskligheten, som 

börjar återuppstå, in på den säkra vägen. 



U 226 

101 

64 Jag skickade inte Moses eller profeterna för att ge er detta budskap. Jag har själv kommit för att 

förbereda dig för att ta ett avgörande steg på den andliga vägen. 

65 Vakta och be, var alltid försiktiga och handla enligt mina instruktioner, så att ni kan inse storheten 

i detta avslöjande av den tredje tidsåldern. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 227 
1 Älskat folk: Återigen hör jag er bön där ni ber mig att trösta er eftersom ni går igenom svåra 

prövningar som får er att gråta. 

2 Jag ser för tidigt böjda kroppar, för tidigt gråa tinningar, åldrade barn- och ungdomsansikten. Jag 

ser ingen glädje i människornas hjärtan och ingen frid i deras själar. 

3 Inte ens ni, som är det utvalda folket, åtnjuter perfekt lycka, eftersom ni mer än de andra vet att ni 

lever i en värld av kamp, försoning och prövningar, att fred råder i andra, högre världar än den här och att 

man måste förvärva meriter för att kunna stiga upp. 

4 Jag har gett denna mänsklighet små vilor mitt i kampen så att den kan få ny kraft och vila för en 

stund på sin väg. 

5 Människan söker förgäves efter välbefinnande, fred, herravälde och jordisk ära. Han har hela tiden 

upplevt bara snubblande, besvikelse och smärta. 

6 Ah, om han bara skulle acceptera sitt öde i ödmjukhet och förstå sin natur som en andlig själ 

utrustad med styrka och kraft. Hans kamp i livet skulle vara annorlunda och hans vinst verklig, hans 

strävan skulle vara generös och hans segrar sanna. 

7 Men tro inte, på grund av det jag säger till er, att den mänsklighet som ni är en del av befinner sig i 

en avgrund. Jag för dem steg för steg till ljuset, till frälsningen, eftersom alla är ämnade att bo vid min 

högra hand och jag är deras vägvisare. 

8 Denna mänsklighet är ett land som hungrar och törstar efter kunskap och förandligande. 

Sannerligen säger jag er: synden skall inte segra, utan det goda skall råda och fred skall råda på jorden. 

9 Människans själ har renat sig i smärta och prövningar och är nu redo att höra, se och förstå mig. 

10 För många av er verkar min undervisning vara omöjlig att följa, och det beror på att ni har 

materialiserats och fallit in i fel. Men de av er som är ödmjuka, som har låtit smärtan slita ut dem, som har 

böjt sina nackar inför mig och som inte har något annat än sin önskan att höja sig till mig, har funnit det 

möjligt att följa mitt ord och har med glädje sett de första frukterna av sin sådd. 

11 Ni kommer från olika vägar. Men jag gör ingen skillnad mellan er när det gäller klass, titel eller 

ras. Ni är alla förenade som lärjungar och bildar en gemenskap. Jag upptäcker stora själar bland er, gömda 

under en fattig och oansenlig täckmantel, och om de inte känns igen beror det på att de är ödmjuka och 

inte har någon skolning. Men de älskar mig, vittnar och förstår mig. Jag kommer att bilda mitt nya 

apostelskap av alla dem som har trott på mitt ord i denna tid, och jag kommer att bevisa för denna 

mänsklighet att min undervisning är för alla tider, att min undervisning är evig. 

12 Jag blev inte igenkänd av alla under den "andra epoken". När jag uppenbarade mig i det judiska 

folkets famn, som redan väntade på mig eftersom de såg de tecken som profeterna hade gett uppfyllda, 

skapade min närvaro förvirring hos många som inte förstod hur man tolkade profeterna korrekt och som 

förväntade sig att se sin Messias som en mäktig furste som skulle krossa sina fiender, förödmjuka 

kungarna, förtryckarna och ge ägodelar och jordiska tillgångar till dem som väntade på honom. 

13 När dessa människor såg Jesus ─ fattig och utan ett klädesplagg för benen, hans kropp täckt endast 

med en enkel mantel; född i ett stall och senare verksam som en enkel hantverkare, kunde de inte tro att 

han var den som Fadern hade sänt, den utlovade. Mästaren måste utföra synliga mirakel och verk för att de 

skulle tro på honom och förstå hans gudomliga budskap. 

14 Jag säger er sanningen: Jag har inte kommit ner för att ge blinda synen, för att rena de spetälska 

eller för att väcka de döda till liv. Mitt arbete var en Gud full av visdom och evighet, som kom i längtan 

efter människornas sovande själar för att väcka dem till ett sant andligt liv. 

15 Dessa mirakel var bara bevis på att det jag åstadkom var något som andra inte kunde göra, och på 

detta sätt väckte och kallade jag de själar som hade sjunkit in i en djup sömn. 

16 Vem kände igen mig på den tiden? De syndare som jag förlät; de som hungrade och törstade efter 

rättfärdighet, de som längtade efter sanning, andlighet och evighet. 

17 Vem kände inte igen mig? De mäktiga, teologerna, fariséerna och många som inte trodde var mitt 

ord förvirrande. 

18 Många sade: "Det som denne man predikar kan omöjligt bli verklighet." Men ni vet att tolv män 

följde mig direkt och lärde sig av mig, och till dem sade jag: "Behåll mina läror, handla och lär. Jag 
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kommer snart att gå bort, men jag kommer inte att vara långt borta, ni kommer att ha mig i era hjärtan och 

jag kommer att fortsätta att vittna om mig. Vad jag har gjort mot dig, gör det mot dina medmänniskor. 

19 De människor som profeterna hade förberett kunde inte förstå mig. Men min säd såddes nu och 

fördes ut till nationerna och provinserna genom de tolv lärjungarna. Medan det utvalda folket förkastade 

dem, förföljde dem och fördömde dem i sina domstolar, accepterade folken i de hedniska nationerna min 

säd och den bar frukt. 

20 Det hedniska Rom tog emot mina lärjungar och med dem fröet till min undervisning. Den 

nationen, som blivit fruktbar av smärta och trött på nöjen, tog emot min undervisning med glädje och blev 

andligt stark. Från den uppstod nya apostlar som förde min undervisning vidare till andra folk. 

21 De människor som inte kunde följa mig, som trodde att det var omöjligt att följa min undervisning, 

var är de nu? Jag säger er att de, uppdelade i många delar, återigen är på jorden: några har blivit mäktiga 

genom jordisk makt och rör den här världens öden; andra är med mig som vittnen till min nya 

manifestation; och resten är återigen inkarnerade och väntar på mig. 

22 Ni representerar det folk som följde mig, bestående av sjuka, syndare och människor som hungrar 

efter rättvisa. 

23 I dag har jag inte bara kommit för att upprepa min undervisning från den andra eran, utan för att ge 

er ytterligare en lektion, för att få er att ta ett steg framåt. Det frö som jag har sått i dig vårdar jag för att 

kunna skörda frukten efteråt. 

24 Fyll er själva med spiritualisering och fortsätt att ta emot mina förmåner så att ni kan ge 

mänskligheten frukten av mina läror. Känn min närvaro. Jag kommer till dig som en ljusstråle som blir till 

bröd, tröst och smekning när den kommer in i ditt hjärta. 

25 Jag framträder inte som domare för att avslöja era överträdelser inför era bröder och systrar. Mitt 

kärleksord finns där för att korrigera och släta ut hjärtan. 

26 Det finns ingen på jorden som undervisar min lära med den sanningsenlighet som jag har 

uppenbarat den. Ändå finns det de som har dolt den. Därför har jag kommit ner till den här världen i den 

här formen av manifestation, så att mänskligheten återigen kan skåda den lysande stjärnan, så att de 

skeppsbrutna kan upptäcka livbåten. 

27 Jag har gett pariaerna ett arv, jag har botat de sjuka och gjort dem till botare efteråt, så att de skulle 

visa min makt för världen. För inför sådana handlingar måste även vetenskapsmannen vakna upp och bli 

medveten om den tid han lever i. 

28 Jag lär dig att kontrollera din kropp och göra den till en lydig medarbetare i ditt andliga uppdrag. 

Men jag lär också din själ att göra sig av med sitt kroppsliga skal när den inser att den är trött, för att 

kunna sprida ut sina vingar och, befriad från sina kedjor, arbeta full av kärlek i den "andliga dalen" och vid 

sin återkomst ge ett budskap om hopp och uppmuntran till hjärtat. 

29 Det är därför jag säger till er att ni kommer att bli världens ljus, eftersom ni är spiritualismens 

apostlar. Men dra nytta av att jag stannar bland er, för 1950 närmar sig. Jag kommer att sluta tala till er i 

denna form, och jag ser er ännu inte förberedd. 

30 Min lag och mitt ord i denna tredje tidsålder med dess uppenbarelser, profetior och nådegåvor 

utgör arken i det nya förbundet där människornas själar kommer att förenas och förenas. Men först måste 

den förkastas och bekämpas. 

31 Ni kommer att vara de som försvarar det nya tabernaklet, de nya soldaterna i min sak som inte 

kommer att besegras i strid eftersom min närvaro och mitt ord har gjort er starka. 

32 Ni ska inte gömma er under prövningarnas dagar, för det skulle inte vara rättvist om ni ─ trots att 

jag har kommit för att ge er visdom och auktoritet ─ skulle dölja era gåvor för dem som saknar er 

barmhärtighet. 

33 Se Mästaren omgiven av sina lärjungar igen. Jag uppenbarar mig i visdom, och era själar kommer 

att darra, för efter att ha levt genom de prövningar som jag har utsatt dem för känner de ett behov av att 

genomsyra sig med ljus och stärka sig själva. Det är en stråle av mitt ljus som når hjärnan hos den genom 

vilken jag manifesterar mig ─ det är en inspiration genom vilken jag sänder dig mitt budskap. På detta sätt 

avslöjar jag det andliga livet för er och belyser på så sätt återigen den väg som Jesus stakade ut i sin lära. 
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34 I den mån ni gradvis hör mitt ord kommer ert väsen att bli lättare och törsten efter rättvisa kommer 

att minska. Då kommer ditt samvete att lysa upp din väg och du kommer att vara tillräckligt förberedd för 

att erbjuda mig gärningar som är i enlighet med min lag. 

35 När ni närmar er mig söker ni inte bara själens frälsning utan också kroppens frälsning, och när 

Fadern ser er ansträngning ger han förmåner till den ena eller den andra, enligt sin vilja. 

36 Själen är den del av ditt väsen vars liv inte har några gränser. Den fanns redan innan din jordiska 

kropp. Jag talar till din själ eftersom den tillhör en annan värld. Men jag talar också till kroppen och 

smeker den. För om det finns frid och lugn i hjärtat kommer människan att kunna ta emot mig bättre. 

37 Om du är alltför upptagen av de fysiska behoven distraherar du din själ och tar bort den från sina 

plikter. 

38 Det finns fortfarande de som, när de hör mig, frågar sig: "Är det sant att Mästaren gör sig själv 

känd genom människan? Att Gud, trots att han är allsmäktig, skaparen, kommunicerar sig själv genom en 

hjärna som inte är värdig att förmedla hans härlighet på en ödmjuk samlingsplats?" Jag säger till er: Se 

inte till den rika inredningen eller fattigdomen på dessa mötesplatser för att få en uppfattning om er Gud. 

Är det nödvändigt att ni alltid måste önska er ritens falska prakt för att kunna tro på min närvaro? Glöm 

inte det exempel på ödmjukhet och materiell fattigdom som Jesus visade er, från den plats där Messias 

föddes till den plats där han dog. Det finns storhet hos er Mästare ─ i litenhet. Guds rike bygger på det 

verkligt eviga, inte på maktens glans. Förstå min sanna storhet, ödmjukhet och barmhärtighet, så att ni inte 

längre blir förvånade över att jag ger mig till känna genom en förståelseförmåga som ni anser ovärdig ─ på 

en plats där ni samlas utan materiell betydelse. Bedöm inte betydelsen av detta arbete utifrån det lilla antal 

personer som omger mig idag, för det som jag har uppenbarat för er kommer att vara giltigt i sin tid och 

kommer att förvåna världen. 

39 Sannerligen säger jag er: ert liv och era gärningar skall vittna om att ni är mina lärjungar. 

40 Älska mig i allt som jag har skapat och förkasta tanken att Gud skulle vara begränsad på något sätt. 

Mänskligheten har på olika sätt skapat en bild av mig för att känna att jag är med dem. Varför söker ni mig 

inte i mina verk? Jag har låtit dig betrakta alla de underverk som omger dig så att du i dem kan känna igen 

min skapande kraft ─ från de knappt märkbara varelserna till den majestätiska kungliga stjärnan. Men jag 

säger inte att jag är naturen eller att den är Gud. Jag säger inte heller att solen är min gudomliga ande, för 

de är alla bara små atomer i Skaparens verk. 

41 Om ni begränsar er till dessa föreställningar skulle ni imitera era förfäder ─ de som dyrkade mig i 

solen. Men ni får inte döma era förfäder illa, för den tidens människor kunde knappast känna igen Guds 

skapande kraft i denna naturkraft. För i den fann han värme, ljus och liv. Kom ihåg att de inte var särskilt 

långt från sanningen. 

42 När jag manifesterar mig genom mänsklig överföring säger jag inte att den personen är din Gud. 

Men jag måste begränsa mig själv så att ni kan ta emot mig och höra kärnan i mitt ord, som är detsamma 

för alla röstbärare, även om uttrycksformen förändras. Ett enda intellekt räcker inte för att göra det som jag 

har att avslöja för er känt för alla. 

43 På detta enkla sätt har jag gett dig min undervisning så att du kan finna den väg som leder din själ 

till den frid och fullkomlighet som den längtar efter. Därför råder jag dig att överge fåfänga och dåliga 

böjelser. Jag lär er att älska och göra gott mot era medmänniskor med sant broderskap och med 

medvetenhet om era plikter gentemot dem. 

44 Jag har lärt dig att din kropp förfaller och att endast din själ överlever. Den kommer att resa sig 

efter detta liv, där dess förtjänster leder den. Därifrån kommer den att fortsätta att kämpa för att höja sig 

mer och mer och närma sig fulländning, vilket innebär att den närmar sig Gud. 

45 För att uppnå detta lär jag er för närvarande hur ni ska be och hur ni ska söka mig. Och jag vill att 

ni undervisar era medmänniskor med sann grannkärlek, precis som jag undervisar er. 

46 På samma sätt som jag inte har fördömt dina brister vill jag inte att du ska fördöma dina 

medmänniskors brister. 

47 Visa dem bara det som jag har lärt dig. Den som är förberedd kommer att förstå dig. 

48 Så, även om du inte får skörda här. 

49 Fundera på mitt ord, mina barn. För under dessa tre sista år, under vilka ni fortfarande kommer att 

höra mig, kommer ni att gå från att vara lärjungar till att bli lärjungar. 
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50 Du kommer på den perfekta vägen som leder dig till din Frälsare. Och än en gång, som tidigare, 

kommer Israel före mänskligheten. Du har kunskap om det andliga livet och är ansvarig för lagen. 

51 Det är slut med vila och tröghet: Du har rest dig för att fullfölja ditt uppdrag och har stängt ditt 

hjärta för världens frestelser. 

52 Du befinner dig i en ny reinkarnation, det vill säga i ett nytt kroppshölje, så att din själ kan 

fullborda sitt öde på jorden och komma till mig renad för att ta emot vad jag har i beredskap för den i det 

hinsides. 

53 Ni är de nya lärjungarna och ni är som de tolv lärjungarna från den andra eran som ibland lämnade 

Mästaren för att bevisa de gåvor och den undervisning de hade fått, och som sedan återvände ledsna för att 

de inte hade utfört några mirakel på grund av brist på tro eller kärlek. 

54 Då lärde jag dem liknelsen om senapsfröet och berättade för dem att tro kan förflytta berg. De såg 

mig återuppväcka de döda, befria de besatta från förvirrade andar, bota de obotliga och rädda syndare. 

Men efter att Mästaren hade gått bort vaknade de till den sanna tron på sina gåvor och fortsatte med 

fulländning den undervisning de hade lärt sig och undervisade sina medmänniskor med kärlek. 

55 Ni väntar nu också på min avresa, så att ni kan ge er iväg och dela med er av de goda nyheterna. 

56 Fundera i mitt ord, lär er av mig, så att ni snart kan bli goda apostlar som vittnar om den Helige 

Ande med era kärleksfulla gärningar. 

57 Jag befinner mig på bergets topp. Därifrån talar jag till er och präglar mina ord i era hjärtan ─ i 

förhoppning om att ni ska veta hur ni ska använda er viljans frihet på rätt sätt, så att ni förkastar världens 

fåfängligheter och medvetet gör min vilja, som är perfekt. 

58 Försök inte att förstå mitt ord enbart med intelligensen, genom att lyssna på din andes röst där 

visdomen från det hemliga skattkammaren avslöjas. 

59 Jag har kallat syndare för att göra dem till dygdiga människor. Min uppgift som Mästare är att 

oavbrutet undervisa tills själarna är fulländade. Många av era medmänniskor gör sig redo att följa er, att ta 

er som exempel, eftersom de vet att ni är mina lärjungar. Är du redan beredd att ta emot mig? Har du 

redan lärt dig av mig? Jag säger er att endast uppfyllandet av era andliga och jordiska plikter kommer att 

ge er rätt att kalla er för mina lärjungar. 

60 Om du arbetar för att förnya mänskligheten kommer du så småningom att skymta gryningen av en 

"ny dag" och känna min frid. 

61 Mitt ord lär dig, men det tvingar dig inte. Jag har gett er viljans frihet så att ni kan känna er som 

herrar över era handlingar och uppfylla lagen med övertygelse, så att era förtjänster blir äkta. 

62 Ännu en gång är jorden blodröd, kriget har fördunklat folkets själar. Atmosfären är fylld av sorg, 

lidande och rädsla. Men mitt i detta kaos har jag uppenbarat mig och gjort mig synlig för vissa och hörbar 

för andra. Min bägare är full av den smärta som världen upplever. Detta är vad du erbjuder mig just nu och 

jag accepterar det. 

63 Min undervisning ger ljus till varje själ. Jag placerar fred, harmoni, i ditt hjärta. Lyssna inte på min 

röst, som är en Faders röst som älskar er. 

64 Håll mitt ord, för år 1950 närmar sig redan, och det är min vilja att mina läror ska tryckas under 

den tiden, så att de kan bli mat för er själ. Då ska ni förbereda er för att ge dessa skrifter till folket att läsa, 

och ni kommer att minnas de ögonblick av lycka som ni upplevde när ni lyssnade till Mästaren. 

65 Den tredje epokens kämpar, ni som sprider mitt ord: Var outtröttlig. Ni skyndar er att förbereda er 

för den närmare tiden då jag lämnar er utan mitt ord. Småningom har ni mättat er med den kraft som min 

lära innehåller. 

66 Alla som hörde mig under den andra epoken trodde inte på mig. Det har varit nödvändigt att 

återvända till världen för att ge er nya bevis. I den nuvarande tiden har inte heller alla som har lyssnat till 

mig trott på mig. Som en tjock slöja hindrar kroppen själen från att ta emot det gudomliga ljuset. Men 

denna slöja försvinner när man utforskar min undervisning för att ge plats åt själens impulser att frigöra 

sig från materialismen och närma sig sin skapare. 

Om vissa av dem som lyssnar till mig inte har känt denna upphöjning i sitt väsen, säger jag er att tiden 

kommer att komma då de kommer att se det ljuset. Andra, som lyssnar troget till mig, har inte uppnått 

kunskapen om de andliga uppenbarelserna eftersom de saknade den nödvändiga förberedelsen för att 

förstå undervisningen. 
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67 Om många människor i världen har stannat upp i sin utveckling beror det på att de har gjort fel i 

sin avgudadyrkan. De kan inte förstå höga idéer eftersom de har låtit sina andliga uppfattningar förtvina. 

I mitt arbete har du känt att det högre närmar sig dig för att omge dig med en atmosfär av fred. Även 

din kropp har deltagit i denna frid, eftersom även den är en skapelse av Herren, skapad i fulländning. 

Perfekt är både det andliga och det materiella. På så sätt kan man känna igen den gudomliga allmakten 

till och med i atomen och cellen. Och om du studerar anden kommer du att upptäcka dess enkla natur, som 

en atom av ett högre liv. Då kommer du att inse att det inte finns något som är skilt från det gudomliga. 

68 Allt i mitt skapande är rörelse, harmoni och ordning som leder till perfektion. För att människan 

ska kunna vakna upp och för att hennes andes röst ska vägleda henne till verkligheten, får hon inte 

betrakta skapelsen enbart i dess yttre utseende och därmed inte ta del av dess väsen. En människa som inte 

tror på det andliga livet kommer att hamna i materialism, eftersom hon kommer att betrakta det enda livet i 

denna värld som det enda livet. Men när han slutligen tröttnar på sina nöjen eller förtvivlar i sina lidanden 

─ vad händer då med honom? Vissa kommer att förlora sin andliga jämvikt, andra kommer att ta illa vid 

sig av sina liv. 

69 Alla människor har inte samma förståelse. Medan vissa upptäcker mirakel vid varje tillfälle, ser 

andra allt som ofullkomligt. Medan vissa drömmer om fred som höjdpunkt för världens spiritualisering 

och moral, hävdar andra att det är krigen som driver mänsklighetens utveckling. 

70 Till detta säger jag er: Krig är inte nödvändiga för världens utveckling. Om människor använder 

dem för sina ambitiösa och själviska syften är det på grund av den materialisering som de som gynnar dem 

befinner sig i. Bland dessa tror en del bara på existensen i denna värld, utan att känna till eller förneka det 

andliga livet, men bland människorna betraktas de som lärda. Därför är det nödvändigt att alla får ta del 

av denna uppenbarelse. 

71 Så länge de som i sin religiösa fanatism bara förväntar sig helvetets straff i det hinsides håller fast 

vid denna åsikt, kommer de att skapa sitt eget helvete, eftersom själens förvirring liknar det mänskliga 

sinnets förvirring, fastän den är mycket starkare. Du frågar nu: "Mästare, finns det räddning för dem?" Jag 

säger er att det finns frälsning för alla, men frid och ljus kommer till dessa själar först när illusionens 

mörker har skingrats. Har du någonsin haft medlidande med en person vars förvirrade sinne får honom att 

se saker som inte existerar? Hur mycket större skulle inte din smärta bli om du i det hinsides skulle se de 

vilseledda varelser som skådar sitt inbillade helvete! 

72 Vilken människa, som har kunskap om vad kroppslig död och sann försoning är, skulle kunna bli 

förvirrad i dödsögonblicket? 

73 Min undervisning om fullkomlig kärlek och visdom är inte bara en fråga om den här tiden eller den 

andra eran. Jag har alltid talat till er om dessa läror. Men den felaktiga tolkningen av uppenbarelserna har 

fått människan att falla in i fanatism och förvirring. 

74 När materialismens smärta i sig själv blir outhärdlig för den förvirrade själen kommer den smärtan 

att väcka den till ljuset. Då kommer den att djupt beklaga sitt misstag. 

75 Undervisa era medmänniskor om dessa läror så att längtan kan växa hos människor att sträva efter 

en värld av perfektion där själar genom sin perfektion når Faderns barm. 

76 Jag är ljuset som förenar er alla i mig. För att ge er detta ord använder jag mig av en av er som har 

lika lite meriter som ni alla. Se i den min kärlek och min barmhärtighet. 

77 År 1950 närmar sig och i slutet av det kommer jag att ta farväl av er. Det kommer att vara 

smärtsamt och du kommer att sakna mitt ord. Men det kommer att bevaras i skrift, och där kommer alla att 

finna mästarens undervisning. Då kommer ni att säga: "Hur kärleksfull var inte hans undervisning! 

För den tiden ska jag förbereda sinnen och läppar som ska tala till er genom inspiration. Andra kommer 

att läsa mina läror, och då kommer du återigen att känna den kraft som du fick när jag gav mig till känna. 

På så sätt kommer jag att vara bland er, i er själ och i ert sinne, mitt i harmoni och broderskap. 

78 Jag har gett er alla mer ljus för era liv. Om du stöter på törnen i varje vändning beror det på att 

människans väg är törnig. Be och din tro kommer att stödja dig i din längtan efter det eviga livet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 228 
1 På toppen av berget där Mästaren befinner sig finns också Maria, den universella modern ─ den 

som blev kvinna i den "andra tidsåldern" för att miraklet med inkarnationen av det "gudomliga ordet" 

skulle bli verklighet. 

2 Människan har ofta dömt och rannsakat Maria och även det sätt på vilket Jesus kom till världen, 

och dessa domar har rivit sönder den rena mödraandens klädnad, vars hjärta fick hans blod att flyta ner 

över världen. 

3 Jag har dragit bort det okändas slöjor under den här tiden för att ta bort tvivlet hos den icke-troende 

och ge honom kunskap om de andliga lärorna. 

4 Människorna har gjort många vägar av min sanning, som är som en väg, och de har oftast gått vilse 

på dem. Medan vissa söker den himmelska moderns förbön och andra missbedömer henne, omsluter 

hennes mantel av kärlek och ömhet dem alla för evigt. 

5 Från tidernas begynnelse avslöjade jag existensen av den andliga modern, som profeterna talade 

om redan innan hon kom till världen. 

6 Ibland tillrättavisar jag er i mina ord, men min tillrättavisning innehåller ljus, människor. Jag skulle 

inte vara en perfekt Mästare om jag inte skulle låta dig få veta allt du behöver veta. Jag skulle inte vara en 

far om jag inte lät dig veta när du har gått vilse. 

7 Jag vill inte att din själ ska bli oren och inte heller att du ska dö i respekt för det sanna livet. Därför 

söker jag dig med min rättvisa när jag finner att du har gett dig hän åt skadliga nöjen och nöjen. Din själ 

måste komma till min barm ren, som den kom från min barm. 

8 Alla de som lämnar sina kroppar i jorden och löser sig från den här världen i ett tillstånd av 

distraktion vaknar ─ när de ser min närvaro uppenbarad i evighetens ljus som lyser upp anden ─ ur sin 

djupa sömn i bittra tårar och i förtvivlan över självanklagelser. Så länge som barnets smärta fortsätter för 

att frigöra sig från sitt lidande lider också Fadern. 

9 Tvivla inte på att jag gör mig själv känd genom det mänskliga intellektet så att "de sista", när de 

hör klockans ljud och Herrens kallelse, kan skåda den Helige Andes ljus som kommer att ge dem 

frälsning. 

10 Jag sökte varken kyrkor eller synagogor på den tiden. Eftersom jag föddes i skydd av ett stall i den 

andra tidsåldern manifesterar jag mig idag genom människan, även om hon är en syndare. Det sätt på 

vilket jag presenterar mig själv kännetecknas av fattigdom och ödmjukhet. Men bli inte förvånade, med 

tanke på att jag på den tiden levde med de fattiga och visade min ödmjukhet till och med i mina kläder. 

11 I Min kärlek till de människor som inte vet hur de ska söka Mig, till de vilsekomna och till alla 

dem som behöver Mig ─ i Min gudomliga uppgift att älska er, har Jag sökt ett sätt att närma mig er så att 

ni kan se Mig, höra Mig och känna Mig. 

12 I dag ger jag er mitt ord under det ödmjuka taket i dessa hus, som är en motsvarighet till de platser 

där jag en gång samlade er: vid en flod, i bergen eller i öknen. 

13 Men om händelserna upprepar sig ─ måste ni återigen korsfästa mig och smärtsamt genomborra 

Marias hjärta med sju dolkstick? 

14 När Jesus dog på korset var han för ett ögonblick omgiven av mörker och en oändlig känsla av 

övergivenhet. I samma timme kände Maria en omätlig övergivenhet i sin mors hjärta. Orsaken till detta var 

att Sonen kände sig missförstådd av människorna vid den tidpunkten. 

15 Kom till mig, mänsklighet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är kärlekens mästare som 

förvandlar människans själ. Ni sjuka och trötta människor, jag tar emot er och välsignar er, och medan jag 

välsignar er lindrar jag er smärta. 

16 Kom med barnsligt självförtroende för att vila hos mig och få den undervisning du behöver. Jag är 

den som välkomnar dig för att muntra upp ditt hjärta. Rymden är fylld av klagoröster, rop av smärta och 

gamla och nya lidanden. 

17 Ni som hör detta ord eller upprepar det imorgon ─ när ni tar emot dess innebörd, lämna alla era 

problem, svagheter och önskningar bakom er för att ägna er åt att reflektera över det gudomliga som jag 

ger er. 
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18 Själen har också problem och du måste anstränga dig för att lösa dem. På vilket sätt? Genom att 

låta visdomen tränga in i dig ─ det frö som med min och dina ansträngningar kommer att gro och 

utvecklas tills det blir det eviga livets träd. Då kommer ni att ge goda frukter till världen, som den behöver 

så mycket. Detta kommer att bli förverkligandet av mitt verk bland er. 

19 Jag har sagt till dig: "Stå upp och gå." Men idag har jag sagt det till din själ med enkla ord och 

visat den vägen som leder till det sanna paradiset, till evigheten. 

20 Jag vill ta dig ur din sorgliga slöhet så att du får veta allt som är avsett för själen, och dessutom 

lära dig att äga det. År, epoker och tidsåldrar har passerat över den här planeten, men mänskligheten 

fortsätter utan att känna till sanningen och förnekar fortfarande Kristus. För människorna existerar bara det 

skenbara livet i materiella kroppar och former, och de lägger bara vikt vid dem, utan att ta hänsyn till 

själens förmågor och utan att uppfatta dem. 

21 Människan, som är skapad med själ och kropp, glömmer bort vikten av själens liv, som borde vara 

det viktigaste för henne, och uppmärksammar bara den mänskliga delen, söker i det materiella sin lycka, 

sina nöjen, sina tillfredsställelser och passioner, och när jag talar till henne om själen slutar hon med att 

säga att dessa läror bara är en av många. Det är anledningen till att han förblir apatisk på sin väg. 

22 Den människa som å andra sidan längtar efter att förandligas, renar sitt hjärta och sinne, tvättar sig 

i omvändelsens vatten, avstår från ambitiösa materiella mål och känner att hennes livs steg är upplysta av 

Guds ljus. Den människan vet att de som uppnådde storhet i sin själ förvandlade sig själva i sina lidandes 

smältdegel, varigenom de blev ledare för mänskligheten på jorden, och senare upplysta varelser i den 

andliga rymden, beskyddare av människor, inspiratörer och väktare. Dessa själar är förenade med 

mänskligheten genom kärlek, och därför lyser de i ett himlavalv bortom det synliga, i det vackra andliga 

livet, och upplyser mänskligheten med sitt ljus, utan att någonsin överge den. 

23 Det är nödvändigt att du vaknar upp så att din själ inser sin längtan efter att manifestera sig genom 

sin materiella kropp. Du vet att du genom dina verk kan uttrycka din själs utvecklingsnivå. Börja med att 

vara tolerant mot andras svagheter. Kom ihåg att om du redan har färdats på tuffa vägar och korrigerat 

dina misstag finns det andra som ännu inte har gått igenom dem, och därför måste du vara förstående mot 

dina grannar och hjälpa dem att resa sig upp från sina fall och ge dem ljuset från din erfarenhet. 

24 I sanning säger jag er att äldre bröder och systrar till er som brukade gå den väg som ni går i dag 

har bestigit andliga höjder eftersom de levde för att älska sina grannar när de var välgörare, läkare och 

lärare på jorden. Därför säger jag till er: Om du hade följt din själs impulser skulle du vara på en bättre 

plats. Och om du inte använder dig av det jag erbjuder dig i denna undervisning kommer jag senare, i den 

andliga världen, att förebrå dig för din brist på plikttrogenhet. Missa därför inte det här tillfället, arbeta 

med kärlek och lita på mitt ord. 

25 Den som förnekar kärleken till sina medmänniskor förnekar den till Kristus. När du ser att din 

nästa lider och gråter och behöver dig ─ varför tjänar du honom inte? Orsaken är att du har materialiserat 

även de ädlaste och mest ömma känslorna. 

26 Förvandla din varelse och ditt liv, avmaterialisera det du har materialiserat. Spiritualisera dina 

känslor, tankar och verk. Bli alltmer medveten om den andliga själens uppdrag, och genom denna 

omvandling kommer du inte längre att vara värdelös utan bli användbar, och ditt liv kommer att vittna om 

min sanning. 

27 För alla kommer det ögonblick då själen känner en brinnande önskan att triumfera över kroppen, 

att förinta egoismen, att avslöja den kärlek som den fått från Fadern och den visdom och kraft som den fått 

i arv. När själen tar sin rätta plats i människan kommer hon att likna Kristus. Ordet "Kristus" betyder 

kärlek, kraft och visdom, sanning och liv. 

28 Men ytterligare några generationer kommer att passera i denna värld utan att mänskligheten förstår 

Kristi stora betydelse. Kristus försvann som människa och har dykt upp som en triumferande ande utan 

kropp, helt och hållet som kärlek. Han är den ständiga uppenbarelsen av gudomlig barmhärtighet mot 

mänskligheten. 

29 Du ska veta att det gläder mig att se dig nyttig och redo att tjäna dina medmänniskor. Det gläder 

mig att se dig i de sjukas läger. Jag gläder mig när jag ser er så fröet av min undervisning, när ni smeker, 

tröstar och hjälper dem som behöver hjälp. Kom ihåg: När jag var i världen lämnade jag Min undervisning 
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som grundade sig på detta gudomliga högsta bud: "Älska varandra". Men århundraden har gått och jag 

väntar fortfarande på att du ska känna detta bud i ditt hjärta. 

30 Förbered ditt hjärta, ditt sinne och din själ, för du hör mitt himmelska ord. 

31 Ni får inte falla offer för misstag, för jag talar till er i fullkomlig klarhet och genom olika 

röstbärare. 

32 Jag kommer också för att rannsaka era hjärtan och fundera över vad ni har förstått av min 

undervisning. Jag söker ljuset från din tro. 

33 Lyssna på din andes röst. Meditera så att du kan uppfylla allt du har lovat din Fader. 

34 Min lag har blivit besudlad på denna jord, men jag har alltid gett er i uppdrag att vakta och 

försvara den. 

35 Gör inte lagen till en fläck, sov inte, materialisera inte dina själar. Arbeta! 

36 Tänk på att din själ är densamma som den som i andra tider inte lydde Faderns bud, och att den 

idag har en ny möjlighet till frälsning, som din Herre ger den av kärlek. 

37 Jag vet, Israel, att trots min stora kärlek till dig kommer folkmassorna att resa sig, precis som 

under den andra epoken, för att skada mig och göra narr av mig. Jag vet att Iskariot gömmer sig bland er. 

Men min manifestation genom det mänskliga intellektet kommer inte att vara meningslös, det kommer inte 

att vara förgäves att jag har lossat det sjätte inseglet. 

38 Min ankomst bland er har varit för att frälsa er genom förnyelse och korrigering, för att vända er 

från smuts och synd och i stället erbjuda er vägen till fred och välbefinnande. 

39 Välsignad är den som renar och förbereder sig, för han kommer att segra i prövningarna. 

40 Krigets och förstörelsens element släpps lös. Hunger och pest med sina okända och obotliga 

sjukdomar hotar er. Vakta och be därför. Arbeta med ditt uppdrag så kommer prövningen att passera. 

41 Jag är Kristus, samma som uppenbarade sig i Jesus i den andra tidsåldern. Det har behagat mig att 

göra mig känd för er i denna form. 

42 Vid denna tid måste alla jordens folk känna mig. 

43 Mitt ord är den instruktionsbok som jag har lagt i dina händer för att du ska kunna studera den. Det 

kommer att finnas sekter mot sekter, religioner i krig med andra religioner och doktriner mot doktriner. 

Inför detta kaos av själar vill jag att ni ska föregå med gott exempel och vara ett skyddande försvar. 

44 Bli inte övermodiga för att ni är mina utvalda. När ni har tagit på er detta ansvar får ni inte "sova", 

för då kommer ni att falla tillbaka i de avgrunder som ni har lämnat bakom er, och när elände och smärta 

möter er på er väg kommer ni att fråga er själva: "Hur är det möjligt att vi, som hörde till dem som hörde 

Mästarens läror, måste dricka en så bitter bägare?" 

45 Kom ihåg mina exemplariska gärningar och lär dig att älska det andliga mer än det materiella och 

att verkligen bry dig om din själs välbefinnande efter dess jordiska liv. Utforma ett liv fullt av ljus och fred 

för den från och med nu. För fram till nu har din kropps välbefinnande, dess fåfänga och kläder varit 

viktigare för dig än själen, som förgås av hunger och törst och vars klädesplagg är sönderrivet. 

46 Missta dig inte. Kroppen är själens klädesplagg, och det är själen som måste stiga upp till mig. 

Kroppen är stoft, och den kommer att återgå till stoft tillsammans med sina jordiska ägodelar. Låt din själ 

få tillgång till de andliga skatterna, för dessa kommer den mycket väl att ta med sig in i evigheten. 

47 För dem som är rika på jordiska ting existerar jag inte, deras rikedomar är allt för dem. De har 

glömt mig. Vad bryr de sig om världens elände och smärta? Vad bryr de sig om andras sorg? De har stängt 

sina öron för samvetets röst som dömer dem i varje fall och talar till dem om Min makt i varje ögonblick. 

48 Sannerligen säger jag er: På så sätt utmanar de min rättvisa. 

49 Men allt kommer att förändras, boendet kommer att upphöra, och den makt som jag har gett vissa 

människor för att skapa gott eller ont i mänskligheten kommer att bli föremål för bedömning. 

50 Hur många skulle inte redan ha lärt känna mitt arbete om ni hade gått ut och bjudit in de 

behövande att äta av brödet på mitt bord! 

51 Kom ihåg att det som jag har gett dig är till för dina medmänniskor. 

52 "Älska varandra" lärde jag er redan på den tiden. Århundraden har gått, jag fortsätter att tala till er 

om samma undervisning, men ni känner fortfarande inte detta sublima bud i era hjärtan. 
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53 Jag frågar er för att ni ska kunna svara er själva inombords: Vem kan älska de själviska? Förstå att 

jag talar till er om dem som bara tänker på sig själva, som inte gör någon tjänst, inte ger bort en brödlimpa 

och inte heller tröstar någon. Det är bara jag som förstår deras karaktärsfel och därför kan jag älska och 

förstå dem. 

54 Så snart du förstår att du har kommit till den här världen för att få erfarenhet och för att förverkliga 

den gudomliga lagen om kärlek och barmhärtighet mot din nästa, har du trängt in i det här livets harmoni. 

Ni vet redan genom mina uppenbarelser att den som inte lyder min lag måste återvända till den här världen 

tills själen fullföljer den uppgift som anförtrotts den. 

55 Ni är som tusenåriga träd som visar en mängd sprickor som ett spår av deras kamp mot tiden och 

stormarna, även om människans själsliga ljus inte lyser fullt ut. Jag älskar er innerligt, men naturkrafternas 

våld kommer att fortsätta att piska mänskligheten, för detta har utmanat den, och dess effekter kommer att 

vara destruktiva. Det är det krig som den materialistiska människan kommer att utlösa, och det kommer att 

leda till förödelse bland folken som kommer att gråta bittert. Men vem kommer att kunna trösta dem? 

Lyssna: Mänskligheten kommer att få den ena väckarklockan efter den andra, och de okontrollerade 

elementen kommer att sänka sig över planeten och ödelägga hela landområden. Då kommer du att inse att 

du inte har levt upp till det andliga arbetet, att du inte har gjort någonting. Jag talar till hela den kristna 

världen. 

56 Folk kommer att gråta över ditt sinnestillstånd, för det är hårt som granit och kallt som en gravsten. 

Hur ska du trösta dem? 

57 Om du var en bördig jord skulle fröet redan ha grott i dig. Men du är ett kargt land som inte bär 

någon frukt. Mänskligheten kommer att vända sin blick mot dig. Men hur ska ni kunna ge den den 

kärleksfulla uppmuntran den behöver om era hjärtan bara utstrålar förakt, förebråelse och hårdhet? Vem 

kommer att lyssna till klagorna från människor med oroliga hjärtan? Vem kommer att vara en sköld för 

dem som lider? Det måste vara jag, genom mina röstbärare, som tröstar dem som lider. 

Men jag säger ändå till den kristna världen: öppna ert hjärta så att ni åtminstone kan uppfatta folkets 

gråt. Gör en insats för att motverka effekterna av krig och olyckor. I själva verket är det som har hänt 

hittills inte mycket jämfört med det som kommer att hända. Den mänskliga smärtan har ännu inte nått sin 

högsta grad, och ni som kristna, som ni påstår er vara, måste bevisa att ni är det. Om du inte försöker vara 

det nu ─ när kommer du då att fullfölja ditt uppdrag? 

58 Rummet ekar av dina medmänniskors desperata smärtskrik. Om ni skulle se vad som har nått 

denna punkt skulle ni ångra er för er brist på plikt, och sedan skulle ni göra något för er nästas bästa. Det 

finns varelser i den andliga världen som fäller tårar för dessa människors skull och vädjar för dem som är 

blinda på grund av sin själviskhet, och även för deras skull så att stormen som brinner över den här världen 

kan lindras. Liksom dem vill jag se dig förvandlas till helande balsam, till smekning, till ljus, till 

medkänsla. Ta bort från era hjärtan den likgiltighet som distanserar er från den mänskliga familjen och 

tänk på att döden kommer att passera över denna värld och svepa bort de flesta av dess invånare. Det finns 

en sjukdom i själen och i kroppen. Det finns kroppar som blir friska med hjälp av materiella mediciner och 

andra som inte kan återhämta sig eftersom det är själen som är sjuk. 

59 Lärjungar, vill ni inte bota både själens och kroppens sjukdomar? Sannerligen, jag säger er: Ni kan 

göra det. Men när ska du börja din verksamhet? När kommer ni att göra slut på er materialism? När 

kommer du att börja ett nytt liv i förandligande? 

60 Förvandla er själva genom min undervisning, känn er som nya människor, praktisera mina dygder, 

och ljuset kommer att synas i er ande och Kristus kommer att manifestera sig på er väg. 

61 Mina budskap är kraften som besjälar jorden, de är som en sol som ger värme och liv, de är vattnet 

som bevattnar. Jag talar om jorden i ditt hjärta, som förblir ofruktbar trots mina ständiga förkunnelser. 

62 "Människor, människor, res er, tiden är knapp, och om ni inte gör det på denna dag kommer ni inte 

att vakna upp i detta jordiska liv. Vill du fortsätta att sova trots mitt budskap? Vill du att köttets död ska 

väcka dig ─ med den förtärande elden från din själs oändliga ånger? 

63 Var uppriktiga, placera er i det andliga livets position, inför sanningen, där ingenting kan ursäkta 

er materialism, där ni verkligen kommer att se er själva i trasor ─ fläckiga, smutsiga och trasiga ─ som er 

själ kommer att bära som kläder. Jag säger er att ni där, när ni ser ert elände och känner en så stor skam, 
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kommer ni att känna en oerhörd önskan att tvätta er rena i den djupaste omvändelsens vatten, eftersom ni 

vet att ni bara kan gå till Andens fest rent. 

Se bortom den mänskliga egoismen med alla dess svagheter, som för närvarande är din stolthet, din 

tillfredsställelse, och berätta för mig om du har sympatiserat med människornas smärta, om kvinnornas 

suckar eller barnens skrik ekar i dina hjärtan. Så berätta för mig: Vad har du varit för människor? Har ni 

varit i livet för dem?" 

64 Efter att du har gjort en självundersökning i ditt samvetes ljus ─ är du inte redo för att min 

gudomliga Ande ska dyka upp och befria dig från de kedjor som du har skapat med dina fel? Ta ett beslut 

om att spiritualisera dig så att trasorna kan falla från din själ. Jag ska hjälpa er att lära känna er själva 

innerst inne, så som ni är. 

65 Men ni som med stort intresse kommer att läsa de skrifter som kommer att sprida kärnan i Mitt 

Ord ─ ni kommer att bli innerligt rörda eftersom ni kommer att veta att Jag älskar er, liksom alla de som 

lyssnar på Mig just nu. 

66 Mästaren har länge väntat på er på livets väg, och även om tidsåldrarna går, kommer jag att 

fortsätta att vänta på er. Var medveten om att ingen kommer till Fadern på annat sätt än genom den väg 

som Kristus har utstakat. Men kom nu trots att du är fläckig, trasig och smutsig. Jag kommer att rena ditt 

sinne och ditt hjärta, jag kommer att förnya ditt "klädesplagg" och jag kommer att leda dig till det "gods" 

där jag firar en andlig fest. Där hittar du visdomens och kärlekens utsökta mat, där hör du den harmoniska 

lovsång som hela universum sänder upp till mig. 

67 Jag vill att ni ska lära er att älska, så att er kärlek, omvandlad till barmhärtighet, kan föra er till de 

sjuka och få er att söka upp dem som har förlorat tron. Jag vill att ni ska välsigna allting utan att det finns 

något som ni inte kan välsigna, så att ni genom er förandligande och fulländning gradvis kan närma er 

förståelsen av det sublima. 

68 Det är den materialistiska egoismen som har gripit tag i större delen av mänskligheten, och själen 

har i århundraden väntat på att få tillfälle att visa sig. Sannerligen säger jag er: Om det vore tillåtet skulle 

stenarna, som skakas av mitt ords väsen, röra sig för att visa er brist på förandlighet, och ni skulle se dem 

resa sig upp och ropa: "Kristus har rätt." Men till slut kommer jag att besegra dig genom kärlek. Även om 

världen skäms över dig, kommer jag inte att lämna din sida. När de fördömer dig obarmhärtigt kommer 

jag att försvara dig och återställa dig i dina fall. 

69 Det finns en materiell del i dig som är från jorden och en andlig del som är från himlen. Det finns 

en tid då människan känner sig som materia och en tid då hon känner sig som andlig. När du lämnar den 

här jordiska kroppen och går över till det andliga tillståndet kommer du att förstå det som du ännu inte har 

förstått. Din kropp kommer att stanna kvar här eftersom den tillhör jorden. Men din själ kommer att flyga 

upp till de höga regionerna där du kommer att fortsätta att leva för att fortsätta din andliga utveckling. 

70 "Saliga är de som sörjer, för de har himmelriket." "Saliga är de som gråter, för de kommer att bli 

tröstade." Nu lägger jag till: "Saliga är de som förstår det dolda och osynliga i de långa meningarna, för de 

skall få vishet." 

71 Alla som älskar blir rika eftersom de känner sig älskade. Älska även om du inte är älskad. Var som 

Jesus. Kärleken står över de små sakerna. 

72 Jag behövde inte komma för att lida bland er. Men jag säger dig att min kärlek är bunden till ditt 

öde. Jag visste att du behövde mig och jag kom till dig. Men jag har aldrig sagt till er: Älska mig så att jag 

kan älska er. 

73 Vet du att vissa människor blir älskade utan att förtjäna det? Det är så här jag älskar dig. Ge mig 

ditt kors, ge mig dina vedermödor, ge mig dina misslyckade förhoppningar, ge mig den tunga börda du bär 

på: jag kommer att ta hand om all smärta. Känn dig fri från din börda så att du kan bli lycklig; gå in i Min 

kärleks helgedom och var tyst inför universums altare så att din ande kan samtala med Fadern på det 

vackraste språket: kärlekens. 

Frid vare med er! 
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Instruktion 229 
1 Älskade lärjungar, jag framträder i er helgedom, i Mästarens boning, som har öppnats i er själ 

genom er upphöjelse. 

2 En del av er har lyssnat till mig många gånger, andra hör mitt ord för första gången och är 

förvånade. Men sannerligen säger jag er att både vissa och andra har hört denna röst i en annan tid. 

3 Jag är kärlekens ord som ger tröst åt den som lider ─ den som är förvirrad, den som gråter, 

syndaren och den som har sökt mig. Mitt ord är livets flod i dessa hjärtan där de släcker sin törst och 

tvättar bort sina orenheter. Det är också den väg som leder till det eviga hemmet med vila och frid. 

4 Hur kan du tro att livets kamp ─ dess uppoffringar, motgångar och prövningar ─ slutar i döden 

utan en rättvis belöning i evigheten? Därför är min lag och mina läror, med sina uppenbarelser och löften, i 

era hjärtan stimulans, smekning och balsam i ert dagliga arbete. Det är först när du vänder dig bort från 

min undervisning som du känner dig hungrig och svag. 

5 Jag ger er näring till kärlek så att ni kan känna er mättade av den och föra den som ett perfekt frö 

till de hjärtan som sover och till dem som hungrar efter den. 

6 Fred skall vara bland er om ni älskar varandra. Kom ihåg att jag är fridens ande. 

7 Andligt sett är ni de människor som alltid har valts ut för att visa mänskligheten vägen. Nu har jag 

kommit för att berätta för er: ni ska vara era medmänniskors räddning. Tungt är ditt korsets börda, o folk. 

Tidigare bestod ni av stammar, men nu bildar ni en andlig familj. Som en främling knackar jag oavbrutet 

på din dörr för att uppmuntra dig så att du kan fullfölja ditt öde och bli ett exempel för mänskligheten, som 

jag älskar lika mycket som jag älskar dig. 

8 Du är den förstfödde bland jordens folk ─ den som först vaknade till Andens ljus. Därför är ni nu 

den helige Andes lärjungar. 

9 Känn varken rädsla eller tvivel inför ditt ansvar. För även om du är rik i anden skulle du känna dig 

behövd om du började tvivla. 

10 I denna tid, liksom tidigare, har mänskligheten kontakt med min gudomlighet genom er 

förmedling. Genom er har jag gjort vägen synlig för andra, och i morgon kommer alla sekter och religiösa 

samfund att komma till den en efter en. Människor kommer att förenas andligt, för det finns bara en Gud 

och ni kommer alla att förenas i honom. 

11 Människor befinner sig på olika andliga nivåer. Men det är bara jag som kan veta hur långt varje 

enskild individ har utvecklats. 

12 Alla har kommit för att sona sina överträdelser och för att vinna sin upphöjelse genom sina 

förtjänster. För alla har jag ljus, för jag älskar alla. 

13 Idag befinner du dig i en oas. Men du vet inte vilka vägar du har gått. 

14 Skilj er inte åt igen. Kom ihåg att jag fick ditt "folk" att komma fram ur en enda man, och den man 

i vilken jag fann fromhet var Jakob, som av mig kallades "starka Israel". I hans hjärta fanns en helgedom 

för min gudomlighet, och jag belönade honom genom att ge honom tolv söner som skulle bli stamfäderna 

till Herrens folk ─ rotstocken till det folk som har följt mig genom tiderna. 

15 Jag vill inte att ni ska fortsätta att gå vilse. Inse att du bär mitt ljus som ett sigill i din själ. Det är 

det förbund du har ingått med mig om att alltid följa mitt ljus, att vara trogen mig. 

16 Här är Mitt bord, där jag låter alla ta plats, utan att skilja på stamtavlor eller raser. Till alla erbjuder 

jag samma bröd. 

17 På detta sätt väcker jag er som Lasaros när jag sade till honom: "Stå upp, sov inte längre." 

18 Detta är den väg som du aldrig får stanna upp på. För när korsets tyngd tynger dig kommer den 

gudomliga korsbäraren till din hjälp och säger till dig: "Stanna inte." 

19 På samma sätt som jag uppenbarar mig för din själ, låter jag din kropp känna min närvaro i 

naturen, så att båda två, som bildar en enda varelse, kan stiga upp till bergets topp. 

20 Från mig har du kommit ut, och till min barm måste du återvända. Jag är början och slut, Alfa och 

Omega. 

21 De blygsamma mänskliga omständigheterna ska inte vara viktiga för dig, eftersom du vet att du 

kan uppnå själens storhet som en juvel av ovärderligt värde. 
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22 Stäng inte din hand för den behövande och betrakta honom inte som ovärdig till din barmhärtighet 

för att han är ogudaktig. Tänk på mitt bord i denna tid: många omger mig som tidigare levde i smuts. Idag 

är de mina lärjungar. 

23 Så har Mästaren talat till er i dag. Jag förlåter och välsignar dig. 

24 Ljuset från min visdom är med dig. Jag släcker din själs törst med min kärleks kristallklara vatten, 

som är tröst och balsam. Jag är förlåtelse. Den som tar ett fast beslut att ändra sig kommer att uppleva min 

förlåtelses sötma i det ögonblick då han försonas med sitt eget samvete. Världen är törstig efter andlig 

kunskap. Ett bevis på detta är att mänskligheten strävar efter att utforska skapelsens mysterium. Själen är 

dock fortfarande ofullkomlig. Därför söker den Guds närvaro för att rena sig tillsammans med honom. 

25 Den uppvaknade själen söker ljuset och vägen utan att den mänskliga delen av människan ofta är 

medveten om det. Då arbetar själens materiella natur mot den, motverkar dess väg till andlig utveckling. 

Det är därför jag förklarar hemligheterna för er genom mina uppenbarelser och gör dem begripliga för 

människan genom att göra mig själv otvetydigt känd och genom att själv vädja till hennes sinnen. Ändå är 

människan ofta emot att acceptera det som är lika klart som ljuset. 

26 Hur mycket själen måste kämpa mot kroppens motstånd! Människan uppnår ofta en stor utveckling 

och stora framsteg inom vetenskapen och i det mänskliga livet, men visar ändå inga framsteg av något slag 

i själen. Religionerna väcker honom inte ur denna mentala slöhet, där han bara finner mystifikationer och 

fanatism. 

27 Då vägrar sinnet att tränga in i det andliga av rädsla för att avslöja den hemlighet som avslöjar 

orsaken till dess mentala efterblivenhet och den 

Människan skapar sig ett sätt att tysta samvetets rop genom att anpassa lagen till sin komfort, sin tro och 

sitt liv. På så sätt känner han sig lugn och berättigad i sitt handlande. På detta sätt kan han låtsas vara 

barmhärtig, medkännande och medlidande, även om han är långt ifrån att känna det. Han kan visa upp sig 

inför de magnifika altaren som människan har skapat och låtsas vara en kärlek och tro som han inte ens 

känner till. 

28 Jag kommer i den tredje tidsåldern för att bringa ljus till världen. Men till er, lärjungar, säger jag i 

sanning: bli inte fanatiska i min undervisning. Inse att jag har förberett dig genom att befria din själ från 

gamla traditioner för att låta den utvecklas. Ta ansvar för att rätta till dina medmänniskors misstag. 

Förneka all kritik i ditt hjärta och på dina läppar, så att du utan indignation kan döma allt som kommer 

framför dig på din väg. 

29 Du kommer att upptäcka att människor fortfarande tror på heligheten i de platser där de samlas för 

att fira sina riter, att de anser att även de föremål som finns där är heliga, och att deras företrädare anser sig 

vara överlägsna och rättvisa. 

30 Men till er säger jag: Är ni mycket nära mig för att ni har hört mig med en levande röst och för att 

jag har gett er gåvor? Känner du dig överlägsen dina medmänniskor? Hittills har du bara låtit ditt intellekt 

lysa upp tillräckligt mycket för att förstå mitt ord. När du väl har förstått det kan du arbeta för din själs 

utveckling, i vetskap om att allt du gör för det goda och för din nästas bästa är förtjänstfullt för dig och 

kommer att bidra till din själs utveckling. 

31 Min lära tränar er så att ni för evigt kan utveckla den ljusvarelse som finns inom er, skapad med 

perfektion och visdom, som är själen, så att ni kan rengöra och rena de fläckar som jordiska passioner 

lämnat på den, en efter en, tills ni når den ursprungliga renheten. 

32 I sanning säger jag er att innan jag lämnar er kommer det att finnas så mycket ljus i era sinnen att 

ni kommer att se klart och tydligt vad ni tidigare hade svårt att förstå. Då kommer din kunskap och tro att 

vara större och du kommer att ha lärt dig att avslöja din Faders kraft genom andlig upphöjning i bön. Ni 

kommer inte längre att tvivla eller visa er missnöjda, vilket ni ibland gör när ni har sagt till mig: "Mästare, 

jag har förberett mig, jag har bett, jag har lagt den helande balsamen på de behövande, men jag har ändå 

inte fått det jag bad om." 

Till detta kan jag säga: Varför tvivlar du? Är det inte din tro som ska rädda dig? Har jag inte lärt er att 

inte allt ni ber om är bra för er? Ni känner inte ens till era medmänniskors materiella natur. Vad vet du om 

deras andliga natur? Vad vet du om vad själen behöver för att utvecklas, för att renas och fulländas? 
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33 Jag undervisar er och förenklar undervisningen: Älska, var barmhärtig, be och be för dina 

medmänniskor och låt mig sedan göra min vilja, så har du redan uppfyllt din plikt. På så sätt lär du dig att 

acceptera allt som en fördel, även sådant som du tidigare ansåg vara i strid med din hälsa eller din tro. 

34 Inte bara överlåtelse kommer att vara din följeslagare utan också insikten att allt du får från mig är 

för ditt bästa. Men om jag beviljar dig din begäran för att det är så bra för dig, gläd dig och tänd din tro 

ännu mer. 

35 Jag är Mästaren från gamla tider som undervisar er på nytt, Kristus kom som en fullkomlig själ för 

att uppenbara sig själv bland människorna. Hans barmhärtighet var gränslös när han blev människa och 

tog på sig offerdöden av kärlek till mänskligheten. Jesus är en förebild för barmhärtighet. Ta honom som 

exempel. Glöm inte att varje varelse har en uppgift att uppfylla och att den därför kommer att genomgå en 

prövning som ni måste acceptera med samma ödmjukhet som Jesus tog emot sitt lidande. 

36 Älskade lärjungar: Förstå redan nu, när ni har gått in i förberedelsetiden, att det viktiga ögonblicket 

för slutet av mitt ord i denna form närmar sig. 

37 Mästaren sover inte, och inte heller ni ska sova, för jag förbereder slutet på min manifestation 

genom den mänskliga hjärnan. Min Ande kommer inte att lämna er, utan ni kommer att känna mig ännu 

närmare genom er förandligande. 

38 Den som inte förbereder sig och låter min undervisning passera utan att förstå den kommer att 

känna sig som en föräldralös efter min avgång, och han kommer att känna mig frånvarande. 

39 De goda lärjungarna kommer varken att vara ledsna eller bedrövade eftersom de kommer att ha en 

djup förståelse för mina förelägganden och kommer sedan att se en horisont öppna sig framför deras ande i 

oändligheten varifrån de kommer att få stora inspirationer från Fadern som inte längre kommer att vara 

begränsade som när de överförs av en röstbärare eftersom de kommer direkt från den Helige Ande. 

40 Efter den dag som min gudomlighet har bestämt kommer ni inte längre att höra mitt ord. Men den 

kommer att förbli inristad i ditt sinne, i ditt hjärta och i böckerna. 

41 Den som då uppträder som röstbärare och åberopar min stråle vet inte vilken dom han ger sig själv. 

Jag uppmärksammar er på detta så att ni inte lyssnar till falska profeter, falska röstbärare och falska 

kristusar. Jag skakar upp er så att ni kan undvika tider av förvirring och förhindra att mörkrets själar 

tränger in bland er. Se upp, för ni kommer att behöva svara inför mig för dessa läror om ni inte är 

förberedda. 

42 Den som redan har inställt sig på detta kommer att njuta av stora inspirationer, kommer att samtala 

med mig och kommer att glädja sig åt att höra mig genom att läsa mina doktrinära tal som jag kommer att 

lämna till er som ett arv. Hans väg kommer inte att vara osäker, det kommer att bli lätt för honom att 

fullfölja sitt uppdrag och han kommer att känna min närvaro i prövningarna. 

43 Då vet jag att du har tagit ett steg framåt. 

44 Detta kommer att ske när ni börjar bevisa renheten och sublimiteten i min undervisning, eftersom 

ni inte kommer att tillåta några yttre kulter, fanatism eller avgudadyrkan bland er själva. 

45 Genom era tankar, ord och handlingar kommer ni att vittna om mitt andliga arbete. 

46 Så länge ni inte förstår min undervisning och inte har förberett era hjärtan och själar, kommer jag 

inte att kunna använda er som budbärare av de goda nyheterna, och ni kommer att se hinder dyka upp 

framför era steg, som kommer att stå i vägen för er. Men om lärjungen lever mitt arbete och känner det i 

sin själ, kommer jag att öppna vägar och leda honom till jordiska pilgrimer i behov av själ, så att han kan 

introducera dem i min undervisning. 

47 Gläd dig, för rösten som väcker dig är mitt kärleksord. Men se upp så att det inte är en annan röst 

som väcker er, och den rösten kommer att vara jordens dom i morgon. 

48 Människor kommer att behöva hantera dig. Det kommer att finnas rättvise- och lagmän, teologer 

och teosofer, vetenskapsmän. De kommer med olika avsikter, men de kommer att söka upp dig och sätta 

dig på prov. Dölj inte ditt liv och dina gärningar genom att bara visa dem min lag. Täck inte över era 

brister med mitt ords fulländning som är skrivet i era böcker. 

49 Om det finns dåliga exempel i mänsklighetens historia får man inte ta dem som förebild. 

50 Förr talade jag inte till er på detta sätt. Under den första eran upplyste lagen den mänskliga anden. 

I den andra tidsåldern upplyste Kristus människans hjärta genom kärlekens ljus. Idag lyser den heliga 

andens ljus upp din ande för att höja den över allt som är mänskligt. 
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51 Från en och samma Gud har du fått dessa tre budskap, och mellan dem har det gått en tidsålder ─ 

den tid som behövs för att utveckla anden så att den kan ta emot det nya budskapet eller den nya 

instruktionen. 

52 Nu kan ni förstå varför jag har kallat er den helige Andes lärjungar. 

53 Allt skapat hyllar mig, från atomen till den största stjärnan, från den mest efterblivna mänskliga 

varelsen till den mest utvecklade själen. Ni som är bekanta med allt som existerar i er värld ser hur varje 

varelse och varje kropp utför en uppgift och fullföljer sitt öde. I detta uppfyllande hyllar de mig. Det är en 

hyllning till deras harmoni med helheten. Sannerligen säger jag er att alla skapade ting gläds åt sig själva, 

även stenen som ni tycker verkar stum eller död på grund av sin hårdhet och orörlighet. Ty Guds Ande, 

som finns i allt som han har skapat, är liv. 

54 Se hur den kungliga stjärnan sänder sitt ljus, som är energi, liv och värme, så långt som dess kraft 

når. Det är dess värme som får havets vatten att stiga och, förvandlat till moln, att föras bort av vinden och 

falla som fruktbart regn på de torra åkrarna, som sedan täcks av grönska, blommor, träd fulla av frukt och 

löv, vars grenar tjänar som hem åt fåglarna, som på sitt språk sänder sina sånger till oändligheten. Medan 

allting gror, växer och förökar sig, allting pryder sig självt i en ständig hyllning till Fadern, gläds Skaparen 

åt sitt verk och låter alla varelser glädjas åt honom. 

55 Men du ─ vad är du mitt i skapelsen? Ni är också varelser som uppfyller en uppgift. Men du tillhör 

inte bara den materiella naturen, du är också utrustad med en själ som har samvete, intuition, intelligens, 

uppenbarelse, vilja, frihet, förnuft och känslor. Därför är ni bland alla varelser på den här planeten 

överlägsna varelser som har allt till sitt förfogande som verktyg, som tjänare, som mat, uppfriskning och 

element för era andliga och mänskliga framsteg. 

56 Eftersom din själ gör dig överlägsen i sin utveckling, kom ihåg att din religionsutövning också 

måste vara överlägsen, och detta är själens. Jag har uppenbarat den för er i alla tider. 

57 Mänskligheten har ända sedan början sökt efter ett sätt att erbjuda mig andlig tillbedjan. Den 

intuitiva kunskapen om min existens har lett dem till att söka mig och att tränga in i det bortomliggande. 

Och när jag såg denna rastlöshet hos människan, uppenbarade jag mig för henne. Det jag har avslöjat för 

honom är den andliga väg som leder själen till fulländning. Men för att denna mänsklighet skulle kunna nå 

den förandlighet som den ännu inte har uppnått, var jag tvungen att låta er gå igenom allvarliga 

överträdelser och stora förvirringar, genom stora vägar av lidande och prövningar, genom tider av ljus och 

tider av mörker, tills ni nådde fram till portarna till andens tid, som är den tid som ni nu lever i. 

58 Den vördnad som din själ skulle visa mig på ett högt och rent sätt materialiserades i ditt hjärta när 

din kropp visade den för mig genom att formulera bönen i sinnet och läpparna uttalade den; när du erbjöd 

mig naturens frukter som om de vore dina verk; när du uppfriskade dina sinnen med ceremoniernas prakt, 

medan din själ presenterade sig för mig naken, hungrig, smutsig och dum, eftersom den uppgift som hörde 

till den hade tagits över av kroppen. 

59 Under den tredje tiden kommer min andliga undervisning att ge anden friheten att sprida sina 

vingar. Och att stiga upp till Fadern för att erbjuda honom sann tillbedjan. 

60 Men som människa har människan också en hyllning till Skaparen att ge. Och denna hyllning 

består i att fullgöra sina plikter på jorden genom att lyda mänskliga lagar, visa moral och gott omdöme i 

sina handlingar och fullgöra sina plikter som far, barn, bror, vän, herre och tjänare. 

61 Den som lever på detta sätt kommer att hedra mig på jorden och låta sin ande flyga upp för att 

förhärliga mig. 

62 Själens kärlek får inte begränsas till dina barn och jordiska bröder och systrar. Den andliga 

kärleken måste vara universell, så att den älskar utan åtskillnad mellan sociala klasser eller grader av 

själslig utveckling. 

63 Själen måste vara stark inför den materiella naturens svagheter som frestar den till fanatism och 

avgudadyrkan. Den måste frigöra sig från fördomar och passioner så att den kan ge förnuft åt den som har 

det och acceptera den sanning som han lever i. 

64 Då kommer ni att vara fredliga människor som följer Mitt talesätt med sina liv "att ge Gud vad 

som är Guds och kejsaren vad som är kejsarens", och som inte ger Fadern vad som tillhör världen och inte 

heller världen vad som tillhör Gud, utan som kan harmonisera alla lagar för att uppfylla dem på ett rätt 

sätt, eftersom de inser att varje gudomlig lag om kärlek och rättvisa har kommit från Mig. 
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65 Under den andra eran talade Jesus till er med den största fullkomlighet. Nu talar jag till er med 

största klarhet och enkelhet. Men mycket av det som jag uppenbarade för er på den tiden gav jag er inte på 

den tiden eftersom ni ännu inte kunde förstå det. 

66 För var och en som har kallats till min undervisningsadress och som har utsetts till en uppgift har 

det varit för att han är redo att förstå dessa läror. Jag säger er en gång till att detta inte är första gången som 

er själ besöker den här planeten, inte heller är det första gången som den har fått ljuset från en gudomlig 

uppenbarelse. Men dess förflutna är för närvarande dolt bakom materiens slöja. Din själ vet detta, och när 

den hör mitt ord vaknar den upp och känner att den verkligen har kommit från långt borta, på en lång, 

mycket lång väg där den har sett och upplevt mycket. 

67 För att få höra dessa läror var man tvungen att "vandra" under en lång tid. Men din själ har inte 

förlorat modet, har inte blivit gammal, för ålder, förfall och död påverkar inte själen, utan snarare 

utveckling, erfarenhet och utbredning, vilket innebär kamp; och prövningarna ger den mognad och för den 

närmare det eviga livets fullhet. 

68 Du har haft en tillvaro av välbefinnande och glädje, av prakt och förtjusning, medan andra har varit 

olyckliga och misslyckade. Vissa har varit till för försoning, andra för erfarenhet, vissa för utveckling av 

sinnet, andra för utveckling av känslorna, och den existens du har nu är till för att höja själen. 

69 Du har vetat allting och besatt allting. Om du idag ser att du inte har några rikedomar, glamorösa 

levnadsförhållanden eller titlar, beklaga dig därför inte över detta utan kom ihåg att för att kunna vandra 

stadigt i den här tiden och uppnå förandligande, var du tvungen att förlora allt överflödigt och onödigt för 

att kunna uppnå ditt andliga framsteg. 

70 Eftersom ni är bärare av en djupt andlig lära kan ni inte presentera den för världen under yttre 

kultformer. För med din motsägelsefullhet skulle du bara väcka misstankar och förlöjligande. 

71 Fredsriket närmar sig, och även om ni inte vet hur lång tid det tar tills dess har jag börjat mitt 

arbete med moraliskt och andligt återupprättande. När den tiden kommer kommer den här världen, som 

hittills har varit en försoningens och tårarnas dal, att bli ett hem för avancerade själar. 

72 Var vid gott mod, för jag är fortfarande med er. Lita på mig, eftersom ni ännu inte kan lita alltför 

mycket på er själva. Men håll ut tills ni uppnår den andliga förberedelse som jag kräver av er så att ni kan 

ha förtroende för er själva. 

73 Snart kommer du att se människor som är intresserade av de andliga gåvorna, vissa ställer frågor 

medan andra diskuterar dem. 

74 Jag ger dig min smekning och min helande balsam. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 230 
1 Jag ser er komma från olika platser, ni kommer för att friska upp er i skuggan av Faderns tak. Ni 

har samlats, och därför finns det glädje i Faderns hjärta. För när till och med två hjärtan försonas firar jag 

en fest. 

2 Ni lever i en tid av prövningar, vars innebörd ni ännu inte har förstått, trots att ni har ljuset från 

mitt ord. Men eftersom tiden är en skatt som ni inte bör slösa bort, kommer jag som Mästare för att lära er 

hur ni ska använda den genom att berätta om ert öde och er uppgift. 

3 Utnyttja dessa stunder, för snart kommer jag att lämna er. Mitt gudomliga ord, som jag har gett er 

under så många år genom det mänskliga sinnet, kommer då att upphöra för alltid. 

4 Det finns fortfarande en kort tid kvar då jag kommer att ge dig alla mina instruktioner och skriva 

hela min bok. 

5 Därför kommer jag hastigt till era hjärtans dörrar för att tala om för barnet att det har blivit alltför 

vant vid mitt ord, att det bör vakna upp ur sin djupa sömn, att det bör ta upp hackan och spaden och gräva 

och odla åkrarna och älska dem som sitt eget liv; att han ska dela sina åkrar och sitt vatten med sina 

medmänniskor, att hans ögon ska se vänligt ut, att han ska sträcka ut sin högra hand som ett tecken på 

vänskap och att hans hjärta ska vara fritt från själviskhet, så att han kan bli en sann arbetare på Herrens 

åkrar. 

6 Förvänta er inte att människornas hjärtan ska bli rörda för att skapa fred på jorden. Res er upp och 

arbeta! Begär inte att vissa ska besegra och andra segra för att få fred och frihet. Det som borde segra är 

rättvisa, broderskap och kärlek. 

7 Det kommer inte att vara människor som skapar verklig fred på jorden. Fred kommer att komma 

till den här världen från mitt rike när ni har uppnått sann andlig förberedelse. 

8 Ljuset som lyser upp er nu är ljuset från det sjätte inseglet, och om någon skulle påstå att det är ett 

annat sigill som lossas, så har han fel. Den sjätte ljusstaken brinner nu som ett outsläckligt ljus, som 

upplyser levande och döda med sina uppenbarelser och väcker själar med sina nya profetior. Men tro inte 

att detta ljus bara upplyser den som hör detta ord. För sannerligen säger jag er att även vetenskapsmännen 

och teologerna är under detta ljus. 

9 Varför anstränger ni er inte för att studera min undervisning så att Mästaren inte behöver göra sig 

fysiskt hörbar för att förklara det som ni förväntas förstå genom tolkning? 

10 Förena vetenskapens frukter med frukterna av själens kärlek och du kommer att få en god smak i 

munnen. 

11 Vila, vandrare, njut av trädets svala skugga och ät av dess frukter. 

12 Fadern är med dig, som alltid har gjort sig påmind på din väg. 

13 Jag tar emot er som representanter för hela mänskligheten och ser att ni är beredda att ta emot och 

känna min andliga närvaro. 

14 Du har alltid sökt min gudomlighet. När du kände att du inte hade hittat mig, skyndade du dig till 

de bilder som dina händer skapade för att känna mig nära. Det är så en stor del av mänskligheten lever för 

närvarande. Den söker och dyrkar mig i bilderna medan jag talar till världen på höjden av tiden för denna 

manifestation. 

15 För närvarande väcker jag människor genom drömmar ─ symboliska och profetiska drömmar som 

människor, på grund av bristande tro och förberedelse, inte uppmärksammar eller tolkar, och därför 

glömmer de drömmen utan att veta att den är ett gudomligt budskap. 

16 Hur långt ifrån den sanna vägen är inte mänskligheten! Världen lever under sin fria viljas 

herravälde och springer efter nöjen och jordiska passioner. 

17 Själen sover, intelligensen har ännu inte vaknat upp till ljuset som är sanningen, och den kan inte 

heller gissa sig till det sanna livet. 

18 Människan har fortfarande inte gett sitt samvete möjlighet att tala och döma. Det finns fortfarande 

människor som tror att de är ofelbara och fria från fel, trots att de bär på mörker i sina hjärtan. 

19 Men nu är människorna trötta på detta, och därför närmar jag mig dem för att visa dem vägen, för 

att fylla deras själ med ljus, för att få dem att förstå sina misstag och den förlorade tiden och för att utlösa 

en kamp mellan ljuset och mörkret inom människan. 
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20 På många sätt uppenbarar jag mig för mina barn, alltid med oändlig kärlek, så att deras själ inte ska 

förgås. 

21 Om du har gått in i dessa obetydliga bönehus har det inte skett av egen fri vilja. Det var min 

barmhärtighet som kallade er hit för att ge er andlig näring och visa er vägen till frälsning genom vilken ni 

kan komma in i min närvaro. Ni ska inte komma varken modfällda eller arroganta, utan värdiga och 

ödmjuka. 

22 Jag erbjuder er evig fred, precis som jag erbjöd er Kanaans land under den första eran. Ni kan inte 

avvika från vägen, för den är markerad med mitt blod. Mitt blod är sanning, kärlek och evighet. Vakta, för 

Min sanning som uppenbarats i Min lära har förfalskats av människor och vissa uppenbarelser har dolts. 

23 Mitt och mina apostlars exempel togs inte som exempel av alla som försökte följa mig. Många har 

förvandlats till herrar i stället för att vara tjänare. De fyllde sina hjärtan med en känsla av överlägsenhet 

och arrogans och var bara ute efter rikedom, pompa och ståt. I processen glömde de bort de fattigas behov 

och blev likgiltiga och okänsliga för andras elände och lidande. Därför går människor från en konfession 

till en annan i sökandet efter sanningen. Därav deras andliga behov av att skapa nya sekter för att fritt 

kunna söka mig. 

24 De som en gång betraktades som helgon och halvgudar förkastas nu av en desillusionerad 

mänsklighet. 

25 Människor söker inte längre upp biktfadern för att bli frikända från sina felsteg eftersom de finner 

det ovärdigt. Och hotet om evig helveteseld imponerar inte längre och skrämmer inte längre syndarens 

hjärta. 

26 Vargen utnyttjar denna mentala förvirring och lurar sig bakom häcken. 

27 Varje tjänare av min gudomlighet och varje representant har till uppgift att skapa fred bland 

människor. Men det är tvärtom som de gör just nu. Alla tror att de är de första, alla vill vara de starkaste 

och glömmer att den enda starka är jag som är i allt. 

28 Nu kan ni förklara för er själva varför jag lovade er att komma tillbaka under den andra eran. Nu 

förstår du varför jag undervisar dig på nytt. För endast Mitt Ord kan ta bort andens mörka bandage, endast 

Min kärlek kan förlösa dig från dina synder. 

29 Ni har kallats och valts ut för att ge ett exempel på tro på min ankomst och på tillit och lydnad för 

mitt ord. Men vänta inte tills de som har kommit sist ger er ett exempel på hur min lag uppfylls på ett bra 

sätt, för då kommer er smärta att bli mycket stor. Men när ni ser dem ge sig ut, korsa gränser och gå in i 

andra nationer som budbärare av mitt ord, kommer ni att inse er försumlighet och otacksamhet. 

30 Tänk efter, och om du vill vara trovärdig bör du börja med att föregå med gott exempel i ditt hem. 

Jag vill att ni, även om ni tidigare avvisade varandra på grund av stamskillnader, ska älska varandra i dag 

som en enda familj. 

31 Detta är mitt tydliga ord. Om jag skulle tala till dig på ett annat "språk" skulle detta inte vara rätt. 

32 Jag förbereder era hjärtan för att bo i dem. Världen kommer också att förbereda sig, fredens frö 

kommer att gro i människans sinne, och ni som har spridit det i alla jordens hörn kommer att glädjas när ni 

ser frukterna av ert arbete. För efter Mästaren har ni lärt oss att leva i godhet och har bett för alla. 

33 I alla nationer kommer man att tala om försoning, broderskap och fred, och detta kommer att vara 

en början till förening. 

34 Jag har förberett dig och frågat dig om du redan är redo att ge dig ut på vägen till dina 

medmänniskor för att visa dem den visdom som jag har gett dig som ordinspiration och för att besvara 

deras frågor på ett tillfredsställande sätt. Låt det inte verka omöjligt för någon att fullfölja detta uppdrag. 

Tänk på att den kunskap som jag har gett dig gör det möjligt för dig att förstå ditt uppdrag. 

35 Det kommer inte att vara nödvändigt för er alla att besöka de nationer som ni kallar "främmande" 

för att sprida min lära. Det räcker med att höja era tankar i bön och rena era hjärtan så att era själar kan 

visa sig för era medmänniskor på avstånd och känna med dem var de än befinner sig. Och dessa kommer 

att väckas av ljusvarelser. 

36 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 strävar efter att få andligt herravälde med våld. 

Ni kommer att bli förvånade, och världen kommer att bli förvånad, när människor inser att våldet inte har 

besegrat förnuft, broderskap och rättvisa. 
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37 Akta dig för att göra det som verkar vara välgörenhet, fastän du är självisk i ditt hjärta. Gör så 

mycket gott du kan utan egenintresse. Gör det av kärlek, vilket är den lag som jag har lärt er, och då har ni 

förtjänat en förtjänst för er själ. Framför min undervisning så som jag har gett den till er. Det är samma sak 

som jag har lärt mina profeter och apostlar vid andra tillfällen. 

38 Människan har i sin materialism funnit en överenskommelse för att ändra det ord som jag gav er 

förr i tiden. Men mitt verk är perfekt och har sina rötter inte i jordiska ord. Förbered er och ni kommer 

alltid att upptäcka min sanning. Då kommer ni att upptäcka att jag har gett er min säd i överflöd i alla 

tider, så att ni också kan föra den vidare på detta sätt. 

39 Du behöver inte imponera på någon genom att använda riter eller yttre former av gudstjänst. Ditt 

hjärtas tempel kommer att bli synligt, och i det kommer dina medmänniskor att få se sin lyktstolpe och sitt 

altare. 

40 Lär dig redan nu att känna mig, både i dina verk och när du kämpar för att lämna smutsen efter dig 

när du har fallit. 

41 Jag har lärt er att söka sanningen i enkelhet. Hur fattigt är inte det mänskliga sinnet när det söker 

sanningen i de komplicerade läror som det självt har utarbetat. 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? 

42 Jag bodde med människorna i den andra epoken och delade ert bröd och ert tak. Men Kristi storhet 

har sina rötter i hans ödmjukhet. 

43 Så lär jag er för att ni ska veta hur ni ska skilja er från materiella ting för att älska er nästa. Men 

först måste ni rena er själva, för det är lagen att ni utvecklas, och eftersom det är lagen att allting 

utvecklas, får de händelser som fortfarande kommer att ske inte göra er upprörda. Det som dina ögon då 

ser borde bara fylla dig med jubel när du inser att allt styrs av en mycket perfekt lag, och att det som 

händer i dag inte kunde ha hänt tidigare, eftersom allting närmar sig sin fulländning. 

44 Det är inte bara på jorden som man arbetar för mänsklighetens framsteg. Det är också från en 

annan värld som man ber och arbetar för sin frälsning och sitt framåtskridande: det är den andliga världen. 

Därför säger jag er att det andliga fröet kommer att bära frukt efter de stora striderna i alla religiösa 

samfund. 

Om människor skulle säga att detta är en ny religion som sår splittring, bör du svara att spiritualismen 

är en lära, att den är densamma som den första och enda som har styrt själar. Men den rösten måste komma 

från ditt hjärta, där dina känslor har sina rötter. Dessa kommer att visa sig när du fäller tårar för någon 

annans smärta, även när du gråter av glädje över din grannes smärta. För detta är vad jag alltid har lärt er. 

45 Jag talar till dig genom det mänskliga intellektet, Mitt ljus och Min nåd flödar in i det och blir till 

ord ─ det Ord som visar den enda vägen att komma till Mig: den av perfektion och den av renhet i 

känslan. 

46 Du behöver stora bevis på andlighet så att din tro kan vakna till nytt liv och ditt hopp kan växa sig 

starkare. Du behöver det klara ordet för att lyfta dig från den slöhet som du befinner dig i. Min Gudomliga 

Ande var tvungen att manifestera sig i denna form så att ni skulle känna att Fadern aldrig överger er, att 

han vägleder er från sanningens rike. 

47 Är du inte övertygad inför detta bevis på kärlek? Mina tankar är ljus som lyser ner för att 

återuppliva era lampors döende ljus. Mästaren säger att universums sanning kommer att avslöjas genom 

den förandligade människan, eftersom hon kommer att veta hur man lever harmoniskt i denna värld till 

vilken hon kommer för att lära sig lektioner som är användbara för hennes utveckling. Den här världen är 

inte evig och behöver inte heller vara det. När detta hem inte längre uppfyller det syfte som det har nu 

kommer det att försvinna. När din själ inte längre behöver de lektioner som detta liv ger här, eftersom 

andra, högre lektioner väntar på den i en annan värld, då kommer den att säga, på grundval av det ljus som 

den fått i denna jordiska kamp: "Med vilken klarhet jag nu förstår att alla upp- och nedgångar i detta liv 

bara var erfarenheter och lektioner som jag behövde för att förstå bättre. Hur lång den livsresan inte 

verkade för mig så länge lidandet tyngde mig. Men nu, när allt är över ─ hur kort och flyktigt det verkar 

för mig i förhållande till evigheten." 

48 Människan är kallad att göra sin själ större, är kallad att andliggöra sin existens mer och mer ju 

mer hon stiger i sin strävan efter fulländning. 
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49 Den kropp du har är också avsedd att förandligas. När detta sker kommer människors 

levnadsvillkor att förändras. De kommer att utveckla andliga förmågor som fortfarande är okända för 

världens invånare idag. 

50 Du behöver denna undervisning som återupplivar ditt hopp, denna källa till outtömlig och sann 

visdom för att släcka din törst. Mitt ljus går ner till det mörka sinnet hos den som säger att han inte älskar 

själen eftersom han inte känner den, utan älskar materiell rikedom, fysisk skönhet som smickrar hans 

fåfänga, intelligens som är orsak till beundran, namn och titlar. Detta är vad han älskar, och detta är att 

älska de ovärdiga. 

Människan är inte kroppen eller dess rikedomar. Människan har endast ett värde och existerar endast 

på grund av sin själ. 

Jag säger er återigen att människan är kallad att vara den som uttrycker sanningen om universum, 

himlarna och världarna. I dag har han ännu inte uppnått detta eftersom hans materialisering inte tillåter 

honom att utveckla andens subtila gåvor. 

När denna materialism försvinner kommer han att bli en siare som gläds när han ser det andliga livets 

underverk. Då kommer han att förstå Saulus' förvandling till Paulus, människans förvandling till en sådan 

grad att det har varit nödvändigt att byta namn. Med hans tidigare namn försvann minnet av hans 

passioner, och hans läggning och de missgärningar han utfört blev till aska. 

När själen förstår att den utvecklas, att den saknar upphöjning eller att det som den var tvungen att lära 

sig och utveckla i den materiella världen nu kommer att ta slut, då är den redo att förenas med det 

gudomliga ljuset, eftersom själen är ljus som rör sig mot ljuset. 

51 Gläd er, människor, tänk att ni är flyttfåglar i denna värld full av tårar, elände och lidande! Gläd er, 

för det är inte ert hem för evigt, bättre världar väntar er. 

Så när du lämnar den här jorden, gör det utan att ångra dig, då kommer smärtans suckar, arbetet och 

tårarna att stanna kvar här. Du kommer att ta farväl av denna värld och sväva upp till dem som väntar på 

dig i himlens höjder. Därifrån kommer du att se jorden som en punkt i rymden som du kommer att minnas 

med kärlek. 

52 Var inte ledsen, för dagen kommer när ni kommer att lämna denna tårarnas dal där ni har lidit så 

mycket och som ni i morgon kommer att älska i vetskap om att ni i den har nått det ljus som er själ längtat 

efter. 

53 Bli lycklig genom att älska din nästa, bota de sjuka, trösta de drabbade, ge nytt mod åt de fattiga. 

Då kommer himlens välsignelser att komma till dig. Vill ni förandliga er själva? Kristus hjälper dig att få 

denna nåd. 

54 Sannerligen säger jag er: Även om människorna i dag är mer materia än ande, kommer de i 

morgon att vara mer ande än materia. Människor har försökt materialisera sin ande helt och hållet, men 

denna totala materialisering kommer de inte att uppnå. För anden är som en lysande, och en lysande 

upphör aldrig att vara det, även om den har fallit ner i smutsen. 

55 Människan känner inte till den perfekta själens lycka eftersom hon inte har nått höjden av 

perfektion. Om han renar sitt hjärta och behåller min sanning i sin själ för att praktisera den, kommer han 

att upptäcka en frid och en lycka som han inte kände till tidigare. Detta kommer att vara det liv som 

symboliseras av trädet i den första liknelsen som uppenbarades för mänskligheten, vars mogna frukt 

kommer att stilla själens hunger. Förbättra er själva, höj er över det jordiska och ni kommer inte längre att 

lida av andras otacksamhet eller bristande förståelse. 

56 Kärleken är stegen som leder till Gud, som älskar dig, och till Maria, den andliga modern, som 

också älskar dig, och till dina andliga bröder och systrar som också älskar dig. 

57 En ström av budskap utgår från den gudomliga anden. Behåll så många av dem som ni tycker är 

rätt i era hjärtan. 

58 Överlämna dina lidandes mörker till mig. Jag ska förvandla dem till fredens klarhet. Överlämna 

dina snyftningar och tårar till mig. När jag besöker ditt hjärta i tystnad kommer jag att tränga in som en 

solstråle för att lysa upp det. 

59 Jag har gett er kärlekens ord så att ni kan känna denna styrka i era hjärtan. Här är min tröstande 

balsam som utgjuter sig över alla era lidanden och stärker era själar. 
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60 Jag säger er: Välsignade är de som närmar sig mig med ett förberett hjärta. För mitt ord blir då till 

helande balsam och smekning som ger liv åt din tros låga. 

61 Mitt rike sänker sig över den lidande mänskligheten, och mitt ord låter höras genom denna 

tidsålders utvalda, så att de som hör mig kan bli sina bröders tröst. 

62 Jag hade alltid medlare mellan folket och min gudomlighet. Det var de ödmjuka och ödmjuka i 

hjärtat som jag använde. Jag förbereder nu de nya budbärarna för mina läror, så att dessa goda nyheter kan 

bli ett uppvaknande till andligt liv bland människorna. 

63 Hur många av dem som är kapabla att fullfölja ett ädelt andligt uppdrag sover fortfarande utspridda 

över hela världen! De kommer att vakna upp, och de kommer att bevisa sina andliga framsteg när de i sina 

höga känslor blir nyttiga varelser för sina grannar. De kommer att vara ödmjuka och aldrig skryta med sin 

överlägsenhet. 

64 Fåfängan ─ en svaghet som redan visade sig hos den första människan ─ ska bekämpas genom 

förandligande. Det är den kamp som alltid har funnits mellan ande och materia. För medan anden, när den 

önskar Faderns väsen, är inriktad på det eviga och höga, söker köttet bara det som tillfredsställer och 

smickrar det, även om det är till nackdel för anden. Denna kamp, som visar sig i varje människa, är en 

kraft som uppstår i människan själv som ett resultat av det inflytande som världen utövar på henne. För det 

jordiska kräver allt som motsvarar dess natur. Om anden kan kontrollera denna kraft och styra den i rätt 

riktning, har den harmoniserat båda naturerna i sin egen varelse och kommer att uppnå framsteg och 

upphöjning. Om den däremot låter sig domineras av materiens makt kommer den att förföras till det onda, 

den kommer att vara en båt utan roder mitt i stormen. 

65 Ni som hör mig känner en önskan att vända er bort från allt skadligt för att befria er själ. Ni 

befinner er mitt i en kamp, och därför säger jag till er: Fortsätt att vakta och be så att den tid kan komma 

då er själ blir ett med sin kropp och harmonierar med den. 

Idag lider du fortfarande av världens attraktion och känner dig för svag för att motstå frestelser. 

Intuitivt känner människan att det finns en tidsålder av perfektion, men hon vet inte när detta kommer att 

ske. 

66 Människor strävar efter detta mål på olika sätt. Men endast de som kämpar för själens framsteg 

kommer att nå dit. De som ägnar sig åt religiös fanatism kommer inte att utvecklas, och de som ägnar sin 

tid åt att studera det materiella kommer endast att uppnå materiella resultat. 

67 Spiritualisering är det som leder människan till fulländning. Men förväxla inte utövandet av sann 

andlighet, som är förening med Skaparen och närmande till honom genom kärlek, barmhärtighet och inre 

tillbedjan, med utövandet av de "vetenskaper" genom vilka människor profanerar och gör varelser från det 

bortomliggande materiellt märkbara. Här är min undervisning som tar bort okunnighetens slöja som döljer 

sanningen för människor. 

68 Min kärlekslära förberedde er under den tiden för att ta emot min andliga världs närvaro mitt 

ibland er så att den skulle hjälpa er att förstå mitt ord ─ en tid som nu går mot sitt slut. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 231 
1 Min genomträngande blick går in i er och jag ser att ni formar en bukett med era hjärtan för att 

offra den till Min Gudomlighet. 

2 Jag ser era lidanden och lindrar dem med min faderliga smekning så att ni, uppmuntrade av mitt 

ord, kan bli ett folk som är starkt i prövningar. 

3 Närhelst ni har kommit till mig för att presentera era svagheter eller för att be mig om hjälp i de 

plågor som ni går igenom ─ närhelst ni har varit i fara för att kollapsa under korsets tyngd och ni har vänt 

er till mig, har jag befriat er från era bördor och smärtor och gjort er till starka själar. Då har jag sagt till 

dig: "Gå framåt, vänd inte ditt ansikte bakåt, för din själ skulle bli fylld av fruktan om den såg sitt 

förflutna. 

4 Jag har räddat er från fördärvet för att föra er till frälsningens hamn där ni nu befinner er och njuter 

av detta bröd. Du har vilat i min fridens barm. Jag har varit en ljusstråle i mörkret i din tillvaro för att 

hjälpa dig att gå din väg utan att snubbla. 

5 Om de språkrör eller röstbärare genom vilka jag manifesterar mig själv skulle tala inifrån sig själva 

skulle de inte kunna lära er sanningens väg. Men deras läppar talar ljusets ord eftersom jag uppenbarar mig 

genom deras intellekt, och jag har sagt er att jag är vägen. 

6 Du har sett att många undrar över dessa läror och undrar om det är sant att det är rabbinen som 

talar här ─ om det är säkert att "Ordet" har återvänt till den värld som korsfäste Jesus? 

7 Ni här vet att jag har lovat er detta, ni vet att jag är förlåtelse och att jag uppfyller mitt gudomliga 

uppdrag genom att återuppväcka de "döda", bota de sjuka och ge de blinda synen tillbaka. Ni känner till 

orsaken till min återkomst och till det sätt på vilket jag har kommit. Men allt detta kommer att ifrågasätta 

världen och många kommer att tvivla på det. 

8 Jag har berättat varför jag i stället för att vända mig till de lärda, teologerna eller 

vetenskapsmännen har vänt mig till de outbildade och de enfaldiga för att göra mig känd genom dem. För 

vittnesmålet från enkla människor kommer att förvåna världen. 

9 Om ni undersöker saken grundligt kommer ni att övertyga er själva om att jag alltid har 

kommunicerat med mänskligheten genom människor, och att de alltid har varit ödmjuka och enkla. 

10 Jag har gett er olika existenser på jorden så att ni kan bevittna dessa manifestationer och fullfölja 

ert uppdrag. 

11 Ni måste använda min undervisning så att ni kan tränga in i de hemligheter från det 

bortomliggande som Fadern vill avslöja för er. Min hemliga skattkammare har inte gömt sig för din blick, 

annars skulle du aldrig kunna komma in i det eviga livet. 

12 Studera, tänk noga, för en del är förvirrade vid tanken på hur det är möjligt ─ om din ande är en 

partikel av min Gudomlighet ─ att den lider? Och om andens ljus är en gnista av den heliga andens ljus ─ 

hur kan det då se sig självt tillfälligt höljt i mörker? Inse att denna utvecklingsväg är att förvärva tillräcklig 

förtjänst inför Gud för att du ska kunna förvandla din ande från en okunnig och outvecklad ande till en stor 

ljusets ande vid Faderns högra sida. 

13 Kom till mig och hör återigen mitt ord, som är näring för din själ. Detta ord, som jag har gett er i 

denna tredje tidsålder genom det mänskliga intellektet, har utfört miraklet att förena er, att lyfta er fulla av 

iver och tro till min gudomlighet när det uppenbarar sig självt fullt av sanning och undervisning. För din 

själ kände sig trött på jordiska läror, dina fötter var för trötta för att resa långa sträckor i sökandet efter 

fred, kärlek och sanning. Dina händer var också för trötta för att odla åkrarna utan att få en skörd som 

skulle ha gett din själ tillfredsställelse. 

14 Det har varit min vilja, o folk, att ni skulle resa på dessa vägar och smaka på dessa frukter; att ni 

skulle knacka på olika dörrar och lära känna hjärtat hos människor av olika raser och kön; att ni skulle ta 

del av olika filosofier, doktriner och teorier från innehållet i böcker; att du skulle lära känna de fattiga 

människornas liv på jorden med allt dess elände och smärta; att du skulle uppleva den falska rikedomen i 

denna värld med dess nöjen och dess bedrägliga härlighet; att du skulle höra människornas röst och lära 

känna deras inspiration; att du skulle ta emot det goda och det onda som de skulle ge dig under tidens 

lopp. Så att ni efter denna resa skulle möta Mig som den sista som kommer till era hjärtans dörrar ─ den 

sista som korsar er väg, den sista av jordens pilgrimer som går vid er sida och frågar er: "Vart är ni på väg? 
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Varifrån kommer du och vad söker du?" Och att ni då, utan stolthet och utan självgodhet, böjda av smärta 

och stärkta av erfarenhet, upplysta och stålsatta av kamp, omedelbart skulle känna igen mig, öppna ert 

hjärta för mig, bekänna er elände och bekänna att endast jag kan förstå er smärta, era misslyckanden och 

även era längtan. 

15 Detta är anledningen till att majoriteten av dem som kommer till mig fångas av denna kraft när de 

hör mitt ord. De känner att jag ser dem i deras hjärtan och känner att min kärlek omger dem. Och eftersom 

ni väntade på mig visste ni att efter de stora striderna, de stora striderna i tillvaron, efter den mörka natt 

som ni levde i, skulle en ny dags ljus komma. Du visste att när du hade tömt din bittra bägare till botten, 

skulle det komma någon som skulle fylla den med sötma. För hoppet, tilltron till mina löften som jag hade 

gett dig i andra tider, hade inte slocknat i din själ, lågan hade funnits kvar i ditt hjärta. Till och med de som 

har förnekat att det är jag som manifesterar mig i denna tid, har gjort det inte med sin själ utan med sin 

köttsliga natur, som är okunnig om andliga uppenbarelser och inte är mottaglig, och som inte vet något om 

mig. Ändå vet jag allt och har gett de icke-troende, de hårdnackade, ytterligare en gång, för jag vet att det 

inte är deras själ som förnekar mig, och att den måste resa sig full av ljus och frigöra sig från kedjorna i 

sitt eget kroppsliga skal, så att den kan se och känna mig och utbrista, som Petrus gjorde i Andra gången: 

"Du är sannerligen den levande Gudens Son!" 

16 Av barnens lärjungar skall jag göra er till lärjungar. När ni har hört mig ska jag nämligen ge er en 

visdomsbok, så att ni med den kan undervisa era medmänniskor och föra ut de goda nyheterna till 

invånarna i ert land, och därefter till de andra folken. När du lär dig av mig kommer du att bli mild och 

ödmjuk. Ni kommer inte att nöja er med att bara utforska mitt ord eller att tala med vältaliga ord för att 

imponera på folkmassorna, utan era inspirationer och insikter, era klara och djupa ord kommer att 

bekräftas av gärningar som kommer att vara frukten av er förståelse. Jag vill inte att dessa verk bara ska 

komma från ditt intellekt, utan att de ska dikteras av ditt samvete till ditt hjärta, där kärlekens frö sås. 

17 Då kommer du säkert att kunna konvertera människor. För när de är trötta på meningslösa ord, 

sjuka och trötta på de olika lärornas och världsåskådningarnas perversitet, kommer de att längta efter en 

undervisning som talar till dem om sann kärlek, barmhärtighet och fred, som för in ljus i mörkret och 

sprider läkande balsam där det finns smärta ─ som förvandlar dem som är mentalt eller moraliskt 

degenererade till sin natur. Då kommer min undervisning säkert att segra och antalet av dem som följer 

mig och bär fram fredens, enhetens och den goda viljans fana kommer att växa. 

18 Jag vill att ni använder denna tid plikttroget, att själen instruerar och stimulerar kroppens skal, att 

den böjer den och slutligen gör den till sitt eget verktyg, sin villiga tjänare; att det inte är "köttet" som 

erbjuder mig den tillbedjan som själen borde erbjuda mig, att den inte placerar sig själv mellan er ande och 

min. För då kommer reningen att vara varaktig, och det som kroppen känner kommer att påverka själen, 

eftersom den ännu inte har lyckats vinna överhanden över smärta och svaghet. Andliggör er själva utan att 

falla in i fanatism, och ni kommer att uppleva hur mycket frid ni kommer att uppleva, hur mycket 

uppmuntran ni kommer att ge ert hjärta, och hur starka ni kommer att vara inför de utmaningar som 

smärta, ålderdom och sjukdom innebär. 

19 Detta är min undervisning. Vem av er kan inte förstå det? Det är lika klart som dagsljuset, och ni 

kan alla se detta ljus. Jag ger er denna undervisning för att ni ska kunna prägla den på ett outplånligt sätt i 

er själ. I morgon kommer den att ge dig styrka när prövningarna hotar dig. 

20 På den här jorden har det alltid funnits en kamp mellan människor, krig, stridigheter och osämja. 

Sedan de tidigaste tiderna har vissa människors idéer alltid stötts mot andra människors idéer. Och så ser 

du att mot dygden har det uppstått en ondska, mot rättvisan en orättvisa, mot själens röst mot "köttets" 

röst, mot den ena kunskapen mot den andra. Och de som från första början har gjort min andliga lära känd 

har haft vetenskapsmännen som motståndare. Fortfarande i denna tredje tidsålder ser jag dessa strider 

mellan män. Men dagen har kommit då jag ska säga det sista ordet. 

21 All visdom, kunskap och vetenskap kommer från mig. Jag förberedde den här planeten så att den 

skulle bli hem för inkarnerade själar, och innan jag skickade ut er, vårdade jag den här världen med nåd, 

med kärlek och visdom. Jag placerade i dess inre, på dess yta, i allt, de nödvändiga elementen för ditt liv, 

för att bevara, glädja och tillfredsställa mina barn. 

För att ni i denna naturs sköte skulle upptäcka alla livets källor ─ allt som var höljt i mystik eller 

bevarat i en djup skattkammare, gav jag er gåvor, jag upplyste er och utrustade er med vetenskapens gåva, 



U 231 

124 

så att ni med hjälp av denna förmåga och i enlighet med era behov, er utveckling och era prövningar skulle 

finna den outtömliga källan till liv och visdom. 

22 Ni har alla njutit av denna vetenskapliga gåva. Men jag valde ut några för att anförtro dem stora 

uppdrag, så att de skulle upptäcka allt som är bra för själen, och de skulle sedan ge er av det outtömliga 

vattnet från den källan och hjälpa er i ert liv och er jordiska lycka. Till de utvalda anförtrodde jag också 

den intuitiva kunskapen om det andliga livet ─ det liv som ligger bortom vetenskaperna, ovanför denna 

jordiska natur. Därför har människan sedan de tidigaste tiderna dyrkat mig och har förstått att det finns en 

universell varelse, en mäktig, allsmäktig Gud och Skapare, som har ett högt liv i beredskap för dig, ett liv 

bortom den här världen ─ ett liv där anden, kärleken, ljuset och förnuftet kommer att lysa, för allt detta är 

en del av din själ. 

Men även om ni alla har denna intuitiva kunskap som talar till er oavbrutet om dessa förmågor, har det 

varit nödvändigt för mig att sända själar till er med stor auktoritet, så att de skulle avslöja de största 

mysterierna för er; så att de skulle göra en brytning för själarna och leda dem till mig på de kortaste och 

säkraste vägarna. Dessa är profeterna, patriarkerna och de som Gud har sänt i alla tider. 

23 Så även om vissa hade uppdraget att ge ljus till själar och andra uppdraget att göra vetenskapen 

känd, har den ena alltid rest sig mot den andra utan att tänka på att de inte är motsatta uppdrag, utan att de 

kompletterar varandra. Mitt ljus har gjutits ut över alla människor så att ni kan förstå er uppgift och 

respektfullt ta på er den roll som är er. 

24 Om ni har hört från mig att jag kritiserar vetenskapsmännens arbete, att jag ställer vetenskapen till 

svars, så beror det på att vissa inte har använt livskällan, de uppenbarelser som jag har gett dem, för 

mänsklighetens bästa och framsteg, utan har ställt dem i ondskans och förstörelsens tjänst. Men över alla 

dem som har fullgjort sitt uppdrag, som har sökt med ödmjukhet, upphöjdhet och respekt för att upptäcka 

det som det har varit Min vilja att avslöja för dem, har Jag utgjutit Mitt ljus, de har alla varit tilltalande för 

Mig; och se hur många välgörenhetsverk de har gjort. 

25 Ditt jordiska liv har utvecklats, det är inte längre detsamma som det var förr i tiden, och i den mån 

dina steg har fört dig in på evolutionens väg har du mött vetenskapens frukter som ges till alla som har 

fullgjort sitt uppdrag. De som har förfalskat mitt uppdrag och trängt in i mina skattkammare för att 

upptäcka naturens hemligheter och för att använda naturens krafter bara för att använda dem för att skapa 

förstörelse och död ─ dessa tillrättavisar jag och kallar på dem. För jag har kommit för att kalla alla 

människor och naturkrafter till ordning och för att sätta dem på rätt spår, och allt måste återställas och 

återgå till sin plats. 

26 Det kommer en tid då mänskligheten kommer att erkänna det gudomliga ljuset, den visdom som 

jag har tillåtit, och kommer också att äntligen inse att jag är källan från vilken alla varelser har uppstått ─ 

att i mig finns fröet och frukten, och att jag har tillåtit er att ta del av allt detta så att ni kan leva ett liv 

värdigt er själ och min gudomlighet. 

27 Under den tid av förandligande som jag nu meddelar er kommer människorna att ställa sina 

förståndskrafter i själens tjänst, och till och med vetenskapen kommer att böja sig för dess ljus. När 

kommer den dagen? Ni förbereder för närvarande vägen för att mänskligheten ska nå det målet. För det 

arbete som jag har beordrat er att utföra har ett världsomspännande uppdrag. 

28 Människor kommer att ägna sin vetenskap, sin styrka, sin talang och sitt hjärta åt att tjäna min 

gudomliga sak, utan att försumma sina plikter, sina uppgifter i världen. De kommer att vända sig till de 

hälsosamma nöjen som är hälsosamma för deras ande och materia. De kommer att kämpa för sin förnyelse 

och sin frihet, de kommer inte att låta sig smittas, de kommer inte att ta med sig något som de inte 

behöver. Då kommer korruption och skamlöshet att försvinna från jorden. Då kommer anden att ha 

uppnått absolut herravälde över sitt kroppsliga hölje, och även om den fortfarande lever i materien 

kommer den att leva ett andligt liv av kärlek, broderskap och fred. 

29 Detta kommer att vara den tid då krig försvinner, då ömsesidig respekt och hjälpsamhet kommer 

att råda, då ni kommer att inse att ni inte längre kan förfoga över er grannes liv eller ert eget. Du kommer 

då att veta att du inte är ägare till ditt liv, dina barns och makars liv eller till den här jorden, utan att jag är 

ägare till hela skapelsen. Men eftersom ni är mina älskade barn är ni också ägare till allt som är mitt. Men 

även om jag är herre och ägare till allt som skapats kan jag inte döda mina varelser, skada någon eller 
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orsaka dem smärta. Varför har då de som inte är livets ägare tagit det som inte tillhör dem för att göra sig 

av med det? 

30 När denna undervisning förstås av människorna kommer de att ha tagit ett steg uppåt i sin andliga 

utveckling och den här världen kommer att bli ett hem för avancerade andar. Du vet inte om du kommer 

att bebo den här planeten igen efter den tiden. Jag kommer att bestämma vilka som kommer att uppleva 

dessa nådens tider, vilka som kommer att skåda detta jordiska rike som under en annan epok var en dal av 

tårar, förstörelse och död. De hav, berg och fält som bevittnat så mycket smärta kommer sedan att 

förvandlas till en plats av fred, till en bild av världarna bortom. Jag har meddelat er att när striderna 

upphör kommer mitt rike redan att vara nära er, och då kommer er ande att blomma upp i dygder. Min 

undervisning kommer att vara närvarande i alla andar, och jag kommer att göra mig känd genom män och 

kvinnor. 

31 Andens gåvor kommer att utvecklas. Det (inre) ordets gåvor, helandet och dialogen mellan andar 

kommer att bli beundransvärda bland människorna i dessa tider. 

32 Vetenskapen kommer inte att stanna på sin väg, men vetenskapsmannen kommer att tränga in i 

mina läror, studera dem och förundras över mina uppenbarelser. Och inspirerad av dem kommer han att 

skapa välgörande verk som inte bara kommer att främja mänskligheten utan även själen hos inkarnerade 

och icke-inkarnerade. 

33 Om min ande var nöjd i tiderna förr och nu när han betraktade mina barns verk, vare sig de var 

andliga eller materiella ─ vackra verk som sprang ur hjärtat av förnimmelse eller intelligens ─ hur stor blir 

då inte min glädje när det inte bara är några få vars själar upphöjs, utan när det är hela mänskligheten som 

utövar kärleken. Då kommer det inte längre att finnas några tårar, sorg och föräldralöshet i hemmen som 

ett resultat av krigen, och endast tro, hälsa, styrka och harmoni kommer att bestå i livet hos de människor i 

dessa tider som är ämnade för den här planeten. 

34 Ni är de första generationerna som tar emot de goda nyheterna från den tredje eran, och ni måste 

vara de som förbereder vägen för alla dem som kommer efter er. Ta bort klyftorna, ta bort stenarna på 

vägen, så att du kan lämna god vilja, mod och goda principer i arv. 

35 Det är inte du som kommer att föra mitt arbete till sin höjdpunkt. Det finns ingen bland er som 

måste förena Israels folk. Ni kommer inte längre att bevittna genomförandet av min doktrin över hela 

världen i era kroppar. Detta arbete kommer jag att utföra. För om någon skulle resa sig bland er för att böja 

mitt folks envisa nacke och uppnå deras förandligande, skulle den personen upphöja sig själv eller inte 

uthärda de prövningar som skulle komma över honom. 

36 Men jag, den starka som älskar och förlåter, kommer att förena er. Jag kommer att sända er en 

prövning efter den andra så att de kan mala ner er och förena er i samma andliga ideal.  

37 Jag vill inte att mitt folk ska förbereda ett nytt kors för mig, en blodsställning eller en domstol. Jag 

vill bo i er inre helgedom, jag vill inta min tron i mitt folks själ för att i varje ögonblick meddela mig själv 

till dem och vänta på dem i mitt eviga hem, på min universella ödmjukhetstron, på min hedersplats som en 

kärleksfull Fader, när ni alla, fulla av förtjänst genom att fullfölja ert uppdrag, starka genom kamp och 

renade genom dygd, kommer att komma till mig i ära för att ta emot er höga belöning. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 232 
1 Utvalt folk: Ni hör mitt ord genom människans intellekt, ni har i alla tider förberetts för att föregå 

mänskligheten. Allt har du fått av min nåd. Jag har kommit ner till er för att jag älskar er och anförtror er 

den tredje delen av boken som innehåller budorden, lagen för er och för mänskligheten. 

2 Världen drivs runt i en svår storm och har förlorat riktningen. Den har inte sökt den säkra vägen. 

Människan har nöjt sig med att leva, att söka det som är nödvändigt för att bevara sin kropp, och har glömt 

bort själen som är kärnan i hennes varelse, som jag har anförtrott en mycket viktig uppgift. Jag har 

uppenbarat mig bland er och funnit er levande mitt i kaoset, och mitt ord har sagt till er: sluta, återvänd till 

lagens uppfyllelse, ta upp ert kors, följ mig, och frid kommer att råda bland er. 

3 Under den här tiden har jag förberett er genom att hälla mitt ljus i strömmar in i era sinnen. Från 

dina första steg har du varit orubblig, och denna tro, denna kärlek till Mitt verk inspirerar dig att tala till 

dina medmänniskor i Mitt namn. Många kommer att höra dig och komma till mig och hungra och törsta 

efter kärlek. Andra kommer och längtar efter lindring av sina lidanden. Andra kommer att rusa dit, drivna 

av nyfikenhet. Men jag lovar er att allt kommer att bli bra. Jag ger alla ett bevis, för jag vill gärna ge 

barnet ett tecken på att jag har lyssnat på hans begäran. 

4 Efter min avresa kommer ni att fortsätta att förbereda hjärtan, ni kommer att leda dem bort från 

okunnighet, från falska trosuppfattningar och från fanatism. Men hur kan ni vara lärare för era 

medmänniskor? Hur kan du uppnå ödmjukhet, rättvisa och rättfärdighet? Genom att be och uppfylla min 

lag. Visa er inte som rättfärdiga människor, för ni är ännu inte rättfärdiga. Visa er som mina lärjungar och 

kämpa dagligen för att fullända er själva. När jag ser att du uppfyller din uppgift med osjälviskhet kommer 

jag att föra till dig en mängd av dina medmänniskor som jag har utsett för att ta emot kunskapen om mina 

sista uppenbarelser. 

5 Från de sekter som människorna har skapat, som är avklippta grenar av livets träd, väljer jag de 

som önskar förandligande ─ de som söker mig på ett ofullkomligt sätt, men som älskar mig ─ de som 

uttalar mitt namn med hängivenhet och som ger mig handlingar av kärlek, ödmjukhet och tacksamhet. Jag 

kommer som den gode fiskaren i hjärtats längtan, och även om antalet av dem som följer mig idag är litet, 

kommer de i morgon att föröka sig. Redan nu närmar sig den timme då bevisen kommer att övertyga 

världen om att jag har kommit för att lämna mina kärleksarv till er, och ni, som vittnen till dessa 

uppenbarelser, kommer att tala om dem på ett riktigt sätt. 

6 Gör inga som helst skillnader mellan dina medmänniskor. I det andliga idealet kommer alla 

mänskliga raser och klasser att förenas. 

7 Lägg dina medmänniskors behov i mitt hjärta. Ju mer syndare de är, desto mer kärlek och 

barmhärtighet behöver de. Nu närmar sig den tid då min undervisning kommer att spridas och "arbetarna" 

kommer att gå till olika områden. De kommer att bosätta sig enligt min vilja på de platser där mitt ord 

kommer att strömma in i öppna hjärtan, som jag har förberett som en bördig jord redo att ta emot det 

gudomliga fröet i sin barm. Där finns din plats för verksamhet. Jag gör dig ansvarig för ett antal människor 

som jag kommer att anförtro dig så snart jag ser dig stark och redo. 

8 De goda nyheterna kommer att nå ut till människor inom alla doktriner och sekter. Alla kommer att 

känna till min ankomst i den tredje tidsåldern som den Helige Ande. Tiden kommer när dessa avslöjanden 

kommer att bli helt kända och ni kommer att bekämpas av denna anledning. Men oroa dig inte, mitt ljus 

kommer inte att slockna. Just då kommer mitt ord för denna tid att lysa i största prakt. 

9 Jag förbereder er som flitiga arbetare på fältet. "Ordet kommer att vara rikligt på dina läppar. Ofta 

talar du om läror som är okända för dig. De kommer att vara de nya inspirationer som kommer från min 

Ande till ditt mottagliga hjärta. Dina handlingar ska alltid vara i enlighet med dina ord. Alla dina 

handlingar ska vara uppriktiga så att du kan bli trodd. Jag ska se på era verk och döma dem. 

10 Kom ihåg de rena sederna hos Israels folk från de första tiderna och återvänd till dem. Dess hälsa 

och styrka kommer från deras lydnad och vördnad för min lag. Ur detta folk kom exemplariska män, 

patriarker och profeter. Det finns Abraham, Isak och Jakob, som är stamtavlan för er ras. De testades 

mentalt och fysiskt, men styrkan lämnade dem inte. Det var nödvändigt att de som var tvungna att ge liv åt 

Israels folk skulle vara ett exempel på styrka och kärlek för alla sina ättlingar. Här får du känna din styrka 

och din effektivitet i stora prövningars stund. 
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11 Jag förbereder för närvarande de själar som ska fortsätta att inspirera folket efter min avgång. De 

kommer att vakta de grundläggande lärorna i mitt arbete, och ni ska lyssna på dem och respektera dem. 

12 Under den nuvarande perioden ska du fullgöra din uppgift, och efteråt kommer de kommande 

generationerna att fortsätta ditt arbete. Jag kommer alltid att sända varelser med stor höjd till jorden för att 

vakta över lagen, över kärnan i min lära. 

13 Var överens med dina prövningar. Till den som inte har fått det han ber mig om och tror att det är 

för hans bästa säger jag: Jag känner till ditt öde, men det du ber mig om kommer inte att leda till din lycka, 

det kommer bara att leda till lidande. Tänk på din gottgörelse. På jorden kommer du inte att få njuta av 

perfekt fred. Endast pliktutövning kan ge dig sinnesfrid i dag. Men i morgon, när du är i det andliga livet, 

kommer du att säga till mig: "Fader, du visste hur du skulle vägleda mig på det sätt som var bra för min 

själ. För om du hade gett mig det jag bad dig om, skulle jag ha gått vilse eller försenat min ankomst till 

dig." 

14 Jag har gett dig ljuset från mitt ord vid denna tidpunkt så att du kan arbeta för freden i världen och 

så att din själ kan ta ytterligare ett steg på vägen mot fulländning. Jag har fått dig att förstå de gåvor som 

din själ har så att den kan övervinna alla hinder och motgångar som står i dess väg. Jag har fått dig att 

förstå att den här tiden av bitterhet som du går igenom är en tid av försoning som du måste tömma som en 

kalk med överlåtelse och tro. 

15 Därför har jag kommit från oändligheten för att befria dig från de kedjor som håller dig nere. 

16 I denna tredje tidsålder har jag förenat alla dem som i gångna tider fick uppdraget att göra min 

sanning känd för mänskligheten så att de kan få mina välsignelser.  

17  Därför har jag gett er nya uppenbarelser. 

18 Gör mina läror till dina egna så att du kan praktisera dem. Men när ni lämnar dessa mötesplatser, 

som är som träd för vandrare, i vars skugga ni har hört lärkan trilla, så ge er inte ut på skadliga nöjen i 

stället för att söka efter kontemplation för att meditera. För den andliga essensen som du har fått från 

Mästaren kommer då att fly från ditt hjärta. 

19 Passionerna rycker, likt virvelvindar, den nåd som jag klär er med från er själ, och när ni avlägsnar 

er från den låter ni svaghet och sjukdom ta er i besittning av ert väsen. 

20 Rikta din själs bön till det oändliga så att du kan skapa en atmosfär av fred runt mänskligheten. När 

du ser dina medmänniskor under min rättvisas börda, gör dig förtjänstfull och deras plågor kommer att 

förkortas. Be för världen när du hör naturkrafternas röst. Sök inte en tillflykt för er själva. Om ni bryr er 

om era medmänniskor i trångmålets stund och glömmer er själva, kommer jag att skydda er. Skydda 

människor med din bön och barmhärtighet. 

21 Tror på bönens kraft. Men ni måste veta att den först och främst måste kännas för att nå mig. 

22 Om du redan hade en stark och sann tro skulle du utföra mirakel. Skynda er, för det kommer en 

timme då ni måste ge er iväg för att föra ut kunskapen om detta arbete på världens vägar. Då ska du inte 

vara rädd för människors rättvisa och inte heller ska förtal oroa dig. 

23 Du har gjort framsteg på vägen. Vänd blicken tillbaka och titta på ditt förflutna. Det som återstod 

var materialism, arrogans, låga passioner, avgudadyrkan, okunnighet och synd. 

24 Men stanna ändå kvar på vägen så att du kan uppnå ännu större andliga framsteg. Då kommer du 

att uppleva det förlovade landets frid i ditt hjärta. 

25 Detta är den dag då det utvalda folkets ande kommer att få inspiration och deras sinnen kommer att 

bli upplysta för att förstå de läror som bevarades i Livets stora bok och som jag var tvungen att lägga fram 

för dem enligt mitt ord som gavs i gångna tider. 

26 För att komma till mig har ni lämnat världen och renat er, och när ni var beredda bad ni om att få ta 

emot min universella stråle. Den har översvämmat din själ, och under dess inflytande har dina gåvor 

vaknat och de känsligaste strängarna i ditt väsen har satts i vibration. 

Du har sett många känslor komma upp från djupet av ditt hjärta som du hittills inte känt till och som 

fått dig att se på det här livet på ett annat sätt. Och när du sedan kunde göra kärlek och barmhärtighet 

effektiva kände du dig stark nog att utföra stora verk och förstå stora mängder av dina medmänniskor. Du 

vill öka din omsorg om de behövande och skicka ljusbudskap med dina tankar till dem som är långt ifrån 

dig. Du kan göra allt detta, för jag har öppnat ett brett fält för din själ där du kan arbeta. 
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27 Dina andliga gåvor har inga gränser, de kommer inte att uttömmas, även om du tror att du har gett 

bort all din rikedom. Ju mer du ger till andra, desto mer kommer ditt arv att öka. Ert uppdrag har alltid 

varit att arbeta för fred och att stå upp för världen. 

28 Jag har prövat er för att ni ska få förtroende för er själva, för att ni ska veta vad ni är kapabla till. 

Vid hur många tillfällen som helst när du har varit obeslutsam, eller saknat tro, eller misströstat på din 

själsstyrka, har jag skickat dig det bevis du behövde, och genom det har du fått svaret. Genom den ena 

prövningen efter den andra har jag släppt dig. Men jag har förberett er i förväg, för jag har aldrig velat 

överraska någon. 

29 Jag styr era steg, omger er med en atmosfär av frid där ni kan studera och fördjupa er i min 

undervisning. Men sedan, när ni är förberedda, ska ni gå fram till de människor som kommer att uppstå i 

den tiden. I dag lyser dina verk ännu inte. Men mitt folk måste bli starkt i dygden, måste kämpa mot 

materialismen för att hjälpa mänskligheten att hitta den säkra vägen som leder dem till mig. 

30 Ni har redan njutit av min Andes frid när ni svävade upp i förening med mig. Men den varaktiga 

freden finns ännu inte inom dig. Du är i början av vägen, och endast dina förtjänster kommer att ge dig den 

outsägliga glädjen att komma närmare mig. Jag kommer att föröka era frukter och förkorta vägen så att ni 

snart kommer att nå mig. 

31 Ni var bland de första som fick detta gudomliga budskap, och jag vill att ni ska veta hur ni ska 

förmedla det till andra. Den mänsklighet som tvivlar och misstror idag kommer att tro. Jag har gett den 

tillräckligt med bevis i denna tid, och alla talar till den om mig. Hon kommer att förbli döv en kort tid. 

Efteråt kommer hon att höra det kall jag ger henne, hon kommer att bli attraherad av min undervisning, 

hon kommer att vilja upptäcka vad som väntar själen efter detta liv och hon kommer att finna svaret i den 

bok som jag lämnar till alla: "Livets bok". Alla kommer så småningom att få ljuset eftersom det är ett 

gudomligt arv. Det är det arv som är ditt och som ingen kommer att förneka dig. Jag kommer att instruera 

alla ─ både den som vet hur man följer och tolkar mina instruktioner korrekt och de som inte lyder mig. 

32 När du har studerat dina verk och gråtit när du såg den lilla frukt du har uppnått, så sörjer din själ 

när den blev medveten om hur långt du fortfarande är ifrån det mål som jag har bestämt för dig, och du 

minns den profetia som gavs till dig där du fick höra: "Om 'Israel' inte arbetar för sin union kommer det att 

uppleva ett nytt krig, och ännu en gång kommer kvinnan att utgjuta tårar och mannen kommer att utgjuta 

sitt blod, och i hemmen kommer det att vara sorg, nöd och hunger, och själen kommer att lida." 

33 Därför säger jag till er att ni inte ska vara respektlösa mot varandra och att ni inte ska göra verk 

som leder till osämja. Min undervisning syftar till att förena alla själar, att föra dem närmare varandra så 

att ni kan bli ett och alla erkänner mig som er Fader. 

34 Lämna nu din börda av bekymmer bakom dig, kom till mig utan tvivel eller rädsla, ha fullständig 

tillit och låt min vilja äga rum i dig. Jag vet vad som händer inom dig och ger dig den styrka du behöver. 

35 Jag är ursprunget och målet för allt som har skapats. Det är genom min vilja som ni kom in i denna 

värld, och det är genom min vilja som ni lämnar den igen. 

36 Jag kommer som en kärleksfull Fader för att ge dig min förlåtelse eftersom du fortfarande är svag. 

37 Det här livet har anförtrotts dig som en möjlighet för din själ att förvärva meriter. Därför bör alla 

dina tankar och mänskliga handlingar ligga inom min lag av kärlek och rättvisa. Men människorna har 

avvikit från den väg som min lag visar dem, och därför har det varit nödvändigt att återvända till dem för 

att påminna dem. Det är med denna avsikt som jag har kommit i kontakt med er vid denna tidpunkt. 

Anledningen till att ni kommer för att höra mitt ord är för att fördjupa er i min undervisning och förbereda 

er för det andliga livet. Kom inte av nyfikenhet, av pliktkänsla eller för att du tror att du uppfyller din 

uppgift. Kom med en önskan att i varje ny lektion finna en ny uppenbarelse, en ny undervisning. Använd 

min närvaro så kommer du att vara bättre förberedd för att fullfölja ditt uppdrag. 

38 Oavsett om du har varit fysiskt frisk, om du har haft tillfredsställelse och komfort eller om du har 

utstått sjukdom, motgångar och fattigdom ─ allt detta finns kvar här på jorden där människans liv slutar 

och själens liv börjar. Du har strävat efter att höja din själ och har varit tvungen att lida och besegra din 

kropp. Därför säger jag till er: Lyssna väl, tolka ännu bättre och utforska er själva så att ni kan upptäcka 

sanningen. 
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39 Men när du möter dem som påstår att du följer en ny lära, bör du säga till dem att du bara har 

övergivit de kyrkliga riter som hör till den yttre gudstjänsten och att du har vänt dig bort från religiös 

fanatism. 

40 Mitt arbete kommer att erkännas i hela världen. För precis som jag i andra tider sände profeter för 

att förkunna min ankomst, så kommer jag i denna tid att sända mina nya profeter för att göra min 

undervisning känd och för att förkunna det rike som närmar sig för alla människor av god vilja. 

41 Varje uppenbarelse har gjorts i enlighet med mänsklighetens andliga kapacitet och den tid i vilken 

den har levt. Idag har jag kommit på detta sätt, imorgon kommer jag att tala till er på ett mer upphöjt sätt. 

Detta rally kommer snart att upphöra, det kommer att upphöra i slutet av 1950. Då kommer mina 

lärjungar att ge sig ut som lärare som inte känner sig ensamma. För i ljuset av deras ande, i den del av min 

gudomlighet som finns i var och en av er, ska jag tala, förlåta, älska och undervisa. 

42 Så långt detta samvete tillåter, skall din själ vara fri. För den kommer inte ens att behöva 

mötesplatser för att förmedla min undervisning. Du kommer att tala närhelst tillfälle ges, och ditt liv 

kommer att vara en helgedom där du erbjuder mig tillbedjan med renheten i dina verk. 

43 Även om det för närvarande verkar omöjligt för er att skapa fred i mänskligheten, säger jag er att 

freden kommer att komma, och mer än så: att människan kommer att leva i förandligande. 

44 Mycket olycka kommer att drabba världen innan den tiden kommer. Men dessa lidanden kommer 

att vara för mänsklighetens bästa, både jordiskt och andligt. Det kommer att vara som ett "så långt och inte 

längre" för människornas okontrollerade onda gärningar, själviskhet och njutningssökande. På detta sätt 

kommer en balans att uppstå. För ondskans krafter kommer inte längre att kunna besegra det godas krafter. 

Denna rening har ett utseende av bestraffning utan att vara det, eftersom den alltid drabbar de mest 

känsliga och älskade. Men i själva verket är det ett sätt att rädda de andar som har avvikit från vägen eller 

förlorat den. De som dömer jordiskt kan inte upptäcka något användbart i smärtan, men de som anser att 

de har en ande som kommer att leva för evigt får ljus, ståndaktighet och förnyelse av samma smärta. 

45 Om du tänker andligt ─ hur kan du tro att smärta är en ondska för mänskligheten när den kommer 

från en Gud som är alltigenom kärleksfull? 

46 Tiden går, och en tid kommer när dessa stora prövningar börjar dyka upp, och till och med den 

sista resten av fred kommer att försvinna från världen, som inte kommer att återvända förrän 

mänskligheten har funnit min lags väg och lyssnar till den inre rösten som ständigt talar till den: Gud 

lever! Gud är i dig! Lär känna honom, känn honom, bli försonad med honom! 

47 Då kommer ditt sätt att leva att förändras. Själviskheten kommer att försvinna och alla kommer att 

vara till nytta för andra. Människor kommer att inspireras av min rättvisa att skapa nya lagar och styra 

nationerna med kärlek. 

48 Bär mitt budskap snart vidare till mänskligheten så att de kan använda mina läror och varningar. 

Människan kommer att inse att detta ord verkligen var en profetia och att det hade förutsett allt. 

49 När det oroliga havet har lugnat sina vågor och vindarna har lagt sig, när inga fler plågor plågar 

nationerna och plågorna har utplånats, då kommer fred att börja för mänskligheten. 

50 Ni bör be och vädja för världen, som kommer att behöva gå igenom de största prövningarna och 

dricka den bittraste bägaren. 

51 Hur många av er som tror att ni har tro idag kommer att darra vid åsynen av dessa katastrofala 

händelser! Hur många av er som tror att ni är modiga döljer er feghet! Jag förbereder er så att ni kan vara 

medvetna om era handlingsalternativ när den stunden kommer och ni kan fullfölja det uppdrag som jag har 

anförtrott er. 

52 Varje mysterium har förklarats för er under den här tiden, även det om treenigheten i 

uppenbarelserna av Min gudomlighet, som jag ska upprepa med några få ord: 

53 Fadern, Gud har ingen form, inga gränser, ingen början och inget slut ─ en doktrin som du inte kan 

förstå. Säg därför: Gud är skaparen av allt ljus, den kraft som upprätthåller universum, det liv som pulserar 

i alla varelser. 

54 Och sonen? Sonen är "Ordet", han är Guds kraft begränsad i en perfekt människa: i Jesus. För att 

Faderns kärlek skulle bo i honom. 

55 Eftersom den gudomliga anden var i Jesus var han både människa och Gud ─ människa i kraft av 

sin materiella natur, Gud i kraft av sin andliga natur. Som människa hade han egenskaper som är typiska 
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för människor: Han kände och led som en människa. Men kunskapen om sitt eget uppdrag och den andliga 

styrkan gjorde att han kunde övervinna fysiska behov och frestelser. Allt som inte var i harmoni med hans 

uppdrag avvisades av honom. Genom denna rättfärdiga och rena människa kunde Gud alltså uppenbara sig 

själv som människa. 

56 När Jesus avslutade sitt uppdrag återvände han till den gudomliga Anden och bar inom sig spåren 

av det mänskliga livet ─ av de prövningar som han utsatte sig för som människa. Därför har Sonen, som är 

Faderns kärlek, något om var och en av er, och ni känner er förstådda eftersom ni vet att han levde i er 

värld och gick på samma stoft som ni går på. 

57 Men Fadern och Mästaren är en och samma Gud. 

58 Och den Heliga Anden ─ kan jag säga er ─ är den högsta form i vilken detta väsen uppenbarar sig 

för alla människor som i sin ande har en gnista av Skaparens egen natur. 

59 Den Helige Ande, Fadern och Sonen är en och samma kraft, en vilja, inte tre personer, utan en 

gudomlig varelse som var tvungen att uppenbara sig för sina barn i olika former för att kunna förstås. 

60 Inse hur mycket kärlek det finns i er Gud som, trots att han är allsmäktig, inte tvekar att begränsa 

sig för att ni ska kunna känna och se honom, som multiplicerar sig själv för att visa er att han inte bara är 

er skapare och domare, utan också er far, er vän, er bror och er mästare. 

61 Du säger: "Hur är allt detta möjligt?" Ni är fortfarande små varelser som jag begränsar mina 

förklaringar för att anpassa dem till ert sinnes kapacitet. 

62 Jag förlåter dig och ger dig min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 233 
1 Ljuset från min Ande vara med dig. 

2 Lärjungar, ni som kämpar med er själva, ni som strävar efter andlig evighet och inte är nöjda med 

era gärningar ─ förbered er. För även om det är helt sant att ni inte har uppnått det som er själ längtar efter, 

och inte heller har ni sett frukterna av ert arbete, så säger jag er att ni har uppnått höjning och framsteg. Du 

kommer att finna detta bekräftat i det liv som väntar dig, där du kommer att få full kunskap om dina 

andliga framsteg. Där kommer du att känna att Mästarens kärlek verkligen har trängt in i din varelse och 

att känslan av barmhärtighet mot dem som lider har slagit rot i din själ. Detta kommer att vara den skörd 

som du tar in efter de olika reinkarnationer som du har haft. 

3 Den "andliga dalen" kommer att befolkas av ljusets andar vars dygder kommer att tjäna det goda 

och mänsklighetens framsteg. 

4 De som verkligen förbereder sig i den här världen och utför sitt uppdrag med sann barmhärtighet 

och kärlek kommer inte att vara ivriga att se sitt arbete fullbordat för att höra triumfropet. För de som 

längtar efter det har fortfarande mycket materiellt och lite andligt över sig. 

5 När jag sa att du skulle ge din kropp den betydelse och plats den har i ditt öde, syftade jag på att du 

skulle veta hur du skulle vägleda den så att den skulle bli ett instrument för din fulländning. För det är din 

själ som måste nå mig. 

6 Se hur enkel min undervisning är i alla avseenden. Därför säger jag till dig att du aldrig ska försöka 

komplicera det. Se hur jag underlättar för dig att leva upp till det. Men i den mån jag ser att ni andligt tar 

till er mina instruktioner, får jag er att känna ert ansvar för att göra det. Ju mer okunnig en person är om 

Min undervisning, desto mindre är hans ansvar. 

7 Varför finns de som har varit med mig och lämnat mig? Varför byter de ut Mig mot 

tillfredsställelser som skadar deras själar? Och när jag når dem på deras väg och kallar på dem slutar det 

med att de i sin otacksamhet säger till mig att de aldrig har sett mig eller känt mig. Hur kunde de så snart 

tro att de hade glömt honom som vandrar med dem steg för steg ─ honom som har stått vid deras sida i 

prövningens stund och i livets växlingar ─ honom som i dessa stunder har gett det plågade hjärtat den 

himmelska harmonin i min smekning och min gudomliga frid, som säger till det: "Kom till mig, vila med 

mig, följ mig, jag är den himmel du söker." I det ögonblicket kände sig detta hjärta gripet av en våg av 

känslor, eftersom det upptäckte att människan inte är ensam på sin väg, och en kärleksbön som var en 

tacksägelse till Mästaren. Är det möjligt att någon kan glömma dessa bevis på min kärlek? Är det möjligt 

att någon som har tagit emot dem förnekar att han har känt mig? 

8 Ni som lyssnar till mig, fråga mig: "Mästare, hur kan jag veta vad som är gott och vad som är ont?" 

Till detta svarar jag dig: Jag är den gudomliga rättvisan, och som rättvisan manifesterar jag mig i var och 

en av er genom samvetet, som är ljuset från min gudomliga ande. Detta är Guds "röst" i människan, och 

eftersom det finns förmågor hos människan som gör det möjligt för henne att förstå denna "röst", dess 

"uppmaningar" och bedömningar, kan ingen rättfärdiga sig själv genom att inte känna till det godas väg, 

som är kärlekens och rättvisans lag. Vilka är de förmågor eller egenskaper som gör det möjligt för 

människan att höra sin egen vägledares och domares röst? Intuition, förnuft och känslor. 

9 Den som handlar illa gör det därför inte för att han inte har öron för att höra den rösten, utan för att 

han har stängt dem för att inte höra sin egen bedömning. Det beror inte på att han inte har ögon för att 

urskilja den goda vägen, utan på att han medvetet har förblindat sig själv från att gå på den väg som han 

har skapat i sin egen vilja. 

10 Till er säger jag: Varför tysta Guds kärleksfulla och harmoniska röst som talar till er genom ert 

samvete, trots att den alltid leder er säkert på det godas väg? 

11 Ofta är "köttet" som en tjock slöja som inte tillåter dig att se sanningens ljus. Det är därför jag 

säger att du kommer att höra den rösten i all sin klarhet när du redan är befriad från kroppen. Det 

ögonblicket kan vara ett ögonblick av högsta lycka för själen som har nått fullbordan av sitt uppdrag på 

jorden, eller ett ögonblick av oändlig smärta när den inser sina fel och ser sina fläckar som får den att 

önska sig en ny kropp som en möjlighet att börja resan på nytt. Då visar sig Faderns rättvisa, som har 

kärleken som sitt ursprung, som makt genom att ge själen en ny mänsklig kropp för att uppfylla sitt öde. 
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12 Hur många sådana möjligheter har jag inte gett var och en av er så att ni kan komma till mig vid 

tidens slut, eftersom ni tillhör mig som barn. Men jag vill inte att ni ska komma till mig bara av 

barmhärtighet och kärlek, utan också på grund av era förtjänster, så att ni kan visa er värdiga att äga och 

skåda all ära i mitt verk. 

13 Sannerligen säger jag er: Det finns mer glädje i himlen när en omvänd syndare kommer än när 

hundra rättfärdiga kommer dit. Det är det godas seger över det onda när den själ som fallit ner i mörkret 

återfår sin storhet. 

14 Jag talar till er på detta sätt för att avlägsna alla de fantasifulla föreställningar från er som hindrar 

er andliga utvecklingsväg. För min undervisning har inte presenterats tydligt för er av dess uttolkare. 

15 Människor, var starka när ni står inför smärta. När du väl har förstått det kommer du att vara 

tacksam mot mig för att jag har testat dig. 

16 Närma er mig och lyssna på mig, för i mitt ord ska jag ge er andlig näring. 

17 Min undervisning under den här tiden har gjort miraklet att göra er massor av människor sugna på 

ljuset. 

18 I ditt hjärtas tystnad har du hört Mästaren, och tillsammans med honom har du vilat från de långa 

resorna från vilka du bär med dig din trötthet och dina smärtor som en skörd. 

19 Vad världen hungrar efter är kärlek, fred och sanning. 

20 Ge enhet där det råder oenighet, ljus där det finns fel, moral där synden bor och balsam där det 

finns smärta. 

21 Då kommer du att vara en klar spegel ─ en spegel som är din ande, i vilken min gudomliga 

undervisning reflekteras och i vilken mänskligheten ser sina brister. 

22 Ditt öde bland mänskligheten är stort. Det är därför jag har undervisat er, så att ni inte ska snubbla, 

vilket skulle vara en anledning för era medmänniskor att fördöma er. 

23 Gör din kropp till en ödmjuk tjänare som aldrig ställer sig mellan din ande och min, som vet hur 

han ska göra mig den tjänst som han har rätt till och som låter din ande erbjuda mig den tillbedjan som den 

har rätt till. 

24 Spiritualisering som är rätt förstådd ger dig styrka och hälsa. 

25 Sedan tidernas begynnelse har lagens budbärare och Andens undervisning haft vetenskapsmannen 

som motståndare. Stora strider har brutit ut mellan de två, och tiden har kommit för mig att berätta något 

om dessa konflikter. 

26 Jag skapade den här världen för att tjäna som ett tillfälligt hem för inkarnerade själar. Men innan 

de skulle befolka den, utrustade jag dem med andens, sinnets och viljans förmågor. Jag kände i förväg till 

mina skapelsers öde och utveckling. Jag placerade i jorden, dess inre, dess yta och dess atmosfär alla 

nödvändiga element för att bevara, försörja, utveckla och även förfriska människan. Men för att 

människan skulle kunna upptäcka naturens hemligheter som livets källa, lät jag hennes intelligens vakna. 

27 På så sätt uppenbarades för människan början på den vetenskap som ni alla är kapabla till, även om 

det alltid har funnits män med större begåvning vars uppgift har varit att från naturen avtvinga henne 

hemligheten om hennes krafter och element för mänsklighetens bästa och glädje. 

28 Jag har också sänt stora andar till jorden för att de ska avslöja det övernaturliga livet för er ─ det 

som ligger över denna natur, bortom vetenskapen. Genom dessa uppenbarelser fick man veta att det finns 

en universell, stark, skapande, allsmäktig och allestädes närvarande varelse som har ett liv i beredskap för 

människan efter hennes död, själens eviga liv. 

29 Men eftersom den ena har andliga uppdrag och den andra vetenskapliga uppdrag, har religioner 

och vetenskap alltid stått mot varandra som fiender i strid. 

30 Idag säger jag er att materia och ande inte är motsatta krafter; harmoni kommer att råda mellan de 

två. Ljus är mina andliga uppenbarelser, och ljus är också vetenskapens uppenbarelser och upptäckter. 

Men om ni har hört från mig att jag ofta kritiserar vetenskapsmännens arbete, så beror det på att många av 

dem har missbrukat energin, de tidigare okända elementen och naturkrafterna för skadliga syften som 

förstörelse, fientligheter, hat och hämnd, jordisk dominans och omåttlig maktsträvan. 
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31 Jag kan berätta för er att för dem som har utfört sitt uppdrag med kärlek och goda avsikter ─ för 

dem som respektfullt och ödmjukt har trängt in i mina hemliga skattkammare, har det varit ett nöje för mig 

att avslöja stora hemligheter för dem för min dotters, mänsklighetens, bästa. 

32 Vetenskapen har sedan världens början lett mänskligheten på den materiella utvecklingens väg, 

vilket innebär att människan har funnit vetenskapens frukter vid varje tillfälle ─ vissa söta och andra 

bittra. 

33 Nu är det dags för er att förstå att allt ljus tillhör min Ande, att allt som är liv kommer från min 

Gudomlighet, eftersom jag är den hemliga skattkammaren, den ursprungliga källan och ursprunget till all 

skapelse. 

34 Dessa strider mellan det andliga och det vetenskapliga kommer att försvinna från det mänskliga 

livet i den mån som det andliga kommer att förenas med vetenskapen i ett enda ljus som kommer att 

belysa människans väg till oändligheten. 

35 Du börjar förbereda dig för den tiden. Spiritualismen har ett världsomspännande uppdrag att 

uppfylla. Det kommer att vara den som avslöjar det sanna livet för alla människor. 

36 Föreställ dig en mänsklighet som ställer sin vetenskap och sin talang i samma persons tjänst, som 

erbjuder en tilltalande gudstjänst utan hänförelse eller avgudadyrkan, där även nöjen är hälsosamma och 

vars nöjen är hälsosamma för kropp och själ ─ då får du en ny, andligt upphöjd värld, moral och 

vetenskaplighet. Du respekterar din nästas liv och gör dig inte av med ditt eget. För dessa människor 

kommer att förstå att de inte är herrar över sig själva och att den enda ägaren till allting är jag. 

37 Förutbestämda är de som kommer att leva i världen under nådens tid. Det som var en tårarnas dal, 

ett fält av förstörelse och död, kommer att förvandlas till en fridens dal. 

38 Det kommer att vara en gynnsam tid för att utveckla och blomma ut andliga gåvor. Då kommer 

vetenskapen inte att hindra själens uppåtgående utveckling, utan jag kommer att göra det möjligt för den 

att tränga ännu mer in i mina mysterier, där jag kommer att avslöja stora hemligheter för den till förmån 

för mänskligheten. 

39 Min ande kommer som alltid att glädja sig åt mina barns goda gärningar, vare sig de är andliga 

eller vetenskapliga eller frukter av deras lyhördhet för skönhet. 

40 Detta folk här kommer att bereda vägen. Men du kommer inte att se den tiden med din jordiska 

kropps ögon. 

41 Ingen frälsande kallelse kommer att utgå från dig, inte ens en kallelse för att förena detta folk. Det 

kommer att vara mitt ord som förenar och förlöser er. 

42 När min proklamation slutar 1950 kommer jag att finna mig själv i din helgedom. Där, i ditt hjärta, 

kommer jag att få den kärlekstron som mitt folk ska resa för mig. Ni vill inte att jag ska presentera mig 

själv på ett kors, i en skampål eller i en domstol. 

43 Låt inte tiden utplåna dessa ord, så att ni kan forma den stora boken med er Faders visdom av dem. 

44 Be genom att tala till själen, för kroppens röst hörs inte i himlen. 

45 Medan vissa visar sig i andevärlden eftersom de inte kunde komma fysiskt, visar andra mig bara 

sitt fysiska skal, eftersom deras själ bor långt borta och är upptagen med materiella saker. Ändå har jag 

sagt till er att man måste förbereda sig för att höra mig. Men jag vill att mitt ljus ska strömma ner som 

andligt manna överallt där mina barn är. 

46 Jag ska förbereda en festmåltid för den dagen så att alla som bor på jorden och de stora skaror av 

andar som bor i det hinsides kan festa på den. 

47 Jag tar emot er i ljuset av De sju seglens bok. Elia förberedde det mänskliga sinnet för min 

manifestation under den tiden. Sedan dess har du upptäckt fler och fler nya uppenbarelser i mitt arbete. 

Vissa tolkade min undervisning korrekt, andra förvrängde dess innebörd, och när timmen kom för folket 

att dela ut sig i samhällen eller mötesplatser, arbetade var och en på det sätt som de hade blivit instruerade 

av dem som föregått dem. 

48 När ni först hörde mitt ord var antalet lyssnare litet. Bland dem fanns män och kvinnor, vuxna och 

barn. Denna lilla samling växte och blev ett folk, och sedan avslöjade jag för dem att de var andligt sett 

"Israel" som var gömda och utspridda över hela världen. 

Tiden gick och folkmassorna blev allt fler. Sedan kallade jag dem till ett möte eftersom jag hade 

upptäckt att deras hjärtan levde åtskilda, att det inte fanns någon enhet eller harmoni bland dem. 
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49 Mitt ord uppenbarades härligt och mitt hjärta öppnades som en ark från vilken lagen och löftena 

flödade. Inför den böjde folket nacken och svor med upplyfta högra händer att följa Fadern, de svor att 

förenas. Mitt ord från den dagen var outplånligt eftersom det förblev skrivet i folkets anda, precis som 

löftet till det folket uppfattades som ett nytt förbund med den gudomliga anden. 

50 Sedan dess har ni kämpat för er enhet, så att det finns ett enda ljus och en enda form av tillbedjan i 

hjärtan. Men alla respekterade inte detta förbund, alla gjorde inte idealet om enhet och förandligande till 

sitt eget, och detta har lett till att detta folk har drabbats av virvelvindar och orkaner och ibland blivit 

svagt. I dag ser jag att medan vissa kämpar för att bevara renheten, uppriktigheten och enkelheten i denna 

lära, har andra, i brist på andlighet, inte förstått denna uppriktighet och har därför smutsat ner den med 

främmande riter och influenser från olika religioner. 

51 Jag ger lärjungarna i denna tid en undervisning vars innehåll är kärnan i det som Moses lärde ut ─ 

det som Jesus utstrålade till mänskligheten, och det som min Ande uppenbarar för er. 

Men jag har sett att det bland er finns de som har dolt min sanning för att kunna upphöja sig själva inför 

sina samhällen som herrar och kungar. Om de kunde skulle de bära en krona på huvudet, en mantel över 

axlarna och en spira i höger hand. Men istället förnedrar de sina bröder och systrar och njuter av att ta 

emot hyllningar, smicker och beröm. 

52 Folk kommer till mina mötesplatser dag efter dag. Nya skaror och sista lärjungar förökar detta 

folk. När de kommer till en församling där mina barn strävar efter att visa godheten och renheten i mitt 

arbete, fylls de av ljus och prisar mig. Men när de kommer till den plats där fåfänga och passioner häckar, 

blir de förvirrade, och på detta sätt, förvirrade, fortsätter de sin väg. Hur skulle de också kunna stoppa den 

kaotiska framryckningen av de "arbetare" som går före folkmassorna? Hur skulle de kunna bevisa för 

världen att det inte är en sekt eller en ny religion, utan den eviga lagen, den helige Andes ljus som har 

blivit en lära, så att den kan leda människorna till deras själars fulländning? 

53 Om ni hade förstått kärnan i min doktrin och dess syfte från början skulle det inte finnas så många 

förvirrade på vägen. Ni trodde att era gåvor var till för er jordiska tillfredsställelse, och ni lät mitt ords ljus 

slockna när det nådde hjärtan. Röstbärarna överförde mitt ord från den första till den sista mötesplatsen 

tills deras halsar blev hesa, så att åtminstone volymen av deras röst skulle väcka och imponera på era 

förhärdade hjärtan. 

54 Ni har sett hur samhällena inte har erkänt varandra på grund av deras olika åsikter och idéer, och 

hur de har förblivit oberörda av detta utan att göra något för att undanröja denna oenighet. Ibland vill man 

ta sig upp och ställa sina samhällen till svars och ge dem instruktioner. Men vad kan du lära dem om du 

inte vet någonting? 

55 Jag vet att de som har lidit och kämpat för att visa Min undervisning i all dess renhet gråter i dessa 

ögonblick när de hör dessa ord. De ber mig om förlåtelse och om styrka att hålla ut i överträdelsen, och jag 

ger förlåtelse, styrka och ljus till alla. 

Jag välsignar de ödmjuka. Men till dem som inte är det säger jag: Var ödmjuka, glöm inte att jag 

jämförde er med den förlorade sonen i min liknelse, som ─ efter att ha slösat bort sitt arv långt från faderns 

hus och sett sina händer tomma och sin kropp utmattad och utsatt ─ återvände hem och längtade efter 

faderns famn. Han tog emot honom och höll en fest av glädje över att ha honom hos sig igen. Då blev 

sonen ödmjuk, lydig och kärleksfull mot sin far. Smärtan över hans överträdelser hade fört ljuset in i hans 

hjärta. 

Men ni, som jag sade att jag tog emot er nu som den förlorade sonen ─ tycker ni att det är rätt att ni, 

efter att jag har gjort en fest vid er ankomst, satt er vid mitt bord och överöst er med nådegåvor, ska vara 

fulla av fåfänga och tillskansa er mitt hus? 

56 Mitt ord har kunnat röra era hjärtan, och vissa har tagit sig för att förädla sina gärningar och andra 

har tagit sig för att ändra på dem. Därefter säger Mästaren till dig: "Tiden för rening har kommit. Gå 

tillbaka till era samhällen och utveckla de gåvor som jag har gett var och en av er. Det är min önskan att de 

så många bristerna och vanhelgningarna upphör, om ni inte vill att ni ska bli berövade mitt ord före den tid 

som min gudomlighet har bestämt. 

57 Studera mina ord, reflektera över dem och gå sedan iväg med den fasta föresatsen att rätta till era 

fel, rätta till brister och rena formerna för dyrkan. Be och se, det finns fortfarande tid att förstöra det dåliga 

fröet, så det goda och skörda frukten. 
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Min frid vare med er! 
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Instruktion 234 
1 Du har lämnat världen bakom dig för en kort tid för att vara med mig. Du har levt genom prövning 

efter prövning och fått ljus i din själ. För min kärlek har varit med er under de svåra timmarna och påmint 

er om mina tröstande och uppmuntrande ord. 

2 Den spiritualistiska läran är den nya förbundsarken i vilken mänskligheten kommer att finna ljus 

och tröst i dessa tider. 

3 När ni väl inser att dessa församlingslokaler inte räcker till för att rymma folkmassorna, kommer 

jag att kalla er till dalens ängar, till fälten, till ett berg och där uppenbarar jag min Ande bland er. 

4 Generellt sett har mänskligheten inte hört mitt ord för närvarande. Deras andliga tröghet är djup 

och därför finner de inte frid. 

5 Du har haft den heliga anden som lärare. Det är därför jag håller er ansvariga för freden. 

6 Denna gudomliga undervisning kräver ett grundligt studium så att du kan upptäcka all den sanning 

som den innehåller. Det är stjärnan som lyser upp vägen till själens frälsning. 

7 Den tredje epoken överraskade världen i en avgrund av fiendskap, synder och fanatism. Den var 

inte förberedd på att känna den nya tidens ankomst, den nya gryningen. Den måste uthärda sina kedjor ett 

tag till, tills förnyelse och omvändelse bryter dem, för att sedan resa sig moraliskt och andligt. 

8 Tro inte att jag bara är med dig. Över hela världen finns det religiösa samfund där människor 

finner en fristad för sina själar, och inom varje människa finns det en plats dit jag går för att göra mig känd 

i henne: anden. 

9 Min kärlek knackar på alla dörrar med ett löfte om fred. Från maktmänniskan, den som har blivit 

fåfäng i sin jordiska ära och den som har uppnått visdom, till parianten eller den mest okända människan 

─ alla har de besök av sin Herre. 

10 Jag har kommit i denna tid för att resa ett folk vars melodiska röst ska höras över hela jorden. Jag 

har anförtrott den en handfull vete för att den ska bli dess odlare. Dessförinnan har jag satt den vid mitt 

bord och gett den vinrankans saft att dricka, så att den kan stärka sig och uthärda sina vandringar. Med 

mina kloka råd har jag lärt den att känna igen de falska vägarna så att den kan skilja sig från dem. Jag har 

visat den den sanna helgedomen så att den kan gå in i den och känna min närvaro överallt. Jag frigjorde 

den eftersom jag inte ville att dess fötter eller händer skulle känna tyngden av kedjorna just nu. 

Men om jag har gett den stora förmågor och uppdrag så är det inte för att den ska bli vilseledd och 

fåfäng och tro att den är kung, gud eller domare. Jag ger bara dess ande så mycket att den kan klä sig i 

ödmjukhet och ägna sitt liv åt att vara till nytta för sina medmänniskor och tjäna mänskligheten. 

11 Jag vill att den när den kommer till min gudomlighet bara ska erbjuda mig frukten av sin sådd och 

inte be mig om förlåtelse för sina överträdelser. Ni är de spirituella människor som jag förbereder. Idag, 

även om ni tar emot min undervisning, gör ni fortfarande misstag, eftersom ni är en del av denna sorgliga 

mänsklighet som släpar sig själv över jorden, eftersom den inte visste hur den skulle utvecklas uppåt. 

12 Jag har satt en herde, Elia, framför er för att leda er till frälsningens hinder, vars krets ni inte tänker 

hoppa över. 

13 Mitt arbete, som delvis vilar på dig, kommer att tynga dig som ett kors av ansvar, 

avståndstaganden och uppoffringar. Men vid varje steg och varje fall kommer du att ha ett stöd fullt av 

kärlek som kommer att återupprätta dig med all sin barmhärtighet. 

14 Hittills har din gång varit klumpig, ostadig och obekväm, och som ett resultat av din 

ofullkomlighet har du skördat bitterhet och utgjutit tårar. Anledningen till detta är att ni fortfarande är små 

barn. I framtiden, när jag skickar er på de vägar som leder till provinserna, kommer ni att vandra säkert 

och med tro längs vägen. 

15 På denna dag säger jag till er: Ta ett beslut i ditt hjärta och din själ att följa mig med fred, enighet 

och god vilja. På detta sätt kan du förvänta dig det som den Evige har bestämt för 1950. 

16 Inse att jag i dessa stunder förlåter dina överträdelser så att du kan gå din väg utan denna börda. 

Men lägg inte syndens tunga börda på din själ igen. 

17 Se: När jag ger er mitt förlåtelseord blir det ljuset i mörkret. 

18 Lärjungar: Även om ni alla kommer hit på samma sätt är ert öde olika och er uppgift också olika. 



U 234 

137 

Innan själen kom till jorden har den sett sin väg i livet i förväg, och när den väl har inkarnerat har 

denna kunskap omvandlats till erfarenhet och intuitiv kunskap, vilket räddar den från stup och fall. 

I dessa läror häller jag ut min visdom. För ni är mina lärjungar som bereder vägen för de mästare som 

jag ska sända till mänskligheten. Denna förberedande väg är fylld av faror och frestelser. Håll utkik så att 

du kan upptäcka vargen i undervegetationen. Då ska du gripa kärlekens svärd som din motståndare inte 

kan motstå, och de fält som är täckta av tistlar och törnen ska förvandlas till blommande dalar. 

19 Eftersom ni har hört detta ljusets ord är det inte rätt att ni i morgon faller in på felaktiga vägar. 

20 Öva på kärleken, visa barmhärtighet, som är en dotter till kärleken, och du kommer att bli frälst. 

Dölj inte det bröd som jag har anförtrott dig. 

21 Var inte likgiltig inför dina medmänniskors smärta, för då sår du inte tro på min undervisning. Sätt 

er in i varje själ och ni kommer att inse att alla söker ljuset, som är sanningen. "Köttet" avslöjar sällan 

själens strider. 

22 Förbered er. För när ni lär er denna läxa ropar de behövande på barmhärtighet och ömhet. 

23 Lärjungar, använd denna tid, som är dyrbar. Ni är på väg att bli arbetare på Herrens fält, som är 

människornas hjärtan. Ni ska outtröttligt gå ut i provinserna och hemmen, för tiden för att sova är över. 

24 Du kommer verkligen att bli överraskad och glad när du ser att dina medmänniskors hjärtan redan 

var beredda att ta emot dig. 

25 Ljusets andar, som kommer ner från det andliga, vakar och arbetar på människornas vägar ─ både 

de viktiga och de obetydliga. 

26 Nu är det ett ögonblick av nåd för dem som bor på jorden och för dem som inte längre lever på 

den, eftersom de hör min röst, som först hördes i denna form 1866. 

27 De första som lyssnade på mig behandlade mitt verk som ett träd och klippte av de första grenarna 

för att plantera om dem till olika områden. Vissa tolkade min undervisning väl, andra missade vägen. 

28 De grupper som samlades i skuggan av de fattiga mötesrummen var små. Men när de blev fler och 

folkmassorna större, uppmanade jag dem att förena sig så att alla skulle känna sig som lärjungar till en och 

samma Mästare och praktisera undervisningen på samma sätt, så att fröet inte skulle sås enligt "arbetarnas" 

godtycke* utan enligt den gudomliga viljan. 
*

 
 Hänvisning till Jesu liknelse om "arbetarna i vingården". 

29 Inför det nya förbundets andliga ark lovade folkmassorna kapitulation, lydnad och god vilja, men 

när orkanerna och virvelvindarna bröt in med kraft och piskade trädets grenar blev vissa svaga, medan 

andra förblev orubbliga och lärde de nya "arbetarna" att odla "åkrarna". Några som insåg storheten i denna 

uppenbarelse hade för avsikt att tränga längre in i mina mysterier än vad som är min vilja, för att skaffa 

sig en kunskap och en makt som skulle göra dem överlägsna de andra, men mycket snart konfronterades 

de med min rättvisa. 

30 Andra, som inte kunde upptäcka storheten i detta arbete i dess renhet, i dess enkelhet, antog riter, 

symboler och ceremonier från sekter och kyrkor och trodde att de skulle ge mina manifestationer 

högtidlighet. 

31 Jag har kallat er "det starka folket" eftersom ni har livnärt er på mitt gudomliga ord, som är en sann 

bok av visdom som inte är skriven av människohänder. Varje ord är en sida i den, varje sida är 

betydelsefull. Fundera på det, nöja er inte med att memorera mina överföringar. Då kommer denna bok att 

bevaras i era hjärtan. 

32 När tiden närmar sig då jag inte längre kommer att tala till er, rättar jag till allt det som era 

föregångare inte visste hur de skulle göra. För jag vill inte ha nykomlingar bland lärjungarna som inte 

förstår min undervisning, och inte heller "arbetare" som inte vet hur man sår. 

33 Den lära som jag lär er är inte ny. Säg inte att en ny religion har uppstått på jorden i och med min 

ankomst. Min manifestation i den här tidsåldern visar er samma väg som jag har utstakat för er sedan 

tidernas begynnelse, och mitt ord förklarar och avslöjar för er lagens och lärans hemligheter som ni har fått 

tidigare. 

34 De som ni kallar utlänningar har varit bland er för att tillfälligt öka era led och för att bli lärjungar 

till min gudomlighet. Betrakta dem alla som sanna bröder. Ge inte dåliga exempel, ta inte emot uppdrag i 
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hemlighet, ta inte på dig ansvar i onödan eller något som inte tillhör dig, för då kommer du att se hur de 

växter du ska odla blir ofruktbara. Detta kommer att orsaka stor smärta i era hjärtan. 

35 Förbered er. För jag har redan sagt er att era bröder och systrar från olika religiösa samfund 

kommer att knacka på era dörrar, vissa för att ställa er till svars för det som de tror att ni har dolt för dem, 

andra för att be er förklara många hemligheter, och ytterligare andra för att söka skydd och tröst i era 

hjärtan. Förbered er så att ni kan ge skydd åt de behövande och ge ett tillfredsställande svar till den som 

frågar er. 

36 Låt de höga och låga, de lärda och de olärda hitta vägen till dig. Men låt inte bedrägeri sprida sig i 

mitt arbete eller blandas med det, och tillåt inte heller profaneringar. 

37 Min undervisning måste förvandla människor genom att övertyga dem genom sin kärlek, sin 

mildhet och sin rättvisa och kommer att ge dem förnyelse och fred. "Kungarna" kommer ödmjukt att stiga 

ner från sina "troner". Brödrakriget kommer att ge plats åt förlåtelse och samförstånd. De onda passionerna 

kommer att dämpas och den blodtörst som är jämförbar med den hos djur som dödar varandra för att 

tillfredsställa sina instinkter, kommer att ge plats åt känslor av humanitet. 

38 Detta folk här kommer att vara jordens goda ande, en anda av fred och välsignelser. 

39 Älskade lärjungar: Min undervisning är hos er, som ännu inte består av materiella böcker. 

40 Jag överraskade er vid den tiden när jag lät er höra mitt ord genom enkla och enkla organ för 

förståelse. Men detta är inte första gången som jag har använt enkla eller okunniga människor för att 

förvåna de lärda med min makt. 

41 Ni som hör mig kan inte säga att ni av den anledningen alla är på samma nivå. För den själ som är 

aktiv på detta sätt utvecklas snabbare än den tröga själen och än den själ som, när den njuter av sina 

frukter, slappnar av i sin själviskhet. 

42 Även om det är din själ som jag söker och förbereder på ett sådant sätt att den snart kommer att 

kunna kommunicera direkt och andligt med mig, kommer mänskligheten också att vända sina ögon mot 

den levande och sanna Guden och glömma bilder och likheter. Men jag säger er att ni aldrig har saknat 

min lag som frälsningens ljus. För länge sedan inspirerades Moses av den. 

I den finns två bud som, om de följdes av människor, skulle leda till tro på hela min lära, uppfylla hela 

lagen och vara ett steg mot fulländning. Det är de som talar till dig om att älska Gud av hela ditt hjärta och 

din själ och att älska din nästa som dig själv. 

43 Min lag tillämpas inte bland människor; beviset är att det finns orättvisa. Se hur den rike 

förödmjukar den fattige, hur den starka mannen dominerar den svage, hur den som njuter av livet inte bryr 

sig om den som lider. Det är därför jag ville skapa rättvisa i denna tid genom att ge nåd åt de fattiga, de 

svaga och de lidande, så att deras hjärtan blir glada och deras läppar kan tala ord av kärlek och förlåtelse 

för dem som de har blivit kränkta av. På så sätt visar jag er hur ni kan få tillgång till himmelrikets skatter. 

44 Snart kommer jag att skicka er till provinserna, byarna, städerna och folken för att sprida 

barmhärtighet så att mänskligheten kan rena sina fläckar och nå frälsning. Eller vill du att denna värld ska 

förbli en plats för försoning för alltid? Jag vill att du ska känna min Andes frid på denna jord, en förväntad 

frid som du kommer att njuta av i mitt sköte. 

45 Inse hur ihärdig och outtröttlig jag har varit sedan jag började tala till er i denna form 1866. För jag 

vill lämna er förberedda och förenade när min ordinspiration är avslutad och tiden för den direkta 

manifestationen av min ande till er börjar bland er, det vill säga manifestationen av himlen till jorden. Men 

"mitt ord" kommer sedan att fortsätta att manifestera sig från "molnet" som intuition, andligt ansikte och 

inspiration. 

46 Den här tidens teologer kommer att undersöka Mitt Ord och de nya Skrifterna och kommer att 

fråga: "Vem är ni som har talat på detta sätt?" Precis som de gamla skriftlärda och fariséerna gjorde uppror 

och sade till mig: "Vem är ni som inte lyder och ersätter Mose lag?" Då kommer jag att få dem att förstå 

att de tre uppenbarelserna är den enda lag som jag alltid har lärt ut och följt. 

47 Många av dem som fördömer mig i den här tidsåldern tillhör dem som tvivlade under den "andra 

tidsåldern". Men jag har bevarat dem och skickat dem tillbaka till jorden för att bevittna min lags seger 

och för att öppna deras ögon för ljuset. 
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48 Lärjungar, ni har verkligen druckit mitt ords mjölk och honung. Förbered era hjärtan för att tala 

med er Mästare. Elia leder dig till mig och inbjuder din själ att stiga upp till fredens regioner. Den här får 

dig att glömma jordens odugligheter så att du kan vara vid min högra hand och glädja dig åt mitt ord. 

49 Jag har kallat er från olika provinser och nationer för att förena er till ett enda folk. Jag förenar er i 

dessa ödmjuka hem för att föra min undervisning till era öron. Du har känt min närvaro och följt mina 

steg. För ni kommer att vara trogna vittnen till detta verk, som många kommer att lära känna först efter 

1950. Men välsignad är den som lyder mina bud, för han kommer att vara beredd för alla tider. 

50 Jag kommer att låta er få veta i mitt ords väsen orsaken till min ankomst i den tredje eran och till 

mina manifestationer, så att ni aldrig kan hamna i villfarelse. För jag säger er att efter min avgång kommer 

falska profeter att uppstå, och ni ska inte lyssna på dem. Efter denna tid ska ni inte söka mig i den form 

som jag talar till er i dag, för då skulle ni begå en allvarlig överträdelse i mina ögon efter att jag har varnat 

er. 

51 Ni ska då bara söka mig andligt, presentera er tro för mig och de framsteg ni gör i era handlingar 

och arbeta för att uppnå föreningen. Ni kommer att locka nya lärjungar till era sammankomster, för detta 

folk kommer att föröka sig i detta land och i andra nationer. 

52 Den väg som jag visar dig är en väg av kärlek, försakelse och uppoffring. För att nå mig måste du 

ofta offra det som är dig kärast. Ditt hjärta, som är bundet till jordiska tillfredsställelser, måste vända sig 

bort från dem för att ägna sig åt att studera och utforska min lära. 

53 Under den andra epoken hördes mitt ord av en mängd människor. Bland dem valde jag ut tolv och 

gjorde dem till mina lärjungar. De blev undervisade av mitt ord. Min kärlek bearbetade deras hjärtan på 

alla möjliga sätt som en mejsel. De levde nära mig och kände storheten i dessa gudomliga manifestationer, 

och läste i mina exemplariska gärningar mitt öde av kärlek och återlösning. De led för min saks skull, och 

när jag lämnade er blev de mina apostlar. 

De lämnade allt för att följa mina steg. Förtal eller falska vittnesmål gjorde dem inte till reträtter. I dem 

levde bara kärlek och hängivenhet. Det jag hade sått i deras själar hade burit frukt, och före och efter min 

avresa gav de mig sin frukt att smaka på, som jag fann full av sötma och överlåtelse, och jag sade till dem: 

Hör också på mig hädanefter, och senare skall jag genom er mun göra stora uppenbarelser kända som ännu 

är okända för er själva. "Ordet kommer att vara outtömligt och inspirationen fruktbar, vilket kommer att 

strömma ut på många olika sätt genom din överföring. Ni kommer alla att vara en gåva till mänskligheten 

─ en gåva som jag ger dem som ett vittnesbörd om min sanning. 

54 Mina lärjungar lovade att ta mig som exempel i alla sina handlingar och att göra med 

mänskligheten vad jag gjorde med dem. De slutförde sitt arbete och deras exempel är evigt. 

55 På samma sätt förbereder jag er med samma kärlek för den tredje eran och frågar er: Är ni redo att 

acceptera de prövningar som jag skickar er, om det är min vilja, för att fullända era själar? ─ "Ja", säger ni 

till mig från djupet av era hjärtan. "Vi älskar dig och vill tjäna dig, men vi förväntar oss all din hjälp." 

Jag säger er: Min uppmuntran kommer aldrig att lämna er. Jag kommer att vägleda dig så att mitt ljus 

alltid visar dig dina plikter och dina verk kommer alltid att vara inom mina lagar. 

56 Ni har stigit upp, människor, och känner redan det andliga livet. Ni känner för en kort tid friden i 

det rike som väntar er, ni har känt tillfredsställelsen av att fullgöra en plikt, och ni säger till mig: "Mästare, 

undersök den säd som vi presenterar för dig och säg oss om vi har fullgjort vår plikt eller om vi har brutit 

mot den." Men jag säger er: Jag har tagit emot er kärlek och era goda avsikter. Var lugn, du har stor kraft 

att segra i prövningar och ett motgift mot allt ont. Använd alla dina gåvor så att du kan se hur stark du är. 

Jag kommer att vårda dina förmågor, jag kommer att få dem att växa och jag kommer att använda dem. 

För ni måste bära stor frukt för mänskligheten, och då kommer ni att se er själva fulla av mina nådegåvor 

och förmåner. 

57 När du är redo, se inte likgiltigt på dem som lider, förakta inte de fattiga. Visa barmhärtighet, låt 

mitt ljus lysa upp deras liv, låt den kärlek som jag har lagt i dig nå dem och ge dem värme, uppmuntran 

och hopp. 

58 Älska andligt med en högre och osjälvisk kärlek. Älska mig som jag älskar dig. Älska era 

medmänniskor, för jag finns i var och en av dem. 

59 Var ödmjuka bland de ödmjukaste, var allas tjänare, som jag är er tjänare. Jag har ofta tagit emot 

dina instruktioner och lytt dig för att lära dig. Den som tjänar är inte ödmjuk, utan hedrar sig själv. Men 
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kräv inte betalning för din tjänst. Det finns ingen på jorden som kan uppskatta ditt arbete. Jag ska ge er 

rättvisa i enlighet med era förtjänster. 

60 Lämna alla era angelägenheter till mig, så ska jag döma dem med välvilja. Om jag ser att er avsikt 

var att göra gott, att ni försökte försvara de principer som jag gav er för er frälsning, att ni visste hur ni 

skulle lyssna till mig och lyda mig, kommer jag att acceptera era gärningar, och därigenom kommer ni att 

frälsa inte bara er själva utan också den andliga värd som ni är bundna till genom broderliga band och som 

utgör er familj. Ditt goda exempel kommer inte bara att ge genklang i den värld du lever i, utan även på 

andra livsplan, och det kommer att vara som ett frö som förökar sig med tiden. Och ni kommer att skörda 

frukterna tillsammans med mig och för evigt livnära er av dem. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 235 
1 Jag kom till dig som en ny dag och tog kärleksfullt bort din brist på förståelse och ditt tvivel med 

mitt ljus. 

2 Kom till banketten som jag har förberett så att du kan mätta din mun med god mat som fyller dig 

med styrka och nåd. 

3 Jag inbjuder er att njuta av fred och frälsning från det oroliga havet, och markerar återigen 

broderskapets och kärlekens väg för er, för jag vill att ni ska bli ett exempel på dygd och pliktuppfyllelse. 

4 Faror omringar och hotar din själ. Men mitt ljus håller dig vaken och din bön gör dig segerrik. Du 

ser denna värld fylld av ondska och själviska handlingar. Mannen och kvinnan skadar sig själva och strör 

tistlar och törnen på sin väg. Du känner sorg när du ser barnen gå vilse. Det är just här som ljusets, tröstens 

och fredens budbärare behövs. 

5 Medan stormar piskar mänskligheten går jag igenom Livets bok blad för blad inför er ande för att 

göra er till fredens soldater. 

6 Min Ande talar till dig genom det mänskliga intellektet. Under den här tiden har "Ordet" inte blivit 

människa, och därför kan jag återigen säga till er: Välsignad är den som har trott utan att se mig, för han 

kommer att få ta del av många läror från min hemliga skattkammare. 

7 Lärjungar, tänk på den nära framtiden, som är slutet på denna form av min förkunnelse. År 1950 

närmar sig och efter det kommer ni inte längre att höra mitt ord. Om ni inte vakar kommer frestelsen att 

överrumpla er, och den falske Kristus kommer att presentera sig själv genom "arbetare" som i dag står i 

min tjänst och som i morgon, på grund av sin svaghet, kommer att förneka att mitt ord har upphört. De 

kommer att lägga ett mörkt bandage på sina bröders ögon och leda folkmassorna in på smärtans och 

mörkrets väg, de kommer att lägga okunnighetens kedjor på själarna och riva upp klyftor av övergivenhet 

och bitterhet framför dem. Då kommer de som har fallit in i denna förvirring att hädiskt vända sig mot mig 

och fördöma mig, och glömma att Mästaren varnade er i tid så att ni inte skulle falla i frestelse. 

8 Känn igen vägen, känn igen att den Helige Ande i sin visdom kallar dig från bergets topp för att ge 

dig vila, för att låta dig höra den himmelska rösten som välsignar din själs ankomst, som visste hur man 

besegrade kroppens svaghet och världens snaror. 

9 Låt din själ dricka det vin som jag erbjuder den, låt den fortsätta att ge näring åt sig själv med min 

kärlek. De sjuka kommer att bli friska och de blinda kommer att se mitt ljus. För dessa hjärtan kommer att 

öppna sig som en blomma vars doft kommer att nå Fadern. 

10 Må min gudomliga Andes barmhärtighet upplysa er kropp och själ, kära lärjungar. 

11 Jag tar emot er som små barn för att ge er en lektion med hjälp av den mänskliga förmågan att 

förstå. 

12 Närma er mig, lyssna på mig och behåll var och en av mina meningar, utforska dem, för genom 

deras innebörd kommer ni att kunna glömma era smärtor, vedermödor och sorger. Glöm det förflutna för 

en kort stund och lev i nuet. Jag är vägen, sanningen och livet. 

13 Häng dina rena tankar åt detta sublima ögonblick, för jag vill nå det innersta av ditt hjärta. 

14 När ni väl kan förstå och leva min undervisning genom mitt ord, och ni har utvecklat era själsliga 

förmågor, kommer ni att ha fyllt era hjärtan med vattnet från denna gudomliga källa, med vilket ni 

kommer att kunna släcka de behövande. 

15 Syftet med min undervisning är mänsklighetens moraliska och andliga frälsning. För att hjälpa er i 

er uppåtgående utveckling utstrålar min ande detta ljus. Detta är innebörden av mitt budskap. 

16 I sanning säger jag er att den mänskliga förnyelsen måste börja med kvinnan så att hennes frukter, 

som kommer att bli morgondagens män, kan vara fria från de fläckar som har lett er till degeneration. 

17 Därefter är det upp till mannen att göra sin del i detta återupprättelsearbete, för den som har 

fördärvat en kvinna måste återupprätta henne igen. 

18 Kom ihåg, män, att det ofta har varit ni som har fått dygdiga kvinnor att falla ner i sina nät genom 

att söka efter de känsliga och svaga sidorna hos dem. Men de speglar som var klara och som nu är dunkla 

ska du få dem att åter spegla renheten och skönheten i deras själar. 

19 Varför föraktar ni i dag just dem som ni brukade förföra in i ett urartat liv? Varför klagar du på 

kvinnornas förfall? Förstå att om ni hade lett dem på min lags väg, som är hjärtats och andens lag, respekt 
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och kärlek, och älskat dem med den kärlek som upphöjer och inte med den passion som förnedrar, skulle 

ni inte ha någon anledning att gråta och klaga, och de skulle inte ha fallit. 

20 Mannen söker och förväntar sig dygder och skönhet av kvinnan. Men varför kräver du något som 

du inte förtjänar? Jag ser att ni fortfarande tror att ni har stora förtjänster, trots att ni har få. Återuppbygg 

med dina verk, ord och tankar det som du har förstört och ge heder, moral och dygd det värde de har. 

21 Om ni strävar på detta sätt, män, kommer ni att hjälpa Jesus i hans frälsningsarbete, och ert hjärta 

kommer att fyllas av glädje när ni ser hemmen hedras av goda hustrur och hederliga mödrar. Din glädje 

kommer att bli stor när du ser hur dygden återgår till dem som förlorat den. 

22 Frälsningen är till för alla. Varför skulle inte ens den största syndaren bli frälst? Därför säger jag 

till er män: Arbeta med mig för att rädda dem som ni har fört till undergång genom att ingjuta nytt hopp i 

dem med hjälp av ljuset från min undervisning. Låt mina kärleksfulla tankar nå deras sinnen och hjärtan. 

För mina budskap till dem även i fängelserna och på sjukhusen, till och med i morasens platser. För där 

kommer de att gråta av ånger och smärta för att de inte var starka nog när världen med sina frestelser drog 

dem till ruinens brant. 

23 Varje kvinna har en gång varit barn, varje kvinna har en gång varit oskuld, så du kan nå hennes 

hjärta med empati. 

24 Jag kommer att använda mig av de män som inte har dessa dygder och anförtro dem denna uppgift. 

Kom ihåg att jag har sagt till er: "Man ska känna igen er på era gärningar". 

25 Låt själen tala genom den jordiska manifestationen. 

26 Men till dem som inte var villiga att respektera de incitament till kärlek som jag har placerat i den 

varelsen säger jag: Varför säger du att du älskar när det inte är kärlek du känner? Varför ger du andra 

anledning att falla och ingenting hindrar dig? Tänk efter: Vad skulle ditt hjärta känna om det du gör med 

dessa avlövade blommor gjordes mot din mamma, din syster eller din älskade och därför respekterade fru? 

Har ni någonsin tänkt på de sår ni har åsamkat föräldrarna till dem som uppfostrade dem med så mycket 

kärlek? 

27 Fråga ditt hjärta i en verklig undersökning i samvetets ljus om du kan skörda vad du inte har sått. 

28 Vad förbereder du för ditt framtida liv om du fortsätter att skada dina grannar? Hur många kommer 

att bli dina offer? Vad kommer att bli ditt slut? Sannerligen säger jag er att ni har gjort många till offer i 

era passioners virvelvind; vissa tillhör er nutid och andra ert förflutna. 

29 Jag vill att hjärtat och munnen, som var en fristad för otrohet och lögner, ska bli en fristad för 

sanning och kysk kärlek. 

30 Lys upp era grannars väg genom Ordet och ert exempel, så att ni kan bli frälsare för fallna kvinnor. 

Åh, om bara var och en av er kunde rädda åtminstone en! Tala inte illa om den kvinnan, för det sårande 

ord som sårar en person kommer att skada alla som hör det ─ för från och med det ögonblicket kommer de 

också att bli onda domare. Respektera andras handlingar och hemligheter, för det är inte din sak att döma 

dem. Jag föredrar män som har fallit i synd och som jag kommer att resa upp igen framför hycklare som 

visar renhet men ändå syndar. Jag föredrar en stor syndare, men en som är uppriktig, framför en falsk 

dygd. Om ni vill pryda er, låt det vara uppriktighetens festliga kläder. 

31 Om du hittar en dygdig kvinna med höga känslor och känner dig ovärdig att komma till henne, 

trots att du älskar henne, och om du därefter förödmjukar och föraktar henne och, efter att ha lidit och 

erkänt din överträdelse, vänder dig till henne för att få tröst, kommer du att knacka på hennes dörr 

förgäves. 

32 Om alla kvinnor som har spelat en roll i varje mans liv hade fått ordet och känslan av kärlek, 

respekt och förståelse från honom, skulle er värld inte vara på höjden av synd som den är. 

33 Behandla inte din make/maka illa, var barmhärtig, hon är en del av er själva. Jag har sagt till er: 

"Älska varandra." Börja med din egen familj, för då kommer du också att älska och förstå de andra. 

34 Kärlekens och fredens mästare har skakat er med sina ord fulla av hjärtlighet, men också av 

rättvisa. Om jag alltid talade till er med mildhet, skulle mitt arbete inte vara färdigt. Ibland är jag en 

vårbris som smeker och ibland en höststorm som piskar. Orsaken är att du ibland känner dig för stor. Du 

känner dig älskad och beundrad, men i själva verket är du fåfäng, självisk och hjärtlös. Ni känner inte till 

ert elände, som bara jag har klargjort för er så att ni kan inse er omognad. 
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35 Börja tänka, arbeta och leva, mänskligheten behöver nya män och kvinnor som kan visa den vägen 

till frälsning genom sina goda gärningar. 

36 Människor, människor, alla ni som strider mot varandra! Jag har funnit dig som förnekar din 

ondska och som skryter om vad du tror är storhet, medan du döljer dina skamfläckar. Men jag säger er att 

den man som tycker att han är berömvärd i sin skenbara storhet är en fattig man i själen. Och till dem som 

i brist på dygder hädar andras fel och dömer andras överträdelser måste jag säga att de är hycklare och är 

mycket långt ifrån rättvisa och sanning. 

37 Det är inte bara de som mördar som tar livet av kroppen som mördar, utan även de som sliter 

hjärtat sönder genom förtal. De som dödar hjärtats känslor, tron och idealet är själens mördare. Och hur 

många av dem lever i frihet, utan fängelse och utan kedjor? 

38 Bli inte förvånade över att jag talar till er på detta sätt, för jag ser bland er förstörda hem eftersom 

ni, utan att ta hänsyn till era plikter, har ingått nya åtaganden utanför dem utan att bry er om era älskades 

smärta och övergivenhet. Se dig omkring, se hur många hem som är förstörda, hur många kvinnor som 

lever i en våldssituation och hur många barn som saknar en far. Hur kan ömhet och kärlek existera i dessa 

hjärtan? Tycker ni inte att den som har dödat dessa människors lycka och förstört det som var heligt är en 

brottsling? 

39 Ni har blivit så vana vid ondska att ni till och med kallar de människor som uppfinner dessa nya 

dödsvapen för fantastiska eftersom de kan förstöra miljontals liv på ett ögonblick. Och du kallar dem till 

och med för forskare. Vad är ditt skäl till detta? Man kan bli stor endast genom anden och lärd endast den 

som vandrar på sanningens väg. 

40 Förväxla inte krigshetsarna med de stora genierna, så att ni inte beundrar dem som bara bär på 

ondska i sina själar, även om de utåt sett visar upp en värdighet som de inte har. Om ni för ett ögonblick 

hörde förnuftets och samvetets röst, skulle det få dem att falla ner från sin piedestal. Men den 

degenererade vill inte erkänna sig själv som han är, och när han för ett ögonblick ser den eländiga 

människa som han bär inom sig föredrar han att vända sina tankar till något annat. Det är obehagligt för 

honom att erkänna och utvärdera sina fel. 

41 Åh, jordens folk, när kommer ni äntligen att lyssna till budskapet från samvetets inre röst som vid 

varje tillfälle höjer sig för att förebrå er för era ovärdiga gärningar. 

42 Ni lyssnar till mig upprörda, och det beror på att ─ när Kristi sanning talar ─ tystnar människan i 

vetskapen om sin skuld. 

43 Idag har jag inspirerat dig att rädda den kvinna som har snubblat på sin väg, och när du sedan 

presenterar den du har räddat för mig, kommer jag att ge henne en blomma, välsignelser och en mycket 

stor frid så att hon inte kommer att falla igen. 

44 Om du fullgör denna uppgift på detta sätt kommer de varelser som har sårats av världen att känna 

Jesu kärlek komma in i deras hjärtan. 

45 Jag kommer att höra det när de säger till mig i sin bön: "Min Fader, se inte på min synd, se bara på 

min smärta. Döm inte min fördärvlighet, se bara på min sorg." I det ögonblicket kommer min tröst att 

sänka sig över det plågade hjärtat, och det kommer att rena sig med tårar. Om du bara visste att syndarens 

bön är mer kännbar än den stolte som tror sig vara rättfärdig och ren. 

46 Bland de skaror som hör mitt ord finns också de kvinnor som jag har talat om till er. Min mantel 

har skyddat dem från era blickar och era domar, för jag har också placerat dem vid Andens stora festbord. 

47 Jag har kallat dem till denna kärleks- och förlåtelsens fest så att de i min närvaro kan känna den 

kärlek som de har sökt och aldrig känt och funnit bland människor. 

48 På dessa drabbade hjärtan kommer min ömhet att flöda ner och tala till dem, och de kommer att 

känna mig och tro mig. 

49 Då kommer du att se vad det är för slags arbete som förorenar och det som förlöser. Ni kommer att 

uppleva de mirakel som sann kärlek åstadkommer, och på så sätt kommer ni att hjälpa er Herre att 

återställa det som ni själva har förstört. Det som ni har besudlat skall jag rena. Då kommer de fallna 

blommorna återigen att pryda universums altare med sin dygd och doft. 

50 Se hur jag ger syndare absolution genom läpparna från dem som också är syndare! 

51 Men ni kvinnor som tror att ni tillhör högre samhällsklasser och skäms för att närma er dem som 

har syndat ─ ve er om ni känner er förolämpade av detta eftersom ni inte har förstått att vi alla är lika i 
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andlig mening! Många av er har inte syndat fysiskt, men ni har syndat i tanken, och hur många andra av er 

har inte lyckats dölja era felsteg! Så om du har syndat ─ varför är du då upprörd? Jag säger er att flickor, 

liksom hustrur och mödrar, måste kämpa för det ädla ideal som jag har inspirerat er med denna dag. 

52 Detta är den instruktion som Mästaren ger dig med sitt ord, som ger dig styrka och kärlek. Arbeta 

och älska så att ditt hjärta kan uppnå den frid och andliga lycka som jag talade till dig om i bergspredikan. 

53 Jag kommer inte ner till er, utan ni stiger upp till "molnet" för att höra min röst. 

54 Under den tredje tidsåldern blev det gudomliga ordet inte mänskligt, det kom till er i andlig form. 

Denna del av jorden där ni bor har idag blivit bestämd att ta emot uppfyllandet av mina löften och råd. Det 

är här som jag skriver det tredje av mina testamenten, och det är här som jag samlade er för att ni skulle 

vänta på mig. För ni är samma som de som var i det förflutna. 

Precis som ni väntade på mig under den tiden och er väntan var smärtsam, full av längtan, uppmuntrad 

endast av ljuset från mitt löfte om att återvända, så var det också så under den första tiden, när kedjorna i 

ert slaveri skramlade, att ni uthärdade hemlöshetens lidanden, understödda av hoppet från mitt löfte som 

gavs till era förfäder. Jag prövade din tro, du förtjänade förtjänster för din uthållighet och slutligen fick du 

det utlovade landet som belöning. 

55 Du har upptäckt ett nytt liv. Folket glömde sitt tidigare slaveri. De falska gudarna höll sig borta 

från dem. Förtrycket och slaveriet var över, och varje barn i Israel öppnade sina ögon och såg att solen var 

hans, att barnen var hans, att åkrarna var hans, att brödet smakade gott och att frukten var riklig. 

Ni gjorde stora framsteg så länge ni levde inom ramen för min lag. Men nyheten om er prakt nådde 

andra riken och väckte deras besatthet, och när oenighet uppstod bland folkets stammar föll andra folk 

över er för att återigen göra er till tjänare och tributörer till imperier och riken. 

56 Min rättvisa ryckte detta land från dig, men räddade samtidigt din själ för att rena den och skicka 

ut den på jakt efter det hörn av jorden som den du ägde, vars jungfruliga livmoder har gett dig mjölk och 

honung och varit rik på välsignelser. 

57 Till honom har jag kommit i min längtan efter dig. Här är min närvaro återigen bland er, upplyser 

och uppmuntrar er så att ni inte återigen blir slavar av världen eller av de lägre passionerna. De kedjor som 

du har brutit får inte tvinga ner dig igen, och även om du känner dig förtryckt i ditt mänskliga liv kommer 

din själ att befrias från kedjor så att du kan resa dig upp och skåda min sanning. 

58 Ta alla dina lidanden och olyckor som en smältdegel som renar dig, eller ett städ som stålar dig för 

att vara stark på vägen mot uppstigning och rening av din själ. 

59 Jag vet att ni lider, för jag smakar på ert dagliga bröd och finner det bittert. Jag går in i ditt hem 

och känner ingen frid där. Jag söker upp dig i ett hörn av ditt nattläger och finner dig gråtande. Då får jag 

dig att känna min närvaro och ge dig min styrka så att du inte faller ihop under smärtans tyngd. Du lever 

med den fruktansvärda och världsomspännande värken och smärtan, men från dina läppar kommer aldrig 

en hädelse. 

60 När prövningens dagar är över kommer ni att bli förvånade över att ni har klarat er igenom dem i 

ett stycke, och ni kommer att inse att jag alltid har varit med er. 

61 Jag har kallat er vid denna tidpunkt för att ge er en ny möjlighet att fullfölja ert uppdrag. För du 

ska dela ditt arv med alla dina medmänniskor, eftersom jag älskar alla lika mycket. 

62 Du kommer att finna fullständig frid för din själ när din kamp i det andliga dalen är över. För 

närvarande är ni soldater som kämpar för denna sak och ni får inte sova. 

63 Dessa spirituella människor lever okänt. Världen känner inte till din existens, de mäktiga tar ingen 

hänsyn till dig. Men kampen mellan spirituella och kristna, mellan spirituella och judar, närmar sig. Denna 

kamp är nödvändig för att min undervisning ska vara giltig för hela mänskligheten. Då kommer Gamla 

testamentet att förenas med Andra och Tredje testamentet i en enda helhet. 

64 För många av er kanske detta verkar omöjligt, men för mig är det det mest naturliga, det mest rätta 

och det mest perfekta. 

65 När jag levde bland er som människa var Moses kyrka instiftad och representerad av furstar, 

präster och skriftlärda som, trots att de hade profetiorna och visste om Messias ankomst, inte öppnade sina 

ögon för att se mina tecken och inte heller öppnade sina hjärtan för att känna min närvaro. Men när de 

hörde mitt ord, sänkte de ögonen, eftersom deras ande fick dem att inse att de stod inför domaren. Men 
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eftersom de inte var förberedda kunde de inte förklara min närvaro i den formen, och eftersom de tvivlade 

på mig fick de också folket att tvivla. 

66 Hur få kände Mig! Hur få bekände, när de såg mig, att jag var Guds Son! 

67 Efter min offerdöd började kampen. Förföljelsen var stor för dem som följde mig i form av smärta, 

förtal och fängelse till döden. De drevs ut ur sitt eget land och vandrade genom främmande nationer, och 

sådde mitt frö som föll på bördiga fält där det grodde, blommade och bar frukt. 

68 När lärjungarna till Kristi undervisning stärktes sökte de förening med de "första" genom att 

avslöja för dem att den Gud som gav lagen genom Mose var densamma som den som talade genom Kristi 

mun. 

69 Konflikten var intensiv och beseglades med blod. Men till slut uppfylldes min vilja när första och 

andra uppenbarelsens testamente förenades till ett enda verk. 

70 Därför säger jag er att innan den tredje tidens uppenbarelse förenas med de tidigare testamenten 

måste ni överleva den stora andliga kamp som är utannonserad. 

71 Bli inte förvånade över att föreningen av de tre testamenten inte har fullbordats i den nation som 

var avsedd för dessa uppenbarelser i den tredje tidsåldern. Inte heller föreningen av det första och det 

andra testamentet skedde i Judéen. Kom ihåg att inte ens jag var en profet i mitt hemland. 

72 Var inte ivrig att upprepa mirakel från tidigare tider. Träng in i kärnan av mina läror så att ni kan 

upptäcka att jag alltid har kommit med det enda syftet att förlösa er. 

73 Jag säger det igen: glöm inte lagen på grund av traditioner. Jag avskaffade många traditioner, men 

jag lärde ut lagens uppfyllelse. Men om jag under de sista timmarna som jag tillbringade med er som 

människa välsignade brödet och vinet och förvandlade dem (symboliskt!) till Min Kropp och Mitt Blod, så 

att ni genom dem skulle minnas Mig och bära Mig i era hjärtan, så måste ni i dag inse att ni i den här 

Tredje tidsåldern inte längre behöver några symboler, eftersom jag erbjuder er Min Kropp och Mitt Blod 

andligt i Min undervisning. 

74 Idag vill jag att ditt hjärta ska vara bröd och vin för dina medmänniskor, att du ska älska dem, 

upplysa dem, höja dem till sanning och kärlek. 

75 Jag kom aldrig som präst, jag har aldrig firat riter med er. Jag har bara varit Mästaren som gav er 

sin undervisning i liknelser. 

76 Idag går mänskligheten gradvis in i en andlig förberedelse, jordens stora böjs långsamt när de 

förstår sitt arbete. Men det är ännu inte dags för smärtan att tas bort från denna värld. Människor skulle 

resa sig mot mig igen och använda vetenskapen och naturens krafter som verktyg för hämnd. Därför 

kommer lidandets bägare att drickas under en tid framöver. 

77 När mänskligheten väl är förberedd kommer min röst att klinga i alla andar och människor 

kommer att inse att det inte finns någon annan makt, ingen annan rättvisa och ingen annan visdom än min. 

78 Lång är denna världs historia, lång är också mänsklighetens väg ─ med folkens kamp för att nå 

höjdpunkten efter nedgången och kollapsen. Hur mycket blod som mina barn har utgjutit och som har 

gjort jorden röd, hur många tårar från män, kvinnor och barn! Hur många synder och överträdelser! Men 

också: hur många bevis på kärlek har jag fått, hur mycket dygd har jag sett! Trots att ni har levt så länge 

har ni fortfarande inte nått målet om fred och återlösning. 

79 De "sista striderna" med sin bitterhet och de "sista virvelvindarna" har ännu inte kommit. Alla 

krafter kommer ännu att kastas in i en turbulens och atomerna kommer att virvla runt i kaos, så att det efter 

allt detta kommer att finnas en slöhet, en utmattning, en sorg och en avsky som kommer att ge sken av 

döden. Men detta kommer att bli den timme då trumpetens vibrerande eko kommer att höras i de känsliga 

andliga själarna, och förkunna för er från det bortomliggande att livets och fredens rike är nära förestående 

bland människor av god vilja. Vid det ljudet kommer "de döda att resa sig" och fälla ångerfulla tårar, och 

Fadern kommer att ta emot dem som "förlorade söner", trötta från den långa resan och trötta från den stora 

striden, och han kommer att försegla deras själ med kärlekens kyss. 

80 Från och med den "dagen" kommer människan att avsky krig. Han kommer att bannlysa hatet och 

förbannelsen från sitt hjärta, han kommer att förfölja synden och börja ett liv av gottgörelse och 

återuppbyggnad. Många kommer att känna sig inspirerade av ett ljus som de inte sett tidigare och kommer 

att börja skapa en värld av fred. 

81 Det kommer bara att vara början på nådens tid, fredens tidsålder. 
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82 Stenåldern är redan långt borta. Vetenskapens tidsålder kommer också att passera, och då kommer 

andens tidsålder att blomma bland människorna. 

83 Livets källa kommer att avslöja stora hemligheter så att människorna kan bygga en värld som är 

stark i vetenskapen om det goda, rättvisan och kärleken. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 236 
1 Välkomna till mig den trötta, den drabbade, den sörjande, den sjuke och syndaren. För jag tröstar 

dig, läker dig och förlåter dig. Jag älskar både de ivriga och de icke-troende. 

2 Till de trötta säger jag: Kom hit, för jag kommer att befria er från den tunga börda ni bär, så att ni i 

stället kan bära det kors som ni ska bära på denna väg som är utstakad av min kärlek. 

3 Den sjuke som har förlorat allt hopp om att bli botad, jag ska bota honom och återuppväcka honom 

till det sanna livet. 

4 Själar och kroppar, jag helar er nu eftersom min barmhärtighet sänker sig ner för att läka allt 

lidande. 

5 Jag har alltid sökt dig, och i prövningens ögonblick har jag uppenbarat mig tydligt. Kom ihåg att 

jag i den ensliga öknen, när folket hotades av hunger, sände jag manna till er som ett kärleksbudskap. När 

folket var törstigt fick jag klippan att öppna sig och en källa att sprudla ur den för att tända tro i de hårda 

hjärtan. 

6 Tror ni inte att denna längtan efter kärlek, fred och sanning som ni nu presenterar för mig är en 

hunger och en törst i själen? Tror ni inte att mitt ord just nu är det manna och det kristallklara vatten som 

jag har skickat till er för att tända er tro och uppmuntra era hjärtan på denna väg som påminner er om den 

första tidens öken? 

7 Även om de upplever mina kärleksbevis direkt, förblir mångas hjärtan förhärdade, och därför är 

vandringen längre och svårare för dem. 

8 Förstå: Den som inte vet hur man tar emot min barmhärtighet kommer inte att kunna föra den 

vidare på sin väg. Men jag har inte sänt er till jorden bara för att ni ska få mina förmåner, utan för att ni 

ska ge min barmhärtighet till er nästa. 

9 Välsignade är de som i barmhärtighetens namn överraskas av den kroppsliga döden, för hans själ 

kommer att finna sitt hem, eftersom ni är främlingar på denna jord. 

10 Om du, när du kommer in i min närvaro, presenterar ditt svärd trasigt eller trasigt, kommer jag att 

välsigna dig eftersom du har kämpat tappert. Vissa kommer att anlända tidigare, andra senare, men 

själarnas ankomst och avgång kommer att fortsätta tills den sista anländer till sitt hem i evig frid efter att 

ha fullgjort sin uppgift. 

11 För närvarande testar jag dem som inte längre kommer att återvända till denna jord. Under tiden 

kommer världen att fortsätta att vara hem för män, kvinnor, gamla och barn som renar och renar sig själva 

för att komma ett steg närmare fulländning, så att de är förberedda när de kallas bort. 

12 Känn min barmhärtighet ─ du som har lyft upp din själ för att höra mig i oändligheten. 

13 Ännu en gång, min proklamation är med er. 

14 Jag sänder världen ett budskap om kärlek, ett budskap om förlåtelse för denna mänsklighet som 

missbedömer sig själv. Jag vill att människor ska älska varandra med Faderns rena kärlek. 

15 Ni som lär er av mig ska jag kalla er ambassadörer för denna kärlek, för ni lämnar ett spår av 

barmhärtighet och broderskap bland era grannar på er väg. 

16 Varje ande själ sprang ur en ren tanke på gudomlighet. Därför är de andliga själarna ett perfekt 

verk av Skaparen. 

17 Efter att det materiella arbetet var slutfört och jorden gav er ett skydd, sände jag ut de första 

själarna för att inkarneras som människor. När själen för en kort tid har sjunkit ner i den materiella 

världens fallgropar och avgrunder, som en pärla sjunker i havets djup, sträcker Fadern, som inte förnekar 

sin barmhärtighet mot något av sina barn, ut sin hjälpande hand för att rädda den genom att ge den de 

medel som krävs för att den ska kunna nå sin höjd. 

18 Ni har redan blivit frälsta, och i denna tid när mänskligheten är nedsjunken i avgrunden kommer 

jag att sända detta budskap om hopp och tro på frälsning till folket genom er förmedling. 

19 Ert ord skall vara som mitt, som har varit som en fin mejsel som inte har kunnat skada era hjärtan: 

Det har varit en smekning. Ju längre du hör den, desto mer känner du att den ger dig den förlorade 

strålglansen tillbaka, eftersom du blir mer och mer förstående och andlig. 
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20 Denna undervisning, som kallas spiritualistisk eftersom den avslöjar det andliga, är den väg som är 

utstakad för människan för att lära känna, tjäna och älska sin skapare. Det är boken som lär människor att 

älska Fadern i sin egen nästa. Spiritualismen är en lag som föreskriver det goda, det rena, det perfekta. 

21 Skyldigheten att följa denna lag gäller för alla. Ändå tvingar den ingen att uppfylla den. För varje 

själ har en fri vilja, så att dess kamp och alla dess handlingar kan räknas som dess egna förtjänster när den 

bedöms. 

22 Erkänn därför att denna undervisning är den gudomliga kärlekens kallelse som har upplyst och gett 

värme till alla mina barn, från det första till det sista. 

23 För att ni så småningom skulle förstå, känna och leva dessa läror har jag väntat tills er själ och ert 

intellekt har all den klarhet som krävs för att tolka mina uppenbarelser i denna tid. 

24 Idag är din andliga utveckling stor, liksom ditt intellekts förståelse. Om det inte var så skulle jag 

inte ha ringt dig. För om ni inte förstår mig skulle ni bli förvirrade. Jag har gett era läppar förmågan och 

gåvan "ordet" så att de kan uttrycka och överföra andlig kunskap och ordinspiration. 

25 Storheten i min undervisning har aldrig påverkats av det mänskliga sinnet. Precis som i den här 

tiden när jag talar genom en röstbärares mun, är innebörden av det ord som kommer från hans läppar inte 

tillräknelig för människan. 

26 Själens väg börjar och slutar i mig. Detta är vad Mästaren lär dig igen. 

27 Den som har uppnått en viss andlighet på grund av sin uthållighet, sin utveckling och sin kärlek till 

Faderns läror kommer att vara en spiritualist, även om hans läppar inte säger det. 

28 De som har tro och visar generositet i sina handlingar kommer att återspegla vad deras ande 

besitter. 

29 Denna värld, som piskas av en virvelvind, kommer att nå toppen av sin aberration. Men därefter 

kommer den gradvis att gå in i en era av perfektion. 

30 Innan år 1950 är slut kommer du att få se många händelser inträffa: Nationerna startar krig, nya 

doktriner, konflikter och katastrofer. Ni vet att alla dessa är tecken som markerar slutet på Mitt Ord ─ 

tecken som senare kommer att erkännas av mänskligheten som en indikation på att Mästaren har varit 

bland människorna i den förutspådda tiden. Men detta ord, som jag har gjort er till förvaltare av, kommer 

att bestå och nå många hjärtan, eftersom sanningen, det perfekta i det, inte kan passera obemärkt förbi. Det 

kommer att utlösa en tid av andlig utveckling och pånyttfödelse i världen. 

31 Om människan skulle vara för svag för att förkunna denna tid kommer naturen att vittna om den 

med sina "röster" och väcka dem som slumrar. Men för var och en som förbereder sig kommer det att vara 

Andens röst som talar om en ny tidsålder som mänskligheten snart kommer att träda in i. 

32 Då kommer de som trodde sig vara starka i världen att känna sig svaga. Den mäktige kommer att 

se hur han förlorar sin makt, och de som trodde sig vara svaga av ödmjukhet kommer att bli starka på 

grund av sin själs fasta själ, sin kraft och sin förståelse. För då kommer det andliga att ha herravälde. 

33 Förstå mitt ord, för jag ger dig mitt ljus så att du kan nå ditt mål. 

34 Jag kommer till er på den väg som Elia har förberett för att med mitt ljus belysa det älskade barnet 

som är mänskligheten. Jag har inte kommit för att döma era överträdelser och inte heller för att betrakta 

era synder. Jag kommer bara för att förvandla den okunnige till min lärjunge och lärjungen till min 

lärjunge, så att ni alla kan bli mästare i morgon. 

35 Eftersom ni har ett så svårt uppdrag bland mänskligheten får ni inte gå som blinda män, inte heller 

förbli okunniga eller visa svaghet. Tänk efter och du kommer att förstå ditt ansvar. Förbered er, för er ande 

måste visa Fadern frukten av sitt uppdrag. Men lugna era hjärtan och fortsätt att höra mig så länge jag talar 

genom det mänskliga intellektet. 

36 Jag sände din själ till jorden för att fullgöra detta uppdrag och för att på ett outplånligt sätt prägla 

min lag i dess ande, och jag vände mig också till den för att avslöja stora läror för den och för att ge den ett 

exempel på kärlek och ödmjukhet, så att den skulle veta hur den ska möta sina medmänniskor, för att ge 

dem de goda nyheterna och låta dem få ta del av mitt ljus. 

37 Mitt ord är som en festmåltid som jag bjuder in alla att äta och dricka. För med mig är inte bara 

inkarnerade själar ─ nej, även invånarna i den "andliga dalen" åtnjuter den gudomliga konserten av mina 

läror: För min undervisning är universell. 
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38 När de hör min röst känner sig vissa, liksom andra, befriade från sina överträdelser och de vill följa 

mina fotspår genom att bära sitt kors. Men efter att ha upplevt denna frid och uppfriskning i mitt sköte har 

du vänt din blick tillbaka till mänskligheten för att förstå dess tragedi. 

39 Medan du äter det eviga livets bröd vid mitt bord tänker du på dina medmänniskors andliga 

hunger. Medan du känner trädets svalka och skugga har du tänkt på dem som går genom öknen, plågas av 

solen, hunger och törst, ibland lurade av speglingen av en låtsasoas. 

40 Jag välsignar dig, för du känner andras smärta. Be och arbeta, för ni har det som behövs för att 

lindra lidande och bota sjukdomar. 

41 Du behöver inte lova att du ska följa mig. Lova er själva att vara trogna mot mig, orubbliga och 

lydiga, och förbli trogna mot era föresatser. 

42 Mitt ord blir en smekning för att få lärjungen att förstå att timmen har kommit för att ge sig iväg 

och tillämpa det han har lärt sig. 

43 Mitt ord skall lysa upp er förståelse som en ljusstråle, älskat folk, och belysa er väg. 

44 Koncentrera dig på det innersta av ditt hjärta, för den som inte förbereder sig kommer inte att 

känna min närvaro. Han kommer att höra röstbärarens röst, men han kommer inte att ta emot den 

gudomliga essensen som jag sänder dig. 

45 Gör ditt hjärta till en ren källa, från vilken du tar emot strålen av det renaste vattnet, som är min 

visdom. 

46 Detta är en minnesdag: ett datum som idag invigde jag mina första röstbärare för att genom dem 

göra mina nya direktiv och mina nya uppenbarelser kända. Elias' ande lyste genom Roque Rojas * för att påminna 

er om vägen, som är Guds lag. 
*

 
 Namnet på denna första röstbärare uttalas "Roke Rochas". 

47 Det var ett högtidligt ögonblick, och de närvarande personernas själar darrade av fruktan och 

glädje, precis som Israels hjärta darrade på Sinai berg när lagen förkunnades; precis som lärjungarna 

darrade när de såg Jesu förvandling på Taborberget, när Moses och Elia uppenbarade sig andligt till höger 

och vänster om Mästaren. 

48 Den 1 september 1866 var födelsen av en ny tidsålder, gryningen av en ny dag: den "tredje 

tidsåldern" som inleddes för mänskligheten. 

49 Från och med den tiden har många profetior och löften som Gud har gett till mänskligheten under 

tusentals år uppfyllts utan avbrott. De har uppfyllts i er, män och kvinnor som bor i världen vid denna tid. 

Vem av er kan ha varit på jorden när dessa profetior uttalades och dessa löften gavs? Det är jag ensam som 

vet, men det viktigaste är att du vet att jag lovade dig och att jag nu håller på att uppfylla mitt löfte. 

50 Känner ni till det "moln" på vilket mina lärjungar såg mig stiga upp när jag gjorde mig känd för 

dem för sista gången? För det står verkligen skrivet att jag skulle återvända "på molnet", och jag har 

uppfyllt det. Den 1 september 1866 kom Min Ande på ett symboliskt moln för att förbereda er för att ta 

emot den nya undervisningen. Efter det, 1884, började jag ge er min undervisning. Jag kom inte som 

människa, utan andligt, begränsad till en ljusstråle för att låta den vila på ett mänskligt sinne. Detta är det 

sätt som Min Vilja har valt för att tala till er vid denna tidpunkt, och jag kommer att ge er kredit för den tro 

ni har på detta ord. För det är inte Moses som leder dig genom öknen till det förlovade landet, inte heller 

Kristus som människa som låter dig höra hans livsord som en väg till frälsning och frihet. Nu är det den 

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

att upptäcka den gudomliga essens i vilken jag är närvarande. Därför säger jag er att det är förtjänstfullt att 

ni tror på detta ord, för det ges genom ofullkomliga varelser. 

51 Förtjänsten kommer att vara större än den för dem som trodde på mig under den andra tidsåldern, 

eller än den för dem som följde Moses genom öknen. Men ni kommer inte att sakna en vägledare för ett 

ögonblick, för mitt ord har inte varit vagt eller oprecist, utan är en klart definierad och perfekt 

undervisning. Dessutom kommer ni alltid att bevakas av Elias' ande, som kom vid den här tiden för att 

väcka världen och bereda vägen för människans själ att träda in i min andliga närvaro. 

52 Välsignade människor: Denna minnesstund skall vara full av glädje för er själ och skall också vara 

vigd åt minnet av alla de läror jag ger er. Träna era sinnen och öppna era hjärtan så att jag kan hälla min 

nåd i dem. Glöm för ett ögonblick världens småsaker och närma dig mig andligt. 
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53 Ni hör Mitt Ord än en gång genom en mänsklig röstbärare som, även om han är utvald av Mig, inte 

står över er och inte heller har något gudomligt över sig. De är språkrör för mitt ord, fortfarande 

ofullkomliga varelser, även om deras själs upphöjdhet gör det möjligt för dem att gå in i gemenskap med 

Fadern. Lyssna på undervisningen med ett fint öra så att den passerar genom hjärnan utan att bli 

fördunklad. Låt den sedan lysa genom ditt hjärta som en ljusstråle. Då kommer den gudomliga meningen 

att nå din själ som det eviga livets bröd. 

54 När ni förbereder er på detta sätt kommer ni att känna att jag verkligen har varit med er. 

55 Jag vill inte att ni ska vara traditionalister, men det är min vilja att ni minns alla de händelser 

genom vilka jag gjorde mig känd för er och gav er exempel och undervisning. Genom att minnas, fira en 

fest i era hjärtan, så blir era steg på vägen fastare. 

56 År 1866 förkunnade jag återigen lagen bland mitt folk och inledde därmed en ny andlig tidsålder, 

och uppfyllde därmed ett löfte jag gav er förr i tiden. Sedan dess har min Heliga Ande skiner genom min 

stråle från himlens himlavalv, och mina änglars röster kan också höras på jorden. 

57 Nu är det den tredje tidsåldern, då jag i en enda lag har sammanfogat de bud som jag gav er genom 

Moses ─ den kärlekslära som jag gav er som Jesus i den andra tidsåldern, som var en bekräftelse på den 

tidigare. Nu, i den här tiden, ger jag er denna undervisning som en fyr, som en livbåt, som en trappstege 

till perfektion, så att ni kan uppnå en uppåtgående utveckling av er själ. 

58 Jag ger er min undervisning i stor enkelhet och klarhet så att ni kan veta hur ni kan svara som goda 

spirituella personer på frågor om ni är mosaiker eller kristna. 

59 Innan den första epokens lag uppenbarades för er levde ni i naturlagen, uppmuntrade av människor 

genom vilka jag rekommenderade er dygd, genom vilka jag uppenbarade min sanning och min rättvisa ─ 

män genom vilka jag uppenbarade mig själv som det godas och kärlekens Gud. 

60 Det folk som kunde förbli i fruktan för den sanne Guden och behålla erkännandet av en rättvis och 

god Gud var Israels folk. Men detta folk kände inte till någon konkret och fast lag förrän Fadern, som såg 

att de riskerade att falla in i hedendom och avgudadyrkan, sände ut en man med stark ande från sitt eget 

bröst för att genom sin medling överlämna Guds lag för mänskligheten, skriven på levande sten. Denne 

man var Moses ─ befriare och lagstiftare ─ som med orubblig tro och stor kärlek till Herren och sitt folk 

ledde folkmassorna till ett lämpligt land för att bygga en helgedom och tillbedja den levande och osynliga 

Guden. 

61 Inse att jag har inspirerat er från de tidigaste tiderna till spiritualisering. I och med att lagen gavs på 

Sinai nådde mänsklighetens första epok sin höjdpunkt. Den första sändebudet var som en stjärna i öknen, 

var pekfingret som visade vägen, var rådgivare och lagstiftare, var bröd när hungern gjorde sig påmind och 

vatten som släckte törsten. Han var en vänlig följeslagare i öknarnas ensamhet och en guide för folket till 

portarna till det efterlängtade landet. 

62 När Kristus uppenbarade sig bland mänskligheten i samma folks famn hade många århundraden 

förflutit sedan Moses. 

63 Det var början på en ny dag för folket som väntade på den gudomliga mästaren som föddes bland 

folket och levde för att lära dem den andra delen av Livets bok. 

64 Du har lärt känna rättvisans Gud. Men nu kom han för att visa sig som kärlekens Gud och 

förbereda en ny tid med sitt ord och sina verk, ett nytt liv för själen. Den andra epoken och allt som jag 

lärde er med mitt ord, mina mirakel och exempel, tills det kulminerade i min passion, var bladet med den 

kärlekslag som jag skrev för er. 

65 Nu, i den tredje tidsåldern, uppenbarar Elia sin ande som den Helige Andes sändebud och 

föregångare och säger genom det mänskliga sinnet: "Här är Elia, profeten från den första tidsåldern, 

samma som senare visade sig på Taborberget tillsammans med Moses och Jesus vid Kristi förvandling 

inför lärjungarna. 

66 Elia har nyckeln med vilken han öppnade den tredje tidsåldern, den nya tiden. 

67 Nu kan ni förstå vad inte ens apostlarna själva kunde förstå från några av mina uppenbarelser. 

68 Elia är Guds stråle med vars ljus han kommer att skingra ditt mörker och befria dig från den här 

tidens slaveri, som är syndens slaveri, och som kommer att leda din själ genom vildmarken tills den når 

det "förlovade landet" i Guds famn. 

69 Känn igen de tre Guds budbärare genom vilka ni har fått lagen och de största uppenbarelserna. 
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70 Den nuvarande tiden har varit en tid av ljus för er, under vilken uppenbarelser från tidigare tider 

har förklarats för er och profetiorna om vad som kommer att hända har givits till er. 

71 Men denna tid av Min förkunnelse med hjälp av en röstbärares intellekt kommer snart att passera, 

och sedan kommer en tid av nåd och förandligande, då den som förbereder sig kommer att kunna tala till 

Mig på ett andligt sätt. 

72 När mitt rike väl är etablerat i människornas hjärtan, när frestelsen har avtronats och människan 

älskar mig över allt annat, kommer den här världen att bli en boning för stora själar, där människorna 

verkligen älskar varandra och vet hur man tar emot behövande själar med barmhärtighet för att förnya dem 

och fylla dem med visdom. 

73 Ni vet inte idag i vilken form jag kommer att uppenbara mig för hela jorden efter 1950. Men jag 

väcker er, för ni kommer att uppleva att andens gåvor och förmågor kommer att segra över kroppens 

sinnen, och mänskligheten kommer att känna att den lever i en ny tid, en tid av dialog från ande till ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 237 
1 Välkomna, lärjungar och studenter. Du är ihärdig när det gäller att ta emot min undervisning. Din 

Mästare kommer till dig, för det är den tillkännagivna tiden då jag har kallat dig för att hjälpa dig att ta de 

första stegen på vägen till förandligande. Ni har sett de första ljusen av denna period som började 1866 

och som ni inte vet när den kommer att ta slut. 

2 År 1950 kommer Mitt Ord genom det mänskliga sinnet att upphöra. Men jag kommer att fortsätta 

att undervisa er på ett högre språk: andens språk. 

3 Om ni fullföljer ert uppdrag, Israels folk, kommer ni att lämna ett exempel, och efter er kommer de 

som måste fortsätta detta arbete. Ni kommer att lära ut sann bön, ni kommer att predika kärlek och vittna 

om den med era gärningar. När nationerna hör dina ord kommer de att bli ledda till eftertanke och djup 

bön för att hitta en lösning på sina allvarliga konflikter. Och jag, Fadern, kommer ner till alla för att 

uppmuntra och instruera alla mina barn. 

4 O mänsklighet, du hungrar och törstar efter mitt ord, medan Israels folk har mer än nog av det! Ni 

har inte sett den heliga anden stiga ner till mänskligheten. Jag har kommit för att upplysa era själar och jag 

kallar er för tredje gången. Jag vill att ni öppnar era hjärtan och låter denna "vandrare" komma in och 

lämna er med allt ni saknar. Öppna era öron och mitt ord kommer in i era hjärtan som en läkande balsam. 

Du kommer att känna min frid och mitt ljus kommer att lysa upp din väg och du kommer att kunna se vad 

som komma skall. 

5 Jag står vid din sida i stora och små prövningar. 

6 Jag förbereder dalen där jag kommer att samla alla mina barn för den stora universella domen. Jag 

kommer att döma med perfektion, min kärlek och barmhärtighet kommer att omfamna mänskligheten, och 

den dagen kommer ni att finna upprättelse och helande från all er ondska. När du i dag sonar dina 

överträdelser, låt din själ renas. På så sätt kommer ni att vara beredda att ta emot det arv som jag har gett 

var och en av er från mig. 

7 Om jag tidigare har kallat Israels folk och förberett dem som den förstfödde sonen är det för att de 

alltid har burit ett budskap om min gudomlighet för mänskligheten. Det är min budbärare som på sina 

läppar bär mitt väsen och i sitt hjärta min sanning. 

8 Du kommer gradvis att inse dina fel, du kommer att veta varför du har snubblat, för mitt ljus 

kommer att lysa upp ditt väsen och ditt hjärta, som hade stängt sig för mig, kommer att öppna sig igen och 

en ström av kristallklart vatten kommer att strömma ut ur det. 

9 Jag talar till er från det bortomliggande. När du lyfter upp din själ kommer du att kunna se mig. Du 

har fortfarande en bit kvar på din utvecklingsväg så att dagen för ditt återvändande till mig kan komma. 

Jag, er Fader, kommer att förgylla era dagar, jag kommer att ge er frid så att ni kan överleva den sista stora 

prövningen som väntar er. 

10 Profetiorna om denna tid håller nu på att förverkligas. De som sov blev förvånade när de såg vad 

som hände. Orsaken var att de inte hade läst i profeternas bok, i er Guds bok. Men jag kommer att göra er 

till mina lärjungar som kommer att veta hur man tolkar mitt ord i alla tider. 

11 Mänskligheten vaknar gradvis upp. Alla väntar på ljuset av en ny dag, den gryning som måste 

komma och föra med sig fred, förståelse och ett ljus som lyser upp allt för dem ─ en kraft som kommer att 

få allt som har förvrängts i sin grundläggande princip att återgå till ordning. De väntar också på en 

vägledare som kommer att rätta till bristerna, som kommer att ge de sjuka hälsa och de "döda" 

återuppståndelse. 

12 Mästaren berättar för er att detta ljus redan har funnits bland människorna, men att ni inte har känt 

igen det. 

13 Jag hjälper dig att återställa allt som du har förnedrat. 

14 I den nära förestående tiden då mitt ord sprids får ni inte förfalska någonting. Gör inte denna 

undervisning svår att förstå. Om ni förbereder er i ande och sanning kommer ni att ha ett bra svar till dem 

som frågar er. Du kommer att visa en oändlig värld av ljus, du kommer att tala om enkelheten i min 

undervisning, som återspeglar min uppriktighet, min visdom och min sanning. 

15 Du ska säga till dem att när jag kommer i denna tid kommer profetiorna och mina löften från 

tidigare tider att uppfyllas. 
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16 Elia kom före mig för att bereda vägen för min gudomlighet. 

17 Han kallade själar till bön och samling och meddelade att den helige Andes tid hade kommit. 

18 Alla dessa läror som du har vant dig vid kommer att bli en stor uppenbarelse för dina 

medmänniskor och kommer att få de känsligaste strängarna i deras väsen att klinga. 

19 Manifestationen av Min Ande genom människan, Elias' ankomst, den andliga världens närvaro 

som rådgivare ─ allt detta kommer du att vittna om för dem, och de kommer i sin tur att ha varit vittnen 

till andra andliga manifestationer som de bekräftar Mitt Ord med. 

20 Nöj dig inte med vad du har uppnått hittills. Hur mycket mer kan du öka din kunskap om mina 

läror om du praktiserar dygder. Jag kommer alltid att avslöja nya läror för dig för att uppmuntra din själ på 

utvecklingens väg. 

21 Vila några ögonblick, älskade människor, lyssna till och förstå mästarens ord. 

22 Ni förbereder er för att nå målet. Villiga är de som i sin förståelse har fått nåden att förmedla mitt 

ord. Uppmärksamma på min undervisning är de lärjungar som har förstått spiritualismen, denna lära som 

gör en ny människa av den som omfamnar den. 

23 Ni är fortfarande mina lärjungar, som jag ännu inte kan kalla för herrar. Fortsätt därför att tolka 

min undervisning och utgå från dess innebörd och enkelhet. Komplicera den inte med era tolkningar och 

arbeta för en enhetlig tolkning bland detta folk så att ingen oenighet uppstår bland er. 

24 På vägen kommer du att möta människor som vet att du är lärjungar till Sanningens Ande och som 

kommer att ställa följande fråga, vilket är mycket naturligt för den som vill veta mer än han vet: "Hur ser 

det kommande livet ut?" Du ska sedan förklara för dem den förvandling som själen genomgår när den inte 

längre lever i en mänsklig kropp för att bo i andliga regioner. Ingen känner ännu till det livet i all dess 

fullhet. Detta har alltid varit en tanke som sysselsatt människan, en fråga utan svar som väcker hennes 

nyfikenhet. Hur många har inte utnyttjat detta andliga behov av kunskap och förståelse för att göra vinster 

på okunnighet genom att så sina osanna frön i godtrogna hjärtan. Ingen kan med fullständig säkerhet säga 

hur det kommer att se ut i livet efter detta. Ingen kan med exakthet säga hur själen är där och på vilket sätt 

man lever i andra livsvärldar. 

25 Det mänskliga sinnet är fortfarande för begränsat för att förstå det som endast den överlägsna 

anden kan känna igen och förstå. För tillfället begränsar ni er till att förstå och förklara det som min 

undervisning har avslöjat för er, vilket innehåller oändligt ljus och tjänar som en fast grund för er andliga 

framtid. Låt inte fantasin få fritt spelrum genom att ge förklaringar till dessa mysterier, för de skulle 

framstå som märkliga teorier för mänskligheten, men min undervisning är grundad på sanning. 

26 Jag förklarar varje uppenbarelse för er så att det inte finns något som ni inte har förstått ordentligt. 

För tillfället behöver ni inte veta mer än vad jag har avslöjat för er. För om ni skulle förstå mer av det 

andliga livet än vad som har uppenbarats för er av mig, skulle ni förlora intresset för detta liv, ni skulle 

falla in i mysticism eller hänryckning. Du skulle leva i en meningslös kontemplation och inte längre utföra 

det viktiga uppdrag du har att utföra i världen. 

27 Många har försökt utforska själens hem utan att kunna se längre än vad som är tillåtet. Men till 

dem som frågar: "Hur kommunicerar andevärlden genom ett mänskligt sinne?" svarar jag så här: Genom 

att använda dina förnufts- och intuitionsförmågor, precis som din egen själ gör. 

28 Min undervisning i den här tiden liksom i den "andra tiden" kommer att skaka om mänskligheten. 

Hycklarna måste konfronteras med sanningen. Falskheten kommer att släppa sin mask och sanningen 

kommer att lysa. Sanningen kommer att besegra den lögn som omger denna värld. 

29 Människan kommer att kunna förstå och erkänna allt som innehåller förnuft och sanning, men allt 

som hon tvingats tro på, även om hon inte förstått det, kommer hon att förkasta själv. Därför kommer min 

undervisning att spridas eftersom den utstrålar ljus, vilket människor behöver. En stor del av detta arbete 

tillhör dig, genom att du avslöjar dess början och syfte för dina medmänniskor. 

30 Akta dig för att förvanska den, för den är en skatt som jag har anförtrott dig och som du måste 

återlämna till mig. Ditt ansvar är stort ─ mindre stort är det för dem som inte har hört Mitt Ord direkt. För 

medan de agerar i okunnighet gör ni det med fullständig säkerhet och vet vad ni kan acceptera och vad ni 

måste förkasta. När du känner faran och faller för frestelsen gör du det frivilligt, med full vetskap om vad 

du gör. Det finns inte längre något rättfärdigande för dig att bete dig illa. 
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31 När kroppen vill göra sin vilja, bevisa din själs makt och överlägsenhet. Vad tjänar du på att skaffa 

dig kunskap om du inte tillämpar den? Du har framför dina ögon en bok av visdom som förklarar vad du 

måste göra i varje steg som själen tar. Om du själviskt stänger denna bok och inte använder dess kunskap 

för att dominera eller vägleda dig ─ hur skulle du då kunna predika dess sanningar när dina verk bevisar 

motsatsen till vad du vill lära ut? Hur skulle du kunna tjäna dina medmänniskor som en stab när du själv 

faller i vägen? Hur ska ni kunna resa de fallna när ni inte ens har tillräckligt med kraft för att resa er 

själva? Var medveten: Om du vill utöva ett positivt inflytande på dina medmänniskor måste du föregå med 

gott exempel. 

32 Glöm inte att sanningen alltid kommer att segra med er. 

33 För att nå slutet av denna väg måste du övervinna många hinder. De som har övervunnit frestelsen 

har de största förtjänsterna. 

34 Arbetet på mina åkrar är hårt, men full av tillfredsställelse. 

35 Stäng inte öronen för samvetets röst. För det kan finnas en avgrund framför dina fötter, och när du 

väl har kommit in på en hal isbana är det svårt att gå tillbaka. 

36 Samla in det andliga manna som kommer ner över dig så att det ger dig näring under hela 

ökenvandringen. 

37 Här är oasen, vandrare. Vila en stund under denna palm och återfå din förlorade styrka. Kom ihåg 

att det fortfarande är en lång väg att gå och att du behöver energi för att nå slutet. 

38 Vad kan stoppa dig på din väg? Vilka rädslor har du? Be och du kommer att undanröja hinder. Ha 

tro på bön och du kommer att se det omöjliga bli möjligt. 

39 Ni måste vara ett starkt folk för att kunna segra, och ingenting kan ge er större styrka än att 

uppfylla min lag. 

40 Många frestelser, förföljelser och förräderier kommer att drabba dig. Det kommer att finnas de 

som tycker att det är roligt att strö törnen på din väg. Men ur allt detta kommer ni att gå segrande ut om ni 

litar på mig, om ni förblir enade och om ni framhärdar i att följa mina instruktioner. 

41 Det här folket kommer att öka dag för dag. Men även om de skaror som skyndar sig att höra mitt 

ord verkar stora för er idag, så säger jag er att de kommer att visa sig vara små när ni jämför dem med dem 

som kommer att samlas efter min avresa, under ert vittnesmåls tid. 

42 Jag måste dock säga er att nyheten om Herrens nya folk inte kommer att spridas förrän ni genom er 

enhet och ert broderskap visar att ni är värda de stora mirakel och maktbevis som jag har i beredskap för 

mitt folk. 

43 Jag ber dig inte om något offer, jag ber dig inte om högsta perfektion, jag ber dig bara om en 

oåterkallelig beslutsamhet att lyda mina bud och lite barmhärtighet mot dig och dina medmänniskor, jag 

ska göra resten. Men när ni har tagit detta steg på ett säkert sätt kommer jag att be er att ta ett ännu större 

steg, så att ni inte stannar kvar i öknen, för det är inte ert hem. Du vet att din själ i sin utveckling kommer 

att finna det välsignade löftets land där jag leder dina steg. 

44 Säg aldrig: "Jag har kämpat mycket, men ingen har sett mina ansträngningar och uppoffringar." 

Glöm inte att jag ser varje steg du tar och registrerar allt du gör. Förvänta er inte belöningar från världen, 

inte heller förståelse eller full rättvisa från era grannar. Lita på mig, för sannerligen säger jag er att jag 

aldrig kommer att låta det stanna vid det som är er rättmätiga belöning. 

45 Du tror inte heller att du nödvändigtvis måste dö för att kunna skörda ─ nej, vissa frukter kommer 

redan att ges till dig i det här livet som en belöning för dina förtjänster i det mänskliga livet. De förtjänster 

som å andra sidan har varit andliga kommer att förbli obelönade tills den tid kommer när du är i det 

hinsides. 

46 Låt det bli ljus i era sinnen, o folk, så att ni kan förstå och senare praktisera det gudomliga ordet 

inspiration. 

47 Älskade lärjungar! Kom till mig när du har renat ditt hjärta som ett kärl utvändigt och invändigt för 

att ta emot mitt ord. Allt som kommer från mig är rent. Och om ni vill lära känna mig måste ni förbereda 

er med rent hjärta så att ni kan ta emot det andliga innehållet i mitt ord och förstå dess innebörd och sedan 

använda det. 
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48 Älska och respektera varandra, oavsett tro, ideal och andlig situation. Öva på enhällighet, men 

också på att förlåta. Lägg er inte i andras angelägenheter för att döma dem. Men om ni vill göra förböner, 

gör det, så kommer den dag då ni kommer att förenas och sträva mot samma ideal. 

49 Jag har satt din välgörenhet på prov. Jag har placerat dig i vägen för de sjuka, de drabbade och de 

som är trötta på de stora smärtorna i denna tid. Jag har skickat otaliga prövningar in i era familjers sköte 

för att ni ska få möjlighet att tillämpa min undervisning. Du har lidit bland dina nära och kära och ber mig 

innerligt för dem. Men jag säger er: Be mig också för främlingarna, för alla som korsar din väg, som du 

gjorde för dina föräldrar eller för dina barn, så att du kan utöva sann barmhärtighet. 

50 Smärtan har gjort hjärtan känsliga och i sin önskan att finna tröst söker de mig. Jag styr deras steg 

och vet när de kommer att ansluta sig till mitt arbete. Det finns många som ännu inte är beredda att höra 

mig, och deras steg kommer jag att hålla tillbaka tills de är redo att ta emot mina uppenbarelser. 

51 För att tro på mitt arbete behöver man tro. Allt i den är andligt. Jag har inte gett er materiella 

manifestationer. Jag har bara bett er att resa er upp för att komma in i min närvaro och känna min kärlek 

och min barmhärtighet som omsluter er. 

52 Jag har förberett andens ögon, trons ögon, så att ni kan skåda mig, och jag har hållit era hjärtans 

känslor rena så att jag kan använda dem. Dina gåvor är fortfarande dolda, men mitt ord kommer att väcka 

dem så att du kan börja ditt uppdrag. 

53 Allt som jag har placerat i din omgivning är perfekt och tilltalande, och ändå ser jag att du inte är 

lycklig, att du inte är nöjd med ditt öde, och det beror på att du inte har förstått livet och inte heller ditt 

sanna syfte. Det kommer inte att vara jag som räknar upp de förmåner jag ger er, utan det kommer att vara 

ni som av tacksamhet erkänner den kärlek jag visar var och en av er och det goda jag ger er. 

54 Jag har sänt dig för att gottgöra dig eftersom jag älskar dig och vill se dig ren och värdig mig. Ni 

har funnit er väg strödd av törnen, precis som Jesus i den andra eran, och det beror på att jag vill att ni ska 

ta mig som exempel, att ni ska lära er att kämpa så att ni blir starkare efter varje seger ni vinner. Jag har 

förberett allt för ditt välbefinnande. Allting är skapat enligt min kärlek och min rättvisa, för jag är Fadern 

och den obeveklige domaren som inte viker sig i sina beslut. 

55 Älskade människor, låt mig göra min vilja. Underordna dig min lag så kommer jag att leda dig till 

fred och andlig ära. Detta är alla mina varelsers öde. Ta upp ditt kors och följ mig. 

56 Du är full av gåvor, du har intelligens, vilja och förnuft att utföra ditt arbete. Din utvecklingsväg är 

lång, eftersom du stannar upp gång på gång. Om du skulle välja den raka vägen, vägen av självförnekelse 

och uppfyllande av uppdrag, skulle du vara lycklig, du skulle uppskatta livet, du skulle veta hur man 

älskar, du skulle inse värdet av dina andliga gåvor och inte längta efter det som andra har. 

57 Mitt arbete bygger på frihet. Jag upplyser din själ så att du kan känna igen mig. Du är den 

privilegierade varelse som jag har skapat "till min avbild och likhet" och i dig har jag placerat mina 

nådegåvor. 

58 Den stege du ska klättra på är stor och du vet inte på vilket stadium du befinner dig. Den väg du 

går idag har förutbestämts för dig i enlighet med din utveckling. Allting är nämligen relaterat till och 

underkastat oföränderliga och eviga lagar. 

59 Det tempel som jag talar till er om i allegorin är andligt. Det är inte en byggnad som byggs med 

stenar, utan kärlekens tempel, tron hos den människa som vill sväva upp till mig. De kommande 

generationerna kommer att bygga på den goda grund som ni lägger. 

60 Stor blir glädjen hos de senare när jag presenterar mitt verk, mitt ord, för dem. Hur mycket har de 

inte sökt mig! Hur mycket de har lidit för att nå mig! Deras mål är ett: att hitta den andliga vägen, att nå 

källan där de kan ge näring åt och fullända sin själ. Och vilka framsteg de kommer att göra i sitt sätt att 

agera! De kommer att vittna om vad de har gått igenom i sin längtan efter mitt ord, och ni kommer att 

vittna om att ni har väntat på dem, för jag har meddelat er detta som en profetia. Jag har anförtrott dig en 

del av mitt verk för att du ska kunna slutföra det, och när du väl har slutfört det kommer du att le av 

tillfredsställelse över att ha samarbetat med din Gud. 

61 Vila, låt din själ få näring. Låt ditt hjärta slå snabbare när det känner min närvaro. 

62 Jag uppmuntrar er på vägen så att ni inte står stilla. Jag är den som vet vem som har utnyttjat tiden 

och möjligheterna, vem som har slösat bort tiden och vem som går trögt på vägen till andlig utveckling. 

63 Du kan bara redogöra för dina framsteg eller din försening när du befinner dig i det andliga. 
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64 Jag kommer att förbereda allting så att ni vid denna tid, när ni återigen lever på jorden, kommer att 

möta Mästaren när han gör sig känd genom människan, för att påminna er om er uppgift att lämna ett spår 

av goda exempel så att de som har levt i okunnighet, i avgudadyrkan och i religiös fanatism, genom dem 

kommer att komma in på den rätta vägen. 

65 Jag kommer att förbereda dig så att dina ödmjuka läppar kommer att överraska människor med 

ljuset, djupet och sanningen i dina ord. Ni är mina vittnen, mina budbärare och mina föregångare. 

66 Om jag ibland korrigerar er och till och med tillrättavisar er, beror det på att passionerna, 

virvelvindarna eller olyckorna för en kort stund förmörkar ljuset i ert förstånd och får er att falla in i 

avvikelser, i materialism eller i kallt ointresse. 

67 Min barmhärtighet leder dig på frälsningens väg och har tagit bort alla bandage av okunnighet från 

dina ögon så att du kan se ljusen på denna livets resa. Kom ihåg att varje öga ─ syndigt eller inte ─ 

kommer att skåda mig. 

68 Har ni frågat er själva om det finns en sann tro i ert hjärta? Har du känt värmen från denna låga? 

69 Jag ger dig nu beviset på att sann tro existerar: 

70 När hjärtat inte förtvivlar i prövningens stund, när frid genomsyrar själen i de mest kritiska 

stunderna. Den som har tro är i harmoni med mig, för jag är livet, hälsan och frälsningen. Den som i 

sanning söker denna hamn och denna fyr går inte förlorad. 

71 Den som besitter denna dygd gör mirakel som går bortom all mänsklig vetenskap och vittnar om 

anden och det högre livet. 

72 Den icke-troende kommer inte att få dig att bli nyckfull om du tror på mig, och förtal kommer inte 

heller att kunna skada dig. 

73 Jag har uppmuntrat tron inom er, jag har gjort er starka genom prövningar så att ni kan fortsätta att 

kalla fram de skaror som kommer att livnära sig på er tro. 

74 Jag har sagt till er i denna tid: Sök mig inte i de kroppar genom vilka jag talar till er, för då skulle 

ni ta anstöt av deras brister och tillskriva dessa brister till mitt verk. Gå till botten med det ord som dessa 

läppar talar, och i dess innebörd, i dess väsen, kommer du att upptäcka Mästaren. 

75 Avgudadyrka inte dem genom vilka jag gör mig känd, för då skulle de vara de som intar den plats 

som tidigare innehades i era hjärtan av bilder målade på duk eller skulpturer huggna i sten, och ni skulle 

fortsätta att falla offer för den materialism och den religiösa glöd som Fadern inte har tillåtit att ta full 

besittning av er själ. 

76 Behåll ordets innebörd så att du, när du inte längre hör denna undervisning, kan känna att det 

himmelska ordet i djupet av ditt hjärta ljuder, lyfter upp dig och inbjuder dig att gå in i en direkt dialog 

med din Herre. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 238 
1 Älskade människor, Mästaren säger till er: Jag kommer i längtan efter mitt folk, efter den 

helgedom som finns i ditt hjärta. Det är dags för dem som har stängt den för mig att öppna den för 

förandligande. De som har förstört den, låt dem återuppbygga den och ge den soliditet. Den som befinner 

sig i mörker, låt troens ljus lysa upp den. Men sannerligen säger jag er: slösa inte bort er tid på att bygga 

materiella gudstjänstlokaler och tro att den hängivenhet, den nåd och den konst ni lägger ner på dem är 

den bästa gudstjänst ni kan ge mig. 

Jag tillåter er bara att förbereda enkla rum där ni kan skydda er från väder och vind och från nyfikna 

ögon. Ni bör inte kalla dessa mötesplatser, som endast är avsedda för era sammankomster, för "tempel", 

för det kan hända att de okunniga slutar med att dyrka dessa platser som om de vore heliga. 

2 Inför inte riter eller ceremonier i dina gudstjänster. Genom att göra det kan ni distansera er från det 

uppdrag jag har anförtrott er, nämligen att sprida barmhärtighet och kärlek. 

3 Enkelhet och enkelhet både utåt och inåt är vad jag ber er om. På så sätt kommer du att få min 

närvaro i din själ, full av ära. 

4 Jag är i hjärtat och lever i din själ. Varför skulle du representera mig genom materiella föremål när 

du känner min gudomliga närvaro i din innersta del av din varelse? Tror ni inte att om jag hade sökt 

världslig glans skulle jag ha fötts som människa i Sions tempel i stället för i ett stall? Vilket hinder kunde 

ha hindrat Min födelse på den platsen, eftersom ni vet att Maria var känd i templet och att hon var 

hängiven och lydig mot alla gudomliga direktiv? 

5 Tänk på Mitt Ord och kom ihåg att Jag har aldrig sökt yttre tillbedjan från människor, att Jag har 

bara krävt av dem deras kärlek, deras upphöjelse, deras tro och allt som är frukten av deras själ. 

6 Under en tid kommer ni fortfarande att ha dessa platser för att fira era möten. För de är fortfarande 

nödvändiga för att ni skall kunna höra det ord som jag lämnar er att utforska och försöka använda. Men 

tiden för att lära er, tiden för er förberedelse, kommer att passera, och då kommer ni inte längre att behöva 

dem. 

7 Trons låga kommer att tändas mer och mer i min lärjunges själ, varje hjärta kommer att bli mitt 

altare, kärleken till sin nästa kommer att bli en gudstjänst för dem, och det kommer att finnas en helgedom 

i varje hem. Du kommer att få dina medmänniskor att förstå att deras själ genom sin bön höjer sig över allt 

skadligt och allt jordiskt elände, och de kommer att kunna inse att Herrens tempel är universellt, oändligt 

och att det finns överallt, både i människans själ och i hennes kropp, i det synliga såväl som i det osynliga. 

De kommer att förstå att på samma sätt som tiden gick när de offrade blodsoffer till mig, så måste också 

dyrkan av Gud med hjälp av riter eller yttre ceremonier gå över. Spiritualisering kommer att rena din 

mänskliga miljö och min undervisning kommer att förstås. 

8 Sann bön kommer att komma, den höga andliga tillbedjan av Gud som är behaglig inför min 

gudomliga blick ─ botgöring i rätt bemärkelse, som är ånger, korrigering och gottgörelse för begångna 

överträdelser. Sann kärlek baserad på hjärtats renhet kommer att visa sig hos människor, och människor 

kommer att förstå att det räcker med korta stunder för bön, men att de behöver alla stunder i sitt liv för att 

fullgöra sin uppgift att göra gott bland människor. 

9 Fundera över mina läror, lärjungar, utforska dem, och ni kommer att upptäcka mer, mycket mer än 

vad orden uttrycker i deras kärna. Jag kommer att hjälpa er och upplysa er så att ni kan känna igen allt som 

har förblivit dolt i mina ord eftersom röstbärarens sinne inte kunde förmedla det. 

10 Jag välkomnar er i dag. Sätt dig vid mitt bord. Jag välkomnar både den som älskar mig och den 

som förkastar mig. Jag smeker er alla lika mycket eftersom ni alla är mina barn. 

11 Jag presenterar mig bland syndare. Finns det någon rättfärdig människa på jorden? Jag erbjuder er 

mitt rikes varor och ger er möjlighet att få dem inom er räckhåll. Om du ber mig om mitt himmelrike 

kommer jag att ge dig det, för det har lovats dig sedan tidernas begynnelse. Ni, Herrens barn, är rikets 

arvingar. Men hur många förtjänster måste du göra för att ta det förlovade landet? En del kommer att 

uppnå det genom en lång och sorglig kamp, medan andra kommer att ta stora steg på vägen och snart 

närma sig ljusets rike. Minns ni vad jag lovade Dimas när han var i plågor, när jag såg hans omvändelse, 

hans tro och hans ödmjukhet? Jag erbjöd honom att vara med mig i paradiset samma dag. 
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12 Jag ber er alla att betrakta detta folk här som era representanter: När kommer ni att resa er inom er 

själva, älska varandra och förlåta varandra era överträdelser? När kommer det äntligen att bli fred på er 

planet? 

13 Förlåtelsen, som kommer från kärleken, är min enda undervisning, och den har en stark kraft att 

förvandla det onda till det goda, att förvandla syndaren till en dygdig människa. 

14 Lär dig att förlåta och du kommer att få en början till fred i din värld. Om det vore nödvändigt att 

förlåta tusen gånger, borde du göra det tusen gånger. Är du inte medveten om att försoning vid rätt 

tidpunkt kan rädda dig från att dricka en kopp lidande? 

15 Jag talar till dig om den smärta som du förtjänar, som du multiplicerar mer och mer och som, när 

timmen kommer, svämmar över. Jag skulle aldrig ge en sådan bägare till mina barn, men i min rättvisa 

kan jag ändå låta er skörda frukten av er ondska, er stolthet och ert övermod, så att ni kan återvända till 

mig och ångra er. 

16 Människor har utmanat min makt och min rättvisa när de med sin vetenskap vanhelgade naturens 

tempel där allt är harmoni, och deras dom kommer nu att vara obeveklig. 

17 Elementarkrafterna kommer att släppas lös, kosmos kommer att skakas och jorden kommer att 

darra. Då kommer folket att bli förskräckt och vilja fly, men det kommer inte att finnas någon möjlighet att 

fly. De kommer att vilja kuva de frigjorda krafterna men kommer inte att kunna göra det. För de kommer 

att känna sig skyldiga och när de för sent ångrar sitt övermod och sin dårskap kommer de att söka döden 

för att slippa straff.  

18 Ni, människor, känner till dessa profetior och ni är ansvariga för allt som händer om ni inte "växer" 

och strävar efter att bevara den fred som jag har anförtrott er. 

19 Gör i ordning din käpp och din resväska, för jag ska sända ut er som profeter och budbärare för att 

varna folken. 

20 Vissa kommer att gå österut, andra västerut och ytterligare andra till andra punkter och vägar på 

jorden. 

21 Bli inte fåfängliga vid tanken på att ni är de gynnade som jag i denna tid har gett mina order att 

göra er till mina lärjungar. Men jag kan också säga er detta: Nöj er inte med att vara de kallade. Tjäna 

meriter så att du kan bli en av de utvalda. 

22 Avlägsna all fåfänga från dig, så att du inte blir som en mask som sväller upp av jordens fukt och 

sedan upplöses till ingenting. 

23 Sov inte i förtröstan på att jag älskar dig mycket för att undvika att du snubblar. Du är mycket 

älskad, men du är också mycket prövad. 

24 Tre fjärdedelar av jordens yta kommer att försvinna och endast en del kommer att finnas kvar som 

en tillflykt för dem som överlever kaoset. Ni kommer att bevittna uppfyllandet av många profetior. 

25 Ni, människor, uppfyller mina instruktioner och jag kommer att låta de utlovade sakerna bli 

verklighet för er. 

26 Be, vakta, så kärlek, sprid ljus, lämna ett spår av barmhärtighet och du kommer att få fred med ditt 

samvete och vara i harmoni med Skaparen. 

27 Lyssna noga på detta ord så att du kan tolka det och så det i dina medmänniskors hjärtan. Nöj er 

inte med att förstå den, utan tala om den, föregå med gott exempel och lära genom era gärningar. Var 

lyhörd så att du kan veta när det är rätt tillfälle att tala och när det är lämpligt att dina handlingar vittnar 

om min undervisning. 

28 Jag ger er ett språk för att sprida mitt ord, och det språket är andlig kärlek som kommer att förstås 

av alla människor. Det är ett språk som är tilltalande för människornas öron och hjärtan och som sten för 

sten kommer att riva ner det Babeltorn som de har byggt upp i sina hjärtan. Då kommer min dom att 

upphöra, för alla kommer att betrakta sig själva som bröder och systrar. 

29 Fälten är mottagliga och bördiga. Förbered er andligt och fysiskt, då kommer ni att uppfylla 

villkoren för att ge er ut och så fröet till denna uppenbarelse och samtidigt bana väg för de nya 

generationerna. 

30 Jag har lovat er att sända andar av stort ljus för att leva bland er. De väntar bara på tiden för att 

närma sig jorden, för att inkarneras och fullfölja ett stort återupprättelseuppdrag. När dessa andar sedan 

lever i den här världen ─ vad kommer du att lära dem? Sannerligen säger jag er: Ingenting! För de 
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kommer för att lära ut, inte för att lära sig. Du kommer att bli förvånad när du hör dem tala om djupa 

saker från barndomen, när du ser dem samtala med vetenskapsmän och teologer, när du ser dem förvåna 

de vuxna med sina erfarenheter och när du ser dem rekommendera den rätta vägen för barn och ungdomar. 

31 Välsignat är det hem som tar emot en av dessa andar i sitt sköte. Hur tunga blir inte de 

försoningsbördor som de som försöker förhindra att mina budbärare fullföljer sitt uppdrag! 

32 Inse nu varför jag vill att ni ska rena och förnya er mer och mer, så att era frukter blir renare och 

renare från generation till generation. 

33 Kanske kommer ditt hem att vara det som tar emot närvaron av dessa Ljusvarelser? Om ni är 

beredda kommer jag att välja er, om ni inte är det kommer jag att leta efter lämpliga hjärtan och skicka 

dem dit. 

34 Ni här tror på mina profetior. Men det kommer att finnas många som förkastar mina ord vid denna 

tidpunkt, precis som de förkastade de tidigare uppenbarelserna. Men var inte oroliga, för när mina ord blir 

verklighet kommer de att vara de första som sänker sina ansikten, för att de skäms över sin misstro. 

35 Varje gudomlig uppenbarelse som har förnekats av människor kommer att erkännas och tros. Allt 

som kyrkor och sekter har glömt eller dolt kommer att komma fram i ljuset. 

36 Ni måste lära världen genom ert exempel att med andlighet och respekt gå in i läran om det som 

uppenbaras genom Fadern och inte försöka gå utöver det som ges genom honom. Kärlek, ödmjukhet, 

respekt ─ det är vad du måste lära en mänsklighet som alltid har velat utforska Herrens mysterier utan 

andlig förberedelse. 

37 Respekterar du inte dina föräldrars sovrum? Då ska du respektera din himmelske Faders 

hemligheter ännu mer. Det finns så mycket som jag har avslöjat och visat er att ni ännu inte har förstått 

allt, och redan nu ber ni om nya hemligheter att ta del av. 

38 Till er ─ lärjungar av en högre vetenskap, av en visdom som tillhör ett högre liv än det mänskliga 

livet ─ säger jag att ni inte ska önska att veta mer, att veta mer än vad jag avslöjar för er, för då skulle ni 

snart hamna i villfarelse. Jag har lärt er många läror och har mer att ge er genom det mänskliga intellektets 

förmedling. Du kommer fortfarande att få veta många nya avslöjanden och förstå mer än vad du har 

kunnat föreställa dig. 

39 Mitt ord, som är gudomlig undervisning, kommer alltid att vara förenat med prövningar och 

händelser i era liv så att denna undervisning kommer att få mer och mer bekräftelse i era hjärtan och ni 

kommer inte att vara teoretiska lärjungar utan lärjungar som vittnar om min sanning med era gärningar. 

40 Är det inte så att du ofta bara förstår ett av mina ord när du har gått igenom en prövning? 

41 När jag ibland har talat till er om själens odödlighet, om de falska föreställningar ni har om liv och 

död, har ni inte förstått mig när ni hörde min undervisning. Men sedan drabbades du av en prövning i ditt 

hem, du såg en älskad person lämna denna värld, och dina ögon öppnades för verkligheten, för sanningens 

ljus, och du tackade mig för att jag lade så mycket perfektion i alla mina verk och för att jag ryckte dig 

från din okunnighet och dina misstag. 

42 Genomträng mitt ord med sinnet och med anden. Koncentrera dig på kärnan i ditt väsen så att det 

bara finns en vilja mellan ande och kropp. På så sätt kommer du att förstå min undervisning lättare och 

övervinna prövningarna med större förhöjdhet. 

43 Välsignade är de som är fattiga på världens tillgångar och som tar mitt ords bröd med en önskan att 

bli stora, för på min väg kommer de att uppnå det. Saliga är de som ─ trots att de är rika i världen ─ 

lämnar sina bekvämligheter bakom sig för att lära sig av mig, för de ska lära känna sann rikedom. 

44 Idag sänker sig min Ande ner över mänskligheten i en ljusstråle, i en tid då det varken finns rädsla 

för min rättvisa eller kärlek till varandra. 

45 Ni är ett ödmjukt folk, vittnen till min närvaro och mitt ord. Men hos detta folk finns det en brist 

på kärlek och jag ser ingen respekt för min manifestation eftersom de har blivit vana vid den. Detta är 

anledningen till att jag ibland ställer er till svars genom att angripa era hjärtans likgiltighet med mitt ord 

fullt av rättvisa. 

46 Tänk efter, o lärjungar: Om ni inte har någon respekt för detta gudomliga verk nu, kommer ni inte 

senare att kunna vara de som går på vägen för att uppfylla sin plikt som lydiga arbetare i er Mästares verk. 

47 Det nuvarande ögonblicket är ett test för mänskligheten. Världens stora nationer förbereder sig för 

att kasta sig över varandra som blodtörstiga djur förblindade av hat. De små folken är rädda för krigets 
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tecken, som innebär sorg och förstörelse. Hemmen mörknar, hjärtan slår av skräck och de som älskar fred 

och rättvisa plågas av tanken på ett krig som hotar mänsklighetens fred. 

48 Hur många drömmar om framsteg krossas inte i dessa ögonblick! Hur många illusioner krossas 

och hur många liv är redan dömda till döden. Detta är timmen för att påbörja ert arbete, för att göra er 

närvaro känd i världen, o folk. Detta är rätt tidpunkt för att be. 

49 Be, gör din tro påtaglig och förenar ditt hjärta med hjärtat hos alla dem som anropar mig i denna 

ångestens stund, och be att fred ska skapas i världen. Be för alla dem som har vänt sig bort från all aktiv 

användning av själen och som bara lever i strävan efter ett materiellt mål som de har satt upp för sig själva 

på grund av sina maktanspråk, sitt hat. 

50 Fyll rummet med högre tankar. Låt var och en av dem vara som ett svärd som kämpar i det 

osynliga ─ där människornas tankar vibrerar ─ för att åstadkomma förstörelse av de mörka krafter som 

hotar att ta världen i besittning. Men tro på bönens kraft. För om du tror att den är förlorad i det oändliga, 

kommer den inte att ha den nödvändiga kraften att nå dina medmänniskors sinnen. 

51 Dina tankar når alltid fram till mig, hur ofullkomliga de än må vara, och jag hör dina böner även 

om de saknar den tro som du alltid borde lägga i dem. Anledningen till detta är att min ande fångar upp 

alla varelsers vibrationer och känslor. Men de människor som på grund av sin själviskhet håller sig på 

avstånd från varandra, långt från det andliga livet på grund av den materialism som de har låtit sig trasslas 

in i idag, är inte beredda att kommunicera med varandra genom sina tankar. Men jag säger er att det är 

nödvändigt att ni börjar träna era sinnen. För att göra detta, "tala" till själarna, även om du inte får ett 

tydligt märkbart svar från dem. I morgon, när alla har lärt sig att ge, kommer de att få fler och fler tecken 

på en andlig förståelse som människorna aldrig har drömt om. 

52 Jag säger er än en gång att jag tar emot varje tanke och varje begäran. Världen, å andra sidan, vet 

inte hur den ska ta emot min inspiration, den har inte heller förberett sig för att låta mina gudomliga tankar 

lysa i dess sinne, och den hör inte heller min röst när jag svarar på dess kallelse. Men jag tror på dig, jag 

tror på dig eftersom jag har skapat dig och utrustat dig med en själ av ljus som är en gnista från mig, och 

med en ande som är min avbild. 

53 Om jag skulle säga till er att jag inte förväntar mig att ni ska fullända er själva, skulle det vara som 

om jag skulle förklara för er att jag har misslyckats med det största arbete som har kommit fram från min 

gudomliga vilja, och det kan inte vara sant. 

54 Jag vet att du lever i den tid då din själ segerrikt kommer att passera alla frestelser som den möter 

på sin väg, varefter den kommer att stiga upp full av ljus till en ny tillvaro. 

55 I den här manifestationen som jag har haft med er idag har jag bara gett er en instruktion som 

kommer att tjäna till att ge er en uppfattning om hur er kommunikation med Fadern och även med era 

medmänniskor kommer att se ut genom tanken i framtiden. Detta är det mål som du måste nå. Men ni 

måste akta er för att nå dit med hjälp av medel som är olämpliga för ett så bullrigt verk som detta. 

56 Studera, handla, var uthållig, och omärkligt kommer du så småningom att uppnå en dialog från 

ande till ande. 

57 I dag kommer du under trädets skugga där du hör rösten som talar till dig om den tredje tiden, den 

heliga andens röst. 

58 Din upphöjelse den här dagen har varit stor eftersom du har upplevt prövningar på vägen. 

59 Rädsla har tagit tag i era hjärtan under de sista dagarna och ni har "vaknat". De trötta vaknade och 

de svaga reste sig i en längtan efter "trädet" där man kan finna styrka för att stå emot virvelvindarna. 

60 Varför är ni rädda, folk, trots att ni står under min barmhärtighets beskydd? För att du inte ska 

sakna tro, följ mina instruktioner och kom ihåg att när du litar på mig är mitt ord i din mun och mitt ljus i 

din förståelse. Då har du förvånade män. Glöm inte att när din misstro har separerat dig från mig har du 

sett varje kraft lämna dig. 

61 Din själ är mycket rädd för slaveri eftersom den känner till det; du är mycket rädd för Faraos ok. 

Du älskar friheten i världen, och genom den söker du fred. Ni vill inte ha krig, blod och smärta; ni strävar 

efter att skaffa er meriter så att era barn inte hamnar i kaos, och ni ber om att få klarhet, att förnya er själva 

och att bevara lite renhet. 

62 Det är bara jag som kan ge dig frid, för den finns bara i mig. 
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63 Om man tittar närmare på de religiösa samfunden i sin längtan efter denna fred kommer man inte 

att finna den. Lyssna på de utsedda talesmännen och du kommer att bli övertygad om att deras ord inte 

innehåller någon fredlig essens. Sök fred från de kungliga boningarna till de mest eländiga hyddor, och ni 

kommer inte att finna den, för den har lämnat jorden i denna tid. 

64 Varför känner sig de troendes och icke-troendes hjärtan översvämmade av frid när de hör mitt ord i 

dessa ödmjuka mötesrum? Skulle inte enbart detta faktum räcka för att bevisa för er att det är min 

gudomliga Ande som ger sig till känna för er? 

65 Det är tredje gången jag kommer för att ge er min frid, för att fylla er med mod, tro och styrka och 

för att påminna er om att ni är ämnade att ge välsignelse och fred till människornas hjärtan. Mänskligheten 

väntar och längtar redan efter dem som kommer och sträcker ut handen i sann barmhärtighet, och jorden är 

redan fruktbar för att så kärlekens frö på den. 

Från land till land fortsätter pesten att sprida sig, okända sjukdomar bryter ut utan att vetenskapen kan 

bekämpa dem. Den förvirrade världsbilden och det moraliska förfallet har lett världen till avgrunden. Men 

mina budbärare har ännu inte kommit för att lindra dessa lidanden och för att föra in ljus i dessa mörker, 

eftersom de är mycket långsamma i sina förberedelser. 

66 Om någon skjuter upp det för att han anser att han är behövande och att hans kläder är skrapade 

eller fattiga, är det för att han saknar tro och utan att inse det hädar han min gudomlighet. 

67 Böjer du dig fortfarande för jordens mäktiga? Är du fortfarande imponerad av människans 

rikedomar? Nej, mitt folk, det enda stora och verkligt värdefulla i människans liv är själens uppåtgående 

utveckling, och till detta leder mitt ord er. 

68 Hur behövande är inte de som var stora och mäktiga på jorden när de kommer till min himmelska 

dörr, eftersom de har glömt de andliga skatterna och vägen till det eviga livet! Medan sanningen om mitt 

rike uppenbaras för de ödmjuka är den dold för de lärda och utbildade, eftersom de skulle göra samma sak 

med den andliga visdomen som de har gjort med den jordiska vetenskapen: De skulle söka troner för sin 

fåfänga och vapen för sina bråk i detta ljus. 

69 Vem är ni som jag har avslöjat denna hemlighet för? Du vet bara att du har levt tidigare, men du 

vet inte vem du har varit. Därför vet du inte vem du är och vem du kommer att bli, var du kommer ifrån 

eller vart du är på väg. Det är därför jag har kommit till er som Mästare för att lära er allt ni inte vet. 

70 I den första tiden erkände Jakob och hans familj den sanna Guden, och när Fadern såg att dessa 

människor bevarade fröet till tro på hans gudomlighet, sände han dem för att bo i det hedniska och 

avgudadyrkande folkets sköte, för att de där skulle vittna om hans existens och makt. 

71 Där förökade sig patriarkens familj, hans barn skapade nya familjer och dessa blev stammar. Men 

kungen i det landet var rädd för de människor som växte under hans styre. Han tog deras frihet och gjorde 

dem till sina slavar genom att lägga dem i kedjor och tvinga dem till slaveri. 

72 Prövningen var stor, långvarig och smärtsam. Männen kämpade och bröt ihop under gisslet, och 

kvinnorna grät och var bittra i sina hjärtan. Förödmjukelse och elände tyngde detta folk för att bevisa sin 

tro och styrka mot hedningarna. Men Fadern, som var rörd av sitt folks sorg och för att han ville visa sin 

makt för Farao, kallade en man vid namn Moses, som han förberedde och inspirerade, för att han skulle 

befria sitt folk. Han sade följande till honom: "Gå och avslöja min rättfärdighet och makt inför Farao och 

inför mitt folk, för även mina egna har blivit svaga, har glömt mig och har låtit sina hjärtan smittas av 

hedningarnas seder och trosuppfattningar. Till er, som har varit trogna, ger jag detta uppdrag så att ni kan 

tända frihetens ideal i era egna och få Farao att låta Israel gå till Kanaan, det utlovade landet, för att tjäna 

sin Gud. Se till att folket ber, att de 'vakar' och inser att de inte kommer att uppnå sin frihet med hjälp av 

mordvapen." 

73 Denne man framträdde flera gånger inför Farao för att kräva folkets frihet, vilket han varje gång 

nekades. Sedan lät Herren sin rättvisa göra sig påmind, och plågor och olyckor släpptes lös över Egypten, 

tills smärtan och förstörelsen nådde en sådan omfattning att kungen kallade Moses till sig och lät honom 

och hans folk lämna landet. 

74 När Israel gick ut för att kräva sin frihet insåg Farao att mannen verkligen hade gudomlig 

auktoritet. 

75 Mose stärkte sitt folks tro så att de kunde uthärda de svårigheter och lidanden som resan medförde. 

Resan var lång och farofylld och många föll ihop på vägen, överväldigade av utmattning eller ålderdom, 
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utan att få se det utlovade landet. Men deras barn nådde fram till det land som flödar av mjölk och honung 

och som väntade på Israels folk. 

76 Som ett nytt paradis presenterade sig detta land för dem som hade erövrat det. Det fanns fred, 

fruktbarhet och överflöd, breda dalar, kristallklart vatten och en lugn himmel, och folket förökade sig där. 

Där blomstrade hans dyrkan av den sanna Guden. 

Men denna fred och lycka varade inte för evigt, eftersom folket, även mitt i detta välsignade land, föll 

in i frestelser, avgudadyrkan och oenighet. Den förlorade sin livskraft och dominerades återigen av 

hedniska och makthungriga folk. Så länge den bad och sökte mig var den stark. Men när den glömde mig 

för alla sina nöjen och fåfängligheter förlorade den min nåd. 

77 Kom ihåg Salomos vishet och Davids inspiration. Deras riken var mycket vackra, men när de föll 

för frestelsen förlorade de allting. 

78 Detta folk blev återigen tributörer till främmande nationer och senare undersåtar till kejsaren. 

Folket hade glömt sitt förbund med Jehova, och det var nödvändigt att Fadern förnyade det så att 

profeternas ord kunde uppfyllas, genom vilka folket hade blivit lovat en frälsare, en Messias. Messias blev 

människa för att rädda allt som var förlorat och för att lära världen den väg som leder till det andliga 

hemmet, till himmelriket, till det sanna löftets land. 

79 Den nya befriaren var Kristus, som lärde er ödmjukhet och som, när han fann sitt folk som tjänare, 

lärde dem att "ge kejsaren det som är kejsarens och Gud det som är Guds", och på så sätt frigjorde deras 

själar. 

80 Precis som Moses inte gick in i det förlovade landet utan bara såg dess skuggbild från bergets höjd, 

så såg Kristus från korset himmelriket där han skulle vänta på alla sina barn. 

81 Hur mycket har inte de som följde mig lidit! Genom länder, provinser och imperier söktes och 

förföljdes de. Plågan, martyrskapet och blodets schavot uppstod i deras väg och många sökte sig till 

jordens inre för att be och tala mitt namn utan rädsla. Men hur ofta har inte bödelns hand darrat inför en 

kristen när han såg hans ståndaktighet och tro! Hur ofta darrade inte till och med härskarna i deras närvaro 

eller när de hörde de inspirerade orden från deras offer som dog med sin Mästares namn på läpparna. 

82 Jesu spår var blodigt och detta var den väg som apostlarna och martyrerna följde. Men striden tog 

slut när det äntligen blev ljust i själen hos de människor som hade besegrats och erövrats genom så många 

mirakel av tro och så många uppoffringar av kärlek. 

83 Mitt ord ljöd i folken och min undervisning trängde in i hjärtan, och en tid kom då Guds rikes fred 

kändes på jorden. Kristus var älskad av både kungar och fattiga, och hans närvaro kändes i hjärtan. 

Nationerna närmade sig varandra en efter en, och många fiender försvann. Mitt namn uttalades sedan med 

kärlek på alla språk. 

84 Men var finns de människor som besegrade Farao och stod emot öknens prövningar? Var finns de 

som senare besegrade imperier och regimer med sin offerdöd, med Jesu ord som enda vapen? Sannerligen 

säger jag er att de finns på jorden. 

Men än en gång har jag glömts bort och min lag och min lära har förfalskats. Sedan sände jag åter till 

jorden de själar som hade varit trogna, ödmjuka och osjälviska, så att de skulle vittna om min ankomst och 

mitt ord. Men detta folk har jag inte bildat i denna tid av en enda ras eller en enda nation. Jag har ju sagt er 

att Israel, Guds folk, inte har sin grund i köttet utan i Anden. 

85 Jag är den enda som kan upplysa dig om vem du är, och jag säger det till dig. Jag avslöjar för er 

vad ni har kommit för att göra och visar er den punkt mot vilken ni måste röra er. Ni är fröet till detta 

starka folk och ni har kommit in i detta liv för att kämpa för att uppnå Andens fredsrike och för att föra 

ljuset till världen, precis som ni i en annan tid övervann öknens svårigheter för att nå det förlovade landet. 

86 Därför visar jag dig ditt arv och avslöjar dina gåvor, så att de blir de redskap som du använder för 

att odla åkrarna och de vapen som du kämpar med. 

87 Så vad är du rädd för? Vill ni fortsätta att vara slavar? "Nej, ditt hjärta säger till mig. 

88 Jag meddelade er genom olika röstbärare ett stort kaos på jorden. Medan vissa trodde, trots att de 

fortfarande var sömniga, tvivlade andra, och därför var det nödvändigt att nyheterna om kriget nådde dem 

för att de skulle vakna upp. Det var nödvändigt att deras barn kallades till vapen så att de skulle tro på mitt 

ord när de såg att det uppfylldes. 
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89 Vakta och be och oroa er inte för era söner, för jag ska göra dem till fredens soldater bland 

folkmassorna. 

90 Elia går före er och nationerna, banar väg och befriar själar genom sanningens ljus. 

91 Lär dig att bedöma mitt ord och att utforska det så att du kan upptäcka dess gudomliga väsen. 

92 Jag gör dig stark och ger dig min välsignelse. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 239 
1 Känn mig, för jag är mycket nära dig. Den som är övertygad om min närvaro känner mig i det 

innersta av sitt hjärta. 

2 Men jag säger er än en gång: ingen tvingar er att tro eller följa mig. Trons ljus kommer att tända 

sig självt och det kommer att föra fram din kärlek. 

3 Du är den privilegierade varelse i denna jordiska dal som jag har utrustat med förnuftets gåva, och 

som jag har placerat mitt i en enorm värld full av verk, varelser och manifestationer av min makt, som 

vittnar om att han som gav dem liv är allsmäktig. 

4 Jag har gett människan tankefrihet från början, men hon har alltid varit en slav ─ en gång genom 

fanatism, en annan gång som en slav under faraos och kejsarens falska trosuppfattningar. Detta är 

anledningen till att han vid denna tidpunkt är förblindad inför den frihet som anden för närvarande uppnår 

och den klarhet som presenterar sig för hans ögon, eftersom hans sinne inte är vant vid denna frihet. 

5 Människan hade minskat kraften i sin förståelse av det andliga, och därför föll hon i fanatism, gick 

på krokiga stigar och var som en skugga av andras vilja. 

6 Han hade förlorat sin frihet, var inte längre herre över sig själv eller sina tankar. 

7 Men ljusets tidsålder har kommit ─ den tid då du måste bryta kedjorna och sprida ut dina vingar 

för att flyga fritt in i oändligheten i din längtan efter sanning. 

8 Spiritualisering är frihet. Därför ser de som hör mig nu och som har förstått innebörden av denna 

befriande undervisning en bred dal som öppnar sig framför dem, där de kommer att kämpa och vittna om 

att tiden har kommit då Gud, den allsmäktige Skaparen, kom för att upprätta en dialog mellan honom och 

människan. 

9 Det direkta samband som människorna trodde var omöjligt mellan en Gud som är all makt, visdom 

och fullkomlighet och den mänskliga varelsen full av fattigdom, okunnighet och synd har jag insett. Det är 

jag som har kommit till dig. 

10 Vem hade kunnat föreställa sig att människan skulle kunna kommunicera med sin Herre? Du 

trodde att detta endast var ett privilegium för de rättfärdiga och profeterna ─ de som, förblindade av sina 

egna visioner, föll ner och sedan förkunnade Messias ankomst ─ de vars bön var så djup och ivrigt att de 

föll i hänryckning och kunde skåda det gudomliga. 

11 I dag finns det hårdhet i hjärtan, mycket misstro mot det andliga, och människor begränsar sig till 

att tro endast på det som de kan förstå och som de inte förkastar, trots att de inom sig själva aldrig slutar 

att känna det liv som väntar dem bortom döden. 

12 Jag ger dig denna instruktion genom att använda ett mänskligt intellekt som ditt, så att du kan 

känna detta ord mycket nära dig. Vad betyder det att jag gör mig känd genom en syndig människa om hon 

vet hur hon ska förbereda sig för att ta emot mig? 

13 Vad är konstigt med det faktum att jag också ger mig till känna när jag talar till dig i dina drömmar 

─ när jag rör ditt hjärta med min kärlek var du än går och står när du behöver mig som mest? Det finns 

något inom dig som lyfter dig över den värld du lever i. Vad kan det vara annat än den andliga själen, som 

är en bild av det gudomliga? 

14 Vakna upp, människor, förstå mig. Upptaga er själva med min undervisning och med er ande själ. 

15 Jag kommer till dig som Mästare och som Fader. Varje instruktion som jag ger dig stärker dig för 

det arbete som väntar dig. För det är min vilja att ni förblir lugna mitt i kaoset av världsåskådningar och 

doktriner och att ni är de som ger rätt tolkning av min undervisning. 

16 En del har undrat över att jag gör mig själv känd genom en människa, och de är inte säkra på om 

detta skedde enligt Faderns vilja eller enligt människans vilja. Men jag säger er: det var Mästaren som 

överraskade mänskligheten ─ den "kyska maken" som fann att jungfrurna sov och att deras lampor var 

släckta. 

17 Det finns religiösa samfund som försöker förbereda sig för min återkomst utan att veta att jag 

redan är på väg bort. 

18 Jag kallade alla, och i sanning är det så att min kallelse och ryktet att jag för närvarande gör mig 

själv känd för människor som nått jordens alla hörn, tillsammans med vittnesmål och bevis som talar om 
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mig: förnyade syndare, omvända icke-troende, "döda" som återuppstått, obotligt sjuka som tillfrisknat, och 

besatta som befriats från sin ondska. 

19 Men jag mötte många döva, andra var fåfänga i sin jordiska prestige och ytterligare andra var för 

rädda för att göra min manifestation känd som Sanningens Ande. Jag tog emot och undervisade alla som 

kom till mig och litade på min kärlek. 

20 När ni kom till denna källa renade ni er alla från det damm ni tagit upp i världen, så att ni skulle 

vara värdiga att ta emot bröd från bordet och så att ni inte skulle besudla bladet i min lag. 

21 Den timme närmar sig då domen kommer att bli helt kännbar i världen. Varje verk, varje ord och 

varje tanke kommer att bedömas. Från de mäktiga på jorden, som styr nationerna, till de minsta ─ de 

kommer alla att vägas på min gudomliga våg. 

22 Men förväxla inte rättvisa med vedergällning eller gottgörelse med straff. Jag låter er bara skörda 

frukterna av er säd och äta dem, så att ni genom smak och verkan kan veta om de är goda eller skadliga, 

om ni har sått gott eller ont. 

23 Det oskyldiga blodet som utgjuts genom mänskliga felsteg, sorg och tårar från änkor och 

föräldralösa barn, från den laglöse som lider elände och hunger - alla ropar de på rättvisa, och min perfekta 

och kärleksfulla, men obevekliga rättvisa sänker sig över alla. 

24 Jag tar bort människans troner, hennes arrogans med vilken hon utmanar mig, hennes makt. Jag 

övertygar honom om att han är mitt barn och att jag vill att han ska vara ödmjuk eftersom mitt rike tillhör 

de ödmjuka och jag vill ge det till honom som ett arv. Kom ihåg att jag sa: "Det är lättare för en kamel att 

passera genom ett nålsöga än för en rik man att komma in i himlen." 

25 Var alltid med mig och du kommer alltid att ha min frid. 

26 "Arbetare", tänk på hur jag kommer ner för att samla in de frukter som ni har skördat från min 

egendom. 

27 Även om en del ser mig kallhjärtat, frågar andra mig med intresse, och en del tackar mig för att 

jublet sprutar ur deras hjärtan. 

28 Sannerligen säger jag er: Den ansträngning som ni i dag gör för att odla de fält som tidigare var 

ofruktbara kommer att ge er själ frid och glädje. 

29 Vilken frid ditt hjärta har upplevt efter att du har omfamnat den utmattade med dina armar, och 

efter att du har gett förnuftets ljus till den vars andliga förmågor har störts. 

30 Du har säkert behövt mycket tid för att utveckla dina förmågor och gåvor, för denna utveckling 

började inte i ditt nuvarande materiella liv. Inte heller rädsla eller brist på tro hindrar er från att gå med 

större säkerhet, även om det finns många själar bland er som kan kalla sig förstfödda bland mänskligheten. 

31 Nu lever ni i den tredje tidsåldern, under vilken jag gjorde mig själv känd genom det mänskliga 

intellektet ─ en förkunnelse som nu går mot sitt slut, men efter vilken ni inte kommer att förlora mig, 

eftersom jag är nära alla som vet hur de ska söka och förvänta sig mig. 

32 När jag en gång drog mig tillbaka i öknen övergav jag inte mänskligheten, utan tänkte på dem och 

led för dem. Senare, när jorden öppnade sig för att bli graven för min kropp, skilde jag mig inte heller från 

mina barn. För efter den död som ni gav mig har min Ande uppstått för att vara i alla som frälsningens 

ljus. 

33 När jag säger till er att mitt ord kommer att upphöra i slutet av 1950 och att min andevärld inte 

längre kommer att tala till er, förstå då att både Fadern och hans andliga tjänare kommer att fortsätta att 

vaka över era liv och göra förböner för mänskligheten och varje vilsekommen själ i behov av ljus. 

34 Se, jag testamenterar dig ett nytt testamente som inte kommer att fördärvas, eftersom jag låter det 

förvaras i ditt hjärtas tempel där jag bor. Så hur skulle du kunna förlora mig, eftersom du bär mig inom 

dig? 

35 Du kommer att studera mina läror, i vissa av dem kommer du att finna rättvisa, i andra visdom och 

undervisning, i ytterligare andra tröst och balsam, och i vissa också profetia. Mitt ord är lag och bud, är 

väg och mål, är kärlek. Vakta, för i tider av kamp kommer frestelser att ligga på lur för dina steg, och ju 

större din beslutsamhet för förnyelse och din hängivenhet till mina läror är, desto starkare kommer 

rösterna och ropen att vara som försöker leda dig på avvägar. Ge därför din själ fasthet, så att du kan 

uppnå manlighet och styrka som en god soldat. 

36 Känn alla mina kyssar av kärlek och fred. 
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37 Vila med Mästaren, kära lärjungar. Återställ din själ och stärk din kropp. 

38 Jag sprider mitt ljus till alla utan åtskillnad mellan raser och klasser, precis som jag i alla tider och 

till alla folk har sänt stora andar för att inkarnera, genom vilka mänskligheten har fått mina gudomliga 

budskap, lagen, profetiorna och uppenbarelserna. 

39 I min kärlek till er blev jag också människa så att ni skulle känna mig mycket nära, och även om 

många inte kände igen mig i Jesus, blev det senare ljust i dem och de förstod sina misstag och älskade mig. 

40 Återigen ger jag er min undervisning. Men i stället för att bli människa gör jag mig nu känd genom 

honom. 

41 Jag finner er andligt vilse, svaga och sjuka, trötta och likgiltiga, i en värld vars vetenskap har gett 

er en falsk storhet. När ni insåg att ni mitt i ert århundrades härligheter inte hade någon frid inom er och att 

ni ännu inte kände det andliga och inte heller hittade näring för hjärtat, vände ni era blickar mot den Evige 

och frågade honom om när de nya apostlarna av fred och kärlek skulle komma till jorden. 

42 Detta är anledningen till att jag håller dem som jag har kallat till mig för att höra mig ansvariga för 

freden. För de har förberetts av mig som väktare. 

43 När mänskligheten höjer sina ögon mot Skaparen i en önskan om förlåtelse och tröst kommer en 

av profetiorna från den andra tidsåldern att gå i uppfyllelse. Då kommer människor att känna igen mitt ljus 

som en räddande stjärna som kommer att vägleda deras steg till det nya Jerusalem där de kommer att finna 

livets bröd. 

44 Sedan länge har den melodiska klockan ringt oavbrutet och bjudit in människor att komma 

samman. 

45 Jag ser sorg i era hjärtan eftersom ni har mött misstro, likgiltighet och förlöjligande som ni känner 

har genomborrat era hjärtan som törnen och taggar eftersom ni har fått denna smärta från era egna 

släktingar, från era egna bröder och systrar och även från er vän. 

46 Var lugn, säger Jesus, för du är inte ensam. Jag kommer att knacka på dörren till dessa hjärtan och 

de kommer att knacka på ditt hjärta senare. Jag vill bara att du inte ska hysa bitterhet eller förbittring, att 

du ska vara "vaken" och förberedd. 

47 Din själ är inbjuden till mitt bord för att äta det eviga livets mat. Här, vid det här bordet, finns det 

ingen första eller sista på sin plats, alla platser du kan ta upp är nära Mästaren. När ni senare går ut för att 

undervisa människor har ni bara en plats i era hjärtan för att ta emot och älska era medmänniskor. Den 

stunden kommer att komma och ni kommer att behöva ge er ut på de vägar som leder till jordens stora 

nationer såväl som till de obetydliga regionerna och små byarna. Du kommer att se hur du överallt 

kommer att finna själens hunger och törst som lämplig mark för att ta emot din säd. 

48 År 1950, som är avsett för min avresa, närmar sig, och när det är över kommer förberedelsetiden 

att börja bland er så att ni kan börja ge er iväg. Jag kommer att göra timmen igenkännbar för alla. Jag vill 

att ni när ni börjar ert uppdrag har nått en viss själsmognad, att ni är starka i tron och vet hur ni ska hålla er 

i dygd. I ditt dagliga arbete kommer du att få hjälp av min inspiration, som du får från ande till ande. Då 

ser du hur många som har väntat på dig! 

49 Oändlig barmhärtighet kommer jag att utgjuta över mänskligheten i denna tredje era genom min 

manifestation och den andliga världens manifestation genom ert intellekt. Men redan i den första tiden 

hade jag talat genom mina profeter och i den andra tiden genom mina apostlar. 

50 Idag är jag bland er på nytt. Jag har kommit för att skörda det bortglömda bladet från den 

undervisning som jag gav dig vid en annan tidpunkt. 

51 Jag påminner er om min tidigare undervisning och lär er att tolka den. 

52 Jag är den bok som jag har öppnat i denna tid i dess sjätte kapitel för att avslöja för människorna 

ytterligare en lektion i den visdom de måste ha för att med rätta kunna kalla sig "ljusets barn". 

53 Först när ni förstår innehållet i detta budskap kommer ni att kunna berätta för världen med säkerhet 

att det var min röst ni hörde, att det var mitt ord som lärde er, att ljuset ni såg var det som utstrålade det 

sjätte inseglet. 

54 Från en period och ett skede till ett annat har jag visat mig mer och mer inför er ande. Skulle 

barnen kunna älska Fadern om de inte kände honom? Förstå varför jag visar dig min kärlek, varför jag 

låter dig känna min närvaro och varför jag låter dig höra min röst. 

55 Hittills har din drivkraft att söka mig, att finna sanning, fred och upplyftning inte varit spontan. 
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56 Man måste gå igenom den stora andliga öknen för att känna törst, ensamhet, svårigheter, olyckor, 

hunger och trötthet. Först då gav du dig ut på jakt efter vattnet som ger liv, på jakt efter en oas, på jakt 

efter det spår som leder dig till fridfulla länder. 

57 Hur många lärdomar har du inte fått i ditt livs öken! Hur mycket du har lärt dig i livets kamp och 

hur mycket du har blivit starkare i smärtan! I morgon, när ni har kommit in i Andens förlovade land och 

det nya Jerusalems portar öppnar sig för att ta emot er i sin fredliga barm, kommer ni att välsigna den tid 

då ni fick er belöning, som var den tid då ni genomkorsade den enorma öknen av prövningar och rening. 

58 Moses stärkte sitt folk andligt under hela ökenvandringen, och Josua fick folket att gå in i det 

förlovade landet ─ ett land som bara var en symbol eller ett emblem för det eviga och sanna hem som 

utlovats till din ande. 

59 Nu är det Elia som osynligt går framför det hundra gånger större folket för att steg för steg föra er 

längs ökenvägen till målet för er pilgrimsfärd, som kommer att vara de rättfärdigas hem, själar fulla av 

sann kärlek och sann visdom. 

60 Vet du vad som kan föra dig närmare det utlovade riket? Dina verk av kärlek, barmhärtighet och 

ödmjukhet. 

61 Idag vet mitt folk inte vem de är, var de är eller vad de ska göra. Men så snart spiritisterna dyker 

upp över hela världen, predikar med ord och vittnar med sina verk om det ljus som inspirerar dem med 

min lära, kommer de alla att bli ett, känna igen varandra och slutligen förenas och på så sätt bilda den nya 

nationen Israel, som kommer att vara spiritiseringens bålverk och den sanna uttolkaren av Faderns lag. 

62 Med mitt ljus markerar jag alla dem som ska följa mig i denna tid. Mitt ljus kommer att flöda ner 

från ande till ande. 

63 Under den andra eran var det blodet från min offerdöd som flödade in i hjärtan för att upplysa 

själar. 

64 Under den första eran var den symboliska handlingen att märka dörren till hemmet med ett 

oskyldigt lammets blod Faderns bud för det folk som jag placerade på de gudomliga uppenbarelsernas väg 

från och med den tidpunkten. 

65 I de Tre Tiderna har Herren på ett säkert sätt markerat dem som måste följa honom, även om jag 

säger er att min kärleks sigill för alltid är oförstörbart inpräntat i varje själ. 

66 Lyssna på min undervisning och reflektera över den, ni lärjungar som har fått nåden att höra mig 

vid denna tidpunkt. För senare måste du förklara min undervisning för folket. 

67 Tro inte att mitt ord måste höras genom mänskliga språkrör i alla nationer. Nej, lärjungar, tiden 

närmar sig då min förkunnelse genom dessa språkrör kommer att tystna. Men som vittne kommer det att 

finnas kvar ett folk genom vars ord och gärningar mänskligheten kommer att höra mig. Det vittnesbörd 

och den förklaring du ger av Min Läran kommer att vara den förberedelse som människor kommer att få 

för att påbörja samtalen från ande till ande. 

68 Se hur många människor som just nu söker i de gamla skrifterna, funderar över profeterna och 

försöker förstå de löften som Kristus gav om sin återkomst. 

69 Lyssna på dem när de säger: "Mästaren är nära" ─ "Herren är redan här", eller: "Han kommer 

snart", och tillägger: "Tecknen på hans återkomst är tydliga och uppenbara". 

70 Vissa söker och kallar på mig, andra känner min närvaro, ytterligare andra känner min ankomst i 

andevärlden. 

71 Åh, om det bara fanns en sådan törst efter kunskap hos alla, om alla bara hade en sådan önskan om 

kunskap om den högsta sanningen! 

72 Många vet inte att jag har kommit in i världen, att jag gör mig känd för människor genom den 

mänskliga förmågan att förstå, och eftersom de inte vet att jag har varit med er kan de ännu mindre veta att 

mitt ords slutförande redan är nära. 

73 Men jag säger er igen att detta folk kommer att komma ut ur sitt gömställe och in i ljuset för att 

bevittna min ankomst. 

74 Jag vill inte att människorna ska upptäcka detta folk redan nu, för deras obetydliga och 

ofullkomliga gärningar skulle i deras ögon ─ i stället för att väcka människornas tro ─ vara ett förnekande 

av den förandligande som min lära förkunnar. 
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75 Hur skulle världen döma dig om den såg din otacksamhet? Hur skulle de som är andligt hungriga 

och törstiga döma dig om de såg din försumlighet och själviskhet? Men ändå litar jag på dig och fortsätter 

att ge dig mina instruktioner. 

76 Det kommer dagar då budbärare, missionärer och apostlar kommer att resa sig från detta folk och 

så detta frö i stammar, provinser, byar, städer och nationer, och i dem kommer jag att avslöja Jesu goda 

lärjunge. 

77 Människor med starka själar kommer att vara de som kommer att vittna om min sanning. Ingenting 

kommer att kunna stoppa dem på deras väg, och jag kommer att ge stora bevis på min makt genom dem. 

78 Med tanke på kärleksbeviset från en av mina medarbetare kommer troende människor att ge sig ut, 

sprida mitt budskap och åka till andra länder för att sprida ljuset. Och även de kommer att erövra hjärtan 

och nationer med sin tro, kärlek och andlighet. 

79 Kampen kommer att vara stor och intensiv, men fruktbar, eftersom jorden är fruktbar vid den 

tiden. Den ska skakas i förväg så att den är förberedd när fröet kommer till den. 

80 Jag berättar detta för er, för innan ni ger er ut med ert vittnesbörd måste ni bevittna kriget mellan 

världsåskådningar, striden mellan religiösa samfund, striden mellan doktriner. Det kommer att finnas min 

rättvisa, och sedan, mitt i en sådan stor förvirring, kommer ni att höra dem som frågar: "Var är sanningen? 

Var är ljuset?" 

81 Dessa fruktansvärda frågor kommer att markera den rätta tiden för din ankomst, o folk. 

82 Du kommer att komma full av ödmjukhet och kunskap för att besvara varje fråga, full av tillit till 

sanningens seger, och du tänker inte på att rädda ditt liv eller på att ta dig igenom de kritiska stunderna i 

ett stycke, utan på de hjärtan som min undervisning vinner genom dina ord och dina kärleksfulla 

gärningar. 

83 Frukta inte för ert liv, lärjungar, för jag måste berätta för er att i denna tid kommer det inte att vara 

ert liv eller ert blod med vilket ni bär det bästa vittnesbördet om min sanning till mänskligheten. 

84 Tiderna går, vanor förändras, människor utvecklas: idag kommer de att kräva kärlek, uppriktighet 

och hjälpsamhet från dig som bevis för att tro på sanningen i den undervisning du kommer att predika. 

85 Tiderna då det förkunnade ordet tros endast genom livets offer eller försegling med blod är förbi. 

Därför säger jag er att ni i stället för att förbereda er på att dö som offer för dem som förföljer er, bör ni 

förbereda er på att vittna om sanningen med era liv i verk, ord och exempel. 

86 Under lång tid har detta folk vandrat under Min gudomliga barmhärtighet, besjälat av essensen av 

Mitt ord, och har gått steg för steg längs vägen. Men då mästaren såg att hans lärjungar ännu inte kan bli 

mästare, har han gömt dem för nyfikna ögon med sin barmhärtighetens mantel och sagt till dem: "Samla er 

kring mig, lär er min läxa, så att ni kan kasta bort era fel. Låt dina känslor förfinas och renas här, nära min 

Faders hjärta, så kommer du att kunna älska dina medmänniskor på ett rent sätt. 

87 Ja, människor, låt det inte vara världen som korrigerar er eller väcker er. För när människor blir 

domare är de grymma, omänskliga och obevekliga. 

88 Medkänsla och barmhärtighet finns inte bland människor. Vilken sorts rättvisa kan du förvänta dig 

av dina medmänniskor? Det finns inget annat kvar för er än att förbereda er i sanning och ande och att lita 

på mig, er Herre, som är barmhärtig och därför rättvis. 

89 Se hur jag förbereder er för tiden efter min manifestation genom människans intellekt, för då 

kommer ni att röra er på era egna fötter mot det fullständiga förverkligandet av den tredje tidsåldern. Då 

kommer du att närma dig den perfekta dialogen mellan min och din ande ─ en dialog som mänskligheten 

aldrig har uppnått. Det kommer inte att vara den röst som Moses hörde på berget ─ en materiellt hörbar 

röst i form av åska. Det kommer inte heller att vara den mänskliga röst som människorna hörde genom 

Jesus, inte heller den form som ni har idag, då ni hör mig genom en människa i hänryckning. För även den 

kommer snart att försvinna, precis som de former eller medel som Herren använde vid andra tillfällen för 

att tala till sina barn har försvunnit. 

90 Det direkta samtalet med din Fader kommer till dig när din ande själ har lärt sig att frigöra sig från 

sin kropp, när den känner till och korrekt tolkar det gudomliga språket, när ditt hjärta verkligen är en 

helgedom där det finns en ren, enkel och högtstående vördnad för Gud. 
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91 Människor: Denna nåd att kommunicera med mig från ande till ande kommer inte att vara er 

ensam. Du måste förstå att det är en förmåga som tillhör den andliga själen och som, när den utvecklas, för 

människan närmare Gud genom att förbinda henne med det andliga. 

I dag verkar den kopplingen fortfarande svår eller omöjlig för dig. Men sannerligen, säger jag er, när ni 

har uppnått den förberedelse som spiritualiseringen ger, kommer ni att uppleva att denna form av kontakt 

med Fadern och den andliga världen är den enklaste och lättaste av allt som ni har praktiserat. 

92 Dialogen från ande till ande har en långtgående och oändlig betydelse. Det är grunden för att 

utveckla alla dina förmågor och gåvor. 

93 I henne hittar du den eviga visdomens bok. Under bönen kommer du att känna dig upplyst av stora 

inspirationer. Intuitionen blir en kompass i ditt liv och den helande balsamen kommer direkt till dina 

händer från det bortomliggande. Alla gåvor som hittills har legat i dvala kommer att vakna upp ur sin 

sömn och blomma i människans hjärta. Och när förandligandet sedan har blivit en realitet bland er 

kommer er hand att kunna vara som min apostel Johannes och ni kommer att skriva ner allt som den 

gudomliga rösten dikterar till er genom Anden i er inspirationsstund. I detta budskap kommer ni att få allt 

det som röstbäraren i sin lilla uttrycksförmåga inte kunde förmedla, precis som ni också kommer att känna 

hur den klara och lysande profetian når ert intellekt för att göra vägen igenkännbar för de generationer som 

kommer att följa efter dem som inleder spiritualiseringens tid. 

94 När dessa tider kommer och ni talar till stora folkmassor ska ni inte säga att ni talar under 

inspiration av den helige Ande. Ni ska låta folket upptäcka sanningen på grundval av denna inspiration. 

95 Kom ihåg: När jag talade till folkmassorna fanns det också en person som - förvånad över mina 

ords visdom eller mina gärningars rättfärdighet - kom fram och frågade mig: "Är du Guds Son, är du 

Messias?" Jag svarade bara: "Du har sagt det." 

96 Om ni studerar min förkunnelse grundligt kommer ni att inse att den inte kommer att upphöra 

1950, utan att den kommer att fortsätta eftersom Guds ord är evigt och aldrig har upphört att upplysa sina 

barn. Men denna form av förkunnelse med hjälp av en mänsklig röstbärare kommer säkerligen att upphöra 

i den timme som min vilja har bestämt, för att ge plats åt den tid då jag kommer att göra mig själv känd 

genom er ande. 

97 Låt ingen säga att jag kommer att avlägsna mig själv, eller tro att den andliga världen, som har 

gjort sig känd bland detta folk, kommer att vila, för det skulle vara mycket långt ifrån sanningen. Vet 

redan nu, och tro på vad jag säger till er, att det kommer att vara under de dagar då ni inte längre hör detta 

ord som ni börjar känna Mästarens närvaro inom er, som ni förstår de förberedelser ni måste hålla för att 

göra er värda någon nåd, och som ni söker vägen för att inte avlägsna er från dessa välsignade varelser 

som är som fyrar eller stjärnor som lyser upp er livsväg. 

98 Jag lovar er att närhelst ni ger mig bevis på er upphöjelse, kommer jag att ge er bevis på min 

närvaro vid alla era sammankomster. 

99 Vakta, människor, för till och med bland er, bland detta folk, kommer de som inte är förberedda att 

resa sig som falska profeter ─ de som inte har kunnat tränga in i mitt ords kärna, och de kommer att säga 

att de har en dialog från ande till ande, och att Fadern beordrar det ena eller Mästaren det andra, utan att 

detta är sant. 

100  Vakna, lärjungar. Ingen av er som hör dessa ord ska falla offer för sådana avvikelser och inte 

heller tillåta att falskhet uppstår bland er eller att fåfänga förblindar någon. Jag har lärt alla att skilja den 

goda frukten från den dåliga, sanningen från bedrägeriet. 

101  Ge dina bröder och systrar vad du har fått tack vare din utveckling och dina förtjänster. Men 

försök aldrig att ge något som du ännu inte har uppnått. 

102  Jag säger er att de som profeterar falskt, som ljuger för att göra sig stora bland sina bröder och 

systrar eller för att känna sig som profeter utan att vara det, kommer senare att bli avslöjade av 

folkmassorna och kommer att få utgjuta många tårar för att återförenas med dem som står upp för och 

älskar sanningen. 

103  Jag säger till er, folk, vakna upp, för det är farliga tider som kommer över er! 

104  Du kommer också att bli ifrågasatt av dina medmänniskor som kommer att tycka att din dyrkan är 

konstig. Efter att ha observerat dig kommer de att fördöma dig för att du inte har ett altare, för att du inte 

har bilder eller symboler, ceremonier eller riter. Men oroa er inte, kära ni. Du kommer att tala och säga att 
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din tillbedjan är andlig, att du bygger helgedomen eller kyrkan i ditt hjärta, att offret är alla de gärningar 

som du utför i livet och att ditt samvete talar om för dig om de är värdiga att offras till Gud, och att din 

bön är från ande till ande. 

105  Om du talar klart och tydligt kommer dina utredare att bli förbluffade och de kommer att lämna 

dig i fred eftersom de kommer att förstå att du har talat sanningen och att det inte finns några fel som kan 

angripa dig. 

106  De som försvarar min undervisning på detta sätt kommer att kallas "spiritualismens lärjungar" 

eftersom de bekräftar sina ord med sina verk. De kommer inte att vara bland dem som hävdar något och 

motsäger det med sina verk. 

Jag ser många som kallar sig spirituella och tillbringar sina liv med att dyrka föremål som de kallar 

symboler. Vad kommer folk att tycka om dem som upptäcker en sådan motsägelse? 

Jag ger dem fortfarande tid att reflektera, att städa upp sina kultiska handlingar och förnya sina liv. 

Vissa kommer att följa min kallelse, andra kommer att vara upproriska eftersom deras fanatism har 

förblindat dem. 

107  Jag kommer att välsigna dem som vänder sig från sina misstag och vandrar på förandligandets 

väg. Jag kommer att välsigna dem som förkastar sina avgudar och som efter att ha dansat runt guldkalven 

överger sin materialisering och tar upp spiritualiseringens kors. 

108  O folk, er Mästare säger till er: Vakta dina barns oskuld, be för de små barnen. Jag vill inte att 

dessa generationer ska ärva rester av er tidigare fanatism. Var deras lärare. Kom ihåg att deras ande ännu 

inte har avslöjat sitt syfte för kroppen, eftersom den förväntar sig att du först ska föra dem in på ljusets 

väg. 

Vad säger Mästaren? Att ni som familjeföräldrar har skyldighet att forma era barns hjärta så att det kan 

tjäna som grund för Andens verk. 

109  Din ömhet och intelligens för att vägleda dem, din visdom för att vägleda och korrigera dem, din 

kärlek för att lindra deras lidande kommer att vara den mejsel som formar och slätar ut den moraliska och 

intellektuella kärnan i dessa generationer. 

110  Ditt bästa och mest värdefulla arv till dina barn är det som gör att de kan bilda ett starkt folk, en 

förenad, sund, broderlig och välgörande familj. Men för att detta ska kunna ske måste ni sträva efter att ge 

dem ett vackert exempel genom att älska varandra. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 240 
1 Gör er redo, för på denna dag säger jag till er: Den som tror på Maria måste tro på hennes renhet. 

För hon valdes ut bland alla kvinnor för att vara symbolen för obefläckad perfektion som kvinna och mor. 

Hon måste vara världens förebild i fråga om delikatess, kärlek, mildhet och kyskhet. 

2 Hon är den perfekta modellen för varje kvinna, för deras uppgift är svår, ädel och självuppoffrande 

till den grad att de måste offra sig själva. Hennes barm måste skydda de bästa känslorna, i hennes sköte 

formas människan. Kvinnan väcker kärlek i barnets hjärta, leder barnets känslor till det goda, torkar dess 

tårar när det gråter och tröstar det när det lider. Det är modern som lär människan den första bönen och 

avslöjar Skaparens existens för henne. Moderens skugga följer människan till slutet av hennes jordiska liv, 

på samma sätt som Maria var närvarande vid korsets fot vid den mest älskade Sonens offerdöd och tog 

emot på sin barm det dödliga skalet av honom som gav sitt liv av kärlek till mänskligheten. 

3 Kvinnans andliga uppgift är stor, hennes hjärta är känsligt, hennes sinne, hennes livmoder, alla 

hennes nervtrådar är känsliga. Endast på detta sätt kan hon fullfölja sitt höga uppdrag och dricka sin 

bägare så bittert. 

4 Fysiskt sett är mannen och kvinnan olika, men andligt sett är de lika. De är alla själar som strävar 

efter fulländning. 

5 Jag har placerat kvinnan vid mannens sida för att förgylla hans tillvaro, för att fylla den med 

glädje. 

6 I kvinnans liv är mannen hennes sköld, hennes beskyddare, hennes herre. Ty i honom har jag lagt 

mitt ljus, min lag och min styrka. 

7 På så sätt har jag förenat er i den här världen och markerat den väg ni måste följa. 

8 Lär känna er själva, så kan ni ge exempel och undervisning till era medmänniskor. 

9 Du möter människor med olika trosuppfattningar och lever tillsammans med dem i samma värld. 

Var dock inte villig att börja undervisa om du inte först följer min undervisning. Bli först helt övertygad 

om vad ni har lärt er så att ni kan bli lärare. Lura inte er själva och skapa inga svårigheter för er själva. 

10 Bär mina grundläggande uppenbarelser i din ande så att de kan tjäna dig som en standard i ditt liv. 

11 På grundval av denna andliga undervisning ska du bevara den kunskap som är nödvändig för 

själens liv. Var vaksam, för du kommer att stöta på många olika synsätt på spiritualism på din väg och du 

måste vara förberedd så att du inte följer en felaktig väg. 

12 Gör de nödvändiga förberedelserna så att du i varje ögonblick av ditt liv är redo att lämna den här 

världen. 

13 Vet att själen under sin kommande vistelse i den andliga världen inte kommer att kunna njuta av 

den eviga lycka som du drömmer om. På samma sätt som den inte kommer att lida för evigt på grund av 

sina skulder. Ni känner ju till grunden för min undervisning, nämligen kärleken. Därför kommer var och 

en att få det som motsvarar hans gärningar och omvändelse, och detta kommer att väcka idealet om 

fulländning i själen i ännu högre grad. 

14 Vi tror inte heller att det är under det materiella livet som själen njuter av lycka eller straffas. 

15 Själen renar och fulländar sig själv, för dess intuition och min uppenbarelse säger till den att den 

kommer från det gudomliga och måste återvända till henne. 

16 Därför ger jag själen så många möjligheter som den behöver för att nå sin utveckling och uppnå sin 

eviga salighet i mig. 

17 Spiritualism är den uppenbarelse som avslöjar och lär dig allt det du har och bär inom dig. Den får 

dig att inse att du är ett verk av Gud, att du inte bara är materia, att det finns något som står över ditt "kött" 

och som höjer dig över den natur som omger dig och över dina passioners smutsigaste. 

18 När människan når andlighet kommer varje föreskrift och varje undervisning att bli en del av 

hennes själs ljus. Även om hans minne inte kan bevara en enda mening eller ett enda ord av min 

undervisning, kommer han att bära dess väsen inom sig eftersom han har förstått det, eftersom han känner 

det och följer det. 

19 Spiritualisten måste vara en ren kristen som känner till och följer Kristi undervisning, den 

gudomliga mästaren, som återlöste människorna i sin outtröttliga strävan att testamentera dem sitt eget 

kärleksrike, att göra dem till en enda stor familj. 
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20 Nu i den tredje eran, upplyst av den heliga andens ljus, inser ni att den undervisning som jag gav er 

i de tre tiderna hade samma principer och att det bara var den yttre formen som förändrades från en tid till 

en annan. 

21 I den första tiden fanns det alltså en sådan enkelhet i ditt liv och i ditt hjärta, du var så nära naturen 

att jag manifesterade mig i harmoni med allt detta. I naturens utstrålning såg och kände du min närvaro, 

och din själ var hänförd när du betraktade dess underverk, genom vilka du förstod din Herres vilja. 

22 Under den andra tidsåldern, när själviskheten redan hade grott i människornas hjärtan och 

människornas sinnen hade vaknat till ondska, föddes jag bland er för att få er att förstå att det ni 

praktiserade som dyrkan av gudomligheten och verken, ni gjorde mot varandra var inte vad jag hade 

befallt er att göra och skulle därför inte ge er er frälsning ─ det ni gjorde var bara ett skenbart uppfyllande 

av lagen inför människornas ögon, men ni dolde hyckleri och själviskhet i era hjärtan. 

23 Det var nödvändigt för Jesus att visa er de principer som ni skulle vägledas av och som ni hade 

avvikit från. 

24 Jag vittnade för er om all min mildhet, min kärlek, min visdom och min barmhärtighet och drack 

tillsammans med er lidandets bägare för att era hjärtan skulle bli rörda och era sinnen väckta. Hjärtan 

måste födas till godhet och smärtan att se mig korsfäst för deras kärlek var som ett stick för att påminna 

dem om att ni alla måste lida för kärlekens skull för att nå Fadern. Mitt löfte till alla som vill ta upp sitt 

kors och följa mig var evig frid, den högsta lycka som inte har något slut i anden. 

25 Mitt löfte i denna tid är baserat på samma sak, det är samma sak, men du måste verkligen använda 

det tills du är renad. 

26 Från den tid då jag skrev Min lag om kärlek och rättvisa i er ande med Mitt blod till den nuvarande 

tid då ni lever, finner jag era själar mer utvecklade. Deras förmåga att förstå och förstå är större, deras 

förmågor och krafter är redo att ta emot mina nya uppenbarelser. 

27 Idag vet ni hur ni själva kan skilja de falska troslärorna från de sanna. Ändå är det en tid av 

prövning för själen, eftersom världsåskådningar, teorier, doktriner, religioner och "vetenskaper" har dykt 

upp från alla håll och kanter, vars makt ibland gör den svaga sinnet osäkert, som inte vet vilken väg han 

ska följa. 

28 Den här tiden är avgörande eftersom människor kommer att ta definitiva steg på den andliga 

vägen. 

29 Många mörka ögonbindlar kommer att falla, fanatism och avgudadyrkan kommer att försvinna, 

många visioner om händelseförloppet kommer att släckas och traditioner kommer att ryckas upp med 

rötterna. Då kommer allt som är övergående att överges. 

30 Mina barn, var nöjda med er livssituation, var inte avundsjuka på dem som lever bättre än ni. Kom 

ihåg att du kommer närmare mig och tjänar mig bättre när du är liten. 

31 Var uppmärksam på vart du går, hur du tar livet och vad du gör med de varor som jag gör 

tillgängliga för dig. 

32 Jag ger dig min kärlek. Min kärlek är med dig. 

33 Den som tvivlar på Kristus så som han uppenbarar sig i denna tredje tidsålder tvivlar också på 

Jesus som människa i den andra tidsåldern, för min kärlek och mitt väsen är desamma. Om du vill få en 

bättre förståelse för det arv som den gudomlige mästaren lämnade till dig vid den tiden, måste du vara 

uppmärksam på hur min visdom och mina uppenbarelser, i den mån din själs utveckling gradvis har tillåtit 

det, har uppenbarat sig i ditt liv med allt större klarhet. 

34 Om ni vill tränga in i mysteriet med den undervisning som jag vill att ni ska få veta, om ni vill 

eliminera rädslan för det okända inom er, om ni vill förbereda er genom spiritualisering, vilket är respekt 

och ödmjukhet, då kommer jag att avslöja många saker för er. När din andes ögon öppnas kommer du att 

se Kristus där, vandrande på de behövande människornas smärtsamma gator, fortfarande bärande sitt 

kärlekskors och utgjutande sitt blod över så många behov hos mänskligheten. Du kommer att se Mästaren 

utgjuta sin barmhärtighet över alla, du kommer att upptäcka att han till och med i det andliga är omgiven 

av lärjungar som ivrigt lyssnar till hans ord, hans predikningar, genom vars inspirationer de blir upplysta 

för att sedan sända sitt ljus till dem som lever i mörker. 

35 Det är så du kommer att se honom när du kan tränga in i det andliga. På så sätt lär du känna din 

Herre lite bättre. Om du försöker ta reda på vad den helige Ande är, kommer du att upptäcka honom i 
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ljuset av visdom som utgår från det gudomliga ordet. Där kommer du att lära känna honom som oändlig 

intelligens, som andlig nåd som upplyser dig och samtidigt tröstar och helar dig. 

36 När ni hör detta ord genom röstbäraren måste ni därför söka dess innebörd, för i det ligger kärnan i 

min undervisning. 

37 När ni har tagit del av det ord som Kristus har gett er som människa och ande, kommer ni att få 

kunskap om vad er Gud är, om hans uppenbarelser i treenigheten, och då kommer ni att älska honom i 

sanning, ni kommer att tro på honom i alla de former som han har kommit till er. 

38 När du väl har uppnått denna höjning kommer du att vara som de höga andar som osynligt kommer 

som lärare för att upplysa människornas sinnen och leda dem på det godas väg. Ni kommer inte att göra er 

kända genom att använda mänskliga hjärnor. Men du kommer att utöva ett gott inflytande på alla som 

förbereder sig i den här världen. Du kommer att upplysa och inspirera dem. Din kommunikation kommer 

att ske från ande till ande, och när du har slutfört denna uppgift kommer ett nytt steg i uppstigningen att 

visa sig för dig. På detta sätt når själarna Faderns sköte ─ de renar sig själva, fulländar sig själva, tills de 

kan smälta samman med den gudomliga andens renaste ljus. 

39 Jag förbereder er redan för nästa nivå som ni ska stiga upp på. Jag talar inte till dig om de andra, 

för du skulle inte förstå dem. Det räcker att du vet att det finns sju steg som du måste ta. På var och en av 

dem kommer du att finna en nåd för din själ som kommer att fungera som en hjälp för dig att ta nästa steg 

tills du når Guds närvaro och uppfyllandet av mina löften för alla som följer mig till det slutliga målet. 

40 Ditt sinne är inte kapabelt att förstå hela denna lektion. När ni tänker att ni ska få se mig, 

föreställer ni er mig som en varelse som ni i fysisk form. Men ingen förväntar sig att förenas med sin 

materiella kropp för att leva evigt i min barm. Detta är inte "köttets uppståndelse" som apostlarna talade 

om för er. Endast själen kommer att lära känna evigheten efter att den har dykt upp på jorden i olika 

kroppar efter varandra och sedan vandrat vägen till slutet som en andlig varelse. 

41 Den sista domen, så som mänskligheten har tolkat den, är ett misstag. Min bedömning gäller inte 

en timme eller en dag. Den har varit på dig under en tid. Men sannerligen säger jag er att de döda 

kropparna var förutbestämda och följde sitt öde att smälta samman med det naturliga rike som motsvarar 

dem; för det som är av jorden ska återvända till jorden, precis som det andliga ska sträva efter sitt hem, 

som är mitt livmoderliv. Men jag säger er också att ni kommer att vara era egna domare, för ert samvete, 

er självkännedom och er intuition kommer att berätta för er i vilken utsträckning ni är lovvärda och i vilket 

andligt hem ni måste bo. Ni kommer tydligt att se den väg ni måste följa, för när ni tar emot ljuset från min 

gudomlighet kommer ni att känna igen era gärningar och bedöma era förtjänster. 

42 I den "andliga dalen" finns många förvirrade och störda varelser. Ge dem mitt budskap och mitt 

ljus när du en gång kommer in i den. 

43 Redan nu kan ni utöva denna form av barmhärtighet genom den bön genom vilken ni kan få 

kontakt med dem. Din röst kommer att ljuda där de bor och väcka dem ur deras djupa sömn. De kommer 

att gråta och rena sig med sina omvändelse tårar. I det ögonblicket kommer de att ha fått en ljusstråle, för 

då kommer de att förstå sina tidigare fåfängligheter, sina misstag och sina synder. 

44 Hur stor är inte själens smärta när samvetet väcker den! Hur ödmjukt ödmjukar den sig då inför 

den högsta domarens blick! Hur ödmjukt sprider sig inte ur dess innersta väsen bönerna om förlåtelse, 

löftena, välsignelserna i mitt namn! Nu inser själen att den inte kan närma sig Faderns fulländning och 

vänder därför blicken mot jorden, där den inte visste hur den skulle utnyttja den tid och de prövningar som 

erbjöd möjligheten att närma sig målet, och ber om en annan kropp för att sona överträdelser och för att 

fullgöra ouppfyllda uppgifter. 

45 Vem har då sörjt för rättvisan? Var det inte anden själv som dömde över sig själv? 

46 Min Ande är en spegel som ni måste se er själva i och den kommer att berätta för er vilken grad av 

renhet ni har. 

47 När du väl är i det andliga kommer din ande att ge dig upplysning om dig själv. Ditt minne 

kommer att bli klart och du kommer att minnas vad du har glömt. Varför fruktar ni då min rättvisa, 

eftersom ni inte får mer än vad ni förtjänar? Varför inte frukta dina egna gärningar nu i stället? Se med hur 

mycket vänlighet jag låter din förståelse förstå mysteriet om vad som är din dom. 

48 Ge upp fanatismen, som är mycket långt ifrån sanningen. 

Reflektera över min undervisning, som innehåller en undervisning om fred, ljus och välsignelse. 
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49 Även om du glömmer dem som har gått över till den "andliga dalen" ─ Mästaren glömmer ingen. 

50 Även i det andliga finns det de som sover, som har stängt ögonen för sanningens ljus, som vandrar 

omkring i kedjor av självanklagelser, förvirring och smärta. 

51 Jag har kallat er för att berätta att ni kan göra gott inte bara genom att bota de sjuka och visa vägen 

för era medmänniskor som bor tillsammans med er på jorden, utan också för de varelser som lever i det 

hinsides. Bland dem finns också de sjuka, de vilsna, de som behöver kärlek och tröst. De är de som renar 

sig själva i smärta för att kunna träda rent in i min närvaro. Men du kan hjälpa dem med dina böner, med 

din barmhärtighet och dina generösa tankar i deras försoning och förkorta deras lidandetid. 

52 Min undervisning om universell kärlek kommer att förena alla själar och föra dem närmare 

varandra utan att dra en skiljelinje mellan livets världar, och kommer att få varelserna att älska varandra 

med andlig kärlek. 

53 Legioner av mörkrets varelser kommer över mänskligheten som stormoln, orsakar omvälvningar, 

förvirrar sinnena och mörkar hjärtan. Och även om mänskligheten har vapen för att försvara sig mot dessa 

förrädiska attacker, vet vissa inte hur de ska använda dem och andra anar inte ens att de har dem. 

54 Dessa krafter har inflytande på krig, mord och låga passioner. Ni som har öppnat era ögon för 

ljuset och känner till kärlekens och rättvisans andliga vapen som jag har anförtrott er ─ be för världen och 

för den andliga världen, försona dem som hatar varandra, lär ut att älska, förlåta och be. 

55 Men kom också ihåg att de goda gärningar ni gör på jorden kommer att vara ljus som upplyser de 

förvirrade själarna, och att era böner kommer att vara balsam för dem som befriar dem från deras 

förvirring. Kämpa mot frestelser och dåliga inspirationer så att du kan uppleva ljusets seger. 

56 Förbered er, för det budskap som ni kommer att föra fram till folket kommer att få dem att inse 

sina kvaliteter och förmågor, varav en del är okända och en del är outvecklade. 

57 Du ska lära genom goda gärningar, återställa hälsan hos den som övergivits av vetenskapen och 

rädda själen som människorna hade sagt att den var dömd till evig bestraffning. Både vissa och andra 

kommer att känna igen mitt arbetes ära, och ett mörkt bandage kommer att falla från deras ögon. 

58 Det är den tid då jag låter mig själv synas, då jag låter mig själv kännas i alla och då jag talar till 

världen. 

59 Jag säger till er i dag: Välsignade är de som följer Marias exempel på sin resa och håller renheten i 

sin själ. Maria är renhet och mildhet. Den som älskar henne bör ta henne som ett exempel på detta. Det 

hjälper inte att upprepa hennes namn eller säga att du älskar henne om du inte gör det du säger. 

60 Känn till de sanna mänskliga och andliga värdena, låt dig inte förföras av den falska glamouren av 

jordisk ära. Ditt ljus kan redan avslöja allt som är falskt för dig. Inse att det finns många verk som visar 

renhet men som bara innehåller mörker och som leder dig in på mörka vägar som är glamorösa till 

utseendet. 

61 Så ni, genom vilka jag gör mig känd, förstår det ansvar ni har tagit på er att i era liv, i ert 

uppförande och i era prövningar visa ett värdigt uppfyllande av de ord som kommer från era läppar i de 

ögonblick då jag förkunnar. Folket har ögonen riktade mot dig i väntan på att du ska visa upphöjd själ i 

dina handlingar. Du måste vara som en tydlig spegel. För om handlingarna hos dem som inte har hört mig 

i denna tid och som kallar sig Guds tjänare inte alltid är tillåtna, ser världen dem utan förvåning. Men när 

den ser samma otillåtna handlingar hos er kommer de som observerar er säkert att bli upprörda, eftersom 

de inte förstår att ni, trots att ni har denna nåd inom er, fortfarande kan göra handlingar som strider mot 

den undervisning som ni har fått. 

Mästaren berättar för dig: Akta dig för skandaler från det ögonblick du tog beslutet att följa mig. Kom 

ihåg att från den dagen har din själ avvisat allt som kan skada den. Du måste då hålla dig på godhetens väg 

och känna allt ditt ansvar. 

Om ni tjänar mig, om ni har överlämnat er till min vilja, så är det för att ni har känt igen mig, för att ni 

är helt säkra på sanningen i min förkunnelse och det finns inget tvivel inom er. 

62 När jag har sett er hängivna till min tjänst på detta sätt har jag sagt till er att ni gör ett stort 

barmhärtighetsarbete för era medmänniskor. Jag har redan sagt att det andliga fullgörandet av uppdraget 

inte hindrar dig från att fullgöra någon av de mänskliga plikterna. 

Låt ingen försöka komplicera min enkla undervisning. Jag vill föra vidare kärnan i min undervisning 

och låta människor inspireras av den. 
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63 Hur extraordinärt verkar det inte för dig att Min Gudomliga Vilja har förenat sig med ditt intellekt! 

Till detta säger jag er att det är det mest naturliga, eftersom det handlar om Gud, som är ande, och 

människan, som genom sin ande är lik sin skapare. Ni vill tränga in i många mysterier som ni ännu inte får 

veta, och jag säger er bara att det inte är vetenskapen som kommer att avslöja dem för er, utan anden i 

kraft av sin kärlek till sin skapare. 

64 Upplev mitt verk i samma enkelhet som jag har gett det till dig, då kommer dina medmänniskor att 

förstå det på grund av den utveckling de har uppnått. Om dina handlingar kan avslöja att du förtjänar den 

ära som du får, kommer ditt arbete att vara beundransvärt och människan kommer att tro på mig genom 

dig. 

65 Jag tar emot din själ hos mig så att den kan lämna sin trötthet och världens slitningar bakom sig. 

66 Från olika platser på jorden kommer ni och vill ha min undervisning och min frid. När du hör mitt 

ord känner du den faderliga värmen och ditt hjärta lugnar sig. 

67 Det finns de som gärna skulle följa dig till samlingsplatsen där jag ger dig mitt ord, men rädslan 

för världen hindrar dem från att göra det. Andra däremot ser på dig med förakt, även när en inre röst säger 

till dem att den väg du går är rätt och att det är den som leder till sanningen ─ även när de hör ropen från 

elementen som släpps loss och från extraordinära händelser som förkunnar att en ny tid har börjat: domens 

tid, föregångaren till nådens tid. 

Jag har manifesterat mig på alla platser på jorden och i alla hjärtan. Jag talar till dem genom 

inspiration, intuition, drömmar och uppenbarelser. 

68 Jag förbereder för närvarande framtida generationer som inte slits mellan tvivel och tro, och som 

kommer att ge utskrifterna av de böcker som jag kommer att lämna efter mig till dig deras verkliga värde 

och den korrekta tolkningen. 

69 De kommer att förebåda uppfyllandet av tidigare tiders profetior. 

70 Jag kommer att lämna utskrifterna från den nuvarande tiden till dig, så att du kan göra dem kända 

för alla dem som inte har hört mitt ord. Din sanna kamp kommer att komma först efter min avresa. 

71 Min undervisning, din tillbedjan och dina handlingar kommer att vara domare för alla de som 

kommer från sekter och kyrkor för att undersöka dem. Du behöver inte visa dem deras fel. Tvärtom ska ni 

välkomna dem uppriktigt och kärleksfullt och visa dem mitt verk i alla dess delar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 241 
1 Jag tar emot er, människor som kommer för att ge näring åt det gudomliga ordet som är själens 

bröd. Jag kommer till dig av kärlek till dig. Åh ni människor som bara rör er mot smärta, blod och rädsla! 

Materialismens skuggor har förmörkat människornas syn, och därför kan de inte se vägen till upprättelse. 

2 Åtminstone ni som hör mig gläder er åt mitt ord och finner tröst i mig. Därför har mänskligheten 

vilselett sitt intellekt och sina känslor, eftersom den i stället för att sträva efter sanning strävar efter 

förvirring. De stora mänskliga intelligenserna blomstrar idag i brottslighet, och detta är deras ideal. 

Därför har jag länge sagt till dem som jag kallar mina lärjungar att om de utför det uppdrag som jag har 

anförtrott dem, kommer deras exempel att ha ett sådant inflytande på andras liv, tänkande och talande att 

de kommer att kunna säga: I dag använder jag min ande, som jag tidigare trodde var värdelös. 

3 Lärjungar: När människans ande reser sig upp, frigör sig och arbetar på de områden som 

tillkommer den, kommer den bägare av lidande som denna värld dricker att upphöra. När förandligandet 

blommar i människans sinne och hjärta kommer det att blomma på alla sätt i ditt liv. ─ Jag talar just till 

dem som strävar efter att bli mina lärjungar och som jag finner känslighet i när de hör mig. 

4 Mitt folk, se till att inte ett enda ögonblick av ert liv går till spillo. Älska varandra och känna 

smärtan över att inte ha gjort det tidigare. Reflektera djupt över de viktigaste goda och dåliga gärningarna i 

ditt förflutna. För du kommer att få goda frukter av denna reflektion, och tänk sedan på framtiden. Fråga er 

själva: "Vad har jag förberett för den kommande tiden?" 

Ni kommer att förstå att ni har något att säga till mänskligheten, att ni måste göra något för att väcka 

den ur den sömn som inte låter den se den slöja som döden för närvarande täcker den med och ständigt 

hotar den ─ att ni måste göra något så att den vaknar och hör samvetets röst. 

5 Åh, ni mänskliga fåfängligheter! Åh ni människor som söker er blomstring och ära på denna jord! 

6 För att tala ord som dödar har ni rest en tron för er själva från vilken ni kan höra era order om krig, 

om att framkalla förstörelse och död! 

7 Vad är mänsklig intelligens om den inte förenas med andlighet, som är samvete, rättvisa och 

barmhärtighet? Med vilka ord vill dessa människor besvara Gud som uppfann de stora förstörelsevapnen 

med sitt ljus? Med vad avser de att betala den skuld som de för närvarande drar på sig? Hur vill de klara av 

skörden av sin stora sådd? 

8 Och till alla som talar om mig och kallar sig mina lärjungar och tjänare frågar jag: Vad gör ni i 

dessa ögonblick, och vad har ni gjort för att skydda världen? 

9 O barn som hör mig i denna tid! Arbeta i mitt kärleksarbete, skynda dig att ägna den del av ditt liv 

som jag ber dig om till din nästas bästa, vilket samtidigt kommer att vara till ditt bästa. 

10 Mitt arbete behöver soldater. Varför inte förlora ditt liv på den andliga fronten, eftersom du ger det 

utan användning på slagfälten? 

11 Använd den del av tiden som jag ber er om genom att instruera, hålla föreläsningar fulla av kärlek 

och kunskap, mjuka upp och väcka hjärtan. Se på min gudomliga varelse som ägnar sig åt uppgiften att 

älska dig, skydda dig och rädda dig. Kom ihåg att jag redan som människa har vigt hela mitt liv åt dig. Nöj 

er inte med att skörda en liten säd. Vilken gåva kommer du att lägga i mina händer när du går in i det som 

du kallar "det hinsides"? Jag gav dig vatten i överflöd från min källa. Vill du ge mig bara några få droppar 

tillbaka? Bär vittnesbörd med era goda gärningar. 

12 De andliga gåvor som har uppenbarats för er under den här tiden har kommit till ljuset för att 

hjälpa er att hälla dessa kristallklara vatten över era medmänniskors själar. Lär dig av din Mästare, som 

alltid har visat sig för dig som en källa till kärlek, som en ständig gåva, som en brinnande lampa som lyser 

upp hjärtat på den som lider. Är inte vart och ett av mina ord som en fackla av ljus på vägen för den 

vandrare som är på väg mot sitt ödesmål? Är inte detta budskap en ny uppenbarelse som för dig närmare 

Gud? 

13 Endast de som känner och lever min undervisning och min lag kommer att kunna kalla sig "lärare" 

i mitt arbete. Det är dit detta ord leder dig, så att du kan känna igen det höga och det låga i det. För den 

ande som vill vara stor är bara intresserad av stora verk. Den lilla anden strävar bara efter det lilla, och för 

att kunna tro måste den smärtsamt skilja sig från det överflödiga och stärka sig i kärleken till sin Fader. 
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14 Den stora anden, å andra sidan, offrar för sitt höga ideal eller sitt kärleksuppdrag till och med det 

som du kanske betraktar som hans käraste. 

15 Är ni förvånade över att mina lärjungar från den andra epoken lämnade allt för att följa mig, gav er 

allt av kärlek till er? 

16 Mitt ord uppmanar alla att återvända till kärlekens väg. Där kommer många att skämmas över att 

ha känt hat eller agg mot sina medmänniskor, över att inte ha fortsatt att älska dem. Sedan kommer de att 

omfamna dem igen från hjärtat med smärta och samtidigt med omvändelsens glädje. Då kommer 

förandligandet att visa sig och det jordiskt-mänskliga kommer att försvinna. 

17 Jag ska berätta mer om de stora själarna: de är inte känsliga för förolämpningar och inte heller 

svaga för slag. De ser med jämnmod på sådana skrattretande handlingar och tycker synd om dem som 

utför dem. De står över dessa bagateller och ser bara på det som är stort. 

18 Ni kommer alla att gå igenom stora prövningar. Du måste vara mycket stark för att inte förtvivla 

och på så sätt undvika att skämmas över din svaghet. 

Ni som har hört detta ord och som har kommit till detta bord fullt av god mat och som har närt er med 

min visdom ─ var starka och uppmuntra era medmänniskor genom er kärlek. 

19 Den som gör gott är Kristi apostel. Men han kommer inte att behöva titlar som bekräftar honom 

som sådan, och han kommer inte heller att behöva skryta. 

20 Vad säger ni till mig när jag avslöjar framtidens sorgliga händelser för er? Vad skulle du kunna 

erbjuda de oinvigda som kommer till dig för att få tröst? 

21 Jag säger bara till er: så min säd. Denna undervisning är ditt arv. Om du vet hur du ska tränga in i 

din själs djup, kommer du där att finna Messias som ständigt återvänder till ditt hjärta för att lysa upp det 

med sitt ljus. 

22 De som kommer i morgon för att få höra om min ankomst kan delas in i två grupper: De som 

kommer tvivlande och går troende och ångerfulla därifrån eftersom kärleken till mitt ord rörde dem. Och 

de andra som kommer med en otro och som kommer att förbli lika missnöjda eftersom de är mer kropp än 

själ, mer begränsning än omtanke. Men till er som har kallats mina nya lärjungar och som har märkts av 

den helige Ande säger jag: När ska ni börja upplysa världen genom att visa exempel på era kärleksfulla 

gärningar? 

23 Lyssna: När jag var med er på jorden kom människor i massor till mig ─ män på höga poster, fulla 

av fåfänga, härskare som sökte mig i hemlighet för att höra mig. Vissa beundrade mig, men av rädsla 

erkände de inte öppet det; andra förkastade mig. Mängder av män, kvinnor och barn kom till mig och 

lyssnade till mig på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen, och alltid fann de Mästaren redo att ge 

dem Guds ord. De såg att Mästaren glömde bort sig själv och kunde inte förklara vid vilken tidpunkt han 

tog mat, för att inte hans kropp skulle försvagas och hans röst bli matt. Orsaken var att de inte visste att 

Jesus fick sin styrka från sin egen ande och att han fick sin näring i sig själv. 

24 På samma sätt kommer du också en dag att lära dig att den som, inspirerad av den gudomliga 

kärleken, ägnar sin existens åt att trösta, stödja och älska sina medmänniskor, kommer att finna i sin egen 

själ en okänd styrka och näring som kommer att hålla honom uppe utan att för ett ögonblick tröttna i 

kampen. 

25 På detta sätt kommer jag att manifestera mig i det folk som är detsamma som i dag och som i 

morgon kommer att bilda en gemenskap över hela världen: Guds folk. 

26 Lär er av mig och använd era gåvor så att ni kan betala den stora skuld ni har till er själva och till 

mänskligheten. Acceptera din försoning frivilligt och begär inte att betala denna skuld med något som 

behagar dig och som inte är svårt. Ofta måste du göra uppoffringar eller avstå från att göra det. 

27 Jag ber dig inte om ditt liv, utan bara om några timmar, bara en del av din tid. 

28 Kom ihåg att Jesus, för att vara med er, lämnade sin mor ─ den mycket kärleksfulla mor som var 

det enda han hade på jorden. Han lämnade henne i livet och var bara i hennes famn när han togs livlös från 

korset. Jag begär inte så mycket av er, utan bara en liten del av det jag gav er och lärde er. 

29 Ge ert liv genom att trösta de drabbade, bota de sjuka och rädda de förlorade, men låt er inte bli 

dödade bara för att visa att ni är redo att dö för mig. 
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30 I mina läror ska det inte finnas några anklagare eller anklagare, varken den som är kränkt eller den 

som är kränkt. I den ska det bara finnas de som strävar efter att utvecklas uppåt genom att praktisera mina 

läror. 

31 Du har allt för att nå mig: Världen är en skola, livet är en lärobok, min inspiration är ett ljus. 

Mästaren är jag, folket är mina lärjungar. Därför kallar jag er oavbrutet, och jag säger till er: Ni finner alla 

en plats i min kärlek. 

32 Lämna mig inte ensam i min undervisning, var inte kalla inför den kärlek jag visar er. Kom ihåg att 

några mänskliga läppar upplyser dig med min Andes ord. 

33 När ni på jorden säger att jag har gett er religioner med min undervisning, med min lag, så säger 

jag er att i mina ögon finns det bara en gudstjänst, som är kärlekens gudstjänst, kärlek till Fadern, till sin 

nästa eller medmänniska och till allt som har kommit fram från Skaparen. 

34 Det gudomliga högsta budet att älska varandra kommer att vara den lag som förenar alla 

människor, som upplyser dem att känna att de är bröder och systrar, att skydda varandra, att stå vid sidan 

av varandra, att skydda varandra från frestelser och att erkänna varandra utan att ta illa vid sig av 

skillnader i ras eller trosbekännelse. 

35 Föreställ dig en sådan värld och du kommer att föreställa dig den i fred, som en enda familj som 

styrs av kärlekens, respektens och rättvisans lagar. 

36 Dessa profetior kommer att bli sanna, för er värld är inte dömd att för evigt vara en dal av mörker 

och synder. 

37 Dygden kommer att lysa i människornas hjärtan som blommorna i trädgårdarna. För jag säger er: 

Blommorna i sin skönhet är som de idéer och inspirationer som kommer från Gud för att rädda syndare. 

38 Kom närmare, detta är din väg, här finns bröd för de fattiga och tröst för de lidande. Kom och 

frukta ingenting. 

39 Israels välsignade folk, Fadern säger till er: Lyssna på ert samvetes röst, trän ert intellekt, för jag 

ska lämna mitt ord skrivet i var och en av er. Hör det levande ordet som jag just nu överflödar, som flödar 

från visdomskällan som är min Ande. 

40 Jag har öppnat alla vägar så att alla mina barn kan komma till mig. Nu är det dags att vakna upp, 

när jag tydligt kommer att visa mitt ord från gångna tider och de nya uppenbarelser som jag kommer att ge 

er, som är slutförandet, den tredje delen av boken som ni kommer att bli ägare till. 

41 Jag har dragit bort slöjan som dolde storheten i min undervisning från er. Jag gav er fröet i den 

andra tidsåldern så att ni skulle så det och vårda det och presentera det vid lämplig tidpunkt. 

42 Men jag har krävt frukt av de uppdragsgivna såarna, och efter en lång tid har jag skördat mycket 

lite säd. Jag har redan sagt till er: Nya generationer kommer att komma till jorden och de kommer att ta 

emot mitt sista budskap. Jag förbereder dem just nu och jag säger er: Tiden kom då jag inledde denna nya 

tidsålder. 

43 Föregångaren invigde de första arbetarna i mitt verk, och sedan öppnade Mästaren boken för att 

visa allt dess innehåll, som är ljus, visdom och räddning för mänskligheten. Så kom det ögonblick av nåd 

för dig. Jag förenade män och kvinnor med olika trosbekännelser och världsåskådningar. Jag gick in i 

deras hjärtan och såg bara bitterhet och besvikelse. Och när de hörde mitt ord förkastade de det inte, de 

stängde inte sina hjärtan, de ifrågasatte det inte, utan tog emot det med kärlek och respekt. 

44 Jag såg till att de ägnade sig åt att studera alla manifestationer av min gudomlighet, och de fann 

dem trovärdiga, fulla av stor betydelse, och deras hjärtan blev uppmuntrade. Men det ögonblick kom då 

jag sa till dem: "Jag har smekt er, ni har njutit av mina smekningar, men nu är det dags att slåss." Och 

läpparna, som tidigare var obekväma och tysta, talade med det gudomliga ordet. Jag utgöt själv mitt ord 

genom dem, och de blev mina röstbärare. 

Andra, som jag mötte fulla av tro, gjorde jag till kyrkoledare och berättade för dem: Dra hjärtan och 

bilda kyrkor från dem. Beväpna er med själens styrka, för ni kommer att stöta på människornas hårdhjärta. 

Ni kommer att kämpa med icke-troende, för Thomas' frö har vattnats och grott i hjärtan. Men jag kommer 

att ryta upp detta frö med roten och hjälpa dig i ditt arbete. Var och en av er kommer att vara som en fackla 

som lyser upp vägen för era medmänniskor. 

När tiden för min manifestation tar slut och ni bara kommunicerar med mig från ande till ande kommer 

ni att fortsätta att instruera. Folk kommer att undra och fråga var du har lärt dig. Du kommer då att visa 
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dem ditt hjärtas bok, där min undervisning är inskriven och från vilken nya inspirationer kommer att 

komma. 

45 Jag kommer att kämpa för att lämna er förberedda för tiden efter min avresa. För detta har jag satt 

en lång tidsperiod, så att ni under den skulle få många möjligheter att förstå mitt arbete. 

Ändå har jag inte varit synlig för de materiella ögonen. Jag har verkligen sagt till er att i denna tid 

kommer alla ögon att se mig ─ både syndares och icke-syndares ─ men det behöver inte vara kroppens 

ögon, utan det är den andliga blicken som ser mig, upplyst av anden och själen som en helgedom som 

känner mig. 

46 Jag har förberett "arbetare" på många områden för att avslöja mitt verk. Hur många stunder av 

lycka har inte din själ haft när du har lyssnat till min undervisning! Hur hänförda har ni inte varit av de 

mirakel som jag har gett er! För att ni ska erkänna mig har jag gett er otaliga bevis, för jag vill att ni, så 

snart ni är beredda, ska ta emot dem som av mig är ämnade att känna till denna undervisning. Ni ska sträva 

som äldre bröder och systrar efter de hjärtan som lider, för att hjälpa dem och tjäna som deras stöd. För 

tillbaka det vilsna fåret till hindret, lindra lidande, rädda dina medmänniskor. 

47 Jag kommer att hjälpa dig med ditt kors när du är utmattad, och jag kommer att lära dig att bestiga 

berget för att fullfölja ditt uppdrag. Vad kan du förvänta dig om du inte uppfyller kraven? Hur skulle ni 

kunna känna styrka, hur skulle ni kunna leva om ni efter att ha hört mig inte vittnar om dessa läror? 

48 Var starka, älska varandra, så kommer min välsignelse att falla ner över er som dagg och alltid 

uppmuntra er. 

49 När du känner livets glädjeämnen, tillskriver du världen denna glädje. Men jag säger er: Jag vill se 

dig lycklig. Det är därför jag sänder dig dessa ögonblick av lycka. För när barnet ler, ler också Fadern. Sök 

de friska glädjeämnen som inte stör själen och du kommer att finna mig i dem. Men var glad om du kan le 

mitt i dina lidanden! 

50 Min faderliga blick vilar på era hjärtan, älskade barn, och jag ser er hängivenhet. Ni har glömt vad 

som hör till ert materiella liv, och ni ger er själva näring till mina ord för att fylla er med dess essens och 

känna min närvaro djupt inom er själva. Jag avslöjar mig själv för er eftersom jag älskar er och vill att ni 

ska förstå min längtan. 

Fyllda av tacksamhet visar ni mig ödmjukt ert hjärta och säger till mig: "Mästare, läs i det som i en 

öppen bok och arbeta i oss din vilja. Vi kommer att vara överens om vad du ska besluta om oss." 

51 Jag ser din tro och tillit till min gudomlighet. Du vet att jag älskar dig och ger dig allt som är 

rättvist och till ditt bästa. Ha därför tro och be mig om hjälp. 

Det är en tid av gottgörelse som ni lever i, där ni inte kommer att få perfekta glädjeämnen eller varaktig 

fred. Den här jorden är inte ditt fädernesland. Ni är tillfälliga invånare i den, och enligt era meriter arbetar 

ni för ett bättre och högre liv än detta. 

52 På jorden, när ni är förberedda, kommer ni att känna Min Andes frid ─ den frid som ni har åtnjutit 

och som resten av världen inte känner till ─ den mildhet som utstrålas i Mitt Ord ─ den härlighet som ni 

har upplevt när ni är upphöjda i gemenskap med Mig. 

Världen har inte detta incitament, men den behöver det, väntar på det eftersom den vet att det måste 

komma, och vissa förbereder sig eftersom de misstänker att tiden närmar sig när jag kommer till dem. 

Men jag säger er: Ni kommer alla att få denna frid, ni kommer alla att lära känna sanningens ljus. Mitt 

Ord kommer att spridas och gå från mun till mun, från hem till hem och från en nation till en annan med 

hjälp av Mina "arbetare". Men jag har sett att de och folket har gjort långsamma framsteg, att de är 

blygsamma, och därför har mitt verk inte kommit längre än till de snäva gränser som de har begränsat det, 

och detta är inte min vilja. 

53 "Arbetare", jag har begärt att ni ska förenas för att ni ska bilda en enda ande, ett enda sinne och ett 

enda hjärta, så att era medmänniskor, varhelst de än befinner sig, kan höra samma ord från er, samma 

vittnesbörd i alla, och se Min Gudomliga Kärlek reflekteras i er. 

54 Jag har lärt er kärlek, tålamod och ödmjukhet så att ni kan bära ert uppdrag som ett mjukt kors. 

Arbetet med att förnya, rena och förandliga mänskligheten är ett arbete som tar tid. En generation kommer 

att överföra samma kampanda och samma andliga upphöjning till nästa generation, tills världen med tiden 

fulländar sig själv och fullföljer sin uppgift. 
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55 Var inte rädd för morgondagen. Var inte heller rädd för att gå för långt och förlora vägen. Vägen är 

så bred att du inte kommer att nå slutet på den. Jag är med dig varje steg på vägen, både framför och 

bakom dig, till höger och till vänster. Min Andes kraft klär dig; den inre styrka som uppmuntrar dig att 

kämpa outtröttligt kommer inte att lämna dig. En del av er har slitit år efter år och har sett gryningen av 

varje dag som den första dag då ni har arbetat för mitt verk. 

56 Sök all perfektion i mig, men kräv inte absolut rättfärdighet och perfektion av "arbetarna". De är 

människor och riskerar att bli svaga. Även de kämpar för sin frälsning. 

Den fulländning som din själ längtar efter att se - sök den hos de själar som bor på höga andliga plan 

där allt är kärlek, skönhet och ljus. 

57 Ditt hjärta renas när du fullföljer uppdraget. Var och en går framåt i enlighet med sin kärlek, sitt 

engagemang och sin önskan att tjäna mig. Mitt ord har varit detsamma för alla, och ändå har jag upptäckt 

"arbetare" som gör stora framsteg mot förandligande och andra som har hamnat på efterkälken i sin 

utveckling. 

58 För att få veta kärnan i mina läror måste du följa dem. Om du bara hör mina läror och sedan 

glömmer dem kommer du inte att kunna bevara dem, och du kommer inte heller att kunna överföra den 

utsökta essensen som mina läror innehåller. Den är så enkel att du kan öva på den från första stund du hör 

den. Kärleken är den första lagen som jag har meddelat er, och från den kommer alla andra lagar och bud. 

59 Jag har berättat för er att jag har skapat alla lika och att jag älskar alla. Varför älskar ni inte 

varandra utan åtskillnad av ras, klass eller trosbekännelse? Varför älskar du vissa och struntar i andra? 

Älska inte bara dem som gör dig gott, utan sök upp alla och knyt kärleksband till dem. Utöva den 

universella kärleken som omfattar alla, och älska dina jordiska och andliga bröder och systrar. Mitt arbete 

placerar alla själar på samma nivå. Jag vill att ni alla ska bilda min familj, som älskar varandra och skapar 

universell fred, som allierar sig med min gudomlighet, så att var och en av er kan vara min representant 

var ni än befinner er. 

60 Förbered er så att var och en av er kan bli en frukt av det stora trädet, och denna frukt kan föröka 

sig oändligt. 

61 Be för världen, och låt denna bön bli som en mantel som skyddar mänskligheten, som ett motgift 

mot det krig som ständigt närmar sig och som sänker människan. 

62 Jag välsignar alla mina varelser och lämnar dem förenade i mina utsträckta armar. 

63 Kom till mig, ni som fäller tårar, jag är trösten. Kärleken närmar sig er, för ni är de varelser som i 

sin ödslighet behöver Faderns smekning för att återuppstå. 

64 Ni bär alla ett kors på era axlar så att ni i det kan bli som Mästaren. Men jag vill inte att detta kors 

ska bli en outhärdlig eller betungande börda på grund av er bristande förståelse och upphöjdhet. 

65 Livets växlingar piskar ditt liv som en virvelvind. Men kärleken till Fadern och den tillit du har satt 

till honom ger dig sinnesfrid i prövningarna och gör att du kan gå segrande ur dem. 

66 Den som verkligen litar på mig kommer aldrig att bli lurad. 

67 Smärta gör det förhärdade hjärtat känsligt, den får kristallklart vatten att strömma ur klipporna. 

Prövningarna håller själen vaken. 

68 Ni har gett er iväg i längtan efter mitt ord eftersom ni känner till rösten från den gudomliga herden, 

i vars fotspår ni har gått under lång tid. 

69 Det är inte tvång som har drivit er att följa mig på denna väg, inte heller rädsla, utan önskan att 

vara till nytta för er nästa för att behaga Herren. 

70 På så sätt förbereder sig de nya lärjungarna för att bli facklor som lyser upp världen. Saliga är de 

som förstår mig och tror på mitt ord, för de kommer varken att känna hunger eller törst i sina själar. 

71 Jag vill inte att ditt hjärta ska vara fyllt av fåfänga och självupptagenhet i morgon när det bevittnar 

de mirakel som blev verklighet genom dina gåvor. Men jag vill inte heller att ni ska vara blyga, för då 

skulle ni inte inge era medmänniskor förtroende. Var övertygad om vad du säger och gör. 

72 Ni måste stärka era förberedelser och förbättra ert tillvägagångssätt så att ni kommer att bli 

igenkända efter min avresa. 

73 Jag har anförtrott er alla helandets gåva, med vilken ni kan utföra mirakel bland fysiskt och 

psykiskt sjuka. 
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74 Ni ska söka upp den förtappade själv i smutsen för att erbjuda honom en räddande hand. Om du 

tror att mitt frö inte kommer att gro där, så har du fel. Jag kan bevisa för er att blommor som är vita som 

snö kan växa upp ur mossen. Ju mer fördärvad en själ är, desto mer kärlek behövs för att söka upp den, 

och när den känner smekningen eller den helande balsamen, kommer den att känna en ljusstråle tränga in i 

den och kommer att vara bland de mest glödande. Hennes tacksamhet kommer att vara mycket stor, för 

hon kommer att få förlåtelse för sin skuld, som också var mycket stor. 

75 Dessa ska ni söka upp, så som jag alltid har sökt upp er. Glöm inte att de rättfärdiga redan är hos 

mig. 

Min frid vare med er! 
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