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Förord 
Gud har alltid uppenbarat sig för mänskligheten ─ i det förflutna såväl som i dag. 

Den renaste och högsta formen av kommunikation mellan Gud och människa är den från ande till 

ande. Men eftersom majoriteten av människorna inte var och inte heller är förberedda för detta, 

använde Gud sig av medlare som uppenbarade sitt heliga ord för folket i form av lagar, kungörelser 

och instruktioner: 

I den första tidsåldern genom Moses, patriarkerna och profeterna. 

I den andra tidsåldern genom Jesus och hans lärjungar och apostlar. 

I den tredje tiden ─ den nuvarande tiden ─ av en mängd röstbärare under åren 1884-1950 i Mexiko, 

där vanligt folk möttes på enkla mötesplatser på söndagar för att lyssna till Guds ord. 

Under de sista tio till tjugo åren före 1950, stenograferades dessa gudomliga läror och samlades in från 

de olika mötesplatserna under 1950-talet. Av dessa valdes 366 läror ut och publicerades 1962 i ett verk i 

12 volymer med titeln Libro de la Vida Verdadera, på tyska Buch des Wahren Lebens. 

Var och en av dessa läror representerar en harmonisk enhet av gudomliga läror, som vid den aktuella 

tidpunkten riktades till publiken i Mexiko, men ─ vilket betonas flera gånger i dem ─ de är ett arv för hela 

mänskligheten idag och för framtida generationer. 

Det är inte bokstaven i det gudomliga ordet, utan dess djupa, inre mening som lyfter människan och är 

mat och balsam för hennes hungriga själ. Samtidigt fungerar den som en riktlinje för hans beteende i det 

dagliga livet. 

Att lyssna till det gudomliga ordet är det första steget på vägen mot fulländning. Den väcker i oss en 

hjärtats önskan att internalisera det vi har hört och tillämpa det i vårt dagliga liv, så att vi kan uppfylla 

det gudomliga bud som Jesus gav oss redan för 2000 år sedan: "Älska Gud över allt annat och din 

nästa som dig själv". Detta är den sanna gudstjänsten, som leder till inre frid och därmed till fred i 

världen. 

Eftersom ett enda jordiskt liv i allmänhet inte är tillräckligt för att "bli fullkomlig som vår himmelske 

Fader", har vi genom reinkarnationens lag ─ en lag av gudomlig kärlek, barmhärtighet och rättvisa ─ fått 

möjlighet att gradvis utveckla vår själ och reparera den. 

I många läror förmanar den gudomliga anden oss om hur viktig sann andlig bön är för att vi ska 

komma närmare och närmare Gud, för att så småningom kunna kommunicera med honom från ande till 

ande, och för att vi ska kunna lägga allt i vårt dagliga liv i hans händer. 

Under den andra tidsåldern lärde den gudomliga Anden oss Herrens bön genom Jesu mun. I dagens 

tredje tidsålder rekommenderar Gud oss en ännu kortare bön som innehåller allt, som vi inte ens behöver 

säga högt, utan som vi kan rikta till vår himmelske Fader som en innerlig längtan: "Herre, din vilja skall 

ske med mig". 

Må läsningen och studiet av volym IX stärka vår tillit till Guds kärlek, vishet och allmakt, ge oss styrka 

och inspiration att vara en ledstjärna för våra medmänniskor i stormiga tider. 
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Introduktion 
Ingen annan kommer att kunna uttrycka den djupa känslan och erfarenheten av hans inre och även yttre 

personliga omvandling bättre och mer övertygande än ett direkt tidsvittne, som själv under många år 

deltog som röstbärare i de gudomliga manifestationerna i Mexiko: 

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

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

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

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

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

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

dag skulle återfå min hälsa. 

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

bara att min hopplöshet växte efter varje misslyckande. 

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

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

inom kort skulle få se mig befriad från min fångenskap. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

återhämtning av kropp och själ. 

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

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

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

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

som sedan skulle överföra det himmelska ordet. 

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

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

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

höra en predikan med ett sådant djup, en sådan förundran och en sådan visdom som man knappast kan 

föreställa sig. Den framfördes med en ljuvlig röst full av överraskande böjningar som gav budskapet en 

djupt imponerande och gripande accent. 

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

till andens regioner och fullt ut njuta av den gudomliga instruktionen. Men om någon under förkunnelsen 
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råkade öppna ögonen och observera talaren, kunde han se hur denna fattiga och vanliga varelse hade 

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

strålade ut från honom i sådana ögonblick. 

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

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

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

bli. 

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

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

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

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

sökande blick. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

skapelser? 

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

känslig tjänst. 

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

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

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

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

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

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

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

utrymme som står till min förfogande här. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sammanställdes en bok som skulle göras tillgänglig för allmänheten och som fram till nu har varit den 

källa från vilken mänskligheten kan dricka sanningens vatten, som Mästaren lämnade till människorna i 

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

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

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

som jag är kapabel till, med den innerliga önskan att detta vittnesbörd ska tjäna som en sporre och uppnå 
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att inspirera förtroende och tro hos dem som tar denna bok i sina händer, som innehåller budskap som 

uppenbarats av den gudomlige Mästaren i sin godhet till mänskligheten i denna tid genom medlare som är 

lika enkla som de är ovärdiga. 

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

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

medlare." 
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Instruktion 242 
1 I denna tid när mänsklighetens smärta är bitter och dess väg sorglig har det varit min vilja att 

närma mig er för att hjälpa er att upptäcka ert arv. 

2 Vänd era ansikten bakåt och begrunda den väg som ni har lämnat bakom er och som vissa är 

livrädda inför. Det är just dessa vägar som jag kommer att få dig att gå tillbaka. Men inte för att ni ska 

orena er där, utan för att ni ska rädda dem som har gått vilse. 

3 Använd min närvaro bland er, lärjungar, så att ni kan bära min frid i era själar och göra den 

kännbar för era medmänniskor. 

4 Min undervisning vid denna tredje tid kommer att dra dig ur din andliga stagnation och få dig att ta 

stora och bestämda steg på den andliga vägen. 

5 Jag gav dig nåden att min förkunnelse skulle ske genom ditt eget intellekt, så att du kan känna dig 

värdig min gudomlighet, så att i vetskapen om att du kunde överföra mitt ord och att stora skaror samlades 

kring det, i morgon, när den rösten inte längre hörs, ditt hjärta inte förtvivlar inför kampen, eftersom det 

vet att mitt ord förblir inpräntat i din varelse. 

6 Bevara det frö som jag anförtror dig vid denna tidpunkt. Inse att jag aldrig gör ett barn arvlös, utan 

att det gradvis gör sig självt arvlöst genom sina dåliga gärningar. 

7 När människor knackar på er dörr och behöver förklaringar och vittnesmål, göm er inte och fråga 

inte: "Vad ska jag göra? Vad ska jag svara?" 

8 Ni skall tala om mig med lugnt sinne och fast röst och försvara mitt namn med de vapen som jag 

har gett er, som är barmhärtighet, kärlek och sanning. 

9 Därför har jag stannat kvar hos er och gjort mig känd under lång tid, så att min mångsidiga 

undervisning kan upplysa er och mina mirakel kan tända er tro. Innebörden av mitt ord har fått dig att 

glömma din tidigare religiösa fanatism, och när människor söker efter dig kommer de bara att finna den 

sanna andliga tillbedjandets enkelhet hos dig. 

10 I strömmar strömmar mitt ord ut på de olika mötesplatser där det kan höras, så att ni inte känner er 

utan undervisning i de tider då kampen är som störst och prövningarna som är svårast. Men den tid närmar 

sig då mitt ord inte längre kommer att höras bland er. 

11 Var inte rädd för att vara utan denna nåd. Kom ihåg att jag har förberett er för en dialog mellan 

andevärlden sedan den första eran. 

12 Varje epok har varit en ny läxa för din ande och ett nytt steg på utvecklingens väg. 

13 Jag ger mitt fredsbudskap till världen genom att låta min röst höras av många röstbärare. Och som 

alltid måste min undervisning fullända era själar. 

14 Om människan inte hade någon själ och var en helt materiell varelse skulle hennes uppgift och öde 

upphöra med livets sista andetag. Men det finns något i honom som är oförstörbart, och det är därför han 

kommer att kämpa, "vakna upp" och fästa sin blick på det eviga. 

15 Mitt ord förbereder dig för att leva i morgondagens värld - i den tid då mitt budskap gradvis 

kommer att förstås. Då kommer ni att inse att jag förutsåg de händelser som jag hade meddelat er långt 

tidigare. 

16 Min undervisning kommer att utkämpa och orsaka verkliga strider i människors hjärtan. Medan de 

insisterar på att leva en självisk tillvaro kommer det att få dem att förstå att där det inte finns någon 

barmhärtighet och kärlek kan det inte finnas någon fred. 

17 Min andliga undervisning är inte bara till för dem som lever förtryckta i fattigdom och förnedring. 

De har också till uppgift att sätta själarna och sinnena på rätt spår hos dem som leder och styr 

mänskligheten på olika områden. Mitt Ord sänder ut en uppmaning till de ädla känslor som omfattar alla 

människor, för på detta sätt kommer ni att förstå det högre öde som finns i var och en av er. 

18 I stället för att hysa hat, själviskhet och pessimism i sina hjärtan kommer människor att vilja göra 

gott och ge näring åt hoppet om rättvisans seger. Spiritualiseringen skulle sprida sig mer och mer, och ni 

skulle älska varandra som bröder och systrar och på så sätt bilda en kraftfull styrka inför vilken alla 

situationer som leder till krig skulle upplösas i intet. 

19 Jag straffar er inte, men jag är rättvisan och som sådan gör jag den påtaglig för alla som bryter mot 

mina bud. Ty den Evige har låtit er känna till sin lag, som ingen kan ändra. 
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20 Se hur människan i en svår prövning - när hon faller ner i en omätligt djup avgrund, när hon ser sin 

hustru gråta över förlusten av sina nära och kära, barnen utan mat och hemmet nedsänkt i elände och sorg - 

klagar, blir förskräckt över sin olycka, förtvivlar och i stället för att be och ångra sin skuld, gör uppror mot 

mig och säger: "Hur är det möjligt att Gud ska straffa mig på ett sådant sätt?"Medan den gudomliga Anden 

gråter över sina barns smärta, och hans tårar är kärlekens, förlåtelsens och livets blod. 

21 Sannerligen säger jag er att på grund av den utveckling som mänskligheten har uppnått beror 

förbättringen av dess situation inte bara på min barmhärtighet. Hon är ett offer för sig själv, inte för mitt 

straff. Ty min lag och mitt ljus lyser i varje ande. 

Min rättvisa kommer ner för att dra ut varje ogräs vid roten, och till och med naturkrafterna visar sig vara 

verkställare av denna rättvisa. Då verkar det som om allting konspirerar för att utrota människan, trots att 

det bara är för att rena henne. 

Men en del blir förvirrade och säger: "Om vi måste lida så mycket smärta - varför kom vi till den här 

världen överhuvudtaget?" utan att tänka på att smärtan och synden inte kommer från mig. 

Människan är ansvarig för att hon är okunnig om vad rättvisa och försoning är. Därför kommer först 

hans uppror och sedan hans hädelse. Endast den som har studerat min undervisning och lyder min lag kan 

inte längre kasta skuldanklagelser mot sin Fader. 

22 Den andliga själen är en gnista som sprungit ur den gudomliga anden och som sätts på prov med 

hjälp av olika jordiska kroppar. På grund av den utveckling som ni redan har uppnått är det möjligt att mitt 

andliga budskap kommer att nå er direkt vid denna tidpunkt och bli förstått. 

Eftersom allting utvecklas är det naturligt att du också utvecklas. Hur är det möjligt att ni fortsätter att 

uppfatta er Gud på ett så begränsat sätt som era förfäder uppfattade honom? Ni kommer inte längre att 

kunna leva och tänka som de som arbetade enligt de riter och föreskrifter som de var tvungna att följa. Ni 

kommer inte längre att kunna betrakta er själva som omogna, som dem, för att ta itu med det andliga. 

23 Även om människor i tidigare tider försökte finna sin frälsning genom att bygga materiella kyrkor 

och försökte rena sina själar genom att praktisera yttre gudstjänstformer, bör ni inte längre stanna kvar i 

denna stagnation av fanatism och okunnighet. För då skulle de förmågor som du har för att förstå och 

skåda din Guds storhet försvagas i ditt väsen. 

24 Jag har sagt till er: Koncentrera er på det innersta av ert hjärta så att ni kan se det oändliga och 

outgrundliga - inte med kroppens ögon utan med andens ögon. Med tanke på den så stora nåd som ni har 

fått från min barmhärtighet kommer ni inte längre att känna ett behov av att bevisa er tacksamhet genom 

materiella offergåvor. 

25 Dina känslor och dina kärleksverk kommer att vara ditt bästa och mest värdefulla offer. 

26 Om du vill nå himmelriket, skapa en bok som är skriven med dina goda gärningar. Då kommer ni 

att vara de enda som är ansvariga för er själva och ni kommer inte längre att överföra ert ansvar till andra 

människor. 

27 Efter att jag har visat er vägen, som är densamma som den som jag har utstakat för er i gångna 

tider och som är en fast grund för er framtid, måste ni akta er för att införa nya lagar eller bud som kan 

framstå som nya läror, för de skulle avlägsna människor från innebörden av mitt ord. 

28 Jag kämpar inte mot något religiöst samfund, utan var och en av dem är ansvarig för sig själv. Jag 

påpekar bara det som är perfekt. Den som vill fullända sig själv bör följa mig. 

29 Jag utgöt mitt blod för att lära dig att vinna frälsning. Den stund närmar sig då även du, i 

prövningens stund, kommer att inse hur rätt Jesu ord var. 

30 Mitt ljus uppenbarar sig i andan hos de mängder som samlas i skuggan av dessa enkla och 

obetydliga mötesplatser, som är som ett träd för den trötta vandraren och en oas för den som korsar öknen. 

Den upplyser och tröstar dem. 

31 I den kärlek med vilken jag förlåter er och korrigerar er avslöjar jag mig själv. När du levde enligt 

din vilja och ständigt kränkte Fadern, klippte jag inte av tråden till denna syndiga existens, jag nekade dig 

inte luft eller bröd, jag lämnade dig inte i smärta och jag ignorerade inte heller dina klagomål. Och naturen 

fortsatte att omge er med sin fruktbarhet, sitt ljus och sina välsignelser. På så sätt gör jag mig känd för 

människorna och uppenbarar mig för dem. Ingen på jorden kan älska dig med denna kärlek, och ingen kan 

förlåta dig som jag gör. 
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32 Din själ är ett frö som jag vårdar och fulländar från evighet till dess att den bär de vackraste 

blommorna och de mest perfekta frukterna. Hur skulle jag kunna låta dig dö eller överge dig till stormens 

våld?  

33 Hur kan jag överge dig på din väg, när jag är den enda som känner till alla varelsers öde? 

34 Jag avslöjar många saker för dig så att du på din väg kan lära dig att höra den klagan som inte 

passerar dina läppar, att upptäcka den sorg som döljer sig bakom ett leende och att bota de sjukdomar som 

vetenskapen inte kan lindra. 

35 Idag, när de behövande korsar din väg, ge dem något av det du har fått. Men slösa inte bort tiden, 

annars överraskar evighetens klockspel dig och kallar dig in i den "andliga dalen". För du skulle bittert 

ångra det missade tillfället. 

36 Arbeta redan nu för att skapa fred för din själ. 

37 Lärjungar, många gånger har mitt ord varit dömande bland er. Men i kärnan har du upptäckt den 

söta smaken av den frukt som har lyft upp dig till förnyelse i denna tid. 

38 Jag har ställt er till svars när ni envist har framhärdat i synden. Men snart upptäckte du din Faders 

avsikt, som är att rädda dig. På så sätt har "köttets" oregerlighet successivt fått ge vika för förandligande. 

39 Den kärlek med vilken jag har gett er liv ger människorna få bevis eller tecken på. Av alla 

mänskliga känslor är moderskärleken den som mest liknar den gudomliga kärleken, för i den finns 

osjälviskhet, självförnekelse och viljan att göra barnet lyckligt, även om det innebär uppoffringar. 

40 Men den kärlek som kommer att förvandla världen kommer att flöda från våra hjärtan igen. Denna 

kärlek inspirerar min Heliga Ande, som kommer att sända ner sina strålar på mänskligheten för att väcka 

den ur sin djupa sömn så att den kan njuta av denna nya dag som vaknar med vakna sinnen. 

41 Alla som vill följa mig i denna tid måste ge upp något för att följa mitt spår. Vissa lämnar 

ägodelar, andra glömmer falska kärleksrelationer. Vissa kommer att stiga ner från sina höga boningar och 

troner, medan andra kommer att lämna sina altaren. 

42 Passioner, fåfängligheter, flyktiga och meningslösa nöjen kommer att finnas kvar. 

43 Jag kommer i längtan efter din själ, som jag hjälper med min kärlek för att rädda den. Jag har inte 

öppnat portarna till det förlovade landet för att din kropp ska kunna gå in. Den skinande vita staden är det 

hem som väntar, likt en ny klädnad med de vackraste festkläderna, på ankomsten av den Smorde som har 

vunnit det genom sina förtjänster och sina segrar i livets stora strider, och detta är din ande. 

44 Jag lär dig hur du ska förvärva de nödvändiga förtjänsterna för att nå det eviga hemmet. Jag har 

lärt er att be för världen med den djupa och enkla bön som stiger upp till mig som blommornas doft. Jag 

har gett er förmågor och andliga gåvor så att ni kan utöva barmhärtighet på många olika sätt. Jag har gett 

er andlig och moralisk styrka för att leva med glädje och mod och möta prövningar. Jag har stärkt er i era 

beslut att förnya och förbättra er så att ni kan känna glädjen att kalla er mina lärjungar och 

tillfredsställelsen att sprida min lära genom ert exempel. 

45 Din själ har förberett sig för att ta emot min närvaro. Jag ser att ju mer tiden går, desto mindre är 

du upptagen av det jordiska livet och desto mer börjar du intressera dig för din andliga framtid. 

46 De lidanden och olyckor som du möter på din väg ser du nu som små stötestenar som bara skadar 

dina fötter, och inte som avgörande hinder som hindrar dig från att gå vidare. I dag sparar du dina 

snyftningar och tårar till de stora kriserna i livet. 

47 Min barmhärtighet vägleder dig och du blir mer och mer förstående. Ni är inte längre de som nöjde 

er med att uppdatera er när ni lyssnade till mitt ord utan att behålla något från det, och som bara var 

uppmärksamma när de bad om materiella ting från Herren. 

48 Nu kommer ni som riktiga lärjungar i längtan efter Mästaren, och som sådana finner ni mig. Om 

jag tidigare har sagt till er: "Jag är vägen", kan jag i dag säga till er: "Jag är himmelstigen som ni ska ta er 

upp till mig på". För nu har ni i mitt ljus funnit vägen att stiga upp, att närma er mig och att tala andligt 

med Mästaren genom bön. 

49 Ni finner mig nu inom er själva, på den plats där jag alltid har bott sedan ni existerade. Du har tittat 

inåt och upptäckt en helgedom som innehåller ett kärleksaltare, ett ödmjukhetens offer och en ljusstake 

vars låga de hårdaste stormarna inte kan släcka: tron. 
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50 Din själ har varit en budbärare och bärare av andliga uppdrag. Från första början var den avsedd att 

rädda och välsigna sina grannar. 

51 För henne är den tid förbi då hon skapade bilden av sin Gud för att känna honom tillgänglig och 

nära, för att röra vid honom, för att betrakta honom och för att tala med honom. 

52 Under lång tid har ni vänt ryggen åt dessa bilder, figurer och symboler, eftersom ni har förstått att 

ni bär den verkliga bilden av Skaparen inom er själva, eftersom ni har något av varje förmåga och 

egenskap hos gudomligheten, såsom liv, kärlek, ande, vilja, förnuft, kraft och andlig evighet. 

53 Under den här tiden kommer jag att bli förstådd och älskad av din själ, och jag kommer också att 

tas som ett exempel. Mitt ljus avslöjar nu allt som var oklart och obegripligt för människorna. 

54 Jag har talat till er genom ert intellekt, varigenom ljuset från min gudomliga utstrålning har 

överförts till mänskliga ord. Men vet att när röstbäraren och publiken har förberett sig för att ta emot mig 

har jag uppenbarat mig i gudomlig essens. Men när mina barn inte visste hur de skulle resa sig och inte 

heller förberedde helgedomen för mig, förblev den gudomliga strålen svävande ovanför själarna utan att 

helt och hållet tränga in i dem. 

55 Jag kommer fortfarande att avslöja och lära er många saker under dessa sista perioder. Mitt arv 

kommer att vara stort. Det finns fortfarande mycket i min hemliga skattkammare som är avsett för alla. Ni 

kommer inte alla att uppnå samma grad av förståelse, även om ni är bland de markerade, eftersom vissa 

befinner sig på en högre nivå än andra. När du förstår detta ska du inte försöka tvinga någon. Var vänlig 

och tillmötesgående och hjälp alla i deras uppdrag. 

56 Ni förbereder er för närvarande för de prövningar som kommer att komma i oförutsedda former. 

Du har fått en antydan om vad de kommer att vara på ett symboliskt sätt genom profetiska drömmar och 

andliga visioner. Vakta och be, för jag ska förvarna er. 

57 Du känner dig ovärdig och omogen inför Mitt verk och ditt eget öde. Men sannerligen säger jag er 

att alla ojämnheter i era brister kommer att slätas ut med hjälp av de prövningar som jag meddelar er. 

58 Allt kommer att tala om mig, och jag kommer att tala till er genom alla naturens manifestationer. 

De rop som inte hördes tidigare kommer att höras och förstås. 

Hela skapelsen kommer att vara i uppror, skaka och skakas för att vittna om att den gudomliga 

rättvisan är närvarande i universum. Men efter att de har dömts kommer människorna att återgå till sina 

vanliga vanor, men de kommer att ha tagit ett steg mot fulländning. Det kommer att bli mänsklighetens 

uppvaknande och återfödelse. 

59 Dygdens ljus kommer att kunna lysa i denna värld utan att någon släcker det. Förnuftet kommer att 

segra och kärleken kommer inte längre att vara ett ord utan kommer att bli en handling. Mästare och 

tjänare kommer gradvis att försvinna. Över hela jorden skall jag ha mina lärjungar, och de skall vara ljus, 

fred och uppenbarelse för folken. 

60 Den här världen, som har blivit en källa till oenighet på grund av människans maktsträvanden och 

egoism, kommer så småningom att delas av alla utan att vara dess ägare. För när ägaren till allt skapat 

kallar er, lämnar ni frivilligt alla era ägodelar bakom er. 

61 Mänskligheten förbereder sig nu för dessa ljusets tider som ska komma. Om ni befinner er i en 

svår prövning, misströsta inte och hädas absolut inte. Be, "titta" och håll ut. Hädelser, förbannelser och 

förbannelser kommer att komma från munnen på de okunniga som ni bör förlåta och beordra att resa sig 

upp. 

När tystnaden kommer mitt i människornas förtvivlan kommer du att tala och bli hörd. Då kommer ni 

att se hur de som har avvikit så långt från mig och smädat mig finner förlåtelse som ett resultat av sin 

omvändelse, som den förlorade sonen i liknelsen. Men ni ska inte bli förvånade när ni ser att de i stället för 

att straffas har blivit förlåtna och smickrade. Snarare kommer du att gråta av glädje när du ser hur mycket 

fred och kärlek det finns i världen. 

62 När den Helige Andes tempel från mänsklighetens hjärta stiger upp i oändligheten, kommer nya 

uppenbarelser att dyka upp i deras mitt, och de kommer att vara desto större ju mer själarna utvecklas 

uppåt. 
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63 Nu försöker jag förena alla dem som hör mig på de olika mötesplatserna. Ni är inte förenade 

eftersom ni inte har förstått mig. När detta sker kommer ni att älska varandra, och när ni älskar varandra 

kommer ni att slå som ett enda hjärta. 

64 Bristen på förståelse beror på att er förståelse är ytlig och svag, och ni är alltid upptagna av jordens 

tillgångar. Du är nöjd med det första du får, det vill säga lite lugn i hjärtat, ett fast tak, lite fysisk hälsa, 

värme från dina släktingar och en handfull pengar. 

65 Jag säger inte till er att ni ska avvisa jordens tillgångar, men jag säger inte heller till er att föredra 

dem framför den helige Andes gåvor. 

66 Sök på mitt sätt efter din själs uppåtgående utveckling, men undvik jordiska smicker och 

hedersbetygelser. Ni ska veta att det bland er inte är namnen som ska lyftas fram utan folkets verk i sin 

helhet. Minnet av den som sådde en god säd skall respekteras och välsignas, och hans exempel skall tjäna 

som förebild. Detta skall vara hans enda minnesmärke på jorden. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 243 
1 Min kärlekseld kommer ner till dig för att ge värme till ditt hjärta och för att tända en brinnande 

låga i din själ. För lampan som lyser upp er inombords har släckts hos vissa, medan den redan har slocknat 

hos andra, och de möter mig bara med ovetande osäkerhet. Men mitt ljus lyser i er alla just nu. 

2 Varför dra sig tillbaka eller fördröja den väg som vi har påbörjat? Framåt, lärjungar! 

3 Mänskligheten väntar redan på mina budbärare, de goda nyheternas budbärare. Dessa sändebud är 

ni, vittnena till min närvaro och mitt ord i den tredje eran. Kommer människor att kunna nå mig genom 

olika religioner? Jag säger er bara att det bara finns en väg för mänsklighetens uppåtgående utveckling, 

och det är den som jag visade er under den första eran i min lag - en väg som förseglades med mitt blod 

under den andra eran, och som i denna tid belyses av min heliga ande. 

4 Hela min lag sammanfattas i två bud: kärlek till Gud och kärlek till sin nästa. Detta är vägen. 

5 Religionerna är små sidovägar som leder själarna till den sanna vägen, på vilken de kan stiga steg 

för steg tills de kommer till mig. Så länge människor på jorden bekänner sig till olika religioner är de 

splittrade. Men när de väl är på kärlekens och sanningens väg kommer de att förenas, de kommer att bli ett 

med det enda ljuset, för det finns bara en sanning. 

6 Men vandrarna, pilgrimerna på jorden, har stannat upp och sover. Kärlek och sanning har 

försvunnit från hjärtan Därför har jag talat till er och förberett budbärare för att med kärlek och 

barmhärtighet väcka och resa upp dem som är vilsna eller trötta innan naturkrafterna släpps loss och ägnar 

sig med sina befallande rop åt uppgiften att väcka själar, känslor och intelligenser. 

7 Mot andens lära kommer deras fiender att resa sig. De kommer att gripa sina bästa vapen, använda 

all sin makt och söka vittnesmål mot denna uppenbarelse. Men sannerligen säger jag er att ingen mänsklig 

makt kommer att kunna släcka det ljus som har uppstått i denna tid, på samma sätt som människorna på 

den tiden inte kunde tysta Kristi röst, inte ens genom avrättningen på Golgata, eftersom det blod som de 

utgöt där fortsatte att tala i evighet. 

8 Var inte rädda för att bli kallade bedragare eller trollkarlar. Alla dessa skällsord har också kastats 

mot er Mästare, och det var också de namn som de icke-troende och förtappade gav mina profeter och 

apostlar. Men när Herrens och hans egen sanning segrade, var de som hädat mest efteråt de mest 

ångerfulla och ivrigaste, som Paulus. 

9 I mitt apostelskap i den tredje eran finns också den kvinna som följde Mästaren på lidandets väg 

till foten av träkorset, som hörde förolämpningar och stod ut med hån. Nu i den tredje eran har hon varit en 

trogen "arbetare", en stark själ och en soldat i strid. Därför har jag gett henne en plats vid mitt bord i denna 

tid. För apostelns rang är grundad i själen, utan åtskillnad av kön. 

10 Arbeta tillsammans och vandra på sanningens väg tills ni kommer till det förlovade landet. 

11 Nu är det dags för Israel att fortsätta sitt arbete med ödmjukhet, utan att göra sina kärleksverk 

kända. Den vänstra handen ska inte veta vad den högra handen gör. Man får inte skryta om att man är 

Herrens lärjunge, och man får inte heller söka smicker. Om detta följs kommer de andliga värdarna att 

förenas till verkliga arméer för att bilda en enda vilja, en enda front, vars kamp syftar till att bekämpa 

okunnighet, synd och religiös fanatism. 

12 Detta folk, denna armé av människor och andliga varelser, kommer att vara väktare för detta arbete 

i de kommande tiderna, så att läran och lagen inte kommer att förfalskas, så att människan slutar att 

bekämpa sanningen. 

13 I skuggan av min undervisning kommer inga troner att uppföras från vilka förhärligade människor 

kan styra sina medmänniskors själar. Ingen kommer att krönas eller täckas med en purpurfärgad mantel i 

ett försök att ta Herrens plats, och inte heller kommer bekännare att framträda för att döma, förlåta, 

fördöma eller döma över människors gärningar. Jag ensam kan döma en själ från en rättvis och perfekt 

domarsal. 

14 Jag kan sända människor för att korrigera, undervisa och vägleda, men jag skickar ingen för att 

döma och straffa. Jag har sänt män som har varit herdar för människor, men inte herrar eller fäder. Jag är 

den ende Fadern enligt Anden.  
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15 Spiritualiseringen kommer att genomsyra din själ och kommer att föras vidare till kommande 

generationer som i sina kroppar kommer att finna ett villigt instrument för samvetets diktat och en stor 

klarhet för att ta emot de gudomliga inspirationerna. 

Från dessa generationer kommer stora lärare i andlig undervisning och även stora vetenskapsmän med 

ljusa sinnen och hög intelligens att växa fram. Det kommer att finnas patriarker som är exemplariska i sin 

moral och dygd, profeter och sanningens apostlar kommer att dyka upp. 

16 När jag säger till er att förbereda er är det också för att ni ska lämna era barn som vittnen till ert 

exempel på lydnad, andlighet och broderskap, till era kärleksfulla gärningar gentemot era medmänniskor. 

17 Då kommer ditt namn att bli välsignat och ihågkommet av kommande generationer, som kommer 

att älska dig för din kamps spår, dina goda gärningar och exempel som är värda att efterlikna. Hur kan ni 

inte bli igenkända av era barn när det är ni som rensar vägen från tistlar och törnen så att de inte skadar sig 

själva? Gå därför inte likgiltigt över hindren på vägen utan att ta bort fotstöden. För de som kommer efter 

dig skulle förebrå dig varje gång de stöter på hinder eller törnen, och vissa skulle förbanna dig. 

18 Ni måste fullända ert sätt att agera i min undervisning, så att de som kommer efter er kan se att ni 

kunde uppfylla och genomföra det som för många skulle verka omöjligt. Ni måste bevisa att spiritismen 

inte är en fantasi eller en alltför avancerad doktrin, utan att den manifesterade sig bland mänskligheten vid 

rätt tidpunkt, när själarna, i kraft av sin utveckling, var kapabla att förstå och praktisera den. 

19 Nu är det dags för Elias' ande att lysa upp alla världar, alla vägar och alla själar, väcka dem som 

sover, återuppväcka de döda och bland de stora skarorna upptäcka dem som tillhör de 144 000 märkta eller 

"förseglade" som har haft ett uppdrag från Herren för mänskligheten sedan tidernas begynnelse. 

20 Så har jag alltså av de själar som i en annan tid tillhörde Israels tolv stammar, vid vars bord sitter 

de som tillhörde Rubens stam, bildat de nya familjerna i detta folk, tillsammans med Levi och Sebulons 

familjer, och därmed utplånat gränser, avgränsningar och uppdelningar. Det finns en gudomlig rättvisa i 

detta. 

21 Sträva inte efter att öka ryktet för någon mötesplats, inte ens för din egen. Arbeta så att mitt namn 

och min undervisning kan bli erkända och hedrade av era medmänniskor. 

När jag talar till er för sista gången 1950 kommer det inte att vara för att ta emot människor som är 

indelade i grupper eller mötesplatser. Jag kommer att ta emot alla mina "arbetare" utan att bry mig om 

vilken församlingsplats som utförde mina läror bäst och vilken som inte visste hur man ska böja sig för 

min vilja. 

22 Jag kommer inte att räkna det större eller mindre antal "arbetare" som varje mötesplats omfattar. 

Jag skall ta emot varje hjärtas tribut, och av dem alla skall jag göra ett enda hjärta där jag skall bygga min 

helgedom. 

23 Elia har varit på din väg och hans kraft har gjort dig segerrik i kampen mot de icke-troende, 

fanatikerna och materialisterna. 

24 Han förenade folket i den första tiden när de var splittrade av oenighet. Och nu har han återigen 

förenat er andligt med sitt kärleksljus. 

25 Kom ihåg att folket vid den tiden var uppdelat i två riken, med tio stammar som tillhörde den ena 

delen och två stammar som tillhörde den andra. Större delen av dem hade fallit till avgudadyrkan och 

blivit Baals dyrkare. Då uppenbarade sig Elia bland dem för att inför hedningarna uppenbara min 

härlighet, min existens och min makt, och han talade till dem på följande sätt: "Jag, Elia, kommer i HE 

ENS, er Guds, namn, som ni har förkastat och bekämpat och inför vars ögon ni har uppfört falska gudar 

och avgudar. Jag kommer för att tala om för er att ni skall sätta deras makt på prov, och att jag för min del 

skall åberopa Jehovas, min Herres, närvaro, och att den som får svar besitter den sanna Guden." 

26 Baals tillbedjare gick med på det, uppförde ett brännofferaltare, åkallade sin gud och bad honom 

skicka eld för att bevisa sin existens och makt. I dagar och nätter åkallade prästerna och folkmassorna sin 

falska gud med danser och festligheter, medan brännofferaltaret förblev oförändrat. 

Elia ställde upp sin vedhög på ett altare av tolv stenar som representerade Guds folks tolv stammar, 

ropade till Jehova och sade till honom: "Herre, jag, din tjänare, ber dig att uppenbara dig för dem som har 

förkastat dig, så att de återigen kan dyrka och förhärliga dig." 

Sedan uppenbarade sig Fadern mitt i ett åskväder, varifrån ett blixtnedslag slog ner på profetens 

brännofferaltare och satte det i brand. 
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Då förstod de avgudadyrkande, de vilseledda och de otrogna att Elia var den sanne Gudens sändebud, 

profeten för den eld i vilken allt ont förintas och vars ljus upplyser mörkret. 

27 Det är han som förberedde vägen så att jag skulle komma till er - han som på den tiden förenade 

själar som tillhörde de tolv stammarna som idag är som stenblock, för att föra ner den Universella Strålen 

av Min Gudomlighet över den nya tidsåldern av brännoffer, eftersom ni ännu en gång var splittrade och 

delade. Men detta ljus återvände för att förena er för evigt. 

28 I dag säger jag till er: Välkomna alla, både den förste och den siste, lärjungen och lärjungens barn, 

den ivriga och den icke-troende. 

29 Jag förbereder er alla, för världen kommer att kräva att ni ska bevisa min nya uppenbarelse. 

30 Det finns många religiösa samfund på jorden, men inget av dem kan förena människor eller få dem 

att älska varandra. Det är min andliga undervisning som kommer att utföra detta arbete. Förgäves kommer 

världen att motsätta sig detta ljusets framfart. 

När förföljelsen av mina lärjungar är som värst kommer naturkrafterna att släppas lös, men de kommer 

att lugnas av bönerna från dessa mina arbetare, så att världen får uppleva ett bevis på den auktoritet som 

jag har gett dem. 

31 Sov inte, så att ni inte blir förskräckta av världens smärta och kaos efter att jag har lyft er över allt 

detta. 

32 Slösa inte bort den här tiden genom att lita på att en annan, bättre, kommer att komma. För det 

ögonblick som är fastställt kommer att komma för att återvända till det "andliga dalen". Även om du då 

ber om att få förlänga ditt liv för att slutföra ditt uppdrag kommer du att möta Faderns rättvisa som 

kommer att säga till dig att denna möjlighet är över. 

33 Inse att ni har till uppgift att välkomna den trötta vandraren och syndaren som försvagats av laster, 

för genom ert exempel, era råd och er undervisning kommer de att finna förnyelse. 

34 Jag kommer inte till er som en domare, för jag ser att ni kommer till mig i en önskan om tröst för 

att lindra det jordiska lidandet. Men jag undervisar er så att ni kan göra mot era medmänniskor vad jag har 

gjort mot er. Kom ihåg: När jag anförtrodde er detta andliga arv sa jag till er: ge till er nästa, till de 

behövande. Om du för deras skull försummar dina nära och kära, ska jag ta hand om dem. 

35 Denna undervisning ska inte försvaras med mordvapen. De enda vapen som jag har anförtrott er 

för att kämpa för den är ord fulla av ljus och kärlekens verk. Den som använder dem på rätt sätt kommer 

att se de dåliga avsikterna och de attacker som de har fått utstå innan de blev upphävda. 

36 Om du försöker uppmana en syndare till godhet, gör det inte genom att hota honom med min dom, 

med naturens krafter eller med smärta om han inte förnyar sig, för då skulle du ingjuta en motvilja mot 

min undervisning i honom. Visa den sanne Guden, som är kärlek, barmhärtighet och förlåtelse. 

37 Men ni är inte de enda som den heliga andens ljus har översköljt denna tredje tidsålder. Detta ljus 

finns inom och över varje mänsklig varelse, inom varje själ. Precis som den här tiden har visat sig vara ett 

värdefullt tillfälle för er att gå uppåt, har den också visat sig vara ett tillfälle för präster, präster och 

pastorer i alla religiösa samfund att korrigera fel och uppfylla Faderns vilja. 

38 Sträva efter att vara mig till lags. För detta måste du vara tilltalande för dina medmänniskor. De 

kommer att lyssna uppmärksamt till de goda nyheterna om ni vittnar om min sanning med sanna 

kärleksgärningar. 

39 Efter 1950 kommer du inte längre att höra mitt ord i denna form. Men jag har redan lärt dig hur du 

kan uppnå dialogen från ande till ande. Gör er värda det genom att lyfta upp mina läror och praktisera dem 

på ett bra sätt. Du kommer inte att förbli utan mina inspirationer och mina nya uppenbarelser. 

40 Platserna där ni träffas bör inte vara prydda med ornament eftersom ni försöker behaga min 

gudomliga Ande med dessa dekorationer. Min närvaro kommer att kännas bättre i enkelhet och enkelhet. 

41 Jag kommer att förbereda starka människor som kommer att förstå och tolka min undervisning på 

ett rent sätt, så att de blir en sporre för folkmassorna och barnen ser ett gott exempel i dem. För detta folk 

ska det finnas frön av broderskap, union och samförstånd. 

42 Det var min vilja att ni i slutet av denna tid då jag gör mig känd bildar en familj där en älskar en 

annan - att den enes smärta känns av de andra, så som det är med riktiga bröder och systrar. Förstå att ni 

kommer från en och samma Fader. När du väl har uppnått detta ideal kommer din styrka att vara 

oöverkomlig. 
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43 Bedöm inte värdet av dina egna gåvor och jämför dem inte med dina bröder och systrar. Säg inte 

att vissa har fått mer än andra. Eftersom var och en har fått sina gåvor och sin uppgift, skördar varje 

varelse lite efter lite frukterna av hans kärlek och hans ståndaktighet, liksom frukterna av hans 

misslyckanden och avvikelser. I de olika uppgifter som ni utför inom mitt arbete finns rättvisa, gottgörelse 

och belöning. Men ingen vet om han har åstadkommit detta genom förtjänst eller genom en skuld till sin 

Herre. 

44 Min undervisning kommer att bli oförglömlig för din själ, både på jorden och i den "andliga 

dalen". Nu kommer den aldrig mer att vara upprorisk på sin utvecklingsväg, och eftersom den är i kontakt 

med sin Fader kommer den alltid att kunna höra hans röst. Ty jag är världens ljus, och den som kommer 

till mig skall inte förgås. 

45 Jag skapade föreningen mellan människoköttet och själen. På så sätt skapade jag den första 

människan, som jag från början uppenbarade min lag genom olika uppenbarelser för att få henne att inse 

vilken kärlek hon borde ha till sin Herre och sin nästa. 

46 Min undervisning har fått mänskligheten att erkänna sig själv som en dotter till Fadern. Det är 

därför jag säger till er att krigen mellan människor inte har någon anledning att existera. Skaparen har gjort 

det möjligt för alla att tänka, känna och förstå. Men alla tänker inte med anden, och ännu mindre 

värdesätter de sin egen själ eftersom de låter sig ryckas med av sina jordiska passioner. Människan bör 

alltid vara medveten om att hon är en del av mig själv, att hon är skapad "till min avbild och likhet". 

47 Snart kommer han att veta att han har kommit till den här planeten mer än en gång, men inte för att 

gå vilse eller förgås på den. Då kommer han att förstå att den kropp som han äger och älskar så mycket 

bara är ett verktyg för själen som han är förenad med så länge han lever i denna värld. 

48 Ni har varit vittnen till min ankomst, ni har tagit emot mina uppenbarelser och läror och ni har 

bevittnat mina manifestationer. 

49 För många idag är dessa läror obegripliga, men ändå - när tiden kommer - kommer de att förstå 

dem genom ditt ord och dina verk. Mitt ord kommer att lysa upp det mänskliga tänkandet, dess ljus 

kommer att nå alla själar för att leda dem på sanningens väg, för att vända dem bort från fanatism, för att 

väcka dem och få dem att höra sin andes röst. 

50 Jag har använt mig av olika former för att komma till er, tills jag slutligen gjorde mig mänsklig i 

Jesus. Det sätt på vilket jag är med er i dag är det högsta och samtidigt det djupaste, eftersom ni känner, 

rör vid och hör mig genom er andliga upphöjning och inspiration. 

51 För att göra mig själv känd genom det mänskliga intellektet begränsar jag mig själv i enlighet med 

mottagligheten hos den genom vilken jag talar och hos dem som lyssnar till mig. Vissa som hör mig kan 

inte förstå mig, medan andra förstår mig utan att höra mig. Ni som har lyssnat till mig idag är de som är 

kallade att ta ett steg mot förandligande i denna tredje tidsålder. 

Även tidigare reste sig folket på profeternas uppmaning och övergav sin avgudadyrkan. 

Ni har varit det traditionerhållande folket fram till i dag. Men i ert innersta har ni väntat på min 

återkomst för att överge onödiga traditioner och meningslösa riter för spiritualiseringens skull, vilket är 

den inre kulten av ödmjukhet, barmhärtighet och kärlek. 

52 Jag ger er detta budskap som ni måste föra vidare över haven. Mitt ord skall korsa den gamla 

kontinenten och nå även Israels folk som har kastat sig in i en broderskapskamp för en bit land utan att 

inse hur eländiga deras själar är. 

Du kan inte föreställa dig den prövning som världen kommer att gå igenom. Alla väntar på fred, men 

den kommer att förverkligas först när naturens krafter har vittnat om mig. 

53 Människor är inte längre rädda för min rättvisa. Kriget har varit grymt, men mänskligheten förnyar 

sig inte. Det är inte så att jag straffar människans synder med krig. Om min rättvisa tillåter det är det för att 

människan måste renas. 

54 Många är de som kallar sig "Guds barn", men mycket få är de som erkänner honom i sanning, för 

ni måste söka min gudomlighet med anden. Men redan nu är tiden för uppvaknande, väckelse och 

uppståndelse inne bland er. 

Efter sådden kommer skörden, men den kommer inte bara att vara en produkt av mänsklig utveckling 

utan också ett verk av min himmelska kraft. Ni måste förbereda er och bidra så att de nya generationerna 
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kan blomma och bära god frukt. Se till att er tro inte minskar, för efter 1950 måste ni vittna om sanningen i 

min undervisning och förkunna den som profeter. 

55 Min lärjunge Johannes såg de händelser som skulle komma. På gudomlig order såg han vad som 

skulle komma och tillkännagav det för att rädda mänskligheten. Han såg till att de märkta blev frälsta. Du 

tillhör de märkta och kommer inte att förgås, inte heller de som tar sin tillflykt till dig som en sista utväg. 

56 Era läppar skall vara heraldiker och göra mitt ord känt för mänskligheten. 

57 Israels folk: Jag har förberett er för att smeka och "smörja" de sjuka, för att föröka brödet för dem 

som är i nöd och för att bringa fred till era medmänniskor. 

58 Jag kommer i denna dag för att pröva er säd, vad ni har skördat, och för att fråga er hur ni har 

uppfostrat era barn och om ni har berett vägen för kommande generationer. 

59 Du söker mitt spår varje ögonblick och frågar mig: "Hur ska jag bete mig i det här eller det kritiska 

ögonblicket?" Jag säger er: Mitt ord lär er allt detta. Studera den och du kommer att finna den lösning du 

söker i den. 

60 Den väg du går är stenig. Men varje steg du tar, varje arbete du utför inom min lag, för dig närmare 

det mål som alla andliga människor har. 

61 Din skyldighet att gottgöra är stor, och följaktligen är också din smärta stor. Men när du väl har 

betalat dina skulder och fått din frälsning kommer du att förstå att smärtan inte var förgäves och att ditt 

öde är rättvist. 

62 Varför har ni inte tjänat varandra, som en tjänare gör med sin herre? Förstå att den som tjänar inte 

är mindre, för hans ödmjukhet upphöjer honom och ger honom värdighet. 

Du kan utföra alla de uppdrag jag har gett dig. Din förmåga och styrka är tillräcklig för detta. 

Jag har sagt till er att ni ska älska varandra och göra gott utan egenintresse, att ni inte ska förvänta er 

betalning från era medmänniskor, eftersom ett mynt inte är priset för er kärlek eller uppoffring för andra. 

63 Förlåt varandra och på så sätt kommer ni att finna lättnad för er själva och för den som har gjort er 

illa. Bär inte hatets eller förbittringens börda i er själ; var rena i hjärtat och ni kommer att ha upptäckt 

fredens hemlighet och kommer att leva som apostlar för min sanning. 

64 Den här dagen minns du de människor som tillhörde dig på jorden: dina föräldrar, barn eller 

syskon. Men vissa anklagar mig i sin djupa nöd för att jag har kallat dem tillbaka till den "andliga dalen". 

Men jag säger till dem: Kärleksbanden som förenar er är inte brutna. Ni lever alla i detta universum och 

kommer att gå från ett stadium till ett annat tills ni når slutdestinationen, och där kommer ni alla att finna 

er själva. De varelser som du ber mig om har inte dött, de lever, och det finns större klarhet i deras själar 

än hos dig. De är upplysta, och långt ifrån att ha förlorat dem är de för dig stöd och tröst i lidandet, 

förböner och beskyddare. Förena dig med dem, för med mig är de förenade genom kärleken och Anden. 

De lider inte och är nöjda eftersom de utvecklas och fulländar sig själva för att komma till mig. 

65 Maria, er Advokat, sänder ner sin moderskärlek, sin själsliga styrka och sin frid över världen. 

Min frid vare med er! 



U 244 

20 

Instruktion 244 
1 Min kärlek och min barmhärtighet är bland er, älskat folk i Israel. 

2 Män och kvinnor som böjer era halsar inför Faderns närvaro: jag välsignar er, själar av Guds 

utvalda folk i de tre tiderna, som idag öppnar era ögon ännu en gång för att skåda min närvaro och mitt 

ljus. Var välsignad! 

3 Gå in i mitt ords kärna: Kristus uppenbarar sig just genom den mänskliga förmågan att förstå för 

att ge dig undervisning. Men jag säger er: Varje gång han har gett dig sitt ord har Jehova Fadern och den 

Helige Ande varit inblandade. Sök inte efter tre personer i min gudomliga Ande, utan efter en enda 

Skaparand, en enda Fader, som har kommit till er i tre olika tider och uppenbarelsefaser. 

4 Sannerligen säger jag er: Hur mycket teologerna har förvirrat mänskligheten! Men jag ger dig mitt 

ljus för att rädda dig, för att förlösa dig och för att lyfta upp dig, genom att sanningsenligt berätta för dig 

att det inte är ditt sinne som avslöjar dessa kunskaper för anden, utan att anden avslöjar andlig och 

gudomlig kunskap för det mänskliga sinnet. Därför säger er Herre till er: Det kommer inte att bli 

teologerna, utan andliga personer, den Helige Andes sanna lärjungar - de själar som lär sig att vara i 

kontakt med den Gudomliga Anden för att höra Min röst och känna smekningen, uppmuntran och 

vinkandet från er Herre. 

5 Därför har jag i detta ögonblick begränsat mig till en enda ljusstråle för att göra mig känd för er 

genom en enda förståelseförmåga. Jag talar till er som Fader genom Mitt eget "Ord" som blev människa i 

den andra tidsåldern tillsammans med Min Heliga Ande, som alltid har funnits i Mig. För det är jag själv 

som ni alla har kommit från. Lär känna den sanna gudomliga treenigheten genom att söka efter en Ande, 

en Essens och en Faderlig Kärlek. 

6 Ni har gått in i tiden för utveckling, manifestation och uppenbarelse av den Helige Ande, och var 

och en av mina uppenbarelser kommer att väcka folket och få dem att reflektera. Det kommer att finnas 

stunder av förvirring då du säger: "Fader, förnuftet är alltid i dig, sanningen är du, och jag är alltid ett litet 

barn i din närvaro." 

7 Jag tar emot er på denna minnesdag, men den tradition som fortfarande existerar hos er kommer att 

släckas i kommande tider, och gudomlighetens och den andliga världens ankomst kommer inte längre att 

firas på en enda dag. Jag vill att ni alltid ska vara i kontakt med mig och med era bröder och systrar. 

8 Under den första eran gav ni mig en kult av rädsla och inte av kärlek till mig, som bara uppstod 

från er jordiska del av tillvaron. För ni hade ännu inte upptäckt Faderns oändliga och fullkomliga kärlek 

till sina skapade varelser i hans hjärta och såg i mig bara en oförsonlig, sträng och rättvis far som krävde 

rättvisa. Ni hade mina lagar och lydde dem av rädsla för min rättvisa, och jag väntade på den tid då ni 

skulle erkänna mig som en älskad och inte fruktad Fader. 

Men trots att jag gav er stora bevis på min kärlek, min värme och min ömhet fortsatte ni att frukta 

Jehovas rättvisa. Du fortsatte att frukta ditt samvetes röst genom vilken Fadern talade till dig utan 

uppehåll. 

Under den tid av förberedelser och uppvaknande för själen, när ni började ta de första bestämda stegen 

på den väg som skulle leda er ande till mig, fick jag er att förstå att det inte var min vilja att ni skulle 

komma i kontakt med de avlidnas själar, eftersom ni ännu inte var förberedda för det och inte skulle 

använda er av den nåden på ett bra sätt. Varken den andliga världen eller ni var tillräckligt förberedda för 

att ha kontakt med varandra. Men aningen om det fanns redan där, liksom möjligheten och nåden. Därför 

dök det från och med då upp människor i världen som sökte kontakt med de andliga varelserna. 

9 Förbudet bör inte gälla för alltid. Hur skulle en far som älskar sina barn så mycket kunna förbjuda 

kommunikation mellan dem själv? Hur skulle min gudomliga Ande kunna resa barriärer och 

oöverbryggbara avstånd mellan bröder och systrar som söker varandra med glöd och kärlek? Det var helt 

enkelt inte rätt tillfälle ännu, och därför skonade jag dig. Men i min oändliga kärlek till människan, till din 

egen inkarnerade själ, blev jag människa och tillkännagav detta till dig på ett profetiskt sätt i förväg och 

informerade dig om det, så att min ankomst inte skulle bli en överraskning och jag skulle finna dig 

vakande och bedjande i väntan på min närvaro. 

10 Jag uppfyllde mitt löfte och inkarnerade min ande. Jag föddes som människa och bodde bland er 

för att leva, växa och dö, och under den tid då jag, er Fader, var människa gav jag er manifestationer, 
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lektioner och lärdomar fulla av andlighet. Jag gav många uppenbarelser till din ande, som fyllde en del 

med ljus och förvirrade andra. 

11 Jag förberedde er med min ankomst i den andra tidsåldern så att ni skulle lyfta blicken och betrakta 

mitt rike närmare - så att er själ under den tiden skulle känna att himmelriket kom allt närmare. 

Vid den tiden mötte jag bland människorna stora legioner av osynliga själar, som var oåtkomliga för er, 

som fortfarande var ett oåtkomligt mysterium för era egna själar - det liv som rörde och vävde sig bland er. 

Jag avslöjade den för er, avslöjade hemligheten bakom dessa manifestationer och visade teologen och 

vetenskapsmannen att min uppenbarelse var överlägsen hans upptäckter och ord. 

12 Jag botade de sjuka som övergivits av vetenskapen eftersom deras sjukdomar var övernaturliga, 

eftersom de var av andlig natur. Jag befriade de besatta från de stora legionerna av förvirrade själar, och de 

som trodde på mig reste sig upp och prisade mitt namn och erkände min makt. De som inte trodde på mig 

fördömde mig och tillskrev dessa maktbevis till ondska och behandlade mig som en svart magiker. 

Jag öppnade en dörr till ljuset för mänskligheten så att ni skulle inse att det inte finns några avstånd för 

själen, och i det ögonblick då jag dog som människa väckte min Ande de själar som bodde i sina gravar. 

Jag lät dem komma upp ur sina gravar som Lasarus och sände dem bland er för att vittna om deras närvaro 

och existens. 

13 Era ögon såg dem och era hjärtan kände dem mycket nära eftersom jag gav dem nytt liv i det 

ögonblicket av prövning så att de skulle få bevittna själens härliga liv, det eviga livet i det hinsides som 

väntar er alla. 

Det var också Min vilja att, efter att Min kropp hade legat i jorden, den skulle återvända till er i form av 

Jesus för att åter och återigen uppenbara Mig inför era ögon, för att för alltid lämna den dörr öppen som 

förbinder den "andliga dalen" med den som ni för närvarande bebor, och därigenom ge själar tillträde till 

Mitt välsignade och utlovade rike, så att de skulle se att denna dörr till Faderns kärlek, den Heliga Anden, 

alltid är öppen för alla - att denna dörr, som bara var stängd för en tid eftersom era själar inte kunde gå 

över tröskeln, hade öppnats av Herrens barmhärtighet. Från och med det ögonblicket vaknade människans 

själ till andlig kommunikation. 

14 Men det var ännu inte den tid då de andliga uppenbarelserna var helt klara. Men längtan efter dessa 

gudomliga läror började omfamna mänskligheten, människorna i den andra erans olika generationer 

började söka efter det bortomliggande med iver och använde sig av de förmågor och gåvor som fanns 

latenta hos dem, och på så sätt hittade de gradvis den väg som ledde dem till det "andliga dalen". 

15 Människor upplevde många hinder och besvikelser, många skändningar begicks i mitt arbete och i 

min andliga värld. Men Fadern förlät allt eftersom han såg längtan hos de själar som befolkade denna jord 

efter att få utbyta tankar med sina andliga bröder och systrar. Men medan en del av mänskligheten 

längtade efter att upptäcka dessa uppenbarelser och kommunicera med det bortomliggande, betraktade en 

annan del den andliga kommunikationen med misstänksamhet och motvilja. 

16 Men den tredje tidsåldern har gryr bland er - den tid då jag, er Gud själv, samma Fader som kom 

som lag i den första tidsåldern, samma Fader som blev människa för att sprida sitt ord bland er, har 

kommit som helig ande - inte för att göra mig hörbar materiellt som i den första tidsåldern, inte heller för 

att bli människa som i den andra tidsåldern, utan för att förbereda er genom människans intellekt genom 

att manifestera mig själv under korta tidsperioder, för att senare kunna göra det med er från ande till ande. 

För även nu, när jag talar som den Helige Ande, var jag tvungen att materialisera mig själv i en 

utsträckning som bestämdes av min vilja när jag talade genom människan själv. 

17 Snart kommer en ny era att uppstå inför er, den Helige Andes nådestid, i vilken ni kommer att 

finna mig - inte genom riter, inte genom kyrkliga ceremonier, inte heller genom sinnets förmåga, utan i er 

egen själ. 

18 Mycket tid har gått och med den har prövningarna, kampen och utvecklingen för er själ passerat, 

och nu, under den Helige Andes tid, reser ni er upp som människor som kan förstå mig. 

19 Nu är det inte längre förbjudet att kommunicera med det bortomliggande. Det är inte längre den tid 

då jag bara förbereder dig och ger dig löften. Det är dags att uppfylla mina löften - det är dags att berätta 

för er att ni inte bara har förslavat er kropp på denna jord, utan också kedjat er själ till materiella behov, 

trots att ert sanna hem är oändligheten, universum, den andliga rymd utan slut som jag skänker er. Det 
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spelar ingen roll att din själ just har inkarnerat. Redan härifrån kan ni erövra rummen, ni kan vara hemma i 

den andliga världen och omfamna varandra som bröder och systrar. 

20 Innan mitt ljus avlägsnade gränserna förberedde det er så att ni kunde ansluta er till min gudomliga 

ande och till era bröder och systrar i den "andliga dalen". För jag vill inte att ni ska vara okunnighetens 

barn, utan att ni, som lärjungar i mitt treenighets- och marieandliga andliga arbete, ska gå in i denna 

förbindelse med fullständig renhet och upphöjdhet. Endast den som inte vet hur han ska förbereda sig 

kommer inte att kunna stanna kvar i den. Den som är oren kommer inte heller att nå den saliga 

kommunikation som jag talar till er om. För jag har redan sagt er att inget orent når mig. 

21 Om bara nyfikenhet leder dig till att söka kontakt med det bortomliggande, kommer du inte att 

finna sanningen. Om önskan om storhet eller fåfänga leder dig dit, kommer du inte att få den sanna 

manifestationen. Om frestelsen skulle förleda ditt hjärta med falska avsikter eller själviska intressen, 

kommer du inte heller att få kontakt med ljuset från min Heliga Ande. Endast din vördnad, din rena bön, 

din kärlek, din barmhärtighet, din andliga upphöjning kommer att orsaka miraklet att din själ sprider sina 

vingar, korsar utrymmena och når de andliga hemmen - i den mån det är min vilja. 

22 Detta är den nåd och tröst som den Helige Ande skänkte er så att ni kan skåda ett och samma hem 

och övertyga er själva om att det inte finns någon död och inget främlingskap, att inte en enda av mina 

varelser dör när det gäller det eviga livet. För i denna "tredje tid" kommer du också att kunna omfamna i 

andlig famn de varelser som har lämnat detta jordiska liv och som du har känt, som du har älskat och 

förlorat i denna värld men inte i evigheten. 

23 Många av er har fått kontakt med dessa varelser med hjälp av mina "arbetare". Men i sanning säger 

jag er att detta inte är det perfekta sättet att ta kontakt, och den tid närmar sig då de inkarnerade och icke-

kroppsliga själarna kommer att kunna kommunicera med varandra från ande till ande utan att fortfarande 

använda materiella eller mänskliga medel, nämligen genom inspiration, genom gåvan av andlig subtilitet, 

uppenbarelse eller föraning. Din andes ögon kommer att kunna uppfatta närvaron av det bortomliggande, 

då kommer ditt hjärta att kunna känna livsuttrycken från de varelser som bor i den "andliga dalen", och då 

kommer din andes jubel, liksom din kunskap och kärlek till Fadern, att bli stor. 

24 Då kommer ni att veta vad er själs liv är, vem den är och vem den var, genom att lära känna er 

själva utan att se er själva i så snäva gränser som de som motsvarar era kroppar. För Fadern säger till er: 

Även om din kropps materia verkligen är liten - hur lik är inte din ande min gudomliga ande! 

25 Jag talar till er för nuet och för framtiden. Jag förbereder och väcker er med mitt ord genom denna 

uppenbarelse. Ni ska börja göra samma sak med andra människor och tala om Mitt Gudomliga Verk - inte 

bara om den Tredje Tidsåldern. För det som jag har lärt och uppenbarat för er i den är inte hela mitt verk. 

Det som jag lärde ut och uppenbarade för er i den första och andra tiden är också en del av den, och därför 

måste ni känna till lärorna från alla tre tiderna för att ni ska kunna vara sanna trinitarier. För ni har varit 

med Fadern i de tre tiderna, i hans tre manifestationer i hans tre uppenbarelser. 

26 Förbered er på detta sätt, kära människor, så att ni i morgon inte förvirrar mänskligheten och så att 

det inte finns en enda fråga i människornas hjärta, sinne eller själ som lämnar er tysta, utan så att ni med 

ljuset från min Ande kan besvara eller upplysa allting, så att ni inte lämnar en enda själ i förvirring, utan 

ger allt liv förklaringen till det som människan har betraktat som höljt i mystik, i mörker eller osäkerhet. 

27 Jag är ljus, enkelhet och sanning. Det är inte längre dags för dig att se hemligheter där allt är klart. 

Jag avslöjar min visdom för själen när den utvecklas uppåt. Ju mer den utvecklas och förandligas, desto 

bättre förstår den de uppenbarelser som den inte kände till, och på detta sätt kommer din själ för evigt att 

njuta av de ständigt nya lärdomar som min gudomliga Ande avslöjar för dig. 

28 Ni som är här vid denna tidpunkt har redan vissheten om att ni har bott på jorden många gånger 

eftersom ni tror på själens reinkarnation. Men denna uppenbarelse, som jag har gett er, kommer att skaka 

om världen, kommer att orsaka en revolution bland människorna, och med den kommer de att få 

förklaringen till många mysterier och uppmuntran för sina själar, för reinkarnation är en kärlekslag och 

den är baserad på mitt ljus. 

29 Ni vet ännu inte, älskade människor, hur många gånger ni har varit i olika jordiska kroppar i den 

här världen. Även om "köttet" undersöker sig självt och ifrågasätter sin egen själ, lyckas du inte titta på 

ditt förflutna, dina tidigare liv. För jag, som Fader, har förbjudit denna kunskap, har hindrat er själ från att 
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upptäcka sina tidigare jordiska liv under människolivet, eftersom detta fortfarande är ett förbud från den 

Helige Ande som är bland er. 

Men ni förbereder för närvarande de kommande generationerna som kommer att ha själar med stor 

själslig utveckling och som nu fortfarande lever i det bortomliggande där de kommer att rena sig själva och 

utvecklas uppåt för att komma till den här planeten. Den helige Ande kommer säkert att ge dem förmågan 

att minnas sina tidigare liv, att känna till sitt förflutna, eftersom detta kommer att vara till nytta för deras 

egna själar. 

Om jag inte har gett dig detta är det för att jag fortfarande ser svagheter i din själ och ännu mer i din 

jordiska natur, och jag vet att du skulle bli förtvivlad om du såg på ditt förflutna. Den som begått många 

överträdelser och på så sätt förolämpat sin Fader skulle inte ha tillräcklig styrka för att stå emot samvetets 

ånger och förebråelser. Och den som var viktig skulle fyllas av fåfänga - den som var obetydlig skulle 

känna sig förödmjukad, och i hans hjärta skulle det uppstå en önskan om hämnd. Detta är anledningen till 

att din Fader, som är fullkomlig visdom, ännu inte ville avslöja din själs förflutna för dig under ditt liv i 

kroppen. 

30 Denna nåd är reserverad för framtida generationer, som inte kommer att skadas av kunskapen om 

sitt förflutna. Du kommer att vara en öppen bok för dem. Dessa själar kommer att vara uppenbarare av 

många hemligheter - de som belyser själens liv genom sina egna liv på jorden - de som kommer att tala till 

den här världen om andra världar och om den väg som är så vidsträckt, som är den andliga vägen. 

31 Förbered er själva, människor, så att ni kan testamentera denna förberedelse till dem som kommer 

att komma från er - så att denna nåd kan fortsätta i er efterkommande - så att de kroppar ni föder och tar 

emot kan vara villiga redskap för de kommande generationernas själar. För jag förbereder för närvarande 

en ny värld för denna mänsklighet genom er själva. Ni är det vete som jag odlar just nu och bevattnar med 

mina lärors kristallklara vatten. 

32 De inkarnerade själarna och de som bor i den "andliga dalen" hyllar mig i detta ögonblick. Hela 

skapelsen ger mig sin kärlekshyllning. 

33 Den som inte har förberett sig idag för att ta emot mig bär sorg i sitt hjärta. Men den dörr som var 

stängd för mig ska jag öppna med min kärleks nyckel. För jag är den jordiska vandraren som besöker allt 

för att lämna spår av mina steg och min perfekta undervisning. 

34 Min röst väcker den som sover och stärker den som är trött, för att få dem att förstå att den tid de 

har är kort och att det är nödvändigt att använda den. 

35 Mitt ord har givits till alla, till de utbildade såväl som till de outbildade. Till alla har jag talat på 

samma sätt - klart och tydligt. För när det gäller den gudomlige mästarens andliga undervisningsord är ni 

alla barnlärjungar. Men hur mycket liv, hur mycket sanning och hur många uppenbarelser har du inte 

upptäckt i detta enkla ord, utan att ha förstått det helt och hållet. 

36 Det är ett stort ansvar för dem som har hört mig i denna tid, för de kommer att vara som ett frö av 

förnyelse i denna värld och en sporre för människor att förändras. Mina nya apostlar och "arbetare" skall 

ge uppståndelse åt dem som är döda för nådens liv, fastän de fortsätter att leva fysiskt. De kommer att höra 

mina sändebudens röst som det "Stå upp och gå" som Lasaros hörde. 

37 En del har förberett sig genom att utveckla sina gåvor och följa mina gudomliga instruktioner och 

gör sig redo för strid full av glöd och hopp. Andra däremot visar sig modfällda eftersom de inte har 

utnyttjat tiden, inte har ansträngt sig ännu. Jag talar till alla och upplyser alla så att var och en kan ta till sig 

det som rör honom. 

38 Jag vill inte se några nöjda på grund av att de har fullgjort sitt uppdrag på ett bra sätt, på grund av 

att de presenterar det gyllene vetet i överflöd, medan andra gömmer sina tomma händer i skam, för då kan 

min glädje inte bli fullständig. Men jag vill inte förstöra glädjen för den som har fullgjort sin uppgift. För 

att presentera sin skörd för mig var han tvungen att arbeta, slita och ofta till och med gråta. Men det är 

också en del av deras uppgift att återuppliva och uppmuntra de blyga, kalla och trötta, så att det blir ett 

firande i hela folket när Mästaren dyker upp och kräver en redogörelse för resultatet av ert arbete. 

39 Jag bearbetar era hjärtan med kärlek så att barmhärtighetens och broderskapets gärningar kan 

komma ur dem. 

40 Fortsätt alltid att gå framåt och tänk inte som de som är nöjda med vad de har gjort eftersom de 

tror att de redan har erövrat det förlovade landet. 
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41 Ni befinner er på själarnas väg, som Gud har utstakat från evighetens begynnelse. Det är inte en 

jordisk väg som är synlig för mänskliga ögon. För om det vore så skulle Kanaans landskap fortfarande 

vara målet. Men jag tog bort själarna därifrån för att sprida dem över hela jordens krets - precis som jag 

gjorde med er som levde i öst i gångna tider och som nu har dykt upp i väst utan att ha avvikit från den 

andliga vägen. 

42 För vissa är en symbol i materiell form fortfarande oumbärlig, andra har i sin fantasi figurer som 

representerar själens krafter. När du väl har uppnått verklig förandlighet kommer du inte längre att ha 

något behov av synliga eller osynliga bilder eller figurer för att tro på det gudomliga eller förstå dess 

innebörd. 

43 Ni är vägvisare, för nya generationer kommer att växa fram ur er och i dem kommer nya andliga 

värdar att inkarneras. 

44 Du förbereder vägen för dem för närvarande, så att deras religionsutövning, deras tillbedjan och 

deras kommunikation med mig kan bli mer avancerad. 

45 Gå med fasta steg och du kommer att höja dig steg för steg. Ge upp din falska och materialistiska 

religionsutövning och du kommer att ge din själ större höjd och frihet varje dag. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 245 
1 Min Ande är nöjd eftersom ni kommer i längtan efter mig. Varför minns ni den här dagen i högre 

grad de som har gått över till det hinsides, trots att det inte finns några dagar eller datum för själen? Låt dig 

inte vilseledas av de "döda" som sörjer sina "döda". Du är inte "död", inte heller de som tillhörde dig som 

föräldrar, barn, bröder och systrar, släktingar eller vänner. Varför skulle inte också de som har gjort er ont, 

om de har renat sig själva? 

2 Du är ivrig efter ljus, och mitt arbete uppfyller verkligen den längtan som finns i din själ som, ju 

mer den blir upplyst, rör sig allt längre bort från den skenbara "döden". 

3 Ditt hjärta blir sorgligt när du ser dina medmänniskor gråta över sina "döda" utan hopp och utan 

tröst. Be för dem och arbeta så att ni kan lära er att väcka liv i de "döda" i den här och den andra världen. 

4 När människor väl förstår verkligheten i dessa läror kommer de inte längre att gråta över de gravar 

som innehåller några kvarlevor, utan kommer att förvandla sin gråt till respekt för de platser som är 

avsedda att vara viloplatser för kropparna och till böner för de själar som bor i den "andliga dalen" - böner 

som är en omfamning, en hälsning, en kyss och en smekning. 

5 Ni lever redan i den "tredje eran" och mänskligheten är fortfarande andligt efterbliven. Dess 

pastorer, teologer och andliga herdar avslöjar ganska lite och ibland ingenting alls om det eviga livet. 

Även för dem avslöjar jag hemligheterna i min visdomsbok, och därför ber jag er: Varför är de tysta? 

Varför är de rädda för att väcka människornas sömniga själar? 

6 Ni som hör mig vid denna tidpunkt förstår redan att ni är här för att utarbeta utvecklingen och 

framstegen för era själars framtid. Men hur många känner inte till dessa sanningar eller glömmer dem, och 

döden överraskar dem oförberedda. 

7 Jag vill att rena tankar ska vara det språk som ni kommunicerar med era bröder och systrar som bor 

i det andliga, så att ni kan förstå varandra på detta sätt, och i sanning kommer era förtjänster och era goda 

gärningar att vara till nytta för dem, precis som inflytandet från mina barn, deras inspirationer och deras 

beskydd kommer att vara en kraftfull hjälp för er på er livets väg, så att ni kan komma till mig 

tillsammans. 

8 Om ni andliggör er själva kommer ni att uppleva dessa varelsers välgörande närvaro i ert liv: 

smekningen från modern som lämnade sitt barn på jorden, den varma hjärtligheten och rådgivningen från 

fadern som också var tvungen att gå bort.  

9 När jag har gett er denna instruktion kommer ni att förstå domen över dem som tar sitt eget liv - 

över dem som dödar sina medmänniskor och över dem som uppviglar till mordiska krig. "Vakta" och be 

för dem alla, från Kain till den siste mördaren, så att deras dom kan mildras. 

10 Som mörka moln som förebådar en storm svävar legioner av förvirrade varelser över dig. Be att ni 

inte blir offer för deras inflytande. Be att dessa mörka krafter ska bli ljusa. 

11 Bli inte trötta på detta liv, gör inte uppror i era lidanden, för ni vet inte vilka skulder från tidigare 

liv som ni betalar. 

12 Lev i harmoni och fred i din familj och ditt samhälle, så att många av dina medmänniskor kan följa 

ditt exempel, som kommer att föras till dig av ljusvarelser. 

13 Var glada i denna tredje tid, för mitt ord har kommit till er i full prakt. 

14 Det är ett ögonblick av frid för varje själ. Världarna är upplysta när Fadern häller sitt ljus över 

dem. Detta är stunder av ära för alla människor som är beredda att ta emot denna gudomliga gåva. Denna 

nåd har kommit till er värld, och på den har jag sett de "döda" begrava sina "döda", visa vördnad och 

dyrkan för jordens varor och materiella offer till Gud genom fåfänga ceremonier. 

15 Ljuset från min Heliga Ande strömmar ut över alla människor vid denna tid, och genom det 

kommer de att kunna förstå hur ett offer som behagar Herren ser ut: själen kommer att förbereda sig som 

ett offer som måste gå in i Skaparens närvaro när den gör sig av med sin kropp - den materia som, när den 

sjunker ner i jorden, ruttnar och förlorar sin form och bara kommer att vara en liten hög av atomer. Där, 

där människans slut är, börjar ett liv som människor inte har kunnat förstå. 

16 Människor håller fast vid sina traditioner och seder. Det är förståeligt att de har ett outplånligt 

minne av de människor vars kroppar de sänkte ner i graven, och de dras till platsen där de begravde deras 

kvarlevor. Men om de skulle fördjupa sig i det materiella livets verkliga innebörd skulle de inse att när 



U 245 

26 

kroppen upplöses, atom för atom, återgår den till de naturriken som den bildades ur, och livet fortsätter att 

utvecklas. 

17 Men människan har, som ett resultat av bristen på studier av det andliga, alltid skapat en kedja av 

fanatiska kulter för kroppen. Han försöker göra det materiella livet oförstörbart och glömmer bort själen, 

som i själva verket är den som har evigt liv. Hur långt är de fortfarande från att förstå det andliga livet! 

18 Nu förstår ni att det är onödigt att ta med sig gåvor till de platser där en gravsten som uttrycker 

"död" borde uttrycka "upplösning och liv", för där står naturen i full blom, där finns en fruktbar jord som 

är en outtömlig livmoder för varelser och livsformer. 

19 När dessa läror är begripliga kommer mänskligheten att veta hur man ger det materiella sin plats 

och det gudomliga sin egen plats. Då kommer den avgudadyrkande kulten för föregångarna att försvinna. 

20 Människan ska känna och älska sin Skapare från ande till ande. 

21 Altarna är högar av sorg och gravarna är bevis på okunnighet och avgudadyrkan. Jag förlåter alla 

era överträdelser, men jag måste verkligen väcka er. Min undervisning kommer att bli förstådd och tiden 

kommer när människor ersätter materiella gåvor med höga tankar. 

22 Lärjungar: När ni har gått igenom prövningen att förlora en älskad person börjar en bön som denna 

komma till er: "Herre, jag vet att den som lämnade denna värld är med dig, att han bara gav sig ut på resan 

före oss, att den stund kommer när du låter oss alla vara förenade i samma hem. Vi har inga tårar i ögonen 

eftersom vi vet att det inte är de som är döda, utan vi som är i denna värld - att det i det "andliga Vale" 

finns sann jämlikhet och broderskap. För medan de som redan har uppnått ljuset i överflöd går framåt på 

vägen mot en uppåtgående utveckling, och andra som bara har en svag gnista som lyser upp sin väg får 

stöd av de förra, råder perfekt harmoni, hjälpsamhet och barmhärtighet mellan dem." 

23 Så varför begränsa minnena av dem som har gått bort till deras jordiska existens? Kom ihåg dem 

andligt så att du inte stör dem. När de väl har lagt alla mänskliga böjelser åt sidan kommer de att komma 

tillbaka till dig, de kommer att få komma till ditt hjärta, även om du inte vet på vilket sätt. 

I det andliga livet finns det bara en önskan, en önskan: att närma sig den gudomliga fulländningen. Jag 

sa till er då: "Människan kommer inte in i himmelriket förrän hon blir som jag." 

24 Om någon inte förstår min undervisning är det för att han inte har gjort sig besväret att studera den, 

för den är lätt för alla. Tiden kommer att komma då hela mänskligheten kommer att stå upp och säga: "Jag 

tror på dig, på uppståndelsen till evigt liv." 

25 Lärjungar: Denna atmosfär av fred som ni har upplevt, som har varit som en öppen himmel för er, 

är verkligen det andra Jerusalems sköte, i vars himlavalv lyser stjärnan som kommer att vägleda dem som 

kommer i sin längtan efter fred och sanning. 

26 Min ande gläder sig när den talar till dig, och min glädje i himlen är lika stor när en omvänd 

syndare kommer dit som när en rättfärdig kommer. För den här har alltid varit hel, medan den andra har 

gått vilse och återfunnits. 

27 Tro inte att ni är frälsta för att ni hör mitt ord, och säg inte: "Vi var vilse, men vi har hittats, och 

himlen är säker för oss." Nej, ni måste förstå att jag bara har kommit för att placera er på den väg som 

leder till mitt rike, och ni måste anstränga er för att aldrig avvika från den vägen och gå ett steg framåt 

varje dag tills ni når dörren bakom vilken det eviga hemlandet finns, själens vagga och sanna fädernesland, 

dit ni alla måste nå för att aldrig mer gå vilse och på så sätt njuta av den frukt som skördas i livets kamp, 

liksom den belöning som Fadern lovar alla som framhärdar i tro och kärlek. 

28 Du känner dig kedjad till "köttet", världen och smärtan. Men i stället för att bli avskräckt av dem 

för att ni tror att de är hinder för er utveckling uppåt, vill jag att ni ska förstå att dessa hinder i själva verket 

är medel för att testa er tro, er kärlek och er uthållighet i det goda. 

29 Jag är din frälsare, din befriare. Förstå dock att om jag ger er min kärlek för att rädda er måste ni 

också ge mig er kärlek. Jag kommer att ha gjort min del och du din, och gett dig möjlighet att skaffa dig 

meriter för att nå mig, medveten om dina gärningar och med vetskap om till vem du kommer och varför. 

30 Vilken förtjänst skulle det vara för dig om jag av medkänsla tog dig från denna värld och från 

smärtan och förde dig till de himmelska regionerna? Sannerligen säger jag er att ni inte skulle känna er 

värdiga att bo i dem, och ni skulle inte heller uppskatta det livet - med ett ord: Du skulle inte ens veta var 

du bor. Därför säger jag er att det är min vilja att när ni kommer dit ska det ske på grundval av era 

förtjänster. För då kommer du att vara värdig allt som omger dig och allt som du äger. 
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31 Vet att jag är närvarande i varje steg du tar, i dina prövningar och svårigheter, i dina strävanden, 

dina verk och tankar, och att jag ger dig min kärlek, talar till dig, stärker din vilja och uppmuntrar din tro. 

För vem skulle kunna komma närmare perfektion utan min hjälp? 

32 Vakna upp! Stå upp! Stig upp i ljuset och börja striden! Känner ni er som fångar? Bryt då din 

materialisms fängelse. Är du deprimerad av smärta och elände? Lär dig sedan att höja dig över mänskliga 

svårigheter. Känner du dig obetydlig jämfört med andra? Det finns ett stort väsen i dig när själen utvecklas 

genom godhet. Jag har inte skapat själar som är avsedda att alltid vara obetydliga eller att alltid leva i 

hemlighet. Om det finns stora själar i de höga hemmen är det bara för att de har stigit upp på kärlekens 

väg. Men ursprungligen var de också små. 

33 Vet varför min Ande är glad när han talar till dem som fortfarande är små - till dem som bor i 

mörker eller lever fastkedjade i smärta och elände. För jag vet att genom min kärlek vaknar din själ upp till 

ljuset, översvämmas av hopp och tror och omfamnar idealet om en uppåtgående utveckling. 

34 Jag vill se er alla lyckliga, som bor i fred och i ljuset, så att ni småningom kan få allting - inte bara 

genom min kärlek utan också genom era förtjänster; för då kommer er tillfredsställelse och lycka att vara 

fullständig. 

35 För att hjälpa er i er uppåtgående utveckling sänker sig min gudomliga stråle ner till er för att 

omvandla sig till ord av instruktioner. Och jag säger er, som i den andra epoken: "Jag är vägen, sanningen 

och livet." På så sätt har jag uppenbarat mig på er väg och dragit er ut ur smutsen för att placera er på 

sanningens, moralens och den totala spiritualiseringens väg. Jag har brutit era kedjor så att ni kan följa 

mig. 

36 Jesus, nasaren, var bland människorna i den andra tidsåldern för att ge er ett levande exempel på 

hur man ska älska och tjäna Fadern och hur man ska älska människor. 

Jag talar till er på detta sätt så att ni inte tror att jag har kommit för att bota era lidanden. För jag har 

också kommit för att lära er att göra gott mot er nästa. Jag påminner er om mitt liv och min passion som 

människa, så att ni kan förstå att den väg jag visar er i dag är densamma som den som Jesus visade er. Det 

är den gamla vägen, den enda vägen, den eviga vägen. 

37 För många av er verkar det vara ett påhitt eller en omöjlighet att jag gör mig känd med hjälp av det 

mänskliga intellektet. Men på dessa tvivel svarar jag att jag i alla tider och sedan mänsklighetens början 

har gjort mig själv känd genom människor, genom vilkas förmedling jag har gett världen mina bud, mina 

inspirationer och mina uppenbarelser. Det som händer i dag är att mänskligheten har materialiserats, kedjat 

sig fast vid världen och materien och blivit fängslad av sin religiösa fanatism. 

38 Jag talar till alla för närvarande, för jag gynnar inte er, eftersom jag i början sände ut endast 

jämlika själar för att bebo jordskorpan. 

39 Jag är den enda som känner till allas öde, den enda som vet vilken väg ni har gått och vilken väg ni 

fortfarande har kvar att gå. Det är jag som förstår era lidanden och era glädjeämnen. Jag vet hur mycket du 

har vandrat för att finna sanning och rättvisa. Det är min barmhärtighet som tar emot det ångestfyllda ropet 

från den som innerligt ber mig om förlåtelse för sina överträdelser. 

40 Och som Fader uppfyller jag alla era böner, samlar era tårar, läker era svagheter, låter er känna att 

ni är förlåtna och befriade från era synder, så att ni kan göra om era liv. 

41 Jag är också den enda som kan förlåta er för de förolämpningar som ni som är mina barn har gjort 

mot mig. 

42 Du är det frö som jag förbereder. Om ni till och med har avvisat mig tidigare har jag förlåtit er och 

satt er vid mitt bord idag för att förvandla er till mina lärjungar. 

43 Jag ser att din själ är trött på den trötthet som den har dragit på sig i världen, och den har sökt efter 

den väg som ska leda den till sann vila. De djupa spår av smärta som lidandet har lämnat i dig kommer att 

utplånas i den mån du vandrar på denna väg där din själ är upptagen av att utöva kärlek till din nästa. I 

denna strävan kommer den aldrig att tröttna. När detta folk i sin nuvarande existens når slutmålet för sitt 

uppdrag på jorden, kommer det inte längre att återvända dit, eftersom dess hem då för alltid kommer att 

vara det andliga universumet. 

44 Ni är inte av denna värld, men ni har kommit till den för att lära er djupa lärdomar, för att förvärva 

förtjänster, för att sona skuld, för att gå framåt på den andliga fulländningens väg, för att så gott och vittna 

om mig. 
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45 De som har hört mig vid denna tidpunkt måste ha en större förståelse för sina verk och sitt ansvar. 

De som inte har hört mig kan däremot betraktas som okunniga. De förstnämnda måste stå till svars för allt 

de har lärt sig, gjort och avstått från att göra. 

46 Om ni skulle utforska er själva skulle ni upptäcka att ni inte saknar något för att tjäna mig och nå 

toppen av berget. Oavsett om du tjänar mig eller inte kommer du alltid att ha uppdraget och gåvorna. Men 

varför vill du ha gåvor och fullhet om du inte behöver använda dem? Likna inte den rike snåljåpen, vars 

rikedomar må vara mycket stora men som är värdelösa. 

47 När själen kommer till jorden är den besjälad av de bästa avsikterna att ägna sin existens åt Fadern, 

att behaga honom i allting och att vara till nytta för sin nästa. Men så snart den ser sig själv fången i 

kroppen, frestad på tusen sätt och prövad på sin väg genom livet, blir den svag, den ger efter för "köttets" 

impulser, den ger efter för frestelser, blir självisk och älskar till slut sig själv över allt annat, och bara för 

en kort stund lyssnar den till anden där ödet och löftena är skrivna. 

48 Mitt ord hjälper dig att komma ihåg ditt andliga förbund och att övervinna frestelser och hinder. 

Ingen kan säga att han aldrig har avvikit från den väg som jag har stakat ut för honom. Men jag förlåter dig 

så att du kan lära dig att förlåta dina medmänniskor. 

49 Vilka är de som älskar mig? Sannerligen säger jag er: Jag är den ende som vet. En del älskar mig 

utan att veta det, och en del tror att de älskar mig och skryter till och med om det utan att älska mig. 

50 Ni kommer inte att vara ensamma efter min avresa. Jag ska lämna kvar det folk som älskar mig 

bland er, för i deras hjärtan finns ingen dålig säd och ingen fåfänga. I dem kommer kärlek, barmhärtighet 

och ödmjukhet att finnas. 

51 Eftersom vissa älskar mig mer får de inte större gåvor på grund av det - nej. Jag ger för närvarande 

alla möjlighet att vakna upp till det sanna livet, att bli redskap för mina höga råd. 

52 Jag skickade kallelsen till många vid den tiden, men inte alla skyndade sig. Nyheten om min 

närvaro bland människorna nådde många platser och många hjärtan, och jag kan säga er att mänskligheten 

har varit döv för denna kallelse. Men när de stora prövningarna väl har samlats och naturkrafterna höjer 

sina rop på rättvisa kommer mänskligheten att vakna upp ur sin långa sömn och inse att jag verkligen har 

varit med er. 

53 Jag kom inte för att rädda ett visst folk eller en viss nation, jag kom för hela mänsklighetens skull, 

för att lära alla den bön som förenar dem i en sann andlig gemenskap med Skaparen. 

54 Vissa frågar mig när de hör mig tala: "Herre, ska vi i framtiden inte längre höja några sånger till 

din gudomlighet?" På detta svarar jag: "Barn, fåglarna förhärligar mitt namn med sitt kvittrande så snart 

gryningen kommer. Om du behöver det för att höja din själ, gör det. Om inte, finns det en annan lovsång 

som kommer från själen och vars ljud inte hörs i dina öron, även om dess eko ljuder i oändligheten: bön. 

55 Ingen skryter med sin andlighet. Vem kan säga att han redan är mer ande än kött och att han kan gå 

på vatten utan att sjunka? Det är inte din materiella natur som kommer att stiga, den kommer bara att 

hjälpa själen att samla sig för att övervinna avstånden. 

56 Min gudomliga Ande som bor i ditt hjärta säger till dig: 

57 Älskade människor, om det fanns en rättfärdig människa på jorden skulle världen räddas av den 

rättfärdige mannen. Men min universella stråle lyser ner för att belysa den väg som Fadern har utstakat för 

mänskligheten från de tidigaste tiderna - den väg av moral, dygd och spiritualisering som höjde er när ni 

föll på knä inför de falska gudarna av svaghet. 

58 Sedan den första tidsåldern har jag gjort mig känd för mänskligheten genom människor som valts 

ut av min barmhärtighet. Det var profeterna, de inspirerade, de rättfärdiga, patriarkerna, som gjorde mina 

bud och min vilja kända för er. Inse hur de alla från början ledde er på förandligandets väg och lärde er att 

be till den osynlige Fadern och att förbereda ert hjärta som en helgedom så att Herren kan vara närvarande 

hos er - både i hörnet av ert nattlogi och på ett berg, på vägen eller vid flodstranden. 

59 Under en kort tid hade ni gått vilse genom materialismens vägar, avlägsnat er från Fadern, 

förvrängt den sanna gudstjänsten genom att ersätta den med fanatism och avgudadyrkan, och slutligen föll 

många i otro. 

60 Men du kände Herrens fotsteg nära vid den tiden, du hörde dem som det avlägsna ljudet av en 

klocka, och du var tvungen att följa den mystiska kallelse som gick ut till dig. Vad såg dina fysiska ögon? 

Några ödmjuka mötesrum, där mina nya lärjungar och några obetydliga varelser samlas, från vilka det som 
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en outtömlig källa flödade ett kärleksfullt ord fullt av hjärtlighet, visdom och övertalningsförmåga. Sedan 

dess har detta ord för många varit livets bröd, vattnet som släcker deras törst och balsamet som lindrar 

deras smärta. 

61 Med tanke på miraklet med min förnyade närvaro bland människorna har döva hört, blinda sett, 

förhärdade hjärtan blivit känsliga, själar som är döda för nådens liv har återuppstått. 

62 Och männen och kvinnorna har blivit flitiga "arbetare", kunniga lärjungar som kommer att tala om 

sanningen efteråt. De kommer inte att förneka mig igen, de kommer inte längre att missbedöma mig och 

de kommer aldrig mer att tvivla på min makt. 

63 Du kommer att vandra på den förlorades väg som en strålande 

Var en fyr. Under denna tid kommer själar att finna sanningens väg för att ta ytterligare ett steg närmare 

sin Skapare. 

64 Medan du fortfarande har en fläkt av liv, sök upp dem som har gått vilse. Lyft upp dina bröder och 

systrar som har snubblat i kampen för livet, bota den sjukes själ, hjärta eller kropp. Gör gott och vittna på 

så sätt om mig. Det spelar ingen roll om de som har fått en förmån inte vänder sig till Mitt arbete. Det frö 

du har sått kommer aldrig att förgås, det kommer att gro i morgon eller i evigheten. 

65 Erkänn kraften i era gåvor, som ingen människa, hur lärd eller mäktig den än är, kan ha gett er, så 

att ni verkligen kan bli världens ljus och salt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 246 
1 Älskade lärjungar: Ni har kallats att fullgöra ett andligt uppdrag i denna tid. För att din själ skulle 

vara värdig att ta emot dessa uppdrag var den tvungen att genomgå stora prövningar och tömma mycket 

bittra kalkoner. Men den här beröringspunkten gav dig styrka, utveckling och erfarenhet. 

2 Ni är likadana som de som jag har försökt att undervisa i andra tider. Men denna lilla gemenskap 

som ni bildar är bara en mycket liten del av Guds folk som är utspridda över hela världen och som jag 

älskar lika mycket som jag älskar er. 

3 Ni har alla samma ursprung, ni har alla den Helige Andes gåvor och kommer att nå samma mål. 

Men jag har kallat er "mitt folk" eftersom ni är som äldre bröder och systrar bland människor som har till 

uppgift att bära kärlekens säd till varje själ. Som ett jungfruligt frö kom du fram från mig och du måste 

återvända till mig som ett frö som multiplicerats i oändligt antal, men som måste vara lika rent som det 

ursprungliga fröet. 

4 Så skall själar komma till min barm: stora genom att utveckla sina gåvor och rena genom att vara 

redliga i sina gärningar. 

5 Jag har anförtrott dig en del av mitt arbete. För om Fadern gjorde allting skulle han inte ge er 

möjlighet att fullända er själva. 

6 Genom tiderna har jag gett er en lära som jag har utökat mer och mer så att den kan styra ert 

mänskliga liv som en lag och stärka er själ på den väg som leder till det eviga ljuset. 

7 Från min lag, som är som ett träd, har människorna huggit av grenar, vilket är sekterna och 

kyrkorna, som har förlorat sin saft, eftersom de har huggits av från trädet. Deras skugga har varit sparsam, 

och bland deras lövverk finns inga kärleksnästen eller frukter av god smak. 

8 Jag har inte bara uppenbarat min undervisning för er för att ni ska kunna leva väl på jorden. Det är 

den väg som leder själen till en hög plats, till de höga regionerna av kärlek, visdom och harmoni med alla 

varelser. 

9 Kyrkorna har inte fullgjort sin uppgift att leda själar till evighetens trösklar. När de bryter sig loss 

från denna värld går de vilse vid dödens vägskäl, de vet inte vägen, de snubblar på grund av brist på ljus 

och faller in i materialism och längtar efter det liv de lämnade bakom sig. 

10 Detta är inte den väg som jag har valt. Min väg präglas av ljus, av uppenbarelse, av djup visdom 

för alla, av barmhärtighet och kärlek. För att inte avvika från den krävs uppoffring, avstående och 

uthållighet i uppfyllandet av min lag. 

11 Men min Ande, som älskar er, har ställt sig i vägen för vart och ett av mina barn för att väcka dem 

till sanningens ljus och för att sätta dem på den väg som gör att de hittar livets träd som ger välgörande 

skugga och ger god frukt eftersom dess saft är perfekt. 

12 Detta får er att förstå att det kommer tider då ni inte kommer att ha någon annan herde eller någon 

annan vägledare än er egen ande i vilken mitt ljus lyser. 

13 Det finns inga källor till sann andlig kunskap i denna värld. Källan till nåd och visdom hittar ni i 

mig genom er ödmjukhet, i er andliga dialog med Fadern. 

14 Dessa ödmjuka och små mötesrum, där ni går in för att bevittna och njuta av min manifestation, 

skyddar er från vädrets hårda tag och från nyfikna ögon. Men de kan aldrig bli templet för min 

gudomlighet, för jag föredrar att söka den i det universum jag har skapat, där varje varelse är ett offer, där 

varje liv är en helgedom och varje hjärta en ljusstake. 

15 Vart du än går och vad du än ser kommer du att möta min närvaro. För min Ande bor för evigt i 

sitt tempel, där det gudomliga, det andliga och det materiella förenas i perfekt harmoni för att bilda Guds 

helgedom. 

16 Men det är inte bara jag som bor i detta tempel, utan där finns alla mina varelser, var och en på sin 

plats. 

17 I sanning säger jag er: det finns ingen mästare på jorden som kan lära er en kortare väg och föra er 

längre än denna, och som kan visa er en så vidsträckt horisont, vars ljus får er att se evigheten. 

18 Människan har utvecklat sin vetenskap till en hög grad, men hon känner att hon nu når en gräns - 

dock inte för att vetenskapen kan ha gränser, utan för att jag har ingripit i vetenskapsmannens meningslösa 
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kurs för att få honom att reflektera över sitt arbete, för att få honom att höra sitt samvetes röst och invänta 

en kursändring. 

Om människan använder sin vetenskap till förmån för sina medmänniskor kommer naturen att överösa 

henne med sina hemligheter och vara som en tjänare vid hennes fötter. Ty jag har sänt människan till 

jorden för att hon skall vara herre över den och för att hon skall vara dess herre. 

19 Reningen är allomfattande. För från det nyfödda barnet till den som har uppnått hög ålder - alla 

tömmer de en kalkon av lidande. Alla element och styrkor är inblandade i en strid. 

20 Legioner av själar av alla slag slåss mot varandra, och överallt andas du en atmosfär av krig, 

smärta och sorg. Var starka, för när denna kamp väl är över och den bittra jästen har druckits kommer den 

tomma bägaren att fyllas med livets vin, och det kommer att vara som en ny födelse för alla själar på 

jorden. 

21 Bland dem som har lärt sig min läxa när de hörde mig i den här tiden finns det de som inte kommer 

att lämna sitt hemland för att utföra sitt uppdrag. Men andra kommer att behöva lämna landet för andra 

folk och nationer. I dag vill jag bara att ni ska hålla ut och höra mina sista ord av undervisning, så att ni 

själva kan bära de sista av mina ord som ett arv inom er. 

22 Ve de röstbärare som stänger sina läppar före den tiden! Ve dem som undanhåller mina 

uppenbarelser på grund av bristande förberedelser eller inspiration, för efteråt kommer deras samvete 

obönhörligen att ställa dem till svars! 

23 Efter 1950 kommer jag inte längre att manifestera mig i denna form, men ditt uppdrag kommer 

inte att vara slut - tvärtom, det kommer att bli början på ett liv fullt av konfrontationer. Jag kommer att 

visa dig en ny form av kommunikation, jag kommer att tala till ditt hjärta, jag kommer att samtala med din 

själ, jag kommer att inspirera ditt sinne, och på så sätt kommer du att fortsätta att höra den gudomliga 

mästarens röst - varje gång mer perfekt, mer upphöjd, mer andlig. 

24 När jag har avslutat mitt ord bland er, skall ingen försöka locka till sig min stråle för att höra mitt 

ord igen, för han vet inte vad han utsätter sig för. Om människor i andra folk eller fädernesländer, där 

dessa läror inte är kända, kontaktar den andliga världen och anropar min gudomliga Ande för att höra 

honom genom det mänskliga sinnet, kommer jag att förlåta dem eftersom de inte vet vad de gör. Men till 

er säger jag: Skynda er så att mitt ljus kan nå dem före kaoset. För en tid av förvirring kommer när de 

lärda kommer att tro att de inte vet någonting, när många övertygelser kommer att förstöras och många 

ljus kommer att släckas. 

Men mitt i denna virvelvind kommer mitt namn att gå från mun till mun. Mänskligheten kommer att 

vända sina ögon mot skrifterna i sin längtan efter profetior och tro. Teologerna, prästerna och 

vetenskapsmännen kommer att ifrågasättas. Men den tid som jag meddelar er och som jag förbereder er för 

är just den tid som ni måste förbereda de nya generationer som måste fortsätta ert uppdrag, så att mitt folk 

inte dör ut bland er utan växer och ökar i antal, i ren andlighet, i kunskap och dygd. 

25 Dagen närmar sig då jag kommer att lämna er som en lärare, som ett exempel och som en "bok". 

För när min undervisning får genklang bland mänskligheten kommer min blick att söka upp dig. 

26 Tiderna är förbi när ni lyssnade på mig utan att känna något ansvar, när ni åt frukt och bröd vid 

mitt bord utan att göra några åtaganden, och ni drack så mycket vin ni ville tills ni spillde ut det, och ni var 

glada över att hitta balsam för era sjukdomar. 

27 Nu kommer du med en uppvaknad själ, nu känner du ditt ansvar. Ni tar hand om människorna, ni 

lider på grund av era sjukdomar och ni kämpar för min sak. Och eftersom ni vet att ni för närvarande 

deltar i mina sista manifestationer, skyndar ni er att höra mig och att behålla mina sändningar i er 

andevärld. Ni gör klokt i att förbereda er för att ta emot domen på den sista dagen av denna manifestation. 

28 Världen kommer att se "Israel" uppstå på nytt ur sin aska. Men inte den penningtörstande och 

köttsliga juden, utan Israel enligt anden, som när den visar sig bland människorna kommer att vittna om 

själens reinkarnation, om kärlekens och rättvisans lag, som kommer att skaka om grundvalar, åsikter och 

trosuppfattningar. 

Till en början kommer ni att orsaka bråk och krig mellan världsåskådningar. Men efteråt kommer du att 

göra din frid påtaglig, vilket gör att du kan förbli lugn och orubblig även i de mest konfliktfyllda 

stunderna. Förvirringen kommer att gå över, för mentala störningar är aldrig för evigt, eftersom det i varje 

människas kärna finns en gnista av ljus som aldrig slocknar. 
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29 Efteråt kommer ni att bli kallade att förklara vad jag har lärt er, och ni ska då ge ljus för att 

undanröja era medmänniskors förvirring. När världen sedan har uppnått fred kommer mitt rike att vara 

nära människorna, eftersom min nåd kommer att vara redo att släppa det sjunde inseglet. 

30 Utan att förkunna att ni är mina apostlar ska ni vara det. Även om ni är mästare ska ni säga att ni är 

lärjungar. Du får inte bära en klädsel som skiljer dig från andra, du får inte bära en bok i handen, du får 

inte bygga församlingshus. Inte heller skall ni på jorden ha något centrum eller någon grund för mitt verk, 

inte heller skall någon människa stå över de människor som tar min plats. 

31 De ledare ni har haft fram till nu är de sista. Böner, spiritualisering och utövandet av min 

undervisning kommer att leda folkmassorna in på ljusets väg.  

32 Det är ett högtidligt ögonblick när innebörden av Mitt Ord når ditt hjärta och lämnar ett spår av 

ljus. Det är samma som den jag ritade för dig vid ett annat tillfälle med Kärlekens blod. 

33 Själen, i sin längtan efter frälsning, söker vägen vid denna tid, och på den möter den mig, som är 

den förlåtelse som renar och den kärlek som höjer. I sanning säger jag er att denna kärlek är den kraft som 

förenar allt som skapats av mig, den gudomliga andedräkt som ger liv och stärker alla varelser. 

Under er utveckling har ni förvandlat er mer och mer mot perfektion - både andligt och fysiskt, även 

om jag säger er att kärnan i ert väsen är själen, eftersom kroppen bara är ett skal där själen utvecklas. 

34 Även om ni har gått vilse under tidens lopp eftersom ni har följt köttets böjelser, förstå nu att ni nu 

har hittat den rätta vägen, att ni har kommit till den kontemplation i vilken Fadern uppenbarar sig för 

världen så att den kan nå sin frälsning. Ni här har ibland gått så långt att ni har offrat er i er längtan efter 

frälsning, eftersom ni förstår att ni förr eller senare, men oundvikligen, kommer att träda in i det andliga 

livet. 

35 Erkänn mycket väl att detta liv här, fyllt av skönheter och underverk, är härligt. Ni kan inte förneka 

att människan också har gjort sitt arbete i den, vilket har lett till framsteg för ert sätt att leva. Ändå har 

tiden kommit för er att vända era ögon mot mig, att berätta för mig att jag är Skaparen och ägaren av allt 

som omger er, och att jag är Ljuset som avslöjar vetenskapen för människorna. Ni har inte alla nått denna 

utvecklingsnivå eftersom ni inte alla har förstått den tid ni lever i och inte heller har kunskap om det liv ni 

levde tidigare. 

36 Hur skulle de kunna gissa sig till denna tids nåd som, inlindade i religiös fanatism, berövar själen 

all frihet och berövar den allt naturligt uttryck?  

Varje själ har stora förmågor eftersom den existerade före världen. Men om den är fjättrad och hindrad 

från att uttrycka vad den har i sig, måste den leva missförstådd och störd. Hon måste leva på föraningar om 

det andliga och på minnen från sitt eget förflutna, och på grund av den rädsla som fanatiska trosdogmer om 

det andliga ingjuter i henne kommer hon att gömma och dölja allting. Därför kommer hon inte att kunna 

känna min närvaro, eftersom till och med ordet "andlig själ" är främmande för henne. Hur kunde hon tro 

på den andliga själens uppståndelse, som är reinkarnation? Hur kunde hon tro på de manifestationer som ni 

bevittnar idag? 

37 De sista ögonblicken närmar sig då jag kommer att tala till er i denna form, men mänskligheten har 

ännu inte gett bevis för att den känner min närvaro. 

38 Hur få är inte de som har fått veta om min manifestation i denna tid! Hur få av dem som inte bara 

tror på Min manifestation genom det mänskliga intellektet, utan som också är säkra på att Gudomligheten 

kan manifestera sig i ett oändligt antal former. Men om ni, som jag förbereder för att ni ska bli mina 

vittnen, inte skulle vittna om min uppenbarelse i denna tid, skulle naturen och dess element "tala" och de 

nya generationerna skulle lära känna mitt verk även om de inte har hört mitt ord. 

39 Tänk på ditt ansvar och inse att det fortfarande finns tid att använda mina läror, som du vet har en 

djup andlig betydelse, att de avslöjar en väg till utveckling för din fulländning. Behåll i ditt hjärta det 

intryck som mitt ords väsen lämnar på dig, och glöm att det blev känt genom en människa vars läppar 

ensamma uttryckte min förbön. 

40 Ge inte instruktioner om du inte själv har övat dem först, för ingen skulle tro dig. Människor 

kommer att kräva bevis från dig, vilket jag har lärt dig att ge. Jag har berättat det som ni kan och bör veta 

om själen fram till i dag. Du får inte lägga till något till det som jag har avslöjat. Du måste fortsätta att 

sträva efter att vara mentalt och fysiskt motståndskraftig. För om det finns sjukdomar bland er än i dag så 
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beror det på att ni inte har kunnat höja er över detta livs elände och smärta på grund av brist på andlighet 

och tro. 

41 Min doktrin lär inte bara ut att ni ska tro på Guds kraft, utan också att ni ska tro på er själva. Den 

som är en sann spiritualist kommer att kunna ta emot den rena föreställningen om sin Herre i sin 

sinnesförmåga varje timme. För han kommer att vara värd det både andligt och fysiskt. 

Avslutningsvis säger jag till er i dag: Vakta och be så att kraften i era tankar, som skickas upp i bön till 

den himmelske Fadern, kan komma ner och spridas som en helande balsam över mänsklighetens lidanden. 

42 Älskade barn, min gudomliga närvaro är här med er - inte inkarnerad som under den andra eran, 

utan andligt. 

43 Jag talar till alla dem som lyssnar till mig. Men om du tränger in i Mitt Ord kommer du att känna 

att Mästaren talar till varje enskilt hjärta. 

44 Vänj dig inte vid mitt ord, utan tänk på att det för närvarande formar din själ för att göra dess steg 

på vägen säkra. 

45 Elia är den osynliga herden som leder fåren till det säkra hindret, precis som Moses ledde er till det 

utlovade landet i den första eran. 

46 När kommer denna förlorade mänsklighet att följa sin herdes spår? Jag kommer att upplysa dem så 

att de kan finna den rätta vägen. 

47 Den väg som jag talar om är förnyelse, förandligande och utövande av barmhärtighet. Den som hör 

den sjukes ångestfyllda röst, vädjan från en utmattad och otröstlig människa, bör öppna sitt hjärta och 

känna att det pulserar av kärlek och medkänsla. 

48 Det är min önskan att ni tillåter er själ att avslöja sig själv i sin sanna essens så att ni kan bli 

erkända som apostlar i mitt verk. 

49 Jag förbereder för närvarande de nya generationerna som kommer att ta ytterligare ett steg framåt. 

Förbereder du vägen för dem? 

50 Det var förutbestämt att ni skulle få höra min gudomliga undervisning vid denna tidpunkt, för det 

var så det stod skrivet. Klockan visade timmen då alla skulle anlända för att förfriska sig i skuggan av det 

mäktiga trädet där Fadern bor och väntar på att den "förlorade sonen" ska återvända, för vilken han alltid 

har en blick av förlåtelse, en välkomnande omfamning och ett kärleksfullt leende. 

51 Ljuset från Min Gudomliga Ande passerar genom din hjärna till botten av ditt hjärta. Och på dina 

läppar lägger jag mitt ord så att du kan fullfölja det uppdrag som jag har anförtrott dig. 

52 Detta ord är inte ett verk av mänsklig fantasi. Det är den höjning som själen har uppnått som har 

fört den närmare mig på detta sätt. För ni förstår gradvis Min Lag, och i den mån ni utvecklas inom den, 

uppnår ni större utveckling. 

53 Om någon inte förstår mig, trots att han har hört mig, beror det på att han blandar mina läror med 

sina jordiska teorier och ideologier - att han blandar spiritualism med dogmatiska trosbekännelser och 

kyrkliga sedvänjor som hans förfäder har inpräntat i honom. 

54 Min undervisning påtvingar dig inga dogmer. Din andliga förmåga är det enda som kan ge dig 

kunskap om min undervisning. Du behöver bara följa denna utveckling utan att stanna upp tills din själ har 

nått sin fulländning. 

55 Min strävan, som uttrycks i min lag och i min undervisning, är att människor ska bli bröder och 

systrar, att de ska älska varandra, att det ska råda fred i världen och att varje människa på jorden ska 

representera mig genom sin dygd och sitt exempel. 

56 Jag har funnit att mänskligheten är störd i denna tredje tidsålder och har sänt den denna gudomliga 

inspiration för att rädda sig själv. 

57 Men jag har varit tvungen att kämpa mot deras gamla seder och bruk och former för att dyrka mig, 

eftersom jag har bedömt att de inte längre är lämpliga för den här tiden, och min kamp med dem som 

håller detta arv, som inte är mitt, har varit stor. 

58 Den lära jag har gett er, som jag har kallat spiritualistisk, är den eviga läran som jag alltid har lärt 

er. Men sannerligen säger jag er: Den som aldrig har känt den kan inte säga att han har förstått den. 

59 Ni kan glädja er, för min ankomst innebär för er ett steg framåt på den andliga utvecklingens väg. 
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60 Eftersom ni fortfarande är omogna och svaga är ni inte kapabla att erkänna all den storhet som min 

uppenbarelse innehåller. Men du kommer att utvecklas med mina läror och kommer så småningom att bli 

ett gott exempel för dem som förväntar sig att du med ditt liv ska göra den andliga väg som människor har 

förlorat igenkännbar. Lämna dem inte utan hopp och gör dem inte besvikna om ni bara kommer till dem 

med ord och utan att vara en förebild, för då kommer de inte att känna igen er som mina lärjungar. Ni 

måste vittna om min undervisning med era gärningar. 

61 Hur långt är inte människorna från att förstå den andliga fred som ska råda i världen! De försöker 

tvinga fram den med våld och hot och med hjälp av frukterna av sin vetenskap, som de skryter om. 

62 Jag förnekar inte på något sätt människors framsteg eller är emot dem, för de är också ett bevis på 

deras andliga utveckling. Men ändå säger jag er att deras stolthet över att använda våld och jordisk makt 

inte är tilltalande inför mig. För i stället för att göra människornas kors lättare, skändar de därmed de 

heligaste principerna, de tar anstöt av liv som inte tillhör dem, och sår smärta, tårar, sorg och blod i stället 

för fred, hälsa och välbefinnande. Varför avslöjar deras verk just det motsatta, trots att den källa som de 

hämtar sin kunskap från är min egen skapelse, som är outtömlig i kärlek, visdom, hälsa och liv? 

63 Jag vill ha jämlikhet mellan mina barn, vilket jag redan predikade under den "andra eran". Men 

inte bara materiellt, som människor förstår det. Jag inspirerar er med jämlikhet av kärlek, med vilken jag 

får er att förstå att ni alla är bröder och systrar, Guds barn. 

64 Var inte rädda för att föra fram dessa uppenbarelser till mänskligheten. Ni kommer inte att drabbas 

av martyrskap eftersom den tiden nu är över, även om ni kommer att vara orsaken till att man frågar efter 

er. 

65 På så sätt förbereder jag er med hjälp av människans intellekt. Mitt Ord har samma innebörd för 

alla röstbärare, och om du tror att det är annorlunda för alla, så beror det på att du håller dig till den yttre 

formen och inte tittar på innebörden. 

66 Jag vill ta emot dina verk för dina medmänniskors bästa, jag vill se dig praktisera mina läror. Hur 

många mirakel som förvånar människor kan du inte göra! 

67 Uppfyll din uppgift och ta det "förlovade landet" i besittning på grundval av dina förtjänster - det 

löfte som kommer att bli en evig verklighet för dig. 

68 Barnet kommer till sin far i sin längtan efter värme, det gör honom till sin förtrogne för att kunna 

lämna ifrån sig sina bekymmer, sitt lidande och sin rädsla till honom. Och jag blir verkligen glad när jag 

hör ens det innersta slaget i ditt hjärta. Därför närmar jag mig er för att ge er ljuset från mina läror så att ni 

kan höja er själva. 

Även om jag inte lägger jordens rikedomar i era händer vill jag inte heller att ni ska leva i misär. Då 

kommer ni att kunna vara ett obefläckat exempel för kommande generationer när de får veta att ni har följt 

mig och förnyat er själva utan att sträva efter själviska intressen och utan att fanatiskt vända er bort från 

era jordiska plikter. 

69 Bygg på fast mark, så att de icke-troende inte förstör det som jag har byggt upp i er i form av 

andlighet och förnyelse. Men ni får inte dölja denna sanning för världen av rädsla för den, utan ni måste 

visa den för världen i dagens ljus. Vid den här tiden ska ni inte gå till katakomberna för att be och älska 

mig. Var inte blyga när ni talar eller vittnar om mig på något sätt, för då kommer människorna inte att 

erkänna att jag gjorde mig känd för er, de kommer att tvivla på att de många sjuka och behövande blev 

botade och fick lindring från sina lidanden, de kommer att förneka de mirakel som jag utförde för att tända 

er tro. 

70 Jag lämnar boken med mina lärdomar till dig så att du kan säga till världen: "Se här är vad 

Mästaren lämnade som arv." Och sannerligen, hur många kommer inte att tro när de hör mitt ord, och hur 

många syndare kommer inte att förnyas! Ta hänsyn till alla dessa läror så att prövningarna i ditt liv inte tar 

dig oförberedd. 

71 Du kommer att fortsätta att ge helande balsam under hela ditt jordiska liv, ditt ord kommer att vara 

kärleksfulla råd till barn, ungdomar och vuxna, och därför kommer människor, precis som idag, att be om 

dig, de kommer att fortsätta att be dig om hjälp. Du kommer att bli kallad av de döende som söker din 

hjälp, och dina ord kommer att vara som en väg eller en fyr i de mänskliga själarnas döende timme. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 247 
1 Välkomna, ni människor som dagligen närmar er mig i allt större antal. Här är alla tiders Mästare 

som ger sin kärleksundervisning till dem som väntar på honom av god vilja. 

2 Jag tar emot er alla, precis som jag gjorde under den andra eran, och talar till er i samma anda, 

eftersom jag är samma Mästare. Bland er finns många av dem som hörde mitt ord - av dem som bevittnade 

mina steg på jorden och såg mina verk med likgiltighet. Men bland dem var det många som lyssnade 

respektfullt på mig, som ivrigt tog till sig mina ord och som blev fängslade av ljuset från min 

undervisning, som erbjöd dem ett paradis och en okänd värld av evig lycka för själen. 

På så sätt tog de hungriga och törstiga efter kärlek, de sjuka, de lidande och förtryckta emot mig. Hur 

många har inte sökt mig och kommit till mig efter långa resor, i vetskap om att de snart skulle finna bot, att 

jag kunde bota dem eftersom jag är själens liv och uppståndelse. 

3 Under denna tid har jag också funnit hjärtan fulla av tro, som omedelbart skyndade sig och förstod 

att ta emot mitt gudomliga ord i sina själar och blev helade. 

4 Jag har fortfarande mycket att lära er, så att ni kan bli mina lärjungar. När du sedan är redo ska jag 

sända dig till folket. Jag kommer att öppna vägarna så att ni kan så mitt frö och vara i harmoni med alla 

som älskar mig och söker mig andligt. Men led dem som ännu inte har tagit vägen till förandligande vid 

handen, tills ni alla är förenade och går på samma väg. 

5 Gå alltid framåt, mina barn, sträva efter visdom så att ni kan finna livets kärna. Älska och du 

kommer att kunna komma in i min hemliga skattkammare, det kommer inte att finnas några fler 

hemligheter, allt kommer att avslöjas för dig när du klättrar upp till toppen av sann kärlek. 

6 Dagens barn kommer att bli morgondagens apostlar, och ni kan redan nu bli det. Sträva inte av 

fåfänga efter att lämna minnet av ditt namn i brödraskapet. Ta de goda apostlarna som exempel, överträffa 

dem om du vill, men gör det bara av kärlek till människorna. Sträva efter det goda, arbeta för fred, visa 

alltid vägen till fulländning. 

7 Jag inspirerar er i era meditationer så att ni i mitt namn kan trösta de sjuka och lära era 

medmänniskor att återvända till mig genom att sträva efter harmoni, hälsa och fred. Ge denna så älskade 

mänsklighet hälsans hemlighet, säg till den att den måste återvända till enkelhet, uppriktighet, bön och 

barmhärtiga gärningar. Där hittar hon allt hon kan önska sig. 

Jag kommer att stå vid din sida i den stund då du ska uppfylla dina krav. Jag uppmuntrar er att följa 

den vägen där ni alla måste erkänna, omfamna och bilda en familj. Närhelst du sträcker ut din hand för att 

göra något gott kommer min utstrålning att flöda ner och du kommer att märka att omgivningen fylls av en 

utsökt doft som kommer att emanera från dina goda gärningar. 

8 Välsignade är alla de som banar väg för mänskligheten, som förbereder dess framtid för er. Märk 

denna nådens tid som ni lever i med gärningar som kommer att förbli inpräntade i era medmänniskors 

medvetande. Dessa verk kommer att vara era pionjärsteg, den mest effektiva uppmaning ni kan göra till 

dem och det arv som säkert kommer att bestå. 

9 Skona dem från smärta, varna och instruera dem genom goda exempel, så att mänskligheten snart 

kan komma på rätt spår. Jag vill inte se dem gråta eller fortsätta att snubbla. Hon är min älskade dotter som 

jag vill rädda. 

10 Pilgrimer från jorden: Ni står i skuggan av det mäktiga trädet och njuter av dess frukt. Här finns en 

källa med rent och kristallklart vatten där du kan släcka din törst. Här hittar du allt du behöver. 

11 Du har lämnat bakom dig de mängder av män och kvinnor som fortfarande letar efter trädet och 

våren. 

12 Jag har sett dig stark. När hunger, trötthet och törst hade försvunnit från er, sade jag till er: Vänd 

era ögon mot dem som förgås på grund av brist. 

13 Den stjärna som vägleder dig och som är din guide har lyst över allt. Men alla har inte kunnat se 

det, och de har gått vilse. 

14 Det är så här jag ser människornas själar i denna tid: hungriga för att brödet har gömts för dem - 

skeppsbrutna för att de har blivit svaga inför världens passioner och inte har funnit en räddande hand som 

sträcker ut sig mot dem. 

15 Jag förbereder er redan som själarnas fiskare för att kärleksfullt rädda era medmänniskor. 
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16 Var ett stöd för de sjuka och utmattade, för nu är du stark. Laga såren, vare sig de är själens eller 

kroppens, genom att hälla min helande balsam på dem. När den törstande inte längre har kraft att komma 

till mig, för du vattnet till hans läppar. 

17 Detta är min eviga kärlekslag som jag föreskriver för er. Ditt hjärta skall vara förbundets nya ark, i 

vilken det skall förvaras. Då är det detta inre ljus som vägleder dina steg och markerar vägen för dem som 

följer dig. 

18 Mitt ord är just nu det manna som ger näring åt din själ på dess resa genom ett liv fullt av 

bekymmer, lidanden och kamp, precis som det gjorde när du gick igenom öknen. Men detta manna är ett 

manna för evigt liv - inte som det manna som gav näring åt Israels folk bara så länge som ökenvandringen 

varade, och som barnen i detta folk bevarade minnet av genom att ta med sig en handfull som en kvarleva. 

19 Män och kvinnor, förbli trogna mina läror så att ni bland era medmänniskor kan vara som solar 

som skingrar mörkret, ge barnen ett gott exempel så att de i familjens famn kan vara som en ljusstake med 

osläckbart ljus. 

20 Välsignade är mina älskade varelser i vilka jag ser en ivrig ansträngning och samtidigt smärta, en 

djup smärta, eftersom ni vet att denna tid snart kommer att ta slut och det är mycket lite som ni har använt 

av min undervisning. Men sannerligen säger jag er: nådens tid är inte slut. Jag kommer att vara runt dig 

och bevaka dina steg. Profeternas ögon skall se mig vandra framför det utvalda folket. 

21 Jag är oändlig kärlek, sublim barmhärtighet, och jag lämnar aldrig mina barn försvarslösa. Min 

Ande är alltid med dig och väntar på att du ska få min smekning. Ni har aldrig varit föräldralösa, och om 

ni känner er övergivna under en kort tid är det för att ni har lämnat mig. Men nu ser jag att du vill känna 

effekten av min nåd. 

22 Välsignad är den som kallar på mig, för jag kommer ner i hans hjärta och stannar i honom. Den 

som önskar ljuset från min Ande kommer att bli upplyst. Den som kallar på mig som Fader kommer att 

möta mig som Fader. När du behöver mig som läkare kommer jag att vara med dig och du kommer att 

känna min helande balsam. Till den som anropar mig som bror ska jag sträcka ut min barmhärtiga hand för 

att vägleda och trösta honom, och den som ber mig som mästare ska få undervisning i sitt hjärta. 

23 Ingenting är omöjligt för mig. Jag är den Allsmäktige, och den oändliga kärlek jag känner för mina 

skapelser får mig att ge människor min barmhärtighet och förlåtelse. Dessa skall inte se på dina svagheter 

utan bara lyfta upp sin själ, för den är en del av min Ande och tillhör mig. Ovanför den finns anden, som 

är den gudomliga gnista som jag har placerat i varje mänsklig varelse. 

Jag ska göra dig till en pelare, för jag bygger nu en ny värld, en värld av fred och ljus. 

24 Och ni som likt lärjungarna från den andra eran hör mitt ord, ber mig att vara ett användbart 

instrument för mitt verk, och jag ger er styrka och ljus för att göra det. På alla dina vägar kommer du att 

känna mig. 

25 Jag vill att ni ska förstå mitt ord från den tiden, som ska inpräntas i era hjärtan, och att ni likaså ska 

förstå innebörden av min ankomst i den andra tidsåldern. För det som hände under den tiden var verket för 

själens återlösning. 

26 Jag kom ner som frälsare från perfektion genom att bli människa på jorden. Jag fullföljde 

uppdraget att rädda alla varelser som hade fallit i synd genom sin olydnad sedan Adam. Deras svaghet fick 

deras själar att falla allt djupare. Men i sinom tid, för att uppfylla förkunnelsen om Messias ankomst, blev 

jag människa för att ge min undervisning och för att avlägsna själens kedjor och ge den återuppståndelse. 

27 Ni vet alla vad som hände vid den sista måltiden. Det bröd och vin som jag gav till mina lärjungar 

var mat för hela universum. De symboliserade mitt väsen och min kärlek som regerar över alla mina barn, 

troende och icke-troende. Ljuset från min Ande gavs till alla. 

28 Jag tvättade mina apostlars fötter för att visa min ödmjukhet och för att bjuda in dem att ge sig ut 

på jordens vägar för att förbereda varje hjärta med min kärlek - med den enorma kärlek som jag känner för 

alla, så att ingen skulle gå förlorad och alla skulle komma till mig. Men denna handling lär er att rena er 

från alla synder om ni vill påbörja fullföljandet av ert uppdrag. 

29 Ingenting hade jag undanhållit för mig själv. Vad skulle människor kunna göra mot mig som jag 

inte hade vetat i förväg? Allt hade förberetts enligt min vilja, och när det skedde var det den väg som jag 

hade förutbestämt för att övertyga hjärtan. De släpade mig till korset, blottade min kropp och satte fast 

mina händer och fötter i träet. - Detta är korsets symbolik: 
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30 Det horisontella strecket är världens synd, som står i motsats till det vertikala strecket. Den senare 

stiger upp till höjderna och markerar dem. Men synden är alltid ett hinder för att höja sig till det 

gudomliga. 

31 Jag var fastspikad i träet, och när min ande såg hjärtats kyla, illviljan, och sedan glädjen när de såg 

den där kroppen som martyr, förvrängdes ansiktet av smärta. Mina läppar talade då dessa ord: "Förlåt dem, 

Herre, för de vet inte vad de gör." 

Nu i denna tid förlåter jag er igen eftersom ni fortfarande inte har förstått mig. Hur många av Mina 

skapade varelser påstår sig älska Mig och älskar Mig inte - hur många som tror att de tjänar Mig tjänar 

frestelsen! 

32 Återigen vilar mina ögon på folkmassorna och jag känner igen den ena och den andra av dem som 

omgav mig vid den tiden - av dem som hade fått mirakel strax innan och ändå inte kunde känna igen mig. 

33 Jag såg varken barmhärtighet eller kärlek i dessa ansikten. Därför sade jag till folket: "Jag törstar." 

Det var inte kroppens törst, utan själens törst som fick dessa ord att uttalas. Jag törstade efter 

människornas kärlek. Men långt ifrån att älska dem såg jag i dem en tillfredsställelse, en njutning av att ha 

fått mig att lida till döds. Då skakade jorden, solen mörknade och det hände att Min ande lossnade från 

Jesu kropp. 

34 Mina barn såg den kropp på vilken syndens hela tyngd och världens skam föll, och den 

martyriserade kroppen ropade: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" 

35 Sedan vände jag min blick mot Marias sorgsna ansikte, mot min apostel Johannes och mot de 

kvinnor som följde Maria, och eftersom jag ville lämna ytterligare ett bevis på min kärlek, anförtrodde jag 

alla mina barns vård och beskydd åt Maria och sade till henne: "Kvinna, där är ditt barn", och till 

Johannes: "Barn, där är din mor". Det var det arv jag testamenterade till mänskligheten i det ögonblicket. 

Johannes förkroppsligade barnet, mänskligheten. Du anförtroddes åt Maria för att hon ska göra förböner, 

trösta och skydda alla varelser i all evighet. 

36 Sedan vände jag mig till den som skrek av rädsla och som också spikades upp på ett kors: Dimas. 

Jag gick in i hans hjärta och såg hans stora omvändelse. Han sade till mig: "Du, som är fullkomlig, 

korsfäster de. Förbarma dig över min stackars syndare." Jag tröstade honom genom att säga: "Sannerligen, 

sannerligen, om några ögonblick kommer du att vara med mig i paradiset." 

37 Den fysiska döden närmade sig Jesus, och då talade jag dessa ord: "Fader, i dina händer 

överlämnar jag min ande." 

Jag lärde er att återvända till Fadern efter att ha uppfyllt hans bud. Min ande återvände till hans närvaro 

för att förenas med hans ande. 

38 Mina sista ord var: "Allt är gjort." Välsignat är det hjärta som kan nå slutmålet på sin 

utvecklingsväg, för jag kommer att ta emot det och det kommer att vara fullt av nåd och fullkomlighet. 

39 Detta är de sju ord som världen hör år efter år utan att förstå deras andliga innebörd. 

40 Mina lärjungar och vänner, efter Jesu bortgång hämtade de kroppen, balsamerade den enligt 

sedvänjan och placerade den i ett gravvalv. Under de tre följande dagarna gick Min Ande ner till de 

världar där själarna väntade på Mig för att ge dem frihet och visa dem vägen. Frälsningen nådde också de 

varelser som befann sig i de mörka sfärerna och väntade på sin frälsare. 

41 Därefter visade jag mig genom att göra mig synlig och besökte min mor, Maria Magdalena, och 

även mina lärjungar. Före min himmelsfärd gav jag dem min sista instruktion för att visa dem hur de 

måste uppträda bland människor om de skulle föra med sig min oändliga visdom, den perfekta 

instruktionen, för att väcka alla själar till nytt liv. 

42 Och idag, när tiden närmar sig för att ta avsked av er, säger jag till er: Var obekymrade efter denna 

begränsade undervisningstid. Själarna har utvecklats och ni behöver inte se mig med materiella ögon. Det 

är inte heller längre nödvändigt för er att höra mitt ord från materiella munnar. Själen har utvecklats, den 

har rest sig och kommer att ta emot andligt. Jag kommer också att visa vägen för alla mina lärjungar i 

framtiden. 

43 Jag ger mina instruktioner till alla mina barn. Mästaren berättar för dig: När ni väl har förvandlat 

de själar som anförtrotts er till bördiga fält där kärleken bär frukt, kommer enhet och broderskap att råda 

bland er. Då kan ni betrakta er själva som mina lärjungar. 
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44 Ibland talar jag till er i bilder så att ni kan tränga in i de djupa lärorna genom att prägla mitt ord i er 

fantasi, och jag talar till er utförligt så att det inte finns något som kan förolämpa eller förvirra er. Om det 

inte vore så skulle ni redan ha skapat rangmärken, grader och klassificeringar bland lärjungar och 

lärjungar, bland de "första" och de "sista" i era församlingar, och mitt i festligheterna skulle ni kröna er 

själva med fiktiva lagerkransar. Männen har nämligen en tendens till fåfänga och uppvisning. 

45 Så bland er själva det frö av broderskap som mina apostlar odlade på den tiden. Detta frö blev den 

modell som de använde för att plantera kyrkor, byar och städer. 

46 Vad behöver du veta för att lära ut min lära?: Kärlek. Det är omöjligt för er att vara Kristi 

missionärer om ni inte har kärlek i era hjärtan. Ni kommer alla att nå fram till mig, och det kommer att ske 

genom kärlek. Vissa kommer att komma tidigare och andra senare. De som är mest försenade på grund av 

eget fel måste fälla flest tårar. 

Ni är alla som blommor som inte öppnar sig samtidigt för att ta emot den nya dagens ljus. Om ditt 

hjärta har förblivit stängt för den gudomliga kärleken, säger jag dig nu: ditt förflutna har passerat, nu 

återtar evigheten dig. Jag håller i mina händer boken om ditt tidigare liv, där det säkert finns många 

fläckar. Men i den finns också de tomma sidorna för ditt framtida liv och din förvandling. Jag ser och vet 

allt. 

47 Jag säger er än en gång att ni alla kommer att förenas med mig. Men var och en måste själv 

"erövra" himlen. Du kan göra denna "erövring" lätt genom kärlek eller smärtsamt genom smärta. Jag 

hjälper er, tröstar er och vägleder er, men ni måste göra resten själva. Jag stärker dig, och denna styrka är 

kärlekens styrka, den sanna energin som driver universum, allt skapat, och utan vilken du inte skulle 

existera. 

Jag döljer för dig boken om ditt förflutna, för om du skulle se dess sidor skulle du gråta av sorg och bli 

sjuk av sorg. För många skulle deras förskräckelse och sorg vara så stor att de skulle anse sig ovärdiga till 

förlåtelse och upprättelse. Till och med i dessa mörka frågor lyser min kärlek fram, vilket besparar er en 

fruktansvärd och ändlös plåga och skapar nya vägar där ni gradvis kan förnya er själ genom rena verk. 

Men om du skulle känna till de framtida sidorna i din livsbok - vad du skulle le av lycka! 

48 När ni väl har upphöjt er själva kommer ni med glädje att minnas era tidigare lidanden och tacka 

Fadern. För dessa lidanden var mindre än vad du förtjänade. 

49 Här är mitt ord som ges genom människans intellekt. För att den ska bli så perfekt som ni önskar 

måste ni förandliga er själva och dela den med era bröder och systrar genom vilka jag talar till er. Ge dem 

idealism, sinnesfrid och incitament. Ditt arbete är svårt att utföra för själen och mycket betungande för 

kroppen. Mitt arbete behöver starka röstbärare, endast på detta sätt kommer det att kunna utföra de 

mirakler som den icke-troende världen kräver, det vill säga de som är som Thomas i sitt tvivel - som måste 

se och röra för att bli övertygade, utan att veta att de också skulle kunna utföra mirakler om de tog mindre 

Thomas och mer Mästaren som talar till er som ett exempel. 

50 Ni röstbärare av mitt ord: Så länge ert arbete inte förstås och ni ser att ni inte får den 

uppmärksamhet och uppskattning ni förtjänar på grund av det arbete ni gör - kom till rätta med det, förlåt, 

förlora inte er vänlighet. Men när ni känner den andliga beröringen av Mitt ljus som riktas mot ert 

intellekt, för att sedan komma från era läppar - tänk på Mig, överlåt er med glädje till Min kärlek, tjäna 

Mig med oändlig glädje, och vet att ni genom att göra det tjänar era bröder och systrar. Jag kommer att 

belöna din förberedelse genom att fylla dig med nåd i dessa stunder. För att förtjäna allt detta måste du bli 

kärleksfull och ha känslan av sann välgörenhet i ditt hjärta. 

51 Tänk inte på jordiska "visdomar" eller filosofier när du förbereder dig för min manifestation, för 

allt detta kommer att vara meningslöst inför min visdom. Det är jag som inspirerar dig i din hänryckning 

och ger dig styrka för att fullfölja din svåra uppgift. Om ni överlämnar er till mig, vad har ni då att frukta? 

52 Be, men låt din bön bestämmas av dina dagliga avsikter och gärningar, det kommer att bli din 

bästa bön. Men om du vill rikta en tanke till mig för att uttrycka en önskan med den, säg bara till mig: 

"Fader, din vilja skall ske för mig." Med detta kommer du att be om ännu mer än du kan förstå och hoppas 

på, och denna enkla mening, denna tanke, kommer att förenkla ännu mer det "Fader vår" som du bad mig 

om i en annan tid. 
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53 På så sätt har du en bön som ber om allt och som talar bäst för dig. Men inte dina läppar skall säga 

det, utan ditt hjärta skall känna det; för att säga det är inte att känna det, och om du känner det behöver du 

inte säga det till mig. Jag vet hur man hör andens röst och förstår dess språk. 

54 Finns det någon större glädje för dig än att veta detta? Eller tror ni att jag är beroende av att ni talar 

om för mig vad jag ska göra? Stärk inte er själva i uppfattningen att lämpliga platser, speciella kläder och 

till och med vissa beteenden är nödvändiga för Mina manifestationer för att Jag ska kunna göra Mig själv 

känd. Dagarna kommer att komma när Min inspiration kommer att vara med er på vilken plats som helst 

och vid vilken tidpunkt som helst, inför olika folkmassor, där ni kommer att uttrycka Mina tankar med ord 

och på språk som alla kommer att förstå. 

55 Den enda kyrka där detta ord ska klinga är din brors hjärta. Lär du dig språk för att kunna förmedla 

mitt ord på andra språk än det du talar? Jag säger er att ni ska uttrycka mina tankar, som är ljus, och var 

och en ska ta emot dem på sitt eget språk, precis som det hände när mina apostlar talade om mitt rike till 

människor med olika tungomål eller språk. De som tror att dessa häpnadsväckande händelser är sanna 

kallar dem mirakel, medan andra förnekar dem eftersom de anser dem omöjliga. Men jag säger er att det är 

små saker som ni kommer att kunna göra utan ansträngning om ni verkligen är lärjungar av min kärlek. 

Följ ditt hjärtas impulser, mina röstbärare, utan att imitera någon. Kom ihåg att alla har en uppgift att 

utföra. 

56 Människor, förök er, hjälp med era tankar dem som är mina redskap. I sin förtjusning ger de dig 

det andliga ljuset, den näring som stärker och gläder dig. De tjänar för att du ska kunna lära dig. I morgon 

kommer andra att göra det för dig som du gör för dem i dag. Man kan säga att den yttre formen av det 

språk som jag talade under "den andra eran" och det som jag använder nu är olika, och delvis har du rätt. 

För Jesus talade till er då med uttryck och uttryckssätt från de nationer han levde i, precis som jag gör i 

dag när det gäller andan hos dem som hör mitt ord. Men det andliga innehåll som förmedlas av detta ord, 

som gavs då och nu, är detsamma, är ett, är oföränderligt. Ändå har detta förblivit obemärkt för många 

vars hjärtan är förhärdade och vars sinnen är stängda. 

57 Det finns alltid de som avviker från roten och klamrar sig fast vid det yttre, där de går vilse utan att 

inse det. Det språk som uppenbarar sig i vart och ett av mina barn genom vilka jag talar till er är av stor 

enkelhet och renhet, avslöjar kärlek och har ett andligt innehåll. Men låt dig inte förledas av melodiska 

uttryck som låter bra i öronen men som inte säger något till hjärtat. 

58 Låt ditt hjärta röra sig mer än din hjärna, för det är den senare som är herre över det. Ju högre en 

människa är, desto mer älskar hon, desto ödmjukare är hon och desto friskare är hon. 

59 Sök mitt arbete i den renaste och högsta av din tro, din kärlek och dina idéer. Komplicera den inte 

med överflödig kunskap, och fördunkla inte denna lärans glans med yttre former av dyrkan. Glöm inte att 

ni har avvikit från den sanna vägen genom dessa saker och andra saker som jag kommer att berätta för er 

senare. 

60 Vad föredrar du? Att söka mig genom de föremål som du skapar för att representera mig, eller att 

direkt i ditt hjärta ta emot min kärleks beröring eller min rösts rop? Spiritualisera er själva. I sanning säger 

jag er att den som uppnår detta kommer att äga något som är mer värt än alla jordiska titlar och 

utnämningar. 

61 Du kommer att uppleva mirakel när detta sker, och även innan dess kommer otroliga händelser att 

inträffa. Framåt, lärjungar! Låt er inte skrämmas av själar utan ljus, vare sig de är inkarnerade eller inte 

längre inkarnerade. Men älska dem och hjälp dem, för även de är mina älskade barn som fortfarande 

kommer att söka mig, precis som ni har sökt mig. Jag kommer då att ta emot dem och omfamna dem som 

"den förlorade sonen". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 248 
1 Min frid vare i varje själ. Känn denna frid djupt, så att ljuset kan bryta fram och göra de sanna 

vägarna synliga för er, så att ni kan vända er bort från de mörka vägar som ni har färdats på i århundraden 

och snubblat bland taggiga buskar. Med hur mycket trångmål har ni inte täckt den vackra planeten som jag 

har anförtrott er för att ni ska kunna bo på den ett ögonblick av ert eviga liv. 

2 Endast med frid i din själ kommer du att kunna följa mig och förstå mig. Den undervisning som 

jag ger er är avsedd för starka själar, för människor som har blivit starka i smärta och kärlek, så att de 

senare kan lysa inför mänskligheten som förebilder. 

3 Om du tänker på Jesu exempel kommer du att använda min undervisning på bästa sätt. Men om ni 

fortsätter att äta de bittra frukterna som mänskligheten odlar kommer ni att förstå lite eller ingenting av 

Mästarens undervisning. Det finns många farliga och giftiga frukter, eftersom de lovar sötma på utsidan 

men döljer gift på insidan. 

4 Jag säger till er på nytt: Låt era själar vila och glöm för ett ögonblick era problem i tanken att de är 

hela mänsklighetens problem, när världen går igenom en tid av gottgörelse. 

5 Ni är som buskar som ibland har grenar som är så magra och sjuka att de behöver en smärtsam 

beskärning för att ta bort de sjuka delarna så att de kan återhämta sig. När min kärleksrättvisa tar bort de 

sjuka grenarna som skadar människans hjärta från det mänskliga trädet, reser den det upp. När en 

människa ska få en kroppsdel avhuggen suckar hon, darrar och blir feg, trots att hon vet att det görs för att 

avlägsna det som är sjukt, det som är dött och hotar det som fortfarande kan leva. Även rosor som beskärs 

förlorar sitt liv som en smärttår, men sedan täcker de sig själva med de vackraste blommorna. Min Kärlek 

beskär på ett oändligt mycket högre sätt det onda i mina barns hjärtan, ibland genom att offra mig själv. 

När människor korsfäste mig, täckte jag mina bödlar med min godhet och förlåtelse och gav dem liv. Med 

mina ord och i min tystnad fyllde jag dem med ljus, jag försvarade och räddade dem. På så sätt begränsar 

jag ondskan, jag avvärjer den med min kärlek och jag försvarar och räddar den som gör det onda. Dessa 

förlåtelser var, är och kommer att vara eviga källor till frälsning. 

6 I dag, precis som tidigare, reser jag er upp när ni faller, jag ingriper när ni går vilse. Inse att du inte 

har något att frukta från mig. Var rädda för er själva! 

7 Jag visar alltid mina barn det enkla, vackra och säkra sättet. Jag besparar er de långa, svåra och 

sorgliga fotvandringar som ni skapar för er själva genom era verk. Om du avviker eller är trög och 

försenar din ankomst på ljusets väg är det bara för att du är envis. 

8 Jag ger er nya avslöjanden så att ni också kan uppnå nya omvandlingar. Ingenting och ingen 

kommer att kunna hindra mina undervisningsord från att nå själarna i form av skrifter. Mitt ord kommer 

att förstöra allt falskt som har samlats i människans liv. 

9 Jag börjar inte ett litet gräl, utan ett stort krig mellan världsåskådningar där den inspirerade 

kommer att lysa. Jag ska ge dig det rätta ordet så att du kan tolka min undervisning korrekt. 

10 Kom till Mästaren och lär dig av honom så att du kan avlägsna de dåliga tolkningar som du har fått 

lära dig om skrifterna från tidigare tider. Dessa felaktiga tolkningar, som var som blinda speglar, lät dig 

inte se sanningen. 

11 Man har talat till er om Antikrist, vilket hänvisar till en uppenbarelse av min lärjunge Johannes. Du 

har felaktigt tillämpat denna personlighet på många av dina medmänniskor, både i det förflutna och i nuet. 

Idag säger jag er att Antikrist, så som mänskligheten har uppfattat honom, varken existerar eller kommer 

att existera. Antikrist är den som inte älskar, eftersom Kristus är Skaparens kärlek. Inse därför att er värld 

är full av antikrister som är förblindade av materialismen. 

12 Jag säger dig att det är bättre för dig att vara full av osäkerheter och förnekanden än full av falska 

övertygelser eller lögner som du tror är sanningar. En ärlig förnekelse som beror på tvivel eller okunskap 

skadar dig mindre än en falsk visshet om en osanning. Ett ärligt tvivel som hungrar efter förståelse är 

bättre än en fast tro på en myt. En desperat osäkerhet som skriker högt efter ljus är bättre än en fanatisk 

eller avgudadyrkande visshet. I dag dominerar de icke-troende, de besvikna och de förbittrade överallt. De 

är rebeller som ofta ser klarare än de andra, som inte uppfattar de rituella uppvisningarna som sådana, och 

som inte heller övertygas av de försäkringar som de har hört från dem som leder folket andligt. Alla dessa 

komplicerade teorier tillfredsställer inte deras hjärtan som törstar efter rent vatten, vilket lugnar deras 
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rädsla. De som du anser vara rebeller visar ofta mer ljus i sina frågor än de som svarar på dem för att de 

anser sig vara lärda eller viktiga. De känner, ser, förnimmer, hör och förstår med större klarhet än många 

som kallar sig själva för mästare i de gudomliga lärorna. 

13 Ni diskuterar också det fruktade och hemska världsslutet, som ni tror är nära förestående varje 

gång ett krig bryter ut. Därför säger jag er i dag att det slut som ni förväntar er inte kommer att inträffa. 

Mina ord från den andra tidsåldern syftar på den materialiserade och vetenskapliga världen som inte 

hedrar mig, inte älskar mig och inte erkänner mig. 

14 Du har bokstavligen trott på att det kommer människor som kommer att kalla sig "Kristus" och har 

slutligen trott och förstått att dessa kommer att vara falska kristusar. 

15 Ni vill ta symbolerna på fel sätt och ägna er åt dem på ett sådant sätt att ni hamnar i fel och till slut 

inte vet vad ni ska tänka. Tänk inte så mycket, rena din själ och ditt hjärta och kom till mig. Jag kommer 

att ge dig ljuset och avslöja för dig vad du behöver veta, både för din materiella förbättring och för din 

andliga uppstigning. 

16 Vilka är de falska kristusarna? Alla de som basunerar ut överlägsenhet och dygd och påstår sig 

sprida det goda, trots att de gör precis tvärtom. 

17 Ni talar fortfarande om Guds fruktansvärda rättvisa, om Jehovas vrede, om "öga för öga och tand 

för tand" på Domedagen när jag kommer att vara den hämnande domaren. Men hur många dagar av dom 

har du upplevt under din existens? I de sorgliga stunderna för din själ har jag inte varit din domare utan din 

försvarare. Ingen ilska kan existera i min ande. Hur skulle jag då kunna avslöja det? I mig finns bara 

harmoni. De som tar öga för öga och tand för tand är ni. Min rättvisa är kärleksfull och det är ni själva som 

ber om möjligheten att rena er. För jag straffar dig inte. 

18 Ni som vandrar i villfarelse, jag kommer snart att ta emot er och ge er min styrka och mitt ljus när 

ni kallar på mig. Det spelar ingen roll att du har märken av stora syndare i din kropp och i din själ. Jag 

kommer att få dig att välsigna dem som har förolämpat dig och att välsigna Gud för att han har tänkt att 

detta mirakel är möjligt i dig. Då kommer du att börja känna Kristi kärlek i ditt hjärta. 

Vissa tänker när de hör dessa ord: Hur är det möjligt att stora syndare kan ta emot denna nåd lika väl 

som de rättfärdiga, som får den genom förtjänst? O människor, 

Människor, ni ser inte längre än era ögon! Jag har alltid gett er mina förmåner av nåd, även innan ni 

förtjänade dem! 

19 Jag svarar både på en ren tanke och på den sorgliga klagan från den som närmar sig Mig fläckad 

när ens en gnista av ödmjukhet eller insikt försvinner från honom på grund av hans brist på kärlek till sina 

medmänniskor. 

20 Jag är försvarare av de svaga som fäller tårar över sin stora oförmåga och okunnighet. Jag är det 

gudomliga hoppet som kallar och tröstar den som gråter, jag är den kärleksfulla Jesus som mjukt smeker 

den som stönar i sin smärta och gottgörelse. 

21 Jag är din frälsare, din återlösare. Jag är sanningen som är tillgänglig för människan. 

22 Nu följer en annan av mina läror, lärjungar: I sanning säger jag er att när ni känner er starka, stora 

eller överlägsna, så rör ni er bort från mig eftersom er stolthet stryper känslan av ödmjukhet. Men när ni 

känner er små, när ni inser att ni är som atomer mitt i min skapelse, då närmar ni er mig, för på grund av er 

ödmjukhet beundrar ni mig, ni älskar mig och känner mig nära er. Sedan tänker du på allt det stora och 

outgrundliga som Gud har inom sig och som du skulle vilja lära känna och uppleva. Det verkar som om du 

hör ekot av gudomliga viskningar i din själ. 

23 Jag är din själs mästare och dess frälsare. Din kropp är ett av de många verktyg som du har fått. 

Men de flesta tenderar att glömma mig när de inkarnerar och går vilse, påverkade av det liv som omger 

dem på jorden. Detta händer när själen fortfarande saknar sann storhet och upphöjdhet. 

Andra, som inte glömmer att jag är deras Herre och Fader, visar sig omättliga när det gäller att be men 

snåla när det gäller att ge. De saknar själens generositet för att kunna älska. De tror att de vet hur man ber, 

men de vet inte hur man ger. De anstränger sig inte för att lära sig att be och ännu mindre för att lära sig att 

ge. Det enda de bör begära av mig är att jag utför min vilja gentemot dem. För ni har redan insett att min 

vilja är rättvis, perfekt och kärleksfull. 

24 Jag säger till er: "Be om något, och det skall ges er." 
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25 Tycker du att denna mening eller denna begäran är meningslös? Sannerligen säger jag er att den 

som vänder sig till mig och känner det har funnit en källa till mirakel. - När det gäller att ge, ge allt som 

kärleken råder dig att ge. 

26 Du försöker tysta själens renaste känslor i världen genom lämpliga nöjen. Men eftersom den 

gudomliga anden är gömd i er varelse måste ni alla underkasta er honom, en del tidigare, en del senare. 

27 Människor kommer inte att kunna kämpa mot Gud för evigt, den ende som kan höja er från ert 

tillstånd som ofullkomliga varelser till fulländningens höjder. 

28 Jag kommer att visa dig livets sanna mening med min undervisning och lära dig att tolka korrekt 

inte bara mitt ord från denna tid utan också från tidigare tider. För genom era felaktiga tolkningar har ni 

skapat fanatiska kultiska handlingar med hänvisning till mina ord. Därför kan ni inte förstå när jag säger 

till er: "Himmel och jord ska förgås, men mitt ord ska inte förgås". 

Du tänker: Är det möjligt att himlen kommer att förgås som jorden? Detta visar att du inte har någon 

djupare förståelse. Jag ville berätta för er att himlen som ni ser och jorden som ni bor på kommer att förgås 

när tiden går sekund för sekund. 

andra lämnar sitt märke på dem, men att mitt ords väsen och substans inte skulle förgås, eftersom det är 

evigt eftersom det är gudomligt, och det gudomliga är oföränderligt. 

Din jord och din himmel förändras och försvinner omärkligt för människor, medan min kärlek förblir 

oföränderlig. Min kärlek går inte förbi, för hela universum är fyllt av den. 

29 Jesus kom för att lära er kärlek, inte för att tillfredsställa er fåfänga nyfikenhet, men hur få vet hur 

man älskar i hans namn. När du gör något bra säger du: "Jag är ädel, generös och välgörenhetsmedveten, 

därför gör jag det här." Jag säger det till dig: Om du skulle göra dessa gärningar i Herrens namn skulle du 

vara ödmjuk, för godheten kommer från Gud och jag har gett den till din själ. Om du tillskriver dina goda 

gärningar till ditt mänskliga hjärta förnekar du därför din själ och honom som gav den dessa dygder. Å 

andra sidan, om du gör något ont, tvättar du dina händer som Pilatus och skyller det på Fadern och säger: 

"Det var Guds vilja, det stod skrivet, Gud ville det, det är ödet". 

30 Du säger att ingenting händer utan att Gud vill att du ska bli frikänd från dina fel. Men sannerligen 

säger jag er att ni misstar er, för era fel och er misär sker utan Guds vilja. Inse att den Allsmäktige aldrig 

tvingar dig med våld, med sin makt. Detta är vad ni gör med era svagare bröder och systrar. I sanning 

säger jag er: ondska, oärlighet och brist på harmoni är era; kärlek, tålamod och sinnesfrid kommer från 

Gud. När du älskar är det din själs skapare som inspirerar dig. Å andra sidan, när du hatar är det du själv, 

det är din svaghet som driver dig och förstör dig.  

31 När något dåligt händer i ditt liv kan du vara säker på att det är ditt fel. Men sedan frågar du dig 

själv: Varför tillåter Gud detta? Lider han inte genom våra synder? Gråter han inte när han ser oss gråta? 

Vad skulle det kosta honom att skona oss från dessa fall? Jag säger er: så länge ni inte älskar kommer Gud 

att vara något för er som ni inte kan förstå, eftersom er Skapares storsinthet är bortom er förståelse. 

32 Bli stark, stor, klok och lär dig att älska. Om du älskar, kommer du inte längre att ha den barnsliga 

önskan att förstå Gud, för då kommer du att se honom och känna honom, och det räcker för dig. 

33 Min kärlek svarar på de frågor som ni ibland ställer er själva i era lidanden. Jag låter dig bara 

känna smaken av den frukt som du har odlat för att du ska kunna känna något av det som du har fått andra 

att känna. Men jag säger er också detta: när ni gör er bägare av lidande överfylld, och jag skulle kunna 

bespara er smärtan, tillåter jag ändå att dessa och till och med döden finns i er. För själen står över alla 

dessa obetydliga sinnesintryck som prövar den med hjälp av kroppen. 

34 Jesus kom till folket för att lära er hur en upphöjd själ uthärdar gissel, förolämpningar och törnen, 

så att ni, när ni blir "korsfästa", kan ha modet att stå upp mot bödeln eller förtalaren, att älska honom och 

att välsigna honom. 

35 Det är på detta sätt du ska lämna världen och kroppen bakom dig. 

36 Men i dag, på denna nådens morgon, när mitt ord återvänder till er genom det mänskliga sinnet, 

välkomnar jag er. 

37 Mänskligheten, ni förbereder er för att fira Jesu födelse. 

38 Julens högtid, glädje och minnen. 
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39 För de rika och mäktiga innebär det världsliga tillfredsställelser och nöjen. För dem som följer 

Kristus, som varken hade säng eller hem den natt då han föddes, är det en fest av brist men av andlig 

glädje. 

40 Kristna människor, ni som förbereder er för att smycka era altaren och hålla era högtider, 

sannerligen säger jag er att ert hjärta är tomt. Har ni inte tänkt på att de altaren som ni reser och de bilder 

som ni föreställer mig med bara är en fröjd för era ögon och en kopia av det gudomliga som är mycket 

långt ifrån verkligheten? Jag har alltid bott i den sanna ödmjukhetens tempel. På samma sätt har jag lärt er 

att utföra er uppgift med all kärlek och självförnekelse. 

41 I dag ser jag att denna lära har berövats sin kraft, att dess innebörd har glömts bort av denna 

kristendom. För även de som orsakar svårigheter för sina familjer kallar sig kristna. De som visar upp 

prakt och makt och de som uppviglar till krig kallar sig också för kristna. Men alla kommer inte att följa 

det exemplet och den vägen, för många kommer att vakna upp till insikt om att själens storhet bygger på 

hjärtats natur, som är hemvist för de rena känslor som Gud inspirerar människan. 

42 Det har gått ungefär 2000 år sedan jag kom till världen som människa. Jag påminner er bara om 

detta för att ni ska inse hur långt ni är ifrån att uppfylla mina instruktioner. Mitt exempel som en perfekt 

människa började från min födelse, fortsatte under hela min barndom och ungdomstid, tills det slutade i 

sista andetaget på tortyrkorset. Denna berättelse, skriven med mitt blod, är livets bok och början på 

människans frälsning. 

43 Jag levde bland människorna för att få dem att förstå att Faderns kärlek till dem var så stor att jag 

till slut begränsade mig själv för att leva med dem som en människa, långt ifrån alla de föreställningar om 

gudomlighet som folkets ledare hade som följde den lag som Moses hade lämnat till dem. Hur kunde de 

tänka sig Guds son i hans fattigdom medan de levde i rikedom? Hur kunde de böja sig för Jesus, 

snickarens son, när de kände sig privilegierade? 

De förstod inte min undervisning om kärlek och ödmjukhet. Min vagga var så fattig att ingen av dem 

kom nära, inte ens för att smeka mig eller titta kärleksfullt på mig. Men naturen var mycket glad över min 

närvaro som människa och sträckte ut sina armar mot mig i sina olika riken för att välkomna mig, medan 

den Eviges ljus, symboliserat av en stjärna, förkunnade Messias' ankomst till världen. 

44 Nu, i denna tid då jag inte behövde födas som en mänsklig varelse, eller bli en människa och sedan 

bli förföljd, kommer ljuset från Min Ande som lyser ner på er att beskådas av mänskligheten, som kommer 

att kunna känna igen var Mitt Ord för närvarande flödar ner. 

45 I dag kommer jag som ljus, som essens, för att fylla de människor av god vilja som visste hur de 

skulle fira den här dagen med andlighet och glädje och som erbjöd mig sina hjärtan som en gåva. 

46 Lidande och elände är vad du erbjuder din Herre, när du kommer ihåg att din Mästare också kom 

till världen för att lida. 

47 Jag tar emot detta offer och tänder en osläckbar låga i era hjärtan. Eftersom jag erbjöd mig själv 

som ett offer för att visa dig vägen till din frälsning - glöm inte att jag alltid är redo att sträcka ut min 

barmhärtiga hand för att rädda dig. 

48 Din andliga barndom är över och du måste nu förstå din utveckling. 

49 Jag har gett er min ersättning eftersom jag har sagt er: "Den som fullgör sin uppgift som lärjunge 

kommer att bli lik sin Mästare." Så kärlek, skapa fred i hjärtan, göra mirakel. Återuppliva till nådens liv, 

återuppliva de "döda" till sanningen. 

50 Spiritualister, var tolkar och budbärare av mitt ord. På denna dag smeker jag alla människor som i 

enlighet med de instruktioner de har fått minns min ankomst. 

51 Vid röstbärarens hänryckning kommer min gudomliga stråle, min inspiration att sänka sig över er 

så att ni kan förstå mitt ord. Jag vill se er förenade i en enda önskan: fred bland mänskligheten. 

52 Välsignad är den som kommer i längtan efter mig, för han kommer att få ljuset från min gudomliga 

Ande. Den som söker mig gör det för att han inom sig själv har känt att tiden för hans uppåtgående 

utveckling har kommit. 

53 Det mänskliga sinnet försöker bryta de kedjor som har hållit det fängslat. Jag har sagt er att nu är 

det dags för sinnet och själen att söka sin frihet. För framför dem breder sig ett oändligt stort område där 

de kan lära känna och uppnå mer än det som deras hjärta har pekat ut för dem. På detta sätt kan människan 

fullända sig själv och få mer visdom. Då kommer sanningen att finnas i varje mänsklig tanke. 
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54 Idag talar jag till er genom många röstbärare, och genom dem lämnar jag en lärobok för er själ, 

precis som jag under den andra tidsåldern lämnade ett arv av visdom och kärlek till mänskligheten. För 

grunden för min undervisning är kärleken, den universella och högsta kraften som syftar till att förena alla 

varelser i en familj. 

55 Ni måste ha denna gudomliga egenskap, för där det inte finns någon kärlek kan det inte finnas 

någon barmhärtighet. Ändå har jag fyllt er med kärlek så att närhelst ett tillfälle ges att utöva 

barmhärtighet gör ni det, väl medvetna om att den inte är föremål för och fastlåst i en viss form. 

För att du ska kunna utveckla de nödvändiga förmågorna för detta har jag gett dig en del av mig själv 

som lever inom dig. Det är din själ, upplyst av Anden, som får dig att förstå att du har kommit från mig. 

56 Därför kan du förstå att den gudomliga kraften kan manifestera sig i allt som är liv, för livet är allt 

som omger dig. Jag har instruerat er att inte begränsa er Gud till en enda form. Jag kan ta alla former eller 

inte ha någon, eftersom jag är Skaparen. 

57 När din intelligens leder dig till livets princip och du upptäcker hur varelser uppstår och förändras, 

kommer du att bli förvånad när du förstår förklaringen till många av mina läror. Där kommer du att 

upptäcka att Gud uppenbarar sig i allt, från varelser som är omärkliga för din blick till de största världarna 

och stjärnorna. 

58 På så sätt kommer du att förstå att människan inte skapar liv och naturkrafter, utan att hon bara 

använder och omvandlar det som redan har skapats. I detta syfte har jag placerat människan i skapelsen, så 

att hon kan utveckla alla de gåvor och förmågor som jag har utrustat henne med. 

59 Skapelsen är Gud själv, och den tid kommer när människor som inte inser det förhållande som 

finns mellan Skaparen och människan kommer att förstå att människan hämtar allt hon gör från den 

gudomliga kraften. 

60 Människan har en utveckling, precis som allt som utgör skapelsen. Han var omogen i början. Hans 

intelligens motsvarade det primitiva liv han levde. Men Gud såg till att han skulle utvecklas ur sig själv, att 

han skulle inse vad som är gott och vad som är ont, så att han skulle upptäcka sin andliga sida och sin 

fysiska sida i sig själv, eftersom hans själ till en början inte kunde det. 

På så sätt utvecklades människan gradvis, med kunskap om varifrån hon kom och vart hon var på väg, 

med kunskap om sina förmågor som skulle vägleda henne till fulländning. Så kom han fram till den här 

tiden när jag avslöjade för honom att ett jordiskt liv inte räcker för att fullända själen. 

61 Du kan få ett tydligt bevis på detta när du ser att erfarenheten hos dagens människa är större än 

erfarenheten hos tidigare tiders människor. För själen tar med sig det ljus som den fått i tidigare 

livssituationer. 

Men ni har kallat denna tid för ljusets århundrade på grund av den mänskliga vetenskapens framsteg, 

eftersom det gudomliga ljuset har lyst i varje sinne. 

62 Det är jag, Fadern, som talar till er. För den som tvivlar gör jag mitt ord klart och tydligt. Den 

uppenbarar sig i enlighet med röstbärarens förmåga. Hans hjärna tar emot överföringen av min visdom och 

uttrycker den enligt sin förmåga. Men innebörden är densamma för alla sändare. 

63 Jag tar emot er alla och välsignar er. 

64 Här är den perfekta domaren bland er, som knackar på dörrarna till er för att få er att förstå vilken 

liten betydelse era tankar, ord och gärningar kan ha för hans allsmäktighet, rättvisa och sanning. Din själ 

har kunnat utvecklas på ett sådant sätt att din ande inte bara dömer överträdelserna i din nuvarande 

existens, utan också avslöjar din gamla skuld till min gudomliga rättvisa. 

65 När dina känslor har uppnått en större andlighet kommer minnet av ditt förflutna och intuitionen 

att bli tydligare hos dig. Nu har du bara en vag uppfattning om allt detta. Men den hjälper dig ändå att bära 

ditt kors med överlåtelse och förtroende - i förvissning om att din själ på detta sätt kommer att renas och 

räddas. 

66 De som brukade håna Jesus när de såg honom kippa efter andan med korset på sina axlar är de som 

i dag frivilligt har tagit sitt kors för att bestiga kullen. De som då ropade "korsfäst honom" har nu ägnat sig 

åt att tjäna mig och älska mig. 

67 Dessa skrik genomborrade mitt hjärta, detta hat och dessa hädelser och hädelser gjorde mig illa. 

Men jag gav dem inte döden, utan jag förlät dem och gav dem nytt liv eftersom de inte visste vad de 

gjorde. 
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68 Andligt sett är jag fortfarande fastspikad vid korset, även om ni har lossat min kropp från korsets 

trä. Blod och vatten flödar fortfarande från min sida och alla sår är färska, eftersom ni fortfarande inte 

älskar varandra, eftersom det fortfarande finns fiendskap och krig. 

69 Jag välsignar er: Förbered er så att ni tydligt kan höra samvetets röst och så att era andars ögon kan 

urskilja sanningen i allt vad jag har sagt till er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 249 
1 Älskade människor, här är "Ordet" bland er, samma ord som talade till er i den andra tidsåldern 

och som idag manifesterar sig andligt genom människans sinne. 

2 Jag säger er att Jesu existens bland människorna inte var lätt. Från min barndom kom bitterhetens 

bägare till mina läppar. Men detta är vad jag kom för att göra: att lida från början till slut för att visa er 

vägen till frälsning och för att lära er att om jag, livets, fridens och salighetens Herre, har avstått från min 

ära för att lida genom er på jorden, vad finns det då för er? Vad kan du förvänta dig av lyckor, nöjen och 

framgångar i din jordiska värld? 

3 Den kristna världen firar fortfarande dagen då Jesus kom till världen. Men även under 

minnesdagarna hörs krigsbruset och människor dödar varandra. Kvinnorna lämnas försvarslösa och barnen 

föräldralösa. Under tiden sprider Maria, modern, sin kärleksmantel över hela världen. Hon är hjärtats 

värme, den eviga livmodern, hemmet. Jesu fullkomligaste moder som människa lärde också sin gudomliga 

läxa, som började i krubban i stallet och slutade på Golgata kors. 

4 Frid vare med människor av god vilja som älskar, välsignar och ber för mänskligheten. 

5 Mina skapelser, ni som söker mig utan att begära något av mig och bara förväntar er det som min 

vilja ger er: när ni känner min kärlek och mina förmåner tar ni emot dem med djup kärlek, ni anförtror mig 

era tankar och ni berättar för mig att ni önskar att fullända er själva. 

6 Ni är som fåglar som letar efter ett bo för att hitta skydd. Ni har närmat er varandra med en önskan 

om värme, och mitt ord har gett er näring och tillfredsställt era hjärtan. 

7 På denna dag presenterar ni era verk inför mig. Du lämnar tårar och lidande bakom dig och har 

hopp om att det nya året kommer att ge mänskligheten den efterlängtade freden. 

8 Du tackar mig för att du har funnit mig efter att ha lidit bristande förståelse och besvikelser, och 

när du känner dig älskad av mig sjunger du en tacksång. 

9 Du upptäcker nu skatten, arvet som du har sökt, och när du gick in i din själ blev du förvånad när 

du upptäckte dina gåvor, när du såg förmågor som var dolda och bortglömda. 

10 Du har i mig funnit den kärlek du sökte, den sanna Mästaren, den trogna vännen. Alla de ädla 

strängarna i din själ har vaknat, och du känner en önskan att berätta för mänskligheten att Min Ande 

vibrerar över varje varelse, att Mitt ljus har blivit ett ord som alla kan höra, och att det instrument som Jag 

har valt är den mänskliga varelsen som genom Min vilja har blivit ett språkrör för Min undervisning. 

Om de goda nyheterna når folket genom din förmedling och du blir hörd, kommer du att glädjas. Om 

de inte lyssnar på dig ska du inte oroa dig, för jag kommer att göra mig känd på många sätt för att besegra 

människans oregerlighet. 

11 Under den andra epoken sade jag till mina lärjungar: "Jag ska komma tillbaka och tala till 

människans själ när hon har känt synden på sin höjdpunkt." Men jag visade dem på vilket sätt jag skulle 

komma tillbaka, andligt, och här är jag nu och uppfyller mitt löfte. 

Lärjungarna frågade mig: "Hur ska vi känna igen dig?" Och jag gav dem tecken på min ankomst. Men 

nu ser ni att även om dessa apostlar inte finns på jorden har ni känt igen er Faders röst i dem som jag har 

valt i denna tid för att överföra min undervisning till er. 

12 När jag anlände till Golgata och tömde min bägare av lidande var många av dem som hör mig tala 

idag genom en människas förmedling närvarande. De förstod inte vem han var som talade till dem, och det 

är ni som ignorerade mina instruktioner och säger till mig i dag: "Mästare, vi älskar dig, vi vill följa dig. 

Om vi inte kände igen dig i en annan tid - nu ser vi vårt misstag och ber dig om förlåtelse. Låt oss följa 

dina steg direkt." 

13 Men jag säger till er: O lärjungar, ni som har öppnat era hjärtan och låter mitt ord gro som ett 

fruktbart frö, växa och bära frukt - låt denna undervisning lämna alla sina fördelar inom er, så att de kan 

vara till gagn för era medmänniskor. 

14 Tiden närmar sig då människans ande kommer att söka sanningen. Då kommer min säd att sås på 

hela jordens yta och apostlar kommer att dyka upp överallt. 

15 Förbered er idag, ha tålamod i kampen. Alla dina lidanden kommer att belönas. Känn min 

smekning och min förlåtelse som kommer att lindra dina lidanden. Det är så ni renar er själva för att 

komma till mig rena. - När jag talar till dig på detta sätt känner du frid och ditt hjärta blir stilla. 
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16 Lämna dina svårigheter bakom dig, sök mig inte på vägen av smärta. Kom till mig som är 

kärleken. 

17 Jag vill se dig stark, jag vill se dig bära ditt kors med tålamod och dela ut gåvor på din väg. Var 

uppmärksam på var och en av dina handlingar så att du alltid kan vara värdig den frid som jag erbjuder 

dig. 

18 Ni människoskaror, mina barn, ni som kommer hit i längtan efter ljus: Ni väntar på mina ord, mina 

tankar, så att ni kan glömma era lidanden. 

19 Ni har samlats här och har funnit mitt ljus i betydelsen av min undervisning. När ni talade till 

varandra förstod ni att det var ett och samma skäl som fick er att söka mig i detta ord, och att detta skäl var 

törsten efter sanning, törsten efter kärlek. 

20 Mycket lite var det jag behövde ge er, människor, för ni bär redan i er själ allt det ni har bett mig 

om. Jag behövde bara instruera er att se till det eviga i er varelse, så att ni där kan upptäcka ert arv och era 

rikedomar. 

21 Endast mitt ljus öppnar själens ögon för sanningen, endast detta lyser upp den oändliga vägen till 

sann visdom, vägen till din frälsning. 

22 Ju mer du söker längs denna väg, desto mer kommer du att hitta, ju mer du gräver, desto större 

skatter kommer du att hitta - skatter som var dolda, men som finns i din själ och i det liv som hör till den. 

23 Hur många rikedomar hade du inte glömt och hur många underverk kommer du inte att upptäcka 

på vägen! 

24 Ni har fortfarande mycket att lära er för att bli mottagliga för mina inspirationer och mina kallelser. 

Hur ofta uppfattar du inte vibrationerna från det andliga utan att kunna förstå vem som kallar dig! Det 

"språket" är så förvirrande för dig att du inte kan förstå det och det slutar med att du tillskriver de andliga 

manifestationerna hallucinationer eller materiella orsaker. 

25 Era hjärtan är hårda och era sinnen dåraktiga, eftersom de inte tillåter själen att ta emot inflytande 

från sitt sanna hem. Detta var inte Guds folk i forna tider: andlighet odlades av de människor med enkelt 

hjärta och upplyft själ som strävade efter att uppfylla den gudomliga lagen och lyda jordens lagar. 

26 Jag vill känna och älskas igen som på den tiden, men på ett mer andligt sätt. 

27 Detta tillkännagavs genom profeter, genom mitt ord och genom en av mina apostlar. Om du 

verkligen kunde förena alla dessa uppenbarelser till en enda, skulle du bli förvånad över den klarhet med 

vilken de talar om den tid som du lever i och om de manifestationer som du bevittnar. 

28 Min förkunnelse genom det mänskliga intellektet kommer att vara kort. För om det skulle bli 

långvarigt skulle ni sluta, ni skulle bara anpassa er för att njuta av mitt ord, och ni skulle så småningom 

vänja er vid min närvaro. Därför kommer min manifestation i denna form snart att ta slut, och då kommer 

ni att finna er tvungna att studera det ni har hört, att fullända er bön för att känna min närvaro och att bättre 

förbereda er för att bli värdiga för mina mirakel. 

29 Jag vill att du ska undvika två misstag: att stanna upp i dina gudstjänsthandlingar och att göra för 

snabba framsteg. Gå orubbligt steg för steg mot det mål som jag har satt upp för dig. På detta sätt kommer 

du gradvis att stiga upp, rena din själs fläckar och betala av dina skulder. Du kommer allt närmare det 

eviga livet, som är avsett att vara hemvist för alla själar när de har uppnått fulländning. 

30 När ni hör mig, mina små barn, ber en del av er om förlåtelse, andra gråter. Jag ser tårar av kärlek, 

av ånger, av rädsla - jag tar emot dem alla. Inse hur många olika sätt du hörs av din Mästare, som vet hur 

han ska tolka alla "språk". 

31 När du hör mig vill du inte att denna timme ska gå förbi. "Vilken frid, vilket lugn, vilken oändlig 

lycka!" säger din själ till mig. Men jag svarar dig: Du kommer att ha denna frid, denna lycka, denna lycka 

av att känna, älska, veta och kunna i det andliga livet - inte för en timme, utan för all evighet. 

32 Jag kommer att vänta på dig i det förlovade landet, och mitt ljus kommer att följa dig på din väg 

tills du når mig. För jag är ljuset som lyser ner för att belysa din väg. 

33 I mitt ord har jag gjort profetior till dig som du har sett gå i uppfyllelse, så att de som hör ditt 

vittnesbörd kan dela din tro. Hur mycket glädje kommer inte de som hittills har levt utan tro att få öppna 

ögonen och plötsligt upptäcka det eviga livet och inom sig själva likheten med själva gudomligheten! I det 

ögonblicket kommer tillvaron att förändras för dessa varelser, för de kommer inte längre att tillhöra dem 
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som ber utan dem som tackar. De som ber gör det för att de inte inser att de har tillräckligt, och de som 

tackar gör det för att de är övertygade om att de har mer än de förtjänar. 

34 När ni betraktar naturens underverk och inser att ni har varit föremål för gudomlig kärlek och 

barmhärtighet, har inte tacksamhet flödat ur era hjärtan? Vilket större bevis på tacksamhet kan du ge mig i 

det ögonblicket än din beundran, din ödmjukhet och din bekännelse av min storhet? Då var det varken 

smärta, svårigheter eller själviskhet som gjorde att ditt hjärta blev upphetsat för mig. 

35 När du viskar en bön om tacksägelse, följ den med verk som bekräftar den känslan. 

36 Jag måste avlägsna alla fel från er, för den tidsperiod under vilken jag talar till er i denna form är 

redan mycket kort, och när år 1950 är slut kommer ni att ha en större förståelse för mitt arbete eftersom ni 

kommer att ha studerat min undervisning mer ingående med hjälp av de kloka råden från min andevärld. 

De röstbärare som har anförtrotts uppgiften att förmedla det gudomliga budskapet kommer att förbereda 

sig med större kunskap om sitt ansvar. 

37 Fram till den tid då jag drar tillbaka mitt ord måste det ske en rening bland er av gudstjänst och 

sedvänjor. Då ska den som vill följa mig med sanningens fana ge sig ut och följa mig, och den som av 

själviskhet och för att söka personlig fördel framhärdar i att förvanska det som är rent, kommer att tvingas 

lida konsekvenserna av sin olydnad och brist på vaksamhet. 

38 Det är inte jag som bestraffar barnet, utan det kommer själv att känna av sitt straff. Varje ogräs 

kommer att dras upp med roten. 

39 Jag har befriat detta spiritualistiska folk, jag har belyst deras "fält" och avlägsnat barriärer och 

hinder för dem. Men det har också ett stort ansvar för de många fördelarna. 

Vakta så att du tydligt kan höra ditt samvetes röst, som visar dig vad du bör göra och alltid uppmanar dig 

att vara vaksam. 

40 Under det här året, som har tjänat dig som förberedelse, eftersom du har ansträngt dig för att bryta 

de kedjor som band dig till en fanatism som hindrade din andliga utveckling, har du haft den fasta viljan 

att göra dig av med många fördomar. Sedan dess har du känt dig friare och närmare sanningen. Nu 

kommer du att känna dig starkare för kampen. 

41 Hur många händelser kommer att inträffa! Hur många små världar som skapats av människan 

kommer inte att förstöras! Sannerligen säger jag er att varje falsk storhet och varje själviskt verk skall gå 

om intet. 

42 Det är få bland er som har förstått min undervisning. Men när min avgångsögonblick har kommit, 

kommer jag att lämna mina lärjungar med den kunskap och den styrka som krävs för att möta kampen. 

Mästaren är mild mot er, eftersom jag ser era ansträngningar, som även om de är små är värdefulla och 

som jag accepterar. 

Du är övertygad om att du arbetar för själen, att det du sår med tårar i dag kommer att bära söt frukt i 

morgon. Vem vågar slösa bort sin tid när han vet detta? 

43 Snart kommer min undervisning att publiceras på olika språk. Då kommer mitt ord, min 

undervisning, att föra er i kontakt med människor i fjärran länder, och även om ni aldrig har sett varandra 

kommer ni att känna igen varandra. Även om det finns länder och hav mellan er kommer ni att förenas och 

bli ett genom mitt verk. 

44 När år 1950 närmar sig sitt slut kommer många av er att känna osäkerhet och tvivel. Varför tvivlar 

vissa på mina uppenbarelser, som har en högre intelligens än de som tror på min manifestation? För det är 

inte mänsklig kunskap eller intellekt som kan bedöma min sanning, och när människan förstår detta grips 

hon av rädsla för allt nytt, för allt som är okänt för henne, för att omedvetet förkasta det. Men ni, de svaga, 

de outbildade, som inte kan nå upp till höjden hos dem som är kända för sin intelligens, är de som tror, och 

ni kan fördjupa er i det andliga mysteriet. Varför? För det är Anden som avslöjar det eviga livet och dess 

underverk för sinnet. 

45 Den mänskliga intelligensen är en kraft som du nu ska slåss mot, för genom den har människan 

skapat sig idéer och föreställningar om det andliga som inte har uppenbarats för henne genom Anden. 

46 För denna kamp ska ni vara starka - med en styrka som också kommer från anden. Din styrka 

kommer aldrig att baseras på din kropp, eller på pengarnas makt eller på jordiska medel. Endast din tro på 

sanningen som lever i dig kommer att göra dig segerrik i kampen.  
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47 Världen kommer att bli upprörd när mitt ord hörs i nationerna, för människornas ande, som är 

beredd på denna uppenbarelse, kommer att beröras av glädje och samtidigt av fruktan. Då ska den som vill 

veta sanningen frigöra sig från sina materialistiska idéer och fräscha upp sig med de ljusfyllda horisonter 

som presenterar sig för hans blick. Men den som framhärdar i sitt mörka sinne och i sin kamp mot detta 

ljus är fortfarande fri att göra det. 

48 Hjärtats förändring mot andlighet kommer att leda till vänskap och broderskap mellan nationerna. 

Men det är nödvändigt att ni förbereder er, för konflikten kommer att bli stor. När människor reser sig mot 

varandra i krig är det inte för att det är min vilja, utan för att de inte har förstått Guds lag. 

49 Eftersom själens utveckling är underställd en rättvis lag, renas människan på sin väg. På så sätt blir 

han genom sig själv rättfärdig inför Gud. 

50 Den nuvarande tiden har överraskat mänskligheten mycket långt från den rätta vägen. Krig, 

hunger, epidemier, sorg och förstörelse är röster som talar om bristen på barmhärtighet, andlighet och 

rättvisa som råder i världen. 

51 Förstå att jag inspirerar er till fred. Jag har aldrig uppmanat er till krig. 

52 Mitt i detta kaos har jag undervisat er och dragit er ut ur passionernas virvelvind för att avslöja för 

er det som jag lovade er i andra tider - att berätta för er att även om ni är små och ödmjuka kommer er 

andliga förberedelse och tro att förvandla er till modiga soldater och osjälviska apostlar för mitt verk. 

53 Världen kommer att känna Min närvaro i dig, kommer att minnas Min lag som glömts bort idag 

och kommer att känna till de nya uppenbarelserna och lärorna. Mänskligheten kommer att skåda mig i all 

min härlighet när den tar emot vittnesmålet om era kärleksverk. 

54 Om din tro blir svag inför stora prövningar kommer du inte att kunna inspirera dina medmänniskor 

till tro, du kommer inte att kunna bota de sjuka, skaka syndarens hjärta eller trösta de drabbade. Du 

kommer att känna dig tillfälligt berövad den kraft som du har för att lysa upp vägar och öppna dörrar för 

de behövande. Du kommer att känna dig ovärdig att ta den blinde mannen i handen för att vägleda honom, 

och då kommer ditt hjärta att gråta bittert. Endast om du ber med all din tillit till mig kommer jag att ta 

emot dig, höra dig, ge din själ frid och tända din troslampa med min kärleks outsläckliga ljus. 

55 Jag har velat skapa ett folk av er, en familj som är förenad i min lag, som älskar varandra och där 

det inte finns någon illvilja, så att ni kan tjäna som exempel för era medmänniskor och utgöra grunden för 

min helgedom. 

56 Jag begär inget omöjligt av er, jag vill bara att ni ska vara sanningsenliga i era ord och handlingar. 

Om du följer mina instruktioner med ödmjukhet och förståelse - om du uttrycker dygd och enkelhet i ditt 

liv - behöver du inte tala eller anstränga dig för att väcka dina medmänniskors själ. Då räcker det med 

vittnesmålet om din aktiva välgörenhet. 

57 Ni kommer inte att vara de enda som bär detta ansvar. Det kommer att finnas nya skaror av 

människor, nya "arbetare" och nya "soldater" med lika stor eller till och med större glöd och kärlek som ni 

har, som kommer att lyckas ta ett steg framåt på utvecklingens väg. 

58 På samma sätt som jag lärde de tolv apostlarna i den andra epoken att bota sjuka, älska sin nästa, 

förlåta förolämpningar, befria de besatta och väcka de "döda" till nytt liv med kärlekens ord och gärningar, 

har jag också lärt er så att ni kan bli sanna apostlar för min undervisning. 

59 Låt era sinnen vila, trän ert förnuft, för sannerligen säger jag er att ni kommer att få från mig det 

som ni har förberett er på, och jag kan säga er: Här är jag för att uppfylla mitt löfte om att jag skulle vara 

med er på nytt. 

60 Tala till mig i din innersta del av din varelse, för jag hör ditt andliga språk. Ni pekar ut era olyckor 

för mig, men jag ser också att ni lider när ni ser det lidande som mänskligheten tömmer som en bittra 

bägare i denna tid, eftersom världen har förkastat mig, fallit i frestelsens klor och slår ut i sin okunnighet 

och ångest. Jag närmar mig full av ödmjukhet för att knacka på dörren till varje hjärta för att ge människor 

tröst, frid, bröd för deras själar. Men människan har glömt mig och kastar mig långt ifrån sig, eftersom hon 

inte känner igen mig. Människan gråter över sitt förflutna eftersom hon tror att jag är långt borta, eftersom 

hon inte har hört detta ord som jag ger er nu. Därför påminner jag er än en gång om det sublima uppdrag 

ni har att utföra bland mänskligheten. 

61 Jag har fyllt er med min kraft så att ni kan väcka själar, så att ni kan förmedla min frid, så att ni kan 

be för dem som inte vet hur man ber, så att ni känner era medmänniskors smärta och ber för dem. 
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Ni är de människor som jag har väckt och begåvat för att ta de första stegen fulla av kärlek, broderskap 

och förlåtelse. Var sanna lärjungar som studerar och följer de instruktioner som jag har gett er. För jag 

lämnar er på jorden som mina lärjungar. 

62 Människor: Bland er finns icke-troende som inte är nöjda med innebörden av Mitt Ord, som inte 

känner sann tro på Min andliga manifestation, som söker Mig i materialism, i sånger och ordböner, i riter 

och ceremonier, eftersom deras själar ännu inte har vuxit sig starka i sanningen, och av denna anledning 

lämnar de Mig. 

63 Jag har lärt dig många saker. Jag har lovat dig att bo i den helgedom som du förbereder för mig i 

ditt hjärta. Men de som praktiserar en materialiserad kult tror att de behagar mig och uppfyller sitt uppdrag 

på ett bättre sätt. Men jag säger till dem: Jag har tydligt gett dig mina instruktioner. Varför fortsätter du att 

sova? 

Jag har talat mycket till er, men ni har lärt er väldigt lite. När jag har gett er stora uppenbarelser har ni 

gjort uppror mot dem och sagt: "Detta sätt att dyrka Fadern behagar inte oss, vi ska hålla fast vid våra 

former av dyrkan. För formen för att dyrka Fadern från ande till ande har vi inte lärt oss." 

Men jag säger er: Tiden kommer att gå och du kommer att fortsätta att sova och du kommer inte att få 

det härliga uppvaknandet som lyfter upp din själ. I morgon kommer ni att känna er föräldralösa i mig, och 

även om jag är så nära er kommer ni inte att känna mig eftersom ni inte har lärt er att känna mig. 

64 Kom ihåg, älskat folk, att er Fader alltid har talat till er. Under den andra tidsåldern visade den 

gudomlige mästaren er vägen uppåt och lämnade sina fotspår på den, så att ni kunde nå det sanna 

fosterlandet. I den nuvarande tiden har jag upplyst din själ, jag har förberett dig genom mitt ord och min 

nåd så att du kan börja arbeta som Elia. På så sätt kan ni bli ledare för människor. 

65 Detta är den tid då jag har förenat och samlat de tolv stammarna av Israels utvalda folk för att än 

en gång ta emot undervisningen från det gudomliga "Ordet". Som Mästare har jag gjort min undervisning 

hörbar bland er. Jag har förberett dig genom mitt ord, orienterat dig. Men denna form av kommunikation 

med dig kommer snart att försvinna. 

66 "Israel, bli mänsklighetens ledare, ge den det eviga livets bröd, visa den detta andliga arbete, så att 

de olika religionerna kan andliggöra sig själva i mina läror, och på grundval av detta 

På så sätt kommer Guds rike till alla människor." 

67 Jag ger er mjölk och honung eftersom ni är det folk som har ett svårt uppdrag att fullfölja - ett 

uppdrag som inte kommer att bli ett tungt kors på era axlar. Ni är de människor som har erkänt mig en 

gång till, och fulla av andlighet vill ni visa upp er fana inför mänskligheten. 

68 Jag har lärt er att leva i harmoni med mig och att vara ödmjuka och enkla i alla era handlingar och 

tankar. Jag har lärt er att medan människan uppviglar sina krig för att döda sig själv, bör ni vara min 

gudomlighets soldater, med ljusets vapen i era händer för att bekämpa världens hat och okunnighet. 

69 Inse, mitt folk, hur människor i er omgivning kämpar i sin rädsla och smärta, och ni är de som är 

kallade att ge dem tröst, uppmuntran och kärlek från min gudomliga Ande. 

70 Se, när du har fullgjort ditt uppdrag på detta sätt kommer du att känna min frid, och du ska låta 

människor ta del av denna frid. Ge upp alla jordiska ambitioner och klä er i min kärlek, så att min 

barmhärtighet kan manifesteras genom er över hela världen. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 250 
1 Vilken själ som hör mig tala om det utlovade landet känner inte en längtan efter att leva i det? 

Syftet med min förkunnelse bland er är att hjälpa er själ att nå ljusets och den eviga fridens värld, varifrån 

er Skapares härlighet kan uppfattas. I alla tider har en väg utstakats för dig så att du kan nå porten till den 

evighet, det liv som väntar din själ. 

2 Jag har förlåtit dig och lättat din försoningsbörda så att du kan gå framåt snabbare, rensa bort din 

skuld och känna dig stärkt att börja resan igen. Stor är er uppgift och kamp på jorden, men ännu större i 

dessa tider av krig och katastrofer, där ni måste lära er att be med sådan hängivenhet att er själ - osynlig 

och okränkbar för andra - kan stoppa krigets utbredning och sprida fredens mantel över nationerna. 

3 Den nation som ni lever i är inte det nya Jerusalem, för den staden väntar på er i det andliga. Men 

den har valts ut för min manifestation i denna tid, och den kommer att vara som en dörr som kommer att 

leda er till den vitglänsande staden som min apostel Johannes såg i sin hänryckning. 

4 Utlänningar kommer att komma till er stad och ni bör betrakta dem som bröder i anden, utan att 

förakta dem för att de är av en annan ras. 

5 Lyft upp dina tankar för några ögonblick och jag kommer att låta krigsljudet nå ditt hjärta, 

människornas klagan, mödrarnas smärta, barnens gråt, så att du kan förstå ditt uppdrag och börja fullfölja 

det. Nu är det en tid av dom där du ser hur den rike snåljåpen och de mäktiga och till och med beroende 

nationer berövas sin makt, liksom den som utan sin ägares tillåtelse har tillskansat sig främmande saker för 

att öka sin rikedom. Även för honom har dagen kommit då han måste se andra händer ta ifrån honom det 

han olagligt ägde. 

6 Ni tror att ni i er materiella fattigdom är undantagna från min dom. Men jag säger er att ni misstar 

er, för ni kan också bli rika snyltare av den andliga rikedom som jag överlämnar till er. 

7 Idag har jag bett er att lyfta era tankar och försöka känna den smärta som nationerna lider. Men jag 

har sett att ni ännu inte kan känna era medmänniskors smärta, även om luften ni andas är genomsyrad av 

denna smärta. Måste du också gå igenom den prövningen och tömma den bägaren för att förstå den smärta 

som tynger mänskligheten? Ditt hjärta är fortfarande förhärdat och kärlekens kristallklara vatten flödar 

inte därifrån. 

8 Välsignad är den som vill tjäna sina medmänniskor, eftersom han har sett de svårigheter som 

plågar dem. Jag låter honom vila på mitt bröst när han har avslutat sitt arbete. Kom ihåg: när livet log mot 

dig såg du likgiltigt på dem som led. Och andra, som har upplevt elände och uppnått ett härligt liv - i 

stället för att hjälpa dem som knackar på deras dörrar, jagar de bort dem från deras närvaro och säger till 

dem: "Gå din väg, lid och kämpa som jag led och kämpade, så kommer du också att få det som jag har 

uppnått med så mycket ansträngning." 

9 Min lära lär dig: Även om du genom stora prövningar och lidanden har fått den frid som ditt hjärta 

åtnjuter i ljuset från din andliga själ, ska du dela ut dessa juveler bland dina medmänniskor utan att söka 

veta om de har förtjänst för att kunna äga dem. 

10 Mitt ord hade samma effekt på dig som när det väckte Lasarus till liv. En andedräkt av död hade 

trängt in i era hjärtan och förstört allt hopp ni hade om att överleva det krig som ständigt hotade er fred. 

Men samtidigt som nyheterna om kriget kom, fick ni veta att Mästarens röst hördes i en samling enkla och 

ödmjuka hjärtan, och utan att fråga er själva djupare om detta var sant, om ett sådant mirakel var möjligt, 

kom ni och begärde mig, då ni visste att jag är Fred. 

11 När du hörde den rösten rörde sig alla strängar i din själ och du utropade: "Det är du, min Herre, 

som talar!" Men er tro har ännu inte blivit absolut, för trots att ni är med mig fruktar ni fortfarande, som de 

lärjungar som seglade med mig i en båt. När de såg havets vågor svälla, ropade de: "Herre, Herre, rädda 

oss, vi är på väg att gå under." 

12 Varför fruktar du, folk, fastän du står under min barmhärtighets beskydd? Varför misstror du min 

makt? Låt inte dina ansträngningar att höra mig bli värdelösa och ofruktbara. Tänk på att många kommer 

från avlägsna platser för att höra mitt ord. Andra måste övervinna familjens skepsis. Ytterligare andra ser 

sig tvingade att överge sina jordiska arbeten och världsliga plikter, och denna uppoffring får inte vara 

ofruktbar. 
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13 Kom ihåg: Om du kan sätta all din tro på mitt ord i stället för tvivel och misstro, kommer det, när 

det skrivs in i din själ med din kärleks eld, att upplysa dig i varje ögonblick och uppmuntra dig i alla dina 

prövningar. 

14 Det är mycket som din själ fruktar från träldomens kedjor, eftersom den redan känner till smaken 

av lidandets bägare. 

15 Ni älskar fred över allt annat, och det är denna längtan i er själ som har lockat mig till er, o folk. 

För ni vet att freden är helt koncentrerad i mig. Det skulle vara förgäves om du sökte den i olika mänskliga 

institutioner, bland maktmänniskor eller i den moderna vetenskapens mest avancerade teorier, eftersom 

mänskligheten har förlorat denna skatt. Om människan vill återfå denna gåva som hon har kastat bort 

måste hon oåterkalleligt söka den hos mig, som det hände med dig. 

16 De instruktioner som jag har gett er är tydliga och begripliga för alla mina barn. För jag vill 

förbereda er för att bli budbärare av dessa goda nyheter, som visar mänskligheten det bästa sättet att söka 

mig för att finna frid. 

17 Här uppfylls det ord som jag gav er när Jesus, i den andra tidsåldern, tackade sin Fader för att han 

hade gömt sin visdom för de lärda och bildade, men gett den till de ödmjuka och avslöjat den. Ja, mitt folk, 

för de som ni kallar de lärda uppblåser sig själva och vill hålla det vanliga folket nere genom att bara lära 

dem vad de anser vara smulorna av det bröd som de har fått från mig. De fattiga däremot, de "små 

människorna", som verkligen känner till de svårigheter som livet medför och de umbäranden som följer 

med det - när de väl kan kalla något för sitt eget känner de att det är för mycket för dem, och därför delar 

de med sig av det till de andra. Jag tillägger nu: Om den giriga människan blir en generös människa och 

den arroganta människan blir en ödmjuk människa, kommer de omedelbart att få ta del av allt som jag har 

i beredskap för den som vet hur man lever dygdigt. För min kärlek är inte partiell, den är allomfattande, 

den är för alla mina barn. 

18 Allt detta måste du veta. För om någon vill bli vis i mina läror, låt honom inte glömma att för att 

uppnå detta måste han först vara ödmjuk som Salomo, som jag gjorde till kung och som var så vis att hans 

namn var känt och högt respekterat i den tidens värld, som han förvånade med sina kloka råd och domar. 

Men all hans makt, kunskap och härlighet förstördes under min rättvisas makt när han bröt mot mina bud. 

19 Människor, kämpa och arbeta för fred, precis som Israel intog det förlovade landet efter så många 

svårigheter och konflikter som de var tvungna att leva igenom och övervinna. Jag vet att din själ förstår 

mig väl när jag talar till den om Israel, för du bär på detta frö i ditt väsen och historien är skriven i din 

ande. 

20 Där finns hans erfarenhet, utveckling och kunskap, där finns boken som öppnats i hans själ, som 

visar honom lagen och räddar honom från att falla i fel. Jag har fått din själ att reinkarnera i denna tid, 

långt från gamla jordiska ägodelar som skulle ha gjort dig materialistisk, vilket hände med andra raser och 

folk, så att din enda passion skulle vara att göra en andlig brytning för mänskligheten, att visa den vart den 

ska vända sina steg och att leda den till freden i mitt rike av rättvisa och kärlek. 

21 I dag kommer ni och ber om barmhärtighet, och vem kan säga att han inte har fått den? De sjuka 

har tillfrisknat, de trötta vandrarna har funnit frid, de som hungrar och törstar efter förandligande har stillat 

sin hunger och törst. Men fortfarande finns det bland dem som följer mig några som inte har vaknat upp, 

som tvivlar och kräver bevis för att tro. Jag ger dem vad de behöver enligt min vilja. Men det är inte 

jordiska ägodelar som jag ger dem. Jag har för mina barn själens tillgångar, och från dem kommer jag att 

ge dem förbehållslöst till den som ber mig om dem med sina barmhärtiga gärningar och sin kärlek till sina 

medmänniskor. 

22 Jag söker den andliga själen, som är en del av mitt väsen, för att instruera och vägleda den, jag vill 

höja den och få den att komma till mig, men alla känner inte igen mig och vet inte heller hur de ska ta 

emot mig. Världen och dess oräkneliga prövningar har gjort ditt hjärta bittert och du har inte längre kraft 

att tänka på det andliga livet. Men jag säger er att idag, eftersom världen har blivit fientligt inställd till er, 

måste ni söka skydd i min oändliga kärlek med ännu större iver. 

23 Min undervisning sipprar långsamt ner till dig som oavbrutna droppar av kristallklart vatten. Den 

lägger gradvis grunden för tro, hopp och tillit till det verk som jag har rekommenderat till varje själ. 

24 Naturens krafter släpps lös mot människan. Ni behöver inte vara rädda eftersom ni vet att jag har 

gett er auktoritet att besegra ondskan och skydda era medmänniskor. Du kan beordra dessa 
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förstörelseelement att stanna upp och de kommer att lyda. Om du förblir bönefull och vaksam kommer du 

att kunna göra mirakel och förvåna världen. 

25 Be uppriktigt, umgås med Min Ande, men sök inte upp någon särskild plats för att göra det. Be 

under ett träd, på vägen, på toppen av ett berg eller i hörnet av din sovplats, så kommer jag ner och talar 

till dig, upplyser dig och ger dig styrka.  

26 När ni hör detta ord, öppna era hjärtan och låt dess ljus väcka er, och senare, när ni är rena och 

förberedda, gå ut i världen och sprid vittnesbörd om det ni har fått. 

Många erbjuder mig sina första frukter med glädje, medan andra räddhågat döljer sin säd. De använde 

all sin kraft och fick ändå inte den frukt de så gärna ville ha. Men jag ser deras iver, deras kärlek och säger 

till dem: Hoppas, håll ut, och du kommer att skörda. 

27 Se till att det dåliga fröet inte frodas, att det inte gror på jorden. Arbeta i dag, eftersom tiden är 

gynnsam för sådd, och jag kommer att hjälpa dig med odlingen. 

28 Jag har bestämt er nation till att vara en avbild av det andra Jerusalem. Snart kommer era bröder 

och systrar från olika raser att komma till den, och när de ser den blomma kommer deras maktbegär att 

vakna och de kommer att vilja plundra er. Jag varnar er och säger till er: Jag har förberett er nation för att 

erbjuda fred åt de trötta vandrarna, bröd åt de hungriga och ljus åt själarna. Jag vill inte att främlingarna 

ska bli herrar och ni slavar. Jag inspirerar er med kärlek, rättvisa och rättfärdighet, så att ni kan leva i fred. 

29 Utnyttja tiden och studera min undervisning, för år 1950 närmar sig redan, då jag kommer att sluta 

tala på detta sätt. Låt mig korrigera dig och föra dig steg för steg till perfektion. 

30 Maria ber för dig, och även om du inte ser henne, känner du att hennes kärlek och tröst sjunker ner 

i din varelse som en nådens dagg. De lidande har då blivit fulla av hopp, syndare har renats och ni har alla 

blivit välsignade och "smorda" av henne. Sök i den gudomliga modern tröst för dina lidanden. Tror ni att 

hon kan förvägra sina barn sin hjälp och sitt skydd när de vänder sig till henne i kärlek? Nej, människor, i 

hennes gudomliga ande finner ni bara kärlek, hjärtlighet och barmhärtighet. 

31 Kvinnor i världen, ta Maria som förebild, minns den tid då hon levde med er som en dygdig kvinna 

och självuppoffrande mor, och ni kommer att känna er själ fylld av nytt mod. 

32 Och ni män som har skapats till min avbild och som går igenom prövningarnas väg och känner den 

gudomliga rättvisan - var besjälade av mod, använd era gåvor och styr era liv med kärlek och visdom. 

33 För att uppmuntra er säger jag till er: "Ät av detta bröd och ni kommer aldrig att dö. Drick av detta 

kristallklara vatten och du kommer aldrig mer att törsta". 

34 Under denna tid har jag gjort mig känd för er i denna form för att förbereda er själ för dialogen från 

ande till ande. Jag talar länge till er så att ni kan känna igen den gudomliga innebörden av mitt ord och inte 

förvirras av andra läror. 

35 Jag har fått dig att gå en väg av förnyelse så att du inte känner skam när du är i min närvaro och så 

att du känner dig värdig att höra mig. 

36 Jag ser in i det innersta av ditt hjärta. Jag har också upptäckt vad ni ännu inte har gjort. Bli därför 

inte förvånad över att jag ibland korrigerar dig redan innan du har gjort ett misstag. 

37 När Fadern skapade världen och gav den ödet att vara en försoningsplats visste han redan att hans 

barn skulle falla offer för svagheter och överträdelser på vägen, att ett hem skulle behövas för att ta det 

första steget mot förnyelse och fulländning. 

38 När de första människorna bebodde jorden lade Skaparen sin kärlek i dem och gav dem en själ, 

tände sitt ljus i deras ande och gav dem samtidigt viljemässig frihet. 

39 Men medan vissa ansträngde sig för att förbli orubbliga i godhet, och kämpade mot alla frestelser i 

avsikt att förbli rena, värdiga Herren och i harmoni med sitt samvete, skapade andra, från synd till synd 

och från en överträdelse till nästa, länk efter länk en kedja av synder, och styrdes endast av sinnesrösten, 

dominerades av sina passioner, och sådde villfarelser och frestelser bland sina medmänniskor. Men vid 

sidan av dessa förvirrade själar har mina profeter också kommit som ängelbudbärare från min gudomlighet 

för att väcka mänskligheten, för att varna den för farorna och för att förkunna min ankomst.  

40 Mörkrets själar som korsar mänsklighetens väg förvirrar dem genom att fresta dem till 

avgudadyrkan, hedendom och fanatism. 

41 Mina profeter, mina budbärare, mina tjänare har bekämpat korruption och lögner, har lidit och dött 

för sina medmänniskor och har med pekfingret pekat på sanningens, rättvisans och kärlekens väg. 
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42 Sök profeternas ord och du kommer att finna att de redan vid den tiden förberedde dig och talade 

om händelser som skulle inträffa. Se hur Joel talade till er om dessa tider av andliga uppenbarelser. Inse att 

alla profeter kämpade mot avgudadyrkan för att lära ut dialogen mellan ande och ande. 

43 När Kristus kom till världen hade mänskligheten redan syndat mycket och syndafloden hade redan 

rensat jordens yta. Sodom och Gomorra hade slukats av eld och Babylon hade förstörts. Han krävde ett 

ansvar för olydnad mot hans lag och hans profeters blod, och han var tvungen att dömas och dödas - av 

sina egna barn! 

44 "Ordet" blev människa och tog kött från en jungfrulig livmoder. Han talade om ödmjukhet, 

förlåtelse, kärlek och andlig upphöjning och blev förföljd och fördömd. Trots att han var Gud led han och 

dog, han blev hånad och gisslad som en människa. 

45 De människor som kunde tränga in i hemligheterna i dessa uppenbarelser har upptäckt sanningen, 

och i dag böjer de sig för den. 

46 Men i denna tid visar sig förvirringen återigen, och människor fulla av stolthet över sin falska 

storhet försöker driva ut Jesu namn och hans undervisning ur människornas hjärtan - därav mörkret - 

medan Fadern, i uppfyllelse av Joels profetia, öppnar en ny tidsålder och häller ut sin Ande över allt kött 

och alla själar. Han låter sig höras, gör sig själv konkret och synlig genom att uppenbara sig på många 

olika sätt. 

47 Naturen öppnar sitt sköte och överraskar världen och vetenskapen när hon avslöjar hemligheter 

som har förvånat människan och som är röster som talar om en visdom och en kraft som står över all 

mänsklig kunskap. I gravarna bevaras de döda kropparna, men själarna flyr och gör sig hörda för att vittna 

om själens överlevnad. 

48 Människans ögon - såväl hos barnet som hos tonåringen eller den vuxne - tränger in i det 

materiella för att kunna se det andliga livet och fördjupa sig i det som ligger bortom. 

49 Lyssna på dessa klumpiga och oambitiösa munspelare som uttalar gudomliga läror, och du 

kommer att upptäcka att denna manifestation är en av de största i denna tidsålder, som tillkännagavs 

många århundraden tidigare. 

50 Vem har inte haft drömmar som var riktiga profetior och som du sedan såg gå i uppfyllelse? Nu är 

ljusets tid inne, då själen vaknar upp, som har sovit under vetenskapen, fascinerad av materiella 

upptäckter. 

51 Människorna har också kallat denna tid för ljusets tid - på grund av sin vetenskap. Se hur de som 

fåglar färdas över himlens höjder. Se hur de styr haven och jorden och hur de har upptäckt ljuset för att 

lysa upp natten. Dagligen upptäcker de krafter och element som de kan kombinera och skapa nya 

överraskningar för mänskligheten, men detta ljus har förblindat dem. Materialism och fåfänga har gjort 

dem döva för hjärtats och samvetets röst. 

52 I dag strömmar den heliga andens ljus ner över världen så att människorna kan lyfta sina ansikten 

och inse att det bara finns en Gud och att hans lag är en lag som alla måste förena sig med så att 

mänsklighetens verk kan bli stora och värdiga Skaparen. 

53 Missta er inte, för innan det "sjätte inseglet" är slut kommer stora händelser att inträffa: Stjärnorna 

kommer att ge meningsfulla tecken, jordens nationer kommer att klaga, och från denna planet kommer tre 

delar att försvinna och endast en kommer att finnas kvar, på vilken den helige Andes säd kommer att växa 

upp som nytt liv. Mänskligheten kommer då att börja en ny tillvaro, förenad i en enda doktrin, ett enda 

språk och ett enda band av fred och broderskap. 

54 Hur långt är du inte från den tid då du levde under naturens lag och i din ande hörde Herrens röst 

som sade till de första: "Väx och förök er, fyll jorden". 

55 Förandligandet låter dig nu återgå till enkelhet och naturlighet. Men i din själ har du ljuset som du 

har skördat på den långa utvecklingsvägen. 

56 Andens ljus, som belyste människans första steg och följde henne på stigar och leder, på toppar 

och i avgrunder, kommer att få henne att återvända till början av vägen. Anden går aldrig vilse eftersom 

han är mitt eget ljus. Har ni någonsin hört honom säga att ni ska döda era medmänniskor, att ni ska 

förkasta fadern som har fött er eller modern som har fött er? Har du någonsin hört honom säga att du ska 

göra det som är förbjudet? Nej, mina barn, Anden har varit en god vägledare, rådgivare och domare, för i 

Anden är jag. 
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57 Det är därför jag alltid har sagt till er att jag är med er var ni än befinner er. Varför söker ni mig i 

föremål som skapats av era händer, fastän jag är allsmäktig? Varför skulle ni gå till vissa mötesplatser och 

sedan säga: "Här är Herren, för detta är hans hus", när ni vet att jag är universell? Varför låter ni er 

förblindas av festligheter och prydnader när ni vet att jag bor och gör mig känd i naturens härlighet och i er 

själs inre helgedom? 

58 Studera min undervisning som goda lärjungar så kommer det att bli mer ljus i er själ. 

59 När mitt ord kommer till er dag efter dag, tänds tron hos vissa och tvivel uppstår hos andra. En del 

tar sig för att ändra sig och andra tvivlar på att det verkligen är jag som begränsar mig själv i detta ord för 

att tro och förnya. De känner en önskan att se mig för att tro på mig och inte längre plåga sig själva. Men 

eftersom de inte ser mig med sina fysiska ögon söker de efter andliga och övernaturliga fenomen för att få 

sin tro att tändas. 

60 Andra blundar och försöker tränga in i det osynliga för att skåda Mitt Ansikte, och i sin strävan har 

de blivit trötta. Men sedan, när deras trötta sinnen har somnat, medan den upplyfta själen bor i de andliga 

utrymmena, har jag kommit ner för att tala med den, för att ge den min undervisning och för att tända dess 

tro. 

När jag vaknade upp ur den djupa sömnen har både själ och kropp känt sig förnyade och sett livet lysas 

upp av ett nytt ljus. Sedan minns du vagt din dröm och säger till den: "Jag drömde om Jesus. Var Mästaren 

verkligen med mig?" 

61 Sannerligen säger jag er att själen har många ögon för att skåda mig. Känn till denna gåva och 

utveckla den. För genom den kommer ordet från den profet att uppfyllas som sade att den tid skulle 

komma då människor skulle få profetiska syner och drömmar. 

62 Jag säger också till er: Studera dessa läror noga så att ni inte söker och tror på denna världs falska 

profeter och siare. 

63 Jag har hela tiden förberett din själ för att kunna ansluta sig direkt till mig, och i denna tredje tid 

bör den redan ha nått en stor höjd. Om detta hade varit fallet när jag kom i andevärlden skulle ni inte ha 

tvivlat, och ni skulle inte heller ha velat röra vid mig med era händer. 

64 När jag talar till er om de gamla tiderna förstår ni ingenting eftersom ni inte ens har läst skrifterna. 

65 Jag har gjort Min tredje undervisning känd sedan år 1866, och trots att allt var förutsagt har många 

av er tvivlat - en del av okunnighet, andra av förvirring på grund av dåliga tolkningar av Skrifterna. Därför 

har jag idag, när jag har förberett matsalen och bordet för att ni ska kunna äta det eviga livets mat, funnit 

er utan förberedelser och jag har varit tvungen att göra mig känd med oändligt tålamod i väntan på er 

upphöjning och ert uppvaknande. 

66 Förnya er själva, ge upp er religiösa fanatism, sluta vara hycklare och egoister, så kommer ni att 

känna er som nya människor. Då behöver ni inte längre undra om det är jag som kommer ner till er. För 

renheten i ditt hjärta kommer att få din själ att känna min närvaro. Tron är en av de största dygderna - 

uppnå den. 

67 Gång på gång möter du de blinda, de lama, de hopplöst sjuka. Du måste läka dem genom din tro 

och tända ljuset i dina medmänniskors hjärtan. 

68 Bland er finns det redan exempel på vad ni kan uppnå genom er tro på mig. Det finns många 

vittnesmål om mirakel som du kan få genom tro. 

69 Låt inte år 1950 överraska dig med att du är svag i din tro. För då skulle ert lidande bli stort, 

eftersom ni skulle känna er som föräldralösa. 

70 I dag presenterar jag mig för de "vägfarande" för att visa dem den sanna vägen. Jag stannar inte 

upp för att bedöma om deras kläder är kungliga eller patetiska, utan jag söker en fristad i deras hjärta. 

71 Jag hjälper den som faller till marken av trötthet att resa sig upp igen och får honom att förstå att 

om han har hädat Gud har han avvisat min styrka och mitt ljus. 

72 Be så att ditt sinne inte tappar kontrollen under prövningarna. För i ett ögonblick av våld kan du bli 

"blind" och förlora allt du har i din själ. 

73 Nu kan du förstå varför mänskligheten i allt högre grad har förlorat allt som gjorde den andligt stor 

och ädel. 



U 250 

56 

74 Jag gick till dig för att jag såg hur du var nära att falla ner i en avgrund, redo att be om att dina 

dagar ska förkortas. Men när ni hörde mitt ord reste ni er upp igen eftersom ni förstod att ni måste leva på 

jorden till den tidpunkt som min gudomlighet har bestämt. 

75 För att bevisa för er att era andliga gåvor återigen står till ert förfogande har jag sagt till er: Sträck 

ut er hand i mitt namn när naturkrafterna släpps loss och ni kommer att se att de lyder er. 

76 Dessa mirakel kommer att öka er tro och när ni minst tror det kommer ni att ha blivit mina 

"arbetare". 

Sedan kommer du att få djupare lektioner från din Mästare så att du kan få stor utrustning och veta hur 

du ska ta emot dem som kommer för att pröva dig och dem som kommer att förgöra dig. 

77 Om ni verkligen vet hur ni ska vittna om Mitt Ord kommer ni att se många av era medmänniskor 

prisa Mig och uppfylla det bud som säger till er: "Älska varandra". 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 251 
1 Just nu är du förvånad när du ser de mirakel som du kan utföra med hjälp av dina gåvor. Då 

kommer ni inte längre att känna er fattiga eller arvlösa, för vid varje tillfälle kommer ni att få bevis på att 

jag älskar er och att jag har mina ögon på er. 

2 Gåvorna fanns redan i din själ när du skapades. Men det var nödvändigt att jag kom för att lära er, 

och att ni reste långa sträckor och utvecklades mer och mer, så att dessa gåvor skulle börja visa sig. 

3 Särskilt under den nuvarande tiden har människans själ känt att den lever i en ny tidsålder, att en 

ny dags ljus lyser över den. Den har upplevt en jordbävning, en rastlöshet som har väckt den ur den djupa 

slöhet i vilken dess gåvor och förmågor hade somnat in. 

4 För närvarande ställer människan fortfarande frågor till sig själv, hon misstänker bara. Men snart 

kommer den stund då han med säkerhet utropar: "Där är vägen" och följer den med tro. 

5 Vem skulle kunna stoppa den här mänsklighetens själar när de väl har gett sig iväg, och vem skulle 

kunna ändra den väg som mitt ljus har stakat ut? Ingenting och ingen kommer att kunna stoppa folkets 

andliga uppvaknande när de reser sig i sin längtan efter det arv och det budskap som den tredje eran har 

gett dem. 

6 Jag kunde ha väckt dig för länge sedan. Men jag ville komma till dig vid rätt tidpunkt, när du 

skulle vara trött på den djupa sömn som du har sjunkit ner i, och när skräcken över dina synder och dina 

eviga krig skulle göra dig fri från din materiella naturs passioner. 

7 I dag är det ett folk, i morgon ett annat, och efter det kommer andra att vakna upp, upplysta av ett 

inre ljus som talar till dem alla om förandligande. 

8 När dessa folk vaknar upp kommer jag att vara redo att uppenbara mig för dem. Det kommer att 

vara Faderns röst som svarar på barnens rop. Men sannerligen säger jag er att jag inte kommer att visa mig 

för alla på samma sätt. Den här manifestationen som jag har haft med er genom det mänskliga intellektet 

har till exempel bara beviljats er, och ni kan betrakta er själva som de människor som först vaknade upp i 

början av den här tidsåldern. 

9 Tiden då jag gör mig känd för er i denna form är redan angiven, och det finns ingen andlig 

människa som inte känner till år och dag då denna period avslutas. 

10 När jag avslutar min undervisning bland er måste ni förbereda er för att sprida detta frö bland 

världens folk, med vilket ni kommer att hjälpa era medmänniskor i de kritiska ögonblicken av deras 

uppvaknande. De kommer att förbereda sig för att ta emot mig i andlig form, med tanke på att deras 

föraningar är säkra och att mitt budskap är verkligt. På samma sätt som jag uppenbarade mig för er i 

enlighet med förberedelserna i varje församling och varje röstbärare, kommer jag också att uppenbara mig 

för dem i enlighet med förandligandet av varje gemenskap och den hängivenhet som råder i deras 

församlingar. 

11 Skriv ner mitt ord och bevaka det, så att du när tiden är inne kan göra det känt. För den kommer att 

vara grunden och utgångspunkten för de nya kyrkor som kommer att uppstå i världen för andligt liv. 

12 Låt inte mitt budskap blandas med de materialiserade idéerna och felen från dem som har tjänat 

mig som redskap, för då kommer ni inte att ha fört den frukt som jag har anförtrott er oförfalskat vidare. 

Jag har instruerat er under en lång tidsperiod för att lära känna min gudomliga essens, så att ni kan frigöra 

er från alla mänskliga preferenser. 

13 Min Andes ljus kommer att följa de steg som de som förstår mig och som i morgon ger sig ut för 

att tolka mina bud med den största samvetsgrannhet som de är kapabla till. På vägen dit kommer de att 

uppleva att deras kamp, uppoffringar och ansträngningar inte har varit förgäves. Jag kommer att överraska 

dem i deras arbete och meddela dem att de snart kommer att förvänta sig andra samhällen, att de snart 

kommer att kunna börja så eftersom fröet har mognat. 

14 Mina lärjungar kommer att få känslor och glädjetårar när de bevittnar hur mitt ord uppfylls. 

15 Du behöver inte gå runt och knacka dörr för att hitta någon som lyssnar på dig. För du kommer att 

upptäcka att det är dina medmänniskor som söker dig och kallar på dig. Det räcker för mig att ni 

förbereder er. Då kommer jag att visa er vägarna, jag kommer att tala om för er vad ni ska göra och jag 

kommer att leda er till dem som kommer att vända sig till mitt folk i deras längtan efter ett vittnesbörd om 

kärlek, andlighet och barmhärtighet. 
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16 Om ni genom er harmoni bildar den gemenskap som jag förväntar mig av er, behöver ni inte 

anstränga er för att göra er själva kända, för då kommer det att vara andra som kommer att utföra denna 

uppgift genom att från hjärta till hjärta sprida nyheten om att det finns en gemenskap i vars sköte ljuset 

från ett gudomligt budskap lyser, som är bröd för andligt liv för alla människor. 

17 Jag säger till er: Lita på mig, människor. Ty när ni fördrivs ur ert samhälles sköte, när ni fördrivs 

ur de städer där ni bor, skall jag föra er långt bort från era förföljare, jag skall föra er till öknen, till 

bergslandet, till avlägsna dalar eller till havets stränder, och där skall jag ge er mat, på samma sätt som jag 

gav Israels folk mat i öknen genom att sända dem manna. 

18 Nu kommer jag med ett nytt manna till mitt folk, som snart kommer att sjunka ner så snart 

prövningarna överväldigar mina utvalda. 

19 Prövningarna kommer att komma eftersom mitt ord alltid blir sant. De kommer att tjäna till att 

förena mitt folk, precis som Israel förenades i Egypten under Faraos slaveri. 

20 När prövningarna kommer kommer endast de som älskar mig att stanna kvar på denna väg - de 

modiga och trogna. De falska, hycklarna, de som fruktar världen, de som inte följer mig av kärlek, 

kommer att lämna mig. Det räcker för mig att se de förenade som älskar mig i sanning för att sedan säga 

till världen: Detta är mitt folk, detta är min säd. 

21 Jag försäkrar er att de av er som följer mig med hela sin själs tro kommer inte att sakna varken 

vatten eller bröd, för ingen har någonsin blivit lurad i sin tro. 

22 Jag hör redan hur vissa frågar Mig i sina hjärtan: "Mästare, när kommer allt detta att ske?" Och 

detta beror på att ni känner rädsla, att ni darrar när jag meddelar er dessa prövningar. Men jag säger er: 

Den som är rädd går inte ut i öknen, utan stannar i staden där han lättare kan uthärda förtryck eftersom han 

har vant sig vid underkastelse och förnedring. Men om han öppnar sina ögon för sanningen, låt hans hjärta 

fyllas med mod och tro; om han går ut i öknen, låt honom ge sig av i längtan efter sin själs frihet och sitt 

hjärtas frid. 

23 Du frågar mig när denna prövning kommer? Jag säger er att för vissa har det redan kommit, och att 

det senare kommer att visa sig för andra tills ni alla är förberedda och stärkta. 

24 Prövningarna kommer på ett så subtilt sätt att du ofta inte ens är medveten om när de kom och när 

de tog slut. Vad skulle hända med dig om jag berättade datum, dag och timme när du kan förvänta dig 

dem? 

25 Hur många av er lever inte redan i den öken som jag har talat till er om i dag och äter det nya 

mannat? De är de som har kastats ut ur samhällets sköte och som har blivit felbedömda av sina släktingar 

och vänner. Det är de som inte har fått hälsningar och som har stängt dörrarna för att arbeta. De är också 

de som har fördömts som kättare, förrädare och apostater och kastats ut ur sina kyrkors fålla. 

26 De stod ut med förtal, onda blickar, förödmjukelse, förlöjligande och förakt. Ändå uthärdade de 

allt detta med tålamod, eftersom de visste att de inte hade förlorat något och hade fått nåden att höra mig. 

27 De var tvungna att dra sig tillbaka till "öknen", men inte till en materiell öken, utan till en andlig 

tillflykt, även om de fortsatte att leva fysiskt där de alltid hade bott. 

28 Där, i denna andliga tillflykt, har de funnit en frid som de inte kände tidigare, de har fått 

tillfredsställelse som ingen gav dem tidigare, och om de först kände ensamhet eftersom de inte kunde 

uppfatta min närvaro, tackar de mig idag för att de inte saknade något och för att ingen besegrade dem. 

29 Det liv av njutning som de tidigare hade levt lämnades bakom dem, allt falskt, allt ytligt försvann. 

För tiden kom för dem att finna sanningen och hålla fast vid den med all sin kraft. 

30 Välsignade är de som har god vilja och tro, för de blir inte offer för sina fiender. Min kraft håller 

tillbaka den hand som vill mörda dem, mitt ljus överraskar den som lurar dem, så att de kan gå framåt utan 

att bli stoppade, för det förlovade landet väntar på dem. Där förbereds en festmåltid för den tid då ni alla 

ska gå in i den. 

31 Mitt ord har berört många hjärtan som har sagt till mig: "Herre, ingen talar sanning som du, för 

sedan vi följde dig i denna tid har vi varit tvungna att uthärda våra medmänniskors domar, som var som de 

bittra örter som ditt folk åt på befrielsenatten i Egypten." 

32 Kom ihåg din tro, älskat folk, och du kommer att se hur även de som har förkastat dig kommer att 

öka dina led. För även till dem kommer kallelsen att gå ut, även till dem kommer möjligheten att erbjudas 
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att frigöra sig från sitt materialiserade och falska liv för att fylla sin själs tomhet med den gudomliga 

essens som detta verk ger i överflöd. 

33 Kallelsen kan komma till alla samtidigt, men alla kan inte svara samtidigt. En del kommer att vara 

redo att rusa över, andra kommer inte att kunna göra det eftersom deras själ ännu inte är tillräckligt 

utvecklad för att kunna börja uppfylla sitt uppdrag. 

34 Jag berättar detta för er så att ni - när jag talar till er om de kallade och de utvalda - vet att det alltid 

finns många kallade och få utvalda, eftersom jag bara väljer dem som är beredda, och alla de som kallades 

och inte var bland de utvalda måste vänta ett tag på att bli kallade igen. 

35 Minns ni inte att jag ofta har sagt till er att jag har knackat på era hjärtans dörrar för första, andra 

och tredje gången, och att det är först när ni har varit vakna och förberedda som ni har skyndat er att svara 

på min kallelse? Därför ska ni inte misströsta inför dem som mitt budskap når fram till och som inte visar 

något intresse. 

36 Uppfyll ditt uppdrag att göra mitt ord känt och vara nöjd med det omedelbara eller senare resultatet 

av ditt arbete. 

37 Ni söker i mitt ord den styrka som ni kände att ni saknade för att skilja er från den ondska som 

finns i era liv eftersom ni har tillåtit era förfäders seder, vanor, traditioner och laster att slå rot i era hjärtan. 

38 Nu har en kamp brutit ut inom er, eftersom samvetets röst blir allt tydligare. Men ditt hjärta 

motsätter sig det fortfarande, eftersom det i sitt fasthållande vid sinnena är mer inriktat på kroppen än på 

själen. 

39 Jag välsignar din inre kamp eftersom den är ett tecken på att du känner kärlek till mig, att du 

medger sanning och rättvisa för mitt ord. 

40 Det finns stunder då du fruktar att "köttet" vinner i dig eftersom din tro och kärlek fortfarande är 

svaga inför frestelsen. Då kommer du i hast för att höra mig, i hopp om att i mitt ord finna de nödvändiga 

vapnen för att bekämpa synden och mörkret. Du kommer ångerfull, sorgsen och önskar att det vore möjligt 

att min blick inte skulle upptäcka dig, även om du vet att du inte kommer att undgå min blick för ett 

ögonblick. 

Senare, när du har tagit emot mitt ords ömhet i ditt hjärta, låter du tårarna flöda med en obehindrad 

frihet som lättar din själs börda mer och mer. Slutligen tänker ni att eftersom jag har tagit emot er med så 

stor kärlek har detta skett för att jag inte har trängt in i ert hjärta och inte heller upptäckt allt det som får er 

att skämmas inför mig. 

41 Åh ni små och svaga barn som ännu inte känner er Mästare! Vad skulle hända med er, som söker 

styrka hos mig för att inte synda mer, om jag i stället för ord av förlåtelse, uppmuntran, kärlek och visdom 

tog emot er med fördömanden och domar, med förebråelser, hot och bestraffningar? Det skulle sluta en 

dag med att ni tvivlar på detta ord och sedan kastar er obehindrat i armarna på materialismen. Säg därför 

inte att min blick inte upptäcker er i de ögonblick då jag ger er mitt ord genom röstbäraren. 

42 Se denna mängd "arbetare", tjänare i detta arbete: de kom också, liksom du, med ett hjärta fullt av 

lidande och frigjorda passioner, de skakades också av Mitt Ord och lärde känna själens inre kamp med 

köttet, och de trodde också att Min blick inte upptäckte dem bland människornas massor, eftersom Jag inte 

förebrådde dem för deras synder i Mitt Ord. 

Nu är de här, på min åkermark, och utför i lugn och ro den uppgift som jag anförtrodde dem. För till 

slut kom tron in i deras hjärtan, för efter striden fanns det frid i deras själar och för att de förstod att de 

aldrig kan undkomma min gudomliga blick, som följer dig vart du än går. 

43 De frestas fortfarande av världen och köttet, och detta är till för att pröva deras kärlek, tro och 

lojalitet, så att de inte somnar in. En del utmanar världen medan deras andliga styrka ännu inte är 

tillräckligt stor för att rädda dem från alla fall. Dessa är de som faller och återuppstår - de som går i dag 

och återvänder i morgon, tills den dag kommer då de inte längre är svaga och kan stanna i sanningen till 

slutet. 

44 Jag kommer att göra nya "arbetare" av er som kommer hit i dag, sorgsna för att ni inte kan 

kontrollera era svagheter, även om det för närvarande verkar omöjligt för er att ni kan vara till nytta för 

någon. Då kommer du att se ett mirakel bli verklighet i din varelse, för du kommer att bevittna din andliga 

förvandling. Då kommer den svage att känna sig stark och den icke-troende att bli glödande. 
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45 Saliga är de som, när de har syndat, ångrar sig och gråter för att de har förolämpat mig. Välsignade 

är de andligt fattiga, för jag har kommit för att uppmuntra dem och göra dem segerrika över världen, 

synden, materialismen och lastbarheten. 

46 Imorgon måste du vittna om miraklet av din omvändelse och din förnyelse. I morgon kommer du 

att vara en öppen bok för dina medmänniskor, och från dess sidor, det vill säga ditt förflutna, kommer du 

att hämta allt ljus av erfarenhet och visdom som du har förvärvat i mitt arbete, så att du kan erbjuda det till 

dina medmänniskor som den mogna frukten av din kamp, dina förberedelser och din seger. 

47 I nationerna, i provinserna och byarna där människor längtar efter min ankomst, där de känner 

närvaron av mitt ord, kommer vittnesmålet från mina "arbetare" att sjunka ner som en sann himmelskt 

dagg på människornas törstiga själar. 

48 Jag har redan sagt att mina vittnen och anhängare kommer att bli förkastade, hånade och förföljda, 

men andra kommer också att tro på dem och välsigna dem. Det kommer att bli ytterligare en kamp som jag 

också kommer att välsigna. För där det finns stridigheter kommer det också att finnas segrar. 

49 För att alla människor på jorden ska kunna tro på sanningen i detta budskap har jag låtit de tecken 

som förutspåddes i gamla tider bli märkbara över hela jordens cirkelprofetior som talade om min 

återkomst.  

När dessa goda nyheter når nationerna kommer folk därför att undersöka och granska allt som sades till 

dem under den tiden, och de kommer att bli förvånade och glada att upptäcka att allt som tillkännagavs och 

utlovades om Min återkomst troget har skett, som det anstår Honom som bara har en vilja, ett ord och en 

lag.  

50 Jag har sagt er i min undervisning att livet är själens Via Dolorosa och att detta är slutet på dess 

existens på jorden. Det är dess Golgata där ni bör sträva efter att ta mig som exempel genom att omsätta 

mina exempel i praktiken. 

51 Lyckliga är de själar som når toppen med tro och dygd. För i det ögonblick de frigör sig från sitt 

kroppsliga skal kommer de att uppleva Faderns smekning som en belöning för sitt mod och sin kärlek. Det 

är dessa som kommer att gå in i evigheten utan att snubbla. 

52 Mitt ord i denna tid kommer att hjälpa människor att förstå hela innebörden av min lag och min 

lära, och det uppfyllande som människan ger dem kommer att ge henne lycka - en lycka i hjärtat och frid i 

själen. För själen kan bara finna fullkomlig lycka i det hem som den tillhör. 

53 Hur många möjligheter har du inte att ständigt vara god och nyttig för din nästa? Varje hem är ett 

lämpligt fält för att så min säd. Varje stad och varje folk är som ett land som törstar efter barmhärtighet 

och kärlek, och jag gör er till såddare så att ni kan ge människor er tröst och så fred. 

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

och älska dina medmänniskor i världen. 

55 Jag har lärt er den perfekta bönen, som är själens sanna språk och som för människan i direkt 

kontakt med mig. 

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

håller hjärtat. 

57 Människor som hör mitt ord: Säg inte att jag kräver för mycket av er, för jag vet bättre än ni själva 

vad ni är kapabla till. 

58 Idag känner du dig svag, obekväm, oförmögen och ovärdig eftersom du undersöker ditt inre och 

upptäcker många svagheter, många brister som gör att du inte kan känna andras smärta. Men först ska jag 

läka dig, få dig att känna min frid, uppmuntra ditt hjärta och rena din väg. Då kommer du inte längre att 

vara rädd, tvivla eller känna dig oduglig. 

59 Det är därför jag har låtit dig lyssna på mig ett tag, för att uppmuntra dig lite efter lite genom mitt 

ord, utan att skicka dig till provinserna ännu. Men när era själar genomsyras av min Essens kommer de 

inte längre att vänta på prövningar eller tecken för att ge sig iväg, för de kommer att få inspiration om vad 

de ska göra. 

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

lysa upp era vägar. 

61 Jag ska ge dig bevis på att allt jag har lovat dig är sant. Vilket bevis kommer det att vara? Att ni 

kommer att få se något som ni länge har hoppats på ske i era liv - något som är omöjligt för vissa att 
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uppnå. För vissa kommer det jag erbjuder snart, för andra låter jag det vänta. Men sannerligen, jag säger 

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

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

62 Förtvivla inte, fäll inga tårar, vet hur ni ska vänta på denna stund genom att följa mina 

instruktioner, be och se. 

63 Ser ni hur ni i de ögonblick då ni höjer er själ, glömmer era lidanden och fylls av min frid? Sträva 

efter att alltid vara med mig genom att helt och hållet praktisera min lära, och ni kommer att se min frid 

och mitt ljus segra över era olyckor och plågor. 

64 Förstå att era lidanden inte är meningslösa, utan att ni har till uppgift att bli mentalt och fysiskt 

motståndskraftiga så att ni kan bli en del av antalet av mina såddare. 

65 De som vill trösta människor, som vill resa upp dem som fallit, som vill ge styrka åt de svaga, 

måste upplysas av erfarenhetens ljus, måste vara stålsatta i kampen och i prövningarna. Ingen bild av 

smärta får göra dem modfällda, de får inte vara rädda för någon grannes missnöje, de får inte fly från 

någon smärta när händerna sträcker ut sig mot dem i en önskan om barmhärtighet. 

66 Där, bland dem som är förhärdade i last och smärta, kommer du att se många som stiger upp mot 

ljuset, som söker förnyelse och förandligande. Men för att denna inspiration ska nå fram till dem måste du 

sätta ett verkligt bevis på broderskap i deras hjärta, en handling som är den ljusstråle som tar bort mörkret 

från den som lider. 

67 Förstå då att den smärta som på många sätt har följt med dig har varit den mejsel som har format 

din själ inåt för att du ska kunna fullfölja ett svårt uppdrag. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 252 
1 Människor, ni har varit vittnen till min manifestation i denna tid. Du är beredd att tolka den och 

vara ett exempel för de "sista". Ni vet orsaken till min ankomst, liksom ni vet orsaken till min avfärd när 

den av mig bestämda timmen har kommit. 

2 Ni har inget att frukta från världen eftersom ni är mina lärjungar. Det är inte för att du är ödmjuk 

som du blir behövande. Förväxla inte själens ödmjukhet med kroppens fattigdom. Ni förlorar inte era 

rättigheter som människor på grund av att ni är spirituella - tvärtom. Den som förstår förandligandet och 

tillämpar det i sitt liv äger allt som omger honom och lever och njuter med större intensitet än den som 

bara ser och förstår det materiella. 

3 Andliga människor är de som med rätta bär namnet "Kristi lärjungar" i den tredje tidsåldern - 

människor som vet hur man ger Gud det som tillhör själen och världen det som tillhör materien - 

människor som gör alla lagar till en enda, som består i att älska sin skapare och älska honom i sin nästa. 

4 En man som förbereds av min undervisning kommer att kunna utföra övermänskliga verk.  

5 Ett ljus kommer att flöda från hans själ och kropp, en kraft och en styrka som gör det möjligt för 

honom att förverkliga det som intelligens ensam inte kan åstadkomma.  

6 Ni kommer att nå denna grad av upphöjdhet enligt min vilja, kära folk, för då kommer var och en 

av era gärningar att vara ett vittnesbörd om min sanning. Från dina ord, liksom från dina böner, och även 

från dina händer, kommer den gudomliga balsamen för helande att flöda, vilket kommer att bli lycka och 

befrielse för den fysiskt eller mentalt sjuke; från dina ord kommer ljuset som ger tro till själar, och din bön 

kommer att vara det medel med vilket själen bärs iväg för att så godhet på sin väg. 

7 Detta är framtiden för dem som följer mig och som vet hur de ska tolka och följa min 

undervisning. 

8 "Vakta" från och med nu, så att era sinnen aldrig fördunklas, så att ni i de prövningar som ni måste 

gå igenom inte förråder er tro i dag. 

9 Hur mycket glädje kommer det inte att finnas i detta folk när de har befriat sig från sina brister och 

tillämpar mitt ord enligt min vilja. 

10 Nu har du fortfarande många hinder som hindrar dig från att gå vidare mot förandligande. Ni 

känner till hindren, som är er brist på enhet, er tendens till yttre kultiska handlingar och bristen på sann 

grannkärlek. 

11 Ännu har inte de starka, idealistiska och militanta människorna dykt upp bland er - de människor i 

vilka mänskligheten kan finna rådgivaren, läkaren, brodern, ledaren. Ännu har inte det folk dykt upp bland 

er som i sin enhet och sitt broderskap liknar ett enormt hem fullt av fred, respekt och kärlek, där den enes 

bröd också är de andras bröd och den enes tak är allas tak. 

12 Var finns detta exempel? När kämpade du för ett sådant ideal? 

13 Det är ingen förebråelse det jag säger till er, det är en faders ord som bara vill det bästa för sina 

barn och som för att uppnå detta måste visa dem deras fel och hjälpa dem att rätta till dem. 

14 Jag ska stanna kvar en tid och ge dig mitt ord. Jag kommer att fortsätta att göra avslöjanden i den 

och avslöja vad jag har bevarat för den här tiden, och i min undervisning kommer jag att fortsätta att sprida 

det nödvändiga ljuset så att mänskligheten kan rädda sig själv från den förvirring som närmar sig. 

15 Jag har meddelat er att det kommer en tid då ni kommer att se många "spiritualismer" dyka upp 

och att ni då måste tränas för att upptäcka vilka som är baserade på sanning och vilka som är baserade på 

bedrägeri. 

16 Ni kommer att se falska manifestationer uppstå som tillskrivs mig, rykten om gudomliga budbärare 

som kommer med budskap till världen, sekter som kallas de sju inseglarna och många förvirrade och 

tvetydiga läror. 

17 Allt detta kommer att bli resultatet av den stora andliga förvirring som mänskligheten har förberett. 

Men oroa dig inte, utan se tvärtom till att du lever vaksamt och i bön, då kommer du inte att ge efter för 

den andliga förvirringen, för mitt ord kommer att vara ett ljus i de stunder då mörkret är som störst, vilket 

kommer att få dig att se min kristallklara och eviga sanning.  

18 Förstå att detta är en tid av studier, undervisning och uppenbarelser. Var inte slarvig eller vårdslös, 

för senare kommer du att gråta över den förlorade tiden. 
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19 Utveckla din intuition så att din själ kan avslöja för dig den uppgift den har åtagit sig. Låt den 

arbeta i mitt verk, låt den uppfylla det löfte som den har gett mig och som är skrivet i dess ande. Om jag, 

er Mästare, lovade er att komma i den här tiden för att lysa upp er tillvaro genom Mitt Ord, varför skulle 

då lärjungarna inte hålla sitt ord att återvända till Mig? 

20 Jag ville inte överraska er med min närvaro vid denna tidpunkt. För mitt ord var skrivet och 

världen visste om min återkomst. Låt ingen bli förvånad över att när jag kallade honom för att lyssna till 

min undervisning var det med avsikt att bekräfta för honom de gåvor och uppgifter som jag lade i hans själ 

när jag sände den till jorden. 

21 Genom att uppfylla mitt löfte till er har jag gett er bevis på att mitt ord är fulländat över allt skapat, 

så att på detta sätt - när timmen kommer för att avsluta det bland er - kan ingen säga att han inte visste 

detta, ingen kan säga att han blev överraskad av det, och ingen kan svara med att han inte hade tid att 

förbereda sig för det. 

22 Lär dig redan nu att respektera min vilja genom att lyda mina order och älska allt som jag ger dig. 

Den som älskar mig och gör min vilja är mitt barn och min lärjunge. Den som inte respekterar min vilja 

utan gör sin egen är mitt barn men inte min lärjunge, eftersom han varken älskar mig eller tar mig som 

exempel. 

23 I min undervisning ger jag er normerna så att ni kan segra som lärjungar i detta verk, så att ni inte 

snubblar eller begår fel som senare kommer att få er att gråta bittert. 

24 Jag säger er redan nu att de som verkligen sår detta frö med den hjärtlighet med vilken jag har 

anförtrott er det kommer att gå sin väg i fred. Dörrar kommer att öppnas för dem som hade varit döva för 

deras knackande; och även om de kan bli motarbetade kommer de aldrig att besegras i strid eftersom deras 

dygd gör att de överlever alla prövningar. 

25 De som däremot ignorerar sitt samvetes röst, som inte lyder mina ord och förråder mig, kommer 

alltid att vara utlämnade till sina fienders nåd, de kommer att leva i fredslöshet och känna rädsla för döden.  

26 Är det rättvist, frågar jag mina lärjungar, att ni ska presentera ett perfekt verk som det som jag har 

uppenbarat för er för mänskligheten på ett sådant sätt att det bedöms vara en avvikelse, eller att det anses 

vara ytterligare en av de doktriner och teorier som har uppstått i dessa tider som frukter av den rådande 

andliga förvirringen? 

27 Skulle det vara rätt för er, som jag har älskat så mycket och tränat med mitt ord så att ert 

vittnesbörd skulle bli rent, att falla i händerna på den jordiska rättvisan som offer för era misstag, eller att 

bli förföljda och spridda för att era grannar anser er skadliga? Tror ni att min undervisning, om den följs på 

rätt sätt, kan leda till sådana händelser? Nej, lärjungar. Låt mig tala till er på detta sätt, för jag vet varför 

jag gör det. I morgon, när jag inte längre talar till er på detta sätt, kommer ni att veta varför jag talade till 

er på detta sätt, och ni kommer att säga: "Mästaren visste exakt hur många svagheter vi skulle lida av. 

Ingenting kan undgå hans visdom." 

28 Jag vill att ni ska ha en klar uppfattning om vad denna undervisning är efter slutet av min 

förkunnelse, så att ni kan följa den på rätt sätt, för fram till nu har de sanna spiritualisterna ännu inte dykt 

upp bland de skaror som har hört mitt ord. Hittills har det ni har praktiserat inte varit spiritualism, utan 

bara er uppfattning om vad mitt arbete är, men som är långt ifrån sann spiritualitet. 

29 Ni måste vara starka nog att erkänna för er själva att ni har gått vilse, ni måste ta er upp för att 

förbättra era vanor och sträva med iver för att sanningen och renheten i denna undervisning ska lysa bland 

er. 

30 Var inte rädda för att ändra den yttre delen av era former av dyrkan och kultus så länge ni inte 

förvränger kärnan i mina läror.  

31 Jag kommer att ge er er belöning, jag kommer att belöna allt ni gör i ansträngning och uppoffring 

för att förbättra era verk på det sätt som jag har visat er. 

32 Många av er undersöker min manifestation för att övertyga er själva om huruvida den är sann eller 

inte. Men ofta bedömer man den efter dess utseende i stället för att undersöka dess innebörd, och det slutar 

med att man blir missförstådd av den anledningen. 

33 Jag har sett er titta på mina röstbärare även i deras minsta rörelser, jag har sett er förvånade när ni 

såg dem gråta eller vara lika mänskliga som ni själva. Då gav ditt hjärta utlopp för hädelser och förnekade 

sanningen i min förkunnelse. 
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Jag har hört när ni har sagt: "Hur kan dessa kalla sig 'fotpallar' eller röstbärare av Jesus, eftersom jag 

såg dem svaga, patetiska och mänskliga som alla dödliga?" 

Åh, ni sensuella själar som söker sanningen endast i det som de kan se eller röra vid! På den tiden 

fördömde människorna mig också för att jag var född i fattigdom, och de tog illa vid sig när de såg min 

kropp blöda på korset och mina läppar jämra sig. Stackars människor som inte kunde förstå mysteriet eller 

innebörden av var och en av mina handlingar. 

34 För dem som känner Min närvaro i sin själ räcker det med innebörden av Mitt ord, ljuset från Min 

undervisning, strålningen från Min kärlek, trösten från Min andliga barmhärtighet. Det är de som blundar 

för allt yttre för att söka mig med sin själ - det är de som alltid följer mig. 

35 I dem som kände Guds närvaro i Jesu ord fanns essensen av Mästarens offerdöd kvar som 

kärlekens gudomliga sigill, på samma sätt som i denna tid essensen av Mitt ord fanns kvar i dem som 

sökte Mig i anden. 

36 Måste jag upprepa för er gång på gång att mitt rike inte är av denna värld? 

37 Mitt ord påminner er i denna tid om det förflutna, avslöjar hemligheterna för er och meddelar er 

vad som ska komma. Den kommer att rätta till allt som människor har böjt och ogiltigförklarat, för jag, 

som Sanningens väktare, kommer med min nidkärleks och min rättvisas svärd för att riva ner allt som är 

falskt, för att krossa hyckleri och lögn, för att än en gång driva ut köpmännen från sanningens tempel. 

38 Förstå att du inte behöver söka sanningen i böcker, råd eller bud från människor för att nå din 

frälsning. 

39 Ni behöver alla bli frälsta, jag upptäcker inte någon som redan står på fast mark. Ni är 

skeppsbrutna mitt i en stormig natt där var och en kämpar för sitt eget liv utan att tänka på sin nästa, 

eftersom hans liv är i fara. 

40 Men sannerligen säger jag er: Jag är er enda frälsare, som återigen kommer för att söka efter dem 

som har gått vilse, eftersom de har avvikit från den väg som är lagens väg för navigering. Jag lyser upp din 

väg så att du kan komma i land till det välsignade land som väntar på dig, för det rymmer oändliga skatter 

för anden i sin barm.  

41 Låt mitt ord, o folk, göra ert hjärta kärleksfullt, så att ni i morgon kan älska era medmänniskor och 

vara med dem i deras smärta, precis som jag har varit med er i dessa timmar av prövningar. 

42 Hjälp grenarna på det träd som är denna undervisning att växa och sprida sig över världen och ge 

frukt och skugga till varje hungrig och trött människa som vandrar på jorden. 

43 Jag är trädet och ni är frukten genom vilken mänskligheten måste känna igen mig. 

44 Om det finns sötma och liv i dina verk har du gett ett troget vittnesbörd till honom som lärde dig 

och gav dig kärlekens och sanningens livsblod. 

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

förenas med de tidigare tidernas, eftersom dessa tre utgör en enda uppenbarelse. 

46 Mitt ljus kommer att lysa upp människorna som är ämnade att samla alla mina läror i en enda bok. 

47 Mina andliga tjänare kommer att vägleda mina utvalda så att det inte blir något fel i denna bok. 

48 De skillnader som hittills har funnits mellan detta folk, deras tvister och meningsskiljaktigheter 

kommer att försvinna när ni fördjupar er i den här boken och äntligen förstår sanningen i mitt arbete. 

49 Idag är ni inte medvetna om de konsekvenser som er oenighet medför. Men jag kan säga er att ni 

kommer att gråta i morgon. Hur många gånger har jag inte bett dig om att förenas med tankar, med 

gudstjänsthandlingar, med själar. Hur många av er har inte lyssnat på mina gudomliga råd! 

50 Jag har inspirerat er att bilda ett folk och har gett er namnet "Nya Israel". Jag har gett er olika 

uppdrag och uppdrag så att ni kan räkna med alla nödvändiga element på er resa och i era ansträngningar, 

precis som det hände med Israel under den första eran när de genomkorsade öknen i sin längtan efter det 

utlovade landet. Men hittills har ni inte försökt förstå mina order, och ni har inte heller velat betrakta det 

exempel på enhet som detta folk lämnat i skrift - ett outplånligt exempel. För det var deras harmoni och 

enighet som gjorde att de kunde övervinna de ödesmättade slag som de mötte på sin väg. 

51 Ett nytt land med löften väntar på dig, men du är fortfarande långt ifrån det. Ni genomkorsar nu 

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

helt övergivit avgudadyrkan, och utan att inse det dyrkar ni ibland guldkalven. 
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52 Du måste uppleva prövningar, motstånd och förföljelser för att kunna vakna upp ur din sömn. Då 

kommer ni säkert att vara redo att utföra mina order och bli inspirerade att vakta det arbete som jag har 

uppenbarat för er, precis som israeliterna skapade tabernaklet och förbundsarken för att hålla lagen. För 

prövningarna hade väckt dem till ljuset. 

53 Ditt tabernakel kommer nu att vara din ande och din förbundsark ditt samvete. Där ska min lag 

finnas och lysa upp vägen för Herrens folk. 

54 I vår tid har det inte dykt upp någon man som skulle kunna följa i Moses fotspår när det gäller att 

föra detta folk framåt och uppmuntra deras tro genom mirakel. Men med lite förberedelse kan du känna 

Elias andliga närvaro som vägleder, uppmuntrar och inspirerar dig på denna resa. 

55 Tårar kommer nu till de skaror som hör mig. Jag är den enda som vet orsaken till deras suckar, jag 

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

dem. 

56 Håll ut, ni många, var trogna och ni kommer att se hur hindren faller. Be och arbeta med ständigt 

ökande sanning, renhet och fullkomlighet, så att ni i ert uppdrag får finna den tröst och styrka som behövs 

för att med tålamod bära livets växlingar. Om du går din väg på detta sätt kommer du att se att vägen är 

jämn och att stötestenarna är borta när du minst anar det. 

57 Ni är mina åkrar, där vetet för tillfället växer tillsammans med ogräset. Det är ännu inte skördens 

timme. Men när den kommer ska var och en av er dömas för sina gärningar. Då kommer jag att lämna de 

goda lärjungarna på jorden och ta bort dem som inte har burit frukterna av förening och förandligande från 

denna värld. 

58 Titta och kom ihåg mina ord. Var inte överdrivet självsäkra eftersom ni har fått mycket stora 

uppdrag och uppgifter från mig - och tro att min rättvisa aldrig kan nå er. Kom ihåg David och Salomo, 

som var stora inför sitt folk, somnade in i sin storhet, bröt mot lagen och såg min gudomliga rättvisa 

komma över dem - obevekligt och klokt - medan de trodde att eftersom de var så älskade av Fadern skulle 

de aldrig bli drabbade av honom. 

59 Tänk på de nya generationerna. Tänk på era barn, precis som patriarkerna gjorde när de förberedde 

sina folk för att ta emot Messias ankomst. 

60 Be för dem som ännu inte har kommit. Bered vägen för dem genom välgörenhet och kärlek. Förstå 

att de kommer att ha ännu högre uppdrag än du och att det är bra om de hittar en stig av spiritualisering att 

följa. Hur kommer den vägen att se ut? Det gäller ditt liv, det gäller dina verk. 

61 Varför måste ni alltid få mig att komma med förebråelser? Jag kommer till er av kärlek, för jag ser 

att ni bär på smärta i era hjärtan och jag vill trösta er. För jag vill att du ska bära min frid i din själ. 

62 Ibland visar jag mig för er som domare, ibland som Fader, men alltid som Mästare. Bland dessa tre 

manifestationer finns den gudomliga essensen, som är en: Lagen, Kärleken, Visdomen. Detta är 

Treenigheten som är närvarande i Min Ande. 

63 Blunda och släpp själen så att den intensivt kan uppleva dessa stunder av gemenskap med sin 

Mästare. Låt den slå sig ner nära mig som de som följde Mästaren under den andra eran längs landsvägar, i 

dalar, genom byar, längs flodstränder och genom öknar, för att inte missa en enda av hans läror. Då 

kommer ni att kunna förstå den bildliga betydelse som jag ibland talar i när jag använder materiella ting 

från jorden för att symbolisera det andliga för er och föra det inom er andliga räckvidd. Du kommer att se 

hur Mitt Ord för Himmelriket till din själ. 

64 Kom, mänsklighet, så att jag kan undervisa dig. Eller vill du att det ska vara en smärta som 

fortsätter att lära dig genom hela livet? 

65 Kom till min egendom för att så fältet med broderskap. Jag försäkrar er att mina länder inte 

kommer att svika er som världen. 

66 Här är vägen, rakt framför din själ, som uppmanar dig att följa den och aldrig stanna upp igen. För 

varje steg du tar är ett steg som för din själ närmare det perfekta hemmet som väntar dig. 

67 Tiden är mycket kort under vilken jag fortfarande kommer att vara bland er och tala till er i denna 

form, och jag vill att ni lär er att förtjäna meriter så att mitt ord under dessa sista år kan flöda i överflöd 

genom dessa röstbärare. 
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68 Hur kan de gudomliga manifestationerna bli en belöning för dina förtjänster? Genom er tro, ert 

engagemang och er förandligande - genom att kärleken regerar i folkets bröst, genom att barmhärtighet 

praktiseras, genom sanningens kärlek. 

69 Sannerligen säger jag er att om ni inte förenar er enligt min vilja kommer mänskligheten att 

skingra er och driva ut er ur sin mitt när den ser att era liv avviker från vad ni predikar. 

70 Vad kommer att hända när människor upptäcker att det i varje samhälle finns olika former av 

andakt och olika sätt att praktisera Min undervisning? De kommer inte att kunna förstå att det var jag som 

instruerade er. 

71 Jag anförtror er de sista tre åren av min manifestation, så att ni kan arbeta för att ena detta folk - en 

förening som omfattar det andliga såväl som det yttre, så att ert arbete, fyllt av harmoni och enhällighet, 

kan vara det största beviset på att en enda Mästare lärde er alla, på de olika mötesplatserna och i olika 

delar av landet: GUD.  

Min frid vare med er! 
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Instruktion 253 
1 Min närvaro denna dag är en domares. Mitt ljus tränger in i din helgedom. 

2 Jag kommer för att ta emot och även för att ge, för att ta emot frukten av det goda fröet och för att 

ge er nytt frö att plantera. 

3 Ni kommer till min närvaro för att tacka mig för de förmåner ni har fått och för det goda resultatet 

av ert arbete på den andliga vägen. En del kommer till mig som ångrar sig. De är de som bär med sig 

bördan av en viss omvändelse och som darrar och fylls av fruktan när de hör min rättfärdighetsröst. Vissa, 

liksom andra, söker min förlåtelse och ber för att de inte ska sakna försörjning i kommande tider. 

4 I dag börjar ett år med er, exakt det näst sista året av min förkunnelse genom den mänskliga 

förmågan att förstå, och det är bara naturligt att mitt ord visar sig kräva rättvisa mot de människor som har 

tagit emot dessa läror under en lång tid. 

5 Med kärlekens och rättvisans eld ska jag få er att förstå min undervisning, som har varit skriven i 

er ande från början, så att ni i morgon vet hur ni ska vittna om denna sanning. 

6 Jag har skrivit ner alla mina verk i en bok som kallas "Livet". Antalet sidor i den är oräkneliga och 

dess oändliga visdom kan inte uppnås av någon annan än Gud, som är dess författare. Men i den finns på 

varje sida en kort sammanfattning där Fadern har presenterat vart och ett av sina verk på ett begripligt sätt, 

för att göra det begripligt för varje förståndsförmåga. 

7 Även du skriver hela tiden ditt livs bok, där alla dina verk och alla dina steg på hela 

utvecklingsvägen kommer att finnas nedtecknade. Den boken kommer att skrivas i din själ och kommer att 

vara det ljus av kunskap och erfarenhet med vilket du kommer att belysa vägen för dina yngre bröder och 

systrar i morgon. 

8 Du kan ännu inte visa din bok för någon eftersom du inte ens känner till dess innehåll. Men snart 

kommer den att bli ljus i ditt väsen och du kommer att kunna visa dina medmänniskor de sidor som talar 

om din utveckling, din försoning och dina erfarenheter. Då är du en öppen bok för andra. Välsignade är de 

som gör sitt uppdrag till sitt eget. De kommer att känna att de klättrar uppför stegen som Jakob såg i sin 

dröm, vilket är den andliga väg som leder oss in i Skaparens närvaro. 

9 Acceptera alla prövningar i ditt liv med kärlek, i vetskap om att de är lektioner som kommer att 

upplysa och stärka din själ så att den kan resa den långa väg som den har kvar att gå. Ju större din 

förståelse är, desto större måste din kärlek vara till honom som skickade dig in på vägen av kamp för 

fulländning och som alltid har stöttat dig genom dina prövningar. 

10 Jag prövar er, jag plågar er och jag dömer er. Men samtidigt stöder jag dig, förlåter dig och reser 

dig upp. Aldrig kommer en själ att bli besviken i min närvaro eftersom det inte finns någon orättvisa i mig. 

11 Jag välsignar er, ni många människor som har lärt er att höra mig i tystnad och att hålla tillbaka de 

snyftningar som rycker bort törnena från er på vägen. Dina läppar är tysta för att inte låta någon klagosång 

höras, utan ditt hjärta välsignar mig. Hur skulle Fadern inte kunna välsigna dig i din tur, som känner sig så 

förstådd av sina skapade varelser? 

12 Ljuset sprider sig nu i hela din själ. Det är den tid då de mörka skuggorna försvinner från de 

människor som jag för närvarande söker och förenar. 

13 Detta folk består av många generationer, och från var och en av dem tar jag på denna dag emot 

deras tribut, det vill säga frukten av deras arbete, så att var och en får sin belöning i enlighet med sina 

arbeten, sina ansträngningar och sina mål. 

14 Den som vill ha världens heder och beröm kan få dem här, men de kommer att vara kortvariga och 

inte till någon nytta för honom när han träder in i den andliga världen. Den som är ute efter pengar kan få 

sin belöning här, för det var det som han strävade efter. Men när timmen kommer då han måste lämna 

allting här för att anpassa sig till det hinsides, har han inte den minsta rätt att kräva någon belöning för sin 

själ, även om han tror att han har gjort mycket för välgörenhetens skull. 

Den som däremot alltid har avvisat smicker och förmåner, som har älskat sina medmänniskor rent och 

osjälviskt och avvisat varje materiell belöning, som har varit upptagen med att så gott och som har haft 

nöje av att utföra kärleksfulla gärningar - den kommer inte att tänka på belöningar, för han kommer inte att 

leva för att vara nöjd med sig själv utan för sin nästa. Hur stor blir inte hans frid och välsignelse när han är 

i sin Herres sköte!  
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15 Det är nödvändigt att låta träden växa för att kunna känna igen dem på deras frukter. Då kommer 

domens timme, då alla de som har gett giftiga frukter till människorna kommer att förgöras i min 

kärleksrättfärdighets eld, och endast de som har gett frukter av liv och hälsa kommer att respekteras högt. 

16 På samma sätt kommer de religiösa samfunden och alla sekter som finns på jorden att dömas - på 

ett sådant sätt att endast de som älskar och följer sanningen kommer att finnas kvar, och alla de som döljer 

den bakom en slöja av lögner, falskhet och hyckleri kommer att försvinna. 

17 Det finns bara en lag och därför bara ett sätt att uppfylla den. Det är den som ni alla måste söka för 

att kunna förenas andligt. 

18 Ni som hör min röst dömer er själva inåt i detta ögonblick. Ni frågar er själva om era ideal är höga 

och era verk rena. Ni frågar er själva om ni redan är tillräckligt förberedda så att ni efter min avresa vet hur 

ni ska förbli bland människor som patriarker, profeter och apostlar. Ni frågar er själva om ni redan har 

förandligat er själva, om ni lever upp till namnet "spiritualist" som jag har gett er för att identifiera er 

själva. 

19 År 1948 skakades folket av en jordbävning. Det var min rättvisas slag som väckte dig, som alltid 

när du har fallit in i fanatismens eller rutinernas slöhet. 

20 Om ni hade försökt förstå innebörden av mitt nya budskap sedan början av min manifestation i den 

här tiden - hur mycket smärta, hur många diskussioner och hur många inre strider skulle ni ha besparat er 

själva! Men ni lutar er, som alltid, åt den yttre kulten som förnekar själen frihet och upphöjdhet. Det var 

alltså dags att sätta en gräns för dina fel. Är ni spiritualister? Sedan måste ni bevisa det i er gudstjänst, i ert 

liv och i era relationer med varandra. 

21 Medan en del har vaknat upp och förstått vad sanningen är och har börjat arbeta för förandligande, 

har andra, som håller fast vid sina seder och bruk, hållit fast vid sina symboler, sina kultformer och sina 

vanor och sagt att jag har visat er alla dessa symboler och att de därför är lagen för dem. 

22 Bråket har brutit ut, men det är inte första gången som detta har hänt bland det folk som Gud har 

undervisat. Redan i den första tidsåldern, i ett av de bud som Gud dikterade på Sinai bergets topp, befallde 

jag människorna att inte använda någon bild som skulle föreställa det gudomliga, och samtidigt fick jag 

dem att förstå att det sanna tjänandet av Gud bestod i att uppfylla den lag som helt och hållet begränsades 

till kärlek till Gud och kärlek till sin nästa. 

23 Ändå skapade folket oändliga traditioner och ökade dagligen sin fanatism och avgudadyrkan. Nu 

var symbolen inte längre den meningsbild genom vilken den fick förklaringen till något högre, utan 

föremålet för avgudadyrkan och dyrkan. 

24 Det var nödvändigt att jag kom till världen för att visa er den väg som ni höll på att avlägsna er 

alltmer från. Men när prästerna och fariséerna insåg att jag inte hade kommit för att predika traditioner, 

anklagade de mig och sade till folket att mitt ord var emot Mose lag. Då höjde sig Min röst för att svara de 

hycklande representanterna för lagen att Jag inte hade kommit för att motsätta mig det som Fadern hade 

bestämt, utan för att ge det uppfyllelse med Mitt liv - att det Jag ville utrota från hjärtan var de onödiga 

traditioner och ceremonier genom vilka de hade glömt att uppfylla lagen, det vill säga: att älska Gud och 

att älska varandra. 

25 Tycker ni inte att det är rätt att jag i dag, när ni lever i den helige Andes tid, ska rensa era hjärtan 

från allt det som ni har infört i detta arbete, som ni har lärt känna som spiritualism, i form av traditioner 

och yttre former av tillbedjan. 

26 Det är sant att i början av var och en av de tre uppenbarelser som Gud har gett till mänskligheten 

har ni tillåtits vissa symboler och tillbedjanden för att underlätta er förståelse och tillägnande av de 

gudomliga lärorna, men inte för att ni skulle behålla dem för alltid, och ännu mindre för att ni skulle dyrka 

dem. Detta har alltid varit orsaken till er andliga stagnation och orsaken till att jag alltid har kommit för att 

vända er från den farliga vägen och leda er till ljusets sanna väg. 

27 I dag förkastar jag inte det som jag har förordnat tidigare, utan lär er att lyda det genom att ge ert 

liv och era verk en högre grad av andlighet, vilket också är sanning. 

28 När jag slutar att tala till er i denna form kommer ni därför inte längre att ha någon önskan om 

materiella föremål, inte heller om riter och formaliteter, eftersom ni redan har frigjort er från 

avgudadyrkan och materialism för att söka Faderns närvaro, som också är Ande, med Anden. 
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29 Ni kommer snart att befinna er mitt bland människor som är trötta på externa sekter och trötta på 

deras religiösa fanatism. Därför säger jag er att det budskap om förandligande som ni kommer att ge dem 

kommer att nå deras hjärtan som friskt och uppfriskande dagg. 

30 Tror ni att om ni kommer till dem med fanatiska kulter och beteenden som står i strid med 

förandligandet, att världen då skulle kunna erkänna er som bärare av ett gudomligt budskap? Sannerligen 

säger jag er att ni skulle tas för fanatiker från en ny sekt! 

31 Med tanke på den klarhet med vilken jag talar till er finns det de som säger till mig: "Mästare, hur 

är det möjligt att vi ska förkasta många av de riter som Roque Rojas lämnade till oss som ett arv? Till detta 

säger jag er att jag gav er det exemplet från "den andra eran" när jag fick folket att förstå att de för att följa 

riter, formaliteter, traditioner och helgdagar hade glömt bort lagen, som är det väsentliga. Jag har påmint 

er om denna handling av er mästare, så att ni ska förstå att ni även i dag ska glömma traditioner och 

ceremonier, även om ni har lärt er dem från Roque Rojas, på samma sätt som folket hade ärvt dem från 

Moses. 

32 Jag menar inte att de lärde dig något dåligt - nej. De var tvungna att ta till symboler och handlingar 

som skulle hjälpa folket att förstå de gudomliga uppenbarelserna. Men när detta mål väl var uppnått var 

det nödvändigt att eliminera alla nu onödiga former av dyrkan eller allegorier för att låta sanningens ljus 

lysa. 

33 Vad jag kräver av er är uppriktighet - från den röstbärare som överför Mitt Ord, med början från 

den siste av "barnlärjungarna". 

34 Det största ansvaret vilar på dem som röstar, för det är genom deras läppar som jag förklarar lagen. 

Men de har inte förstått sitt ansvar. Till dem säger jag: Vakna! Hör ditt samvetes röst! Skåda detta folk - 

okunnigt, ivrigt efter mitt ord - klädd i ödmjukhet och mottaglig för vad du erbjuder dem. Vad skulle 

hända med dig om folket reste sig och krävde förberedelser och förandligande av dig? Och hur mycket 

rimligt och rätt skulle det inte vara att göra det, eftersom det handlar om dess tro, dess själ, fred på jorden 

och vägen till evigheten. 

35 Röstbärare, förmedlare av Mitt Ord, profeter i den tredje tidsåldern: det är inte er klumpighet, er 

omognad eller er fattigdom som är ett hinder för att Jag ska göra Mig själv känd för mänskligheten genom 

er förmedling; det är er synd och er brist på förberedelse som begränsar innebörden av Mitt Ord och döljer 

den sanning som Jag har fört fram till Mitt folk. 

36 Sannerligen säger jag er: Den som inte känner sig kapabel att förandliga sig själv bör hålla sina 

läppar stängda och inte lägga osanning till sanning. För de många som hör den vet ännu inte hur man 

skiljer vetet från agnarna, det vill säga lögnen från sanningen, det överflödiga från det väsentliga. 

37 Mitt ord är strikt och otvetydigt. Men se, även denna manifestation har ett slut en dag, och det är 

nödvändigt att ditt bästa arbete blir kronan på det andliga arbete som jag har anförtrott dig. 

38 Vet att detta ord som kom från era läppar är det andliga budskap som störtar riken, imperier och 

troner, så att himmelriket, som är ett rike av kärlek, fred och rättvisa, kan komma in i människornas själar. 

39 Till andra nationer har jag sänt budbärare med mitt ord. Be för dem och ge dem styrka genom dina 

tankar. De kommer att ge upphov till frön och förena mängder av människor som, när de väl har 

förandligats, kommer att förena sig med er genom band av broderskap och förståelse. 

40 Jag förbereder nya budbärare av mitt ord som också kommer att bära ut dessa goda nyheter till 

andra fädernesländer. Över alla breder jag ut min freds mantel. 

41 Den tid du lever i är en tid av övergång, utveckling, prövningar, förändringar och överraskningar. 

Lev vaksamt, vakta och be och håll ut i min lag. 

42 I dag finns det kamp, i dag finns det förtjänst, i dag finns det lidande, kamp och slit. I morgon, när 

ni alla är med mig, när ni har uppnått själens fulländning, kommer ni att ha ert hem i Faderns barm, där 

allting går och där allting bevaras som har uppnått sin fulländning - en "barm" som innehåller visdom, 

fulländning och härligheter som ni inte kan föreställa er här. 

43 Mitt ord är vägen, sanningen och livet som leder din själ till löftets land. Kom till den, gå inte 

vilse, älskade människor. 

44 Min ljusstråle slår sig ner på berget och jag frågar er: Varför står ni fortfarande vid dess fot, varför 

har ni ännu inte lyckats bestiga det? 
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45 Många hör mig med stor glädje i sina hjärtan. Men när de hör mitt ord grips en del av en stor sorg 

när de hör mitt ord. Det är de som liksom Israel i Egypten känner sig som slavar. De bär fortfarande på 

märkena efter piskrapp och hungrar efter frihet och ljus. 

46 Vet att det är för er som jag kom, för jag såg att ni hungrade och törstade efter rättvisa, frihet och 

kärlek. 

47 Kom och lyssna till denna röst, som kommer att ingjuta mod i er, fylla er med styrka och upplysa 

er, så att ni kan vända Farao ryggen och lämna hans land, där ni har blivit fängslade, sårade och 

förödmjukade. 

48 Lyft upp ögonen och betrakta det gudomliga berget när det bjuder in dig att bestiga det. Kom till 

det, tro att du kommer att nå toppen, ta de första stegen, klättra upp, och snart kommer din glädje att vara 

stor när du känner att kedjorna som höll dig nere och det ok som höll dig nere har lämnats bakom dig. 

49 O människor i alla tider! Ta bort otacksamheten från ditt hjärta så att du verkligen kan uppleva din 

Faders frid. 

50 På så sätt får blinda synen, trötta återfår sin styrka, lama går, sjuka blir friska, drabbade sjunger av 

glädje. 

51 Jag återförenar mitt folk och bekräftar deras andliga uppdrag till mänskligheten. Jag gör pariaer till 

människor som är till nytta för sina grannar, och de som trodde att de var arvlösa blir profeter och själens 

läkare. 

52 Det är ni som måste vittna om min ankomst i den tredje eran. Jag vet att nationerna och 

provinserna behöver ert vittnesbörd. Men vet att när ni ger er iväg måste ni bevisa att ni är Ljusets barn. 

53 Jag vill att ni på förhand ska förstå den andliga storheten i det uppdrag som jag anförtror er vid 

denna tidpunkt. Först då kommer din själ att bli medveten om ansvaret för ditt uppdrag. 

54 Men om ni tror att jag måste vänta tills ni vill förbereda er för att föra ut detta ljusbudskap till 

världen, så har ni gjort ett stort misstag. Ty det är jag som förlöser människor och räddar deras själar. Ni 

kommer endast att vara vägvisare, meddelare, profeter och tjänare. För att kunna fullgöra dessa uppgifter 

lär jag er. 

55 Jag har placerat en essens i varje lärjunges hjärta. Detta väsen kommer att vara närvarande i dina 

tankar och böner, i dina ord och i dina kärleksverk. 

56 Minns ni inte att jag sa till er att ni skulle vara en andlig doft bland människorna? 

57 Vad mer kan ni önska er på jorden än att vara rådgivare, vägledare och läkare för själarna hos dem 

som behöver hjälp? 

58 Barmhärtighet är en av kärlekens vackraste blommor, och det är just den blomman som jag vill 

öppna i dig för att sprida dess doft bland dina medmänniskor. I sanning, säger jag er, om ni har idealet 

eller önskan att ge er själ storhet, erbjuder jag er barmhärtighetens väg. Jag erbjuder er denna väg, som 

inte är särskilt välbesökt av människor, så att ni kan stiga upp till mig på den. 

59 Jag vill att ni ska nå slutet av denna resa med tillfredsställelse över att ha varit trogna när ni lyssnat 

till min undervisning. Mitt ord stärker dig så att du kan fortsätta din resa med fasta steg till slutet. 

60 Många frestelser och hinder kommer att dyka upp på er väg under de sista dagarna av min 

manifestation, vilket är anledningen till att jag varnar er och uppmanar er att vara vakna så att ni kan vakta 

och be. 

61 Var starka, o folk, så kommer prövningen att gå över. För om ni inte förblev lydiga och trogna och 

föll i frestelsen, skulle ni skapa en ändlös kedja av prövningar som skulle förvirra mångas sinnen och 

förstöra tron i många hjärtan. 

62 Planen för ditt uppdrag är redan fastställd och du får inte avvika från den. 

63 Jag har sagt till er att när jag avslutar mina ord kommer jag att ge er tillräckligt med tid för att 

förbereda er, studera, reflektera och utöva min undervisning bland er. När jag upptäcker att mitt folk har 

förandligat sig självt, kommer jag att öppna de vägar genom vilka ni måste gå ut och föra ut det 

ljusbudskap som jag har anförtrott er att göra känt för mänskligheten. 

64 Den plan som jag har utformat för er är klar och enkel, så att ni inte kan ändra eller förändra den på 

minsta sätt om ni vill kalla er för spirituella. 
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65 Den som vill ha auktoritet att omvända sina medmänniskor - kraft att bota de sjuka så som ni ännu 

inte har upplevt, och styrka att utföra mirakel - skall vara trogen min lag och hängiven mina bud, då 

kommer han aldrig att vara utan inspirationer och kraft att utföra stora verk fulla av kärlek och visdom. 

66 Den som föraktar de andliga gåvorna och frukterna som kommer från den rena utövningen av Min 

lära, eftersom han är mer frestad av lovord och materiella belöningar, mättar sig själv med fåfänga och 

falska tillfredsställelser som inte ger näring åt själen. Detta är vad han älskar på jorden och vad han har 

sökt i mitt arbete, och jag ger honom rätt att ta emot det. Men sannerligen, säger jag er, de som inte 

åstadkommer vad jag har förutsett, som förblir i stagnation och inte överger sin fanatism, sina 

fåfängligheter och sina materiella begär, kommer att vara det hinder som inte tillåter dem som älskar mina 

dekret och verkligen vill lyda dem att gå framåt. 

67 Med vilka ord eller förevändningar kommer de att svara mig som inte lyder mina order, när jag 

visar dem de människor som förblir i stagnation, fångade i fanatism och onödiga traditioner - när jag visar 

dem de människor som måste fortsätta att vänta på ankomsten av den tredje epokens apostlar? 

68 Det är min kärlek som talar till dig - mitt ljus som ständigt vakar över dig, som varnar dig för att 

förhindra att du får en kalkon av lidande i stället för andliga framsteg. 

69 Jag förbereder er för den dag då jag ska tala till er för sista gången. För från och med den tiden 

kommer allt att förändras för detta folk i det andliga. Därför har jag länge sagt till er att ni inte ska vara 

traditionalister eller bevara yttre former, att ni inte ska göra era gudstjänsthandlingar till sedvänjor eller 

vanor som ni sedan inte längre kommer att kunna slita bort från era hjärtan. 

70 Tror du att allt måste fortsätta i samma form i all oändlighet? Tror ni att ni kommer att vara 

förenade på dessa mötesplatser hela livet? Nej, människor, det är nödvändigt att allt som ni hittills har haft 

försvinner ur sikte så att ni kan känna ljuset från den sanna förandligandet komma fram. Hittills har ni 

varken förstått innebörden av mitt budskap eller syftet med detta arbete. 

71 Det är sant att "de första", i brist på lära och undervisning, inte kunde förstå innebörden av en 

uppenbarelse som överraskade dem. Men ni som tillhör de "sista" - de som skulle bevittna slutet av denna 

period - tycker ni att det är rätt att ni behåller de "första" fel som ni begått och att ni fortsätter att vara 

okunniga om innebörden av detta budskap, precis som de som bara såg gryningen av den tredje tidsåldern 

inte kände till den? 

72 Nej, ditt hjärta säger mig det. Jag säger er alla att denna övertygelse som ni har i dessa ögonblick 

inte får lämna er i frestelsens stund. Glöm inte att jag i dag säger till er att ni för er lydnad och uppriktighet 

kommer att få fred i era hem och på alla vägar ni färdas. 

73 Gör allt du kan för att vara förberedd och stark i den tid av förvirring som närmar sig. Öka inte 

med er förvirring de förvirringar som sekter, kyrkor, filosofier och doktriner orsakar när tiden kommer för 

alla att förneka sanningen. 

74 Jag vill att detta folk, som har undervisats av mig i andlig form, ska gå in i denna tid lugnt, 

medvetet, uppmärksamt och ödmjukt, och att deras närvaro ska vara en ljusstråle och en andedräkt av 

trygghet i denna storm. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 254 
1 Jag kommer för att ta emot och för att ge, jag kommer för att höra dig och för att du ska höra mig. 

2 Otaliga gånger har jag gjort mig känd som Fader och Mästare. I dag är det min vilja att visa mig 

som domare, för jag har anförtrott er ett år, och jag kräver frukt av er. I evigheten är denna period bara ett 

ögonblick. Men de arbeten som du utför i den förblir registrerade i en bok där du skriver ner ditt livs 

historia. Den här boken, som är skriven i din anda, kommer att bevara spåren av din kamp för att nå målet, 

och den kommer att vara den bok som du presenterar för den högsta domaren. 

3 I dag visar du mig bara en sida som representerar en liten tidsperiod under vilken du har tagit ett 

steg framåt på utvecklingens väg. 

4 I takt med att ni stiger uppåt kommer era verk att uppnå större perfektion och ni kommer att förstå 

mitt verk mer och djupare. Därför inspirerar jag er att lita på mina löften, jag lyfter upp er, jag väcker er 

och helar er. 

5 Jag vill ta emot er frukt eftersom ni har fått den genom ett kärleksideal, genom ansträngning och 

med avsikt att behaga er Fader. Du har kämpat i svåra prövningar, du har gått över stenblock. Din kropps 

ögon har gråtit och din själ har också gråtit. 

6 Dina läppar är tysta och själen klagar inte i det ögonblicket, och du förvandlar all bitterhet som du 

har fått till hopp i mig och förlåtelse för dina medmänniskor. Jag välsignar dig för din lydnad. 

7 Du känner att du vaknar upp till en ny dag, att du tar ett steg framåt, och sedan dess upplyser din 

ande dig ännu mer och du förstår Mig bättre. Du mäter också ditt ansvar, som du har tagit på dig gentemot 

Fadern och världen, på ett korrekt sätt. 

8 I dag vet ni att tiden är en dyrbar skatt som ni inte får slösa bort, och att era gåvor är som juveler 

som inte får döljas. 

9 Mörkrets och okunnighetens tid är över för er. I dag vet ni som apostlar vad ni säger, vad ni gör 

och vad ni tänker, och ni är angelägna om att göra er förtjänstfulla för att förtjäna rätten till mina förmåner. 

Ni lever mitt i ljuset, och om någon blir förblindad av det är det för att han inte har en klar blick. 

10 Jag utdelar min nåd till alla på samma sätt, men var och en tar emot den i enlighet med sin andliga 

förberedelse och upphöjning. 

11 Jag tar nu emot resultatet av de inkarnerade varelsernas arbete, eftersom jordelivet mäts i tid. När 

du går in i det andliga livet kommer du att inse att evigheten inte kan mätas i timmar, dagar eller år, 

eftersom tiden inte har något inflytande på det andliga. 

12 Jag är närvarande, osynlig för hela mänskligheten, vars liv pulserar i mig eftersom jag är deras 

Fader - den ende som kan döma deras liv och gärningar på ett perfekt sätt. Jag ser människor som vandrar 

i kaos, som bär krig i sina hjärtan och till och med i sina själar, som bär det mördande och destruktiva 

vapnet inte bara i sina händer utan också i sina hjärtan, som använder språket som ett verkligt tveeggat 

svärd. Vissa attackerar, andra försvarar sig. Vissa sår död, medan andra håller fast vid livet. Och som en 

skugga sprider sig den nya lärans mantel från hjärta till hjärta och från själ till själ. 

Inför detta hot darrar människor och nationer och frågar sig varför den Allsmäktige inte förhindrar 

spridningen av dessa hopplösa läror. På detta svarar Fadern: Jag låter dem gro, växa, blomma, sprida sig 

och bära frukt, så att dessa träd kan kännas igen av mänskligheten genom sina egna frukter. 

13 Dessa läror, teorier och världsåskådningar kommer att spridas över hela världen så att 

människorna, efter att ha ätit av alla frukterna, kan vända sina ögon mot livets träd och förstå att den sanna 

frukten - den som innehåller sötma i sin smak och liv i sin substans - är den som jag har erbjudit er i min 

kärlekslag sedan tidernas begynnelse. 

14 Människors fred är flyktig. Endast den fred som jag erbjuder dig är evig. 

15 Jag talar till er genom det mänskliga intellektet, och mitt ord är samma kärleksfrö som jag alltid 

har sått i er. 

16 Jag har gett dig styrka - men inte för att du ska kunna tvinga på dina medmänniskor min vilja med 

hjälp av den. Jag har befriat din själ - men inte så att den utnyttjar denna frihet på ett dåligt sätt. Mina 

vapen är sanning, kärlek, barmhärtighet, fred och förlåtelse. 

17 För att ni ska kunna representera mig värdigt och vara mina trogna vittnen måste ni använda min 

undervisning och fördjupa er i mitt ord så att ni inte faller in i fel som splittrar er och får vissa att försvara 
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och försöka bevara de yttre formerna av dyrkan och traditioner, medan andra kämpar för kärnan och 

andligheten i min lära. Kom ihåg att i lagens första bud, som jag gav till mänskligheten genom Moses, 

sade jag: "Ni får inte göra er någon bild eller avbild av himmelska ting för att knäböja och tillbe." Sedan 

dess har människans väg och själens väg varit tydligt utstakad. 

18 Moses begränsade sig inte till att förmedla de tio budorden till mänskligheten, han utfärdade också 

sekundära lagar för mänskligt liv och införde traditioner, riter och symboler inom den andliga tillbedjan av 

Gud, allt i enlighet med de utvecklingssteg som människans ande tog vid den tidpunkten. Men den 

utlovade Messias kom och avskaffade traditioner, riter, symboler och offer och lämnade bara lagen orörd. 

När fariséerna berättade för folket att Jesus motsatte sig Moses lagar svarade jag därför att jag inte 

motsatte mig lagen, utan hade kommit för att uppfylla den. Om mina läror skulle avskaffa traditioner 

skulle det bero på att folket, för att uppfylla dem, hade glömt bort att lyda lagen. 

19 Det fallet har upprepats under den här tiden. År 1866 uppenbarades min närvaro genom det 

mänskliga intellektet av Roque Rojas, som gjorde den känd för er. Men han skapade också traditioner, 

gudstjänstformer och symboler för att hjälpa dig att förstå innebörden av uppenbarelserna. 

20 Nu när tiden närmar sig då jag inte längre kommer att tala till er i denna form, vill jag radera ur era 

hjärtan all materialism och fanatism som kan finnas inom er sekt och ert sätt att agera, så att ni med rätta 

kan bära namnet: "Lärjungar av den Helige Ande". Men förstå: Om jag tar bort överflödiga traditioner och 

seder, bryter jag inte mot min lag. Precis som under den andra eran kan man för att följa traditioner bryta 

mot den sanna andliga tillbedjan av Gud och mot sina plikter gentemot mänskligheten. 

21 Om du i din hängivenhet till Fadern redan är fri från all materialism, ska du inte vara stolt för att 

du tror att du har nått toppen av spiritualiseringen, från vilken du anser att alla som bekänner sig till sekter 

eller kyrkor är omogna. För medan du ser spottet i dina medmänniskors ögon kan jag visa dig den bjälke 

som du bär med dig. 

22 Människor är trötta på traditioner, formaliteter och riter. Jag vill visa dem ljuset från min 

undervisning som en viloplats för den själ som är trött på att söka ljus. 

23 Människor, låt mig vara er domare, hör min röst som talar till er i ert samvete. Sök inte heller lön 

eller beröm från mig, sök inte heller belöning. Om jag skulle ge er dessa tillfredsställelser skulle ni 

använda dem på ett dåligt sätt och göra er själva till herrar. Sök mig ödmjukt som den minsta av mina 

barn. Om du ångrar dig, böj dig inför mig, för jag kommer att vara din domare och tala till dig med största 

sanning och rätta dig med barmhärtighet. Då kommer ni att bakom mina ord känna igen det gudomliga 

löftet om något som aldrig har förutsetts, om något som ligger bortom all önskan. 

24 Jag ger er Ordets gåva, så att det som klockornas ljud kan väcka dem som sover, så att det kan ge 

styrka, balsam och liv. 

25 Vänta inte tills de katastrofala händelserna får mänskligheten att återvända till mig. Titta, be och 

så, så kommer ljuset och freden från Min Ande att spridas från hjärta till hjärta. 

26 Även om Mitt Ord passerar genom en människas hjärna och läppar är det gjort av ljus och kärlek. 

Förbered er, ni skaror, och låt mig göra mig känd genom mina röstbärare. Och ni som har valts ut för 

denna höga och känsliga uppgift - förbered er ännu mer. De som inte känner sig kapabla att förmedla Mitt 

Ord i renhet, förbered er. Om han inte kan, är det bäst att han håller tyst och förseglar sina läppar. Men var 

medveten om att er fattigdom, er klumpighet eller er blygsamhet inte är något hinder för min förkunnelse. 

Jag har använt de klumpiga och obildade för att förvåna världen. Det jag protesterar mot är oärlighet, synd. 

27 Jag vill att ni ska bli värda att under mitt ords sista år kommer den ena uppenbarelsen efter den 

andra att äga rum och inga klagomål kommer att höras i församlingslokalerna. 

28 Jag har tagit emot hyllningar från hela skapelsen - från de största stjärnorna till de varelser som 

knappt är märkbara för din blick. Allting är föremål för utveckling, allting har sin gång, allting går framåt, 

allting omvandlas, utvecklas högre och fulländar sig självt. När mitt andliga leende sedan har nått toppen 

av perfektion kommer det att vara som en oändlig gryning i hela universum, från vilken varje fläck, allt 

elände, lidande och ofullkomlighet kommer att ha försvunnit. 

29 Känn min rättfärdighet i mitt ords kärna. 

30 Mitt ord, ni skaror, är nyckeln med vilken jag öppnar ert hjärta, det hjärta som har slagit så lite för 

mig. 

31 I dag börjar det andra året av de tre sista som ni har fått i uppdrag att förbereda er. 
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32 Vad har du uppnått hittills? Ingenting avgörande. Efter att ha rannsakat er själva i ert samvetes ljus 

har ni insett att ni inte har tagit ett enda steg framåt mot förening och förandligande. 

33 Du har vant dig vid mina förebråelser och lutar dig därför fortfarande likgiltigt tillbaka. Men var 

inte överdrivet självsäkra, förkasta uppfattningen att jag kommer att förlänga tiden för min manifestation 

bland er. För om du faller in i detta misstag kommer du att bli lurad och lurad. 

34 Vem vågar be om en ny möjlighet - efter de möjligheter som jag har gett honom? Endast de 

dåraktiga eller okunniga. Ni är dock inte okunniga, eftersom jag har talat till er år efter år utan uppehåll. 

35 Varför berättar jag detta? Därför att jag ser denna önskan och denna hemliga avsikt på djupet av 

vissa hjärtan - en önskan och en avsikt som, utan att ha genomförts, redan vanhelgar sanningshalten och 

uppriktigheten i Mitt verk. 

36 Denna önskan om att mitt ord ska fortsätta i all oändlighet, att allt ska fortsätta som förut, är ett 

bevis på att de inte har använt den dyrbara tid som anförtrotts dem och nu vill ha en annan tid för att kunna 

göra något. Men när den angivna tiden når sitt slut kommer ingen att kunna ändra ett gudomligt beslut. För 

att göra det skulle vara att förneka fulländning av det som Gud har tillhandahållit. 

37 Lyd inte mina föreskrifter, o folk! För om någon skulle göra det, ska han bevittna Min rättvisa och 

se naturens otyglade krafter komma över den här nationen och få honom att inse sin olydnad, eftersom han 

var olydig mot Mig trots Mina kärleksord. 

38 Vilken sorg och ånger kommer det att finnas i dessa själar när de vaknar upp från sin avvikelse och 

blir medvetna om sin andliga tillbakagång, när de upplever att Fadern fortfarande måste väcka dem och 

plåga dem genom naturens krafter, precis som det hände med de gamla! 

39 Jag kommer att eliminera alla orena frön bland detta folk och lämna endast de goda fröna kvar 

genom vilka mänskligheten kan känna igen mig i morgon. Hur skulle människor kunna skåda min 

sannings prakt genom ett förvirrat, olydigt eller fanatiskt folk? 

40 Dessa förberedelsedagar präglas av djup eftertanke för er, människor, så att ni efter denna 

självrannsakan och denna samvetsgranskning kan välja den väg ni vill följa - och påpeka att den som gör 

min vilja kommer att kunna gå sin väg i frid, och den som gör sin måste välja att acceptera de prövningar 

som, när tiden är inne, obönhörligen kommer att drabba honom. 

41 I den som lyder mina anvisningar kommer det att finnas sann fred, eftersom han är en man av god 

vilja som lyder sin Fader. Den som inte lyder mina instruktioner kommer inte att få frid för ett ögonblick. 

Han kommer ständigt att höra sitt samvetes anklagelser och leva i ständig skräck. 

42 Jag dömer inte någon och jag begränsar mig till att i tid avslöja för er vad som kan hända er som en 

naturlig följd av era gärningar. Jag berättar det i tid för att jag älskar dig och för att du ska undvika det, för 

att du ska möta sanningen och inte avvika från vägen. 

43 Den olydige är alltid stolt. Men vem är han som tror att han har rätt att göra sin vilja eller få sin 

fars vilja att förändras? Vem tror att han har fått de gåvor som finns i honom på grund av sann förtjänst? 

Vem tror att detta folk är oumbärligt för mig för att genomföra mina gudomliga planer? 

44 Låt inte ditt sinne förmörkas, låt inte samvetets röst tystna, låt inte köttets frestelser få din själ att 

snubbla, för det skulle vara mycket sorgligt. 

45 Vakta och be så att du aldrig får brist på kraft. Tänk efter, döm er själva hårt, så kommer er ande 

att sprida sitt ljus i ert sinne och hjärta så att fred kan råda bland er. 

46 Min instruktion fortsätter att visa din själ livets bok sida för sida eftersom den måste vara stark och 

förberedd tills denna tid av instruktion tar slut. 

47 Om ni verkligen vill fungera som den första tidens profeter och vara som dem fyrar på 

mänsklighetens väg, gå mot andlighet, vilket inte kommer att vara svårt att finna, för var och en av dessa 

läror är en lektion i andlighet för mänskligheten. 

48 Jag vill att ni ska veta att detta budskap ska spridas till alla nationer och folk - till och med innan 

de generationer av förandligade själar kommer till världen som jag har meddelat er - så att de kan finna de 

vägar som har banats av de människor som hörde Herrens röst och av dem som anslöt sig till detta folk 

eftersom de trodde på hans vittnesbörd. 

49 Jag uppmanar er ständigt att ta nya steg på denna väg som är en evig uppstigning. Stanna inte upp, 

och om du gör det ska det vara till nytta eftersom du behövde mogna en avsikt, stärka din tro eller 

reflektera. Men fortsätt efteråt. 
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50 Hur många säger till mig i sina hjärtan: "Mästare, varför kom du inte till oss som människa vid den 

här tiden, så att vi kunde se din närvaro?" Men jag svarar er med en annan fråga: Är ni inte medvetna om 

att när ni önskar Min närvaro i världen i denna form, kräver ni på nytt Mitt blod? Acceptera mig på detta 

sätt: i andevärlden, osynlig endast för dina fysiska ögon, men kännbar för din själs alla sinnen. 

Vid den tiden utgöt jag mitt blod för att försegla den kärlek som jag predikade i min lära. I dag 

överöser jag alla med gudomlig essens som ett bevis på att min kärlek till människor är densamma trots 

deras otacksamhet, och att jag därför närmar mig dem för att visa dem den lysande väg som kommer att 

leda dem till att för evigt bo med mig i mitt rike. 

51 Andra säger andligt till mig: "Om du åtminstone aldrig skulle beröva oss detta ord som du har gett 

oss att höra med så mycket kärlek." Till dem säger jag att om de verkligen använder sig av min 

undervisning och försöker förstå mina avsikter, skulle det inte vara smärtsamt för dem att avstå från denna 

kungörelse när timmen kommer för att förklara den avslutad. Och det kommer inte att bli smärtsamt för 

dem eftersom din själ kommer att förbli genomsyrad av min Essens och fylld av mitt Ljus. Men om du inte 

har kunnat behålla några eller många av mina läror i ditt minne, har jag i så fall beordrat skapandet av en 

bok som innehåller mitt ord från denna tid. I den här boken, som kommer att skapas utifrån mina 

gudomliga läror, kommer du att hitta den sanna förbundsarken, som de första spiritualisterna inte kunde 

förstå och därför var tvungna att representera genom föremål eller symboler. 

52 Förbundets sanna ark är mitt ord. För den som öppnar den och går in i den med respekt, andlighet 

och kärlek kommer att upptäcka visdom, djupgående uppenbarelse, profetia och alla andliga gåvor i dess 

botten. Det är till denna förbundsark som ni kommer att vända er när mitt ord inte längre hörs genom de 

ofullkomliga mänskliga röstbärarna, och ni kommer att bevittna hur ni i era meditationer, i era 

studieögonblick eller i era bönestunder, till det mest känsliga av er varelse, kommer att nå ett högre ljus 

som förklarar allt - ett faderligt inflytande som kommer att omfamna er och en röst som inte är mänsklig 

och som kommer att tala till er på sitt och perfekta sätt. Det kommer att vara ljuset från min inspiration 

som kommer till er i en verklig dialog från ande till ande. 

53 Var välsignade - ni som har lyckats ta bort många av de överflödiga och onödiga ceremonier som 

de "första" har efterlämnat till er och behållit endast det väsentliga. Men inse att du fortfarande har en del 

att städa upp och mycket att andliggöra. 

54 Hur lycklig blir inte din själ om den kan erbjuda mig på denna jord den tillbedjan som jag 

förväntar mig av den! Men när den lämnar den från här till det andliga dalen, om den lämnar något som 

inte är värdigt Mitt verk, kommer de nya generationerna, när de granskar det arv som du har lämnat efter 

dig, att veta hur de ska ta bort allt det du har lämnat efter dig av orättvisa, och på så sätt ta det steg som du 

inte kunde ta. 

55 Jag säger er: Ju mer ni renar era gudstjänsthandlingar och fulländar er gudstjänst, desto mindre 

kommer de som kommer efter er att behöva lida, och era förtjänster inför mig kommer att vara större 

eftersom ni inte arbetade för er själva utan gjorde det med era medmänniskor i åtanke, eftersom ni kände 

barmhärtighet för dem i era hjärtan. 

56 Har ni inte själva upplevt hur mycket ni fick kämpa för att städa upp det ni fick från era bröder som 

föregick er? Lämna därför inte detta smärtsamma arbete åt dem som följer i dina fotspår. 

57 Under den andra gången nådde min undervisning sin höjdpunkt när mitt avsked redan var mycket 

nära. 

58 Lärjungarna - som väl visste att detta var de sista stunderna de skulle tillbringa med Mästaren - 

lade all sin uppmärksamhet på att höra även de sista av dessa ord och att bevara dem i sina hjärtan. 

59 Jesu gudomliga längtan var att hans lärjungar skulle bli såare av hans förlösande läror. Som 

höjdpunkt i sitt sista tal till lärjungarna, som samtidigt var det sista samtalet mellan Fadern och barnen, 

sade han därför till dem i en kärleksfull ton: "Jag ger er nu ett nytt bud: älska varandra". Med ljuset från 

detta högsta bud tände han därmed det största hoppet för mänskligheten. 

60 Även i denna tid då jag snart kommer att avsluta min förkunnelse bland er, ser jag den hängivenhet 

och uppmärksamhet med vilken ni lyssnar till min undervisning. De kommer att bli outplånliga i mina nya 

lärjungars medvetande. 
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61 Precis som jag då sa till mina apostlar att de skulle vara som får bland vargar i världen, så att de 

alltid skulle vara vaksamma, så säger jag nu till er att förbereda er, att vakta och be. För många kommer att 

resa sig mot er och använda förtalsvapen och alla medel för att förvirra er. 

62 Nu är det en tid av kamp, det vet ni alla, så att ingen blir förvånad. 

63 Jag har förenklat mina läror till det yttersta för att ni ska kunna förstå dem och utforska dem i en 

önskan om att finna deras innebörd. När tiden är inne kommer du att ha ett enkelt svar på alla frågor som 

ställs till dig. Du behöver inte tala mycket för att övertyga. Om du är riktigt förberedd kommer dina ord 

inte bara att vara enkla utan också korta. Du behöver inte känna till vetenskapen för att svara 

vetenskapsmannen eller teologin för att svara teologen. Ett ljusord lyser upp allting, och jag vill att ljusord 

ska komma från dina läppar. 

64 Inte alla som har hört mig i denna tid reser sig för att vittna om mitt ord. De kommer att uppstå 

som verkligen älskar mig - de som älskar mig i sin egen nästa och vänder sig till dem som är i nöd, som de 

ger sin barmhärtighet och tröst till. 

65 De som förstår min undervisning och känner den djupt kommer att omfamna den med tro. Det är 

de som måste stå emot allt motstånd, som måste ta upp sanningens, kärlekens och rättvisans vapen. 

Genom svårigheter och i en värld som sedan länge har avlägsnat sig från denna rättvisa och denna sanning 

kommer dessa såddare, fulla av frid och tillit till sin Gud, att sprida den tredje tidens andliga budskap över 

hela världen. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 255 
1 Ni har gått in i en tid av kamp, bön och förtjänst. Ni känner att nöjenas tid nu är över och att ni 

måste skynda på era steg eftersom mänskligheten är förtvivlad och ni har ansvaret för att ge dem de goda 

nyheterna och vittnesbördet om min ankomst med ord och gärningar. 

2 Se hur människor i alla samfund och sekter söker genom tid, liv och händelser i hopp om att 

upptäcka de tecken som förkunnar min ankomst. De är okunniga människor som inte vet att jag har 

manifesterat mig själv under lång tid och att den här typen av manifestation snart kommer att upphöra. 

Men jag säger er också att många av dem som väntar på mig med så stor längtan inte skulle känna igen 

mig om de bevittnade det sätt på vilket jag manifesterar mig, utan de skulle snarare förkasta mig helt och 

hållet. 

3 Endast vittnesmålen kommer att nå dem, och genom dem kommer de fortfarande att tro att jag har 

varit bland mina barn. 

4 Även ni har väntat på mig med otålighet, men jag visste att ni skulle känna igen mig och vara 

bland mina arbetare i denna tid.  

5 Må världen göra sig lustig över det sätt på vilket jag har gjort mig känd. Men de kommer inte att 

skratta åt mig, utan åt sig själva. För de anar inte ens och förstår inte heller vad varje varelse betyder för 

gudomligheten. 

6 För mig är det mest korrekta jag kan göra med mina barn att göra mig känd för dem genom de 

förmågor som jag har gett dem, utan att använda ursäkten att de är syndare och orena. Finns det något 

bättre incitament för barnet än att lära känna sin Fader, att se och känna honom för att älska honom? 

7 I en gammal profetia sades det att varje öga, syndigt eller inte, skulle skåda mig. Nu, i denna tid, 

har jag sagt er: Jag har inte kommit för att söka den rättfärdige för att göra mig känd genom hans 

förmedling, utan just för att söka syndaren som har renat sig i livets prövningar och i ett ögonblick av 

omvändelse. För han är det barn som, när han vet att han är älskad och uppskattad av Fadern, helt och 

hållet vandrar på förnyelsens och dygdens väg. 

8 Vem av de röstbärare genom vilka jag har talat till er hade någon aning om vilken gåva han redan 

hade och vilken tjänst han var ämnad för innan han hörde mitt ord? Ingen. De renades under hela sitt liv 

som i en smältdegel. Men deras gåva förblev hemlig tills det var dags att avslöja den. 

9 Detta är början eller förberedelsen för människans själ att känna en högre kommunikation med 

Fadern, och ni blev överraskade. Om du visste allt som jag har i beredskap att avslöja för dig vid rätt 

tidpunkt skulle du inte kunna förstå varför jag älskar dig så mycket, och inte heller vilka förtjänster du 

måste göra för att få en sådan stor nåd. 

10 År 1866 bildades den första församlingen av Spiritualister, som var lärjungar i detta arbete. I ljuset 

av min Ande och under ledning av Elia började de första lärjungarna ta emot strålarna från det budskap 

som ni nu tar emot i överflöd innan det avslutas. 

11 Sedan dess har många samhällen bildats som grenar från den "trädstam" som grundades av Roque 

Rojas. 

12 Ett enda ljus har lyst på den mängd människor som utgör detta folk, och ändå, hur många 

skillnader finns det inte mellan de olika församlingarna! Under många år har ni njutit av manifestationen 

av mitt ord genom enkel, tydlig och begriplig undervisning. Men det är bara ett fåtal som har kunnat 

förklara innebörden av den andliga läran. 

13 Det är bara ett år kvar tills min proklamation i denna form upphör. Men majoriteten av 

människorna är fortfarande mycket långt ifrån sanningen. Från den "första" till den "sista" har jag förlåtit 

det faktum att jag har materialiserat en gudomlig uppenbarelse som de till en början inte kunde förstå alls. 

Men efter att den andliga undervisningen har spridits under många år och Mitt Ord har förklarat detta 

arbete bit för bit mer och mer, ser jag att tiden är inne att be er att lämna era vanliga vägar, att tränga lite 

mer in i kärnan av Min undervisning och att ta ett beslutsamt och bestämt steg på vägen till förandligande. 

14 Hur ska ni kunna följa mig så länge ni söker och dyrkar mig med hjälp av symboler och mönster, 

yttre kultformer och materialiseringar? Du säger till mig: "Det är arvet från de 'första' och vi respekterar 

det". 
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Nåväl, människor, nu säger jag er att dessa "första" bara var era föregångare så att ni skulle fullborda 

den form av tillbedjan och den form av andlig kommunikation som de påbörjade. 

15 Förväxla inte den gudomliga lagen med de religioner eller metoder du har för att tolka den lagen. 

16 Lagen är evig och oföränderlig, religionerna, gudstjänstformerna och handlingarna utvecklas och 

förändras i takt med den moraliska och andliga utvecklingen hos dem som bekänner sig till dem. Om det 

inte vore för denna andliga utveckling skulle du fortfarande dyrka Gud i stjärnorna och naturkrafterna, 

som de primitiva folken gjorde. 

17 Sluta inte att älska mig, tjäna mig och dyrka mig. Gå alltid framåt, förbättra er själva mer och mer, 

sträva efter perfektion. Men rör inte lagen, förändra den inte, byt inte ut den. Den kommer alltid att lära 

dig det högsta, den kommer alltid att instruera dig att uppfylla det perfekt. Den kommer att vara 

närvarande och evig som universell lag och lära dig sann kärlek till Gud och sann kärlek till din nästa. 

18 Håll inte fast vid vanor, gudstjänstformer eller traditioner, för då kommer ni att stanna kvar i 

århundraden i dogmernas och okunnighetens slöhet. Var i stället lagens och sanningens väktare. 

19 I denna tid får ni inte vara som det judiska folket i "den andra epoken", som på grund av att de var 

bundna av traditioner, konservativa och fanatiska, inte kunde äta det himmelska brödet som Messias, som 

de hade väntat på i många århundraden, gav dem. När timmen kom kunde de inte känna igen honom 

eftersom deras materialisering hindrade dem från att se sanningens ljus. 

20 I dag lämnar jag bara två ord till er, så att ni kan utforska dem djupt och ta till er hela innebörden 

av dem, i den mån ni kan göra det genom god förberedelse: "Spiritualism" och "Spiritualisering". Endast 

på detta sätt - genom att meditera, be och vara vaken - kan du förstå hur den sanna och rätta tillbedjan av 

Gud bör se ut, som du måste erbjuda din Herre på grundval av denna undervisning. 

21 Ja, människor, att älska mig med hjälp av yttre former av tillbedjan, att söka mig i bilder och 

symboler och att dyrka mig med hjälp av liturgier, ceremonier och fester, det finns många kyrkor och 

många sekter där du kan tillfredsställa ditt hjärta om det fortfarande hungrar eller känner behov av sådan 

tillbedjan. Men om ni vill tjäna mig genom detta andliga arbete och älskar mig och därför förkastar en 

annan form av tillbedjan av mig, förstå vad "spiritualism" och "spiritualisering" innebär, så att om ni 

verkligen vill vara lärjungar till denna lära, så kommer ni inte att tillhöra dem som påtvingar mig seder, 

regler, traditioner och yttre former av tillbedjan, för då kommer ni att återigen att hamna i materialism, 

avgudadyrkan och fanatism, och av spiritualism kommer ni bara att känna till namnet. 

22 Res er upp så långt ni kan i ett försök att anpassa er till min undervisning och anpassa er till den. 

Men gör inte det motsatta, det vill säga anpassa min undervisning till era begränsningar och 

bekvämligheter och därmed materialisera, deformera eller förfalskas den. 

23 Låt dagens undervisning tjäna som en väckarklocka för dem som har hört den, så att de kan 

inspireras av den och fyllas med energi, glöd, kärlek och tro för att bryta de nät som länge har hållit dem 

fångna. Låt den sanna uppfattningen om vad "spiritualism" innebär formas i deras sinnen, och låt det ädla 

idealet att bli en sann lärjunge till denna ljusets och fullkomlighetens lära födas i deras hjärtan. 

24 Älskat folk: När era meningsskiljaktigheter har försvunnit, när den splittring som för närvarande 

finns bland er har gett plats åt broderskap, och när ni har förstått ert uppdrag, kommer önskan att spira ur 

er själ och impulsen från ert hjärta att börja så det frö av förandligande som ni har fått i mitt ord. 

25 Upplysningens ögonblick kommer för er när ni kommer att förstå storheten i detta arbete med 

största klarhet och bli förvånade över att upptäcka fantastiska uppenbarelser som ni aldrig har kunnat 

föreställa er i dess botten. Då kommer ni spontant att ge er iväg, sprida er över jorden och ge 

barmhärtighet, ljus och tröst på vägen. Dina grannars domar kommer inte längre att skada dig, inte heller 

kommer dina familjemedlemmars bristande respekt att få dig att lida, för alla lidanden på jorden kommer 

att verka små inför storheten i ditt uppdrag. 

26 Välsignade är de som uppnår den grad av andlighet som gör dem okänsliga för smärta, för de 

kommer att skyddas av min barmhärtighets mantel. 

27 Tro, kärlek och andlighet är de tre dygder som kommer att göra den tredje tidens soldater och 

apostlar oövervinnliga. Dessa dygder fanns i alla de tjänare som från första början vittnade om min 

existens, min närvaro, min lag och min sanning. 

28 Bland dessa tjänare finns patriarkerna, profeterna, apostlarna och martyrerna. Men de var inte de 

enda i mänsklighetens historia, det fanns många fler som tog olika vägar för att utföra sitt uppdrag och 
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vittna om min sanning, och som stod emot alla typer av angrepp, hån, förföljelse och förtal. Deras tro, 

deras överseende med dem som gjorde dem illa, deras ständiga och trogna kärlek till sina medmänniskor - 

en kärlek som inspirerades av deras Herre - fick dem att övervinna smärta, orättvisa och död. Hur skulle 

man annars kunna förklara martyrernas kapitulation inför sina bödlar? Hur kan ni förstå det tålamod och 

den jämnmodighet inför förföljelser som alla de som älskade mig och följde mig visade? 

29 Om du älskar mig på detta sätt kommer du inte längre att kunna frukta något i världen. Så länge 

din tro inte är fullständig och din kärlek inte orubblig kommer kampen att skapa rädsla i dig. 

30 Vad är du rädd för? Varför kastar ni er själva i fängelse, varför tar ni era liv? Ni vet att den tiden är 

förbi och att det fanns många martyrer som offrade sina liv för att bevisa för sanningens fiender att 

martyrskap, fängelse och blodets ställning - i stället för att släcka mina tjänares tro - skulle tända elden i 

deras kärlek och få dem att sprida mina läror med ännu större kraft. 

31 Du är rädd för att din granne ska döma dig och du är rädd för att förlora din frid i världen. Varför 

fruktar du inte hellre Guds dom eller förlorar din själs frid för att du inte har fullgjort ditt uppdrag? 

32 Idag verkar det jag ber er om för det "förlovade landet" vara mycket. Men jag säger er uppriktigt 

att när ni väl är där kommer ni att undra över att vara där, ni kommer till och med att känna er ovärdiga 

och säga: "Hur lite var det vi gjorde för att förtjäna en sådan stor nåd!" 

33 Du frågar mig i ditt hjärta: "Mästare, ger du oss kanske mer än vi förtjänar?" Till detta svarar jag 

dig: Om jag skulle ge er enligt era gärningar skulle ni ha ganska lite eller ingenting. Tror du att det liv du 

har, den kropp du har, de gåvor som rör sig i ditt väsen och allt som omger dig i din tillvaro är en rättvis 

belöning för dina förtjänster? 

34 I sanning säger jag er: Jag har alltid gett er och kommer alltid att ge er mer än vad ni förtjänar, 

eftersom jag älskar er och eftersom jag är er Fader. 

35 Ni gråter, människor, eftersom ni inser er brist på tro och kärlek. Då frågar du mig vad du måste 

göra för att vara tilltalande för mig och för att få förtjänst inför mig. På detta svarar jag att du bör tjäna din 

nästa med bästa vilja, att du bör göra smärtan hos dem som lider till din egen, att du bör utveckla dina 

gåvor och fullända dem till förmån för dem som behöver dem. För vad du gör för dina medmänniskor 

beror på vad du får när du kommer till den andliga världen. 

36 Vad kan du ge mig som jag inte har? Jag har makt, jag har fred, jag har ljus, jag är universums 

ägare, jag är älskad och betjänad. Det finns inte den minsta skugga av själviskhet i min ande, för jag är 

fullkomlighet. 

Men bland era medmänniskor som är barn av min Ande, hur mycket elände finns det inte! Hur mycket 

smärta och mörker! Så mycket elände! Varför älskar ni mig inte i dem? Varför ger ni mig inte all den 

kärlek som finns i er genom att älska varandra? 

37 Detta är mitt svar på er fråga och mitt himmelska råd för era resolutioner. 

38 Älskade barn, som jag tar emot å mänsklighetens vägnar, slutet på min manifestation genom det 

mänskliga sinnet närmar sig. Därefter måste din ande sträva efter att ha en dialog från ande till ande med 

min gudomlighet. 

39 Idag är mitt ord ditt försvar, din sporre. Men även efter denna tid av min kungörelse kommer ni att 

kunna känna min närvaro. 

40 Den tid då du behövde en andlig vägledare i världen är förbi. Från och med nu kommer alla som 

följer denna väg inte att ha någon annan väg än min lag eller någon annan vägledning än sitt eget samvete. 

Men det kommer alltid att finnas män och kvinnor med stort ljus och andlig kraft som genom sitt exempel 

och sin inspiration hjälper folkmassorna. 

41 Om det vore annorlunda skulle jag redan ha sänt er andar som Moses eller Elia till jorden, så att de 

skulle visa er vägen och ständigt påminna er om lagen. De står också vid din sida, skyddar och följer dig, 

men inte längre i mänsklig form, utan från det andliga. Vem ser dem? Ingen. Men om ni förbereder er 

kommer ni att känna närvaron av stora andar som alltid har varit i kontakt med mänskligheten och haft 

stora uppdrag att utföra i den. 

42 Vänd er till dem i era böner, och om ni verkligen litar på dem - det säger jag er - kommer ni aldrig 

att förgås eftersom de kommer att vägleda er med den kärlek och hängivenhet som de gav er så många 

bevis på i världen. 
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43 Jag säger er än en gång att ni inte kommer att sakna människor i världen som är begåvade med 

stort ljus, som kommer att lysa upp er väg och så era liv med kärlek. Mänskligheten har alltid haft dessa 

människor på jorden, men det kommer tider då stora legioner av ljusets höga andar kommer till världen, 

som kommer att eliminera den falska värld som ni har skapat för att resa en ny värld där fred andas och 

sanningen regerar. 

44 De kommer att lida mycket av människornas ondska. Men detta är inget nytt, eftersom ingen av 

Guds budbärare har undgått förföljelse, förlöjligande och fientlighet. De måste komma till världen och bo i 

den eftersom deras närvaro på jorden är nödvändig. 

45 De kommer att komma och kärleksfullt vända sig till människornas hjärtan. Deras ord, 

genomsyrade av Faderns rättfärdighet, kommer att slå mot arrogansen och stoltheten hos alla dem som har 

ersatt sina själars ödmjukhetskläder med fåfänga, högmod, falsk makt och falsk ära. 

46 De kommer att vara de första som reser sig upp och pekar på mina budbärare med fingrar som 

darrar av ilska. Men detta kommer att göra det möjligt för mina tjänare att ge stora vittnesbörd om den 

sanning de har fört till världen i varje prövning som de utsätts för. 

47 Du vet inte för närvarande i vilka former av mänskligt liv de kommer att dyka upp. Men jag säger 

er att vissa kommer att dyka upp i de stora religiösa samfundens sköte. De kommer att kämpa för alla 

människors förening och andliga harmoni. Andra kommer att resa sig bland vetenskapsmännen och visa 

med frukten av sina inspirationer att vetenskapens sanna yttersta syfte är människans andliga fulländning - 

och inte hennes utarmning och förstörelse. På alla livets områden kommer mina tjänare att träda fram som 

kommer att bära min lag i sina hjärtan och bekräfta med ord och gärningar allt som jag har talat till er i 

denna tid.  

48 Jag säger er också att mitt frö, som är den undervisning som ni har fått, kommer att bära frukt i er, 

och att dessa frukter kommer att vara de stora själar som kommer att inkarneras i era barn eller i era barns 

barn. 

49 Detta är redan mina sista lektioner, och ändå talar jag till er om nya läror, och det beror på att jag 

uppfyller mitt uppdrag som Mästare till sista stund, och häller ljus i var och en av mina ord så att ni inte 

kan förbli i mörker i tider av bitterhet och smärta, när den gudomliga rättvisan gör sig påmind som aldrig 

förr. 

50 Se till och be för världen, kära människor. 

51 Kom till mig, jag är trösten och friden. 

52 Du har upplevt lidande och olycka på jorden eftersom själen inte har utvecklat sina förmågor och 

gåvor för att höja sig över mänskliga svårigheter. 

53 Den här världen skulle kunna vara ett paradis i stället för en dal av tårar om människor hade god 

vilja. Jag sår detta hem med välsignelser, jag sprider inte törnen på stigarna. Människors smärta kommer 

från deras överträdelser. Men på samma sätt som de skapade smärtan måste de sträva efter att ta bort den. 

54 Ni som hör mig är inte ett förlorat eller vilset folk. Ni är som en familj som har slagit sig ner i 

skuggan av ett mäktigt träd vars grenar ständigt bjuder er på frukt. 

55 I denna skugga får du ny kraft och vårdar dina sår, för du måste återuppta dina vandringar för att 

klättra uppför berget till toppen. 

56 Din ande kan redan stiga upp till det sjätte steget på himmelstegen, där du hittar ljuset som tar bort 

alla fel och erbjuder dig hjälp att nå det sjunde steget. 

57 Jag kommer att ta bort den förvirring och de felaktiga tolkningar som finns bland er om de sju 

inseglen. Sannerligen säger jag er: Ni tillhör inte ett särskilt sigill, men - eftersom er själ måste passera 

genom de första till de sista - lever den idag i det sjätte sigillets tid eller den sjätte perioden av sin själs 

utveckling. 

58 Hur stora har inte de lärdomar och prövningar varit som själen har varit tvungen att genomgå för 

att gå från ett sigill till nästa! Hur många förtjänster måste den inte förvärva! Men den sjunde, som är 

höjdpunkten, saknas fortfarande. 

59 Ondskans makt och dess frestelser kommer ständigt att stå i vägen för dig. Men ni kommer att 

minnas er Mästare, som övervann världen, smärtan och köttet, så att ni med hans exempel kan gå segrande 

ur prövningen. Sök i din ande efter svärdet att slåss med, här finner du det obevekliga vapnet som alltid är 

redo. 
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60 Hur skulle en själ kunna vara oåterkalleligt förlorad för mig när den inom sig bär en gnista av mitt 

ljus som aldrig slocknar och jag är med den på alla sätt? Så länge som dess upproriskhet eller förvirring 

består, kommer dessa mörka krafter aldrig att stå emot Min evighet.  

61 Jag har frigjort dig på nytt. Eller känner du inte din själ friare när du har avlägsnat ditt fanatiska 

förflutna och dina fördomar? 

62 Jag är Livet och har utgjutit det lika mycket i alla, även om jag alltid har sökt mig till ett folk eller 

ett antal människor för att uppenbara mig för dem. Detta har gjorts för att göra dem till budbärare, profeter 

eller vittnen till min gudomlighet i mänsklighetens tjänst, men inte för att jag utmärker dem genom en 

större kärlek eller välvilja än de andra. 

63 Stärk er i mitt ord, mina barn, så att ni kan se på era medmänniskor med sann barmhärtighet och 

inte döma syndaren, den onda, fanatikern eller den självupptagne. För då kommer ni att höra min röst i ert 

samvete som säger till er: "Låt den som är ren kasta den första stenen." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 256 
1 Min frid känns i era själar, människor, när ni hör mitt ord av god vilja. 

2 Jag är den gudomliga trädgårdsmästaren som sköter trädgårdarna i era hjärtan och vattnar dem med 

min kärleks himmelska vatten. Jag utgjuter en droppe av denna gudomliga kärlek på varje bitterhet i 

mänskligheten. Jag visar dig vägen som leder till Faderns rike. Du kommer aldrig att upptäcka slutet på 

denna väg, men du kommer alltid att göra framsteg och få uppleva nya härligheter. 

3 För närvarande är mitt ord i färd med att slipa ner dig och ge dig form. Jag arbetar på din själ med 

en fin mejsel. Lär er att arbeta med er själva och att ge er själva vackra former genom att uppfylla min lag. 

Jag kommer sedan att välsigna ditt arbete så att du efteråt kan förverkliga ditt stora uppdrag i den här 

världen, att föra in dina medmänniskor på kärlekens väg. 

4 Jag är er Mästare; men se mig inte skild från Fadern, för jag är Fadern. Det finns ingen skillnad 

mellan Sonen och den Helige Ande, för den Helige Ande och Sonen är en enda Ande, och den Anden är 

jag. Se i mina uppenbarelser genom tiderna en enda Gud som har lärt er genom många och varierande 

lektioner: En enda bok med många sidor. 

5 Helga mitt namn genom era gärningar, så kommer ni att finna det ljus inom er som befriar er från 

okunnighetens och syndens natt. 

6 Minns ni, människor, vilka ni var innan ni formades av mitt ord? Minns du att du tidigare var 

kapabel till många otacksamma handlingar som du skulle vara oförmögen att utföra i dag? Du kan inte 

jämföra ditt liv idag med ditt tidigare liv. Tidigare var ni ensamma pilgrimer på jorden som färdades på sin 

väg utan ett ljus som skulle ha gjort deras tillvaro lycklig och väckt hopp. Idag är du en lärjunge till min 

undervisning, i vars kärlekskälla du har släckt din törst och tvättat dina sår. Min kärlek drar ut törnena som 

du har på dina fötter, och om ditt kors har spikar drar jag ut dem också. 

7 Jag är ljuset i denna värld och i alla världar och jag vill att ni ska klä er i detta ljus. Mitt ord är en 

läkande balsam; bota med det, hör det och använd det. Varje ord är en droppe av livets källa. Varför är du 

sjuk, lider och gråter trots att du bär Gud inom dig? Undersök er själva och rätta till det som behöver rättas 

till, rena allt som behöver renas. Jag säger till dig: Rensa kärlet både inom och utanför, det vill säga att din 

själ ska harmonisera i sin vilja och strävan med din materiella eller mänskliga del. 

Jag formar din inre bild - det som du döljer för andra men inte för mig. Om du formar ditt yttre på ett 

sådant sätt att ditt ansikte är en sann återspegling av din själ, kommer uppriktighet och sanning att komma 

till uttryck i dina handlingar. Anledningen till att människor inte litar på varandra är att de visar upp ett 

ansikte för världen och döljer det andra. 

8 Följ mina instruktioner och använd dina gåvor. 

9 Har du redan undersökt dina sår? Har du låtit den balsam som jag har gett dig flöda in i dem? 

10 Om du tvivlar på att mitt balsam är effektivt, behandla dem på nytt. Men om du tror, låt dem vara 

obehandlade och du kommer att se hur min kärlek läker dem, och när du letar efter dem kommer de redan 

att vara stängda. 

Andra får sin hälsa genom tro, bön och tankens kraft. Mängder av andliga varelser kommer att komma 

och förena sin kraft och styrka och "smörja" dig, och du kommer att läka med deras hjälp. 

11 Mitt ord måste bli verklighet: "Din tro och dina förtjänster kommer att rädda dig". När ni sedan är 

friska kommer jag att skicka ut er i strid för att uppnå det högsta i ert liv: kärlek till er nästa. 

Skulle du inte vilja vara ett ljus för andra? Skulle det inte glädja dig om dina ord hade ett 

sanningsinnehåll? Skulle det inte glädja dig att ha något att lära dem som söker tröst hos dig? Om du vill 

det kan du göra det, för mycket beror på din goda vilja och din ansträngning för att uppnå det. Allt annat 

gör jag. 

12 Den förandligade personen säger: "Så vackert är livet!" Den vanliga människan, materialisten, 

säger: "Så bittert, så sorgligt och så dystert är livet!" 

Den som inte har ett högre sinne blir förolämpad av allting, allting sårar honom. Den som är andligt 

upphöjd lägger inte ens märke till stigens motgångar. När ett högt sinnat sinne behandlar andra gör det det 

för att berömma andras dygder eller ursäkta deras fel, aldrig för att döma eller fördöma. Det lågsinniga 

sinnet dömer, förtalar, sprider andras missgärningar och finner nöje i det. 
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13 Till dem som dömer och bryr sig om sina medmänniskors angelägenheter frågar jag: Verkar din 

syndabörda vara för lätt för att du tycker att det är roligt att lägga till andras bördor? Om ni inte kan göra 

er av med er egen börda, varför lägger ni då till era medmänniskors börda? Varför föredrar ni, i stället för 

att söka juveler från era medmänniskor för att njuta av deras ljus, att handskas med smuts för att befläcka 

er själva? 

14 Faderns hus har många bostäder. Men de som bor i de höga andliga regionerna hjälper 

människorna att frigöra sig från sina bördor, eller de hjälper dem att bära dem, men utan att döma dem och 

utan att glädja sig åt deras elände. 

15 Jag har sett dig häda ena dagen och ångra dig nästa dag. Jag har sett er förneka min förkunnelse 

och sedan vittna om att den är sanning. Jag har sett dig förtala en dag och försvara det du förtalade nästa 

dag. Det är bra att du rättar till dina misstag, men det vore bättre om du inte begick mer ondska, så att du 

inte skulle behöva rätta till den. 

Jag såg dig en dag ge förmåner till den som inte behövde dem, och jag såg dig neka dem till de verkligt 

fattiga. Men jag vill inte anklaga er eller döma er, jag kommer med ljuset från min undervisning för att 

upplysa er så att ni inte längre kan synda. Jag kan också berätta för dig att jag har sett dig hjälpsam, 

generös, välgörenhetsinriktad och förstående, och att dessa förtjänster alltid har beaktats och 

tillgodoräknats av mig. Förstå dock att det i era hjärtan redan bör finnas mer vete än ogräs. 

16 Be inte utan känsla och rör inte läpparna mekaniskt. Be med känsla, utan att tala. Använd den 

lätthet med vilken du gav falska löften och svor förgäves förr i tiden för att tala sanning i dag. 

17 Ta inte bort något främmande. Den som tar det som är främmande måste återgälda det med smärta 

och skam. Jag pekar inte på någon, men jag vill att alla ska ta in det som berör dem i mina ord. 

18 Jag kommer inte att anklaga er eller ställa er till svars för vad ni gjorde när ni gick er väg i 

okunnighetens, omyndighetens och materialiseringens mörker. Men om ni i dag, när ni har full kunskap 

om vad min lag är, framhärdar i det otillåtna, i det orena, kommer ni att få stå till svars för era handlingar 

inför Gud, som kommer att visa sig vara obeveklig för er i ert eget samvete. 

19 Ni är alla min säd, och Mästaren skördar den. Om det bland det goda fröet kommer ett ogräsfrö, tar 

jag det också kärleksfullt i mina händer för att förvandla det till gyllene vete. 

20 Jag ser i hjärtan frön av ogräs, av sörja, av brottslighet, av hat, och ändå skördar jag och älskar dig. 

Jag smeker och renar detta frö tills det lyser som vete i solen. 

21 Tror ni att min kärleks kraft inte kan förlösa er? Efter att ha renat dig ska jag så dig i min trädgård, 

där du ska bära nya blommor och nya frukter. Min gudomliga uppgift är att göra dig värdig mig.  

22 Jag kommer för att glädja mig åt dig, för att tala till ditt hjärta. Min närvaro ger er styrka att 

fullfölja det uppdrag som jag har anförtrott er. 

23 Men du - känner du inte folkets smärta? Känner ni inte sorg när ni ser hur döden tar bort denna 

världs synd i stället för samvetets ljus? 

24 Som Jesu lärjungar i den tredje tidsåldern har ni ett mycket stort uppdrag att utföra, eftersom ni är 

bland dem som har hört mitt ord och lärt er av mig. 

25 Vet att människorna också försöker kommunicera med det bortomliggande med hjälp av 

vetenskapen. Satsa på att vittna om min undervisning om du inte vill att den ska skaka om dig. 

26 Vetenskapsmannen, som ofta har förnekat min existens, utforskar naturen i alla dess delar, 

utforskar jorden, haven, rymden, och vid varje vändning möter han mig, eftersom varje upptäckt han gör 

talar om den kärlek med vilken jag skapade hela skapelsen. 

27 Ni måste tala mycket för att mitt ljus ska nå alla era medmänniskor och för att de ska förstå att allt 

som skapats - från atomer till de största stjärnhoparna - är avsett att ge upphov till liv, näring, 

välbefinnande och fulländning. 

28 Gör min undervisning känd på ett perfekt sätt så att de okunniga inte tillskriver den brister. Så väl, 

så kommer de generationer som kommer efter dig inte att behöva lida av dina fel, och de kommer inte 

heller att skörda smärta som ett arv. 

29 Jag vill att det rena och friska fröet som bär välsignelser överallt ska komma från dig. 

30 Sätt livets väg med goda exemplariska gärningar, förfalsk inte mina läror. Ta mina apostlar från 

"den andra eran" som exempel, som aldrig föll in i sensuella kulter för att undervisa och förklara mina 

läror. De kan inte klandras för den avgudadyrkan som mänskligheten sedan föll in i. Deras händer byggde 
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aldrig altaren eller palats för Guds andliga tillbedjan. Men de förde Kristi undervisning till mänskligheten, 

gav hälsa till de sjuka, hopp och tröst till de fattiga och lidande, och likt sin Mästare visade de de vilsna 

vägen till frälsning. 

31 Den kristna religion som ni känner till idag är inte ens en återspegling av den undervisning som 

mina apostlar praktiserade och undervisade! 

32 Jag säger er återigen att ni i dessa lärjungar kan finna perfekta exempel på ödmjukhet, kärlek, 

barmhärtighet och upphöjdhet. De förseglade sanningen som deras munnar talade med sitt blod. 

33 Mänskligheten kommer inte att kräva mer blod från dig för att tro på ditt vittnesmål, men de 

kommer att kräva sanningsenlighet från dig. 

34 Min undervisning har alltid lärt människan att inte vara materialistisk. Men det är långt ifrån att 

lära dig förakt för jordens tillgångar. Jag säger er: Älska jorden, dess underverk, dess skönhet och dess 

glädjeämnen med den kärlek som ni ska älska allt som jag har skapat. Men var beredd att förkasta allt om 

det behövs, och glöm inte att din själ bara är tillfälligt i detta liv och måste återvända till den värld som 

den lämnade och från vilken den andligen längtar efter sin frid. 

35 Idag frågar du mig från djupet av ditt hjärta om du ska förakta det materiella livet och glömma allt 

du älskar på jorden för att bättre kunna tjäna mig. Till detta svarar jag er att den som tror att jag har sagt 

detta har fel och har inte förstått min undervisning. 

36 Hur kan ni tro att jag berövar er det som det materiella livet erbjuder er, trots att jag har skapat 

naturen för att mina barn ska kunna livnära sig? Ingenting av det jag har skapat kan vara emot dig, så jag 

förbjuder det; men använd allt med måtta. När jag har sagt att ni ska vända er bort från utsvävningar och 

materialism har jag alltid hänvisat till låga passioner, laster, skamlöshet eller användning av skadliga och 

dåliga saker. 

37 Idag, när jag ger en detaljerad förklaring av min undervisning, måste jag få er att förstå att allt ni 

gör utanför de lagar som styr själen eller kroppen är till skada för båda. 

38 Samvete, intuition och kunskap är de guider som visar dig den säkra vägen och gör att du undviker 

att falla. Dessa ljus tillhör anden, men det är nödvändigt att få dem att lysa. När denna klarhet väl finns i 

var och en av er kommer ni att utbrista: "Fader, ditt frälsningsfrö har grott i mitt väsen, och ditt ord har 

äntligen blommat i mitt liv." 

39 Jag inspirerar er med stora tankar för att få era hjärtan att göra stora gärningar. Men sannerligen 

säger jag er att denna undervisning inte kommer att vara begränsad till detta folk, eftersom spiritismen är 

världsomspännande. Läran eller uppenbarelsen av den 

Den heliga anden är inte bara avsedd för ett folk, utan för alla människor. Liksom en forsande flodvåg som 

för bort allting, så kommer den flodvåg som de spiritualistiska människomassorna kommer att bilda - en 

flodvåg som ingen kommer att kunna stoppa, eftersom dess kraft kommer att vara oövervinnelig. Och den 

som vill stå i vägen för dess kurs kommer att svepas med av strömmen. 

40 Vem på jorden skulle kunna ha makt att stoppa själarnas utveckling eller genomförandet av Guds 

råd? Ingen. Den enda varelsen med absolut makt och rättvisa är din Fader, och han har bestämt att varje 

själ ska utvecklas till fulländning. 

41 Om mina gudomliga lagar har ignorerats av människor under en kort tid, kommer jag att se till att 

min röst kommer att höras som ljudet av en hög klocka även av dem som är döda för andligt liv.  

42 Detta folks röst kommer också att ljuda i era hjärtan som ett klockljud som väcker er och inbjuder 

er till bön och meditation. Men det är nödvändigt att ni klär er med ödmjukhet och att era hjärtan fylls av 

kärlek, så att era verk kan lysa upp som sanna exempel bland mänskligheten. 

43 Sluta älska din person så att du kan börja älska andra. Sök inte efter ära för ditt namn, utan se bara 

till att dina gärningar är rena, så skall du komma in i odödligheten. Sannerligen säger jag er: Den som sår 

med ödmjukhet kommer att lämna ett oförstörbart spår av sin vandring i världen. Å andra sidan kommer 

den som arbetar med mina verk i en önskan om världens beundran och ära att finna att hans verk snart 

kommer att glömmas bort och att hans namn inte ens kommer att vara känt för den tredje generationen 

efter honom. 

44 Jag har anförtrott dig en vacker uppgift, men samtidigt är den svår att utföra. Men det är därför 

som det inte är för mycket för er, eftersom endast en liten del av det är tilldelat var och en av er för att 

genomföra det. 
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45 Mänsklighetens frälsning kommer inte att ske av en enda människa, inte ens av ett enda folk. Det 

kommer att vara jag som gav er hans blod, genom vilket jag uttryckte min kärlek, och som i denna tid får 

människor att resa sig och söka den väg som Kristus lärde ut. 

46 Vakta och be alltid, för nu är det dags när de mörka och förvirrande krafterna släpps lös, när de 

mörka värdarna omger och stör människorna. 

47 Ha en fullständig förståelse för att min manifestation har skett för dig för att läka din själ, för att 

befria den, för att förnya den och för att höja den till ljuset; för att avslöja stor kunskap för den och för att 

förklara de mysterier som inte förstås av människor, och även för att avslöja för dig det som har varit dolt 

för dig. 

48 Håll mitt ord fullt av essens och evigt liv, känn min styrka inom dig. Oroa er inte: jag vet allt, även 

det sista av era lidanden är närvarande inför mig. 

49 Min rättvisa tar hand om dina angelägenheter. Jag torkar dina tårar, erbjuder dig en stav att luta dig 

mot i livet och kysser dig på pannan för att få dig att känna dig smord och älskad av din Mästare. 

50 Var inte rädd för de små stenarna på vägen, lär dig att gå över dem utan att skada dig själv, vilket 

är detsamma som att leva upphöjt över människolivets elände. 

51 Be för nationerna med sådan tro och medkänsla att ert inflytande kommer att kännas av era 

medmänniskor och ni kommer att känna hur min kärleksmantel omsluter er alla. 

52 Under varje tid som jag har gett dig för att utveckla din själ har du fått mer och mer ljus. 

53 Detta ljus är det som lyser upp din intelligens och dina känslor. 

54 Redan innan du kom till jorden kände jag till din livsväg och dina böjelser, och för att hjälpa dig på 

din livsresa placerade jag på din väg ett hjärta som skulle lysa upp vägen genom sin kärlek till dig. Detta 

hjärta var både mannens och kvinnans. Med den ville jag ge dig hjälp så att du skulle bli en trosstab, 

moralisk styrka och barmhärtighet för dem som behöver det. 

55 Ni är rädda för att öppna era läppar för att tala öppet om min ankomst, och inom er finns en kamp 

mellan önskan att göra gott och rädslan för att bli avvisad. Då föredrar ni att gömma er med era gåvor och 

uppgifter som ni har fått från mig. Men kom ihåg, barn, att om ni döljer de gåvor ni har är det lika mycket 

som att förneka mig och att förneka er själva er utveckling. 

56 Tro mig: om detta folk hade varit enat och hade gett sig iväg full av tro och mod för att sprida 

dessa goda nyheter med ord och gärningar, skulle kunskapen om att jag för närvarande gör mig känd för 

människorna redan ha nått jordens ände. 

57 Om ni fortfarande känner er svaga, säger jag till er: Ät och drick, för jag vill inte se hunger eller 

törst bland er. 

58 Gör min vilja och belöningen kommer snabbt när du känner min kärlek inom dig, när du förväntar 

dig friden i det bortomliggande som en dörr som inbjuder dig att gå igenom och skåda mitt ansikte. 

59 Jag lär er alla att lyfta upp själen i bön. En del vet redan hur de kan fräscha upp sig genom denna 

nåd, andra har ännu inte kunnat göra det eftersom deras tidigare intryck har satt djupa spår i deras sinnen, 

eftersom de inte har glömt religiösa seder och traditioner. Men alla är engagerade i rening av sina ritualer, 

i förnyelse och i andlig upphöjning. 

60 Välsignade är de som har trott på min närvaro genom människans intellekt, för de skall med fast 

steg gå in i tiden för gemenskap mellan ande och ande. 

61 Du har närmat dig mig för att få den tröst och värme du behöver som en paus i ditt liv, för detta är 

som ett städ som stålar själar genom stora prövningar. Men din tillit till ödet är stor, och du vet att du 

kommer att gå ut ur denna smältdegel ren för strid. 

62 Dag efter dag når din andliga bön mig, vars språk din jordiska natur inte känner till, eftersom det 

inte är ord som uttalas av dina läppar eller idéer som formas av ditt sinne. Andens bön är så djup att den 

ligger bortom människans förmågor och sinnen. 

63 I den bönen går anden in i ljusets och fredens regioner där höga andar bor, och där mättar den sig 

med denna essens och återvänder sedan till sin förgängliga kropp för att överföra kraft till den.  

64 Nu är det dags för människan att befria sin själ, när de kedjor som länge bundit den bryts och sann 

frid kommer in i hjärtat. 
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65 Var vaksamma så att ni inte bekämpar dem som, liksom ni, vill fullfölja uppdrag som min 

gudomlighet har anförtrott dem - så att ni kan känna igen de sanna profeterna och de falska, och bekräfta 

den enes verk och förstöra den andres verk. För detta är den tid då alla makter har rest sig för att strida. Se 

hur det goda kämpar mot det onda, ljus mot mörker, kunskap mot okunskap, fred mot krig.  

66 Ni blir för närvarande mottagliga för den Helige Ande och väcker den som sover så att han kan se 

det ljus som tar bort gränser och begränsningar för att göra alla människor till en familj som förenas av 

kärlek. 

67 Jag vill att alla mina lärjungar och mina "barnlärjungar" ska höra mig på den sista dagen för att ta 

emot dem genom mänsklighetens ombud. Mina armar kommer att breda ut sig, men jag vill inte att det ska 

bli som Andra gången vid korset. Jag vill omfamna er i en kärleksfull omfamning som kommer att avsluta 

denna manifestation av den Gudomliga Anden genom människan. 

68 Timmen har kommit då även de som är döda för själens liv kommer att höra ljudet av den höga 

klockan. 

69 Ingen av dem som jag har valt ut i denna tid får bli högmodig för att han tror sig vara överlägsen 

andra genom sina andliga gåvor. För ni kan ännu inte jämföra er med Johannes - den som jag sade att även 

om han var den störste av profeterna var han mindre än den minsta i himmelriket. 

70 Lev för Fadern genom att älska hans barn, som är dina bröder och systrar, så kommer du att uppnå 

odödlighet. Om ni faller in i själviskhet och stänger av er själva i er självkärlek kommer de frön ni lämnar 

efter er knappast att överleva ert minne. 

71 Var mild och ödmjuk i hjärtat, så kommer du alltid att vara full av min nåd.   

Min frid vare med er! 
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Instruktion 257 
1 Du har varit tyst, dina tankar går till din Fader. 

2 Välkommen, säger mästaren till dig. Ni söker lugn, frid eller tröst och har lyckats höra mig, för det 

är jag som har allt ni behöver. 

3 Om ni söker innebörden av Jesu ord - sannerligen, säger jag er - kommer ni också att finna den. 

4 Jesu ord var det gudomliga "ordets" röst. Jesus var namnet på Kristi kropp - en kropp som var som 

ett tempel för att hysa min ande och avslöja sanningen med mina ord. 

5 Men om ni tror på mig, om ni älskar mig och följer mig, är det inte viktigt vilket namn ni ger mig 

av alla de många ni har att kalla mig. Det viktigaste är att du känner Mig, även om jag inte kräver att du 

gör det på ett fullständigt perfekt sätt. 

6 Lycklig är den som känner Mig i sitt eget väsen i den utsträckning som hans andliga mottaglighet 

tillåter honom. 

7 För en del slår deras hjärta med kraft, andra vill berätta något för mig men kan inte fatta en tanke. 

Ytterligare andra känner ett behov av att gråta och låta ögonen rinna över, och en del känner sig 

överväldigade av rädsla eftersom de vet att en genomträngande blick iakttar dem. 

8 De som kan förbereda sig och känna min närvaro är de som verkligen närmar sig det andliga 

bordet för att äta nådens bröd. De är de själar som från lektion till lektion en dag kommer att sträcka sig 

bortom intellektet och det mänskliga för att penetrera innebörden av mitt ord och finna dess andliga 

innehåll där. 

9 Dessa kommer att vara de som ägnar sig åt att utöva barmhärtighet - fredsmäklarna, eftersom de 

har funnit källan till fred och kommer att lida när de betraktar dem som lever mitt i oenighet och 

stridigheter, vilket är ett verkligt mörker för själen. De kommer att vara de som lever för att trösta och 

uppmuntra, för att bringa ljus i det mörka sinnet och för att bota de fysiskt eller känslomässigt sjuka. 

10 Endast den som känner min närvaro, som fattar innebörden och kärleken i mitt ord i sin själ, 

kommer senare att kunna känna medkänsla med dem som lider och kommer också att kunna känna folkets 

smärta, nakenhet, fattigdom och tragedier. 

11 När jag har bjudit in er alla till mitt bord och bett er förbereda er för att andligt njuta av min 

närvaro, säger jag att ni alla är ämnade att njuta av himmelrikets mat, men att ni samtidigt har till uppgift 

att med kärlek så de fält där oenighet växte och att fylla varje plats där laster, elände och okunnighet 

gömmer sig med ljus. 

12 Den här lektionen ges till dig av den som, eftersom han kände en oändlig kärlek till dig, lämnade 

allt bakom sig för att rädda dig från ditt mörker, även om han för detta var tvungen att bli människa, leva 

ett förföljt liv och låta sig hånas tills han dog på ett kors. 

13 Lärjungar: Innan ni tar ert första steg på jorden känner jag ert liv, era gärningar och era tankar i 

förväg. Därför ger jag dig allt du behöver på den livsresa som du nu påbörjar. 

14 Själen börjar en tid av prövningar med hjälp av sin kropp. Men den har redan i förväg upplyst sig 

själv och gjort sig stark för att inte låta sig förföras av de frestelser som världen ställer till med. 

15 Ibland passar det henne att bo i en person vars hjärta innehåller stor orättfärdighet, och då verkar 

det svårt för henne att avslöja sitt ljus. Detta hjärta kommer att bli hennes prövosten och hennes test i livet, 

och om hon lyckas underkuva det och övertyga det om att människan kan finna frid endast när kropp och 

själ är i harmoni, kommer hon att ha klarat sitt test och kunna hoppas på en högre värld. 

16 Om hjärtat är svagt inför livets lidanden och olyckor och blir hädiskt, beror det på att själen har 

låtit sig besegras av lidandet, att den har sjunkit ner till materiens nivå och gjort alla svårigheter och 

bagateller till sina egna, som inte var avsedda för den. 

Den som kommer till sans i tid, ber och stärker sig själv i tron kommer att kunna vinna, och från denna 

prövning kommer frukten av erfarenheten att stanna kvar hos honom så att han inte kommer att misslyckas 

eller bli svag. Å andra sidan kommer den som för en kort tid glömmer kärnan i sitt väsen och nöjer sig 

med att leva och lida för världen att falla, besegras av materiens kraft, av det mänskliga livets svårigheter, 

frestelser och elände. 
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17 Åh, om du bara kunde höra en klok, stärkande och tröstande undervisning från dina föräldrars mun 

från dina första steg på jorden - hur mycket skulle detta inte hjälpa själen att vägleda sinnet och hjärtat i 

dess upphöjelse till din Gud. 

18 En stor andlig undervisning är nödvändig för att människan ska kunna leva i harmoni med sitt 

samvetes röst. För även om allting genomsyras av gudomlig kärlek, klokt skapat för människans bästa och 

lycka, innebär den materia som omger henne i världen en prövning för själen från och med det ögonblick 

då den bebor en värld som den inte hör hemma i och förenas med en kropp vars natur skiljer sig från dess 

egen. 

19 I detta kan du se orsaken till att själen glömmer sitt förflutna. Från det ögonblick då den inkarnerar 

i en omedveten varelse som just har fötts och smälter samman med den, börjar den ett liv som är nära 

förbundet med den kroppen. Av anden finns endast två egenskaper kvar: samvete och intuition, men 

personligheten, de utförda arbetena och det förflutna förblir för en tid dolda. Det är så Fadern har tänkt sig 

det. Vad skulle hända med den själ som har kommit från ljuset i ett högt hem för att leva under denna 

världs eländiga omständigheter om den skulle minnas sitt förflutna? Och vilken fåfänga skulle det vara 

bland människorna om den storhet som fanns i deras själ i ett annat liv avslöjades för dem?  

20 Ni måste veta att själen får en grundlig förberedelse innan den inkarnerar på jorden, eftersom den 

ska utsättas för en lång och ibland svår prövning. Men tack vare denna förberedelse störs den inte när den 

kommer in i detta liv. Hon blundar för det förflutna för att öppna ögonen för en ny tillvaro och anpassar 

sig från första stund till den värld hon kommit till. Hur annorlunda är inte det sätt på vilket din själ 

anpassar sig till det andliga livets trösklar, så snart den har lämnat sin kropp och världen. Eftersom den 

inte har fått någon riktig förberedelse för att återvända till sitt hem är den förvirrad, den materiella 

kroppens känslor dominerar fortfarande, och den vet inte vad den ska göra eller vart den ska vända sig. 

Detta beror på att hon inte lärde sig att man i sista stund måste blunda även för denna värld, för först då 

kan hon öppna dem igen för den andliga värld hon lämnat, där allt det förflutna väntar på att förenas med 

den nya erfarenheten och alla hennes tidigare förtjänster läggs till den nya. 

21 En tjock slöja omsluter hennes sinne när hon återfår ljuset; ett envist inflytande av allt det hon 

lämnade bakom sig hindrar henne från att känna vibrationerna i sin ande; men när hennes skuggor löses 

upp för att förenas med hennes sanna kärna av varelse - hur mycket förvirring, hur mycket smärta. 

22 Finns det någon som efter att ha hört eller läst detta budskap förkastar det som en onödig eller 

falsk lära? Jag säger er att endast den som befinner sig i ett stadium av extrem materialism eller blind 

oundervisning kan avvisa detta ljus utan att hans själ blir djupt berörd av det.  

23 Under denna tid avslöjar jag inte människans själs förflutna, men jag försäkrar henne ändå om att 

hennes själ har levt tidigare, att den har kommit för att utföra en hög uppgift på jorden och att den måste 

återvända till sitt hem - inte bara utan fläckar, inte ens med samma ljus som den förde med sig, utan med 

ett ännu större ljus. 

24 Själar som bor på jorden: Känn min närvaro, skåda det gudomliga ljuset som strömmar ut över er. 

Er Fader har många sätt att låta sina strålar och inspirationer nå er. Men utöver det sänder jag er detta ord 

som jag har gjort känt genom mänskliga intellektuella organ, så att det kan nå er och ni kan reflektera över 

det. Det är livets manna i din öken, nådens dagg på din tillvarons karghet, balsam i din smärta och oändligt 

ljus i ditt mörker. 

25 Det rör er, ni mängder av lyssnare och vittnen till min manifestation. Förbered er på att låta mina 

gudomliga budskap nå hela mänskligheten. 

26 Min oändliga barmhärtighet är redo att ta emot er alla - både den som kommer trött och gråtande, 

och den som kommer utan sann tro för att höra mig, liksom den som kommer ivrigt som en god lärjunge 

för att ge mig frukten av sitt uppdrags fullbordan. 

27 Jag är Fadern som söker din själ för att fylla den med ljus eftersom du lever i en tid av osäkerhet 

och förvirring. 

28 Jag ger mänskligheten en undervisning som kommer att leda dem till att förverkliga verk av sann 

barmhärtighet, andlig nytta och upphöjning, genom vilka människor kommer att bli ihågkomna, 

välsignade och exemplifierade av kommande generationer. Endast spåren av verk som innehåller 

sanningen kommer att vara oförstörbara i världen. Ty domens timme närmar sig, då varje verk som inte 

vilar på sanningens grund skall förstöras och då inte en enda sten av det skall lämnas kvar på en annan. 
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29 Till er, lärjungar, säger jag att om ni vill lämna ett frö i era medmänniskors hjärtan bör det bestå av 

era gärningar och exempel - gärningar utan fåfänga. Var alltid medvetna om att ni måste vara ödmjuka 

tjänare och lydiga lärjungar till Kristus, vars gärningar är skrivna i er ande, för att inte göra vägen krokig 

eller missa den. 

30 Där är mina exemplariska verk närvarande, eviga och outplånliga, trots så många stormar och 

orkaner. 

31 Människor, inser ni att mitt ord har räddat er från mänskliga svårigheter i denna tid? Då vet du att 

du måste göra detsamma med dina medmänniskor. Ditt hjärta säger till mig: "Herre, du har gett oss gåvor 

och nåder - hur skulle vi kunna göra detsamma med våra grannar?" Till detta svarar jag dig: Även om du 

inte kan skänka andliga gåvor, eller bevilja nåder, kan du få dina medmänniskor att känna att deras gåvor 

och förmågor vaknar till liv när de hör min undervisning från dina läppar, och att de genom att lära sig att 

kommunicera med sin Fader, genom inspiration får den uppgift de har att utföra. Tycker du inte att din 

uppgift är tillräckligt stor och förtjänstfull nu? 

32 Jag måste säga till er, lärjungar: Om ni bryr er om att era verk har ett värde inför mig, får ni inte 

kräva något av era medmänniskor för dem. 

33 Den tredje tidens gudomliga manna har sänkt sig över detta folk - hur kunde ni gå från att vara 

ljusets barn till mörkrets barn, till vanhelgande och olydnad? Hur kan ni, som har utsetts till förvaltare av 

mina uppenbarelser, bli eländiga varelser på jorden? 

34 Vakta och be, säger jag till er hela tiden, så att ni inte faller i frestelse, så att ni inte döljer era gåvor 

för någon, vare sig av rädsla eller av själviskhet, för ni förstår att ni bär med er många gåvor i ert resepaket 

som inte tillhör er. För jag har gett dem till er för att ni ska kunna placera dem i era medmänniskor. 

Vet att hur mycket du än har, om du inte ger bort någonting är det som om du inte har någonting. Det 

är därför som jag ofta har ställt er till svars, för trots att ni har fått så mycket från mig kommer ni hit och 

visar mig era tomma händer, för att de inte har gett något, för att de inte har sått mitt kärleksord. 

35 Sannerligen säger jag er: Om du behöver ett incitament för att fullfölja ditt uppdrag kan du utföra 

verkliga välgörenhetsinsatser. För genom att praktisera min undervisning kommer ni att finna stimulans 

och belöning. 

36 De som förväntar sig barmhärtighet från mig och inte utövar den, trots att de skulle kunna göra det 

på sitt sätt, har inte haft någon barmhärtighet vare sig mot sina medmänniskor eller mot sig själva. De är 

de som har låtit sina hjärtan kallna, som har släckt sin lampa - de som liknar svaga småfåglar som har fallit 

ur sina bon, eller förtorkade löv som faller från träden på hösten och som bara blåser omkring planlöst av 

vindarna. 

37 Kanske finner ni fel på min manifestation på grund av att jag ger den till er genom syndiga 

varelser? De är verkligen inte rena varelser. Men säg mig om inte mina ord genom dessa mänskliga läppar 

har funnit någon resonans i ditt hjärta, eller om deras sötma inte vid något tillfälle har avlägsnat den 

bitterhet som du bar i ditt hjärta. 

38 Ni män, kom ihåg att ni kom hit med ett sårat hjärta, med ett stört sinne och en söndersliten själ, 

och efter att ha hört mig reste ni er stärkta upp. Vem hade någonsin gjort detta mot dig? 

39 Ni kvinnor, ni kom med ögon och hjärtan som var trötta på att gråta. Men när du trodde att du inte 

hade några fler tårar, hörde du mitt ord och dina kinder blev återigen översvämmade av tårar. Men nu var 

det tårar av hopp och känslor. Vem hade nått botten av era hjärtan innan ni hörde min röst? 

40 Denna undervisning har visat er att den inte är ett tomt ord, utan att den är genomsyrad av 

gudomlig essens. Därför är den enkel i sin form, eftersom dess djup och betydelse är grundad i dess 

uttalande. 

41 Precis som jag har kommit för att trösta er i era svårigheter har jag också kommit för att ge ljus åt 

er själ. För alla mörka krafter har släppts lös och rörts upp i sina avgrunder, och det är nödvändigt att ni 

vet hur ni ska försvara er. 

42 Tänd din lampa på nytt, väck kärleken i ditt hjärta, ägna dig åt det eviga livet och förbarma dig 

över din själ. Endast på detta sätt kan du känna medkänsla för din nästa och ägna en del av ditt liv åt 

kärlekens verksamhet. 
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43 Vakta din "skatt", dela den med andra och använd alltid allt som den innehåller på ett bra sätt. Då 

kommer en kraft, en hälsa och ett ljus att uppstå i dig som du aldrig tidigare har upplevt. Denna styrka, 

detta ljus och denna hälsa kommer från själen och återspeglas i kroppen. 

44 Människor, du är inte längre vandraren som letar efter ett ljus på måfå. Du har redan hittat den. 

45 Detta ord har utfört miraklet att väcka dig till liv, det har varit kraften som har lyft upp dig och 

helat dig. Vem skulle kunna övertyga dig om att den inte kommer från Gud, trots att du har upplevt en 

förvandling i ditt väsen som bara kan tillskrivas min kraft? 

46 Ni har nu en fantastisk möjlighet att förbättra era liv, att vara användbara och att skapa ett värdigt 

hem för er själ i den andliga världen. Vem skulle kunna ta denna möjlighet från dig? - Ingen, såvida du 

inte glömmer att vakta och be och din slarvighet skulle leda till att du hamnar i frestelse. 

47 Om ni vill vara i fred när de stora händelserna som mina läror meddelar inträffar, håll fast vid era 

föresatser. 

48 Ni kommer att leva för att se den tid då representanterna för de stora kyrkorna kommer att känna 

den gudomliga närvaron och erkänna den nya tidens ankomst. 

49 Du kommer att se dem rådgöra med varandra, ifrågasätta varandra och komma med förslag, även 

om deras fåfänga får dem att för en kort stund tro att de är överlägsna varandra. 

50 Denna tid av kamp kommer att bli oförglömlig för din själ eftersom den i den lyckades övervinna 

materialismen och stärka sin tro, sin kärlek och sin längtan efter att stiga upp till Gud på förandligandets 

väg. 

51 Spiritualisternas sinne och hjärta kommer att dela glädjen i sin högre del av tillvaron, och så länge 

det finns liv i dem kommer de att samarbeta med själen för att utföra dess höga uppdrag. Men när timmen 

kommer för dem att vila i jordens sköte, kommer de att göra det i fred och med tillfredsställelse över att ha 

ägnat sig åt Herrens arbete, och de sista tankarna liksom de sista hjärtslagen hos den mannen kommer att 

vara outplånligt intryckta i själen hos den som levde i ett ödmjukt, ädelt kroppsligt skal som lydde de 

gudomliga buden. 

52 Inse varför jag säger till dig att göra din kropp till en stav, ett stöd för själen här på jorden, 

varigenom jag fick dig att förstå att du måste rycka ifrån ditt kött den spiran och den makt med vilken det 

har försökt att underkuva själen som, styrd av samvetet, är den enda kontrollen och det enda ljuset i 

människans liv. 

53 Jag har talat till er i enlighet med er förmåga att förstå, eftersom jag inte vill att ni inte ska förstå 

innebörden av något av mina ord, och jag säger er också detta, att enligt förberedelserna i varje grupp, 

folkmassa eller församling, är också den form i vilken jag ger mig till känna. 

54 Varje själ har en stor skyldighet gentemot sin far. På grund av min kärlek till er har jag erbjudit er 

denna nya möjlighet på jorden att rättfärdiga er inför mig, att göra andlig gottgörelse och att rena er så att 

ni kan gå vidare till nästa hem. 

55 O välsignade tredje gången! I din "förbundsark" tar du med dig allt som världen behöver för att 

rädda sig själv från sitt slaveri. Saliga är de som använder ditt ljus, för de kommer att bli frälsta. 

56 Jag har väglett er under hela er själs utvecklingsresa, testat er och förberett er för den här tidens 

uppenbarelser. Det kommer inte att vara människor som formar den nya nationen Israel, utan det kommer 

att vara jag som formar den, renar den, reser den och sänder den bland mänskligheten för att uppfylla sitt 

uppdrag när denna nation växer och bryter ner barriärerna så att den kan avancera. Jag gjorde samma sak 

med Israel när jag förde dem ut ur Egypten och ledde dem över havet och genom öknen. 

57 Detta folk här har uppdraget att andligt väcka mänskligheten. Men när den har uppfyllt sin uppgift 

och folket är medvetet om den tid de lever i, kommer ni att se en önskan om ljus och ett upphöjningsideal 

som kommer att skaka om människans liv i dess rötter och förvandla världen. 

58 Samvetet kommer då att höras och lydas, de som kallas av Anden kommer att förstås, andliga 

längtan och rättigheter kommer att beaktas och respekteras, och överallt kommer önskan att lära känna 

Gud, känna honom, närma sig honom och skåda hans sanning att lysa fram. 

59 Allt detta kommer att framträda hos människorna när hunger och törst har fört dem till gränsen för 

deras motståndskraft, när deras stolthet är bruten och de ångerfullt bekänner sin skuld inför sin Herre, när 

de stiger ner från sina troner och stolar av prakt, varifrån de har försökt förneka mig, varifrån de har dömt 

och förnekat mig. Detta kommer att ske så att de kan ångra sina misstag, vända sina ögon mot mig och tala 
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till mig som barn till en Fader som har väntat på dem i många århundraden för att överösa dem med sin 

kärlek. 

60 Hur lågt har inte människan sjunkit i sin materialism tills hon slutligen förnekade honom som 

skapade allt! Hur kan det mänskliga sinnet mörkna så mycket? Hur kan er vetenskap förneka mig och 

förnedra livet och naturen så som den har gjort? 

61 I varje verk som din vetenskap upptäcker finns min närvaro, i varje verk avslöjas min lag och min 

röst hörs. Hur kommer det sig att dessa människor varken känner, ser eller hör? Är det ett bevis på 

framsteg och civilisation att förneka min existens, min kärlek och min rättvisa? 

62 Då är du inte mer avancerad än de primitiva människorna som visste hur man i varje naturkraft och 

i varje naturmirakel upptäckte att det var ett gudomligt, högre, klokt, rättvist och mäktigt väsen som de 

tillskrev allt gott, allt som existerar, och som de därför dyrkade. 

63 Med hjälp av ökad intelligens försökte de förstå vad deras fysiska sinnen uppfattade. Vilken 

perfekt tillbedjan kunde de redan erbjuda mig? Vilken fullständig förståelse kunde de ha av sanningen? 

Ändå accepterade jag deras underverk, deras tro och deras tillbedjan som förstlingsfrukter av ett stort fält 

som min Ande måste sköta genom tiderna. 

64 Hur många läror har jag inte gett mänskligheten sedan dess och fram till nu! Och hur många 

uppenbarelser har inte Min kärlek anförtrott den! Trots att dessa människor borde ha nått toppen av 

förståelse och deras dyrkan av Gud borde vara perfekt, har deras själviska, stolta och omänskliga 

vetenskap stigit upp för att förneka mig, och de religiösa samfund som finns lever i rutinernas och 

traditionernas slöhet. 

65 Jag gav er gåvan av fri vilja och har respekterat den välsignade frihet som mina barn har fått. Men 

jag har också placerat andens gudomliga ljus i din varelse, så att du, vägledd av det, skulle styra dina 

förmågor i rätt riktning. Men jag säger er: I kampen mellan själen och kroppen har själen lidit ett nederlag, 

ett smärtsamt fall som gradvis har avlägsnat den mer och mer från sanningens källa, som är jag. 

66 Hennes nederlag är inte slutgiltigt, det är tillfälligt, för hon kommer att resa sig ur avgrundens djup 

när hon inte längre kan uthärda sin hunger, sin törst, sin nakenhet och sitt mörker. Smärtan kommer att bli 

hennes räddning, och när hon sedan hör sin andes röst kommer hon att resa sig stark och strålande, 

glödande och inspirerad, och använda sina förmågor på nytt. Men inte längre med friheten att använda 

dem på gott och ont, utan genom att ägna dem enbart åt att uppfylla de gudomliga lagarna, vilket är den 

bästa tjänst du kan erbjuda min Ande. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 258 
1 Ni visar er rädda för mig, o folk, för att min rättfärdiga röst får er att darra.Men jag ber er: Är det 

min rättvisa eller orättvisa som du fruktar? Om det är Min rättfärdighet, vet du att du måste acceptera att ta 

emot den gudomliga domen över dina gärningar. Om det är en orättvisa har du fel, för jag skulle inte 

kunna begå en sådan orättvisa. 

2 Som domare har ni den mest obevekliga, men samtidigt den mest kärleksfulla, tålmodiga och 

förstående Fadern - en domare som i stället för att avslöja era överträdelser eller förråda er inför era 

närmaste kallar er en efter en, talar till ert hjärta, prövar er vid behov och ger er en ny chans, antingen att 

avsluta ett arbete eller att gottgöra ett misstag. 

3 Om Faderns största kärlek inte var närvarande i den gudomliga rättvisan, om hans rättvisa inte 

hade detta ursprung, skulle denna mänsklighet inte längre existera, dess synd och dess ständiga 

överträdelser skulle ha uttömt det gudomliga tålamodet, men detta har inte hänt. Mänskligheten fortsätter 

att leva, själarna inkarnerar fortfarande, och i varje vändning, i varje mänskligt arbete, manifesterar sig 

min rättvisa, som är kärlek och oändlig barmhärtighet. 

4 För att förstå det ämne som jag talar till er måste människor fördjupa sig i innebörden av min 

undervisning, och fram till nu har de varit upptagna av sina jordiska angelägenheter och mål. Men nu 

kommer timmen då de för en kort tid ska lämna det som upptar och förslavar dem så mycket bakom sig, 

för att höja blicken mot himlavalvet och innerligt fråga mig: "Min Gud, vad händer i världen? Vad har det 

blivit av vårt liv och vad har vi gjort med det som vi inte är medvetna om?" Detta kommer att bli det 

ögonblick av upplysning som många nu kommer att få. 

5 Andra kommer att bli överraskade av det ord som jag har gett er i denna tid och som kommer att 

nå hjärtat på mina budbärare, mina vittnen och lärjungar, som ni är. 

6 Människor kommer att försöka förneka sanningen i Min uppenbarelse, men fakta, bevisen och 

händelserna kommer att tala och vittna om denna sanning, som kommer att komma från Mitt folks läppar 

som det stora budskapet från den "tredje tidsåldern". Och även genom skrifter kommer min undervisning 

att spridas över hela världen, eftersom detta är ett tillåtet sätt som jag gav till mina budbärare från de 

tidigaste tiderna. Jag vill bara att ni ska vakta min sanning och föra den vidare till hjärtan på det renaste 

och enklaste sättet. 

7 Lärjungar, se hur Mästaren, som snart kommer att avsluta sitt ord, i varje undervisning ger er en 

lektion om andlig förberedelse för er kamp. 

8 Ni kommer i flock för att ta emot min undervisning efter att ha korsat en stor öken av skiftande 

öden. Anledningen till detta är att din själ har känt att den tid som tillkännagivits för min återkomst har 

kommit, att den har hört den gudomliga rösten som kallar den. 

9 Mängder av sjuka, hungriga, törstiga och trötta som kommer till sin skapare, inspirerade av 

hoppets ljus, och som längtar efter kärlekens bröd, livets manna. 

10 Välkomna alla! Vila i skuggan av min frid, ät och drick och låt era sjukdomar försvinna. 

11 Om du fortsätter att lyssna till detta ord med uthållighet, om du bestämmer dig för att hålla ut i 

livets kamp, kommer du att känna att din börda blir lättare eftersom du har blivit stark i tro och kunskap. 

12 De som bara söker världens varor eller skatter från mig och inte erkänner existensen av andliga 

gåvor, kommer att uppleva besvikelse, och när de lämnar den väg som de är kallade till, kommer de att 

finna sina händer tomma och sina hjärtan öde. De är själar som fortfarande älskar det orena, och jag måste 

ge dem en annan tid så att de kan utvecklas, få erfarenhet och, när de återvänder till min väg, vara mer 

redo att ta emot mig. 

13 För den som har kommit med andlighet är min närvaro genom detta ord en sann ljusfest, där den 

som hungrar efter kärlek, rättvisa, visdom och fred erbjuds det andliga rikets bästa mat. Dessa kommer 

inte att kunna avvika från min väg och de kommer att veta hur de ska ta emot världens gods ovanpå den. 

14 Mitt arbete kommer att vara en viktig del av deras liv och materialet kommer att vara ett 

komplement för att hålla dem vid liv och för att de ska kunna utföra den uppgift som de har anförtrotts. 

15 Åh, om ni alla bara förstod att detta ords sol snart kommer att vara gömd - ni skulle skynda er att 

behålla något av dess värde och ljus i era hjärtan. Men ni är för långsamma för att förstå, ni är för 

motståndskraftiga för att utveckla gåvan att vara seare, så att ni redan nu kan skåda den nya tidens närhet. 
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16 Min närvaro bland er i den form som jag har varit med er kommer säkert att vara kortvarig, och det 

är nödvändigt att ni lever i nuet och framtiden och glömmer många av era gamla seder, trosuppfattningar, 

idéer och sätt att agera, som är en del av den enorma börda som ni bar med er när ni kom för att höra mitt 

ord för första gången. 

17 Jag är själarnas frälsare, jag är försvararen av din tro och ditt liv. Jag kunde inte lämna er i 

avgrunderna eller vilse i öknen utan att låta er höra min tröstande röst, utan att låta er se det sanna ljuset 

som kommer från min Ande. 

18 Kommer ni att nöja er med att bara höra mig ge ert hjärta frid, utan att förbereda er för att så Mitt 

verk i era medmänniskors hjärtan, eller för att bli Mina lärjungar? 

19 Om ni vill behaga mig genom att vara till nytta för er nästa, låt dem dela och använda sig av de 

gudomliga lärdomar som jag ger er varje gång jag lägger mig i mitt ställe, så att ni kan tala om mig, om 

min lag och min lära och inte överraskas av dem som är beredda att bekämpa varje nytt ljus som dyker 

upp, även om det ljuset är den absoluta sanningens, alla tiders vishet. 

20 Förstå att jag kallade er inte bara för att trösta er i era vedermödor, utan också för att lära er att 

känna era medmänniskors smärta och trösta dem i deras lidanden. 

21 Om ni vill veta vad ni ska göra bland människor räcker det med att tänka på vad jag har gjort bland 

er från den dag då ni först hörde mitt ord. 

22 Jag förlät dig, jag tog emot dig med oändlig barmhärtighet och kärlek, jag lät dig vila från dagens 

slitningar. Jag har inte tänkt på din sociala ställning, din 

Jag dömde inte din klass eller kast. Jag renade spetälskan från era synder och botade era svagheter. Jag var 

förstående, förlåtande och välvillig när jag bedömde dina brister. Jag förde er tillbaka till det sanna livet 

genom att ge er en kärlekslära som gör det möjligt för er att rädda er själva genom att rädda er nästa. 

23 I dessa mina verk som jag har gjort för var och en av er kan ni hitta det bästa exemplet att använda 

bland de behövande, kropp och själ, som kommer att komma till er i massor. 

24 När jag talar till dessa människor här talar jag till mänskligheten. Er uppgift i morgon är att vända 

er till människornas hjärtan och broderligt förmedla mitt ord till dem, vilket kommer att fullborda 

frälsningsarbetet.  

25 Idag känner ni att smärta har drabbat er, och ibland förstår ni inte att ni renar er med hjälp av denna 

bägare. Hur kan du tala om mig när du är fläckad? Hur skulle den kärlek som visar sig genom känslor av 

barmhärtighet och mänsklighet kunna flöda från ditt hjärta om det var fullt av själviskhet? 

26 Guds barns ofullkomlighet har orsakat smärta - en smärta som har blivit en lärare som bearbetar 

era hjärtan och visar er den väg ni har gått vilse på. Min kärlek sätter sig i ditt hjärta för att ta bort allt ont 

från det, för jag vill se dig stark, frisk och ren. 

27 Lyssna på denna röst som hörs bland er i denna form, tröttna inte på att höra den. Jag har förlängt 

min manifestation med avsikt att jämna ut era hjärtans ojämnheter och, när jag inte längre manifesterar 

mig efter 1950, för att lämna er fasta i tron. 

28 Människor är hängivna sin vetenskap, deras hjärtan och sinnen är helt upptagna av det liv de lever 

på jorden. Därför har jag bland människor valt ut dem genom vilka jag talar, helt enkelt och utan 

vetenskap. Jag rörde vid dessa hjärtan, och sedan trängde jag in i deras sinnen med mitt ljus för att ge detta 

kärleksbudskap till mitt folk. 

29 Detta ljus har upplyst ert livs väg, och det är därför ni har gett er själva till mig. Efter min avresa 

kommer jag att lämna er bland mänskligheten för att vittna om min sanning, och bland lärjungarna 

kommer de mästare att dyka upp som predikar läran om andlig kärlek med sina verk. 

30 Himmelrikets glädjeämnen är till för alla. Här på jorden får du en liten del av denna frid och en 

glimt av det eviga livet. Var av god vilja på jorden så kommer ni inte att sakna min frid. 

31 Många sidor i Livets bok har du sett passera sedan jag gav dig mitt ord. Var och en av dem har 

varit en perfekt undervisning. Ibland har det varit Faderns kärlek som har talat till dig, ibland har det varit 

Mästaren som har placerat dig framför sin stol och ibland har det varit Domaren som har väckt dig. 

32 Ni har alla tagit emot mitt ord, därför har ni alla fått instruktioner och uppgifter i anden att följa. 

En del har börjat, andra väntar fortfarande på att det ska bli dags att ge sig iväg, och ytterligare andra 

förbereder sig. Det finns ingen bland er som inte har fått förmågor att utvecklas. Men medan en del redan 
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har börjat utvecklas, eftersom jag fortfarande manifesterar mig själv i denna form, kommer andra att börja 

utveckla sin själ först efter tiden för min manifestation. Men res er alla upp som en enda ande i dessa tider. 

33 Ni har gåvor som gör att ni kan utforska mitt ord, ta emot mina inspirationer och visioner som 

kommer att förkunna vad som kommer att hända. 

34 De som har stannat upp idag - de som har fått gåvor för att ta emot min gudomliga stråle, eller som 

ska låta den andliga världen manifestera sig genom dem, och som inte har uppfyllt sitt uppdrag, kommer 

att börja uppfylla det senare, även om jag redan säger till dem att formen för överföringen måste ändras så 

att de inte förvirrar mänskligheten. 

35 Den dag kommer när ni kommer att vara utspridda över hela världen - en i en nation, en annan i 

andra länder, och ändå kommer ni alla att känna er förenade av den andliga harmoni som jag har gett er. 

36 Jag förbereder er för att älska varandra och genom detta band bli starka och oövervinnliga. Därför 

har jag varit den kärleksfulle och tålmodige Mästaren som genom sitt exempel visar lärjungarna vägen. 

Vakta dina steg, dina verk och även dina ord och tankar. Det ska inte vara människan som bedömer dina 

brister, utan det ska alltid vara Mästaren som korrigerar dig genom ditt samvete. 

37 Det var min vilja att göra mig känd genom syndiga människor för att ge er bevis på min makt och 

min kärlek. Närma er nu med hjälp av Anden till er Fader för att bevisa för honom att ni också älskar 

honom. Sträva efter detta mål, nå den sublima dialogen från ande till ande, utan att vara nöjd med de första 

frukterna du skördar, utan först när du har nått fulländning. Varje människa kommer då att inom sig ha den 

gudomliga vägledaren som för evigt kommer att leda henne längs de vägar som är avsedda för dem som 

vet hur de ska utvecklas uppåt i sin längtan efter sin Skapares kärlek. 

38 Mitt ljus som har blivit ett ord, livet, prövningar - allt har som syfte att befria dig från din 

materialism. I morgon kommer även den mänskliga vetenskapen att ha andlighet, höjd, ädla mål och veta 

hur man talar om det som har varit dolt för den i skenet och som den bara har misslyckats med att 

upptäcka i verkligheten. För det är inte intellektet som tränger in i det hemliga, utan själen, och detta sker 

endast när den har uppnått renhet. 

Men oroa er inte, människor, för att det mänskliga livet och era jordiska plikter kommer att försummas 

på grund av att ni vänder er till anden och det som tillhör den, och att er hälsa och er kropp kommer att 

drabbas av konsekvenser som ni ännu inte anar i dag. För när själen hos dagens människor reser sig från 

den smuts som de lever i idag, kommer den att känna en ny styrka och ett hittills okänt ljus i sin kropp, 

vilket kommer att leda människorna till att skapa en tillvaro som är rik på välbefinnande, välfärd och hälsa. 

39 Varför har människorna sökt närma sig sina själar oavbrutet med flyktiga och ibland meningslösa 

tillbedjanden? Du bör inte lura själen eller hjärtat med riter som inte har någon essens eller substans av 

evigt liv. 

40 Det är nödvändigt att detta ljus snart når fram till folkets hjärta. Det spelar ingen roll om det till en 

början är orsaken till tvister eller strider. Ljus och mörker, sanning och lögn, gott och ont har alltid stött på 

varandra. Precis som nattens skuggor försvinner i dagsljuset, kommer människornas ondska att försvinna 

inför mitt kärleksbudskap. 

41 Under den "andra eran" trodde bara några få hjärtan på min ankomst som människa. Ändå 

fastställde mänskligheten senare att frälsarens födelse var början på en ny tidsålder. På samma sätt 

kommer början av min manifestation för er i denna tid, det vill säga min ankomst i form av den helige 

Ande, att fastställas i morgon som början på en ny tidsålder. 

42 Lyssna på vad Kristus, den gudomliga kärlekens förkroppsligande, säger till dig. 

43 Fred åt människor av god vilja, åt dem som älskar sanningen och sår kärlekens frön. 

44 Jag är "Ordet" som söker upp människor eftersom de inte kunde nå mig. Det är min sanning som 

jag avslöjar för dem, eftersom sanningen är det rike som ni alla skall gå in i enligt min vilja. 

45 Hur ska ni kunna upptäcka sanningen om jag inte först berättar för er att det krävs många 

avståndstaganden för att få fram den? 

46 För att finna sanningen är det ibland nödvändigt att avstå från det man äger, till och med från sig 

själv. 

47 Den självbelåtne, materialisten och likgiltige kan inte se sanningen förrän han förstör de murar 

inom vilka han lever. Han måste övervinna sina passioner och svagheter för att kunna se mitt ljus ansikte 

mot ansikte. 
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48 En materialist älskar bara det mänskliga livet. Han inser dock att allt i honom är förgängligt, men 

han är fast besluten att leva det intensivt. När hans planer eller önskningar inte går i uppfyllelse eller när 

smärta drabbar honom på något sätt, blir han förtvivlad och hädisk; han utmanar ödet och skyller på det 

för att det inte ger honom de förmåner som han tror att han har rätt till. 

49 De är svaga själar i okuvliga kroppar, de är moraliskt omogna varelser som testas på många sätt för 

att få dem att förstå den falska aktning de har för verk av ringa värde i sin materialisering. 

50 Hur gärna skulle inte de materialiserade vilja ändra sitt öde! De längtar efter att allt ska gå enligt 

deras idéer och vilja. 

51 Man kan få allt det goda man önskar av Gud utan att behöva ifrågasätta hans rättvisa eller misstro 

hans makt. Min kärlek är redo att lyssna på alla som vill förbättra sin tillvaro. 

52 Jag säger det igen: Frid åt människor av god vilja som älskar sanningen, för de gör något för att 

underkasta sig den gudomliga viljan. Och de som ställer sig under mitt beskydd måste oundvikligen känna 

min närvaro - både i sin själ och i sitt mänskliga liv, i sina strider, i sina behov, i sina prövningar. 

53 Människor av god vilja är barn som lyder sin Faders lag. De vandrar på den rätta vägen, och när de 

lider mycket lyfter de sin själ till mig i önskan om förlåtelse och frid. De vet att smärtan ofta är nödvändig 

och därför bär de den med tålamod. Först när det blir outhärdligt ber de om att få lätta på korsets börda. 

"Herre", säger de till mig, "jag vet att min själ behöver rening, lidande, för att kunna gå uppåt. Du vet 

bättre än jag vad jag behöver. Du kan inte ge mig något som jag inte behöver. Din vilja skall alltså ske 

med mig." Välsignade är de som tänker och ber på detta sätt, för de söker sin Mästares exempel för att 

tillämpa det på prövningarna i sina liv. 

54 Det är sant att varje smärta, varje lidande förnyar hjärtat, skakar om själen och rensar den från sina 

fläckar, vilket ger den möjlighet att växa och utvecklas uppåt. 

55 Hur mycket gott gör inte smärtan i själen när denna bägare dricks med kärlek och tålamod! 

56 Din själ har varit en svår prövning. Ni är som de tusenåriga träden som förlorar sina magra blad 

när vinden blåser, piskar dem och gör dem nakna, så att de senare kan täcka sig med nya blad. På så sätt 

uppfyller trädet Faderns vilja. På samma sätt bör ni alla uppfylla den genom att låta de prövningar och 

lärdomar som er Fader ger er under ert liv frigöra er från era gamla kläder, själens orenheter och trasor för 

att klä er med nya festliga kläder. 

57 Vet, lärjungar, att smärta tar bort de dåliga frukterna från era hjärtan, ger er erfarenhet och gör att 

era misstag korrigeras. 

58 På detta sätt prövar er Fader er så att era sinnen kan bli ljusa. Men om du inte förstår och lider 

fruktlöst för att du inte upptäcker innebörden av mina kloka lektioner, är din smärta meningslös och du 

utvärderar inte lektionen. 

59 Under den här tiden har jag förklarat livets mening för er, där ni bör veta orsaken till er smärta, vad 

försoning och gottgörelse betyder och varför ni måste rena er själva. När mitt folk förstår och känner min 

undervisning kommer grunden för en ny mänsklighet att läggas. 

60 Har du ibland blivit skakad av smärta? Har grenarna böjts, har de magra bladen lossnat och har de 

dåliga frukterna fallit från trädet? Jag säger er att det goda som er själ har förvärvat är värt ojämförligt 

mycket mer än vad som är mest värdefullt i världen. 

61 Jag ger er exempel som ni kan observera dagligen i naturen, till exempel när trädet piskas av 

stormvinden. Den materiella naturen är en manifestation av den gudomliga naturen, och därför kan du 

hitta en lektion eller en uppenbarelse för din ande i allt som omger dig i det här livet. 

62 På samma sätt som din kropp behöver luft, sol, vatten och bröd för att leva, behöver själen den 

livsmiljö, det ljus och den näring som motsvarar dess natur. Om den berövas friheten att sväva i sin 

längtan efter näring blir den svag, den vissnar och blir tråkig, som om ett barn tvingades stanna kvar i sin 

vagga och stängas in i sin kammare. Dess lemmar skulle bli halta, den skulle bli blek, dess sinnen skulle 

mattas av och dess förmågor skulle förtvinas. 

63 Inse att själen också kan vara en lame! Jag skulle till och med kunna säga att världen är full av 

mentalt handikappade, blinda, döva och sjuka! Den själ som lever fängslad och utan frihet att utvecklas är 

en varelse som inte växer - varken i visdom, styrka eller dygd. 

64 Vänta inte på att vilda stormar ska rensa dig från orenheter, för du kan också vänta på årstidernas 

ankomst för att förnya dig i dem, för att rena dig och få dig att blomma. 
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65 Det finns mycket du måste lära dig i den här världen så att du kan nå andra, högre världar i livet. 

66 Lära, tänka, förstå för att kämpa, lida och hoppas. Älska alltid och ha tro. Var troende och 

välvilliga människor och ni kommer att bli stora själar. 

67 Om du vill söka min närvaro i naturen som omger dig, gör det. Jag vet att ni kommer att upptäcka 

mig i allt, för jag är i allt och i alla mina verk. 

68 Se hur jag gör mig själv känd genom dessa människor i vilka jag gömmer mig för en kort tid för att 

låta mitt gudomliga ord flöda från deras läppar. När kommer du att skåda mig bortom det som tillhör 

denna värld? När kommer ni att höra mig genom era andliga sinnen, utan att behöva ett mänskligt 

instrument? 

69 Guds eviga undervisningsord ljuder oavbrutet eftersom han är "Ordet". Men endast upplysta 

människor hör den direkt, det vill säga från ande till ande. 

70 När du väl står i direkt gemenskap med det gudomliga och med det mänskliga, när du väl når 

harmoni i ditt väsen, kommer du att höra den sång där ängeln och människan, himlen och världen, det 

bortom och det jordiska riket, ande och materia förenas. Alla kommer att förenas i en kärlekssång till den 

gudomliga varelse som gav liv åt sina verk och gjorde dem till sina barn. I denna lovsång skall ni förenas, 

lärjungar, för för detta ändamål har jag återigen kommit till människorna. 

71 Det är nödvändigt att du går in i din inre helgedom - den som inte byggdes av en människa utan av 

det gudomliga sinnet. Jag säger er att där kommer ni att lära känna sanningens uppenbarelse, där kommer 

ni att förstå den Eviges väsen, så att ni kan älska den mer än allt som är förgängligt. 

72 Vad är din kropp? En flyktig liten fågel vars flygning är kortvarig - en fågel som omedvetet 

sjunger om sitt nära förestående försvinnande. Patetisk kropp, som i sin egoism kräver och kräver mycket 

för sig själv. Själen däremot är den för världen osynliga, men rena och lysande fågeln som stiger allt högre 

med tiden. Det är den varelse för vilken det inte finns några åldrar, år eller århundraden. 

73 Du vet vilken dag, vilken timme och vilket år du föddes. Men vet du när du blev andligt levande? 

74 Lyft upp själen, den är kärnan i ditt liv, den är ditt öde och det syfte för vilket du skapades. Stå 

upp, för det är så ni kommer till mig. Jag har mycket att ge dig, mycket mer än vad du har mött i världen. 

75 Kärleken måste så småningom besegra er, och genom kärleken kommer ni att lära känna mig. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 259 
1 Välkomna, mina lärjungar. Ni har kommit för att höra min undervisning, och jag förbereder 

banketten för er så att ni kan ge er själva näring med det eviga livets mat. 

2 Även om ditt "kött" är svagt är din själ stark nog att lyda mig. Välsignad är den lärjunge som har 

förberett sitt hjärta och överger det som tillhör världen för att höra "Ordet". 

3 Jag erbjuder din själ nådens klädsel. För med tiden har ni gjort trasor av det jag gav er. 

4 Min lag är den undervisning som ni alltid har fått - en lag som ni inte har följt, och genom er 

olydnad har ni hamnat i förvirring. Nu upplyser jag er på nytt med den helige Andes ljus. 

5 Jag har anförtrott dig en juvel av ovärderligt värde, så att den kan lysa inför mänskligheten. Dölj 

den inte och beröva er inte den. 

6 I dag firar ni mitt triumfatoriska intåg i det gamla Jerusalem. Idag visar sig människan också för 

mig med palmkvistar i sina materiella händer. Men jag ser ingen frid i hans hjärta. 

7 Vid den tiden tog folkmassorna emot mig genom att sjunga Hosianna med sina själar, eftersom de 

visste att Herrens nåd var med dem. På detta sätt vittnade de om att Guds Son var med folket. 

8 Senare, när jag offrades på korsets heliga altare för att lära er att fullfölja ert uppdrag, tvivlade 

många på att Jesus skulle vara den sanne Gudens Son, Guds lamm, som profeterna länge tidigare hade 

tillkännagivit. Men det står skrivet att Lammet skulle upplysa er genom sitt blod. 

9 I dag kommer jag i Anden för att ge er min undervisning på nytt, för att andliggöra er, för att 

skingra mörkret med den Helige Andes ljus, så att ni kan förnya er själva och låta dygderna manifesteras 

fullt ut. 

10 Människor har ännu inte hört detta ord, de struntar i varandra. Men jag har kallat er "Det starka 

Israel" eftersom ni kommer att ge er iväg fyllda med min styrka för att vittna om min andliga närvaro 

bland mänskligheten, så att ni kan föra fram min sanning och ta bort den lidandets kalk som världen 

tömmer vid denna tid. 

11 Bland er finns den hungriga vargen. Ni måste vakta och be, ni måste praktisera min undervisning. 

Den som lyder mina bud ska känna min frid. 

12 Under denna tid har jag talat till er i all klarhet så att ni kan förstå mig. Jag har visat dig att vägen 

är farbar. När smärta drabbar dig är det inte Fadern som har skickat den till dig. Det är ni själva som har 

orsakat det genom er olydnad. 

13 Inse att jag är oändlig, sublim och helig kärlek, att jag älskar allt. Men jag säger er: älska som 

Fadern älskar er, så kommer jag att fortsätta att älska er för alltid. 

14 Jag har kommit för att rena er, som guldet i smältdegeln, så att ni kan bli ett föredöme för 

mänskligheten. Det är nödvändigt att ni förstår mina läror så att ni bland era medmänniskor kan vara en 

fackla av ljus som upplyser alla själar. 

15 Det är din ande själ som jag vill ge evigt liv eftersom den kom från mig. Jag förbereder den så att 

den kommer att lyda mig och kunna kommunicera med mig från ande till ande. 

16 Visa mig era palmkvistar på ett andligt sätt, för de materiella palmkvistarna når inte fram till mig. 

Ni lever i en tid då mänskligheten tömmer en kalkon av lidande. Vakta och be, så att inte du också drabbas 

av detta lidande. 

17 I dessa dagar minns mänskligheten Min passion. Men sannerligen säger jag er: Ni är nu i den tid då 

jag skall låta er resa er upp. 

18 Min Andes smärta är stor när jag ser hur mänskligheten fortfarande korsfäster mig i sin fanatism, 

sin avvikelse och synd. Ni, däremot, utvalda människor som är upplysta, följer min sanna lära, som 

kommer att regera bland människorna för alltid. Människor kommer inte att kunna undanhålla min kärlek 

eller dölja mitt gudomliga ljus. Jag uppmuntrar och vägleder er med mitt ord så att ni kan följa mina 

fotspår och uppfylla min lag. 

19 Imorgon kommer ni att resa er i bön till min gudomlighet och, upplysta av intuitionen, kommer ni 

att bli vägledare på era medmänniskors väg. 

20 Det uppdrag som jag har anförtrott dig är ett uppdrag som du alltid måste fullgöra, för genom din 

förmedling måste mänskligheten ta emot mitt ljus och jag kommer att höja den till nådens liv. 
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21 Israel, har inte lust att fortsätta sova. För om ni gör det kommer naturens krafter att väcka er och 

förebrå er för att ni inte har fullgjort det sublima och svåra uppdrag som jag har anförtrott er. 

22 Jag har gjort er medvetna om era gåvor och om vidden av de fält som jag har anförtrott er att rensa 

och odla. 

23 Ni är mina barn som står under mitt beskydd, under livets träds lövverk, och era själar har varit 

fulla av glädje. Jag säger till er, utvalt folk: Vem av er som har bett om min barmhärtighet har inte fått 

den? Välsignade är ni som känner till mina stora förmåner och som har gett er ut för att vittna om att 

Fadern är med er. För på grund av ert vittnesbörd kommer stora skaror att ge sig iväg. 

24 Bevisa att jag har varit med er så att människor kan få nådens liv i sin själ, så att de kan upptäcka 

den allra bästa läkaren i mig och så att de kan söka mig från ande till ande. 

25 Under den andra tidsåldern spred mina lärjungar min undervisning så att mänskligheten skulle 

studera den, reflektera över den och tillämpa den. Men senare avlägsnade sig människan från kärnan i min 

undervisning och skapade sin egen lag för att vägleda massorna. Men jag accepterar inte det som 

människan har skapat i sin avvikelse och materialisering. Jag påminner er bara om att mitt sanna tempel 

måste byggas i ert hjärta och i er själ. 

26 Under den här tiden har jag lärt dem av er som har sökt mig att känna mig i era hjärtan, att prägla 

mina läror i dem, så att ni kan bli människor som lever fulla av nåd och ljus. 

27 Förbered er och ge er ut i ödmjukhet för att föra ut detta fredsbudskap till mänskligheten. Be för 

dem så att er Fader får sin lag att erkännas och följas av alla människor, så att de kan leva ett liv i nåd och 

veta hur de ska söka mig från ande till ande. 

28 Kom ihåg att jag sa: När två eller tre av er är samlade i mitt namn, kommer jag att vara bland er 

och uppenbara mig enligt era förberedelser. 

29 Jag har kommit i denna tid för att ge mänskligheten ytterligare ett bevis på min kärlek genom att 

göra mig känd bland er, det utvalda folket. 

30 Du måste vittna för människorna och lära dem att när de förbereder sig, när de tar bort sin 

materialisering, kommer de att känna och se mig med sin ande. Därför har jag talat till er genom det 

mänskliga intellektet, och denna manifestation genom syndiga människor har varit ett bevis på kärlek som 

jag har gett er så att ni kan ta emot mitt ord och senare föra det vidare till mänskligheten. 

31 Förbered dig, Israel, för tiden för min manifestation genom det mänskliga intellektet är kort, och 

jag vill inte att ni ska känna er som föräldralösa i morgon på grund av er brist på förberedelser och sedan 

imitera de folkmassor som samlas i sina pråliga kyrkor och är nöjda med ceremonier och materiella 

sånger. 

Bland dessa skaror finns det få som har känt Mig. Men jag har kommit till er för att förbereda era 

hjärtan och upplysa era själar, för att ge er mitt ord fullt av kärlek, så att ni kan känna min närvaro och vara 

bland dem som i morgon kommer att överföra denna kärlek och fred till sina medmänniskor. 

32 Om ni inte förbereder era hjärtan fulla av kärlek genom mitt ord - vad kommer det att hända med 

er, vad kommer det att hända med er nästa när ni upplever den tid då de stora prövningarna och stormarna 

piskar mänskligheten? 

Det finns ingen frid i deras hjärtan, och när dessa människor under en kort tid ger sig hän åt nöjen i sin 

längtan efter tröst, säger jag er i sanning att de i alla dessa nöjen har en lidande och sjuk själ som inte 

känner min frid. I den förströelse de söker tillfredsställer de endast sina fysiska sinnen, men deras själar 

har bara smärta inom sig. 

33 Denna mänsklighet har inte känt Mig, ingen har ännu kommit till den för att ta den i handen och 

visa den vägen. Jag ska ta emot henne som en oskyldig och döma hennes överträdelser med barmhärtighet. 

Jag kommer att ge henne möjlighet att gottgöra sig. 

Men ni, det utvalda folket, som har hört mig och i vilka jag har uppenbarat mig - hur kommer ni att 

känna er inför mig när ni kommer till det andliga och bekänner er olydnad mot mig? Ni är de som har fått 

Faderns nåd och jag vill ta emot er tillsammans med er för att fullfölja ert svåra uppdrag. Jag vill inte att ni 

ska bli anklagade i min närvaro, jag vill ta emot er med ett faderligt leende och skicka er tillbaka till 

världen som ljusets andar, som guider och beskyddare av er nästa. 
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34 Sannerligen säger jag er: Ni har kommit till mig eftersom Elia har plockat upp er på olika sätt, 

eftersom ni är de utvalda som Elia har fört till mig som får. Den som befinner sig i Elias fårahjordar 

försvaras av honom. Denna outtröttliga herde skyddar dig från de listiga återgivningarna. 

35 Den heliga anden har upplyst dig. Men inte bara de av er som har Mitt Gudomliga Sigill har denna 

nåd, utan alla som stiger upp till Mig förbereds och leds av Elia. 

36 Den heliga andens ljus har upplyst er så att ni kan vara med mig i ande och sanning. Det är på detta 

sätt som ni kommer att känna min kärlek och finna frälsning. 

37 Jag tar emot de får som Elia för fram till mig. Han kommer att fortsätta att söka efter de vilsna, för 

jag ska skänka min barmhärtighet till alla jordens folk och till alla kommande generationer. 

38 Mästaren säger till er: Drick ur denna outtömliga källa, ni kristallklara vatten, ge er näring av det 

eviga livets bröd, ta vinrankans frukt. Se, jag har berett dig den bästa platsen vid mitt bord. 

39 Jag frågar dig, Israel: Vad ber du om för nationerna? För denna förmån är inte bara till för dig. Se 

hur nationerna har drabbats av stora prövningar av smärta. Men till dig säger jag: Israel, om du gör 

förböner och ber för dina medmänniskor kommer min vilja att fullbordas i hela mänskligheten. 

40 Människor har förvrängt min undervisning. Men jag har kommit till er för att återigen utbilda er 

med min undervisning, med min visdom, så att ni kan bli mina lärjungar och bli de som i morgon kommer 

att undervisa världens människor och göra min närvaro kännbar i deras själar. 

41 Nationerna förbereder sig för att ge sig in i nya krig. Men om ni ser och ber kommer jag att erbjuda 

och ge mänskligheten min fred. 

42 Jag har kommit i andevärlden i denna tredje tidsålder för att väcka er upp ur graven till liv som 

Lasaros. Jag har botat ditt spetälska och tagit bort din smärta. 

43 Jag har gett dig mina instruktioner så att du kan bära min kärlek i ditt hjärta och på så sätt ge dig 

iväg beredd att leda mänskligheten och visa den trädet som har gett dig skugga och gett liv med sina 

frukter. 

44 Inbjud människor att komma till mig för att ge dem min faderliga smekning, för att upplysa deras 

själar, för att rädda dem från ondskans oändliga hav, för att ge dem mjölk och honung och ta bort 

bitterheten från deras liv. 

45 Om ni talar på detta sätt till era medmänniskor har ni uppfyllt det uppdrag som jag alltid har gett 

er. Hör inom er själva, älskade människor, samvetets röst och stärk er beslutsamhet att älska mig och era 

medmänniskor. 

46 Jag söker ditt hjärtas kärlek så att du kan bygga en helgedom för mig i det. Jag älskar er, jag har 

prytt er med gudomlig nåd och upplyst er så att ni kan stå till min tjänst. 

47 I dig har jag placerat detta ord som kommer att föröka sig i morgon som ett gott frö. För när ni inte 

längre hör mig i denna form kommer folkmassorna att vända sig till mina lärjungar för att få den 

undervisning som de inte kunde höra genom röstbärarna. Du ska instruera dem och jag ska vara med dem. 

Ni ska vara hängivna och lydiga mot min lag, så att mitt verk kan tjäna er som ett skyddande försvar och 

ni kan höja spiritualiseringens fana. 

48 Israel, de stora prövningarna är redo att drabba mänskligheten eftersom mänskligheten har velat 

det, eftersom viljan att förstöra fortfarande lever i deras hjärtan, och även eftersom de har skapat sin egen 

Gud i denna värld. Men innan människan gör sin egen vilja kommer Fadern att göra sig känd på nytt bland 

mänskligheten. 

Ni, mitt folk, skall stå upp för att åter visa upp frälsningsarken, som är min lag, som Noa talade till 

folket då. 

49 Förbered er, mitt folk, på att ta emot dem som kommer till er. Ge dem min kärlek, lär dem att älska 

varandra, visa dem min lag, tänd trons låga i deras hjärtan och ge dem frid med mitt ord så att de kan 

livnära sig på det på sina vägar. Du ska lära dessa skaror att söka mig från ande till ande. 

50 Du har kommit till jorden för att fullfölja detta uppdrag. För detta har jag förberett dig genom mitt 

ord för att släcka din själs törst med detta kristallklara vatten, för att stärka och läka dig. Ni ska stå upp 

djärvt och tala till människor i mitt namn. Ni ska vara mina budbärare och genom er förmedling ska jag ge 

dem mitt ljus. 
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51 Stå upp i bön och jag kommer att vara med er, och tillsammans med den andliga världen kommer 

ni gradvis att väcka människorna. Vakta och be för dem som inte har känt mig och som i sin smärta klagar 

och säger till mig: "Fader, Fader, varför hör du oss inte?" 

Men ni som vet hur man söker mig från ande till ande kommer att lära era medmänniskor att be och 

söka mig i tystnad och i sina egna själars upphöjdhet. Jag ska göra min förlåtelse kännbar för dem, jag ska 

ge dem ljus och visdom så att de kan uppfylla min lag. 

52 Genom de av er som har erkänt mig och är med mig kommer jag att hjälpa dem som förgås i 

ondskans stora hav. Jag förlåter dem och välsignar dem. Men ni som har fått det goda från er Gud och 

Herre, vittna för mänskligheten om allt som jag har lärt och uppenbarat för er, så att de också kan älska 

mig och börja fullfölja sitt andliga uppdrag. 

53 Det är profeterat att Guds nya folk, "Israels folk", kommer att framträda i den nuvarande tiden på 

jorden, och mitt ord måste bli verklighet. Men missta er inte och tro att det handlar om det judiska folket 

när jag nämner det nya folket Israel. För det folk som jag talar till er kommer att bildas av alla raser och 

alla språk. Dess gemenskap kommer inte att vara fysisk utan andlig, precis som dess uppdrag kommer att 

vara andligt. 

54 Medan Israel under den första tidsåldern bestod av tolv stammar, kommer det nya folket nu att ha 

tolv uppdrag som det kommer att utföra - tolv gudomliga uppdrag som i samverkan kommer att ge det 

kraften hos ett oövervinneligt folk. 

55 Folket behöver inte bilda grupper för att bilda de nya stammarna. Jag kommer att skapa dem och 

ge var och en av dem olika uppdrag att utföra bland folket. 

56 Intuitionens, uppenbarelsens och inspirationens gåvor kommer att vakna i det nya Israels ande, för 

genom dem kommer det att ta emot mina budskap. 

57 De människor som bildar det nya folket kommer inte att väljas ut på jorden, men på grund av min 

kärlek kommer de redan att vara märkta eller förseglade i sina själar som utvecklade varelser, som 

ljusvarelser, som inte kommer att kunna avvika från den väg som är utstakad för dem. 

58 Precis som Israel under den första eran förberedde och beordrade sig själva att korsa öknen i sin 

längtan efter det utlovade landet, och varje stam anförtroddes en annan uppgift, så kommer vissa i denna 

tid att stärka andra andligt, och var och en kommer att fullgöra den uppgift som anförtrotts honom. 

59 Ni som hör mig nu kommer bara att vara en del av detta folk som kommer att spridas över hela 

jorden och som kommer att vara lika många som stjärnorna på himlavalvet. 

60 Det tecken som en del av er har fått är bara en symbol för det märke som var och en bär i sin själ 

som fullgör en uppgift inom Israels nya folk i denna tredje tidsålder. 

61 Jag har många gånger berättat för er att er själ hade allt den ägde inom sig redan innan den kom till 

jorden. Därför har den handling som ni kallar "förseglingen" bara varit en symbol. Gläd er dock, för er 

uppgift är redan fastställd, för ni vet redan vad ert öde och er roll kommer att vara i det nya folkets famn. 

62 Ni ska vara de heraldiker som förkunnar mina instruktioner till nationerna och ni ska vara de som 

för mänskligheten avslöjar det gudomliga budskap som jag har gjort er till förvaltare av. För i detta 

budskap kommer alla budbärare och märkta att vara andligt förenade. Ni ska förkunna för mänskligheten 

den tid då alla själens gåvor och förmågor ska frigöras, och ni ska lära ut hur man upptäcker dem, hur man 

utvecklar dem och hur man använder dem. 

63 Inspiration, intuition, ordets gåva, helande, profetia, uppenbarelse, andlig dialog - detta är de gåvor 

som, om de hälls ut över mitt folk, kommer att göra alla människor till en ny mänsklighet. Men be, ha tro 

och mod så att ni kan sprida fred, rättvisa och välgörenhet bland era medmänniskor. 

64 Mina budbärare kommer att utföra sina uppgifter överallt, i varje institutions sköte. Hjärtat vet inte 

vilket andligt uppdrag det utför, men deras andliga själ är fullt medveten om allt den gör. Den kommer att 

visa hjärtat det öde som det har att uppfylla på jorden och kommer att avslöja för sinnet allt som det har att 

inse. 

65 Hur stort är inte ansvaret för er som har tagit emot detta budskap! Ni måste förbereda er för att 

vittna om vad ni har hört och för att vara ett exempel och en undervisning i andlighet. 

66 Det får inte finnas en enda tvetydighet bland er när det är dags att öppna era läppar för att förkunna 

de goda nyheterna för människorna, och sanningen och generositeten måste komma till uttryck i era verk 

såväl som i era ord och skrifter. 
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67 Nu frågar jag dig: Vill ni vara de som ringer mänsklighetens väckarklocka och väcker dem med en 

klockringning vars ljud är sanningens som kallar på hjärtan? Eller vill du att de ska vänta tills de sista av 

dina fotspår på jorden har försvunnit, så att det blir de nya generationerna som kan överlämna detta 

vittnesbörd till världens folk? 

68 Jag hade inte fel när jag skickade ut var och en av er, även om ni ibland tvivlar på er styrka att leva 

upp till ett så högt öde. 

69 Du tvivlar på att du är utvald och utsänd eftersom du känner till dina svagheter. Men jag kan säga 

er att dessa svagheter inte finns i den andliga själen som jag sände ut, utan i köttet som tjänar som ett test 

för er på jorden. 

70 Tiden kommer när den andliga själen kommer att få överhanden över kroppen och kunskapens ljus 

kommer att lysa i varje sinne. Då kommer ni att vara ett bland er själva, för det kommer bara att finnas en 

kvar: Att lyda det bud som Fadern har skrivit in i din själ för att bli värdiga barn i det nya folket Israel. 

71 Mästarens gudomliga ljus sprider sig över hela jorden. Jag skickar ut en kallelse till mina 

"arbetare" så att ni kan sitta vid Herrens bord. Uttryck er lydnad och ödmjukhet, kom för att ge er själva 

näring så att ni kan få kärlek, förståelse och barmhärtighet inom er. 

72 Jag, den Högsta Mästaren, ger ett perfekt exempel till mina "arbetare". Jag förbereder mina 

lärjungar i denna tredje tidsålder så att ni kan bli hjärtan som uppfyller lagen och utövar den barmhärtighet 

som är er. 

73 Jag kommer till er, mina älskade lärjungar, för att uppmuntra er med min kärlek, så att ni kan 

känna mig och känna mig, så att ni kan veta från vem ni hör ordet och förstår det genom att studera och 

undersöka det. 

74 Fördjupa er i det, kära "arbetare", för mörkret sprider sig i mänskligheten - hat, girighet och 

fåfänga. Men ni har stor makt, ni är de som måste tala om mitt verk, så att de sjuka, de spetälska och de 

icke-troende kan känna igen vad "det gudomliga ordet" levererar i denna tid. 

75 Du är världens ljus. Men även om ni lyser bland människor, känner ni ännu inte er själva och 

människorna känner inte igen er. 

76 Den otroende mänskligheten öppnar sin mun för att förneka min makt eftersom den förväntar sig 

att få se de bevis och mirakel som jag gav den under den andra eran. Människor ger näring åt 

avgudadyrkan eftersom de inte vet hur de ska höja sina själar, de vet inte hur de ska be och de vet inte 

heller hur de ska be. 

77 När jag lärde dig att fråga, satte jag dig på sanningens väg, på vägen uppåt och på förberedelsens 

väg. Jag har sagt till er att ni ska lära folk att vakta och be. 

78 Tänk, studera och du kommer att förstå att Mästaren visar sig i din litenhet för att ge dig ljus, 

förlåtelse och välsignelser, att han aldrig har övergivit dig. Jag är med dig för att lätta ditt kors, för att ge 

dig tröst. 

79 Jag har anförtrott er åkrarna och jordbruksredskapen så att ni kan bearbeta åkrarna och odla dem. 

80 Mänskligheten är hungrig och törstig efter den sanning som jag har anförtrott er. Mänskligheten är 

på väg mot mörkret, mot avgrunden, mot ruinen. Men det finns hjärtan som älskar mig, från olika språk, 

raser och färger. Jag ger bara uppmaningen till själarna utan att titta på skillnaderna. 

81 Det är du, Israel, som måste visa dem vägen, som måste ge dem min undervisning. 

82 Erkänn den nåd du har och värdet av mitt ord. Sätt er i arbete med ett hjärta, som en man och med 

en vilja för att göra rättvisa åt det uppdrag jag har anförtrott er. 

83 Älska varandra, förenas och var ett exempel på ödmjukhet. Ge mitt ord vidare, ge hälsa, ge tröst, 

res Lazarus upp ur graven, ge de blinda synen tillbaka och bota de halta, då kommer mänskligheten att 

erkänna mig genom dessa andliga mirakel. 

84 Efter 1950 kommer ni inte längre att höra mig genom röstbärare, och då kommer ni att inse att det 

var Mästaren, att det var den Helige Ande, som gjorde sig känd genom den mänskliga förmågan att förstå. 

85 Idag ger jag dig min nåd som Fader och mina instruktioner som Mästare. Jag har kallat er genom 

min melodiska klocka och plockat upp er från olika vägar för att göra er till ledare för människor i denna 

tid. Jag har påmint er om det uppdrag ni måste fullgöra och har tränat era andliga ögon att se mig med 

hjälp av symboler och figurer. Jag har gett er ordets gåva så att ni kan vittna för mänskligheten om de 

uppenbarelser som ni har fått från mig. 
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86 Ni är mina utvalda och jag har sagt till er: vart ni än går ska ni lämna ett spår av ljus. Men för att 

lämna detta spår måste ni förnya er, ni måste förbereda er. 

87 Om du följer min undervisning, vad kan du då frukta från världen? Jag talar till er i all tydlighet så 

att ni kan förstå mig, så att ni kan följa mig. 

88 Jag lär er så att ni kan ge världen sanningens ord, så att ni kan göra min närvaro kännbar. Erbjud 

Mig ditt hjärtas blommor, låt doften av dina goda gärningar stiga upp till Min Ande, var ett gott exempel 

för dina medmänniskor, och i morgon, när du inte längre hör Mig genom dessa röstbärare, ge dig ut som 

Mina goda lärjungar för att visa mänskligheten denna väg. 

89 Människor har förfalskat mitt arbete och gått vilse. Men ni ska lära er att inte längre falla in i 

avgudadyrkan. För de bilder som skapats av människohänder talar inte, känner inte och hör inte heller. 

Måste mitt väsen materialiseras för att vara med dig? Sanningen kommer alltid att segra. Jag har alltid gett 

er sanningens ord så att ni också kan vittna om mig. 

90 Frestelsen vill beröva dig dina gåvor som en rovfågel. Men ni lever i en tid då ni har trosfrihet, för 

förtryckets tidsålder är nu över, och ni måste använda denna frihet och inte låta er själva bli slavar under 

människornas illvilja och lögner. 

91 Ge denna undervisning vidare med kärlek, för det är kärleken som jag har gett er. Jag har inte 

använt piskan för att få er att tro på mig. För om jag skulle göra det skulle jag inte längre vara er far och er 

Gud. 

92 På världens vägar och stigar har du stött på smärta. Betrakta nu denna väg där min sanning finns, 

betrakta dess härlighet med din andliga blick. Jag har anförtrott dig nycklar, gåvor och makt. Utnyttja allt 

detta så att mänskligheten kan känna igen er som mina lärjungar. 

93 Nu är det dags för er att förbereda er så att ni kan börja uppfylla ert uppdrag när ni inte längre hör 

mig genom röstbärarna. Jag kommer aldrig att skiljas från dig. Jag kommer att inspirera dig och tala till 

dig från ande till ande så att du kan fullfölja ditt svåra uppdrag. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 260 
1 Ni återvänder till mig vid denna tid för att höra min nya undervisning, för att ta emot lagboken 

med min lära som ni hade glömt, och för att söka boken med mina uppenbarelser som människorna också 

hade dolt för er. 

2 Jag har öppnat ett annat kapitel i Livets bok, det sjätte inseglet, som innehåller oändlig visdom som 

jag nu avslöjar för er på ett enkelt och begripligt sätt. Denna uppenbarelse förklarar för dig de hemligheter 

som du inte har kunnat ta reda på. 

3 Det sjätte inseglet är helt öppet och jag visar er en sida efter den andra. 

4 Närhelst era förberedelser har varit stora, när ni har lyssnat på mig, har ni fått stora gudomliga 

uppenbarelser. Ni är arvtagare till Vishetens bok, och det är därför som innehållet i det sjätte inseglet 

kommer att strömma in i er när ni förbereder er, så att ni kan bli det vittne som bekräftar att rösten han 

hörde var Min röst, och ni vittnar om det genom era verk. 

5 Om Fadern inte gör sig själv känd för sina barn, kan han då förvänta sig att de ska förstå och älska 

honom perfekt? Kom ihåg att jag under tidens lopp har gjort min undervisning känd för din ande med allt 

större enkelhet. 

6 Jag måste säga er att även om ni lever i den heliga andens tid, så känner ni ännu inte helt och hållet 

igen mig, ni har inte en perfekt uppfattning om vem jag är och ni har inte heller förstått vad jag har 

uppenbarat för er. Men din kärlek kommer att föra dig till målet för livets resa, uppmuntrad av din 

mästares ord. 

7 Du vandrar genom en andlig öken, upplyst av ljuset från en gudomlig ledstjärna. Det är inte den 

varma sanden som bränner dina fotsulor, och det är inte heller solens strålar som skadar huden i ansiktet. 

Det är inte bristen på vatten och bröd som plågar dig, och ändå - det liv du lever, med sina uppoffringar, 

sina svårigheter och olyckor, är också en öken som du långsamt går igenom, men med det fasta hoppet att 

nå fram till fredens rike. 

8 Elia är ledaren som leder folket under denna tid, visar dem vägen och uppmuntrar dem i kampen. 

9 Denna vandring kommer att ge dig framsteg och fulländning i din själ. Inse dock att om ni var 

lärlingar under den första tiden kommer ni att vara lärjungar under den andra tiden, och under denna tid 

kommer ni att få utbildning för att bli mästare. 

Ni måste vara vaksamma, för människor kommer att börja undersöka mitt arbete, som vissa kommer 

att betrakta som vetenskapligt. Sedan ska ni meddela dem hur den andliga läran kommer att förvandla 

världen och vittna om det genom era kärleksfulla gärningar för era medmänniskor. 

10 Jag motsätter mig inte människans vetenskap, för vetenskap är kunskap, kännedom, ljus. Men min 

undervisning står över all mänsklig kunskap. I Mitt Ord talar jag till er om ande själen, om kunskapen om 

det andliga, om det gudomliga, om kunskapen om ett högre liv som ligger bortom allt som är substans och 

materia. Jag säger er i sanning att jag välsignar den vetenskap som människor har utvecklat för 

mänsklighetens bästa. 

11 Nu är det dags att tala mycket om själen och vetenskapen. Vetenskapen är inte bara ett privilegium 

för dem som tränar sig fysiskt för att studera den. För det är ljuset som kommer från den andliga själen 

som tar emot det från Gud. 

12 Min gudomliga instruktion är en högre vetenskap som lär dig att fullända din själ. Därför har jag 

gett er hjärnan och hjärtat, så att ni kan förädla ert tänkande och era känslor. 

13 Den undervisning som jag ger er just nu har inga gränser, den är allomfattande, den är oändlig. I 

den finner du den sanna kunskapen om det andliga och materiella livet. 

14 Jag ser att du kan förstå min undervisning och tränga in i dess hemligheter. Genom den materiella 

vetenskapen har du lärt känna de lagar som styr den materiella skapelsen - lagar som är koncentrerade i 

din egen kropp. 

Men när ni började känna till det som tidigare hade varit ett mysterium för er, blev ni medvetna om att 

ni stod inför trösklarna till det bortomliggande, där ni kände Faderns hjärta som oavbrutet försökte 

kommunicera sig själv till er. Vad kan vara okänt för dig när du känner till min undervisning? 

15 Därför säger jag er att min undervisning ger er den högre kunskap som hindrar ert hjärta från att 

misströsta i närvaro av de lärda i denna värld. 
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16 För att förstå innebörden eller betydelsen av en händelse i naturen eller i ditt liv behöver du inte 

läsa vetenskapliga böcker. Det räcker med att du förbereder ditt sinne och renar ditt hjärta så att 

inspirationen kan flöda från dina läppar. 

17 Min kärlek till er är så stor att jag, trots att ni fortfarande är så omogna, erbjöd er mitt rike och kom 

ner till er för att ge er mitt blod! 

18 Det folk som jag nu undervisar kommer inte att bli större än de andra på grund av detta, men de 

kommer att vara mer ansvariga för det som jag har anförtrott dem och det som jag har uppenbarat för dem. 

Din uppgift är att få de andra att ta del av det du har, att göra dem jämlika med dig, så att du, även om du 

var den förste som tog emot, kan vara den siste av ödmjukhet. Var inte rädd att de som kommer efter dig 

kommer att göra större framsteg än du. Ju mer du ger, desto mer ökar din kunskap. Om du däremot inte 

ger något av det du har fått från Fadern vidare, kommer din själ att förbli naken, ditt hjärta tomt och dina 

händer utan kraft. Då har du förlorat skatten och boken är stängd. Din mun kommer att förbli stum och 

kommer inte längre att tala om andliga läror, och du kommer att förlora den helande balsam som Jesus 

anförtrodde dig. 

19 Ditt uppdrag bland människor är att skapa fred och kärlek. Er ande hade detta uppdrag redan under 

den första tidsåldern, när ni var barnlärjungar till min lag, när jag använde er som instrument för att ge 

undervisning och exempel till människor i alla tider. Under den andra tidsåldern var ni Jesu lärjungar, 

eftersom ni hörde från mina läppar det som de tolv apostlarna hörde och spred så att alla människor skulle 

bli vittnen. Därför uppstod många Kristi lärjungar och många martyrer efter min avgång. 

20 Människor: I denna tid när jag kommer som den Helige Ande, kommer jag att lämna er utbildade 

till Mästare som är kapabla till direkt gemenskap med det gudomliga. 

21 De flesta mänskliga varelser kommer inte att höra mig genom människans intellekt, men de 

kommer att få min undervisning genom dig. Tiden närmar sig redan då jag för alltid kommer att avskaffa 

denna form av att ge er Mitt Ord i denna värld. Men många folk som inte har hört mig kommer att höra 

mig genom dig. Idag kommer mitt förbund med er att förseglas inte med mitt blod utan med mitt ljus. 

22 Du behöver inte fråga folk vad de ska göra, och du behöver inte heller stamma eller tystna när de 

ställer frågor. Du bär Mästaren inom dig som talar till dig och inspirerar dig. Din bön kommer att få 

tillräckligt med styrka och kraft för att utföra mirakel. 

23 Se hur världen, inför sina stora behov, funderar över de löften som Jesus gav under den andra 

epoken om att återvända till mänskligheten och studerar de tidigare tidernas profeter i hopp om att 

händelserna kring den här epoken är ett tecken på min nära förestående ankomst. 

24 Om ni, som följer mitt arbete, känner er underlägsna och föraktfulla i förhållande till era 

medmänniskor, kommer ni att betraktas som dumma och okunniga. 

25 Det är bara ett uttryck som jag använder när jag säger att jag manifesterar mig själv genom de 

okunniga. För en hjärna som låter Min inspiration passera avslöjar ljus i själen, och ljus är visdom. 

26 Jag säger till er på nytt: Slåss! Så länge själen befinner sig på utvecklingens väg kommer den att 

utsättas för frestelser. Därför undervisar jag er och ger er styrka så att ni kan övervinna de dåliga 

böjelserna. Om din själ är stark kommer den att ge styrka åt sinnet och en fast vilja åt hjärtat för att 

övervinna köttets begär. Om människan saknar ljus utvecklas hennes själ inte. Då påverkar livets alla 

växlingar hans hjärta med kraft, och han är som en båt som kapsejsar mitt i stormen. 

27 När människan är förberedd i själen är det som om hon bar en oförstörbar rustning mot frestelsens 

försåtlighet. 

28 Jag har avslöjat dessa läror för er så att ni, när ni faller eller snubblar för ett ögonblick på vägen, 

kan känna igen er överträdelse och på nytt söka vägen till rättelse. 

29 Om du är ödmjuk kommer din andliga rikedom att öka i det liv som väntar dig. Då kommer du att 

få den frid som ger dig den vackraste känslan i din tillvaro. Och i din ande kommer längtan att födas efter 

att tjäna Fadern genom att vara en trogen väktare av allt som skapats av mig, genom att vara en tröst för de 

lidande och en frid för de fredlösa. 

30 Det är inte bara Mitt Ord som tillkännager Min närvaro för dig i dessa stunder, det är din egen själ 

som känner Mig djupt mitt i den frid som Jag ger dig. 



U 260 

105 

31 Mästaren är med dig. Din själ har tagit plats vid mitt himmelska bord. Sannerligen säger jag er att 

det vid detta bord inte finns några privilegierade platser, alla är lika eftersom de är omfamnade av min 

barmhärtighet. 

32 Min kärlek genomsyrar ert väsen så att ni kan älska er nästa som jag älskar er, och så att det inte 

finns någon första eller sista plats i era hjärtan. Om du redan hade gett dig av till nationerna, provinserna 

och byarna skulle du finna en mänsklighet utan kärlek, utan barmhärtighet, du skulle upptäcka smärta och 

elände överallt. Överallt kan du hitta lämplig mark för att så mitt frö. 

33 Mänskligheten känner min närvaro utan att veta på vilket sätt jag har gett mig till känna, och i sin 

ängsliga bön säger den till mig att endast mitt blod kan rädda den, att om jag ger den mitt bröd kommer 

den inte att förgås av hunger och törst efter kärlek, och att endast mitt ljus kommer att ge en lösning på 

dess konflikter. Hennes röst, fylld av smärta och förtvivlan, frågar mig: "Varför kommer du inte? Varför 

närmar du dig inte den som ropar och ber dig i sin smärta?" 

34 De vet inte att det finns människor som hör mig dag efter dag och tar emot min Andes närvaro som 

genom sin nåd förvandlar pariaer till gudomlighetens tjänare. 

35 Om de visste att jag snart skulle ge mig av igen, skulle de döma er hänsynslöst som otacksamma 

för att ni är likgiltiga inför deras behov av tröst, av ett andligt ord, av en ljusstråle. 

36 Jag förbereder er för närvarande för tiden efter min avresa, så att ni kan förbli förenade trots livets 

växlingar, eftersom "Ordet" kommer att fortsätta att vibrera andligt inom er och avslöja stora inspirationer 

för er. När ni kommer samman för att tala om andliga manifestationer kommer ni att få gudomliga 

inspirationer från mig, och i dessa stunder kommer ni att känna värmen från Mästarens hjärta och den 

ljuva tyngden av hans hand på ert huvud. Då kommer det att kännas som om du hör min älskade röst som 

kommer att ge dig min frid. 

37 Jag ger dig en droppe helande balsam så att du kan utföra mirakulösa helanden bland människor 

när du blir förföljd. För under de stora epidemierna, när de märkliga sjukdomar som vetenskapen inte 

känner till bryter ut, kommer mina lärjungars auktoritet att visa sig. 

38 Jag anförtror dig en nyckel med vilken du kan öppna det mest rostiga lås, det vill säga det mest 

envisa hjärtat, och till och med fängelseportar, för att ge frihet åt de oskyldiga och rädda de skyldiga. Du 

kommer alltid att leva i fred och lita på mig, för vart du än går kommer du att skyddas av mina änglar. De 

kommer att göra ditt uppdrag till sitt och följa med dig till hem, sjukhus, fängelser, fält av oenighet och 

krig - vart du än går för att så Mitt frö. 

39 Då kommer ljuset från det sjätte inseglet att lysa med kraft, vilket kommer att vara som en 

universell fackla vars strålar kommer att synas av alla, och namnet på min Undervisning kommer att bli 

känt bland mänskligheten. 

40 Detta hörn av jorden där jag har gjort mig känd i denna tid kommer att vara en återspegling av det 

nya Jerusalem, som kommer att öppna sina "tolv portar" för att ge tillträde till de utlänningar som kommer 

att komma i stora skaror för att fråga var Mästaren har varit i denna tid, för att be om vittnesbörd om de 

mirakler som han utförde och de bevis som han gav, för att studera hans ord och för att observera dem som 

var hans lärjungar. Många kommer att ta fram skrifterna och profetiorna från tidigare tider för att avgöra 

om jag verkligen har varit bland er. 

41 Några av mina lärjungar kommer att stanna kvar där de är nu. Men andra måste åka till andra 

länder, och på sin väg som apostlar och missionärer kommer de att se slagfält där förstörelse och död har 

lämnat sina spår. De kommer att se de döda städerna, ruinerna och eländet. Då börjar kampen för att föra 

de "döda" tillbaka till ett liv i tro, ljus och kärlek. Men om människor tvivlar på sanningen hos mina 

"arbetare" kommer jag att utföra mirakel genom deras förmedling. Då kommer de icke-troende att 

konvertera, de kommer att gråta, och folkmassorna kommer att överösa dessa budbärares hjärtan med sin 

smärta. 

42 Du vet inte vem som kommer att kalla dig och ta emot dig. Men vart ni än går och för vem ni än 

presenterar er, ska ni alltid tala i ödmjukhet och saktmodighet. Du kommer att tolka lagen, de tidigare 

tidernas uppenbarelser och läror, och det som har uppenbarats i denna tid av den helige Ande. Ni ska tala 

bildligt, men ni ska veta hur ni ska förklara mina bildliga uttryck och liknelser, så att de vuxna kan förstå, 

barnen kan vakna upp och de gamla inte behöver slita sina hjärnor. 
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43 De som omvänder sig till detta Ord kommer att ansluta sig till "arbetarna" och ge sig ut för att 

vinna hjärtan och själar för mig. 

44 Konfrontationen kommer att vara hård men fruktbar, eftersom smärtan har gjort hjärtan fruktbara i 

förväg. 

45 Inse de förändringar som kommer att ske tack vare min undervisning! 

46 Det materiella våldet kommer att upphävas, vetenskapen kommer att bli förvirrad, stoltheten 

kommer att förnedras och passionerna kommer att dämpas. 

47 Människans själ, som redan är utvecklad på grund av sin utveckling, kommer snart att förstå och 

tillägna sig uppenbarelserna i min doktrin. Bakom materialismen, egenintressena och fåfänga finns den 

andliga själen som väntar på min ankomst. 

48 Se till att det frö du sår är så rent som jag har anförtrott det åt dig. 

49 Du kommer att träffa människor som tänker annorlunda än du, som känner och lever på ett annat 

sätt och vars seder, omständigheter, lagar, läror och ritualer också är djupt rotade i deras hjärtan. 

50 Ni kommer att bevittna kampen mellan världsåskådningar och doktriner, där vissa delvis följer min 

lag medan andra helt vänder sig bort från dessa principer. Jag kommer att låta dem konfrontera och 

bekämpa varandra. 

51 I denna konfrontation kommer du att se de stora religiösa samfunden använda sig mer av våld och 

orättvisa än av kärlek och barmhärtighet. Du kommer att se deras ansträngningar att binda de svaga till sig 

själva. 

52 Förstörelsen kommer att visa sig hos alla, eftersom sanningen har sina egna vapen för att försvara 

dem som håller fast vid just den sanningen. Men när frågan dyker upp bland människor: "Var finns 

sanningen?" ska du svara: "I kärleken." 

53 Lärjungar, er glädje är stor eftersom mitt ord fortfarande är med er - detta ord som gav er liv, som 

stöttade er i prövningens timmar och som gav er näring. När ni blev presenterade för honom upplevde ni 

att era sår stängdes och att era liv förvandlades. 

54 Hur många förhoppningar som har med det materiella att göra dog i ditt hjärta, till stor glädje för 

din själ, som såg möjligheten att utnyttja livet genom att göra goda gärningar med andligt frö! Du vänder 

blicken mot det förflutna och bedömer hur du var förr och hur du är nu. Du märker de andliga framsteg 

som du har gjort och tackar mig från djupet av ditt hjärta. 

55 Om ni har begått överträdelser har jag kärleksfullt korrigerat er utan att förråda er inför andra. För 

jag vill inte att världen ska se svagheter bland er och förbättra er. Världen är grym, och i dess rättvisa finns 

ingen barmhärtighet. 

56 Låt min andliga värld korrigera dig. De är dina bästa vänner, de är dina bröder och systrar i kärlek 

som inte basunerar ut sina kärleksverk. Från hur många avgrunder och faror har de räddat dig, från hur 

många dåliga beslut har de avrått dig. Hur ofta har de inte stängt dina läppar för att ditt hjärtas passion inte 

skulle få utlopp för ord som kunde ha varit en mening för dig själv! 

Om du har misslyckats med en dålig strävan som du trodde var bra har de kartlagt en bra väg för dig. 

De står outtröttligt vid din sida som sjuksköterskor och beskyddare. Även de kommer inte längre att 

kommunicera när jag slutar tala. Men dra inte tillbaka all kärlek från dessa varelser, för de kommer att vara 

mycket nära dig och fortsätta att ge dig sin hjälp. 

57 Mitt arbete kommer inte att vara slut eftersom jag inte längre kommer att tala till er och inte heller 

till min andliga värld. Tvärtom kommer tiden för en perfekt dialog med Fadern, då du hör hans röst i 

andlig mening. 

58 Mitt ord kommer inte att höras som Moses hörde det på Sinai, materialiserat i stormens dån, inte 

heller mänskligt som i den andra tidsåldern på Jesu läppar, inte heller genom mänskliga röstbärare som ni 

har hört det i denna tid från den Helige Ande. Alla som förbereder sig kommer att få möjlighet att samtala 

från ande till ande, vilket inte kommer att vara ett privilegium för bara några. 

59 Det är det mest naturliga för själar att veta hur man kommunicerar och att kunna språket i den 

andevärld från vilken de har uppstått. 

60 Spiritualiseringen kommer att väcka de slumrande gåvorna eller förmågorna och göra hjärtats alla 

fibrer subtila. 



U 260 

107 

61 Min närvaro kommer att märkas. När du talar om mitt verk kommer du att inspireras av mig och 

tala med meningar av enorm visdom som kommer att förvåna även män med stor kunskap. De som gör 

stora framsteg i denna kommunikation får inte bara ord, meningar eller idéer, utan hela doktrinära 

diskurser fulla av fulländning. Dina händer kommer att kunna skriva som de "gyllene fjädrarna", som 

aposteln Johannes, under inspiration av den helige Ande. 

62 Om du är omgiven av icke-troende, av skriftlärda och präster, och du känner dig full av min Ande, 

säg inte till någon att det är Fadern som talar genom din mun. Men jag kommer att fortsätta att tala genom 

dig till mänskligheten. Låt dina ögon vara öppna och din själ vara hänförd, förvånad över vad läpparna 

avslöjar i det ögonblicket. 

63 Profetians gåva genom seership kommer också att frigöras och avslöja hemligheter som ännu inte 

avslöjats för er och låta er se framtiden. Men searen bör aldrig vara en domare eller en avslöjare av sina 

medmänniskor. 

64 Detta kommer att vara kommunikationen från ande till ande i vissa former genom vilken jag 

återigen säger er att år 1950, när mitt ord bland er upphör, kommer mitt arbete inte att vara avslutat. Dess 

öde, dess uppdrag i hela världen kommer att fortsätta. 

65 Ni ska förbereda er, och närhelst ni samlas - vare sig det är i dessa samhällscenter, i era hem eller 

utomhus - kommer ni andligt att känna min närvaro vid dessa sammankomster. 

66 Men se upp, för falska lärjungar kommer också att dyka upp och förkunna att de har direkt 

kommunikation med Fadern och sända falska instruktioner och inspirationer. Jag har lärt er att skilja 

sanning från bedrägeri, att känna igen ett träd på dess frukt. 

67 Jag ska pröva vissa och andra, och ni ska se att de sanna lärjungarna står fast vid sin tro och att de 

falska faller på grund av sin svaghet. 

68 När jag håller mitt sista undervisningsanförande kommer jag att se sorg hos dem som inte har 

använt sig av min undervisning, men hos dem som förstår innebörden av mitt avsked kommer jag att se 

tillfredsställelse på grund av deras framsteg. 

69 Jag lämnar dig bön som en vägledning för att nå mig - inte det som läpparna uttalar, inte heller det 

som du säger genom sånger, utan det som genomsyras av rena tankar och ädla känslor. 

70 Om du skulle bli motsagd för dessa beteenden, var inte rädd. Om du döms för att du inte knäböjer 

inför altaren och bilderna behöver du inte heller vara rädd. Ditt ögonblick att tala kommer och du kommer 

att övertyga med sanningen. Du kommer att visa att din tillbedjan av Gud varken är offentlig eller 

intresserad av yttre effekter, utan inre och andlig. Människor kommer att leta efter fel i allt detta och 

kommer inte att hitta dem. 

71 Håll ut och du kommer att se hur avgudadyrkarna inser sina misstag och förstör sina avgudar med 

sina egna händer. 

72 Sannerligen säger jag er: Himlen och jorden skall förgås snabbare än mitt ord har gått förlorat! 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 261 
1 Mitt ord är tydligt, dess enkla uttryck övertygar och berör både utbildade och obildade. Med tanke 

på dess klarhet har ni med lätthet förstått många lärdomar som ni antingen inte kunde förstå eller inte ville 

acceptera. 

2 I dag vet ni att människan kan känna igen sin Gud utan att behöva ha överflödande känslor för att 

kunna uppfatta det andliga genom dem. Idag vet ni att ni trots er begränsade hjärna kan bilda er en 

uppfattning om hur den perfekta gemenskapen mellan Gud och människa kommer att bli verklighet, precis 

som ni är övertygade om sanningen i min manifestation genom intellektet hos mina röstbärare. 

3 I dem som har hört mig har det blivit ljus, och därför kan det falska och orena inte längre komma 

in i deras hjärtan. 

4 Nu är ljusets tid inne när människan, förutom att tro, kommer att förstå, resonera och känna min 

sanning. 

5 Syftet med min undervisning är att övertyga alla om att ingen kom till den här världen utan ett 

giltigt skäl, att detta skäl är den gudomliga kärleken och att alla människors öde är att fullfölja ett 

kärleksuppdrag. 

6 I alla tider, från början, har människor frågat sig själva: "Vem är jag? Vem är jag skyldig mitt liv? 

Varför finns jag? Vad kom jag hit för och vart är jag på väg?" De har fått svar på sina osäkerheter och sin 

brist på kunskap genom mina förklaringar och genom sina reflektioner över det som jag har avslöjat för er 

med tiden. Men en del tror att de redan vet allting, men jag säger er att de är i stor villfarelse, för det som 

finns i boken om Guds visdom kan omöjligt upptäckas av människor förrän det uppenbaras för dem.Och 

det finns mycket som finns i denna bok om den gudomliga visdomen, dess innehåll är oändligt. 

7 Den här världen kommer att ta ytterligare ett steg mot sanningens förverkligande. Plötsligt 

kommer den att bli förvirrad, men efteråt kommer den att lugna ner sig och komma till insikt. 

8 Människan har alltid kämpat för att få kunskap om sanningen. Till en början tillskrev han naturen 

allting, men senare, genom observation och reflektion, kom han att tro att det inte var möjligt att så många 

mirakel och perfekta verk skulle uppstå ur ingenting, att det måste finnas en skapande kraft, en intelligens 

och en högre makt. Denna övertygelse stärkte folkets tro, som i sin tur skapade kulter och riter för att 

dyrka den från vilken alla varelser hade uppstått. 

9 Nya frågor uppstod i människans hjärta: "Vem är Gud? Hur är han? Finns han verkligen eller 

inte?" Människor ställde dessa och andra frågor om min existens och om mitt väsen, och jag svarade alltid 

på varje samtal och varje fråga. 

10 Många bevis och uppenbarelser hade Gud gett människorna sedan mänsklighetens första dagar - 

materiella, påtagliga och synliga manifestationer, beroende på dessa varelsers naivitet, okunnighet och 

enfaldighet, tills jag, när den rätta tiden var inne, visade mig för världen genom Jesus för att personligen 

besvara alla människors frågor, för att skingra alla tvivel och förbereda dem för den tid då de inte längre 

skulle vara okunniga, oskyldiga och dåraktiga små barn, utan tack vare den gudomliga andens ljus skulle 

bli stora lärjungar, Guds barn, upphöjda av kärlek och kunskap - människor som är medvetna om sin natur, 

sitt öde och orsaken till sin existens. 

11 Medan vissa alltid har sökt gudomligt stöd och hjälp för att vinna i livet, blev andra, i takt med att 

deras intelligens utvecklades, arroganta eftersom de trodde att de var oberoende, mäktiga och kloka. De 

trodde att de var kapabla att skapa kreativa idéer och vara självförsörjande. 

12 Spiritualister och materialister har alltid funnits i denna mänsklighet, och det har alltid funnits en 

kamp om världsåskådningar mellan den ena och den andra, där var och en kämpar för att bevisa att de 

innehar sanningen. 

13 Min andliga närvaro vid den här tiden skedde för att lugna er, för att få er att försonas, för att 

besvara alla era frågor och för att bevisa för er att varken de som kämpade för det andliga eller de som 

proklamerar att den enda sanningen är den som finns i det materiella livet har rätt. De förstnämnda har 

syndat som fanatiker och de sistnämnda som okunniga. De har inte blivit medvetna om att den ena, liksom 

den andra, har en del av denna sanning, men de har inte förstått hur de ska förena dem, hur de ska förena 

dem med varandra och hur de ska förenas i kärlek. 
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14 För er verkar det omöjligt att ni förstår varandra, ni tror inte på en så storartad förening. Men jag 

säger er att jag vet mycket väl att denna förening kommer att bli verklighet. 

15 Annars skulle du inte längre vara av den perfekta natur som Gud skapade dig, och du skulle inte 

längre ha mitt ljus i ditt samvete för att verka på ett rättvist och riktigt sätt, som alla Faderns verk. Men det 

är nödvändigt att vänta ett litet tag till, så att detta ljus, denna gudomliga del som ni kallar ande, kan 

genomgå hela förloppet av den viljemässiga frihet som är beviljad dessa människor, så att det kan 

introducera dem i arbetet med förnyelse, upprättelse och andlig uppåtriktad utveckling. 

16 Du har förberett ditt hjärta som en helgedom för att ta emot mig i det. Innan dess genomgick du en 

samvetsprövning och tårar av ånger flödade från många ögon. 

17 Jag har hört er alla och välsignar er alla. 

18 Jag vet vem som har känt smärta på grund av att han var svag i prövningen, som hade lovat mig att 

förlåta sin fiende och som inte gjorde det. Men när han återvände till mig för att höra mig kände han 

genast sitt samvete, bekände ödmjukt sin överträdelse och bad mig om ett nytt tillfälle. 

19 Vet att jag kommer att göra er starka så att ni inte längre faller, att jag kommer att undervisa er 

med oändligt tålamod och överseende och att jag kommer att ge alla nya möjligheter att bevisa sin 

förståelse, ansträngning, viljestyrka och framsteg. 

20 Inse att en uppriktig omvändelse tvättar bort många fläckar, lättar din börda och ger ditt hjärta frid. 

När du sedan känner dig befriad från din börda, kom ihåg att det finns många av dina medmänniskor som 

inte ber och ändå lider, så att du kan be för dem i den fullständiga övertygelsen att min helande balsam 

kommer att hällas ut över alla sjuka och behövande. 

21 Jag kräver inte av er en bön som varar i timmar, utan en kort och innerlig bön, enkel i sin form och 

djup i sin andlighet. Dessa ögonblick kommer att vara tillräckliga för att jag ska kunna ge dig min 

barmhärtighet. 

22 Bön är det andliga sätt som jag har inspirerat människan att kommunicera med min gudomlighet. 

Därför har den från början visat sig i er som en längtan, som ett behov i själen, som en tillflykt under 

besökstimmarna. 

23 Den som inte känner till den sanna bönen känner inte till de välsignelser den ger, känner inte till 

källan till hälsa och välbefinnande som finns i den. Han känner en impuls att närma sig mig, att tala med 

mig och att framföra sin begäran inför mig, men eftersom han saknar andlighet verkar det så fattigt för 

honom att bara höja sina tankar att han genast letar efter något materiellt att framföra till mig, eftersom 

han tror att han därmed ger mig en bättre hyllning. 

24 På detta sätt har människor fallit in i avgudadyrkan, fanatism, riter och yttre kulter, som kväver 

deras själar och berövar dem den välsignade friheten att be direkt till sin Fader. Det är först när smärtan är 

mycket intensiv, när ångesten når gränsen för mänsklig styrka, som själen frigör sig, glömmer formaliteter 

och störtar sina avgudar för att lyfta sig upp och ropa från djupet av sitt hjärta: "Min Fader, min Gud!" 

25 Genom bön får man frid, man får visdom, man får hälsa, man förstår det djupa, sinnet blir upplyst 

och själen uppmuntras. 

26 Den som vet hur man ber från ande till ande känner sig skyddad överallt, men inte den som letar 

efter figurer och bilder som han måste gå till för att känna deras närvaro och känna sig trygg. 

27 Ser ni hur nationerna i denna materialistiska tid är upptagna med att föra krig mot varandra? Men 

jag säger er att många människor där, mitt i dessa krigshändelser, har upptäckt bönens hemlighet - den bön 

som kommer från hjärtat och som kommer till mig som ett brådskande rop på hjälp, som en klagan, som 

en bön. När de sedan upplevde det begärda miraklet på vägen visste de att det inte finns något annat sätt 

att tala med Gud än på själens språk. 

28 Lärjungar: Ni som bildar en gemenskap, som inte bara har fått en lektion utan en hel bok, kommer 

att vara beredda att tala om mig som ingen har talat om mig tidigare. 

29 Jag ger dig nu många möjligheter att uppfylla dina uppgifter - använd dem. Ge till alla, instruera 

alla. Det jag har gett dig har inga gränser, och genom det kommer ditt hjärta aldrig att vara tomt - tvärtom, 

ju mer du ger, desto mer kommer du att se det växa inom dig. Ju mer du älskar, desto större blir din dygd. 

30 Jag lämnar min kärlek bland mitt folk som ett vittnesbörd om min närvaro. 

31 Min proklamation är med er, mitt ljus lyser på det mänskliga intellektet för att sända mitt 

kärleksbudskap till mänskligheten genom dess förmedling. 
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32 Ni kommer att vara de budbärare på vars läppar mitt ord går från provins till provins och från 

hjärta till hjärta. 

33 Den nuvarande tiden är tillägnad självbesinning för detta folk, den är till för er inre undersökning 

så att ni verkligen kan veta om ni älskar Mig i renhet eller om ni har fallit offer för fanatism. Det är en 

gynnsam tidpunkt för att förbättra dina fel. 

34 Genom att studera innebörden av ordet "förandligande" har du förstått att det är ett misstag att vilja 

representera det gudomliga genom former som du kallar symboler - ett misstag som blir ännu större när du 

tänker på att du då döljer den verklighet som finns rakt framför dig genom yttre sken. 

35 Kom ihåg att jag alltid manifesterar mig i intelligens, i liv, i kärlek, i kraft, aldrig i livlösa figurer. 

Till och med i dag deltar du i en av mina manifestationer, som sker genom en människas intellekt. Varför 

insisterar ni på att föreställa mig i själlösa bilder och figurer? Den person genom vilken jag manifesterar 

mig känner mig djupt och intensivt i sin själ och även i sin kropp, hans glädje är djup och hans förtjusning 

får honom att se klart och tydligt det ljus som når hans intellekt. 

36 Du är som denna person. Varför känner ni då inte också mig i ert hjärta? 

37 Tänk på denna undervisning och du kommer att komma fram till slutsatsen att där det finns en 

tendens att materialisera det gudomliga kan det inte bli någon förandligande. 

38 För närvarande förstår ni inte alla vad "förandligande" innebär, och ni förstår inte heller varför jag 

ber er att uppnå denna inre upphöjning. Kan ni vara villiga och lyda mina bud om ni inte ens inser vad jag 

ber er att göra? Men vissa förstår det ideal som Mästaren inspirerar sina lärjungar och de skyndar sig att 

följa hans anvisningar. 

39 Kärleken till symbolik och formalitet, liksom vördnaden för bilder, är en påminnelse om 

mänsklighetens andliga barndom, om primitiva tider då människor behövde det yttre och synliga för att tro 

på det gudomliga. 

40 Den mänskliga intelligensen befann sig i början av sin utveckling. På den tiden skulle jag inte ha 

sagt till människan: "Undersök och förstå det som tillhör själen". Men i dag, när människan har gått in på 

alla vetenskapens vägar, när hon har utvecklat många filosofier, när hon har utvecklats intellektuellt på 

många områden - kommer hon då inte till slut att förstå spiritualismen? Kommer han att bli förvirrad inför 

mitt nya budskap? Nej, människor, människans själ behöver och längtar efter min frälsningslära. 

41 Var inte rädd för kampen för att sprida och så denna undervisning. Många folk respekterar redan 

den heliga rätten att tänka fritt. Senare kommer människorna att lära känna den sinnesfrihet som 

mänskligheten hittills inte har känt till. 

42 Krigen kommer att fortsätta i världen, hotet om död och förstörelse tynger folken, och detta beror 

på att de människor som envist håller fast vid sina filosofier och doktriner inte vill erkänna sanningen. 

43 Jag ger er andlig uppmuntran så att ni inte fruktar att misslyckas. Om jag har sagt till er att det ljus 

som jag har skenat i er själ kommer att skingra skuggorna, så upprepar jag nu att jag har sagt sanningen. 

44 I detta ögonblick omsluter jag er med ljuset från min gudomlighet. Jag kommer ner för att 

förbereda er som Mästare att undervisa era medmänniskor med ord och gärningar av kärlek och 

barmhärtighet, ödmjukhet och förlåtelse. Men jag kan säga er att verk alltid talar mer än ord. 

45 Människan talar också om kärlek till mänskligheten, om broderskap och fred, men med sina 

gärningar förnekar hon sina ord. 

46 I dag, när Fadern har kommit ner för att göra sig känd för er med hjälp av det mänskliga intellektet, 

säger jag till er: Var inte bland dem som talar om kärlek och bär på hat, som talar om det goda och gör det 

motsatta, som talar om fred och provocerar fram krig. Nej, för att ni ska kunna se mitt ord blomstra bland 

er måste ni tala om det genom verk som kommer från hjärtat. 

47 Tala genom själen, för ni befinner er på höjden av den heliga andens tid. Var alltid glad. Om ni 

känner att jag är avlägsen under en kort tid, är det inte jag som har gått bort, utan ni, eftersom ni har 

försvagat er själ. För jag bor i ditt hjärta för evigt. 

48 Avstånden och barriärerna mellan den gudomliga anden och människans hjärta skapas av 

människan själv. Men jag bor så nära dig att du inte behöver söka efter horisonten med din blick för att se 

mig. Det räcker om du tränger in i ditt inre med hängivenhet och kontemplation för att upptäcka mig i min 

helgedom. 
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49 Mina avslöjanden från den här tiden för dig in i andlig kontakt med min gudomlighet - en intimitet 

som din själ alltid har sökt. 

50 Jag ser och hör fortfarande denna mänsklighet som smickrar mig och åkallar mig med sina riter, 

sånger, ordböner och olika former av dyrkan för att känna mig nära. För alla gör jag min närvaro kännbar, 

jag är med alla. Men nu har en tid kommit då Herren vill att hans barns tillbedjan ska vara fullkomlig, att 

deras kommunikation med Fadern också ska vara fullkomlig. Och detta är vad denna undervisning har 

avslöjat för er i denna tid. Idag har ni lärt er av mig hur man ber och hur man uppnår dialogen mellan ande 

och ande. 

51 För att ni skulle kunna göra framsteg på denna väg uppmuntrade jag er att lämna alla ritualer och 

yttre tillbedjan åt sidan. Därefter försvann gradvis alla de föremål med vilka ni försökte föreställa 

gudomliga egenskaper från era mötesrum, och även meningsfullheten eller externaliseringen av er andliga 

tillbedjan av Gud. 

52 Min undervisning är inte bara till för att ge dig styrka och självförtroende under ditt livs resa på 

jorden; den är till för att lära dig hur du ska lämna denna värld, gå över trösklarna till det bortomliggande 

och komma in i det eviga hemmet. 

53 Alla samfund stärker själen i dess färd genom denna värld, men hur lite de avslöjar och förbereder 

den för den stora resan in i det hinsides. Detta är anledningen till att många betraktar döden som ett slut, 

utan att veta att man från och med då ser det sanna livets oändliga horisont. 

54 Ni har kallat den undervisning som jag har gett er som den Helige Ande i denna tid för 

spiritualism, eftersom han har avslöjat många ogenomträngliga hemligheter för er. Det är inte längre 

modernt att det finns en slöja mellan livet efter döden och människan. Jag kommer att avslöja det livet för 

dig så mycket som du kan förstå, och bara det som är min vilja. 

55 Se inte graven som slutet, se inte tomheten, döden, mörkret eller tomheten bakom den. För bortom 

den fysiska döden finns livet, ljuset, allt. 

56 Innan ni går in i dessa regioner måste ni förbereda er, och genom att höja er själ kommer ni att 

kunna bo i eller gå in i det "andliga dalen" även nu när ni fortfarande är inkarnerade. 

57 Se inte i din kropp en kedja, en fiende eller en bödel, se i din kropp en svag varelse som du måste 

stärka, för då blir den din tjänare, ditt stöd och ditt bästa verktyg för att utföra en uppgift och klättra upp på 

berget. Andliggör den utan att låta den falla in i fanatism, så att ni kan ta avstånd i era böner och föra den 

helande balsamen till de sjuka på tankens vingar. 

58 När jag under den andra tidsåldern talade till mina lärjungar om mitt rike, förstod de inte och 

frågade mig: "Var är ditt rike, Herre?" Men när dagen för min avresa närmade sig var mitt ord inte längre 

en allegori, utan det blev klart begripligt och alla förstod det. 

59 Till och med nu, när tiden närmar sig då jag inte längre kommer att manifestera mig i denna form, 

har jag övergivit allegoriska uttryck för att helt enkelt tala till er om de stora saker som jag har reserverat 

för er. Allt som jag har talat till er sedan 1866 kommer att sammanfattas i min undervisning under de 

senaste tre åren. 

60 Detta ord, som du nu har hört genom den gudomliga stråle som lyser upp människans sinne, har 

för dig varit det nya manna för din själ. Det har också varit som miraklet med bröd och fiskar som Jesus 

utförde i öknen. 

61 Den tid som jag kommer att tala till er är redan mycket kort. Utbilda er själva och använd mitt ord 

och mina exempel så att ni med dem kan gå ut till mänskligheten för att vittna om min undervisning. 

Många dörrar kommer att öppnas för dig, andra kommer att förbli stängda. 

Mängder av människor kommer att komma för att höra dig, och bland dem finns också "döva". Men ni 

ska så, för människans hjärta är som jord. Jag skall sända dagg och regn över din sådd, så att säden skall 

komma upp. 

62 De som är ämnade att gå till andra folk kommer att korsa gränserna som fredsbudbärare. 

63 Världen väntar på dig som en försonande dal med all sin smärta, sina laster, sina sjukdomar och 

sina sår, så att du kan lägga på dem den balsam som jag har anförtrott dig och som botar allt ont. 

64 Ni känner er inte kapabla till stora gärningar, men jag, genom er förmedling, genom en liten del av 

er kärlek och barmhärtighet, kommer att utföra överraskande gärningar som ni till och med kommer att 

känna er ovärdiga till. 
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65 När mitt ord inte längre ljuder i dessa församlingslokaler kommer ni att samlas för att läsa mina 

undervisningsföreläsningar, från vilka ni kommer att förstå många läror som ni inte kunde förstå tidigare. 

De seende kommer att skåda Mästarens gestalt som kommer att ge er nya uppenbarelser i form av den 

Helige Ande. Där, mitt ibland er, kommer de sjuka att lindra sin smärta och de dödligt sjuka att återfå 

livet, de sörjande kommer att finna tröst och de förtvivlade får nytt hopp. 

66 Ni ska lära ut genom era egna exempel, jag ska göra resten. Det var Min vilja att låta er delta i 

detta kärleksarbete, så att ni genom att älska era medmänniskor kan älska Mig själv. 

67 Var beredda till den dag då jag håller mitt sista undervisningstal, för det kommer att bli som den 

sista måltiden i den andra tidsåldern när ni får mina sista ord. 

68 De som inte följde mina instruktioner och inte heller strävade efter förandligande, som envist höll 

fast vid föråldrade seder och traditioner, kommer att behöva utgjuta tårar, och senare, när de läser i den 

bok som jag anförtror er vid denna tidpunkt, kommer de att bli medvetna om sina misstag. Sedan försöker 

de, fulla av smärta och ånger, förbättra sina misstag. 

69 Min kärleks ljus lyser upp världen och dess vägar när mörkret hotar att täcka dem. Dag efter dag 

stiger själar upp i stort antal och lämnar detta liv utan att veta vart de är på väg. Glöm dem inte, ge dem 

ljuset från din bön, från din barmhärtighet. Oroa er inte för ljusvarelserna, för de är redan i ljuset och gör 

förböner för er. Be inte bara för människor, be för alla dina grannar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 262 
1 Min Ande gläds när han ser er förenade i samma önskan att närma er Mästaren. Här, i 

manifestationen av Mitt Ord, glömmer du elände, förbittring, avundsjuka och lidande. 

2 Du gör rätt i att rena ditt hjärta, för mitt ord kommer till det när du har förberett det som en 

helgedom. 

3 Ödmjukhet och enkelhet är vad som bör finnas i din andliga tillbedjan av Gud, så att det materiella 

och det pråliga inte distraherar dig från det väsentliga, som är kärlek till din Fader och barmhärtighet mot 

din nästa. När du är redo att uppleva dessa stunder av upphöjdhet har ditt tänkande anpassats till den 

gudomliga tanken. 

4 Bilda ett enat, broderligt folk som älskar sanning och goda handlingar, som gläder sig åt nya 

bröder och systrar, som välkomnar dem med ett leende på läpparna, med sann kärlek i hjärtat och bön i 

själen. Du ska ge dem vad du har samlat på dig under den tid du har hört mig. Du kommer att visa dem 

den sanna vägen som jag har utstakat för dig och de kommer att glädjas över tanken att du tar mig som 

exempel. Det spelar ingen roll om dina kunskaper ännu inte är särskilt djupgående. Om din välgörenhet är 

stor kommer du att utföra verkliga mirakel. 

5 Detta uppdrag kommer aldrig att verka svårt om den som utför det lyser upp sina verk med kärlek. 

Å andra sidan kan det för den som bara utför det som en plikt verka som ett tungt kors. 

6 Låt dig inte avskräckas om du tror att du fortfarande är för ofullständig för att utföra ett så känsligt 

uppdrag. Den goda viljan övervinner allt. 

7 Jag lär er nu ett visst sätt att förbereda er, så att era dagliga arbeten kan inspireras av ädla känslor, 

och så att besöken och svårigheterna inte kan stoppa er eller få er att dra er tillbaka: När du öppnar dina 

ögon för ljuset av en ny dag, be, närma dig mig genom ditt tänkande, skapa sedan din dagliga plan 

inspirerad av mitt ljus, och res dig nu till livets kamp. När ni gör det, ta på er att vara starka och inte bryta 

mot lydnad och tro för ett enda ögonblick. 

8 Sannerligen säger jag er: snart kommer er ståndaktighet och resultatet av era gärningar att förvåna 

er. 

9 Se till att dina handlingar innehåller sanning och renhet, och var inte rädd för att bli förlöjligad av 

dina medmänniskor. För i detta ögonblick av övermod vet de inte vad de gör. 

10 Jag ser att du är rädd för nedsättande omdömen och kritik. Jag vill inte att du ska bli hånad. Men 

om ditt samvete inte klandrar dig, ska jag förlåta dem som har förolämpat dig och låta sanningens ljus lysa 

i deras sinnen. 

11 Ha en sann kunskap om vad barmhärtighet är, hur man känner den och hur man ger den, så att den 

är högre och du gör det utan att visa dig. "Låt inte din vänstra sida veta vad din högra sida gör", dvs. ge 

inte med pompa och ståt, för då skulle du förstöra varje barmhärtighetsverk. 

12 Jag ville med var och en av dessa gemenskaper bilda en sann familj där ni alla älskar varandra, där 

ni står varandra bi i era lidanden och behov, så att ni lär er att utöva barmhärtighet sinsemellan. När den 

känslan har utvecklats och mognat i era hjärtan kommer ni att kunna ge er ut på kampens väg för att 

erbjuda sina goda frukter till dem som behöver kärlek och ljus, som kommer att korsa er väg i tusental. 

13 Den dag kommer när ni inte längre kommer att vara en del av denna skara lärjungar som samlas 

idag för att lyssna till min undervisning. Men även om ni är utspridda i olika delar av jorden kommer ni att 

förbli förenade i anden i kampen och i utförandet av ert uppdrag. Ingen kommer att kunna bryta dessa 

band av andlig samhörighet. 

14 Bli välsignad för att du har varit i harmoni med din Fader. Inte en enda oren tanke har stört era 

sinnen under denna stund av gemenskap med er Gud. Allt har varit harmoniskt, och i det har ni hört mitt 

ord i naturens sköte, långt från varje samlingsplats. 

15 Se härligheten i det som omger dig: de höga bergen som är altaren för ständig hyllning till 

Skaparen; solens stjärna som en omätligt stor lampa som upplyser människornas liv; fåglarnas harmoniska 

sång som sänder sina trillingar till Fadern, som är som bönesånger, och mitt i denna härlighet din själ i 

hänryckning inför det gudomliga ordets konsert. 

16 Min Tröstens Ande är med er, Mitt Ljus strömmar ut i strålar, och samtidigt tar Jag emot från era 

hjärtan den offergåva som ni har gett till Mig. 
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17 I denna atmosfär av upphöjdhet och andlighet kommer ni därför att se de största miraklerna bli 

verklighet bland er. Be, be för de sjuka, för de behövande, för de frånvarande, för de förlorade, för då 

kommer de att få rikligt. 

18 Älskade människor som söker det bästa erbjudandet för att presentera sig inför mig med: Du har 

renat dig själv och tvättat bort de överträdelser som ditt samvete pekar ut för dig, och efter att ha omvänt 

dig från att ha syndat förbereder du helgedomen för att kunna vara i gemenskap med mig. 

19 Vakta och be, lär Mästaren er, så att ni kan vara starka inför frestelsen och inte synda mer. Be för 

er själva och för dem som inte vet hur man ber. Hur mycket tid behöver du för att be dagligen? Om långa 

timmar för att lyfta din själ till mig? Nej, det räcker med fem minuter. Denna korta tid av kärlek, av 

överlåtelse till mig, är den tid du behöver för att erbjuda mig din överlåtelse och din lydnad till mina 

planer för den dag du lever. Jag ska trösta dig i dina behov, uppmuntra dig i ditt arbete och upplysa dig så 

att du får framgång i dina företag. 

20 Närhelst ni behöver en förtroendeperson, en vänlig vän, vänd er till mig och lägg fram de lidanden 

som finns i era hjärtan för mig, så kommer jag att ge er råd om den bästa vägen - den lösning ni söker. Om 

din själ är tyngd av bördor beror det på att du har syndat. Jag kommer att ta emot dig och vara välvillig i 

min bedömning, jag kommer att stärka din beslutsamhet att ändra dig och ge dig den styrka du har förlorat 

tillbaka. 

21 Endast genom att följa min undervisning kan du hålla dig i nåd och bevara din mentala och fysiska 

hälsa. Erfarenheterna som du får är ljus som du samlar på dig lite efter lite i din själ. 

22 Min dom och min lag är obevekliga, och om du måste betala din skuld under denna tid, gör det i 

kärlek och tålmodigt. Men när du är utmattad kommer jag att hjälpa dig att bära ditt kors så att du får ny 

kraft att kämpa vidare. 

23 Om du vet att ditt öde är nedskrivet, att prövningarna bara slipar ner hjärtat och böjer den köttsliga 

naturen - varför gör du uppror? 

24 Din själ har begåvats med stor styrka, och de prövningar jag skickar dig är inte större än den kraft 

och energi du har. De är förmåner som hjälper dig att skaffa dig meriter och rädda dig. 

25 Min Faders ande lider när den ser mänsklighetens smärta. Jag har inte straffat dem. Mina lagar av 

kärlek och rättvisa som tillämpas ger bara välbefinnande och fred. 

26 Människan har släppt loss de destruktiva krafterna. Kriget har sått sina frön i alla hjärtan. Hur 

mycket smärta har inte mänskligheten upplevt! Hur mycket övergivenhet, elände, föräldralöshet och sorg 

har den inte lämnat i sin väg! Tror ni att själarna hos dem som fallit i strid har förgåtts, eller att den del av 

livet, evigheten, som bor i människan inte längre existerar? 

27 Nej, människor: själen överlever krig och död. Denna del av min egen ande har stigit upp från 

smärtfältet och söker en ny horisont på min väg för att fortsätta leva, utvecklas och utvecklas. 

28 Och för dem som stannade kvar på jorden och såg sina hemländer förstörda, sina åkrar ödelagda, 

pest och hunger, moralens och godhetens principer trampade under fötterna, bevarade jag deras mod att 

leva och vakade över dem alla. 

29 I kommande tider kommer jag att använda dem för att bära mitt ords ljus till andra människor. Jag 

kommer att anförtro dem ett stort andligt uppdrag. 

30 De har lärt sig att be så som jag har instruerat er. Det finns ingen smärta, inget elände i dessa själar, 

utan storhet i själen eftersom de har älskat mig mitt i sin prövning, har förstått mig och varit lydiga mot 

mig. De har renat sig i smärta. 

31 Människor, förenar er bön med dessa själars böner. Ni har inte renats i smärta, er smältdegel har 

varit den frid som jag har erbjudit er under denna tid i mina kärleksord. När ni väl har förberetts - vissa 

genom smärta och andra genom kärlek - kommer ni att gå samman, ni kommer att förenas, och 

tillsammans, genom att följa min undervisning, kommer ni att förstå mitt ord. Ni kommer att dricka denna 

kärlekens bägare och bekräfta att allt ni har fått har varit välgörande. Jag kommer att gå vidare med mitt 

arbete och visa dig slutmålet, resultatet av det. På de andliga och moraliska ruiner som mänskligheten har 

lagt fram kommer jag att bygga en hel och stark värld. 

32 Er dom är ännu inte kommen, folk, och på samma sätt som de andra nationerna har burit bördan av 

min dom ska ni få den enligt era gärningar vid den angivna tiden. 
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33 Jag välkomnar alla, både den som kommer ivrigt för att höra mig, och den som går in för att 

utforska, eller den som med stor självbelåtenhet förnekar allt han har hört och bara kommer av nyfikenhet. 

34 Sannerligen säger jag er: min strålning har alltid varit och kommer alltid att vara - tidigare på ett 

sätt, i dag på ett annat, i morgon på ett annat, och så i evighet. 

35 Mellan Fadern och barnen finns ett band som aldrig kan brytas, och detta band är orsaken till 

samtalet mellan den gudomliga anden och er alla. 

36 Välsignad är den som söker sanningen, för han törstar efter kärlek, ljus och godhet. Sök och du 

skall finna, sök sanningen och den kommer till dig. Fortsätt att tänka, fortsätt att ifrågasätta den gudomliga 

visdomens bok och den kommer att svara dig, för Fadern har aldrig varit tyst eller likgiltig för den som 

frågar honom ivrigt. 

37 Hur många av dem som söker sanningen i böcker, bland de lärda och inom de olika vetenskaperna 

kommer så småningom att upptäcka den inom sig själva, eftersom jag har placerat ett frö av evig sanning i 

varje människas innersta? 

38 Här är mitt ljus som lyser i en mänsklig hjärna och blir ett ord. Varför anser du att denna 

manifestation är omöjlig? Tror du att människor kan vara mer kapabla än Gud om de med hjälp av sin 

vetenskap kan kommunicera på distans? 

39 Sannerligen säger jag er: Om ni inte känner till de förmågor som människans själ är utrustad med, 

kommer ni att känna mig ännu mindre. 

40 Jag gör mig själv känd genom det mänskliga intellektuella organet, eftersom hjärnan är den 

"apparat" som skapats perfekt av Skaparen så att intelligensen, som är själens ljus, kan manifestera sig i 

den. 

41 Denna "apparat" är en modell som du aldrig kan efterlikna med all din vetenskap. Ni kommer att 

använda dess form och konstruktion som modell för era skapelser, men ni kommer aldrig att nå den 

perfektion som er Faders verk har. Varför tvivlar du då på att jag kan använda det jag har skapat? 

42 Jag säger er igen att ni inte känner er själva. För om ni kände er själva andligt skulle ni inte bara 

bekräfta denna gudomliga manifestation genom ert intellekt, utan ni skulle förstå att ännu större 

överraskningar väntar er. Om ni kände er själva skulle ni inte klaga på att era medmänniskor inte förstår 

er, för ni känner inte ens er själva. Lär känna er själva så att ni inte är en evig fråga för er själva - så att ni 

inte letar överallt efter det svar som ni bär inom er själva. 

43 All min undervisning har som syfte att göra dig medveten om allt som din varelse innehåller, för 

från denna kunskap föds ljuset för att hitta vägen som leder till det Eviga, till det Perfekta, till Gud. 

44 Min undervisning syftar till att skapa i dig en varelse som är högre än allt som finns i världen - en 

varelse som är generositet, ljus och skönhet av själ, dygd, visdom och kraft. Hur stor blir då inte din lycka 

och inre frid! Din ande kommer att säga till dig: "Detta är den sanna kärnan i ditt väsen." 

Hur annorlunda kommer inte beteendet att bli hos dem som har drivit ut all god säd ur sina hjärtan och 

ägnat sig åt ett själviskt liv, ett materialistiskt och ondskefullt liv. När de väl har kommit att se in i sig 

själva, när de väl har haft en stund av dialog med sitt samvete, har de sett sig själva i den spegel som aldrig 

blir svag, som aldrig ljuger, och de har blivit förskräckta av det monster som de bär inom sig och som de 

inte kan känna igen som sitt eget verk. 

45 O ni otrogna! Kom och lyssna ofta till mig, mitt ord kommer att övervinna ditt tvivel. Om ni har 

intrycket att uttrycket av Mitt Ord inte är detsamma som jag en gång hade, säger jag er att ni inte ska hålla 

er till formen, till det yttre, utan söka efter essensen, som är densamma. Essensen, innebörden, är alltid en, 

eftersom det gudomliga är evigt och oföränderligt, men den form i vilken uppenbarelsen kommer till dig, 

eller genom vilken jag låter dig få veta en annan del av sanningen, visar sig alltid i enlighet med den 

mottaglighet eller utveckling du har uppnått. 

46 En stor del av min undervisning handlade om att ni skulle upptäcka er själva, lära känna er själva, 

så att ni inte längre faller på vägen och inte längre ropar på barmhärtighet när ni känner er vilsna eller 

olyckliga. 

47 Varför gråta när du bär på så många rikedomar och dolda skatter inom dig? Ett av målen för ditt 

liv, som du länge har glömt, är detta: Ni måste lära känna er själva för att upptäcka allt som själen rymmer. 

48 Fråga, utforska, utforska, och ju mer du tränger in i ditt väsen, desto större skatter och 

överraskningar kommer du att upptäcka. 
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49 Ni skaror, kom med mig, jag ska rädda er. När världen tröttar dig, när dina medmänniskor 

missbedömer dig, när dina nära och kära inte förstår dig, kom till mig och jag tar emot dig. Jag ska bevisa 

för dig att jag vet allt som hänt dig. 

50 Kom, så att jag kan väcka dig till verkligt liv och påminna dig om att du är skapad för att ge. Men 

så länge du inte vet vad du bär inom dig är det omöjligt för dig att ge till den som behöver det. 

51 Se hur allt som omger dig uppfyller uppdraget att ge. Elementen, stjärnorna, varelserna, växterna, 

blommorna och fåglarna - allt, från det största till det som inte längre är märkbart, har förmågan och ödet 

att ge. Varför gör du ett undantag, trots att du är mest utrustad med den gudomliga nåden att älska? 

52 Hur mycket mer måste ni inte växa i visdom, kärlek, dygd och förmåga, så att ni kan vara ljus på 

era yngre bröders och systrars väg! Vilket högt och vackert öde din Fader har gett dig!  

53 Känn min frid och bär den i djupet av ditt hjärta. Låt ingen beröva dig min frid. Det är en skatt - 

den största som människan kan äga. 

54 Varken makt eller vetenskap har kunnat ge dig fred. Jag säger dock att ni inte ska misströsta om ni 

inte hittar den. För det kommer inte att dröja länge innan ni förstår att freden verkligen finns inom 

människor av god vilja för att älska, tjäna och lyda de lagar som Gud har dikterat. 

55 Lyssna på min undervisning, som lär dig det mest praktiska, enklaste och lättaste sättet att uppfylla 

lagen. Förstå att er Gud, hans gärningar och liv är enkla och tydliga, och att det är er okunnighet och 

omognad som gör att det som är enkelt verkar komplicerat för er och att det som är uppenbart verkar 

mystiskt. 

56 Gud är inte komplicerad, mystisk eller utan ordning i sin skapelse, eftersom det som är perfekt är 

enkelt. Varelserna å andra sidan är i sina olika stadier desto mer komplicerade och ofullkomliga ju mer 

ofullkomliga de är. 

57 Försök att lära känna mig, att tränga in i den andliga innebörden tills du kan få en sann uppfattning 

om din Fader. Även om din kunskap om mig är liten ska den ändå vara korrekt. 

58 När ni har en verklig uppfattning om min existens, om mitt väsen, om min makt och min rättvisa, 

kommer ni när tiden är inne att kunna ge era medmänniskor en sanningsenlig uppfattning om vad er Fader 

är. 

59 Ni kommer då att se hur den Gud som människorna har föreställt sig som avlägsen, otillgänglig, 

mystisk och obegriplig kommer att försvinna, så att i hans ställe kommer den sanne Guden att framträda, 

vars hjärta är evigt öppet för sina barn, som är närvarande på varje plats och i varje ögonblick. 

60 När ni väl har lärt känna mig - för ännu är er uppfattning om mig mer mänsklig än andlig och er tro 

liten - kommer ni att älska mig djupare än ni gör idag. När du väl älskar mig mer fullkomligt kommer du 

att vara outtröttlig och bära ljuset överallt där du möter mörker. Din medkänsla för alla dem som inte 

känner den sanne Fadern kommer att vara uppriktig - för dem som tror att de älskar mig och känner mig, 

men som i själva verket inte känner mig och inte heller älskar mig i renhet. 

61 Under den andra tidsåldern hade jag nöje av att vandra genom fälten där lantarbetarna, när de såg 

mig passera, kom för att ta emot mig och talade till mig med sina hjärtan. Min ande gladde sig åt att se 

dem rena och enkla. 

Jag gick in i hemmen, ibland i det ögonblick då föräldrarna satte sig till bords med sina små barn. När 

de hörde min kallelse kom de till mig med glädje, de bjöd in mig att äta tillsammans med dem, de öppnade 

sina hjärtan för mig för att be mig om en nådegåva. Jag välsignade dem alla och när jag återförenades med 

mina lärjungar sa jag till dem: Dessa familjer är en återspegling av himmelriket, och dessa hem är som 

helgedomar. 

62 Ibland, när jag var ensam, upptäcktes jag av barn som kom till mig och höll fram små blommor, 

berättade lite sorg för mig och kysste mig. 

63 Mammorna var oroliga när de fann sina barn i mina armar och lyssnade på mina ord. Lärjungarna, 

som trodde att detta innebar bristande respekt för Mästaren, försökte driva bort dem från min närvaro. Då 

var jag tvungen att säga till dem: "Låt barnen komma till mig, för för att komma in i himmelriket måste 

man ha barnens renhet, enkelhet och enkelhet." 

64 Jag gladde mig åt denna oskuld och opartiskhet, på samma sätt som man gläds åt synen av en 

blomknopp som precis har öppnat sig. 

65 De är också själar i blom, löften för framtiden, liv som börjar lysa. 
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66 Jag älskar själar eftersom de är knoppar som måste blomma ut till liv för Faderns ära. 

67 Vid ett tillfälle blev jag inbjuden till ett bröllop tillsammans med Maria, min jordiska mor. Jag 

ville vara med mina barn vid denna viktiga tidpunkt i livet för två människor som förenas av kärlek. Jag 

ville se glädjen i dessa hjärtan och uppleva deras fest tillsammans med dem, för att få er att förstå att jag 

inte är likgiltig för någon av era frälsningsglädje och att min närvaro inte får saknas i någon av de viktiga 

eller betydelsefulla stunderna i era liv, och Maria, den kärleksfulla modern och er Advokat, gav också 

prov på vad hennes plikt är gentemot denna mänsklighet när hon bad Jesus att med hjälp av sin kraft öka 

vinet till festen, som höll på att ta slut för en kort tid. Jag beviljade detta mirakel för den välsignade 

förbönens skull, för den kvinnans hjärtas skull, vars tro på min kraft och inspiration till att be är ett perfekt 

exempel för er. 

68 Låt mig nämna - om än bara kortfattat - dessa händelser. Säg dock inte att det är absolut 

nödvändigt att jag återvänder till världen. För då måste jag berätta för er att allt som jag upplevde och 

talade är nedskrivet och närvarande i er ande. Å andra sidan ska du inse att detta liv, underbart i alla dess 

utvecklingsstadier, är en djup och oändlig lärobok som talar till dig för evigt från mig. 

69 Observera den, känn den, och du kommer att upptäcka Mästaren, Fadern och Domaren i den, du 

kommer att höra rösten som redan här talar till dig om ett annat, högre, mer lysande och fullkomligare liv. 

70 Lärjungar: Jag har upphöjt er från jordens stoft, där ni ligger på marken, besegrade av smärta, till 

ett liv med hopp och förverkligande. Jag har fått er att känna min styrka i era prövningar, jag har lärt er att 

inte tvivla, att inte förtvivla, inte ens i de största lidanden. 

71 Idag vet ni att hela mänskligheten dricker lidandets bägare, att ni inte är de enda som lider, inte 

heller de enda som fäller tårar eller tömmer lidandets bägare med större intensitet. För detta tackar ni mig 

och vänder era tankar till era medmänniskor och glömmer er själva lite. 

72 Ni bär alla på ett sår i era hjärtan. Vem skulle kunna tränga in i ditt inre som jag gör? Jag känner 

till ert lidande, er sorg och nedstämdhet inför den orättvisa och otacksamhet som råder i er värld. Jag 

känner till utmattningen hos dem som har levt och slitit länge på jorden och vars existens är som en tung 

börda för dem. Jag känner till den sorg som de som har lämnats ensamma i detta liv känner till. Till er alla 

säger jag: "Be, och det skall ges till er", för jag har kommit för att ge er det ni behöver från mig, vare sig 

det är sällskap, sinnesfrid, helande, uppgifter eller ljus. 

73 Skäms inte för att gråta inför mig, män, för tårar är inte bara för barn och kvinnor. Saliga är de som 

gråter inför mig, för min hand ska torka deras tårar och mitt tröstande ord ska komma ner i deras hjärtan. 

Den som kommer till mig som svag kommer senare att vara stark mot sina medmänniskor, eftersom han 

visste hur han skulle bli stark i sin Faders styrka. 

74 Vet att jag inte begränsar mig till att känna dina svårigheter, utan att jag vill ta bort dem. Men det 

är nödvändigt att ni inte bara vet detta, utan också att ni har kärlek och tro på min lag, att ni vet hur man 

ber och ber och att ni har tålamod i prövningar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 263 
1 Må min Andes frid vara inom er i denna stund av gemenskap, då det gudomliga ljuset lyser upp er 

och stärker er själ. 

2 Välsignade är de som drömmer om ett paradis av fred och harmoni. 

3 Saliga är de som föraktar trivialiteter, fåfängligheter och passioner, som inte ger något gott åt 

människan och ännu mindre åt hennes själ, och som har betraktat dem med likgiltighet. 

4 Välsignade är de som har gjort sig av med fanatiska kultiska handlingar som inte leder någonstans, 

och som har övergivit gamla och felaktiga trosuppfattningar för att omfamna den absoluta, nakna och rena 

sanningen. 

5 Jag välsignar dem som förkastar det yttre för att i stället ge sig åt andlig kontemplation, kärlek och 

inre frid, eftersom de mer och mer inser att världen inte ger frid, att man kan finna den inom sig själv. 

6 Välsignade är de av er som sanningen inte har skrämt och som inte har blivit upprörda av den, för 

sannerligen säger jag er att ljuset kommer att falla som ett vattenfall över er själ för att tillfredsställa er 

önskan om ljus för evigt. 

7 Jag breder ut Min fredsmantel över er som är samlade på en eller annan plats och som är hänryckta 

av längtan efter den Gudomlige Mästaren. När ni kommer till mig, be, be mina lärjungar, för även om ni 

ännu inte har sett allt som jag har profeterat för er gå i uppfyllelse, skall ni ändå se det. 

8 Fortsätt att be så att bördan av människans okunnighet får ge vika, och även fåfängan hos dem som 

hävdar att de är lärda för att de har samlat på sig andra människors kunskap, och som inte vet att den sanna 

lärda människan inte är den som strävar efter att upptäcka det bästa sättet att förstöra, härska, förinta, utan 

den som reser sig för att kunna skapa, för att göra människornas liv mer harmoniskt, och som inspireras av 

kärleken till Gud som är skapelsens Gud och av kärleken till alla skapade varelser. 

9 Jag säger till er, lärjungar, att ni inte skall söka sanningen i falskhet, utan att ni skall söka 

sanningen i den ödmjuka själen, i det hjärta som lyfts upp av kärlek till sin nästa, i enkelhet och renhet i 

livet. 

10 I visdomen finns den helande balsam och tröst som ditt hjärta längtar efter. Det är därför jag en 

gång lovade er sanningens ande som tröstens ande.  

11 Men det är viktigt att ha tro för att inte stanna upp på vägen eller känna rädsla inför prövningar. 

12 Tron är som en fyr som lyser upp din väg genom livet tills du kommer fram till evighetens säkra 

hamn. 

13 Tron får inte vara som de ljumma och blyga själar som tar ett steg framåt i dag och ett steg tillbaka 

i morgon, som inte vill kämpa med sin egen smärta och som inte vill tro på Andens seger enbart på grund 

av Faderns barmhärtighet. 

14 Tron är det som själen känner, som vet att Gud finns i den och som älskar sin Herre och gläder sig 

åt att känna honom i sig och att älska sina medmänniskor. Dess tro på Faderns rättvisa är så stor att den 

inte förväntar sig att dess grannar ska älska den, att den förlåter brott och överträdelser, utan tror att den i 

morgon kommer att fyllas med ljus eftersom den har uppnått sin rening genom sina förtjänster. 

15 Den som har tro har frid, har kärlek och godhet i sig. 

16 Han är rik i andevärlden och även i materiella ting, men i sann rikedom, inte i den som du tror.  

17 Människor flyr av rädsla undan elände, och i sin skräck faller de gång på gång ner i avgrunder och 

svårigheter. De tänker inte på rätt sätt att rädda sig själva från dessa klor. Men den som flyr från världens 

elände är en egoist som förkastar, förtrycker, sliter sönder och störtar alla som korsar hans väg i fördärvet. 

Han tänker bara på sig själv och har som enda ideal och mål sin egen säkerhet och sitt eget bevarande. De 

andra är inte hans bröder, de är alla främlingar för honom. Han har ingen tro, han känner inte till detta ljus, 

han litar inte på sanningen eftersom han inte vill veta den. 

18 Men vad har ni gjort med de människor, mänskligheten, som jag har sänt till er för att påminna er 

om min väg, trons väg, som är visdomens, kärlekens och fredens väg? 

19 Ni ville inte känna till deras uppgifter och bekämpade dem med den hycklande tro ni har på grund 

av era teorier och samfund. 
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20 Era ögon ville inte betrakta det ljus som var och en av mina sändebud förde med sig till er som ett 

kärleksbudskap, vare sig ni kallar dem profeter, siare, upplysta män, läkare, filosofer, vetenskapsmän eller 

pastorer. 

21 Dessa människor spred ljus, men ni ville inte känna igen deras ljus, de föregick er, men ni ville inte 

följa deras steg; de lämnade er som exempel offerets, smärtans och barmhärtighetens väg, men ni var 

rädda för att följa deras exempel utan att vara medvetna om att smärtan hos dem som följer mig är Andens 

glädje, en väg full av blommor och en horisont full av löften. 

22 Men de kom inte för att känna doften av jordens blommor och inte heller för att berusa sig med 

världens flyktiga nöjen, för deras själs begär var inte längre orent utan högt. 

23 De led, men de sökte inte tröst, för de visste att de hade kommit för att trösta sig själva. De 

förväntade sig ingenting av världen, för efter striden förväntade de sig glädjen att se själarnas uppståndelse 

till tro och liv - alla de som hade fallit bort från sanningen. 

24 Vilka är dessa varelser som jag talar till er om? Jag säger er att de är alla de som har gett er 

budskap om ljus, kärlek, hopp, hälsa, tro och frälsning - oavsett vilket namn de hade eller på vilket sätt ni 

såg dem framträda eller vilken titel de bar på jorden.  

25 Ni kan också bli som dem genom att ta de goda exempel som jag ständigt ger er genom mina 

sändebud som förebild. Använd dock inte människors bristande förståelse för dina verk som en ursäkt. Säg 

inte att de som gav dig ett budskap om kärlek bara sådde och inte skördade. Nej, människor, själens skörd 

kommer inte snabbt när man betänker att "köttet" är ofruktbar mark som ständigt måste göras fruktbar 

genom kärlek tills den bär frukt. 

26 Vad ska jag säga till er om era lärda av idag, om dem som utmanar naturen och dess krafter och 

element och på så sätt får det goda att framstå som något ont? De kommer att uppleva ett stort lidande 

eftersom de har brutit sönder och ätit en omogen frukt från vetenskapens träd - en frukt som de bara kunde 

ha mognat med kärlek.  

27 Endast min kärlek kan rädda dig! Titta, det finns inte ens en rest av kärlek kvar hos människor. Be, 

men med sann tro på bönens kraft, med en tro som är så stor att den övervinner våldet i de vapen med 

vilka dina medmänniskor kämpar i livet och förstör freden hos sin nästa. 

28 Ni som har tagit bort de figurer och bilder som ni brukade använda för att be, ni kan praktisera 

sann bön eftersom ni inte längre begränsar Gud till en gammal man och inte heller tillåter er fantasi att ge 

mänsklig form åt det som inte har någon form eftersom det är gudomligt. 

29 När din kropp stannar kvar på jorden och din själ stiger upp till de himmelska hemmen, när du går 

igenom det du kallar döden och stiger upp i oändligheten, kommer du att inse hur många falska idéer ditt 

sinne har skapat, och då kommer du att känna hur lögnen försvinner från din själ som om en ögonbindel 

föll från dina ögon och lät dem se sanningens ljus. 

30 Hur många hoppas inte nå den högsta himlen för att möta Maria, som de alltid föreställer sig i 

mänsklig gestalt som den kvinna hon var i världen, som den inkarnerade Kristi moder, och som de 

föreställer sig som en drottning på en tron, vacker och mäktig. Men jag säger dig att du inte längre ska ge 

det gudomliga formen i ditt sinne. Maria, din andliga moder, existerar, men hon har varken kvinnans eller 

någon annan form. Hon är den heliga och kärleksfulla ömheten vars barmhärtighet sträcker sig till 

oändligheten. Hon regerar över själar, men hennes styre är ödmjukhetens, barmhärtighetens och renhetens. 

Men hon har ingen tron, som människorna tror. Hon är vacker, men av en skönhet som man inte kan 

föreställa sig ens med det vackraste ansiktet. Hennes skönhet är himmelsk, och du kommer aldrig att 

kunna förstå det himmelska. 

31 Jag säger till er: Om ni vill närma er sanningen lite närmare och fördjupa er i dess kontemplation, 

så fortsätt att avlägsna från era ögon och era sinnen alla de figurer som ni har skapat när ni har försökt att 

ge form åt det gudomliga. 

32 När du gradvis förstår att den gudomlige Mästaren fortfarande har mycket att instruera och rätta 

till, kommer du att låta min sanning tränga in i ditt sinne, och då kommer du att se en ny horisont dyka upp 

framför din själ och erbjuda dig fält, dalar, stigar och berg att vandra på, lära dig, lära känna nya saker och 

utvecklas högre i din själ. 
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33 Mitt ljus finns i varje ande. Ni befinner er nu i den tid då min Ande kommer att hällas ut över 

människorna. Därför säger jag er att ni alla snart kommer att känna min närvaro - de lärda såväl som de 

okunniga, de stora såväl som de små, de mäktiga såväl som de fattiga. 

34 Både vissa och andra kommer att darra inför den levande och sanna Guds sanning. 

35 Här har ni en ny lektion, lärjungar, så att ni kan fundera djupt över den. Förstå att jag inte har 

kommit bara för att få er att höra ord som gläder era öron eller smeker era hjärtan. Förstå att Mästarens 

syfte är att ta dig ur mörkret för att visa dig sanningens ljus. 

36 Jag är det eviga ljuset, den eviga freden och den eviga saligheten, och eftersom ni är mina barn är 

det min vilja och min plikt att göra er delaktiga i min härlighet, och för detta lär jag er lagen som den väg 

som leder själen till detta rikes höjder. 

37 Möjligheterna att uppfylla lagen och förtjäna förtjänster finns varje dag, varje timme. Låt dem inte 

passera, låt dem inte passera, för efteråt kan du inte få tillbaka dem. Förbered er på en bra dag, och jag 

säger er att när natten kommer kommer er sömn att vara lugn och mild. Lev ett dygdigt liv och din andliga 

utveckling kommer att vara evig. 

38 Älskade lärjungar, vid två tillfällen har jag varit med människor: en i mänsklig form och en annan i 

andlig form. Det är nu dags för er att förstå min undervisning. 

39 Varför kommer du vanligtvis gråtande och klagande? När jag var i världen levde jag inte bland 

bekvämligheter och nöjen, och jag hade inte heller någon jordisk makts spira. Jag led, kämpade och gjorde 

inte ens uppror mot min smärta. Jag kom för att ta upp mitt kors och fullfölja det uppdrag jag frivilligt 

ålade mig själv. 

40 Jag var tvungen att lära er hur den själ som gör Faderns vilja, när den väl har utfört sitt arbete, 

svävar uppåt i sin längtan efter det oändliga och lämnar allt som är materia bakom sig för att sträva mot 

den himmelska regionen. 

41 I ert elände och era svårigheter frågar ni er ofta varför er Fader inte ger er allt ni önskar, eftersom 

ni enligt er uppfattning endast önskar nådegåvor för ert bästa. Men jag säger er: Om jag skulle ge er allt ni 

önskar och ge er all lycka ni längtar efter på jorden, skulle ni senare ångra det eftersom ni skulle övertyga 

er själva om er stagnation. 

Ja, lärjungar, om ni ägde allt detta skulle ni slösa bort det, ni skulle inte bevara det, eftersom det inte 

kostar er någon ansträngning eller arbete att få det. Om du däremot får det du ber om i dag, utan att 

förtjäna det, på grundval av förtjänst, kommer du att se med vilken kärlek du kommer att behålla det. 

42 När kommer mitt ord att förstås? När kommer du att låta den blomma i ditt hjärta och bära frukt i 

din själ? Tänk på mig som jag tänker på dig. Vem känner sig ensam i världen? Vem säger att han är 

föräldralös? När ni förbereder er kommer ni inte längre att säga att ni är ensamma, för överallt kommer ni 

att känna min hjälp. 

Sök ljuset på min väg så har du inget att frukta. Bind er inte till vetenskapens ljus eller mänsklig 

kunskap, för intellektets ljus är för svagt för att leda en själ in i Guds närvaro. 

43 Sannerligen säger jag er att det som kan lyfta er är kärleken, eftersom visdom, känsla och 

upphöjdhet är inneboende i den. Kärleken är en sammanfattning av alla gudomlighetens attribut, och Gud 

har tänt denna låga i varje andlig varelse. 

44 Hur många lektioner har jag inte gett dig för att du ska lära dig att älska! Hur många möjligheter, 

liv och reinkarnationer har den gudomliga barmhärtigheten inte tilldelat dig! Lektionen upprepades så ofta 

som det var nödvändigt tills den var inlärd. När den väl är uppfylld finns det ingen anledning att upprepa 

den, för den kan inte heller glömmas bort. 

45 Om ni snabbt lär er mina lektioner skulle ni inte längre behöva lida eller gråta över misstag. En 

varelse som använder sig av de lärdomar den fått på jorden kan återvända till världen, men den kommer 

alltid att göra det med större mognad och under bättre levnadsförhållanden. Mellan ett liv och nästa 

kommer den alltid att ha en återhämtningspaus, som är nödvändig för att reflektera och vila innan den 

påbörjar den nya dagens arbete. 

46 Någon säger till mig i sitt hjärta: "Fader, är detta dagens arbete eller vila för att skicka ut oss igen 

för att söka nytt arbete i världen? Hur länge fortsätter det här?" 

47 Åh, min lilla, jag förlåter din okunnighet och säger dig att jag inte har gett dig något orättvist eller 

ofullkomligt på den livsresa du måste göra. Den andliga själen är outtröttlig. Det är först när den lever i 
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materia som den känner effekterna av den trötthet som kroppen överför till den. Men när den återvänder 

till den andliga friheten och det andliga ljuset, kastar den av sig sin trötthet och blir outtröttlig igen. 

48 Var stark mot världens och köttets frestelser. Kom ihåg mitt exempel när du går igenom en 

prövning. 

49 Ni frågar mig hur det var möjligt för Jesus att bli berörd av världens frestelser? Jag svarar er att det 

inte var lägre frestelser som berörde er Mästares hjärta. 

50 Den kropp jag hade i världen var mänsklig och kännande, den var min Andes instrument för att ge 

mina lektioner till mänskligheten. Den kände till den prövning som väntade den eftersom min Ande 

uppenbarade den för den, och den kroppen led på grund av den smärta som väntade den. 

51 Jag ville att den kroppen skulle ge er dessa egenskaper av verklig mänsklighet så att ni skulle bli 

övertygade om att min smärta var verklig och att min offerdöd som människa hade varit sann. 

52 Om det inte hade varit så skulle min offerdöd inte ha haft något värde för människorna. Därför 

kallade Jesus tre gånger på min Andes kraft, som gav honom kraft att stå emot det svåra provet. Första 

gången var i öknen, andra gången i Getsemane trädgård och tredje gången på korset. 

53 Det har varit nödvändigt att jag blev människa och offrade mitt kött och mitt blod för er, så att den 

smärta som människorna skulle tillfoga honom skulle göra intryck på dem. Men om jag hade kommit i 

"ande" - vilken offerdöd skulle jag då ha lidit genom dig? Vad kunde jag ha avstått från och vilken smärta 

kunde du ha fått mig att känna? 

54 Den gudomliga anden är odödlig, smärta når honom inte. "Köttet" är dock känsligt för smärta, det 

är begränsat i sina förmågor, det är dödligt av naturen. Det är därför jag valde detta sätt att uppenbara mig 

för världen och erbjuda den min verkliga offerdöd för att i gengäld visa den vägen till dess frälsning. 

55 Ta mig som exempel i denna passion, så länge ni är syndare, och kom ihåg detta blod så att ni, 

genom att ångra era överträdelser, kan rena er i detta exempel på oändlig kärlek som jag gav er. 

56 Så länge du är människa, kom ihåg mig på korset, hur jag förlät, välsignade och botade mina 

bödlar, så att du under hela din svåra livsresa på samma sätt kan välsigna dem som gör dig orätt och göra 

allt möjligt gott mot dem som har gjort dig ont. Den som agerar på detta sätt är min lärjunge, och 

sannerligen säger jag till honom att hans smärta alltid kommer att vara kortvarig, för jag kommer att få 

honom att känna min styrka i de ögonblick då han prövas. 

57 Mycket få är de som vill undervisa sina medmänniskor genom Mästarens exempel. Detta är också 

fallet bland detta folk, som i de flesta samhällen undervisar med ord som saknar kraft, eftersom de inte 

bekräftas av gärningar och exempel. 

58 Nu har du möjlighet att höra förklaringen av min undervisning, som kommer att bearbeta ditt 

hjärta lite efter lite tills det är redo att utföra det uppdrag som jag har anförtrott din ande. 

59 Var inte rädda för att följa mina steg, jag kommer inte att be någon att gå igenom samma lidanden 

som jag har lidit i världen eller att göra mitt offer på samma sätt. Jag måste också berätta för er att endast 

den kroppen kunde tömma en sådan lidandekalk som min ande erbjöd den, en annan människa skulle inte 

ha uthärdat det. För min kropp hämtade livskraft från dygden och stärkte sig själv i renheten hos Hon som 

erbjöd sitt livmoderliv för att ta emot den: Mary. 

60 Samla er, människor, och dra nytta av denna välsignade tystnad som ni går in i när ni lyssnar till 

min undervisning. I sanning säger jag er att i dessa stunder av samling och förandligande gror mitt frö i de 

mest dolda av era hjärtan. 

61 Välsignade är ni som utnyttjar den sista tiden av min manifestation i denna form, i vetskap om att 

ni inte kommer att få denna nåd igen. 

62 Tiden för min manifestation har varit en tid av välsignelser. Jag har överöst de arvslösa med gåvor, 

upprättat dem som besegrats i livets kamp och gett syndare och pariaer en ny chans. 

63 Det var en lycklig tid som kommer att bli ihågkommen med längtan när den är över. För även om 

mitt ord hördes genom röstbäraren, kände hjärtan min närvaro och själar fylldes av min gudomliga essens. 

64 Ni människomassor, bevara alltid den andlighet som ni visar upp i denna välsignade stund. Låt den 

vara ständigt närvarande i era möten, i era bönestunder och i alla era arbeten. 

65 Drick av detta vin, ät av detta bröd tills du är mätt. För min förkunnelse kommer att passera, 

eftersom ni befinner er i slutfasen av denna förberedelsetid. 
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66 Den lärjunge som verkligen förbereder sig kommer alltid att ha vittnesmålet på läpparna, och det 

kommer att vara omöjligt för honom att dölja den sanning han ärvt från sin Mästare. Ljuset kommer att 

finnas i honom och hela hans väsen kommer att vara ett levande vittnesbörd om det ord och de verk som 

jag har uppenbarat för er. 

67 Den som gömmer mitt ord och de gåvor som jag har anförtrott honom i sitt hjärta kommer inte att 

uppleva den lycka han förlorade med dem. Att så på mina marker, att kämpa och lida själv är ett nöje och 

en lycka för själen. 

68 Kampen behöver inte alltid vara lätt. Det kommer att finnas dagar eller stunder av bittra 

prövningar. Men även i dem bör själen svara med ödmjukhet och med kärlek på Faderns vilja, för det är i 

denna ödmjukhet som jag kommer att uppenbara min frid i de goda lärjungarna, i de trogna vittnena. 

69 Tror ni att vägen var lättare och kampen lättare för mina apostlar från den andra eran? Nej, 

människor, precis som sin Mästare hade de också sin lidelse och sitt Golgata. Men i alla sina lidanden lyfte 

de upp sina själar fulla av frid, eftersom de visste att allt de led var av kärlek till sina medmänniskor, till 

dem som vill ha sanningen. 

70 Om du skulle fråga dessa anhängare av min lära om de blev svaga eller kände rädsla för sina 

förföljare och bödlar, skulle de svara dig att deras tro inte vacklade för ett ögonblick, att deras förtröstan 

på den gudomliga makten var absolut, och att de på grund av denna tro var likgiltiga inför förluster, hån, 

prövningar och till och med döden. 

71 Detta är det spår som ligger framför er, det levande vittnesbördet om att det inte är omöjligt för 

människan att följa Jesu steg och bli lik honom i kraft, kärlek, styrka och barmhärtighet. 

72 Jag menar inte att du måste lida förföljelse och en dödskamp som dessa martyrers för att bli min 

lärjunge. Jag får er att förstå att ni för att älska er nästa måste lägga den kärlek ni känner för er själva åt 

sidan, att ni i vissa ögonblick måste glömma ert eget för att tänka på andra. För det är bara ur sann kärlek 

som odödliga gärningar kan komma fram som är värda att förbli ett exempel för andra, som de lärjungar, 

det gudomliga ordets budbärare, som gav allt i sin iver att sprida de goda nyheterna, i sin önskan att föra 

fram sin mästares ljus till hjärtan. 

73 Det var det exempel som de hade fått på nära håll, och de försökte med all kraft som de var 

kapabla till att vara som det. Vem av er vandrar på avståendets, mildhetens och barmhärtighetens väg? 

Vägen är öppen, stigen väntar på dig, vid sidan av stigen finns åkrarna som törstar efter vatten och hungrar 

efter säd. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 264 
1 Älskade människor, i er upptäcker jag den kämparanda som vill följa min lag, som vill inspireras 

av mitt ord och lämna ett ljusspår på mänsklighetens väg. 

2 För att detta folk ska kunna föröka sig, på samma sätt som Israel förökade sig i Egypten, och för att 

andra samhällen ska kunna ansluta sig till dem, måste ni visa prov på sann lydnad mot min lag. Jag 

uppmuntrar er så att ni kan fortsätta med det andliga dagsverke som jag har anförtrott er som en uppgift, 

genom vilket jag säger er att den som har låtit mitt ord tränga in i sitt hjärta, som har förstått det och 

förstått det, knappast misslyckas. 

3 Jag kräver inte all din tid för att utföra detta uppdrag, det räcker för mig om du ägnar några minuter 

av dagen åt att studera mitt ord, om du gör ett bra arbete eller om du på något sätt tar ett steg framåt på den 

andliga vägen. 

4 Ni är som en spegel som vill spegla min barmhärtighet och min kärlek, men som är grumlig och 

inte tillåter ljuset och sanningen att reflekteras. Rengör den och du kommer att se min ande speglas i din. 

5 När du från djupet av ditt hjärta säger till mig: "Mästare, jag är din tjänare, jag är redo att lyda din 

vilja", då är det ögonblicket då jag verkligen börjar manifestera mig i dig. 

6 Trots er goda vilja sover ert hjärta fortfarande för min kärlek idag, och ni har ännu inte förstått att 

fullgörandet av ert uppdrag måste inspireras av min kärlek. Den lärjunge som drivs av denna kraft kommer 

att bli en apostel i sitt liv, han kommer att vara kapabel till stora gärningar, för han kommer inte att frukta 

någonting, ingenting kommer att göra honom svag. 

7 När du talar om fred, har du fred i ditt hjärta. När ni talar om mig och mitt verk, känn mig först så 

att ni aldrig kan förvanska sanningen. Se er inte som dess enda innehavare, för ni skulle synda av 

okunnighet och fanatism. Jag vill att ni, när ni predikar med läror som innehåller sanning, samtidigt ska 

veta hur ni ska upptäcka sanningen hos era medmänniskor. Vissa har mycket ljus, andra bara en gnista. 

Men i dem alla kommer du att upptäcka min närvaro, för de är alla mina barn. 

8 Tacka er Fader och gläd er för att ni har bevittnat en tid av återupprättelse. Återställ er i morgon 

när ni redan i andevärlden betraktar frukten av era gärningar på jorden. Ja, lärjungar, denna tårarnas och 

försoningens dal kommer att förvandlas till ett land av fred och andliga framsteg. 

9 Fram till idag har mänskligheten ännu inte byggt det sanna templet för att älska sin Herre. Den har 

skapat många former av gudstjänst, många riter och grundat många religiösa samfund. Men andens 

tempel, vars grundvalar är orubbliga, har den ännu inte byggt. 

10 När denna helgedom väl är byggd på kärlekens, sanningens och rättvisans orubbliga och eviga 

klippa kommer alla era trosskillnader att försvinna och ni kommer att se era krig försvinna. 

11 Det är bara i min sanning som du kan upptäcka ditt arv. Men om ni är långt ifrån det måste ni 

glömma er själva tills ni har blivit bröder och systrar. 

12 Ni, mitt andliga folk, kommer att ha till uppgift att vara broderliga mot alla för att lära ut mitt 

högsta bud om kärlek genom att föregå med gott exempel. 

13 Du vet ännu inte hur du kommer att arbeta, och du vet inte heller hur långt din andes styrka 

kommer att räcka. Men jag vet mycket väl och säger till er: Oroa er inte, lita på mig, mitt ljus kommer att 

visa er brytningen och min röst kommer att visa er när det är dags att påbörja dagens arbete. 

14 Din själ har redan hört mig och vaknat, därför låter jag dig inte somna nu. Den längtar efter att 

sväva genom rena känslor eftersom den känner min kärlek i sitt öde. Låt henne utföra sin uppgift, ge henne 

frihet för sitt uppdrag och lyssna inte på hennes röst när hon får dig att känna att den timmen tillhör henne 

för något stort arbete. 

15 De som redan ägnar sig åt att studera mina uppenbarelser - de som tar sig tid att reflektera över 

mitt ord - kommer att vara de som finner vägen mer lättframkomlig och korset lättare. Ordet kommer att 

komma från deras läppar som en ström, och den helande balsamen kommer att vara mirakulös i deras 

andliga händer. 

16 Välsignade är de som hör mig och använder min undervisning, för de kommer att få mycket 

tillfredsställelse, glädje och triumfer i sina själar. 

17 De goda lärjungarna måste vara ödmjuka och deras kärleksverk ska vara de som säger vem de är. 

Inte som vissa av mina "barnlärjungar" som, utan att ha någon aning om vad ett uppdrag inom mitt verk 
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innebär, skryter om att de tillhör mina utvalda och vill att världen ska se tecknet på mitt sigill på deras 

pannor. 

18 Denna mänsklighet - intuitiv och vaken - kommer mycket snart att upptäcka vilka som verkligen 

predikar och vilka som bara låtsas. 

19 Eftersom jag har talat till er alla är det ett bevis på att jag vill att ni alla ska ha ljuset. 

20 Ditt ansvar är inte begränsat till att visa den rätta vägen för den som aldrig har gått på den. Vet att 

de "arbetare" som har avvikit från vägen måste korsa din väg. Du måste ge dem råd för att få dem att 

återvända till "hindret". 

21 Vakta alla det som jag har anförtrott er. Gå med ödmjukhet och försiktighet och du kommer att 

segra. När du tömmer lidandets bägare, gör det med tålamod så kommer det snart att gå över. 

22 Om du misstänker eller vet att domen är med dig och att de stora prövningarnas timme har 

kommit, lyft upp din själ, öka din tro och uppmuntra ditt hjärta. 

23 Om ni hittills har känt er som landsflyktingar, om ni känner er långt från fosterlandet eller Faderns 

hus, oroa er inte. Dina förtjänster kommer att föra dig till det fädernesland som din själ har längtat efter, 

och å andra sidan kommer dina gärningar att ha fått fredens tid på jorden att närma sig, om du älskar din 

himmelske Fader genom att älska och förlåta dina medmänniskor. 

24 Du kan inte föreställa dig den lycka som en själ som har gått framåt i detta liv fullt av prövningar 

och som kommer in i Herrens närvaro. På ett sublimt andligt språk säger hon till sin Fader: "Jag har segrat, 

Herre, jag har segrat genom det ljus du har gett min själ, genom den kärlek du har uppenbarat för mig. 

Mina prövningar var mycket stora, stormarna som piskade mig var mycket starka, men med din kraft 

triumferade jag genom allt, och här är jag nu med dig." 

25 Denna kärlekslåga tände prövningarna, för annars skulle själens liv sakna lektioner, alla dess 

förmågor skulle fortsätta att ligga vilande inom den. 

26 Jag ser sorg hos många av mina lärjungar eftersom ni misstänker att mitt kall inte kommer att dröja 

länge och att er själ, när den lämnar denna jord, inte kommer att ha haft turen att få uppleva den i fred. 

Men jag kan också säga er detta: Var inte orolig, för din själ kommer sedan att glädjas från den andliga 

värld från vilken den kom hit, när den ser fredens tider komma till den här världen. 

27 Tiden närmar sig redan när mitt Livets Ord kommer att blomma i människornas hjärtan, när ni dag 

för dag kommer att se mitt Ord förverkligas, och då, när ni inte längre tillhör den här världen, kommer ni 

att se allt från den andliga världen och bevittna det med fullständig klarhet och förståelse. 

28 Släck din törst efter kunskap, och du kommer att få det i varje steg. 

Du kommer att bli förvånad under ditt livs gång, och om ditt kors skulle vara tungt, kommer du att lära dig 

att göra tillvaron underhållande och lätt. 

29 Som lärjungar fulla av dygd, res er upp så att min undervisning kan komma ner till er ande. Då 

kommer du att finna all den styrka du behöver för att segra i frestelser och prövningar. 

30 Jag har redan samlat in de första skördarna av ert uppdrag som såddare på mitt fält i min ladugård, 

och med mitt ord har jag uppmuntrat er så att ni kan fortsätta att sprida säden. Misströsta inte om vissa 

hjärtan inte omedelbart svarar på ditt meddelande. Vet att precis som det finns själar som håller på att 

vakna upp, finns det också de som kommer att dröja. 

31 Jag ser redan de stora skarorna komma till nådens källa, som är min undervisning, för att tvätta 

bort sina fläckar, för att befria sig från sina orena kläder och för att klä sig med mitt ljus. 

32 Vem av dem som har hört mitt ord under denna tid vet inte att jag i slutet av året 1950 kommer att 

avsluta denna form av kungörelse? Ingen. Både i de stora och de små samhällena, på mötesplatserna i 

städerna och i byarna - genom alla röstbärare har jag uttryckt Min vilja att avsluta detta stadium av 

kungörelser genom det mänskliga intellektet på det datumet. 

33 En ny dag kommer att vara den tid för det spiritualistiska folket då de inte längre hör mig i denna 

form, utan tar emot och känner mig i den mest sublima av deras själar. 

34 När ni sedan inte längre hör mig genom röstbäraren kommer ni att reflektera djupt över min 

undervisning och förstå många av de lektioner som ni nu inte kan förklara för er själva. När du därför blir 

tillfrågad av dem som inte har hört mig - när de frågar dig om orsaken till min ankomst och min 

manifestation - kommer du att kunna berätta för dem med tydliga ord att min återkomst hade samma orsak 

som den som lät mig komma in i världen som människa vid den tiden: för att föra er in på sanningens, 
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lagens, väg, som ni hade avlägsnat er från eftersom ni försökte ersätta lagens sanna uppfyllelse med 

traditioner, riter och avgudadyrkande kulter, och detta är inte den sanna vägen, även om den ibland har den 

goda avsikten att dyrka Fadern och vara tilltalande för honom. 

35 Precis som gudomliga instruktioner en gång fick falska tolkningar, så förfalskades min 

undervisning vid den här tiden, och därför blev det nödvändigt för Mästaren att komma igen för att hjälpa 

er att befria er från era misstag, för mycket få klarar av att på egen hand befria sig från sina avvikelser. 

36 Även om jag redan då lovade er att jag skulle komma tillbaka, måste jag också säga er att jag 

gjorde det eftersom jag visste att det skulle komma en tid då mänskligheten skulle vara mycket långt ifrån 

dem när det gällde övertygelsen att vandra på mina lärors väg, och det är denna tid som jag meddelade att 

jag skulle komma tillbaka. 

37 Jag har uppfyllt mitt ord till dig: Jag har kommit i andevärlden, precis som jag lovade er vid den 

tiden, när mina apostlar såg min gestalt för sista gången. Jag gjorde mig bara känd genom dessa röstbärare 

eftersom ni inte skulle ha kunnat känna min närvaro i anden och inte heller skulle ni ha fått min 

inspiration. 

38 Det blev nödvändigt att jag manifesterade mig i er andevärld och till och med i era sinnen, vilket 

skulle tjäna som en föregångare till manifestationen från ande till ande. Därför har jag tillfälligtvis gjort 

mig känd genom de röstbärare genom vilka jag har angivit dagen för min sista manifestation. 

39 Detta har varit den tillfälliga form som jag har valt för att tala till er innan tiden för den andliga 

dialogen mellan barnen och Fadern skulle ha kommit - tillfällig, eftersom jag varken kom som en 

människa, synlig och berörbar som på den tiden, eller helt andligt, utan förmedlad genom intellektuella 

organ som upplysts av mig. 

40 Denna typ av manifestation har tjänat till att ingjuta förtroende i er för min närvaro. Jag gav något 

liknande till mina apostlar i den andra tidsåldern när jag efter min offerdöd uppenbarade mig för dem i en 

form, en kropp, som varken var gudomlig eller helt mänsklig, men ändå synlig och berörbar och därför 

kunde ingjuta förtroende även hos de mest otrogna. 

41 Hur gärna skulle ni ha velat ha min närvaro även då, så som de vandrande Emmausborna hade det, 

och hur gärna skulle ni ha velat höra det ord som apostlarna hörde på det sättet! Men det var en annan tid, 

och därmed andra lärdomar. 

42 Tro Mig att denna form i vilken ni nu hör Mig är mer avancerad än den, eftersom den här formen 

äger rum i ert väsen, den utgår från sinnets, andens och själens organ, medan den form som Mina lärjungar 

såg och hörde låg utanför det och uppenbarade sig endast för deras sinnen. 

43 Idag behöver ni inte öppna era ögon för att se en mänsklig gestalt i mig, ni behöver inte heller ta 

emot en brödlimpa från min hand för att tro på min närvaro, ni behöver inte heller lägga era fingrar i mina 

sår för att tro att jag är. 

44 Ni frågar hur de kunde se min mänskliga form då, och en av mina lärjungar kunde till och med röra 

vid mig, trots att jag inte längre tillhörde den mänskliga världen? - Ni har fortfarande mycket att lära er av 

mig för att kunna inse sanningen i allt som jag har lagt fram för er. Men alla mysterier kommer att avslöjas 

i sinom tid. För tillfället behöver du bara veta att det mellan den gudomliga naturen och människans natur 

finns många andra som Herren använder för sina höga syften. 

45 Kristus var långt före sin tid i sina uppenbarelser och läror, så att när den tid skulle komma då 

människan skulle vakna upp till det andliga och bli intresserad av allt som har med det högre livet att göra, 

skulle hon vid varje tillfälle i Jesus upptäcka den Mästare som uppenbarade, berättade och testamenterade 

allting till sina barn. 

46 Be och reflektera över mitt ord, för dagar av arbete och kamp kommer för detta folk som har fått 

denna manifestation av sin Mästare, vars vittnesbörd de måste sprida över hela världen. 

47 Israels folk, älskade lärjungar: ni har förberett er för att bli mänsklighetens väktare. Ni vaktar 

portarna till det nya Jerusalems välsignade stad - de tolv andliga portarna genom vilka främlingen kommer 

att gå in i sin längtan efter ljus. 

48 Välsignade är de tolv stammarna! Hur många välsignelser har du fått, hur många privilegier! Jag 

har alltid kommit ner till er för att tala till er från ande till ande. Jag har frågat er om era önskemål, och ni 

har svarat mig: "Vår önskan är att mänskligheten ska bli räddad." 
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Du tror att du redan är frälst, att du kommer att kunna övervinna livets växlingar, och du ser runt 

omkring dig en utarmad, okunnig och materialiserad mänsklighet som inte strävar efter att utvecklas 

högre, och du lider för deras skull. Ni ber och ber mig om att ni ska få de andliga gåvorna för att bli frälsta. 

Men jag säger er: Jag kommer att rädda alla själar. De goda nyheterna kommer att nå dem. 

Endast ett litet antal har hört mitt ord genom det mänskliga intellektet. Alla kommer inte att få ta del av 

den här fasen av mitt arbete, men jag söker andlig dialog i varje människa vid den här tiden. 

Mitt ord sprids i många former: genom samvetet, genom prövningar som vittnar om mig, genom 

naturens krafter eller genom mina andliga barn. Mitt ord är universellt. Var och en som förbereder sig ska 

höra min röst. 

49 Min undervisning lär er perfekt kärlek, osjälvisk kärlek. Jag har visat dig min kärlek som far, vän 

och bror. Jag vill att ni ska älska varandra på detta sätt, att ni ska känna sann kärlek till era medmänniskor, 

att ni ska lyfta upp den som faller och att ni alltid ska förlåta. Mitt liv, som var så nära er under den andra 

eran, är ett exempel för att alla ska kunna ta det som exempel. Den lärdom jag gav dig är för alla 

människor i alla tider. 

50 Återge din själ all den nåd som den ursprungligen var utrustad med och som du har lämnat i 

spillror under din resa. Jag vill att du ska bli det tempel där jag kan bo för evigt. 

51 Älskat Israel! Kom folket till hjälp, förbered deras väg, stärk deras tro, fyll deras hjärtan med hopp. 

Hur skulle du kunna vända tillbaka på den här världens väg full av förvirring när den ser sina egna fel och 

brister i dig? Du, lilla barn, tala inåt med dig själv, undersök dig själv, styr med kärlek det kroppsliga skal 

som jag har gett dig, styr dess steg och form från själ och materia till en kropp och en vilja. Underkasta dig 

lagen. Utnyttja viljans frihet för att älska utan gränser och skapa en nyttig och harmonisk tillvaro. Lyd 

andens lagar och naturens lagar, för jag har bestämt båda och de är perfekta. 

52 Jag, Fadern, har alltid sett på er med välvilja och har förberett och försett er med allt för att ni ska 

få alla andliga gåvor. Jag har erbjudit din själ änglarnas bröd och din kropp frukterna från den natur jag har 

skapat. Du har fått möjlighet att komma till jorden för att slutföra det arbete du påbörjat för att fullända din 

själ. Känner ni inte igen min kärlek i allt detta? Har ni inte rannsakat er själva för att se att ni är som jag? 

Jag har gett dig allt för att jag älskar dig och vill att du ska vara med mig i fulländning. 

53 Förkasta synden från er själva, låt er inte förföras av falska löften, även om ni inser att jordiska 

nöjen är behagliga för ert hjärta. 

Även om min väg är besådd med törnen - välj denna väg, för det är den som leder till fred. Jag har 

balsam för alla sår, medan världen varken har kärlek eller barmhärtighet för dig. 

54 Mänskligheten bygger ett kors för mig. Deras brist på tro sårar ständigt Min gudomliga Ande. Men 

jag kommer att dölja alla mina sår under förlåtelsens mantel och dölja mina klagovisor så att ni inte ska 

misströsta. 

55 Titta vid foten av den tredje tidens kors. Min kopp är mycket bitter. Ni kommer att be mig om en 

droppe av denna bägare för att känna dess smak. Men jag säger er redan i dag: om ert liv redan är mycket 

sorgligt, om ni lever ett liv i försoning, så är det bäst att ni förgyller era dagar, ler av kärlek, gläds åt att 

betrakta Mina uppenbarelser som meddelar er att efter denna tid kommer freden att komma, att allt 

kommer att förnyas och att nåd och dygd kommer att vara de krafter som kommer att driva människan. 

56 Jag förbereder alla nationer, alla hem och hjärtan för att sända dem mitt budskap om fred och 

förening. Efter den sista striden som mänskligheten kommer att utkämpa kommer mitt rike att närma sig 

människans själ för att bosätta sig i den för alltid. Jag lämnar er som det godas kämpar mot det onda, så att 

ni kan förstöra varje krigsfaktor, varje frö av last och sjukdom. Stå vid sidan av folket i denna kristid och 

utbred all din kärlek för att lindra deras lidande. 

57 Under denna tid har jag gett Mitt Ord genom många röstbärare. Den har alltid uppenbarats med 

samma väsen, dess innebörd är densamma. Jag har använt mig av obildade, enkla män och kvinnor som 

jag har använt som instrument för att förmedla mitt uppfriskande, kärleksfulla och kloka ord. 

Efter min avgång, när ni har förenat mina läror och utforskat var och en av mina inspirationer, kommer 

ni att känna igen det perfekta och avlägsna det ofullkomliga. Tillskriver inte mig den del som tillkommer 

röstbäraren. Jag kommer att upplysa dig så att du i en bok kan samla de tre delar som jag har gett i tre tider 

och som utgör ett verk. Därför talar jag om och om igen till er om Moses, den första tidens budbärare. Jag 
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återupplivar minnet av Jesus och hans gärningar och förenar med det min manifestation av den tredje eran 

som den heliga anden. 

58 Närhelst ni är fridfulla och förenade, o lärjungar, ska jag ge er mina uppenbarelser. Era ansikten 

ska då återspegla en själ full av uppriktighet. Jag ska lämna dig i besittning av alla dina gåvor, och från det 

yttre ska jag följa dina steg, jag ska se dina handlingar, för jag ska vara mycket nära dig i templet och i ditt 

hjärtas hem. 

59 Jag ser att ni tar bort barnen eftersom ni tror att de inte förstår mitt ord. Men ni minns inte att jag 

har sagt er att i dessa små kroppar bor stora själar som vet mycket om mig. Blunda inte för ljuset från detta 

verk, även om de längtar efter att få bevittna profetiornas uppfyllelse. Ditt arbete kommer att bekräftas av 

dem. 

Denna värld kommer inte att stanna upp i sin utveckling mot förandligande. Jag kallar er i olika åldrar, 

eftersom den andliga själen inte har någon ålder, inget kön, dess väsen är evigt och liknar mig. Gläd er åt 

dessa själars ljus och be från deras första steg för att deras jordiska uppdrag ska fullföljas. 

60 Er bön denna dag är en vädjan om fred i världen. Jag förvandlar mig själv till din budbärare. För 

varje god gärning jag gör, för varje förlåtelse av dig ska jag förlåta en nation. Din säd kommer att 

multipliceras av mig i evighet. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 265 
1 Lärjungar, kom till min stol och reflektera över min undervisning. Du kommer att se hur du genom 

din reflektion kommer att upptäcka den innebörd som detta ord innehåller, vilket kommer att avslöja den 

sanna meningen med ditt liv. 

2 Om människorna redan från början och i alla tider hade insett att hans syfte var själens fulländning, 

skulle deras existens ha varit annorlunda och deras verk annorlunda. Men människan betraktade sig redan 

från första början som ägare till det som bara ställts till hennes förfogande för en kort tid, och använde allt 

som anförtrotts henne för ädla verk för ohederliga syften. 

3 Se hur denna värld strävar efter att med sin vetenskap bara upptäcka det jordiska, utan att bry sig 

om själens fulländning. Men om själen inte utvecklar sina förmågor eller tillämpar de dygder som finns 

inom den, kommer den inte att kunna ha kärlek eller känslor av sann barmhärtighet i sitt liv. 

4 Många vill befria sin själ från det materialistiska, korrupta och själviska liv som råder i världen. 

Men de kan inte befria sig själva eftersom livets kamp är så komplicerad, bitter och svår för dem att till 

och med själen är bunden till människolivets bekymmer och problem. 

5 Om din tillvaro på jorden var lättare skulle kampen i livet också vara mindre, och du skulle ha 

friheten och tiden för din själ att ägna sig åt att fullgöra de uppgifter som kommer till den. 

6 Det faller inte på er, mina små lärjungar, att åstadkomma mänsklighetens förvandling, för det är ett 

arbete som ligger bortom era krafter. Men ni ska sprida detta gudomliga budskap som måste befria 

människorna från de stora fel som de har levt i. 

7 Arbetet med att så det andliga fröet på sådana torra fält kräver tro, kärlek och ansträngning, precis 

som alla andra stora arbeten. Därför säger jag er att ni inte för ett ögonblick får tvivla på att mina 

gudomliga planer kommer att förverkligas, för om ni skulle tvivla skulle ni inte uppnå något effektivt. Er 

uppgift är att arbeta som medlemmar i den förening av lärjungar som jag håller på att förbereda. 

8 Tro inte att ni är grundarna av detta andliga arbete. Förstå att ni är fortsättare av andra, tidigare 

ansträngningar, andra arbeten som utförts av era bröder i tidigare tider. 

9 Det är därför jag har sagt till er att den undervisning som jag har gett er i dag är densamma som 

tidigare och alltid har varit - om ni upptäcker någon skillnad i den så handlar det bara om den yttre formen. 

För den form i vilken jag har gett er min undervisning i varje tidsålder har varit i enlighet med den andliga 

utveckling som mänskligheten hade uppnått, och även i enlighet med de människor som jag har riktat mig 

till. 

10 Ditt öde var att ta emot mig i denna tid. Ditt uppdrag kommer inte att vara mindre viktigt än det 

som jag anförtrodde mina budbärare och apostlar i gångna tider. Mitt ord tillsammans med renheten i era 

verk kommer att vara det fruktbara fröet som är avsett att blomma i människornas hjärtan. 

11 Skulle du med mina ord och ditt exempel kunna förändra livet för människor och nationer som 

under många århundraden har levt en tillvaro långt från det andliga? 

12 Förstå att ni måste förbereda er själva i förväg tills ni är redo att bli mästare i denna undervisning, 

och ni kan ta era medmänniskor i handen med kärlek, som om de vore små barn, för att vägleda dem steg 

för steg från den första lektionen till den sista. 

13 Låt ingen slösa bort en så värdefull tid som nuet, och vänta inte på att framtiden ska fullfölja sitt 

uppdrag utan att ha använt sig av nuet, som för tillfället är det som du bör ha i åtanke, så att du inte 

förtvivlar när stridens timme kommer. Din tillit till det du ska predika bör vara fullständig, och du måste 

fördriva rädslan för att dina råd lätt kommer att ogiltigförklaras av excentriker och materialister. 

14 Den som är rädd gör det för att han inte är helt övertygad om Min sanning, och för denne är det 

nödvändigt att prövas tills trons låga flammar upp i hans hjärta. 

15 När lärjungen har nått upp till att vara mästare är hans närvaro och hans ord kärleksfulla, vänliga 

och övertygande. Han kommer att agera på ett sådant sätt att han inger förtroende från första stund. Hans 

ord kommer att bevisa att han verkligen har kunskap om det han talar, att han har en absolut övertygelse 

om det han undervisar och att ett högre ljus lyser upp honom. När den gode lärjungen blir attackerad av 

sina motståndare kommer han att vänta lugnt på dem, eftersom hans hjärta inte fruktar någonting och 

eftersom hans tillit till honom som lärde honom är fullständig. 



U 265 

129 

16 Sannerligen säger jag er: Den som vill följa mig och bli min lärjunge måste ta av sig hyckleriets 

klädsel och klä sig med den uppriktighet och sanning som han såg hos Mästaren, för jag är sanningen. 

17 Det är nödvändigt att sanningens utsättare kommer till jorden och sprider min balsam överallt, så 

att de döva kan höra och de blinda kan se ljuset i mitt budskap. 

18 Gud vill bara ha det bästa för sina skapelser. Välsignade är alla som samarbetar för att förverkliga 

detta goda. 

19 Ekoet av mitt ord och det ni gör har blivit känt på många ställen - längre än ni tror. Och även om 

de skeptiska människor till vilka nyheten om min manifestation har nått fram inte kan tro på en lära som 

ska förvandla denna värld av stridigheter till en broderlig familj, låt inte denna otrohet vara en oro för er, 

inte heller hur många år som måste gå innan de omvänder sig. Kämpa, arbeta för detta arbete, för på detta 

sätt kommer ni gradvis att skapa en värld av harmoni och fröet kommer att spridas mer och mer. 

20 Människor, den nuvarande tiden är en prövning för er - använd den. Det hjälper dig inte att ångra 

dig senare och säga: "Herre, förlåt min svaghet". Jag säger er att ni inte kommer att kunna återfå den 

möjlighet som ni har missat, utan endast genom verk och vittnesbörd om min lag. 

21 Jag lämnar detta faderliga råd till er så att ni kan reflektera över allt jag har sagt till er, och precis 

som er Fader i himlen har utformat en plan för kärlek, liv och undervisning för sina skapade varelser, så 

bör ni också, inspirerade av honom, utforma en plan för kärlek, ödmjukhet, lydnad, uthållighet och 

återlösning för er själva. 

22 Människan har varit mer intresserad av sitt mänskliga liv än av sitt andliga liv, även om hon ofta 

har varit medveten om att det mänskliga är förgängligt och det andliga evigt. Detta är anledningen till att 

han, trots att han har gjort framsteg i sin civilisation och sin vetenskap, har stått stilla andligt och sjunkit in 

i sömn i sina religioner. 

23 Se på den ena religionen efter den andra och du kommer att se att ingen av dem visar tecken på 

utveckling, utveckling eller fulländning. Var och en av dem förklaras vara den högsta sanningen, men 

eftersom de som bekänner sig till den tror att de hittar och vet allt i den, gör de inga ansträngningar för att 

ta sig ett steg längre. 

24 De gudomliga uppenbarelserna, Guds lag, min undervisning och mina proklamationer har fått er 

att från början förstå att människan är en varelse som är föremål för evolution. Varför bekräftar och 

verifierar då ingen av era samfund denna sanning? Jag säger till er: Endast den undervisning som väcker 

själen, som tänder ljuset i den, som vårdar den och avslöjar för den vad den bär inom sig, som reser den 

upp varje gång den snubblar och får den att gå framåt utan att stanna - endast denna undervisning är 

inspirerad av sanningen. Men är det inte just detta som min undervisning alltid har uppenbarat för er? 

Ändå har ni länge stått stilla andligt sett eftersom ni har varit mer bekymrade över vad som rör ert liv på 

jorden än vad som rör er själ. Men för att inte överge det andliga helt och hållet har ni utformat era 

religioner på ett sådant sätt att de inte på minsta sätt hindrar er från att fullfölja ert arbete och era plikter på 

jorden. När du följer den religiösa traditionen tror du att du gör Gud rättvisa, du försöker lugna ditt 

samvete och du tror att du säkrar din inträde till himmelriket. 

25 Vilken okunnighet, vilken mänsklighet! När kommer du äntligen att vakna upp till verkligheten? 

Inser ni inte att när ni följer era religiösa sedvänjor ger ni mig ingenting, och er själ går också tom? 

26 Om ni lämnar era kyrkor och säger: "Nu har jag uppfyllt min plikt mot Gud", har ni fallit in i ett 

stort misstag, eftersom ni tror att ni har gett mig något, trots att ni borde veta att ni inte kan ge mig något, 

utan att ni kan ta emot mycket från mig och ge mycket till er själva. 

27 Ni tror att lagens uppfyllelse är begränsad till att gå till dessa platser, och detta är ett annat stort 

misstag. För dessa platser bör vara den skola där eleven ska lära sig för senare. Tillbaka i vardagen bör han 

tillämpa den lärdom han fått i praktiken, vilket är det verkliga uppfyllandet av lagen. 

28 Ser ni hur mycket osämja det finns mellan bröder och systrar, hur många tragedier mellan makar, 

hur mycket omoral och laster, hur många krig mellan nationer? Allting har sin orsak i ditt övergivande och 

avståndstagande från de gudomliga lagarna. 

29 Människor saknar andlig utbildning, de saknar kunskap om sin egen utveckling. 

30 Den genomträngande smärta som i många olika former drabbar världen är en effekt av de misstag 

som människor begått. Men de inser inte min rättvisa - vissa är förblindade av ambition och andra av hat. 
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31 Vem kommer att kunna eliminera ondskan bland människor? Någon övermänsklig smärta eller 

någon oändligt sorglig prövning? Nej, människor. Smärta stoppar den bara för en kort tid. Men denna 

korta tidsperiod kommer att ge folket möjlighet att reflektera, vara upprört och lugna ner sig igen, och då 

kommer de att känna den enda kraft, det enda ljus som kan rädda dem, nämligen min lag. 

32 Lärjungar, förstå innebörden av den uppenbarelse som jag har gett er. Tänk på hur viktigt detta 

budskap är för människornas själar. Då kommer ni att förstå varför jag kom för att tala till er och varför 

min manifestation ägde rum bland er under en tid. 

33 Åh, om ni alla bara visste att när jag nämner era religioner och gudstjänstformer som ni måste 

följa, försöker jag inte döma er eller såra er! Om ni bara förstod Mästarens gudomliga önskan att älska 

varandra och att tillämpa Andens undervisning på ert mänskliga liv! Men jag vet att ert hjärta fortfarande 

är förhärdat och att ni kommer att förfölja mina nya budbärare och göra narr av mina nya uppenbarelser, 

precis som ni gjorde förr i tiden. 

34 Trots allt detta kommer mitt ljus att blinka som en blixt från öst till väst och befria själar. 

35 Be, lärjungar, och låt er bön vara ett tecken på att ni har förstått denna undervisning, så att ni i 

morgon kan uttrycka den kunskap som ni har fått genom mitt undervisningsord genom era gärningar. 

36 Ni måste kämpa för att förstå det arbete som jag har anförtrott er, för det är det enda sättet för er att 

uppnå att era vittnesmål innehåller essens och sanning. 

37 Förstå också att om din kunskap om min undervisning inte är tillräcklig, kommer din tro och 

övertygelse att vara i fara när ljusets fiender i dig bekämpar mitt arbete. 

38 Jag har berättat för er att ni kommer att se spiritister dyka upp över hela världen, även om de inte 

har hört detta ord, och om ni observerar deras sätt att agera och lyssnar till deras ord, kommer ni att bli 

förvånade när ni känner igen deras intuition och den tydliga uppfattning de har om spiritism. Men jag 

meddelar er också att efter min avgång kommer det att dyka upp grupper och sekter som kommer att kalla 

sig spirituella, även om deras liv och arbete kommer att vara ett förnekande av andlighet. De kommer att 

komma till er i opposition och leta efter era brister för att förkasta er och kalla er bedragare. 

Även om ni tvivlar på det, kommer det till och med bland er själva - bland dem som har fått näring av 

detta ord - att finnas de som reser sig mot sina bröder och systrar och tar till vapen för uppvigling och 

förvillelse. 

39 Vilka vapen kan du använda mot dessa krafter om din tro inte är fast och din kunskap inte är stor? 

40 Tro inte att jag är angelägen om att ge er vapen för att försvara er tro mot fientlighet. Jag vill inte 

att ni ska argumentera med dem, än mindre förkasta dem och stänga era dörrar för dem. Min vilja är att ni 

ska förbli lugna på era poster så att ni aldrig blir överraskade och så att den som kommer för att söka upp 

er kommer att finna er i bön och studera mitt ord. 

41 Sanningen i dina verk är det bästa vapnet du kan använda mot dem som vill förgöra dig. 

42 Jag vill ha ståndaktiga soldater i mina led, modiga soldater som vet hur man försvarar sanningen, 

inte legioner av fanatiker som i sin okunnighet skändar mitt arbete i stället för att hedra det. Jag vill inte ha 

skaror av människor med liten tro som tappar modet inför striden och flyr för att de anser sig vara 

oförmögna att kämpa. 

43 Undersök er själva, och om ni efter att ha hört mig så länge känner er oförmögna att kämpa, 

kommer detta att få er att förstå att ni inte har använt mitt ord, att ni inte har förstått syftet med min 

kallelse och att ni har sovit utan att höra väckarklockan som oavbrutet ljuder i min proklamation. 

44 Jag säger inte att ni är förlorade och att ni oundvikligen måste besegras av era förföljare. Nej, 

tvärtom, jag talar om för er att tiden fortfarande är gynnsam för att granska era verk grundligt, oavsett om 

de är av andlig eller mänsklig natur - att noga observera era handlingar så att ni kan upptäcka allt som är 

felaktigt, falskt och ovärdigt mitt verk. När du väl har uppnått att dina handlingar präglas av sanning och 

renhet har du inget att frukta. För sann spiritualism kommer att föra dig in på vägen mot uppfyllandet av 

alla lagar, och det är därför som ingen kommer att kunna fördöma dig. 

45 Ni måste veta att trons vapen inte bara ska användas för att försvara er själva, utan att ert ansvar 

kommer att sträcka sig längre än till er själva. För var och en av er har anförtrotts en mängd människor 

som han måste vakta, be och kämpa för tills han har räddat dem från prövningar. 

46 Du kommer fortfarande att kunna höra mig i många fler morgonandakter och stärka din kunskap 

och din tro. Då kommer du att känna en okänd styrka och ett gränslöst självförtroende i ditt väsen. Detta 
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självförtroende och detta lugn inför kampen kommer du att få genom tron, och kunskapen kommer att ge 

värde åt det som du har funnit i mitt ord. 

47 Jag vill att ni ska bilda ett fredsfolk. Därför sveper jag in dig i min kärleks mantel. 

48 Älskade människor: Idag talade ni till mig på Andens språk och jag svarade er med min frid. 

49 När ni tänker på att ni snart inte längre kommer att få höra detta ord som har varit ert försvar, fylls 

ni av sorg och ni tänker att min ankomst vid denna tid, även om den verkade lång, i själva verket var kort. 

Men jag frågar dig: Vad kallar du "min återkomst"? Är det den period som omfattar åren mellan 1866 och 

1950, som markerar den tid då jag ger er Mitt Ord? 

50 I sanning säger jag er att den här manifestationen genom det mänskliga förståelseorganet bara har 

varit en förberedelse för att ni ska kunna gå in i tiden för dialog mellan Ande och Ande, när ni kommer att 

få min återkomst helt och hållet i "Anden på molnet", så som det tillkännagavs för mina lärjungar i 

Betania. 

51 Ta denna instruktion som jag ger dig genom röstbäraren som en förberedelse för den tid då det inte 

längre är intellektet som tar emot Mästarens ljus, utan din ande. 

52 Detta är det nya löftet och det nya målet för dig. Glöm inte att det budskap som du fick genom 

röstbäraren gavs genom en människa, och att hur förandlig han än är så är han inte helt fri från brister och 

orenheter. På så sätt kan du nu föreställa dig den fulländning med vilken du kommer att ta emot mitt ords 

konsert när det når din ande direkt, utan att behöva använda sändare, utan att först behöva passera genom 

din hörsel eller din hjärna. Den når först anden, och anden tar på sig uppgiften att upplysa själen och 

förädla hjärtat. 

53 Under lång tid har ni hört denna undervisning där ni har varit tvungna att söka efter meningen för 

att kunna ge er själva näring av något gudomligt. I morgon, när ni kan ta emot inspiration från ande till 

ande, kommer det inte längre att vara mänskliga ord som er själ tar emot, utan gudomlig essens, och ni 

kommer att ha till uppgift att överföra denna essens till tankar, till ord och till verk, så att ni kan bli 

medlare mellan er Herre och mänskligheten. 

54 Förstå, lärjungar, att denna period av förkunnelse av mina röstbärare har varit till för att lära er att 

förstå det gudomliga språket. Det har varit mästarens grundläggande läxa för sina lärjungar. 

55 Medan ni hör detta ord har ni idag känslan av min närvaro, vilket är anledningen till att ni fruktar 

den dag då ni inte längre kommer att höra det. Men jag säger er: Om ni kommunicerar med mig från ande 

till ande kommer min närvaro att kännas av mina lärjungar med ännu större klarhet och renhet. 

56 Stor blir glädjen för dem som känner mig på detta sätt i sina hjärtan. De kommer aldrig att säga: 

"Mästaren kommer snart att lämna oss" eller "Dagen närmar sig då Herren lämnar oss utan sitt ord". Nej, 

då kommer lärjungarna att veta att Fadern alltid har varit med sina barn, att han aldrig har lämnat dem, att 

det har varit människor som inte alltid har vetat hur de ska vara med mig. 

57 I dag säger du: "Gud är inom oss", men ni säger det utan att känna det eller förstå det, eftersom er 

materialisering hindrar er från att känna min närvaro i er varelse. Men när spiritualiseringen väl är en del 

av ditt liv kommer du att uppleva sanningen om min närvaro i varje människa. Min röst kommer att klinga 

i samvetena, den inre domaren kommer att höras och Faderns värme kommer att kännas. 

58 Jag lär er många saker och förbereder er så att ni kan ta emot den nya tidens ankomst med glädje. 

Men jag ser fortfarande sorg i många hjärtan när dagen för mitt sista ord närmar sig. De som gråter och är 

nedtyngda av sorg är de som har hört mig men inte förstått mig, och som inte kommer att vara beredda i 

prövningens stund. 

59 Jag har alltid sagt till er: Sök den gudomliga innebörden i kärnan av dessa ord som röstbärarna 

uttalar i sin förtjusning. Om du nöjer dig med den yttre formen av dessa uttalanden kommer du att ge en 

gudomlig karaktär åt många ord som kommer från det mänskliga, och du kommer då att vara på väg att 

falla in i en ny fanatism och avgudadyrkan. 

60 Ni måste förstå att ni är ämnade att föra de goda nyheterna till mänskligheten, att ni är på väg att 

undervisa era medmänniskor med den kärlek, det tålamod och den barmhärtighet som jag har lärt er, 

genom att upprepa lektionerna när det är nödvändigt och vända tillbaka när det är nödvändigt att minnas 

de första sidorna. 

61 Kom ihåg hur jag vid många tillfällen har talat till er om det andliga livet innan människan 

existerade - om människans framträdande på jorden, om mina första bud och mina första uppenbarelser. 
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Kom ihåg hur ofta jag har talat till er om mänsklighetens väg genom tiderna, om dess framgångar och 

avvikelser, om dess uppåtgående utveckling och dess nedgång - om de upplysta vars namn är respektfullt 

bevarade på grund av de stora och ädla exempel de lämnade efter sig, liksom namnen på andra vars 

fördärv på ett outplånligt sätt har skrivit mänsklighetens historia, så att ni inte agerar som dem. 

62 Jag har påmint er om namnen på mina budbärare genom vilka ni har fått budskap, budord, 

profetior och läror. 

63 På så sätt har jag förenat innehållet i alla tidigare läror i en enda undervisning. 

64 Spiritualismen är det arv där de tre testamenten förenas i en enda andlig bok. 

65 All min undervisning syftar till att förbereda dig för kampen efter 1950 - en tid då du inte längre 

kommer att höra andevärlden genom "gåvobärarna". Även den har begränsat sin tid för denna form av 

manifestation. Men dessa välsignade varelser, skyddsänglar, rådgivare, tröstare och beskyddare av detta 

folk har förberett er så att ni efter denna tid kommer att fortsätta att minnas dem, känna deras närvaro och 

ta emot deras hjälp. 

66 Vad kom andevärlden för att göra vid den här tiden? - Att förklara min lära genom dess ord och 

verk, att lära er att tolka mina uppenbarelser och hjälpa er att förstå deras innebörd. 

67 Aldrig gav de dig överflödiga lärdomar, aldrig avslöjade de dig det som det ännu inte var dags för 

dig att veta, aldrig kom de för att väcka din nyfikenhet eller för att ingjuta mystiska vetenskaper eller 

förmågor i dig. Deras uppdrag var annorlunda, deras själsliga storhet och deras ljus kunde inte tillåta dem 

att falla in i vanliga materialiseringar eftersom de hade gjort kärlekens lag till sin andes ideal. 

68 Denna andliga värld kom på gudomlig befallning för att under en kort tid kommunicera på ett 

mänskligt sätt, för att lämna intryck av sitt generösa broderskap, vittnesbörd om sin existens och bevis på 

sin närvaro bland människorna. 

69 De har berättat för er att när de inte längre talar till er med mänskliga läppar kommer de inte att 

lämna er - tvärtom. De längtar efter din känslighet för att du ska kunna känna deras närvaro ännu närmare 

under de kommande dagarna. 

70 Om ni, människor, lär er att använda era gåvor, om ni verkligen kommer i samklang med 

andevärlden - sannerligen, säger jag er, kommer ni att lämna ett spår av underverk på er väg. 

71 Det är nödvändigt att i denna tid de modiga i dessa skaror framträder, de goda profeterna, de goda 

rådgivarna - de som genom sitt liv och sina ord vet hur de ska leda folket på den väg som jag har utstakat - 

de som vet hur de ska hålla sidorna i min undervisning fläckfria. 

72 Vilka är dessa starka personer som jag talar till er om? Jag säger er bara att jag för närvarande 

förbereder dem med mitt ord, så att de, när slutet på denna manifestation kommer, kan resa sig upp och 

uppmuntra folket, och genom sin tro inte låta folkmassorna skingras. 

73 Ordet som kommer från deras läppar kommer alltid att påminna er om att jag lämnade er som 

vittnen till min kommunikation med människorna, och de kommer att säga er oavbrutet att ni är ämnade 

att förkunna för mänskligheten att jag har kommit i Anden. 

74 Jag kommer inte längre att bli människa eller materialisera mig bland människor, jag kommer inte 

längre att inkarnera på denna jord. Ni ska tala om detta till era medmänniskor, det är en del av ert kors. 

Men jag vet att du kommer att klara det. 

75 Var lugna, för jag har redan sagt er att det som Cyrenaeus gjorde för Jesus när han såg honom 

utmattad av korsets börda, det gör jag i dag för alla som behöver min hjälp, och jag följer dem steg för steg 

till toppen av det berg som är ert liv, där ni kommer att stiga upp till ert ödes kors. 

76 Du kommer då att uppleva hur tillfredsställande det är att slutföra ett arbete genom att låta ditt 

hjärta öppna sig i det ögonblicket, precis som Mästarens sida öppnade sig för att utgjuta blod som talade 

om kärlek, liv och förlåtelse. 

77 Detta är den undervisning som jag för närvarande sår i hjärtat på det spiritualistiska treenighets-

mariska folket. 

78 "Spiritualistiska människor" eftersom de tar emot den gudomliga Andens ljus, "Treeniga" eftersom 

ni erkänner Gud i de tre uppenbarelsefaserna i vilka han har gjort sig känd för mänskligheten, och 

"Marianiska" eftersom ni erkänner denna gudomliga ömhet som den stege som leder er upp till Fadern, 

som den Advokat som stärker er, tröstar er och renar er, som tar bort er arrogans och förvandlar er till barn 

fulla av ödmjukhet och ödmjukhet inför Herren. 
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79 Glöm inte denna ömma kärlek, för ni är inte alltid tillräckligt förberedda för att nå mig. Men om du 

litar på henne kommer du snart att känna hennes hjälp. 

80 Kom ihåg: "Om ni inte blir som barn kan ni inte komma in i himmelriket om ni inte blir som barn." 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 266 
1 Jag är mästaren. Kom och njut av den eviga undervisningens ord. Även när jag inte gör mig själv 

känd genom dessa hjärnor är mitt undervisande ord närvarande. 

2 Till er ger jag Mitt Ord endast för korta stunder, eftersom ni är så omogna att ni inte skulle kunna 

uthärda att höra den eviga undervisning som oavbrutet ljuder i oändligheten och talar till alla varelser, till 

alla själar i deras olika livsvärldar. 

3 Jag talar bara sanning till dig. Varför tvivlar många på vad jag avslöjar för er? Du är också en 

sanning. Hur kan det komma sig att du visserligen tror på din sanning och din existens, men inte på min? 

Vet ni inte att sanningen är en? 

4 Här ger jag dig ett kort, litet undervisningstal så att du kan förstå det. Men även i denna form 

behåller du den bara en kort tid för att sedan glömma den. 

5 Där i det andliga riket, där sanningens ljus alltid tänds, är mitt undervisningsord evigt, och de som 

hör det blir aldrig trötta på att höra det, för för dem är min undervisning deras liv, på samma sätt som den 

är luften du andas för dig. Ve dem som lever här i världen utan mitt undervisande ord i sin själ, bara för att 

de inte gör sig redo att höra det! Hur många finns det inte bland dessa som i brist på hjälp faller genom ett 

släckt hopp - utan idéer om Gud i sina hjärtan, vilsna, blinda, döva. Men jag frågar dig: Vart går de som 

har raderat de gudomliga bud som är själens väg och ljus? 

6 Stackars varelser som har lidit skeppsbrott eftersom deras skepp är förvirrat och de inte kan 

upptäcka fyrens ljus. 

7 Jag söker dig och ger dig mitt ljus, så att du kan gå in på vägen och från den förstå vad som är den 

undervisning som Mästaren ger dig oavbrutet genom livet. 

8 Vad hjälper det att vara fysiskt stark om man inte är mentalt stark? 

9 Jag för dig närmare den verklighet, den sanning som du har vänt dig bort från. För när ni 

förkastade det högre livet, som är andens liv, gav ni er själva till det lägre livet, som är den materiella 

världens liv. 

10 Återvänd till det sanna livets väg och du kommer återigen att vara nära ditt sanna väsen. Den väg 

jag talar till dig om är den du kommer att finna när du balanserar det andliga med det fysiska, när du 

känner till den sanning du bär inom dig själv. För då kommer din högre del av ditt väsen, som är anden, att 

säga: "Jag är den som för med mig ljuset, den som känner vägen, den som har lagen. Därför är det jag som 

bestämmer och styr min kropps handlingar." När du talar på detta sätt är det för att ljuset har lyst upp i ditt 

väsen och dess reflektion har nått människans hjärta. 

11 Åh, om bara din kropp kunde absorbera det som din ande själ tar emot tack vare sin visionära 

förmåga! Den andliga själen slutar aldrig att se, även om kroppen, på grund av sin materialisering, inte 

uppfattar någonting av den. När kommer du att veta hur du ska tolka din ande själ? 

12 Hör mitt ord, ta till dig min undervisning som lär dig att kämpa och besegra motgångar, att inte fly 

från prövningar, att inte förtvivla inför uppoffringar. 

13 Jag säger det hela tiden till mina lärjungar: Var inte rädda, förstå att jag har gett er andens kraft att 

segra i alla prövningar. Andens kraft är högre än kroppens. Men om den täta dimman av dina mänskliga 

problem gör att du inte ser någonting, så förflytta och förkasta denna dimma genom trons ljus. Sedan, 

bortom denna dimma, ser du en horisont som förenas med oändligheten och som inbjuder dig att gå vidare 

och fyllas av frid. 

14 De som lär sig att övervinna sina egna problem kommer sedan att möta sina medmänniskors 

problem för att hjälpa dem i deras kamp. 

15 Vet att detta liv är en kamp, men att du är förutbestämd att vinna. För mitt ljus, som finns i var och 

en av er, kommer aldrig att besegras av ondskans mörka krafter. 

16 Ni måste vara segerrika, för det är bara i er seger som ni kan ta emot uppenbarelsen av de 

mysterier som kommer att uppenbaras för er i detta liv och i det andliga. 

17 Kämpande människor genom tiderna: Det kommer en tid då du inte längre behöver kämpa på detta 

sätt. "Dimmorna", vedermödorna, problemen och prövningarna kommer att upphöra - både dina egna och 

andras. 
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18 Var inte orolig när jag säger till dig att du måste hjälpa din granne på dess sorgliga livsväg. De 

starka själarna kan bära sitt och andras kors och hjälper gärna de små och svaga själarna. De letar alltid 

efter sår att läka. 

19 Välsignat är ordet från honom som när han talar till de lidande läker såren, sluter dem och gör dem 

glömda. Denne vet vad den balsam som jag har lagt i hans hjärta har för uppgift. 

20 Stark är den som, när han finner sig omgiven av svårigheter eller faror, åberopar andens kraft, 

övervinner den kroppscentrerade själens rädsla, kämpar, segrar och triumferar eftersom tron har gjort 

honom medveten om vad anden är kapabel till. 

21 Jag vill säga er att där kampen kallar er, bör ni ställa upp med absolut förtröstan om att visdom, 

rättvisa och tro alltid kommer att övervinna de svårigheter och orena passioner som står i vägen för dem. 

22 Vet du hur lång tid det har tagit för dina gåvor att utvecklas? Jag säger er att de har funnits i er 

sedan den stund då anden vaknade till liv. Hur stor blir inte andens glädje när den kan säga till kroppen 

och världen: Jag har besegrat dig! 

23 Lärjungar, jag har gett er all den undervisning som själen behöver i sin utveckling. 

24 Välsignade är de som erkänner sanningen, för de kommer snabbt att finna "vägen". Andra 

förkastar alltid de gudomliga lärorna eftersom deras verk verkar överlägsna mina. 

25 Jag älskar er alla. Jag är herden som kallar på sina får, som förenar dem och räknar dem och vill ha 

fler varje dag - som ger dem näring och smeker dem, tar hand om dem och gläds när han ser att de är 

många, även om han ibland gråter när han ser att alla inte är lydiga. 

26 Detta är era hjärtan: många av er kommer till mig, men få är de som verkligen följer mig.  

27 Skåda röstbärarna genom vars läppar jag ger er mitt ord: De har tagit upp korset för sitt uppdrag. 

De vet att många tvivlar på deras gåva, men de fortsätter ändå ödmjukt på sin väg. De minns att 

människorna i den andra tidsåldern också tvivlade på mig när de sa att jag inte var Messias, att jag inte var 

Kristus. De minns att jag fördes till korset av dem som inte ville acceptera sanningen. Därför tog de upp 

det kors som deras uppdrag innebar med överlåtelse. 

28 Människor, jag har varit med er, min kärleksmantel är spridd bortom den samlingsplats där ni hör 

mig. Ni har alla utan undantag varit fulla av min Ande och min kärlek. 

29 Mitt ord är en lugn och fridfull plats. Sök den när du känner dig trött, ledsen, trött eller sjuk. I den 

hittar du uppmuntran, hälsa och tro för att leva och kämpa. 

30 Jag vill att ni ska vara ivriga, ödmjuka och lydiga mot min vilja och aldrig bli som de som prövar 

min makt eller misstror min rättvisa. Ni vet ju att den som gör det utsätter sig själv för prövning. 

31 Oavsett om du tror eller inte vill tro att jag manifesterar mig i denna form: Lyssna med respekt och 

mildhet tills du är helt övertygad om att det som finns i kärnan av den här manifestationen är sanning eller 

lögn. 

32 Om ni visste hur många tårar av ånger som har fällts av dem som har förnekat sanningen i denna 

manifestation, som har hädat mot dem som tror på det ord ni hör, och de som har hånat mina röstbärare. I 

dag vet de inte med vilka ord de skulle kunna radera de förolämpande och respektlösa fraser som kom från 

deras läppar, och de vet inte heller med vilka gärningar de skulle kunna försona sin Mästare. 

33 Jag vill att du ska lära dig att inte vara slarvig i dina bedömningar och inte heller låta dina första 

intryck avgöra dig för snabbt. Jag ger er denna antydan så att ni, när ni tolkar mitt ord, och även när ni 

måste bedöma doktriner, religioner, filosofier, kulter, andliga uppenbarelser eller vetenskaper, kan inse att 

det ni vet inte är allt som existerar, och att den sanning ni känner till bara är en minimal del av den 

absoluta sanningen, som visar sig här på ett sätt, men som kan visa sig på många andra sätt som är okända 

för er. 

34 Jag ska förklara för er varför jag har talat till er på detta sätt denna dag. Orsaken är att det bland 

denna skara finns ett hjärta som ständigt frågar mig varför jag, trots att jag talar så mycket till detta folk, 

och detta ord kommer från "Ordet", inte har uppnått en fullständig förnyelse eller förandligande av denna 

skara. 

På detta svarade jag honom med en detaljerad instruktion och tillade att om jag ville det skulle jag 

genom Min rena kraft på ett ögonblick förvandla alla dessa syndare till änglar, men att detta arbete inte 

skulle innebära någon förtjänst i Mina ögon, och att detta ord gjordes just av denna anledning på ett klokt 

och ytterst tålmodigt sätt, för att slipa detta folks hjärtan tills tro, kärlek och omvändelse sprang ur dem. 
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35 Människor förstör världen genom att använda våld. Tror ni att deras våld är överlägset min makt? 

Men det är min vilja att de själva erkänner sina misstag, rättar till dem och sedan återuppbygger allt som 

de har förstört och skändat, så att deras förtjänster blir sanna i mina ögon. 

36 Ni är fortfarande ett litet folk. Ändå har jag inte betraktat det lilla antal som har samlats runt min 

manifestation fram till idag som avgörande. Beviset på detta är de många läror och uppenbarelser som jag 

har gett er. 

37 Efter 1950, när ni inte längre tar emot Mitt Ord i denna form, kommer det att finnas en skenbar 

tomhet i era hjärtan, det kommer att finnas några morgonandakter av tystnad och sorg. Men efter det 

kommer du att känna dig stark igen och erkänna att allt var planerat av mig med visdom och att jag fick 

dig att klättra upp på stora höjder i mina sista läror, med kulmen i den sista och mest oförglömliga som jag 

har att ge dig. 

38 Vem skulle kunna släcka din lampa eller förtvina det andliga offer du ger mig när det inte är 

synligt för det mänskliga ögat? Vem vågar släcka det sigill som du har tryckt på din själ från evighet till 

evighet? Tron har slagit djupa rötter i ditt hjärta och kommer att fortsätta att växa och lysa upp allt runt 

omkring dig. 

39 Efter era strider, efter de stora prövningar som jag har utsatt er för, kommer det att komma en paus 

och ni kommer att få er belöning. Jag har inte lovat er någon annan tröstare, för han som jag har meddelat 

er är bland er. Det är han som har talat i dag genom er förmedling och som har kommit ner över varje 

människa för att hjälpa er i era svårigheter. Han är min Ande som uppenbarar sig i denna tid och i den 

andliga världen, som består av änglar som följer dig på din resa genom livet, som skyddar dig i dina stora 

strider, helar dig och tröstar dig. 

Hela legionen av varelser med stor dygd har förenat sig med mig för att trösta er i denna prövningens 

timme som ni går igenom, som det tillkännagavs. Se er själva som mycket lyckligt lottade eftersom ni har 

valts ut bland de många människor som befolkar jorden för att tränga in i denna uppenbarelse, detta verk, 

och för att få ta del av dess stora gåvor. 

40 Jag kommer att lämna er förberedda för att fullgöra ert uppdrag som mina lärjungar, och snart 

kommer ni att få se det som jag har meddelat er under mina föreläsningar bli verklighet. Det kommer att 

ske många händelser i världen som kommer att tala om min närvaro i anden, och människor kommer att 

känna hur nära jag är dem. För när min manifestation genom människan tar slut kommer jag att fortsätta 

att vänta på deras förberedelser, deras sanna tillbedjan, för att regera i alla mina barns själar. Där kommer 

templet att finnas, där kommer lagen och Andens gåvor att uppenbaras, och jag kommer att ta emot er 

tillbedjan och er kärlek. 

41 För länge sedan sa jag till er att jag skulle ge mitt ord i olika nationer, att min stråle också skulle 

manifestera sig i andra folk genom det mänskliga intellektet, och i sanning är det min vilja att ni vet att jag 

har talat där i små samhällen genom män och kvinnor. När de hörde mig tog en del mig som Mästare, 

andra bara som en högre andevarelse. Men jag har uppfyllt mitt ord. 

42 När jag talade och sade att jag är Mästaren trodde en del och andra tvivlade. Men när de uppfattade 

den mening och visdom som uppenbarades i mina ord som talades genom enkla och ödmjuka varelser, 

undrade de om denna manifestation av min Ande var möjlig. 

43 Där har jag också fastställt den timme då denna proklamation kommer att avslutas, och när ni med 

ert vittnesbörd når de platser på jorden där Mitt Ord hördes, kommer ni att bekräfta sanningen i dessa 

proklamationer för dem. När de män och kvinnor som tvivlar i dag hör ert tydliga vittnesmål kommer de 

att upptäcka att jag har varit med dem. 

44 Hur få samhällen har jag inte funnit förberedda! Ändå har jag varit närvarande, upplyst varje själ 

och vittnat om mig, så att vissa undervisar andra och är deras vägledare. 

45 När ni tar emot en besökare, en utlänning, som talar till er om min manifestation, om mitt ord som 

också har tagits emot i hans hemland, så avvisa honom inte. I stället befaller jag er att ta emot honom så att 

ni tillsammans kan konstatera med glädje att mitt ord har blivit sant och att alla som har sett på och bett i 

väntan på min återkomst har tagit emot mig vid denna tidpunkt. Jag har kallat er alla för att göra er till 

mina lärjungar. 

46 Därför ger jag er indikationer i förväg så att ni inte blir förvånade när någon berättar för er att Min 

Gudomliga Stråle även utanför den här nationen har blivit ord för att mätta de hungriga. Vet att min kärlek 
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omfattar alla, och att mitt återställelsearbete är universellt, så att ni kan förstå att jag inte har begränsat mig 

till att ge nåd endast till er nation, utan att alla utgör min familj, som jag vill förena och leda till en punkt: 

förandligande. 

47 Genom den undervisning jag har gett er i denna tid har jag förenat de tidigare tidernas 

uppenbarelser till en enda. Ta läran från var och en av dem, och du kommer att komma fram till slutsatsen 

att i profetiorna och mästarens undervisning med sina uppenbarelser har du sammanfattningen av hela 

lagen, och att de visar dig den väg som leder till förandligande. 

48 Århundraden och tidsåldrar har passerat, men det är först idag som du förstår lagens och livets 

syfte. 

49 Om jag har gett dig många "mirakel" på din väg - som du kallar mina verk - så är det för att stärka 

din tro, och om jag har överöst dig med förmåner har det varit med avsikt att du ska förstå att det finns 

fred endast på godhetens väg. Miraklena har uppmuntrat folket i deras genomgång av den nya öknen. 

50 Mitt i denna fred har du förberetts för att vara stark när stridens tid kommer. Jag har lärt er att be 

från ande till ande så att ni kan använda bönen som ett vapen, som en sköld, som ett medel för inspiration, 

som ett bålverk och en tröst. 

51 Ni har frågat mig, inte en gång utan många gånger, om jag, när jag lärde mina apostlar bönen 

Fader vår, gav dem en bön för alla tider, och jag säger er att när jag talade den bönen gjorde jag det med 

avsikt att lära dem ett högtstående sätt att tala till Fadern, en åkallan som skulle innehålla kärlek, 

ödmjukhet, tro, vördnad, överlåtelse och tillit. 

52 De har agerat illa som nöjt sig med att upprepa mina ord mekaniskt, och även de som inte har 

använt denna bön som en modell för sina egna böner. 

53 När jag i dag säger till er att lyfta er själ, raderar jag inte den perfekta bönen från ert hjärta. Jag vill 

bara att ni, i stället för att tala till mig med era läppar, ska göra det i era tankar, och i stället för att begränsa 

er till att upprepa fraserna som utgör denna bön en efter en, ska ni inspirera er själva med dem, så att de 

tankar som ni formar i er ande, liksom Fader Vår, uttrycker kärlek, ödmjukhet, tro, vördnad, överlåtelse 

och tillit till Fadern. 

54 För tillfället är din uppgift att tänka och studera det jag just har berättat för dig, och att inte försöka 

lära ut det till någon förrän du kan förklara det ordentligt. 

Tänk: Om ni skulle förstå att en spiritualistisk lära har gjort sig av med den bön som Kristus lärde världen, 

skulle ni dömas som kättare, och denna lära skulle anses strida mot den gudomlige Mästarens läror. 

55 Om du däremot väntar tills dina tankar har klarnat och orden kommer flytande från dina läppar, 

kommer du lätt att övertyga även dem som, utan att ha förstått mina läror, upprepar mina ord, som de har 

gjort till en vana, en rutin, en onödig övning, eftersom de aldrig har gjort sig besväret att reflektera över de 

vackra och djupa ord som deras läppar uttalar utan att deras sinnen förstår dem. 

56 Lärjungar: I bön från ande till ande, som är målet för min undervisning, fokuserar hela din varelse 

på denna handling för att tala till Skaparen - med en röst som kommer från hela din varelse, med anden 

som budbärare och tolk. 

57 Det är på detta sätt som du kan ge din Fader en sann hyllning av tillbedjan, kärlek, uppskattning, 

ödmjukhet och vördnad. 

58 Det kommer inte att vara vetenskapen eller den nuvarande tidens läror som kommer att leda er till 

fred och visa er vägen till förandligande. Det är absolut nödvändigt att ett ljus kommer från himlen för att 

upplysa era sinnen och avslöja den sanna vägen. 

59 Vetenskapen, så som människan har tänkt sig den, kommer aldrig att kunna göra människans 

hjärta känsligt på ett sådant sätt att det kan känna och se det andliga. 

60 Jag måste berätta för er att människor kan känna Min närvaro genom vetenskapen om de har för 

avsikt att söka Mig i dess botten. Men trots att de ser mig i varje under som de upptäcker, förnekar de mig 

som om de vore blinda. 

61 Naturen, som människan ivrigt utforskar, talar oavbrutet om mig och avslöjar min makt, min 

kärlek och min rättvisa. Människan strävar bara efter att veta och samla makt, utan att tänka på att 

kärleken måste vara inspirationen och ursprunget till alla hennes verk, på samma sätt som det har varit 

fallet med Skaparens verk. 
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62 Känner du igen hur naturen, dess element och krafter talar om mig? Hon kommer nämligen att 

försöka öppna människornas ögon för sanningen. Från hennes barm kommer otaliga lärdomar som finns 

där än i dag. Rop på rättvisa kommer att ljuda inom henne, det kommer att bli skakningar i världens 

utrymmen, och de världar som kretsar långt borta kommer också att leverera meddelanden till henne. 

63 När allt detta händer och vetenskapsmannen med all sin makt känner sig för impotent och liten för 

att stoppa de destruktiva krafter som för med sig domar överallt, kommer han att backa tillbaka, förskräckt 

över sitt arbete, och till slut utbrista: "Herre, det är du, det är din närvaro, det är din röst, det är din rättvisa 

som nu avslöjas!" 

64 Det är en dag av dom, rädsla och omvändelse för många. 

65 Smärtan kommer att vara så stor att den kommer att orsaka mörker hos människor, som om en 

svart kappa av sorg och dysterhet täckte dem. Då kommer bönen att slita sig loss från människornas själar. 

Denna bön kommer att vara den "förlorade sonens" ångestfyllda bön, som utmattad och sjuk kastar sig ner 

vid porten till Faderns hus. 

66 Välsignad vare den stund då människor äntligen öppnar sina andliga ögon för sanningens ljus. För 

deras förflutna kommer att bli förlåtet och en ny sol kommer att skina i deras liv och förvandla, förnya och 

förädla dem! 

67 Med vilken respekt kommer människan att beträda vetenskapens stigar när hon har tömt lidandets 

bägare till botten! Och hur ädla kommer inte de intentioner och ideal som inspirerar honom när han 

utforskar naturens hemligheter att vara! 

68 Efter mörkret kommer ljuset att dyka upp igen, och i den ljusstyrkan kommer människor att se på 

livet genom en mer andlig och högre känsla. Den religiösa fanatismens bandage kommer att falla och 

mänskligheten kommer att känna min närvaro. Efter att ha förkastats och förföljts kommer denna lära att 

betraktas som en sann gudomlig uppenbarelse och spridas över hela världen och stärka människorna på 

ljusets, trons, godhetens och rättvisans väg. 

69 Varför tvivlar ni på en sådan stor lycka som jag meddelar er? Måste allt du möter hända för att 

göra din tillvaro obegränsat värre eller sorgsen? Nej, människor, precis som jag förutspår dagar av sorg, 

smärta, bitterhet och elände för er, förutspår jag också dagar då ljuset kommer att återvända till sinnena, 

freden till hjärtan och kärlekens kraft till själarna. 

70 Ni är så vana vid att ta emot det ena onda efter det andra och den ena olyckan efter den andra att ni 

inte längre förväntar er något gott, att ni inte längre tror på gynnsamma förändringar eftersom ni har 

förlorat tron. Men om ni har ett levande hopp om att mänskligheten ska återvända till godhetens och 

broderskapets väg, bidra till det genom att fullfölja uppdraget, utan att vänta på att andra ska lära er hur ni 

ska göra det själva. 

71 Jag är er läkare, älskat folk, sannerligen säger jag er: Ingen bryr sig om er hälsa som jag gör, och 

ingen känner er smärta som jag känner den. 

72 Vill du känna Mitt helande balsam flöda genom din kropp och själ i detta ögonblick? Gå då in i 

bön, lyft er upp till mig, rena ert hjärta och ert sinne, och ni kommer att känna den allra bästa läkarens 

balsam. 

73 Jag har berättat för er att efter detta liv, när ni har gått igenom själens långa resa, när ni har korsat 

prövningarnas öken och stigit upp på Golgata, kommer ni att vara i den ljusa lysande staden, den sanna 

eviga staden i Anden som alltid har väntat på er. Där kommer du inte längre att uppleva någon smärta, för 

på den platsen bor endast de själar som har uppnått fulländning. Glöm inte att smärta, sjukdom, 

svårigheter och olyckor är utmärkande för ofullkomliga själar som lider för att sona eller lära. 

74 Varför förenar ni er inte här som bröder och systrar, så att ni kan skapa, om inte en lysande stad, så 

åtminstone ett lysande andligt hem där ni kan ta emot er Fader? Jag skulle gå från hjärta till hjärta och 

uppmuntra dig, läka dig, smeka dig. Då skulle du inte säga att det är mitt blod som du dricker, utan min 

gudomliga essens. 

75 Jag älskar dig, mänskligheten, och därför kommer jag aldrig att sluta "vakta" dina barn. När jag 

bodde bland människor drog jag mig tillbaka till öknen för att be och tänka på dem som jag älskade så 

mycket och för vilka jag tog på mig offerdöd för att rädda dem. I dag säger jag er att jag till och med i det 

osynliga - där ni ännu inte kan tränga in - upptäcker öknens ensamhet, varifrån jag ber, gör förböner och 

tänker på er - er som jag, efter att ha räddat er, kommer att föra in i mitt rike. 



U 266 

139 

76 Män! Skäms inte för att gråta, för gråt är också en gåva. Be, ni alla, var som små barn inför mig, låt 

tårarna flöda, låt smärtan försvinna och glädjen komma in. 

77 Kvinnor, mödrar, jungfrur, små flickor, jag är med er och jag ger min smekning till varje hjärta. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 267 
1 Älskade barn, ni som förenar era själar för att invänta min närvaro bland er - var välsignade. 

2 Ni söker frukten på livets träd och jag ger frukten till var och en av er. 

3 Min kärleks utstrålning är den luftpust som lätt rör dessa träd. 

4 Livet, lärjunge, är den vackraste och mest innehållsrika bok som Skaparen har gett sina barn i arv. 

Men det är nödvändigt att lära sig läsa den för att upptäcka hur många skönheter och underverk den 

innehåller. Vem bättre än jag, den gudomlige Mästaren, kan visa dig sidan för sidan och lektion för lektion 

innehållet i denna bok? 

5 Under lång tid förblev den öppen på ena sidan eftersom er likgiltighet hindrade mig från att 

erbjuda er en ny lektion. Du stod stilla. Men den tid kom då du vände dina ögon mot boken som talade om 

liv, evighet och ljus, och du såg Mästaren vända på den redan kända sidan för att visa dig en ny 

undervisning. 

6 Den kunskap som den här boken ger dig bevisar att ditt förflutna inte har varit ofruktbart för din 

själ. För nu, upplysta av kunskapens ljus, upptäcker ni orsaken till många läror, ni finner meningen med 

livet och Guds väsen som existerar i allt som är skapat. 

7 Välsignade är de själar som på sin långa resa redan har korsat de enorma öknarna av prövningar 

som de har genomlevt, vägkorsningarna, och som har lämnat bakom sig de mörka skogarna med sina 

bakhåll och faror. De som har gått igenom de stora prövningarna kommer att vara de som förstår mitt ord 

med största klarhet och som knappast kan falla ner i en avgrund. 

8 Den bok som finns i var och en av er är också fantastisk. Förstår du vilken bok jag talar till dig? 

Den som hänvisar till ditt förflutna, till allt som din själ har upplevt och vars historia växer dag för dag. 

När du väl är "i min famn" kommer du att glädja dig åt att återigen få se det framför dina andliga ögon och 

se hur mycket du har kämpat för att bestiga berget av din fullkomlighet. 

9 Ni lever nu under en epok av smärta, och det är absolut nödvändigt att ni förstår dess innebörd, för 

på så sätt kommer ni slutligen att förstå att smärtans effekt på syndare är renande. Senare kommer ni alla 

att få veta att jag har bestämt ett klädesplagg för vart och ett av mina barn, men för att få det är det 

nödvändigt att ni rengör "kärlet" inuti och utvändigt tills det är rent. Vet du vad detta plagg är? Jag ska 

säga dig: detta plagg är sanningen. 

10 Vem kan säga att han inte är kapabel att vara min lärjunge eller att han inte är stark nog att föra ut 

mitt budskap till människor, genom att invända att han inte har någon erfarenhet, att han har upplevt för 

lite eller att han inte har förstått sina medmänniskor? 

11 Nej, mina barn, ni har inte levt för kort tid och det ni har upplevt är inte heller för lite. Tvivlet och 

bristen på självförtroende kommer från kroppens skal, från hjärtat som är förtvivlat eftersom det inte 

känner till den styrka och det ljus som dess andliga själ har samlat på utvecklingens väg. 

12 Vad vet du om ditt förflutna och hur långt tillbaka i tiden ligger ditt ursprung? Vad vet du om var 

du kommer ifrån, vilka vägar du redan har gått och vart du är på väg? 

13 Låt ingen tro att han är omogen eller okunnig när han har nått den tredje tiden, allra minst ni som 

jag har kallat "förstfödda". 

14 Varför är du rädd för framtiden? Vill du lämna alla de erfarenheter som din själ har samlat på sig i 

det förflutna oanvända? Vill du överge fröet utan att skörda? Nej, lärjungar. Kom ihåg att ingen kan ändra 

sitt öde, men han kan fördröja timmen för sin seger och öka lidandet längs varje väg. 

15 Så länge ni inte är övertygade om denna sanning kommer jag inte att sända er till provinserna och 

nationerna med de goda nyheterna, för då skulle ni inte ha någon övertalningsförmåga i era ord, och 

världen skulle inte kunna erkänna er som Kristi budbärare. 

16 Jag för er nu närmare den enkla, andliga och enkla tillbedjan av Gud, så att ni i stället för att ägna 

er åt yttre tillbedjan och på så sätt slösa bort tid, kan begränsa er till att göra rättvisa åt det väsentliga, 

vilket är aktiv grannkärlek, som jag ofta har sagt till er. 

17 Ni har redan levt genom den andliga barndomen och ungdomen, och idag står ni inför tröskeln till 

en ny tidsålder där ni kommer att uppnå den mognad som är fullhet. 

18 Få är de som hör mig, få är de som vet. Se denna mänsklighet som lever i ljusets tid och som 

snubblar och faller som om den vandrade i mörkret. Undersök deras bägare, skåda deras sår, känn deras 
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förtvivlan, känn er till deras ande på avstånd, och om ni har barmhärtighet och kärlek till era 

medmänniskor, gråt av sorg och ni kommer att känna er fulla av medkänsla. Då kommer en ädel och 

generös impuls från ditt hjärta att spränga dig och få dig att bli en outtröttlig såare av kärlek, balsam och 

ljus. Men om ni fortsätter att gömma er för världens blickar, tror ni då att ert hjärta kommer att bli känsligt 

och renat i känslan av medkänsla för er nästa? 

19 Vill ni vinna själar för er själva? Kom då med mitt ords balsam och din barmhärtighets smörjelse. 

20 Försök inte bevisa för någon att deras tro eller riter är ofullkomliga, för det kommer att leda till ett 

negativt resultat. Gå till den nödlidande personen, sök orsaken till hans smärta och trösta honom. Då 

kommer du att uppleva en uppriktig bekännelse från hans läppar som säger att ni är sanningens bärare. 

21 Jag säger er att även jag är närmare mina barn i smärtans ögonblick, i bitterhetens ögonblick, än i 

de riter och ceremonier som de firar till min ära. För från djup smärta kommer åkallan full av 

sanningsenlighet, medan traditionen, vanans makt, rutin och till och med fåfänga kommer med ceremonin. 

22 Tiden har kommit då ni alla på nytt skall höra mitt ord, som talar till er med full klarhet. Min 

uppgift är att rädda er, men inte att avslöja era misstag. 

23 Det är nödvändigt att allting återgår till sin ursprungliga sanning, och därför kommer striden om 

världsåskådningarna att bryta ut bland människorna. Mitt i den materialism som råder i den här världen 

kommer människor med stora inspirationer att dyka upp, och dessa ljus kommer att vara de främsta 

tecknen på spiritualismens intåg på jorden. 

24 Seare, profeter, upplysta och inspirerade - de kommer alla att förkunna min närvaro i anden för 

mänskligheten. De kommer att ha till uppgift att lägga grunden för uppförandet av Herrens tempel - ett 

tempel som är byggt av hjärtan, inte av stenar, och där trons låga brinner. 

25 Detta tempel kommer att vara härligt, och från det kommer ni att skåda den helgedom som min 

allsmäktighet skapade från början, så att alla mina barn skulle kunna bo där. 

26 I dag, när ni ser så mycket hårdhet i hjärtan, när ni ser hur traditioner och fanatism slår rot i 

människornas hjärtan, kanske deras förnyelse, deras förvandling, verkar omöjlig för er, och läran om 

förandligande kommer att förverkligas. Ändå säger jag er att eftersom alla är ämnade att komma till mig 

för att bo i ljuset och lära känna sanningen, kommer min vilja att fortsätta att uppfyllas, för annars skulle 

ni, i stället för att bli frälsta, behöva förgås. Tänk på detta och du kommer att förstå att det dåliga i dig, 

dina brister, även om de är permanenta, kommer att försvinna. 

27 Stor är den prövning som vilar på mänskligheten. Din intuition säger dig att världen är under min 

gudomliga dom, att människans arrogans har drabbats av Fadern och att kraften i denna dom ökar 

dagligen. Men se hur människan inte avstår från sin arrogans, inte bekänner sina överträdelser, inte ångrar 

sina missgärningar och med ett ord inte böjer sig för den gudomliga rättvisan. De förlänger själva 

lidandets tid och drar med sig många oskyldiga människor in i fördärvet. Hur länge kommer denna tid av 

lidande att pågå? Tills människor öppnar sina ögon för sanningen och böjer sig för den enda existerande 

makten, som är jag. 

28 Människor, känner ni er inte lyckliga när ni vet orsaken till det som händer runt omkring er och när 

ni har funnit ett sätt att bidra till era medmänniskors frälsning och fred? 

29 Om du upplever denna lycka är det för att du har förstått mitt ord och vet hur du ska utföra ditt 

svåra uppdrag med kärlek. 

30 Från 1866 till 1950 har mitt ord, detta Andens ljus, klingat bland er i samma form som ni upplever 

det. Under den här tiden har många röstbärare utvecklat sina gåvor, män och kvinnor har förberett sig och 

bildat kärnan av mina tjänare, mina "arbetare". 

31 Genom mina utvaldas sinnen har min ande gjort sig känd. Men kan ni tro att dessa varelser genom 

vilka Mästaren har talat är fullt medvetna om det som har kommit från deras läppar? Jag säger er, även om 

de känner att det är något oändligt som har sänkt sig över deras sinnen, är det inte möjligt för dem att 

bedöma och förstå storheten, omfattningen av det som deras läppar har talat utan deras vetskap. 

32 Efter 1950, det vill säga efter min avresa, kommer detta folk att göra mitt verk känt för 

mänskligheten, men inte enligt människornas vilja utan enligt min vilja. De röstbärare genom vilka jag har 

talat har inte kunnat förstå vad som kom ut ur deras munnar i det ögonblick då de uttryckte min 

bestrålning. I morgon kommer de att bli förvånade när de upptäcker att mina profetior har uppfyllts, allt 

det som jag har meddelat genom dem. Då kommer de som alltid var ivriga att omfamna sitt uppdrag med 
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ännu större kärlek, och de som ibland saknade tro kommer att knäböja ångerfullt för att de tvivlade en 

stund. Deras tro kommer att tändas och de kommer att vara trogna mot mig ända till slutet. 

33 Någon mitt i folkmassan som hör mig frågar mig: "Mästare, är det möjligt att någon som är din 

röstbärare och på vars förståelseorgan din stråle vilar, tvivlar på att det är du som ger dig till känna genom 

hans förmedling? 

Till detta svarar jag er: Ja, det finns de som har levt i tvivel, även om de är mina röstbärare och har 

tvivlat till och med i manifestationens ögonblick. Men hur stort har inte ordet, ljuset, sanningen och trösten 

varit som dessa klumpiga läppar har spridit, som förvandlades i samma ögonblick som inspirationen 

strömmade in i dem. 

34 Varför tror ni att undervisningen har varit bra när jag har lagt ner mig själv på den? Därför att de 

har varit de mest plågade, de som vid många tillfällen har försökt att resa sig upp för att hitta det bästa 

sättet att behaga mig - därför att de är de som närmar sig mig med större renhet och alltid försöker göra sig 

värdiga det ämbete de innehar. 

35 Hur ofta beror inte deras tvivel på deras ödmjukhet, för det är de som från det ögonblick då jag 

invigde dem för denna tjänst kände sig förvirrade och frågade sig själva: Är det möjligt att jag, en liten 

varelse, en ovärdig syndare, en obetydlig varelse, skulle bli utvald av Gud för en så stor uppgift? 

36 Känner ni igen den kärlek och vördnad som finns hos mina små barn, bortom detta tvivel? Förstår 

du nu varför vissa tvivlar och varför jag ändå gör mig känd genom deras överföring? 

37 Hur ofta nöjer sig inte röstbäraren, som tror på min närvaro, redan med detta och lägger inte i sin 

förberedelse den nödvändiga känslan för att bli inspirerad, vilket resulterar i ett kallt eller monotont 

uttryck, precis som den som har låtit sig domineras av fåfänga alltid har varit den fattigaste i sitt väsen och 

den sämsta i ljuset. 

38 Ni har fått Min mest perfekta, mest fullständiga manifestation genom de röstbärare som i total 

överlåtelse till sin Mästare, i en extas av tro, kärlek och ödmjukhet inför Honom, har lämnat världen och 

det kroppsliga skalet med idealet att vara användbara, med en tanke riktad mot sina bröder och systrar i 

behov av ljus. Hur få har inte kunnat förbereda sig och ta emot mig på detta sätt! 

39 Har du inte upptäckt en förvandling hos den inspirerade röstbäraren? Har du inte haft den andliga 

känslan av att det gudomliga ljuset lyser genom dessa läppar i de högsta ögonblicken av undervisningen? 

Det är under dessa timmar som de mest fantastiska sidorna i Tredje testamentet skrevs ner. 

40 Var välsignade - ni som förenar era själar i tider av prövning. Ni har alla, från den första till den 

sista, drabbats så att ni inte sover eller faller i frestelse. 

41 Redan nu närmar sig den timme då jag kommer att ge er min sista instruktion, och ni måste vara 

beredda på den dagen, för jag kommer då att kräva er första skörd av er, och samtidigt kommer jag att ge 

er utsädet och instruktionen så att ni kan fortsätta att odla mina fält. 

42 Medan vissa förstår innebörden av prövningarna och välsignar min vilja, känner andra inte till 

orsaken till dem och gör uppror mot dem. 

43 Kom ihåg att jag för länge sedan tillkännagav dessa dagar då virvelvindar släpps loss och kaos 

kommer att råda i ditt folks bröst. 

44 Det var mycket få för vilka mitt ord förblev närvarande och som "höll vakt", vilket gjorde dem till 

de kloka jungfrurna i min liknelse. De flesta av dem glömde mina profetior och lät sig överraskas, vilket 

ledde till att de blev bestörta. 

45 Detta är den stormvind som jag, liksom Döparen, som Elia förkroppsligade, har tillkännagivit och 

som skulle komma för att riva ner alla dåliga träd och slita av de goda träden de magra bladen eller den 

outvecklade frukten. 

46 "Kommer den här förvirringen att gå över?" frågar ni mig med rädsla, och jag säger: Ja. Men innan 

dess kommer du att ha mycket att kämpa och gråta. 

47 Till dem som verkligen önskar ljusets och föreningens seger säger jag att ni ska stanna kvar i bön, i 

studiet av Mitt Ord och i utövandet av det jag har lärt er, så att inte er vilja utan Min ska ske. Då kommer 

du verkligen att segra. 

48 Jag kommer att ge seger åt dem som strävar efter förandligande, som avlägsnar minsta spår av 

materialism och avgudadyrkan från sina hjärtan - åt dem som lyder min vilja och tolkar min lära korrekt. 
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Jag kommer att uppmuntra både vissa och andra, och så kommer de, genom att reflektera och förbereda 

sig, att invänta det lämpliga ögonblicket för att tala och säga: "Detta är Faderns verk, detta är spiritualism." 

49 Jag kommer att manifestera mig bland dem just i de ögonblick då de studerar och mediterar och ge 

dem nya uppenbarelser som en sporre för att de ska hålla fast vid sin andliga väg. 

50 Under tiden för min manifestation har ni utfört olika uppgifter, en del av dem på dessa 

mötesplatser och andra där ni har blivit tillfrågade: Jag har gett varje uppgift ett annat namn, och på så sätt 

har det funnits ledare, röstbärare, gåvobärare och andra utnämningar. 

51 Jag vill att när min och den andliga världens manifestation upphör i slutet av 1950, ska de 

beteckningar som ni har haft fram till dess försvinna bland er, och ni ska närma er varandra, så att ingen 

anser sig överlägsen och ingen känner sig underlägsen. 

52 Då kommer ni inte längre att behöva dessa namn. Du kommer inte att vara mindre respekterad 

eller älskad för att du inte längre officiellt innehar dessa ämbeten. Det viktigaste är att ni håller er till 

sanningen och att era kärleksverk förtjänar era medmänniskors tacksamhet. 

53 Till alla människor säger jag att den högsta och vackraste titeln som människan har är att vara 

"Guds barn", även om man måste förtjäna den. 

Detta är syftet med lagen och lärorna: att inspirera er med kunskapen om Min sanning, så att ni kan bli 

värdiga barn till den Gudomlige Fadern som är den högsta fullkomligheten. 

54 Med detta ord uppmuntrar jag er att fortsätta med uthållighet på den väg som jag har stakat ut för 

er. 

55 Så tröstar jag er i denna prövningens stund, så att ni inte förtvivlar och inte heller låter er tro 

slockna. 

56 Lämna mig, genom din bön, den mängd lidanden, bekymmer, önskningar och begär som ditt hjärta 

rymmer. 

57 Jag vet allt detta, allt kommer till mig. Men jag kommer att ge er enligt min vilja och när det är rätt 

tid. 

58 Om jag sänder dagg på blommorna, hur kan jag då inte sända min utstrålning till din själ? 

59 Här är jag med er i essensen och avslöjar det nya budskapet för er. 

60 I denna tid lär jag er den förandlighet som kommer att ersätta den falska kärlek som människor har 

försäkrat mig om. 

61 Jag ger er möjlighet att verkligen älska mig genom att tjäna er och älska er, så att mitt exempel lär 

er att älska varandra och visar er att det inte är nödvändigt att ge ett mynt för att utöva barmhärtighet, 

eftersom det får er att förstå att den som anser sig vara den fattigaste har en outtömlig rikedom av gods att 

erbjuda sina medmänniskor. 

62 Det så stora fältet där ni kan så kärlekens frö, har fått namnet "andligt fält", där jag inbjuder er alla 

att arbeta, så att ni kan se era gåvor komma fram när ni utvecklar dem genom att praktisera det goda. 

63 Jag har gett dig inspiration, helande balsam, intuition, själens styrka och frid. Men jag har också 

fördelat olika uppgifter mellan mina lyssnare. Vissa har fått uppgiften att ta emot mitt ljus i sina sinnen 

och överföra det genom Ordet. Andra har fått gåvan att ta emot den andliga världen genom sinnet. 

Ytterligare andra har fått möjlighet att se något av det bortomliggande och av framtiden genom gåvan av 

seership, det vill säga genom den andliga visionen. 

64 Vissa har också fått urskiljningens gåva och andra ordets gåva. 

65 Ända sedan min förkunnelse började genom det mänskliga intellektet har jag velat att ni ska 

använda era gåvor och börja ert andliga uppdrag, så att ni, när dagen för min avresa kommer, redan har 

rest en del av vägen och inte känner er för svaga för att påbörja fullgörandet av ett så svårt uppdrag. 

66 Vissa har kunnat tolka den gudomliga önskan korrekt och har försökt uppfylla den. Men det finns 

också de - och de är i majoritet - som har missförstått innebörden av detta verk. 

67 Det är dessa fel som jag förebrår detta folk för, för jag vill inte att man ska håna dem som har 

undervisats så länge. 

68 Varför materialisera mig genom att räkna upp en efter en alla era fel som har begåtts och begås i 

era gudstjänsthandlingar? Ditt samvete och den andliga världens råd räcker för att du inte ska sakna 

korrigering och undervisning. 
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69 Jag säger er att de som älskar mitt verk mest osjälviskt kommer att vara de som snabbast överger 

sina sinnesinspirerande kultpraktiker och som lättast korrigerar sina misstag, eftersom de alltid har längtat 

efter andlig förbättring, och det är ingen uppoffring för dem att avskaffa sina vanemässiga praktiker, 

eftersom de vet att de genom att göra det tar ett steg framåt. Å andra sidan måste den som har försökt 

skapa en personlighet inom mitt verk, ett levebröd eller smicker för sin fåfänga med hjälp av kultformer, 

kultiska sedvänjor och riter, kämpa mycket med sig själv för att kunna ge upp det som för honom är det 

andliga verket utan att vara det. För i mitt arbete får ni bara ta emot det som är rent, det som är högt, det 

som är fulländat. Allt det som innehåller oärlighet, materialisering och falskhet är dock människans verk. 

70 När kommer du att förstå meningen och syftet med detta arbete? När kommer ni att förstå att 

eftersom den är min och har anförtrotts er måste ni respektera den som den är utan att lägga till något eget? 

71 Älskat folk! Jag har dragit dig ur smutsen och in i ljuset. Men det finns många som är fast beslutna 

att fortsätta att leva i mörkret. Dessa måste överraskas av de rättegångar som redan nu tornar upp sig i 

fjärran. 

72 Som Fader och Mästare har jag fullgjort min uppgift bland er. Det är upp till folket att be, meditera 

och agera i enlighet med den gudomliga viljan. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 268 
1 Älskade lärjungar: Om mitt ord inte längre hörs på den dag som jag har bestämt, var försiktiga så 

att ni inte försummar fullgörandet av ert uppdrag för att era förmågor vaknar för sent. Var medveten om 

att från och med den dag du inte längre hör mig börjar en ny utveckling för dig, genom vilken du kommer 

att uppnå dialogen från ande till ande. 

2 Din känslighet måste öka varje dag så att du kan känna min närvaro i din inspiration och snart fylla 

det tomrum som frånvaron av mitt ord lämnar i dig. 

3 Om någon skulle falla offer för denna svaghet som jag talar till er, kom ihåg denna instruktion så 

att ni omedelbart kan ägna er åt bön. Genom att be om att ni ska komma ihåg mina ord, som ska bevaras i 

er själ. Då kommer du med glädje att se dina gåvor som du trodde att du hade förlorat för alltid dyka upp 

igen. 

4 Var lugna, för om ni verkligen ber kommer ni att befria er från alla frestelser. 

5 Människor: När ni har segrat i de prövningar som förnekar er själens frihet, skapa inte för er själva 

en ny prövning genom er olydnad som kan stoppa er själs upphöjning. 

6 Tänk på att er vittnesstund nu närmar sig och att ni därför måste förbereda er noga för att bli mina 

sanna vittnen. 

7 Mänskligheten vet inte att jag har varit bland er, att jag har gjort mig andligt känd i en ödmjuk 

församling av män och kvinnor. När de kommer att få veta Mitt budskap kommer det att vara för att Mitt 

Ord redan inte längre kommer att höras genom Mina röstbärares läppar. 

8 Det är inte min vilja att alla människor ska höra mig i denna form, för alla skulle inte vara redo att 

ta emot mig på detta sätt. Det kommer att bli lättare för dem att ta emot budskapet genom dem som 

bevittnat Min nya uppenbarelse och att tro på deras vittnesmål än om de hade sett röstbäraren i 

hänryckning när han levererade Mitt Ord. 

9 Detta är just det uppdrag som väntar detta folk: att med sanning och andlighet tala om den 

undervisning, de lektioner och instruktioner som de har fått andligt från Mästaren. 

10 Det finns människor vars sinnen har glömt mina lektioner eftersom de har ägnat sig enbart åt att 

träna sinnet. De är de folk som dyrkar vetenskapen. Andra vars materialistiska läror har gjort anden till 

världens slav är de som drömmer om jordisk makt. Det finns också folk som, även om de är religiösa, inte 

har det kristna fröet som är grunden för den spiritualisering som jag lär er i denna tid. 

11 Alla dessa folk är som stora fält som Herren anförtror sina arbetare. Men innan mitt nya budskap 

når världen kommer varje folk och nation att ha en förberedelse. En del kommer att drabbas av krig, andra 

av en konflikt mellan olika världsåskådningar. Men om de då längtar efter ljus, efter sanning och fred, 

kommer detta att vara den rätta timmen för mina såddare att komma för att med kärlek och barmhärtighet 

sprida det gudomliga frö som anförtrotts dem. 

12 Det finns också folk som först måste få kunskap om vad min ankomst var under den andra 

tidsåldern och vad mitt ord och mina verk avslöjade, så att de kan ta emot mitt nya budskap som en 

uppenbarelse från den tredje tidsåldern. 

13 Tider av kamp, förvirring och rening kommer att passera genom mänskligheten innan ljuset 

kommer till spiritualisering och den sanna friheten att dyrka och tro. 

14 Israel: Ni firar Mästarens triumfatoriska intåg i staden Jerusalem. Genom tiderna har ni bevarat 

mina exempel i era hjärtan, och detta har hjälpt er att upptäcka det oändliga innehållet i dessa läror idag, 

när ni lever i ljusets tid. 

15 Jorden har inga spår av mitt sätt att leva eftersom jag raderade alla spår av det. Jag ville att mitt 

spår skulle förbli inpräntat i mina barns ande, så att denna väg av kärlek, ljus och uppoffring skulle lysa i 

den renaste av alla människor. 

16 Blodet förseglade mitt verk i denna värld så att minnet av det skulle vara outplånligt, och ni ser nu: 

det har gått ungefär 2000 år sedan jag var bland er, och ni minns min lidande som om det var igår. Jag 

välsignar er, för med er blir det ord sant som säger att "inte ett enda frö går förlorat, för förr eller senare 

måste det gro." 

17 Folkmassorna välkomnade mig med jubel när jag gick in i Jerusalem. Från byarna och gränderna 

kom de i skaror - män, kvinnor och barn för att bevittna Mästarens intåg i staden. De var de som hade tagit 
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emot miraklet och beviset på Guds Sons kraft. - De blinda som nu såg, de stumma som nu kunde sjunga 

hosianna, de halta som hade lämnat sina sängar och skyndade sig att träffa Mästaren på påskhögtiden. 

18 Jag visste att denna triumf var flyktig, jag hade redan förutspått för mina lärjungar vad som skulle 

hända efteråt. Detta var inte mycket mer än början på Min kamp, och i dag, på långt avstånd från dessa 

händelser, säger jag er att ljuset från Min sanning fortsätter att kämpa mot mörkret av okunnighet, synd 

och bedrägeri, och det är därför jag måste tillägga att Min slutliga triumf ännu inte har kommit. 

19 Hur kan ni tro att det intåget i Jerusalem innebar min saks seger, när det bara var några få som 

omvände sig och många som inte kände igen vem jag var? 

20 Och även om alla dessa människor hade konverterat till mina ord, skulle inte många generationer 

fortfarande behöva följa efter? 

21 Det ögonblicket av jubel, det korta, triumferande intåget var bara en symbol för ljusets, godhetens, 

sanningens, kärlekens och rättvisans seger - för den dag som måste komma och som ni alla är inbjudna till. 

Vet att om ett enda av mina barn befann sig utanför det nya Jerusalem skulle det inte bli något firande, för 

Gud skulle inte kunna tala om triumf, han skulle inte kunna fira seger om hans makt inte hade kunnat 

rädda ens det sista av hans barn. 

22 Nu, i denna tid, ni som har känt min närvaro och hört mitt ord, förbered er och pryd er själ så att 

jag kan komma in i ert hjärta som om det vore en stad som tar emot mig. Jag välsignar er för era 

förberedelser och säger er att ni ska sträva efter förandligande, men att ni inte ska ta ert firande som om 

det redan vore ett verkligt firande av sanningens seger. 

23 Detta är bara början på en ny tid av kamp, en slutlig seger för din själs frälsning, befrielse och 

upplyftning. 

24 Förena er alla för att sjunga en hymn som ska vara ett uttryck för glädje, hopp om seger och 

harmoni mellan er. 

25 Människor, ni har varit utvalda i denna tid, så att mitt ord genom er kan sjunka ner som en nådens 

dagg över mänskligheten. Stå upp och sträva efter att göra framsteg, så att du när ditt uppdrag och din 

kamp är över kan komma in i min närvaro och tillsammans med Mästaren sjunga triumfens sång, vars eko 

kommer att genljuda för evigt. 

26 Endast människan förkroppsligar mig på jorden eftersom hon skapades till min Andes avbild och 

likhet. Men för att ni ska kunna säga att ni är mina representanter måste ni leva i ständig förberedelse 

genom att följa min lag. Om ni vill vara mina lärjungar, ta upp ert kors och följ mig. På detta sätt kommer 

din själ att fulländas. Vem skulle kunna få dig att bli svag i din beslutsamhet om du tror på mig? 

27 Jag har prövat din ödmjukhet, din kärlek och din mildhet för att du ska lära känna ditt inre. Jag 

känner er, men det är nödvändigt att ni lär er vad ni är kapabla till, och endast prövningarna kommer att ge 

er möjlighet att lära känna er själva. 

28 Ni frågar mig ofta: Vad är detta liv till för, och varför måste vi lida så mycket? Och jag svarar er: 

Själen måste av egen kraft höja sig från livets lägsta nivå till fulländningens topp. 

Alla varelser är underkastade evolutionens lag. Jag berättar också att din själ gör gottgörelse vid denna 

tidpunkt när min dom i universum har avslöjat alla överträdelser som har begåtts - inte bara i din värld, 

utan i alla livsvärldar där mina barn bor. 

Men gråt inte, utan tacka mig. För efter denna tid, när själen är renad, kommer ni att vara närmare mig 

och det kommer att finnas bättre förutsättningar för att uppfylla lagen, eftersom ni kommer att ha återvänt 

till vägen. Jag är med er som bärare av korset, så att ni inte förtvivlar i prövningen. 

29 Ni minns just nu min lidelse, ni känner att den uppoffrande döden förnyas. Varje gång ni tänker på 

det och fattar beslut om att övervinna köttets svaghet och höja er över denna världs svårigheter, säger jag 

er: Se upp, för du är fortfarande svag. Under den andra tidsåldern följde stora skaror mig och påstod att de 

älskade mig och var trogna mot mig. Men när världen fördömde mina handlingar, fällde sin dom och 

förföljde dem som följde mig, förnekade samma själar som jag hade överflödat med min kärlek mig och 

lämnade mig. 

30 Idag berättar du för mig att du älskar mig och att du tror på mitt ord. Ändå vet jag att många av er 

skulle överge mig om ni utsattes för stora prövningar. Ditt öde är dock att kämpa tills du når själens 

upphöjning som är den högsta lyckan. 
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31 Här är jag bland er, jag slår i ert hjärta. Tror du att min frid är fullständig när jag ser dig intrasslad i 

ständiga fiendskap? Det är därför jag har kommit som den stora krigaren för att kämpa mot mörker och 

ondska, och med mig har också de goda andarna, den andliga världen, kommit för att fullborda mitt arbete. 

Hur länge kommer denna kamp att pågå? Tills alla mina barn är frälsta. Men jag har inte tagit med mig 

smärta, jag vill bara förvandla er genom kärlek. 

32 När de som har studerat Mitt Ord i gångna tider bevittnar Min manifestation i denna tid när Jag har 

återvänt till mänskligheten, tackar de Mig för att Jag har gett dem möjligheten att vara vittnen till dessa 

läror. Men till alla säger jag: Precis som ni har sett mig framträda full av härlighet, skall ni se mig 

återvända vid 1950 års slut. Ni ska dagligen höja er till denna nivå för att förenas med er Mästare. 

33 Senare kommer du att behöva möta världen, och då kommer du att se präster och pastorer från 

sekter och kyrkor resa sig för att bekämpa dig. Bland dem kommer det att finnas några som bara söker 

sanningen, och när de lär känna mitt ord kommer deras tro att tändas och de kommer att tro på mig. 

34 När ni känner mig kommer ni att bedöma hur kärleksfull Fadern är, hur klok han är som Mästare 

och hur generös och rättvis han är som Domare. 

35 Älskade människor, världen kräver av er att ni ska utföra fulländade arbeten, eftersom ni är 

lärjungar till den gudomlige Mästaren. Följ mina order så att denna mästare inte döms illa. 

36 När ögonblicket för min manifestation närmar sig 

ditt hjärta blir snabbare. Vissa gör det av glädje, andra av rädsla. Men ni känner alla min gudomliga 

närvaro. 

37 Jag kommer bara för att föra dig i säkerhet, för att ge dig nytt liv, för att erbjuda dig en stav att luta 

dig mot under din vandring. 

38 Han talar till dig som, när han kämpade med döden på korset och misshandlades och torterades av 

bödlarna, höjde sina ögon mot oändligheten och sade: "Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör". 

39 I denna gudomliga förlåtelse inkluderade jag alla människor i alla tider, för jag kunde se 

mänsklighetens förflutna, nutid och framtid. Jag kan säga er i sanning och ande att jag också har sett er i 

den välsignade timmen då ni hör mitt nya ord i denna tid. 

40 Idag har jag kommit för att dra er ur er andliga stagnation. Denna mänsklighet har under lång tid 

sovit djupt i ett läger av religiös fanatism, avgudadyrkan, falska former av dyrkan och materialism, med 

vilka den har velat ersätta utövandet av kärlek till varandra, barmhärtighet, förlåtelse och allt som följer av 

denna enda lag. 

41 I detta ords betydelse finns allt som världen behöver för att förnya sig själv, för att återvända till 

den sanna vägen och för att resa sig av kärlek till mig. Vad kommer det att hända med detta folk om de 

inte lyssnar uppmärksamt och korrekt förstår den läxa som jag har gett dem i den tredje tidsåldern? Stora 

prövningar väntar den om den inte växer sig stark i mitt ord och om den inte tar sin tillflykt till min 

barmhärtighets gudomliga ark. 

42 Tror ni att det behagar mig att se er lida olycka och dricka galla och ättika på jorden? Nej, 

människor. Jag vill inte att livet ska behandla er som brottslingar eller landsflyktingar, utan som Guds barn 

som är värdiga på alla sätt. 

43 Jag ser att ni har vant er vid mitt ords härlighet och den förlåtelse som flödar från det, utan att vilja 

göra er medvetna om att prövningarnas timme närmade sig och att ni inte ville förbereda er för att möta 

den. 

44 Ni påstår er vara ödmjuka, men inför Fadern visar ni er otacksamma och stolta. Är detta det 

exempel ni vill ge i världen som vittnen till min sanning? Ta allt detta till dig och granska ditt beteende så 

att du inte dömer mitt ord hårt. 

45 Tiden är gynnsam för förtjänster, älskade människor. I mina verk kan ni hitta de nödvändiga 

exemplen för att korrigera era sätt att agera och för att försköna dem med det ljus som er Mästare utstrålar 

i var och en av sina läror. 

46 Säg mig: Har jag vänt er bort när ni har begått överträdelser? Har jag lämnat dig bakom mig, 

övergivit dig, när du har stannat upp på grund av en snubbel? Har jag visat mig vara hård mot dig när du 

har fallit av smärta och blivit besegrad av smärta? Ändå ser jag att de som jag kallar mina lärjungar med så 

mycket kärlek överger sina medmänniskor i motgång, förkastar den som avviker från den rätta vägen i 

stället för att kärleksfullt dra honom till sig och hjälpa honom att ändra sig. Ibland blir de domare när de 
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lägger sig i saker som de inte har rätt att döma. Stämmer detta överens med min undervisning? Nej, berätta 

för mig om ert samvete, för jag vill att ni ska bedöma er själva korrekt, så att ni kan slipa bort de många 

ojämnheterna som plågar era känslor och ni kan börja bli mina lärjungar. 

47 Vill du lära ut min lära trots att ditt hjärta är fullt av passioner, svagheter och mänsklig elände? 

Kom ihåg att jag ofta har sagt till er att en blind man inte kan leda en annan blind man utan att båda 

riskerar att snubbla eller falla ner i en avgrund. 

48 Detta är rösten som utgår från det sjätte inseglet - Guds bok, vars näst sista kapitel har öppnats för 

att i visdom strömma ut över varje själ och sinne. 

49 Detta ljus är den nya gryning under vilken Guds barn kommer att få ett andligt sammanhang i den 

tredje tidsåldern, efter det att den stora prövningen som renar och förnyar världen är över. Därför var jag 

tvungen att vara detaljerad när jag gav mitt budskap till detta folk. För jag vill att de ska vara starka i 

kampen. Därför har jag ställt dem till svars och dömt dem. Jag vill inte att det ska vara en värld som 

korrigerar sina brister. För jag skickar den inte för att lära, utan för att undervisa. 

50 Människor, blev ni förskräckta under några ögonblick innan mitt ljus blev till ord på röstbärarens 

läppar? Du hade anledning att vara det, jag välsignar din föraning. 

51 Min frid vare med er, Israels folk - det folk som i sin ande bär den lag som Jehova gav er genom 

Mose, i vars ande Jesu ord är skrivet och som nu tar emot den heliga andens uppenbarelse. Sannerligen 

säger jag er att ni är ljusets barn och att ni inte av någon anledning ska kunna avvika från vägen. 

52 Denna ande som ni känner strömma ner över era sinnen som ljus är Fadern - han som uppenbarade 

lagen för er och som säger till er: "Jag är Jehova, som har gjort himmel och jord och allt skapat." Denna 

Ande som fyller era sinnen med inspiration och lägger visdomens ord på era läppar är den Ande som 

tillhör den Mästare som utförde mäktiga gärningar på jorden och som testamenterade kärlekens lära till er. 

53 Idag kommer jag till folket för att uppenbara mig genom deras andevärld. Jag kommer i det ljus 

som lyser upp sinnet, i den utstrålning som bara hjärtat kan känna, i den essens som är bröd för själen. 

54 Det är tiden för uppvaknande, för andlig fullhet, när ni alla kommer att vara soldater, ni kommer 

alla att vara "arbetare", ni kommer alla att vara lärjungar. 

55 Tidigare har ni nöjt er med att äta mitt ords bröd. Ni har sökt mig för att göra ert hjärta mer 

kärleksfullt och för att återfå er frid, utan att tänka på att varje själ har ett budskap att göra känt och en 

rikedom av varor att dela ut bland sina behövande medmänniskor. 

56 Mitt ord vill just nu föra dig ut ur den avskildhet som ett själviskt, tillbakadragen och ofruktbart liv 

innebär, för att öppna ljusets vägar för dig och erbjuda dig åkrar att så på. Jag vet att även om ni kan verka 

obildade, okunniga och fattiga, så har ni andligt sett en rikedom av erfarenheter som den långa vägen av er 

utveckling har gett er. 

57 Ett ljussken måste omge mitt folk när de ger sig ut som apostlar för att sprida den kunskap som jag 

har uppenbarat för dem. Vid den tiden kommer ni redan att ha lärt känna kraften i Mitt Ord, och ni 

kommer att ha full kunskap om era gåvor som länge har varit dolda inom er, i väntan på den rätta tiden för 

att avslöja Mig. 

58 Hur många läror, hur många former av gudstjänst och hur många nya idéer om det andliga och 

mänskliga livet kommer du att hitta? Om du vet hur du ska genomskåda dem och bedöma dem, kommer 

var och en av dem att visa dig en god och riktig del och en annan, felaktig del, som är långt ifrån 

sanningen, som är rättvisa, kärlek och fullkomlighet. 

59 Varhelst du upptäcker fel, okunnighet eller ondska, sprid kärnan i min undervisning, som, 

eftersom den är min, inte får innehålla någon blandning med orenhet eller fel. 

60 Min undervisning är absolut, omfattande och perfekt. 

61 Den som är helt övertygad om min sanning kommer aldrig att lägga till utländska liturgier till mitt 

arbete som han ser hos andra, eftersom han inser att min undervisning innehåller allt som han kan finna av 

godhet och sanning i andra läror. 

62 Alla mina läror, hur enkla de än är, är sidor av kunskap för din ande, som snart kommer att samla 

in mitt ord för att ge det till mänskligheten som ett frö av liv. 

63 Ni vet ännu inte hur ni ska ropa till era medmänniskor för att bli hörda av alla. Jag säger till dig att 

inte bli otålig. Ty när jag ser att du är stark ska jag bereda vägen för dig och ge dig medel. 
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64 Välsignade är ni som i era böner söker Maria som Advokat och medlare. För andligt sett är hon er 

mor - den som jag lämnade vid korsets fot för att hon skulle göra förböner för alla människor och för att ni 

skulle älska henne och finna tröst i hennes famn. 

65 Maria kom från den gudomliga livmodern för att bli människa i världen och för att fullgöra sitt 

uppdrag som kvinna och mor. 

66 Endast från en ren blomma som hon kunde komma fram den frukt som skulle ge mänskligheten 

frälsning - den frukt som Fadern lovade patriarkerna i de första tiderna och som de gav namnet "Messias". 

67 När Marias andliga själ hade fullgjort sitt uppdrag av kärlek, mildhet och uppoffring på jorden, 

återvände den till den fullkomliga livmoder som den hade kommit ifrån. Maria är nämligen inte en varelse 

som är föremål för utveckling som andra själar. Maria är ett gudomligt uttryck, är Guds mildhet. 

68 Denna undervisning tänder ljus i dem som inte har kunnat se sanningen i denna uppenbarelse. 

69 Spiritualismen öppnar ett oändligt brett område för framsteg för sinnet och hjärtat, så att du kan 

utvecklas uppåt på visdomens väg. 

70 Ni som hör mitt ord och går in i den andliga världen börjar redan nu se klart och tydligt det som ni 

tidigare bara har sett i mystik och gåta. 

71 Under den här tiden kommer ni inte längre att vara människor med blind tro - en tro som varken 

tänker eller undersöker. Din själ har vuxit och vill veta, vill utforska, och där har jag sett att tiden är 

gynnsam för att sända dig mitt ljus som sanningens ande, för att klargöra och förklara alla hemligheter, 

som jag lovade dig genom Jesus. 

72 I morgon, när ni har förstått de viktigaste punkterna i Min lära och kan ge förklaringar till allt detta 

till den som frågar, kommer ni att upptäcka att denna värld, som har avlägsnat Mitt namn från sitt hjärta, 

förblindad av sina jordiska härligheters fåfänga och av sin vetenskaps triumfer, kommer att vända sina 

ögon tillbaka till Mig, eftersom den erkänner Kristi lära som den nyckel som öppnar portarna till 

sanningen. 

73 Men denna nya mänsklighet, intellektuellt utvecklad och uppvaknad, kommer att kräva 

förklaringar till uppenbarelserna, uppklarandet av mysterierna, tolkningen av det ni har fått i bild, och jag 

vill att det ska vara detta enkla folk som förklarar innebörden av mitt ord och ödmjukt lär ut det som jag 

har uppenbarat för dem. Sa jag att det kommer att vara detta folk som också tolkar de gamla skrifterna 

korrekt? För om den vet hur man förklarar det förflutna, kommer den att kunna presentera nutiden på ett så 

enkelt sätt att många kommer att häpna. 

74 Mosaisk religion, kristendom, spiritualism - det är tre olika lärdomar om en enda lärdom: kärleken. 

75 Det är få som går ut för att sprida detta frö. Men varför skulle de inte vara tillräckliga, eftersom 

antalet av mina lärjungar under den andra eran också var litet, och ändå fick de mänskligheten att känna 

till Jesu ord? 

    76 Stärk er själ i min undervisning, mina nya lärjungar, och längtar efter att bli värdiga att i morgon 

sändas ut till folken. För din längtan kommer att vara ett bevis på kärlek, tro och god vilja. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 269 
1 Israels folk, som har Jehovas lag och Jesu undervisning inristad i sina själar - ta emot mitt ord som 

jag ger er genom en människas förmedling. Öppna era ögon och se händelserna i denna tid, så att ni kan 

veta att jag har kommit en annan gång för att göra mig känd för er. Hör mitt ord och studera det, gör dess 

innebörd till din egen, så att du tillsammans med de två tidigare testamenten kan skapa en enda bok som 

du kan studera i för evigt. 

2 Jag smeker ditt hjärta, genom prövningar förbereder jag det för kommande tider. För efter min 

avresa kommer du att stå kvar i mitt ställe. 

Ni har kommit ihåg min lidande i dessa morgonandakter, ni har påmint om och reflekterat över den 

Mästarens beteende utan att skildra dessa heliga händelser. Ni har återupplevt dessa dagar eftersom ni är 

samma själar som då blev överraskade och förvånade över att se mitt liv från början till slut. Ni 

överraskades av min ödmjukhet, ni tänkte på att jag föddes i en fattig familj som inte ens hade ett eget tak. 

Jag lärde er bara att leva i enlighet med gudomliga lagar. 

Många av er har förstått innebörden av mina ord och verk först efter att en tid har gått när ni kom ihåg 

mig och mina exempel var som en öppen bok i era liv. 

I dag har du återvänt till jorden, och återigen är jag mycket nära dig. Ni har tvivlat på detta ord som jag 

ger er genom människans förmedling. Ni har frågat mig ogillande varför jag har valt detta sätt och varför 

mitt verk har utvecklats i denna form, långt från varje kyrka. 

Men jag säger er: Jag har kommit ner i Israels folks famn, och majoriteten av dem är hemma i denna 

nation. Resten är utspridda bland folken, utsända av mig, och för dem har jag gjort mig andligt känd. 

Dessa är mina utvalda som har förblivit trogna mot mig. Deras hjärta har inte blivit infekterat och deras 

ande kan ta emot mina inspirationer. Genom deras förmedling ger jag för närvarande världen en stor 

visdomsskatt.  

3 Min röst slutar inte att kalla på hjärtan. Mitt ljus uppenbarar sig i anden och ger den styrka att 

väcka och locka varje själ. Jag kommer inte att tillåta att denna mänsklighet som jag älskar så mycket går 

för långt i sin materialism. Prövningarna kommer att stoppa den, och när Mitt Ord når den kommer 

människornas gåvor att vakna, deras hjärtan kommer att bli känsliga och deras väg kommer att markeras. 

Då kommer de att veta hur de ska kalla på mig, de kommer att söka den helande balsamen från mig och 

förvandla sig till mina lärjungar. 

4 Jag kommer att skapa en andlig atmosfär av välbefinnande i din omgivning som kommer att 

omsluta dig, och allt kommer att vara gynnsamt för din andliga upplyftning. Ha tålamod med de icke-

troende och du kommer att uppleva att efter en viss tid kommer mina manifestationer att tas som sanningar 

och mitt ord kommer att uppskattas. 

5 Hur mycket jag älskar er, människor, och hur mycket jag längtar efter att ni skall uppnå broderskap 

och samförstånd! 

6 Var outtröttliga, nya lärjungar, när ni talar om denna sanning. Otränade läppar, ni som inte talar 

mitt ord av rädsla, öppna er i det ögonblick då ni fattar ert beslut. Ett enda ord som uttalas i mitt namn kan 

rädda en syndare, täppa till klyftor, stoppa dem som har blivit upproriska i ondska i sina spår. Känner du 

till kraften i mitt ord? Känner du till kraften i din auktoritet? Tala genom exemplariska handlingar och gör 

rättvisa åt den del av mitt arbete som jag har anförtrott dig. Jag sköter resten. 

7 Jag ser i er mina lärjungar från den andra eran. Bland er finns de som förkroppsligar Johannes, 

Petrus, Thomas och även Judas. Även om de var outbildade talade de beundransvärda läror och utförde 

mirakel, med mig som förebild. 

8 Saliga är de som tror utan att se. Välsignad är den som inte har bett mig om en gåva av seende för 

att kunna tro. För denne har sett mig med sin tros ögon, han har lärt känna den goda smaken av frukten av 

mitt ord och har närt sig med den. Jag välsignar också dem som, efter att ha fått denna dyrbara gåva som 

en uppgift, vet hur de ska vittna om mig. 

9 Jag ska samla in frukterna av din sådd. Även det minsta ni ger mig kommer jag att föröka, för det 

är min vilja. 
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10 Den bok som var förseglad i himlen har öppnats i det sjätte kapitlet. Det är de sju seglens bok, som 

innehåller visdom och domslut och som har öppnats på grund av min kärlek till er, för att avslöja dess 

djupa läror för er. 

11 Människan har levt på jorden under fem tidsperioder, uppmuntrad av andens gudomliga andedräkt. 

Ändå förstod han inte livets andliga mening, syftet med sin existens, sitt öde och kärnan i sitt väsen. Allt 

var ett ogenomträngligt mysterium för hans sinne och hans själ, en förseglad bok vars innehåll han inte 

kunde tolka. Han kände vagt det andliga livet, men utan att riktigt känna till den utvecklingsstege som för 

människorna närmare Gud. Han kände inte till sitt mycket höga uppdrag på jorden och de dygder och 

gåvor som hör till hans ande för att kunna segra i striderna, höja sig över mänskliga svårigheter och 

fullända sig andligt för att kunna bo i det eviga ljuset. 

12 Det var nödvändigt att den gudomliga boken öppnades och att människorna betraktade dess 

innehåll för att kunna rädda sig själva från okunnighetens mörker, som är ursprunget till allt ont som finns 

i världen. Vem kan öppna denna bok? Teologen, vetenskapsmannen eller filosofen? Nej, ingen, inte ens de 

rättfärdiga själarna kunde avslöja dess innehåll för dig, för det som boken skyddade var Guds visdom. 

13 Endast Kristus, "Ordet", han ensam, den gudomliga kärleken, kunde göra det, men även då var det 

nödvändigt att vänta tills människorna skulle kunna ta emot det gudomliga budskapet utan att bli 

förblindade av min andliga närvaros glans. Därför var mänskligheten tvungen att gå igenom fem stadier av 

prövningar, undervisning, erfarenhet och utveckling för att nå den rätta utvecklingen som skulle göra det 

möjligt för den att känna till de hemligheter som boken om Guds visdom innehöll för mänskligheten. 

14 Guds lag, hans gudomliga ord som gavs genom Kristus och alla budskap från profeter, budbärare 

och sändebud var det frö som upprätthöll mänsklighetens tro på ett gudomligt löfte som alltid förkunnade 

ljus, frälsning och rättvisa för alla människor. 

15 Nu är den väntade tiden för den Stora Uppenbarelsen, genom vilken ni ska förstå allt som jag har 

uppenbarat för er genom tiderna, och lära er vem er Fader är, vem ni själva är och vad som är orsaken till 

er existens. 

16 Nu är det dags att ni, på grund av den andliga utveckling som ni har uppnått, de prövningar som ni 

har genomlevt och den erfarenhet som ni har fått, från min Ande kan ta emot visdomens ljus som förvaras 

i mina skattkammare i väntan på att ni ska utrustas. Och eftersom mänskligheten har uppnått den 

utvecklingsnivå som krävs för att ta emot mitt budskap, har jag sänt den första strålen av mitt ljus, som är 

denna, som har fått de obildade och enkla att tala i hänryckning och tjäna som röstbärare för min förbön. 

17 Denna ljusstråle har bara varit förberedande, den är som gryningsljuset när det förkunnar den nya 

dagen. Senare kommer mitt ljus att nå dig helt och hållet, lysa upp din tillvaro och avlägsna även den sista 

skuggan av okunnighet, synd och elände. 

18 Denna tid, vars gryning du beundrar i det oändliga, är den sjätte epoken som gryr i mänsklighetens 

andliga liv - Ljusets era, uppenbarelsernas era, uppfyllandet av gamla profetior och glömda löften. Det är 

det sjätte inseglet som, när det öppnas, kommer att hälla ut sitt innehåll av visdom i din själ i ett budskap 

fullt av rättvisa, upplysning och uppenbarelse. 

19 För er är det den sjätte perioden, det är den "tredje gången" då jag talade till er från en större närhet 

än i den "första gången" då jag gjorde min närvaro och mitt ord märkbart i många former, liksom i den 

andra gången då jag lät "mitt ord" bli människa för att tala till ert hjärta. 

20 Idag gör jag mig själv hörbar igen. Men det är inte längre sinnena som jag uppenbarar mig för, inte 

ens ditt hjärta som jag talar till - det är din ande själ som jag gör mig känd för att lära den vägen för 

uppstigning som leder till ljusets rike, andens eviga och lyckliga rike. 

21 Vad innehåller Guds boks sjätte sigill i dess bröst, där era namn och öden är skrivna? Den 

innehåller lärdomar, mycket stora prövningar, uppenbarelser av visdom. 

22 Vad är mina tjänares uppgift under denna period? Att be, meditera, förnya sig, så enhet, fred och 

andligt ljus, utveckla dina möjligheter och förmågor, kämpa för din upphöjelse, för att eliminera okunskap, 

laster, fanatism - med ett ord, det onda som manifesterar sig i så många former bland människor. 

När människorna har upphört att hata, döda och förråda varandra, när förlåtelse och barmhärtighet har 

spridits från hjärta till hjärta och från nation till nation, och blod och tårar har upphört att flöda, då kommer 

den stora tystnaden som är ett samtal mellan andar. Sedan kommer jag att släppa det sista sigillet, det 
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sjunde, och under denna period kommer människorna att älska varandra så som jag lärde er när jag kom 

till jorden. 

23 Detta är i korta och enkla termer - så som Guds ord alltid har gjort sig känt - en del av det du vill 

veta om det sjunde inseglet i Vishetens och den gudomliga rättvisans bok. 

24 Ni har hört och nu ska ni förstå, för senare måste ni profetera, avslöja och instruera. 

25 Det gudomliga trädet sprider sina grenar över provinser och städer och ger skugga åt de trötta 

vandrarna. Så det var tvunget att hända under denna tid att jag lät er höra mitt ord på olika platser 

samtidigt, eftersom jag nu kommer i Anden. 

26 Detta område där ni nu hör Mitt Ord måste förberedas så att ni kan ta emot Mig. Det var 

prövningar, smärta och bitterhet som stoppade dina steg och fick dig att öppna ögonen för verkligheten. 

Smärtan plöjde upp den torra jorden i era hjärtan och tårarna vattnade den. Därefter har ni förberetts i 

väntan på det frö som är mitt ord. 

27 Nu vet du vad jag har kallat dig till: Jag vill att ni ska vara arbetare på mina fält och sprida detta frö 

överallt. 

28 Älskade "arbetare": Vakna! Titta! Solen har gått upp vid horisonten, den kallar dig till arbete. 

29 Jag är den solen, och min ankomst i denna tid har varit en ny gryning för er. 

30 Låt ingen tvivla på om han kan vara till nytta på Mitt gods eller inte. Eftersom jag har kallat er, 

kom ihåg att jag inte kan fela. 

31 Jag har inte anförtrott dig ett arbete som överstiger dina krafter. Men jag säger er att ju fler ni är 

och ju större er enhet är, desto mindre blir ert kors. 

32 Innan din själ skickades till den här planeten visades den "fälten", den fick veta att dess uppdrag 

var att så fred, att dess budskap var andligt, och din själ såg fram emot det och lovade att vara trogen och 

lydig i sitt uppdrag. 

33 Varför är du rädd för att så nu? Varför känner du dig nu ovärdig eller oförmögen att göra det arbete 

som din själ var så förtjust i när det tilldelades den? För att du har låtit passionerna hindra din väg och på 

så sätt nekat själen passage, och försökt rättfärdiga dess obeslutsamhet med barnsliga skäl. 

34 Kom inte tomhänt till den "Tale" som du kom ifrån. Jag vet att ditt lidande då skulle bli mycket 

stort. 

35 Vad måste du göra för att ta det första säkra steget? Fundera djupt över mitt ord och be sedan med 

all din tro och alla dina känslor. Från denna förberedelse kommer gradvis en inre kraft att växa fram som 

kommer att inleda en oavbruten kamp mot sitt kroppsliga skal. Den andliga själen kommer att motsätta sig 

den materiella kroppen och försöka göra samvetets röst hörd och tysta köttets röst. 

36 På detta sätt kommer den andliga själen gradvis att kunna ta sin plats i det mänskliga livet, och när 

du vänder blicken tillbaka kommer du att se de hinder som hindrade dig från att ta upp ditt kors för att 

följa mig mycket långt borta. 

37 Uppmuntrar inte min undervisning er, små barn, väcker inte mitt ord er till liv, känner ni er inte 

återupplivade i er själ? 

38 Lägg märke till att mitt Ord inte innehöll en enda förebråelse eller klandertalan mot er, utan det 

förmanade er bara med meningar fulla av ljus att fullfölja det andliga uppdrag som ni tog med er till jorden 

genom att få er att förstå att ni inte får använda er viljemässiga frihet på fel sätt; att själen inte heller bör 

blanda sig i kroppens plikter, och att den senare inte heller bör hindra själen i sitt uppdrag. 

39 Endast min undervisning kommer att kunna ge er normen för att uppnå den harmonin mellan själen 

och kroppen och det enda sättet att göra värdiga gärningar i er Faders värld - gärningar av lärjungar på 

vägen till att bli mästare. 

40 När kommer du att segra i denna inre kamp? 

41 En del har inte ens börjat striden, andra är mitt uppe i den, och åter andra - mycket få - har segrat 

över köttet. Men jag ser också andra som har börjat kämpa, men som har låtit sig besegras av de fiender de 

bar inom sig, och som nu vandrar på vägar som inte är mina. 

42 Jag kommer att fortsätta att söka dem, men jag vill att de själva ska upptäcka var sanningen och 

livets kärna finns och var skenet, fladdret och bedrägeriet finns. Jag vet att när de återvänder till mig med 
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trasiga, blödande hjärtan och misshandlade själar behöver jag inte längre förklara något för dem eftersom 

de har lurat sig själva. 

43 När kommer ni att sluta vara envisa och fräcka små barn? 

44 Kom till mitt bord, och medan du fräschar upp dig med smaken av mitt ord, låt din själ fyllas med 

ljus. Du kommer att uppleva att du, enligt mitt undervisningsord, kommer att känna din själ starkare och 

"köttet" mer följsamt och villigt. 

45 Min undervisning förlorar all sin betydelse om du inte tillämpar den. Ni vet mycket väl, mina 

älskade lärjungar, att syftet med min lag och min lära är att göra gott, och att den som bara har dem i sitt 

minne eller på sina läppar utan att tillämpa dem i sina gärningar, därför handlar i strid med sin plikt. 

46 Innan du börjar lära ut mina livsprinciper och förklara deras innehåll måste du börja följa den 

undervisning som jag har uppenbarat för dig genom att älska din nästa, genom att leva ett liv som är 

inriktat på det andliga och genom att så din väg med kärleksfull aktivitet och ljus. Om du inte gör det, 

säger jag dig redan nu att du inte har förstått spiritismen. Den avslöjar din sanna natur för dig, genom den 

kan du bilda dig en klar uppfattning om din Fader och känna igen dig själv. 

47 Det är sant att för att uppnå andlighet krävs ett visst avståndstagande, ansträngning och uppoffring. 

Men när längtan efter en högre tillvaro har vaknat i dig, när kärleken börjar lysa i ditt väsen eller när 

längtan efter det andliga har uppstått, kommer det att vara en glädje för dig att, i stället för att offra eller 

avstå, göra dig av med allt det du har inom dig som är onyttigt, skadligt eller dåligt. 

48 När du hörde mig vaknade din själ. För det var inte den vanliga liturgin och inte heller Ordet som 

upprepades på samma sätt som ni hörde. Min undervisning imponerade på din själ, och därför kom du 

alltid med en önskan om att få veta vad jag skulle säga, vad jag skulle avslöja. Men låt ingen tro att han 

redan har fullgjort sin uppgift genom att höra mig eller lära sig mitt ord. 

49 Under den tid då jag var människa i Jesus, åtföljde jag alltid mitt ord med kärleksverk som förblev 

nedskrivna i varje ande, så att den som ville följa mina steg skulle ta mig som exempel i ljuset av ordet och 

i verkens sanningshalt. 

50 Lyssna väl på mig nu, människor, och lyd mitt ord på ett värdigt och sant sätt. Jag ser att ni bär 

sorg i era hjärtan eftersom ni förutser att inte alla dessa skaror kommer att hålla den lag som jag har skrivit 

i er själ. Men jag säger er att idag, precis som under den "första eran", kommer folket att splittras. 

51 Jag har talat mycket till er och har stakat ut en enda väg för alla. Därför säger jag till er: Om några 

av mina barn inte lyder mig, kommer domen att uttalas över detta folk när den dag som er Fader har 

bestämt kommer för att avsluta denna manifestation. 

Jag har kommit till er i denna tid som en befriare, som visar er vägen genom öknen, det andliga 

"dagsverket" i kampen för befrielse och frälsning, och till slut lovar jag er det nya löftets land, som är frid, 

ljus och lycka för anden. 

Välsignade är de som ger sig ut och följer mig på denna resa i sin önskan om frigörelse och 

förandligande, för de kommer aldrig att känna sig övergivna eller svaga i de prövningar som den stora 

öknen kommer att ge dem. 

Ve dem som däremot bryter mot tron, som älskar världens saker mer än det andliga - de som fortsätter 

att hålla fast vid sina avgudar och traditioner! De tror att de tjänar mig, men de kommer att vara undersåtar 

till "Farao", som är "köttet", materialism och avgudadyrkan. 

Den som vill komma till det förlovade landet, till Andens fädernesland, måste lämna ett spår av godhet 

i sin vandring genom världen. Följ den här vägen och var inte rädd. För om ni sätter ert hopp till mig är det 

omöjligt för er att gå vilse. Om ni är rädda eller saknar förtroende är er tro inte absolut, och jag säger er att 

den som vill följa mig måste vara övertygad om min sanning. 

52 Jag välsignar er alla, jag förlåter er, jag förenar er i min kärlek. 

53 Döm er själva så att ni i ert medvetande har absolut förtroende för vart och ett av era steg. 

54 Undersök er tro och era handlingar så att ni vet om ni är värdiga att kalla er spirituella eller om ni 

måste vänta ett tag till på att få bära det namnet. 

55 Många av er kallar er spirituella eftersom ni tror på min närvaro under min manifestation genom 

det mänskliga sinnet och eftersom ni ofta är närvarande för att höra mitt ord. Men jag vill att ni ska vara 

spiritualister genom 
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Praktisera godhet, genom kunskap om livets väsen, genom din kärlek till din nästa, genom din dyrkan 

genom en generös, fruktbar och dygdig tillvaro. 

56 Låt mitt ord väcka och upplyfta dig och avslöja alla de gåvor, förmågor, krafter och dygder som 

din andliga själ har inom sig. Ni hör nämligen till dem som, trots att de har ett arv inom sig, anser sig vara 

fattiga på grund av sin okunnighet. 

När er Herre såg att ni levde beroende av det materiella livet, trots att han hade utrustat er med andligt 

ljus och nåd, kom han till er för att väcka er och tala om för er att det inte är rätt för er att lida andlig 

hunger och törst, trots att den gudomliga källan av visdom finns inom räckhåll för er, att nå genom 

spiritualiseringens väg. För när denna era börjar är det som om ni också börjar en resa. 

Men sannerligen säger jag er att allt som er själ har skördat i sitt förflutna är erfarenhetens ljus och 

stålsättning för att stå emot de prövningar och lärdomar som den tredje tiden för med sig. 

57 Jag drar dig till mig så att du kan lära dig mina lektioner. Välkomna alla till min stol och välsigna 

er, ni uthålliga. Din närvaro vid mitt ord har stor betydelse, den är ett tecken på din önskan att komma 

närmare mig. 

Endast jag kan avslöja de gåvor du har och få dig att känna det ansvar du har gentemot dina 

medmänniskor. 

Nu är det dags för domen, dags för betalning av alla skulder, dags för gottgörelse. 

58 Mitt gudomliga verk är det ljus som, när det strålar ut över människorna, upplyser dem genom 

anden. För vissa kommer det gudomliga budskapet att komma direkt i form av inspiration, för andra 

genom Ordet genom mina lärjungar, för ytterligare andra i form av skrifter vars sidor innehåller 

innebörden av mina läror. 

59 Steg för steg och lite för lite kommer människor att vakna upp till andens liv. Det kommer att bli 

som en ny tillvaro för dem, som att börja ett nytt liv fullt av löften, fyllt av underbara överraskningar och 

upplyst av ljuset från det största idealet: Gud. 

60 Ja, älskade människor, Gud är själarnas ideal när de måste resa sig. För att säga "Gud" betyder 

perfektion, harmoni, visdom, lycka, ljus, oändlig frid, kärlek, evighet. 

När själen har klarat sig ur prövningarnas smältdegel, när den har kämpat med "köttet" och med 

världen i passionernas enorma hav, stannar den upp ett ögonblick för att reflektera över allt som har hänt - 

som en skeppsbruten man som efter att desperat ha kämpat mot vågorna till slut når fastlandet, klamrar sig 

fast vid en träbit, symbolen för sin tro och sitt hopp, och när han betraktar det fortfarande stormiga havet, 

utbrister han: "Skeppet har sjunkit, men jag har räddat mig själv! Välsignad vare himlens Herre!" 

Detta är ödet för själen som - likt en skeppsbruten efter stormen - stannar upp, reflekterar, betraktar 

sina passioner, ser sin jordiska ära och sina fåfängligheter sjunka in i det förflutna likt en skeppsbruten 

som har gått i konkurs. Men när han märker att trons ljus stiger i honom, ropar han med glädje: "Fader, jag 

tackar dig, för trots så stora lidanden har jag inte glömt dig!" 

61 Detta är den timme då själen vaknar upp och det ögonblick då dess upplyftning börjar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 270 
1 Välsignade är de som är beredda på den sista dagen av min manifestation. Ty sannerligen säger jag 

er att deras själ kommer att få del av min nya måltid. Där, när du för sista gången tar emot detta osynliga, 

sanna bröd utan surdeg, kommer din själ att stärka sig själv, den kommer att fylla sig med andlighet och 

ljus, genom vilket den snart kommer att förstå innebörden av denna lära. 

2 Vilken högtidlighet råder i denna sista timme! Hur mycket ljus lyser ner på detta folk! 

3 Himmelriket kommer att närma sig din själ med sin eviga inbjudan att bo i den. De stora, starka 

andarna, ljusets andar, sanna visdomar i den andliga världen, kommer att vara närvarande i dessa stunder. 

4 De vägvisare, de profeter som förde gudomliga budskap till jorden i andra tider, kommer också att 

vara närvarande. För mitt ord har varit för alla själar, vare sig de är inkarnerade eller fria från materia. 

5 Dessa enheter kommer att vara representanter för de oändliga världar av liv som finns i universum 

och kommer att delta i den sista av mina manifestationer som existerar i den här formen vid den här tiden. 

6 Vad kommer de att se bland detta folk? Vad kommer de att upptäcka? Det är bara jag som vet. 

Men jag uppmanar er att "vakta" och be, så att ni kan bli en av dem som sitter vid bordet - en av dem som 

äter och gråter med Mästaren, en av dem som äter och dricker himlens bröd och vin. 

Kom inte till bordet medan ni begår förräderier, för då har ni bara varit med mig till synes. För i 

verkligheten kommer ditt samvete inte att tillåta dig att njuta av din Faders närvaro. 

7 Vet du varför jag talar till dig på detta sätt? För jag vet vad som kommer att hända, för jag känner 

er perfekt och jag vet vem som kommer att förneka mig, vem som kommer att vara trogen mig eftersom de 

har studerat mitt ord, och vem som kommer att gå vilse eftersom de aldrig har förstått kärnan i mitt verk. 

8 Medan vissa bara var intresserade av innebörden av mitt ord och alltid önskade att deras själ skulle 

utvecklas, var andra mer intresserade av yttre tillbedjan. På samma sätt var de förstnämnda glada över att 

få undervisning om andlighet, men de sistnämnda blev störda när deras fel nämndes. 

9 Jag ensam vet vem som kommer att behöva svara inför mig på grund av allt som borde ha blivit 

känt genom Mina röstbärare och vad som undanhölls.  

10 Förstå, människor: I denna "tredje era" har ni, som vittnen som har upplevt denna gudomliga 

manifestation, uppgiften att sprida detta budskap på ett trovärdigt och sant sätt. Ni har kallats och valts ut 

för att föra fram de goda nyheterna till mänskligheten, för att lära era medmänniskor den andliga vägen - 

den enda som leder er till fred, till sant ljus och till ett allomfattande broderskap.  

11 Det har varit en lång tid som jag har ägnat åt att undervisa er. Men eftersom de som kom sist inte 

hörde mig så mycket, lämnar jag mitt ord skrivet för dem, så att de kan söka den gudomliga innebörden i 

det och alla kan uppnå samma förståelse och samma förandligande. 

12 Om du följer denna väg, har du inget annat ideal än att din själ ska bli fullkomlig - en 

fullkomlighet som du kan uppnå genom att tillämpa min undervisning, genom att leva mina läror, genom 

att ägna din existens åt att tjäna din nästa, åt de gudomliga lagarna och de mänskliga lagarna, i ständig 

hängivenhet till plikt. 

13 Du har redan kämpat mycket för ditt materiella liv. Nu är det dags att arbeta för själen. 

14 Båda dessa ansträngningar är olika till sin natur. För medan den mänskliga kampen är självisk 

eftersom den arbetar för sig själv, måste den andliga kampen vara helt osjälvisk, du måste så din väg med 

kärlek och barmhärtighet utan att förvänta dig belöningar. 

15 Sträva efter att penetrera och förstå mina läror på ett sådant sätt att du förstår att i utövandet av ett 

högt, rent och andligt liv finns de största tillfredsställelserna, de största glädjeämnena, de sanna och eviga 

triumferna. 

16 När själen höjer sig över världens materialisering och över kroppens oregelbundenhet kommer den 

att se livet genom sanningens ljus. Först då kan den upptäcka vad som är verkligt och vad som är falskt. 

17 Det gläder mig när fred råder i mina barns själar, och det fyller mig med glädje när 

människohjärtat upplever glädje. Jag vill bara att ni ska sträva efter det som är sant, för vilket jag ger er 

medel i mitt ord. 

18 Sannerligen säger jag er: Välsignade är de som inte är vana vid mitt ord. Välsignade är de som 

lyder mina föreskrifter och respekterar dem. För det kommer att vara de som vittnar om mitt verk. Det 
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kommer att vara de som svarar med kärlek på den kärlek som jag visar dem i mitt ord. Det är de som 

kommer att ha medkänsla och tacksamhet mot dessa röstbärare som ger sina liv mer och mer till detta folk. 

19 Men hur många har inte vant sig vid min manifestation! De är närvarande vid min undervisning 

som någon som deltar i en ritual eller fullföljer en tradition, och detta är inte det beteende jag förväntar 

mig av mitt folk. 

20 Tiden har ännu inte kommit för er alla att förstå mitt arbete på ett andligt sätt. Var uppmärksam på 

att medan en del av mina "arbetare" blir ödmjuka och välvilliga i den mån jag ger dem förmåner, blir 

andra stolta och själviska och tror att de blir mer och mer överlägsna sina bröder och systrar. 

21 De förstnämnda arbetar i tystnad, i ödmjukhet, i andlig innerlighet. De sistnämnda kan inte vara 

nöjda om de inte lever omgivna av smicker, beröm och hyllningar och njuter av att förödmjuka sina små 

och svaga bröder och systrar. Dessa är inte mina lärjungar, för aldrig har mina undervisningsexempel, min 

lära eller mina uppenbarelser lärt dem sådana beteenden. 

22 Till dem av er som har skapat en sådan piedestal säger jag i kärlek att ni bör stiga ner från den - av 

övertygelse, av omvändelse - om ni inte vill att samma personer som i dag lyfte upp er i morgon ska 

knuffa ner er, vilket alltid har hänt med människor som har placerat sig själva på en falsk makttron för att 

förödmjuka sina grannar från den. 

23 Till dem av er som har arbetat ödmjukt och sått den andliga kärlekens välsignade frö med kärlek - 

till er säger jag att ni bör fortsätta att så, att ni bör fortsätta att samla tårarna från dem som lider, att ni bör 

fortsätta att bringa ljus på mörkrets, okunnighetens, lasternas och förvirringens stigar. Detta är vägen, detta 

är uppdraget för Jesu "arbetare". 

24 Jag vill att den ena och den andra ska vara förenade i mitt arbete - förenade i tro, förenade i 

andlighet, vandrande på samma väg under samma kors. 

25 Förkunna inte för världen att ni är mästare i spiritualisering, säg inte ens att ni är lärjungar. Men se 

till att dina verk så troget som möjligt motsvarar min sanning, så kommer de att vittna om dig. 

26 Kalla på mig med anden under de svåra timmarna i ditt liv i de stora prövningarna, utan att dra till 

dig någons uppmärksamhet utåt, så kommer jag att göra min närvaro och kraft kännbar. 

27 Mina marker är oändliga. Hur kan någon tro att dessa är begränsade till de mötesplatser där ni hör 

mitt ord? 

28 Mitt arbetsfält finns över hela jorden, där det enligt min vilja bor en människa eller finns en själ. 

Min jordbruksmark sträcker sig bortom den här världen och når alla livets världar där det finns en önskan 

om ljus, fred, andlig kultur, rening och fulländning. 

29 Låt din fantasi expandera, låt ditt sinne bryta den cirkel som det har slutit sig in i, och låt din själ 

frigöra sig från de kedjor som kroppen har underkuvat den med, så att den kan skåda det oändliga och bli 

mättad av det eviga. 

30 Tiden närmar sig då människor kommer att komma till dig för att undersöka denna undervisning. 

Det finns då ingen förtjänst i att ni visar dem Mitt Ord för att försvara er, eftersom det kommer från Mig 

och är rent och perfekt i sin innebörd. Det kommer att vara en förtjänst om de, när de letar efter er, 

upptäcker att mitt folk lever ett enkelt och rent liv - män och kvinnor som vet hur de ska ägna en del av sin 

tid åt att utöva barmhärtighet, som lämnar ett spår av tröst och ljus på sin livsväg. Detta kommer att vara 

det levande vittnesbörd som du ska ge världen - ett vittnesbörd som ges genom gärningar, inte genom ord. 

31 Det är sant att ordets gåva ska blomma på dina läppar för att röra dina medmänniskors hjärtan. 

Men låt det vara verken som bekräftar varje ord du säger. 

32 Tror ni att mina lärjungar i den andra epoken nöjde sig med att upprepa vad de hade hört från sin 

mästare? Nej, människor. Det är sant att ljuset flödade i överflöd i det ord som kom från deras läppar. Men 

deras gärningar, deras handlingar var lika många som deras ord. Därför var deras säd fruktbar och 

produktiv. 

33 Därför säger jag till er: Vila era själar i mitt ord, o folk. Du kan fortfarande njuta av denna nåd 

under en kort tid. Gör era hjärtan till en kista där ni skall förvara hela kärnan i min undervisning, och er 

själ skall vara en ark där min visdom förvaras. 

34 Dagen närmar sig redan när dessa näktergalar inte längre kommer att sjunga i detta träds grenar, 

och jag vill inte att ni ska gråta senare på grund av de oanvända tiderna. 
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35 När timmen kommer för att avsluta denna period av manifestationer kommer jag att ha gett dig allt 

du behöver för din andliga resa. Ingenting kommer att saknas. 

36 Jag har försett er med ljusets vapen så att ni kan stå upp mot den tid som jag har tillkännagivit, när, 

som jag redan har sagt, människor kommer att försöka förstöra tron på sig själva, när kärleken till Gud 

kommer att bekämpas som aldrig förr. Men jag lämnar detta livets bröd till er så att ni kan ge balsam till 

dem som hungrar efter ljus, för att läka kroppens och själens smärta - kraften att stoppa dem som avviker 

från den sanna vägen. 

37 Förbered er så att dessa tider inte kommer som en överraskning för er. För om du sover kommer du 

att ryckas upp ur din slummer av smärtsamma händelser. Då kommer ni inte att kunna tänka på andra, ni 

kommer att tänka på er själva, på sin höjd på era barn, föräldrar, makar eller syskon. Men jag vill att ni 

glömmer er själva, vad ni är och vad ni äger, så att er själ kan ägna sig åt sin högsta uppgift, nämligen att 

älska Gud i sin egen nästa. 

38 Jag vill att ni ska älska era medmänniskor som om ni kände dem, och för det räcker det att veta att 

de finns. 

39 Förena er så att ni kan bilda ett starkt folk, det nya Israel, som vet hur man tar sig fram genom 

förföljelser, besök och motstånd, genom att steg för steg följa min lags lysande väg och sporras av det 

gudomliga löftet om min fred. 

40 Ni är, både i ande och blod, ett folk som kämpar för fred och frihet och som har upplevt mycket 

förtryck, frestelser och förnedring. Sannerligen säger jag er att det är genom denna bittra lidandekopp som 

er själ har renats och stärkts. 

41 Låt inte idealet om ljus, frihet och fred dö. Ni måste förstå att den andliga väg som jag visar er 

kommer att föra människor med tro och god vilja säkert till sin destination. 

42 När min rättvisa är fullt manifesterad i världen kommer den att hjälpa er att vittna, omvända och 

jämna ut vägarna. 

43 Törsten efter sanning kommer att bli mycket stor i mänskligheten och den måste få det kristallklara 

vattnet från min undervisning så att den inte förgås. Var alltid medveten om att människorna i denna tid 

inte längre kan luras på grund av sin andliga utveckling, att världen är på väg att öppna ögonen helt och 

hållet för ljuset och säga: "Detta är gott och detta är ont, detta är ljus och detta är mörker", och att den inte 

längre vill gå på krokiga stigar eller gå vilse i riter och traditioner. 

44 Den långa vägen av erfarenhet, fri vilja, olydnad och ondska har mänskligheten redan gått, och den 

närmar sig sitt mål, där den kommer att vara förvirrad, men där den också kommer att uppleva att ljuset 

gryr inom den. 

45 Anden kommer att kämpa som ett skarpt svärd av ljus mot mörkret och hindra själen från att falla 

in i förvirring, och när den lugnar ner sig och kan se och bedöma sitt förflutna kommer en rad visioner att 

passera förbi dess sinne och uppmuntra den att aldrig vända tillbaka igen. 

46 Mitt ord kommer att lysa i dessa stunder som en fyr i stormiga nätter och lysa upp vägen för de 

vilsna. 

47 Skulle det vara rätt om ni vid den tidpunkten inte hade uppnått den nödvändiga utrustningen? 

48 Du vet att du inte är absolut nödvändig för mänsklighetens andliga frälsning. Men vad skulle det 

då bli av ditt uppdrag? 

49 Jag kan göra allt utan dig. Men vad skulle du kunna svara mig om jag kallade dig? 

50 Lärjungar: När ni har bett, tänk på ert ansvar och mät omfattningen av ert uppdrag. Ni känner till 

det mycket väl eftersom jag har talat länge med er om det. 

51 Jag kommer till dig för att uppmuntra dig med ord av kärlek och visdom. Ni står inför stora 

händelser. Jag har meddelat er att världen kommer att skakas år 1950. Dessa händelser kommer att 

markera det sista året av min proklamation och min avresa, så att människor, om de är intresserade av att 

upptäcka sanningen om min proklamation och omständigheterna kring den, kan upptäcka att både i början 

av min proklamation 1866 och mot slutet av den 1950 skakades himlen, naturen och det mänskliga livet. 

52 Tänk på världen i morgon, älskade människor, på de människor som ivrigt kommer att leta efter 

tecken på min närvaro. Kom ihåg att du förblir ett troget vittne till allt det du har sett och hört från mig. 

53 Precis som mina instruktioner har varit detaljerade, måste ditt vittnesbörd vara det, så att du inte 

lämnar det minsta tvivel eller fel hos någon av dina medmänniskor. 
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54 Inpränta djupt i era hjärtan att det inte ska vara genom yttre och imponerande handlingar som ni 

ska försöka övertyga era medmänniskor - det ska vara genom den andliga kärnan i min undervisning. 

Ni skulle verkligen kunna imponera på dem som i sin längtan efter tröst kommer hit med sin börda av 

lidande och som i sin längtan efter att finna lindring för sin smärta inte ens uppmärksammar hur de tar 

emot balsam. Men kom ihåg att de kommer att öppna sina ögon och förstå att den balsam som "arbetarna" 

har fått från mig inte har givits till dem i all sin renhet. Sannerligen säger jag er att det frö som sås på detta 

sätt kommer att bära mycket döv frukt. 

55 Den "arbetare" som baserar sitt arbete på utövandet av en sann välgörenhet, rätt förstådd - som 

förutom att lindra kroppens sjukdomar tänder ljuset av tron på Gud och förmedlar andlig kunskap - den 

som glömmer sig själv och ägnar några få ögonblick åt att tjäna sin nästa, kommer att göra spiritualismen 

märkbar bland sina medmänniskor, kommer att göra min närvaro märkbar genom sina verk, och 

följaktligen kommer hans åker att bli fruktbar och hans skörd god och riklig. 

56 Jag måste påminna er själ om det uppdrag den har fått, så att ni inte lurar er själva, så att ni i förväg 

kan studera era avsikter, syftet med era verk, och så att ni kan förstå vad resultatet ni får kan bli. 

57 Ni är mina lärjungar och ni måste leva vakna så att ni kan höra samvetets röst innan ni utför ett 

arbete. Sedan bestämmer du vilket mål du vill nå efter det här livet, i vetskap om att du bara bör samla 

meriter här för att bli värdig att bo i ljusets världar. 

Vad spelar det för roll att andra kommer före dig med din hjälp? Desto större blir er förtjänst, för det 

betyder att ni har tänkt mer på dem än på er själva. 

58 Spiritualisternas liv är svårt. För den som efter att ha tagit emot undervisningen hyser känslor av 

hat, själviskhet, hyckleri eller illvilja kan inte med rätta kalla sig lärjunge till denna undervisning. 

59 I den andliga människan måste det finnas fred, tro, välgörenhet, förlåtelse, leenden, förståelse, 

tålamod och ömhet som kan användas som balsam för dem som lider. Å andra sidan bör det finnas glöd, 

styrka och stränghet i hans hjärta mot dem som ändrar sanningen, döljer den eller förråder den. 

60 Jag ger dig rent utsäde och erbjuder dig förberedda fält för att så det. Därför finns det ingen 

anledning för er att presentera dålig frukt för mig när ni återvänder. 

61 Använd mitt ord och tänk allvarligt på det, så kommer du att känna hur det blir en fin mejsel som 

tränger in i det dolda i ditt väsen och påbörjar ett arbete med att jämna ut ditt hjärta. 

62 Förstå, människor, att min kallelse skedde för att också göra er medvetna om den uppgift som ni 

ska utföra på jorden. Din ande visste redan vad den var sänd för, men det saknades fortfarande att din 

materiella natur också fick denna uppenbarelse så att den skulle vara redo att arbeta tillsammans med 

anden och båda skulle bilda en enda varelse och en enda vilja. 

63 Efter att ha hört dessa avslöjanden - kan någon av er vägra att ta emot hans uppdrag? Kan din ande 

fly och vägra att kämpa? Det skulle vara barnsligt att fly från sitt eget öde och fly från sig själv. Vilken 

plats skulle du kunna upptäcka i den här världen eller i andra världar som min röst inte skulle nå? Ingen. 

För min röst är ditt ljus. Dessutom, vem kan fly från denna tid av prövningar? Varhelst du drar dig 

tillbaka, följer reningen med dig. 

64 I sanning säger jag er att ni bara kan finna trygghet och frid genom att praktisera och följa den lag 

som jag har anförtrott er. De förtjänster som din själ förvärvar på kärlekens väg, som är barmhärtighet och 

broderskap, kommer att återspeglas i ditt mänskliga liv som fred, lugn, förtroende och hälsa. 

65 Under den första epoken slöt folket ett förbund med sin Herre och svor att uppfylla lagen. I dag vill 

jag inte att ni svär - jag vill att er impuls att följa mig ska vara spontan, att er uppfyllelse ska ske av kärlek. 

66 Jag har sett alla kyrkor samlas vid denna tid och bilda en enda folkmassa för att fira det datum då 

detta folk svor lydnad och förening med mig. Men jag frågar dig: Har du hållit din ed? Har ni varit lydiga 

mot mina instruktioner och har ni förenats? Nej, folk, ni har inte hållit er ed, er ed var ogiltig. Varför firar 

ni då detta datum? Jag skulle mycket hellre se er fysiskt åtskilda, även om ni då aldrig skulle förenas för 

att fira dessa traditioner, utan i stället se er andligt förenade, som praktiserar min undervisning på samma 

sätt och lyder mitt ord. Då skulle ni vara förenade i mitt verk, och er förening skulle vara stark av kärlek 

och sanning, utan att behöva uppfylla den bara för att ni i er själ bär på den börda som en ed utgör. 

67 Jag vill att när Israels nya folk reser sig för att följa mig, ska deras förbund vara av kärlek och tro. 

68 Förstår ni varför jag avskaffar alla era traditioner? För när du försöker följa dem glömmer du bort 

den sanna meningen med ditt liv, som är att följa kärlekens lag. 
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69 Jag säger er att om ni inte förenar er och inte heller förlåter er själva innan min proklamation slutar 

i denna tid, så vet ni inte vilka prövningar som kommer att skaka er och påminna er om er orättfärdighet 

och er oenighet. 

70 Jag ser att ni har vant er vid mitt ord och att ni sluter era öron när jag talar till er i en förebrående 

eller tillrättavisande ton, i förtröstan på att jag lite senare kommer att förlåta er och tala till er med oändlig 

kärlek. 

71 Åh, människor, ni har inte velat bevara fröet utan vill bara njuta av att äta frukten! Vad händer med 

er när ni saknar mitt ord? Kommer du då att hitta på någon form för att fylla din tomhet? 

Nej, människor, försök inte lura er själva, utan behåll hellre mitt ord i ert hjärta redan nu, samla det, 

och när ni inte längre har min kungörelse kommer ni att vara ägare till en outtömlig visdomsskatt, en källa 

till hälsa och frid, en outtömlig källa till välsignelser. 

72 Mitt Ord blir allt tydligare och tydligare när den förutspådda dagen närmar sig då ni inte längre 

kommer att höra det. Några av Mina röstbärare har nått mognad, och som en belöning för deras och folkets 

förberedelser häller Jag ut Mitt Ord fullt av klarhet och enkelhet. 

73 Tidigare var det nödvändigt att tala till er i bildlig mening, eftersom röstbärarna bara kunde tala om 

min sannings djupa läror i denna form. Bakom varje liknelse eller bild fanns något gudomligt eller 

mystiskt som röstbäraren inte kunde uttrycka. 

Senare, när hans förandligande och upphöjning gjorde hans uppgift begriplig för honom, försvann den 

bildliga betydelsen från hans läppar, eftersom hans intellekt nu var kapabelt att uttrycka det höga på ett 

enkelt språk, inom räckhåll för alla intellektuella organ och alla själar. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 271 
1 Jag välsignar er, människor, och i er välsignar jag de kommande generationerna. 

2 Jag ser att ni har smittats av världens sjukdomar, att ni har blivit sjuka som alla svaga varelser. 

Men jag kommer att rena er eftersom ett stort, ädelt och svårt andligt uppdrag väntar på er för att ni ska 

kunna fullfölja det. 

3 I mitt ord har jag kallat dig "Israel", och när du hörde det namnet darrade du under tyngden av ett 

ansvar som du aldrig trodde att du skulle bära. 

4 Detta namn fick dig att vakna upp, och sedan dess har du slutat att äta omoraliska, skadliga eller 

dåliga tillfredsställelser för att i stället förse hjärtat och själen med rejäl, hälsosam och ren mat. 

5 De lägre passionerna ersätter du gradvis med sann kärlek, de meningslösa nöjen överger du för 

själsliga tillfredsställelser, och allt detta, som är förnyelse och rening, har gett ditt hjärta känslighet och har 

gjort det möjligt för den andliga själens vilande förmågor att börja visa sig i ditt liv. 

6 När mitt ord nådde ditt sinne, likt en solstråle som lyser upp ett lantställe, erkände du slutligen att 

din själ bara kan livnära sig på kärlek till Fadern och till dina medmänniskor. 

7 På så sätt tränger ljuset gradvis in i detta folk som är avsett att inleda en tid av förandligande. 

Därför säger jag er att när ni väl har vunnit denna kamp mot er själva ska ni inte sjunka ett enda steg, ni 

ska inte dra er tillbaka. 

8 När du inte längre börjar känna din egen smärta och istället känner andras lidande, tar du 

ytterligare ett steg på min lärdoms väg. 

9 Det är nu de tider som profeterna har meddelat mänskligheten, då smärtan kommer att bli mycket 

hård, för att sedan gå över och långsamt övergå i fred. 

10 Majoriteten av människorna vet ingenting om min ankomst och om min närvaro som tröstens ande, 

men inom sig själva anar de något och förväntar sig mig. 

11 De här människorna här har satt sig för att ge folket vissheten om min nya uppenbarelse. Detta är 

anledningen till att jag häller mitt ljus över era själar. 

12 Inga fler nyckfullheter, människor, inga fler tvivel och ingen olydnad! Låt tro och förtröstan ta tag 

i hela din varelse. 

13 Fly inte undan livets prövningar, för de är lärdomar som du måste lära dig. Vet att du har skickats i 

denna tid för att rena din själ i utförandet av ett högt, ädelt och värdefullt uppdrag. 

14 Skjut inte upp fullgörandet av ditt uppdrag genom att säga att det i dag finns för många hinder för 

att följa mig - att du hellre vill vänta tills morgondagens sol helt och hållet lyser upp din väg och sedan ge 

dig ut i strid. 

15 Se hur den gudomliga Andens ljus oavbrutet lyser ner på din själ för att inte låta dig falla eller 

sova. 

16 Ibland överraskar jag er i tystnaden under era meditationer genom att fråga varför ni har så stora 

skyldigheter gentemot mänskligheten. Men jag säger dig att din fråga kommer från det faktum att du inte 

känner till ditt andliga förflutna och därför vet du inte vilka skulder du har gentemot dina medmänniskor. 

17 När du är helt säker på ditt ansvar gentemot jordens folk kommer du att ta upp ditt kors med stor 

kärlek och med glädje klättra upp på berget för din andliga uppstigning. 

18 Din själs förflutna kan vara utplånat ur ditt minne, dina tidigare existenser kan ha glömts bort, men 

Livets bok, där allt är nedskrivet av Gud, låter ingenting sjunka in i det förflutna, ingenting raderas eller 

glöms bort. Där är allting närvarande och evigt levande. 

19 Sådan är Faderns rättvisa: fullkomlig, kärleksfull. 

20 När människan går vilse och kastar sig in i världens smuts visar Herren sin barmhärtighet och 

räddar själen. Om du tror att dina gärningar på jorden har fördärvat dig oåterkalleligt för det eviga livet, 

ger den evige domaren dig en ny möjlighet att gottgöra dina misstag och på så sätt, genom ansträngning, 

viljestyrka och uthållighet i det goda, uppnå frälsning. 

21 Nu har du detta välsignade tillfälle, du kan reflektera över allt detta och anstränga dig för att 

fullfölja ditt uppdrag, så att du - när du återvänder till den "Tale" från vilken själar lämnar den materiella 

världen för att leva i den materiella världen - kan komma dit utan ouppfyllda order och uppdrag och i 



U 271 

161 

stället uppleva den sanna lycka som det innebär att ha triumferat över det eländiga och obekväma i det 

fysiska skalet i vilket du har levt. 

22 Din själ är vaken som aldrig förr. Därför säger jag er att ni är ansvariga för de steg ni tar vid denna 

tidpunkt, för den tidsperiod under vilken jag gav er mina lärdomar var mycket lång, och det ord med vilket 

jag gav er mina lektioner var mycket detaljerat. 

23 Glöm inte att frestelsen är störst i de mest högtidliga stunderna och i de mest betydelsefulla 

timmarna, då hjärtat blir svagt och modet sjunker, tvivel, osäkerhet och obeslutsamhet uppstår. 

24 Inspireras av renheten i mitt arbete, fråga er själva vad som är mest tilltalande för er Fader, vad ni 

gör bra och vad ni gör dåligt. 

25 Studera dina egna verk innan du dömer andras, och du kommer att se otaliga brister som dina ögon 

har förbisett på grund av bristande studier och kärlek. 

26 Fördriv allt som är fanatism, avgudadyrkan, vidskepelse, materialisering och överflödiga, onödiga 

ritualer från er mitt ibland er. Det kommer att vara som om du rensar marken från ogräs och sedan sår den 

med vackert vete. 

27 Använd den tid ni fortfarande har på er att lyssna till min undervisning så att den kan fylla er med 

ljus och nåd, så att ni kan ta det bestämda steget mot andlighet - ett steg som ni inte har tagit eftersom ni 

har fortsatt i en kult av materialism och villfarelser. 

28 Fram till idag har ni saknat tron att göra er av med era figurer, riter och symboler och söka mig 

andligt i det oändliga. Ni har saknat modet att vara spirituella och ni har skapat en slags skenandlighet 

bakom vilken ni döljer er materialistiska läggning och era misstag. 

29 Jag vill inte att ni ska vara hycklande, utan uppriktiga och sanningsenliga. Det är därför jag talar 

till er med största klarhet, så att ni kan rena era liv grundligt och visa världen sanningen om detta verk. 

Kallar ni er själva för spirituella? Då är det verkligen så. Tala inte om min undervisning så länge du gör 

raka motsatsen till den, för då kommer du bara att förvirra människor med dina verk. 

30 Ha framför allt kunskap om vad mitt arbete är - om vad min lag innebär, om vad er uppgift är och 

hur ni måste utföra den, så att ni - om ni inte har någon guide på er väg som är värd att leda era steg - kan 

vägleda er själva med hjälp av ert samvete och med hjälp av den kunskap som ni har fått i min 

undervisning. På så sätt kan du inte hålla någon ansvarig för eventuella felsteg eller misstag. 

31 Jag säger också till dig: Om den som vägleder dina andliga steg med sina råd vandrar i enlighet 

med min lag, ska du troget följa honom, eftersom han har gjort sig värdig din tillit. 

32 När timmen kommer för att ställa detta folk till svars kommer min röst att nå alla själar med 

samma rättvisa, eftersom mitt ord har hörts av alla på samma sätt. Då kommer ingen att säga: "Herre, ställ 

dem som vet mer till svars och förlåt oss som bara gjorde vad de sa åt oss att göra." 

33 Tror ni att ett barn, som möter en ond och elak jordisk far som är ett dåligt exempel, begår ett 

misstag om det inte följer hans sätt att leva? Eller anser du att barnet är skyldigt att följa sina föräldrars 

steg? 

34 Sannerligen säger jag er: låt samvete och förnuft vara era vägvisare på den rätta vägen.  

35 Men eftersom du rör dig bort från den dåliga väg som de som har till uppgift att vägleda dig genom 

livet har stakat ut för dig, ska du inte bortse från dem eller sluta älska dem - tvärtom. Från den plats där du 

finner frälsning bör du göra allt du kan för att hjälpa dem som har gått vilse. Detta innebär att din 

barmhärtighet och din kärlek aldrig får förändras. 

36 Försök att förstå mitt ord helt och hållet, kära lärjungar, så att ni inte blir plågade av tvivel när 

prövningarna överraskar er. 

37 Materialismen står i vägen för själens utveckling som ett enormt hinder. Mänskligheten har stannat 

upp framför denna mur. 

38 Ni befinner er i en värld där människan har kunnat utveckla sina intellektuella krafter för att 

tillämpa den materierelaterade vetenskapen. Men hans bedömning av det andliga är fortfarande begränsad, 

hans kunskap om allt som inte helt och hållet hör till materien är försenad. 

39 Det århundrade som ni lever i har två aspekter: den ena är utvecklingen av sinnet och den andra är 

andlig stagnation. 
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40 Det gudomliga ljuset lyser verkligen ner på intellektets förmågor, och från dem kommer min stora 

inspiration, vars frukter förvånar mänskligheten, för intellektet kräver nu frihet och utvidgning av 

kunskapen. Människan fördjupar sig i naturstudier, hon undersöker, upptäcker, gläder sig, förundras, men 

är aldrig obeslutsam. Men närhelst tanken uppstår i honom att klargöra förhållandet till det andliga, till den 

sanning som ligger bortom den materia som han känner till, är han rädd, han är rädd för att gå in i det 

okända, i det som han anser vara förbjudet, i det som (enligt hans uppfattning) endast tillhör höga varelser 

som är värda att utforska Guds mysterier. 

41 Där har han visat sig svag och dum, oförmögen att med viljestyrka övervinna de fördomar som 

håller honom nere. Där har han visat sig vara en slav av förvrängda tolkningar. 

42 Utvecklingen av den mänskliga intelligensen kommer aldrig att vara fullständig förrän den också 

utvecklas på själsnivå. Inse hur stor din själs efterblivenhet är eftersom du bara har ägnat dig åt kunskap 

om det jordiska livet. 

43 Människan är en slav under andras vilja, ett offer för trollformler, fördömanden och hot. Men vad 

har man uppnått? Att han ger upp alla sina önskningar att förstå och uppnå den högsta kunskap som 

människan antas besitta; att han hindrar sig själv från att kunna klargöra det som han absurt nog alltid har 

betraktat som en hemlighet: det andliga livet. 

44 Tror du att själens liv för alltid kommer att vara ett mysterium för människan på jorden? Om du 

tror det, har du fel. I sanning säger jag er: så länge ni inte känner till ert ursprung och inte vet något om det 

som har med anden att göra, kommer ni att vara enkla varelser som bor i en eländig värld bland växter och 

djur, trots alla framsteg inom era vetenskaper. Ni kommer att fortsätta att bekämpa varandra i era krig och 

smärtan kommer att fortsätta att styra era liv. 

45 Om ni inte upptäcker vad ni bär i er själva och inte heller upptäcker den andliga bror som bor i alla 

i er nästa - kan ni då verkligen älska er själva? Nej, människobarn, även om ni säger att ni känner mig och 

följer mig. Om ni tar min undervisning ytligt, kommer er tro, er kunskap och er kärlek att vara falska. 

46 Idag sänker sig mitt ljus ner över varje sinnesorgan på ett strålande och inspirerande sätt. När den 

manifesterar sig genom dessa röstbärare i det mänskliga ordet har den blivit Min lära för den som har hört 

den. Men eftersom allt detta syftar till att höja din själ har jag kallat det "spiritualism". Men uppehåll dig 

aldrig vid namn eller definitioner. Det viktiga i min undervisning är meningen och sanningen i den. 

47 Nu är en gynnsam tid när ljuset från mitt ord, den högre moralen och visdomen från 

spiritualiseringen strömmar ner över era hjärtan - som ett uppfriskande och välgörande regn efter den 

långa torrhet som ni har genomgått i öknen. 

48 Den här undervisningen är perfekt, eftersom mitt ord som uttryckts under den andra eran har varit 

perfekt och eftersom var och en av mina inspirationer är det. Fulländningen skulle inte vara möjlig om den 

kom från de sinnesorgan genom vilka den ges. Men den kommer från den gudomliga ande som inspirerade 

den. 

49 Denna undervisning är enkel som allting som är rent och gudomligt och därför lätt att förstå. Men 

ibland kan det vara svårt för dig att tillämpa den. Din själs ansträngningar kräver ansträngning, försakelse 

eller uppoffring från din kropps sida, och om du saknar andlig utbildning eller disciplin måste du lida. 

50 Sedan tidernas begynnelse har det funnits en kamp mellan själen och köttet för att förstå vad som 

är rätt, vad som är tillåtet, vad som är bra, för att leva ett liv som är förenligt med den av Gud givna lagen. 

I denna svåra kamp verkar det som om en märklig och ondskefull kraft ständigt frestar dig att vända 

ryggen till kampen och uppmanar dig att använda din fria vilja och fortsätta på materialismens väg. Jag 

säger er att det inte finns någon större frestelse än kroppens svaghet: den är känslig för allt som omger den, 

svag nog att ge efter, lätt att bli neddragen och förförd. Men den som har lärt sig att behärska kroppens 

drifter, passioner och svagheter har besegrat frestelsen som han bär inom sig. 

51 Vad lär spiritualismen dig som är nytt, eftersom kärleksläran som Jesus förde med sig under den 

andra eran visade dig vägen att följa? Han fick dig att förstå detta ord, förklarade det i minsta detalj och 

instruerade dig att praktisera det andligt. 

52 Jesu undervisning var perfekt eftersom den uppenbarades för er genom det inkarnerade "Ordet" i 

vilket Gud gömde sig själv. Det ord som talade till världen i Jesus är samma ord som nu talar till er i 

Anden och som har sagt till er att tillämpa den undervisning, de gärningar och exempel som jag lämnade 

efter mig när jag levde bland er i ert liv, att ni inte ska tro att mitt ord inte är samtida, eftersom ni anser er 
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vara mycket utvecklade och lever i en tid som ligger mycket långt ifrån den tiden. I spiritualismen kan du 

hitta ett sätt att tillämpa min undervisning och mina exempel på den tid du lever i och på den utveckling du 

har. 

53 Dagens ord skiljer sig från Jesu ord i den andra tidsåldern, eftersom det ges genom mänskliga 

röstbärare och dessa förståelsegrejer har en begränsad mottagningsförmåga. Men innebörden av det ord 

som kommer från deras läppar är perfekt. 

54 Låt ingen se den gudomliga närvaron i de mänskliga kroppar som jag använder, eller Guds röst i 

deras mänskliga röst. Gud har ingen form eller uttryck av en mänsklig röst som du. Därför kommer den 

som hör mitt ord inte att finna Gud i det mänskliga ordets yttre uttryck, utan i dess innebörd. Det är detta 

som jag har uppenbarat i alla kyrkor. 

55 Mästaren är åter hos sina lärjungar för att påminna dem om de gudomliga läror som han gav 

mänskligheten under den andra tidsåldern som ett budskap om kärlek och fred. 

56 Jag har kommit tillbaka eftersom de nuvarande generationerna inte har använt mitt ord som norm 

och lag i sina liv och det är nödvändigt att lära dem vägen genom nya lektioner som förklarar för dem vad 

de inte har förstått. 

57 Människan går envist sin väg, följer sin fria viljas impulser, långt bort från många av livets 

realiteter. 

58 Det skulle vara dags att det inte längre fanns några imperier eller starka folk på jorden som 

förtryckte de svaga, och ändå finns de kvar som bevis för att de primitiva tendenserna fortfarande finns i 

människan att råna de svaga genom maktmissbruk och att erövra med våld. 

59 Det är sant att jag placerade människan på jorden för att hon skulle bli herre och regera på den, för 

att hon skulle regera över en värld av fred, förståelse och harmoni, där hon skulle vara en prins som lyder 

och är trogen mot den kung som är hennes skapare. 

60 Men det herravälde som människorna har etablerat på jorden är annorlunda - ett herravälde av 

falsk storhet, av fåfänga och falsk ära. Därför räknar världen inte de andliga skatterna som fred, visdom 

och andlig upphöjning till sina största rikedomar. 

61 Mänskligheten längtar efter lite fred, men den söker aldrig efter den med hjälp av de medel som 

finns tillgängliga för att uppnå den, såsom försiktighet, förlåtelse, barmhärtighet, försoning och kärlek. 

62 Nu tillkännager jag för er en stor och häftig kamp mellan dem som strävar efter att upprätta 

fredsriket och dem som kämpar för att försvara eller öka makten över sitt jordiska herravälde. 

63 Det är kampen mellan ande och materia, den urgamla kampen mellan det eviga och det timliga, 

ande och materia i motsats till materia. Vem kommer att besegra vem? Vissa säger: anden, andra säger: 

det materiella. Jag säger er: ingen kommer att segra. 

64 Denna kamp handlar inte om att anden ska segra och förnedra "köttet". För om det vore så skulle 

segern vara falsk. Den slutliga segern kommer att vara för båda när kropp och själ vandrar tillsammans, i 

harmoni och båda fullföljer sitt öde under ett ideal på rättvisans och kärlekens väg, vilket är den väg som 

är utstakad av min lag. Hur mycket skada människor gör sig själva med sina mordiska krig! Dagar, 

månader och år går utan att de får någon som helst frid i sina hjärtan, de lever i ständig rädsla och hotas av 

sina egna bröder som har blivit fiender. Är detta att leva för ett högt ideal, eller åtminstone att kämpa för 

det? Nej, människor: människor dödar varandra för sina mänskliga maktmål, som är mycket mindre värda 

än deras liv. Men de vill inte erkänna värdet av ett liv, de vill inte veta att en människas existens är helig 

och att endast han som skapade den får förfoga över den. 

65 Samma värld som du nu lever i har varit ett slagfält under lång tid. Men människan har inte nöjt 

sig med den stora erfarenhet som hennes förfäder har lämnat till henne - en bitter och smärtsam erfarenhet 

som ligger framför människorna i vår tid som en bok som samvetet har öppnat. Men människans hjärta är 

för hårt för att acceptera den frukt av erfarenhet som är som ett arv av ljus. Det enda de har ärvt från sina 

förfäder är det hat, den stolthet, det agg, den girighet, den arrogans och den hämndlystnad som de har fått i 

blodet. 

66 Det är nödvändigt att jorden färgas röd av många oskyldigas blod och sedan blir svart av sorgen 

hos dem som överlever. 

67 Alla imperier som byggts av människor på grundval av stolthet och arrogans har fallit sönder 

eftersom deras till synes solida grundvalar var falska och inte kunde stå emot min rättvisa. 
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68 De krafter som förvånar människor idag kommer snart att falla, och när andra reser sig efter dem 

kommer de också att falla. 

69 När människorna förenar sina folk och styr sig själva andligt och mänskligt enligt de lagar om 

kärlek och rättvisa som Fadern har uppenbarat för dem sedan tidernas begynnelse, då kommer de att ha 

lagt den fasta grunden för ett fredsrike där det för första gången i världen kommer att råda harmoni, 

broderskap, verkligt framåtskridande, en blomstring av själen och människan, visdom, kunskap och 

välbefinnande. 

70 Älskade människor, fokusera era tankar på denna morgon av nåd och lyssna till era känslor så att 

ni kan veta hur mycket kraft er tro har i förhållande till den undervisning som ni för närvarande får. 

71 Om du känner dig beredd, stark nog att arbeta för Mitt verk, gå ut och gör Mitt ord känt, vilket 

kommer att bli den fasta grunden för en ny värld, det freds- och sanningens rike som Jag har tillkännagivit 

för er. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 272 
1 Jag välsignar dig, Israel, och i dig välsignar jag nuvarande och framtida generationer. Ni är mina 

älskade lärjungar som alltid har upplevt mina uppenbarelser och mina bud. 

Jag har skickat dig till en ny reinkarnation på jorden. Men innan dess förberedde jag er och varnade er 

genom att berätta vilket tillstånd mänskligheten befinner sig i just nu. Jag har talat till er om deras 

materialism och deras distraktion, och ni har frågat er själva om ni kan fullfölja ert uppdrag, och hur ni ska 

kunna tränga in mitt ord, som är subtil essens, som är ömhet och ljus, i dessa hjärtan som är hårda som 

stenar. 

Mästaren lärde er att kämpa, gjorde er till "arbetare" och gav er hjärtan som åkrar att förbereda, odla 

och göra fruktbara. 

2 När du hörde mitt ord genom en människa och jag kallade dig Israel, darrade din själ. Din 

bräckliga kropp kände inte till dessa uppenbarelser, men den andliga själen vet och känner till sitt uppdrag. 

Jag säger till er: Du är förutbestämd att samarbeta i mitt arbete, och du måste vara försiktig med dina steg. 

Stig inte ner, materialisera dig inte, blanda dig inte bland folkmassorna, för du är inte överlägsen dina 

medmänniskor. Arbeta i tystnad, så att endast kärlek och barmhärtighet mot din nästa kan utmärka dig. 

3 Din närvaro kommer att skingra mörkret, och om du håller dina läppar stängda för att du inte 

finner ett lämpligt tillfälle att tala om min undervisning, kommer din ande själ att tala, och du kommer på 

så sätt att skapa ljus och rättvisa bland dina medmänniskor. 

4 I denna tid av smärta har jag kommit för att trösta dig. Alla själar vet att dagen för deras befrielse 

kommer och förväntar sig att få se sin Frälsare. De vet inte på vilket sätt han kommer att komma, men de 

väntar och rådfrågar den dolda gudomliga visdomen. 

5 Ni, människor, har bekräftelsen på allt som har profeterats, och ni ska föra ut detta ljus till folket. 

Säg till dem att jag älskar dem och att jag i varje ögonblick av det liv jag ger dem uppenbarar min 

barmhärtighet och min makt. Hjälp dem att fullända sig själva, säg till dem att söka mig med renhet, att 

söka mig andligt. Jag kommer att kommunicera med dem så snart ni, mina arbetare, har förberett deras 

hjärtan. Jag kommer att dela ut er och placera min Ande i er för att låta mitt ord nå människor av alla raser 

och trosbekännelser. För jag leder människor till ett mål, till den enda sanningen. 

6 Människor snubblar på vägblocken, de klagar och lider. Men allt detta lyder försoningslagen och 

den rättvisa som har kommit för att förvandla dem, vilket är min vilja. Jag vill att mina barn ska älska mig 

som Fader och att de ska förandliga sig själva så att de kan leva i fred. 

7 När en stor prövning drabbar ditt hjärta frågar du mig rebelliskt: "Är det skrivet i mitt öde att jag 

måste tömma denna lidandets bägare? Är det min försoning? Är det verkligen din vilja, far?" Men jag 

säger er: "Ingenting rör sig utan min vilja." Det finns många prövningar i ditt öde som du måste uthärda. 

En del kommer att vara konsekvenserna av era brott mot min lag, andra kommer att överföras från min 

Ande till er. Alla är dock rättvisa, även om du anser att de är onödiga. Om ni tittar och studerar kommer de 

att tala om min fullkomlighet och min kärlek. Behåll hoppet och tron även under de dagar då bitterheten är 

som störst och lita på att nästa dag blir bättre, att min kärleks sol kommer att stråla in i din själ och kropp 

och att ditt förnuft och din intuition kommer att vara tydliga och att du kommer att vägledas till ett bra 

mål. När du sedan kommer till slutet av din livsresa kommer du att känna frid inom dig och glädje i 

Fadern. Efter varje prövning kommer du att känna din styrka och jag kommer att ta emot frukten av den i 

enlighet med den kärlek du visar mig. 

8 Mänsklighet, välkomna den tredje tidsåldern då människor kommer att finna andlig visdom. Det är 

den tid då du kommer att känna Mig genom tro, intuition och spiritualisering. Förvänta er inte min närvaro 

i mänsklig form och sök inte efter mina sår för att gräva in era fingrar i dem för att tro på mig. 

9 Allt kommer att vara andligt vid denna tidpunkt. 

10 Timmen har kommit för er att förstå och känna mig som Ande genom att överge all er materialism. 

11 Ve de folk som envist håller fast vid sin avgudadyrkan, sin fanatism och sina traditioner! De 

kommer inte att kunna se mitt ljus, och de kommer inte heller att känna den oändliga lycka som själens 

uppvaknande innebär. 
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12 Det är sant att min undervisning kommer att skaka om världen. Men när striden är över kommer 

den sanna freden att kännas på jorden - den som kommer från min ande. Endast de dåraktiga, envisa och 

hårdhjärtade kommer att fortsätta att lida. 

13 En osynlig värld svävar och lever över mänskligheten, en värld av ljusvarelser som föregås av Elia, 

som vägleder och bestämmer allt. 

14 Välsignade är de som visar sig mottagliga för detta himmelska inflytande. 

15 I alla jordens folk finns det människor vars ande har skickats ut för att hjälpa andevärlden i dess 

arbete. Vad kommer att hända med dem om de låter sina hjärtan förvandlas till en sten som är 

ogenomtränglig för andliga inspirationer? De skulle behöva dricka en mycket bitter bägare för att 

återvända till den väg de lämnat. 

16 För mig kan en människas omvändelse, förnyelse och frälsning inte vara omöjliga. Då skulle jag 

inte vara allsmäktig och människan skulle vara starkare än jag. Anser du att min makt är lägre än den makt 

som ondskan har i människan? Anser du att människans mörker är överlägset det gudomliga ljuset? 

Aldrig! säg ditt hjärta till mig. 

17 Kom ihåg: Min uppgift, som har gett er tillvaro, är att leda er till fulländning och att förena er alla i 

en andlig familj, och glöm inte att min vilja uppfylls över allting. 

18 Jag, den gudomliga såaren, placerar mitt kärleksfrö omärkligt i varje själ. Det är bara jag som vet 

när detta frö kommer att gro i hela mänskligheten, och det är bara jag som kan vänta med oändligt tålamod 

på frukterna av mina verk. 

19 Använd innebörden av denna undervisning och börja så harmoni i era familjer. Säkerställ därefter 

att det råder harmoni mellan de samhällen som utgör ert folk. När de sedan är förenade genom andliga 

band, låt er frid och lycka stråla ut från er mitten. 

20 När du börjar mäta den kamp som kommer att vara nödvändig för att omvända hela 

mänskligheten, och när du tänker på omfattningen av synden som existerar och det elände som finns 

överallt, kommer du oundvikligen att känna dig deprimerad i dina betraktelser. Men vem har sagt till dig 

att du ensam måste rädda världen? Var nöjda med att göra den del som hör till var och en av er och låt de 

andra göra sin del. Ni kommer att se hur ni dag för dag och steg för steg, med hjälp av er Fader, kommer 

att bli vittnen till att mitt ord uppfylls. 

21 Ni var förutbestämda att leva på jorden under dessa svåra stunder för mänskligheten - de är början 

på den tredje eran. Men klaga inte över ditt öde, för det skulle vara en skam för mig. Kom ihåg att var och 

en av er - jag talar här om er ande själ - har varit på jorden flera gånger, och att ni under några av dessa 

existenser har fått njuta av allt det som människohjärtat längtar efter. 

22 Var säker på att de som lider mest vid den här tiden tidigare har tömt bägaren av njutning, 

mänskliga tillfredsställelser och världens härligheter till botten, och därmed lämnat den andliga vägen och 

besudlat sig själva. 

23 Tiden för försoning och rening måste komma, även om århundraden måste passera i världen och 

din själ måste vänta till den timmen. Men denna tid har nu kommit, det är idag. Förstå den, upplev den och 

använd den. 

24 Ta emot ljuset från den tröstande Anden - den som måste komma enligt mitt löfte till människorna. 

25 Förstå nu varför min närvaro i osynlig form uppfyller detta löfte. I dag är jag inte Kristus i köttet, 

utan Kristus i Anden, som utgjuter ljus, kärlek, visdom och tröst över alla som lider. 

26 Kärleken lyser upp ditt liv på nytt, mänskligheten. Jag visar dig den andliga vägen och avslöjar för 

dig den sanning som finns inom dig så att du kan känna det gudomliga ljuset. Är ni inte medvetna om att 

ni gör fel när ni tror att ni är större än ni är? Ni tror på er själva enligt "köttet", enligt den mänskliga 

personen. Men vet du att denna tro är falsk eftersom människan är övergående? Jag har lärt er att basera er 

tro och era framsteg på er andliga själs värderingar, eftersom de är fasta och eviga. 

27 Du har trott att du bara är materia och att bara den här världen existerar, och det är därför du fäller 

så många tårar i livet, och din kamp i livet är rädd och desperat. 

28 Er materialism har förvandlat det Eden som jag anförtrodde människan till ett helvete. 

29 Det är fel på det liv som människorna lever, fel på deras nöjen, deras makt och rikedomar, fel på 

deras lärdom och vetenskap. 

30 Rika och fattiga, ni är alla upptagna av pengar, vars innehav är bedrägligt. Du oroar dig för smärtor 

och sjukdomar och ryser vid tanken på döden. Vissa är rädda för att förlora det de har och andra längtar 
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efter att få det de aldrig har haft. Vissa har allt i överflöd, medan andra saknar allt. Men alla dessa 

ansträngningar, passioner, behov och ambitiösa mål gäller bara det materiella livet, kroppens hunger, de 

lägre passionerna, de mänskliga önskningarna, som om människan inte hade någon själ. 

31 Världen och materien har tillfälligt besegrat själen, har gradvis lett den tillbaka till slaveri och har 

slutligen motarbetat dess uppdrag i människans liv. Varför inser ni inte gradvis att den hunger, det elände, 

den smärta och den ångest som förtrycker era liv inte är något annat än en trogen återspegling av era 

själars elände och smärta? 

32 Det var absolut nödvändigt att jag skulle avslöja för er den sanning som finns inom er och som ni 

inte ville se. Men nu har jag kommit, nu är jag med er, och jag kommer i princip att lära er att höra det 

budskap från er ande som ni har hållit tillbaka under lång tid. 

33 Snart kommer ni att inse att det inte är livet som är grymt mot er människor, utan att ni är grymma 

mot er själva. Du lider och får din omgivning att lida på grund av bristande förståelse. Du känner dig 

ensam, du ser att ingen älskar dig och du blir självisk och hårdhjärtad.  

34 Låt mig då höra Min röst som säger till dig att resa dig upp så att dina känslor kan förädlas, så att 

du inte ser på nedärdhet och orenheter, utan på elände och svårigheter som du bör förlåta och lindra. 

35 Höj ditt sinne och din blick mot den Evige, så att du kan fyllas av rena tankar. 

36 I oändligheten, som är själens livsrum, vibrerar ljuset, de höga tankarna och den eviga friden. Flyg 

fram till dess och stärk er i dessa regioner. Så länge ni inte stiger upp kommer ni att fortsätta att bli sjuka, 

ni kommer att fortsätta att bråka utan att erkänna er själva som bröder och systrar. 

37 Denna materialism har splittrat människorna. Oenighetens frö har förökat sig så mycket att inte 

bara folk förkastar varandra, utan även föräldrar och barn och bröder och systrar förkastar varandra. 

38 Åtminstone ni, människor som livnär sig på min undervisning, stiger upp ur smutsen, lär er att 

älska och förlåta. Bygg inte all din sinnesfrid och lycka på materiens värld, utan dela upp dina strävanden 

och mål mellan det andliga och det materiella och försök att göra rättvisa åt varje sida. 

39 Sluta tro att du kan uppnå allt genom materia. Förstå att om ni vill höja er till Gud kan ni bara göra 

det med själen. 

40 Hur kan det vara rätt för dig att framhärda i att tro att du kan skapa lycka för din själ genom 

materiella verk? Inse alla dina fel och misstag. Om du, som materialiserad som du är, tror att detta är det 

syfte för vilket du skapades, säger jag dig uppriktigt att din själs uppvaknande till sanningen kommer att 

bli mycket bittert. 

41 Gud vill ha lydiga barn, inte slavar, men ni är slavar av era och andras passioner. 

42 Ni är som vilsna små fåglar som i stället för att kvittra kvittrar, kvittrar de räddhågat. Du välsignar 

inte längre de förmåner jag ger dig under dagen, du välsignar inte längre mitt namn varje gång mina 

förmåner når dig. 

43 Ni känner att ni blir förtvivlade eftersom ni har förlitat er på kroppens krafter, men den är svag. Du 

kommer att bli stark om du kan se det stora felet att betrakta världen som den sanna salighetens rike. 

Vid tidpunkten för upplysning och insikt kommer själen att skämmas över en sådan stor eländighet 

eftersom den blev eländig i kroppen. Hon ville inte vara en kondor som erövrar himlens höjder. Hon 

föredrog att vara som de fåglar som behöver mörkret för att bo, eftersom ljuset förblindar dem. 

44 Min undervisning måste förstås korrekt så att ni förstår att jag inte lär er att värdera det mänskliga 

livet lägre, utan att leva det sanna livet, med blicken, sinnet och idealet riktade mot det eviga. 

45 I dag är er andliga okunnighet så stor att när ni tänker på dem som har gått bort till nästa värld, 

säger ni: "Stackare, han dog och var tvungen att lämna allt bakom sig och har gått bort för alltid." 

46 Om du bara visste med vilken medlidande dessa varelser ser på dig från den andliga världen när de 

hör dig tala så här. Medlidande är vad de känner för dig inför din okunnighet! För om ni kunde se dem, 

ens för ett ögonblick, skulle ni bli mållösa och överväldigade av sanningen!  

47 Ni gråter inför de livlösa kvarlevorna som stannade kvar i jorden, och medan ni planterar blommor 

och vattnar den hög som täcker dem med tårar, säger de som frigjorde sig från dessa kroppar och bor i 

frihetens och ljusets rike: "O eländiga kropp, hur mycket jag inte älskade och försvarade dig, hur mycket 

jag inte skaffade dig ära och glädje, fåfänglighet och förgänglig ära, och nu är du bara en handfull damm i 

en mörk grav." 

48 Tänk alla på mitt undervisningsord, och ni kommer att se att det förklaras med största tydlighet de 

hemligheter som ni inte har velat veta förrän i dag. 
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49 Finns det någon bättre tidpunkt än nu då jag kunde ha kommit för att trösta er? Du kan säkert 

också säga att Kristus steg ner i helvetets riken vid denna tid. För vad är mer helvete än ditt liv i synd där 

världen rullar runt? Jag kommer för att rädda er eftersom ni vandrar långt från den sanna vägen - så långt 

att ni vill leva utan mig, medan sanningen är att ert liv och mitt liv är ett. 

50 Människans existens är tom och falsk om den är separerad från Guds lagar. Vet varför jag har 

kommit för att ge er ljuset: för att rädda er med samma ord som jag gav er tidigare. För sanningen är en 

och därför en enda lära. 

Din egenkärlek har rest troner av avgudadyrkan för dig. Men övertygad om att den kung du trodde att 

du förde med dig var falsk, förblev ditt hjärta förvirrat. Ändå kan du inom dig själv söka din Guds närvaro, 

den sanna kungen. Om ni finner mig där ber jag er inte att bygga en tron åt mig. Jag föredrar ett altare av 

kärlek och ödmjukhet, där en ljusstake av tro ger ljus. 

51 Mycket är vad din själ behöver. Tänk efter: Hur många gånger om dagen ger du din kropp näring? 

Om du missar en av dessa måltider känner du dig svag. Men din själ, hur många gånger om dagen ger du 

den näring av mina ord? 

52 Förstå hur stor mänsklighetens andliga hunger och törst är mitt i den torra tillvaron, då kommer ni 

att få veta att jag är närvarande i anden för att förklara min sanning för er och trösta er i era stora 

svårigheter. 

53 Min undervisning och min ankomst vid den här tiden är för att mina nya lärjungar, som jag vill att 

ni alla ska vara, ska bli tröstens andar, likt sin Mästare, och ta sig ut på jordens vägar för att utföra mitt 

verk, för att så min kärlek, för att tända ljuset, för att ge kärlek och förståelse till barnens hjärtan, för att 

fylla den oerhörda tomheten i deras väsen. Att ge läkande balsam till de sjuka som besegras av smärtan 

från sitt kroppsliga skal och vars lidanden gradvis upphör med deras liv; tröst till de fattiga och övergivna 

som inte har någon att luta sitt huvud mot. 

54 När du ser verkligheten i dessa stora lidanden kommer du att jämföra dem med din smärta och 

välsigna den som du trodde var störst, och du kommer att säga: "Herre, på grund av allt jag äger borde jag 

vara lycklig". 

55 Det är nödvändigt att du blir bekant med den som lider, så att ditt hjärta kan få många lärdomar 

som gör det kärleksfullt, mjukar upp det och vänder det bort från falska nöjen för att tänka lite i stället för 

på dem som hungrar efter tillgivenhet, behöver kärlek och tröst. 

56 När du väl har känt någon annans smärta som din, har jag inget mer att säga dig. Du kommer 

självmant att söka upp de behövande som ligger på sjukhusen i smärtsamma sängar. Din hand kommer 

utan att känna någon motvilja att läggas på den spetälska och ömt smeka den föräldralösa. Dina läppar 

kommer att lysa själen med sina ord, och du kommer att veta hur du ska tända en troslåga hos dem som 

går genom livet utan syfte, utan kärlek och utan Gud. 

57 Spiritualisten kommer inte att samla materiella tillgångar i överflöd, men han kommer att se till att 

han alltid är rik på själens skatter. Han kommer alltid att veta vad de innehåller och hur de står. Han 

kommer att lida som alla dödliga, men han kommer aldrig att misströsta eller göra uppror. 

58 Ha vid varje tillfälle mitt exempel framför ögonen - det liv som jag har ägnat åt att älska er, trösta 

er och visa er vägen till evig lycka. Jag talade om detta sätt i all min undervisning så att många skulle höra 

mig. Jag hade ingen speciell plats för att låta mitt ord höras. På torgen och i portikerna, på gatorna och i 

templen, på vägarna och på bergen lät jag budskapet om himmelriket höras. 

59 Var alltid redo med en reseväska fylld med de förtjänster som du har förvärvat i livets kamp, så att 

min kallelse till det andra livet inte överraskar dig när som helst. Se alltid in i er själva och undersök er 

själva. Vänta inte på att den timmen ska passera med en själ utan förtjänst. För då kommer du att önska att 

du hade gjort mycket gott på jorden, men då är det för sent. Håll alltid kontakt med ditt samvete, för du vet 

inte när du kommer att gå över. 

60 Misströsta inte, o själar som jag särskilt riktar mitt ord till. Håll ut på min väg och du kommer att 

känna frid. I sanning säger jag er att ni alla är ämnade att uppleva lycka. Jag skulle inte vara er Fader om 

ni inte hade skapats för att dela himmelriket med mig. Men glöm inte: för att din lycka ska bli fullständig 

är det nödvändigt att du steg för steg bidrar med dina förtjänster så att din själ kan känna sig värdig den 

gudomliga belöningen. Du ska veta att jag är med dig och följer dig hela vägen. Ha fullt förtroende för 

mig, för du vet att min uppgift är förenad med din, och mitt öde med ditt! 
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61 Eftersom ni inte kunde stiga upp till mig, kom jag till er och gav er därmed bevis på min 

barmhärtighet och en sporre för er tro. Bara tanken på att fullgöra ditt uppdrag skrämmer dig eftersom du 

är stark i världens kamp men svag i den andliga själens uppdrag. 

Ni säger till mig att ni fortfarande har för många brister för att kunna betrakta er själva som mina 

lärjungar. Men jag säger er att varje brist är som en sten och alla tillsammans som en börda. Så länge ni 

lever under denna börda är det omöjligt för er att lyfta er själva. Men i den mån du gradvis kastar av dig 

den tunga bördan av dina brister börjar du känna att du kan höja dig till andens höjder. 

62 Låt mitt ord fullända dig. Jag vet att inte alla av er kommer med ett förberett hjärta för att höra 

mig, att en del driver med denna manifestation och en del tvivlar, precis som det finns en del som tror att 

även om Ordet är upphöjt så kommer det inte från Kristus utan från någon annan varelse. Men jag säger er 

att mina tankar når sinnets respektive organ för att avslöja sig själva i visdom. 

63 Vem har rätt att tvivla på min närvaro bland människorna, eftersom jag har gett er bevis på att jag 

står till er tjänst på grund av min kärlek? Tänk på Jesus när han slogs på korset. Men vad representerar 

korset annat än mänskligheten? I sanning säger jag er att jag fortfarande är fäst vid mitt kärlekskors, som 

representeras av min kärlek till mina barn. 

64 Ni tvivlar, dömer och gör till och med narr av er själva, men jag förlåter er och välsignar er 

eftersom ni är sjuka av okunnighet. Jag ger er tid att tänka efter, för jag vet att ni i morgon kommer att 

vara bland de mest ivriga. Nu kan ni ännu inte se den sanning som jag har uppenbarat för er i full klarhet 

eftersom köttet är starkare än anden. Men du kommer att höja dig till idealet för förandligande, och då 

kommer du att bli den mest andligt starka. 

65 Kämpa mot det som är skadligt, kämpa mot det som är orent. Vet att världens laster gör själens 

sinnen slöa och hindrar den från att ta sig in i livets höga världar. Om du lär dig att leva det sanna livet - 

säger jag dig - kommer du att förvandla allting genom din närvaro till ett fridens paradis, var du än är och 

vart du än går. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 273 
1 Ni har sjunkit så lågt och avlägsnat er så mycket från det andliga att ni betraktar allt det som är helt 

naturligt - eftersom det tillhör anden - som övernaturligt. På så sätt kallar du det gudomliga för 

övernaturligt, och på samma sätt ser du allt som tillhör din ande, vilket är ett misstag. Anledningen till 

detta är att ni ser och uppfattar endast det som ligger inom era sinnens räckvidd eller inom er mänskliga 

intelligens, och ni har betraktat det som ligger bortom sinnena och sinnet som övernaturligt. 

2 Det är nu dags för er att tränga in i kärnan av mina läror som avslöjar sanningen som innehåller 

livet, så att ni kan betrakta er själva som mina lärjungar och snart börja bli mästare. 

3 Lärjungen är den som lär sig, mästaren den som tillämpar min undervisning. Det är så här du ska 

vara. För om ni bara skulle lära er och gömma min visdom i era hjärtan, eller om ni skulle ändra mina 

läror, skulle ni bli som de hycklande fariséerna som jag fördömde så mycket på den tiden för att bevisa 

deras falskhet. 

4 Vägen är lång, och du måste gå uppmärksamt så att du inte hamnar i en extrem situation, det vill 

säga att det andliga inte blir vardagligt för dig, men att du inte heller hamnar i fanatism. 

5 När du väl har uppnått den balans som bör finnas mellan den andliga själen och "köttet" kommer 

du att se hur lätt tillvaron är och hur jämn vägen är. Steg för steg kommer du att gå din väg och använda 

alla möjligheter som livet erbjuder dig för att utveckla din själ. 

När du sedan når det andliga livets trösklar, när timmen närmar sig för att ta farväl av den värld som 

gav dig skydd och av den kropp som tjänade dig som stöd, kommer det inte att finnas det minsta motstånd, 

inte heller kommer själen att önska att förlänga kroppens liv, inte heller kommer kroppens skal att hålla 

kvar själen längre. 

6 Hur mycket glädje och hur mycket ljus kommer själen inte att uppleva när den går in i sitt nya 

hem, och hur mycket frid och förståelse kommer den inte att lämna efter sig i hjärtat på dem som tillhörde 

den på jorden! 

7 Jag ser att den atmosfär som råder i världen står i motsats till förandligande. Därför är det mycket 

förtjänstfullt om ni kan befria er från de hinder som hindrar er från att gå vidare på vägen. 

8 Jag har skickat dig ett meddelande som gör att du kan leva i världen utan att bli smittad. 

9 Lär dig med min styrka att höja dig över det. Sträva efter att höja sig över mänskliga svårigheter. 

När du väl har höjt ditt liv och frigjort din själ ska du inte sjunka ner igen. 

10 Det finns inga fallgropar på min väg. Men det är nödvändigt att vakta och be, för vid sidan av 

stigen växer undervegetation och i den gömmer sig ibland den förrädiska vargen. Vakta och be så att ni 

inte blir överraskade och att det i stället blir ni som överraskar dem som gömmer sig för att sänka den som 

vill vandra på den goda vägen eller för att beröva honom hans tro. 

11 Jag meddelade att mitt folk skulle dyka upp igen på jorden när mänskligheten skulle dricka sitt 

största lidandes bägare. Det är därför jag för närvarande sänder mina budbärare, mina arbetare, mina 

soldater och profeter till jorden, eftersom stridens tid närmar sig. 

12 Mitt folk består inte bara av den här personen som har hört mig genom röstbärarna. Mitt folk 

kommer att sprida sig över hela jorden, och deras barn kommer att vara alla som vittnar om Min sanning - 

alla som slår till mot själens ljusbrister, alla som bekämpar ogräset och förkunnar den tredje tidsåldern. 

13 Spiritualisera er själva och ni kommer att kunna förstå och fullfölja ert uppdrag. När sedan andra 

av Mina sändebud uppstår i andra länder, låt den ena ta del av den andra, förenas och stödja andligt och 

med tankens kraft bekämpa den osämja, oenighet och det krig som har gripit världen. 

14 Oroa er inte, människor, jag har tagit emot era förtjänster som ni har förvärvat fram till i dag. Men 

stanna inte upp efter de första stegen, nöj dig inte med de första arbeten du har utfört. Gå lugnt och med 

fasta steg, så kommer du att vinna. 

15 Dina förtjänster behöver inte alltid vänta tills du når det andliga riket för att skörda sin belöning, 

utan här i din värld kommer du också att få se dem belönade. 

16 Här får din kropp hälsa och styrka, och i det andliga livet får du ljus och sann lycka. 

17 De som har kommit till mig med en önskan om visdom har aldrig känt sig lurade. Jag har sett att 

det inte har funnits något hinder som har stoppat er i er önskan att höra mitt ord. Hur skulle jag kunna låta 
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bli att belöna era ansträngningar och uppoffringar? Jag ensam vet hur mycket ni har varit tvungna att 

utvecklas för att komma till dessa platser och stanna hos mig för att höra mig. 

18 Stunden har kommit då människorna av egen kraft kommer att bryta sina kedjor, slita bandaget 

från sina ögon och söka den sanna vägen. 

19 Människan strävar efter att ha ett ljus som gör det möjligt för henne att veta vad som är lagligt för 

henne, liksom att veta allt som verkligen är förbjudet för henne. 

20 Andligt sett är människan en okunnig varelse. De myriader av fördomar som omger honom och de 

hot och förbannelser som tynger honom har varit orsaken till att han är likgiltig inför det andliga. 

21 Det är enbart mitt ljus som nu väcker själarna, det är min röst som kallar dem till eftertanke, och 

det är min styrka som gör dem orubbliga och får dem att kämpa för att nå målet. 

22 Mänskligheten kommer snart att göra sig av med sina fördomar, precis som någon gör sig av med 

ett slitet och gammalt klädesplagg, och kommer att lyfta sin blick och sitt sinne längtansfullt över de 

barriärer som länge har hindrat den från att utvecklas. 

23 De inbäddade rädslor som människor har närt i sina hjärtan i århundraden kommer också att 

försvinna när de kommer ihåg att det var Kristus som öppnade portarna till det andliga riket och som - 

eftersom han inte hade avslöjat allt han hade att lära mänskligheten eftersom tiden ännu inte var inne - 

lovade sin återkomst i en tid som skulle vara full av ljus, inspiration och andliga uppenbarelser. 

24 I mig kommer människor att finna modet att befria sig från okunskapens ok. 

25 Hur kan man förvänta sig att freden på jorden och krigen ska upphöra, att människor ska förnyas 

och synden minska om de inte har andlig kunskap, som är livets förutsättning, ursprung och grund? 

26 Sannerligen säger jag er: Så länge min sanning inte förstås eller följs kommer er existens på jorden 

att vara som en byggnad byggd på kvicksand. 

27 De som vaknar upp är färre än de som förblir kalla och likgiltiga inför det andliga. De är varken 

oroliga eller rädda inför det rådande kaoset och tillskriver allting ytliga orsaker. De är nöjda med sin lilla 

förståelse och säger: "Vad är det för mening med att lösa mysterier eller försöka tränga in i det 

outgrundliga, eftersom jag uppfyller alla de plikter som åläggs av dem som styr i det materiella och av 

dem som vägleder mig andligt genom religionerna? Finns inte den princip om det goda som Kristus lärde 

ut i denna pliktuppfyllelse?" Med dessa tankar lugnar de sig själva och övertygar sig själva om att de 

uppfyller sin andliga plikt. 

28 Men jag säger er att detta uppfyllande av era plikter bara är skenbart och inte verkligt, att det goda 

ni gör är mycket litet inför ert samvete och inför Gud, eftersom ert liv är ytligt, er andliga kunskap 

obetydlig, era gärningar fulla av själviskhet och fåfänga. 

29 I dina medmänniskors ögon, som du lätt kan lura, kan du troget uppfylla dina andliga och 

mänskliga plikter. Men inför ditt samvete och din Fader kommer du inte att kunna stå med skenbarheter - 

för där kommer sanningen fram i ljuset - och det är det som håller människor andligt sett stilla. 

30 Detta har lett till att det uppstått konflikter mellan vissa och andra. Medan de uppvaknade talar om 

spiritualisering, andliga gåvor, förmågor och uppenbarelser, reser sig spiritisterna och säger att dessa delar 

upp och förvirrar mänskligheten och orsakar tvivel och osäkerhet i trosuppfattningarna. 

31 Denna kamp kommer att vara oundviklig för att ljuset ska kunna komma fram och sanningen ska 

kunna lysa. Först då kommer ni att bli medvetna om att sanningen inte orsakar splittring och att min 

undervisning, eftersom den är baserad på sanningen, inte kan orsaka verk av splittring och oenighet bland 

människor, även om den till en början tvingar dem att kämpa sinsemellan för att nå ljuset. 

32 Var och en kommer att ta till sina egna vapen - vissa till de andliga, andra till de mentala, 

ytterligare andra till de materiella. 

33 De som bara litar på kraften i sina fysiska vapen kommer att bli besegrade, för segern kommer att 

vara på den sida som använder de andliga vapnen, vars natur och kraft är större. 

34 Även om Jesu läror avslöjade allt i den andra tidsåldern, förklarar och belyser spiritismen allt som 

var ett mysterium bland människorna. Utan dess hjälp skulle de aldrig kunna tränga in i kärnan av 

uppenbarelserna. 

35 Sannerligen säger jag er att endast Lammet kan öppna boken med de sju inseglen för att visa er allt 

dess innehåll. 
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36 Praktisera denna undervisning, människor. Tiden har kommit för att visa världen sanningen i mitt 

ord. Jag har kallat er för att göra er till budbärare som kommer att ge mänskligheten det budskap som den 

så väl behöver veta. 

37 Jag säger inte att när mitt ord når jordens folk kommer alla människor omedelbart att förvandlas 

till spiritister. Nej - till en början räcker det med att spiritualiseringen tillämpas på alla religiösa samfund. 

Då kommer du att se hur alla människor, när de minst anar det, kommer att ha rört sig mot en enda punkt, 

det vill säga mot harmoni, enhet och förståelse, som aldrig har funnits mellan dem. 

38 Ogräset kommer att ryckas upp med rötterna och i dess ställe kommer vete att växa, symbolen för 

överflöd, arbete, framsteg och fred. 

39 Välkomna alla dem som kommer och söker efter ljuset som belyser deras väg. 

40 Var med mig, jag är fyren som lyser på alla vägar. Detta ljus är inte nytt, det har skiner i 

människans samvete ända sedan början av hennes liv. Men eftersom människan var skapad för att av egen 

kraft tränga in i det andliga livets mysterier, var det nödvändigt att "Ordet" blev människa i Jesus och att 

riva sönder mysteriernas slöja med sitt ord. 

41 Har hela mänskligheten, i sina olika generationer, nått upp till Golgata för att reflektera över den 

oändliga kärlek som fick Kristus att dö genom människornas händer? Nej, mänskligheten ville inte veta 

allt som den gudomliga mästarens ljus avslöjade för den. Den föredrog vetenskapens ljus som utforskar 

naturens hemligheter, den föredrog jordisk makt framför själens storhet. 

42 Mitt ljus har inte för ett ögonblick upphört att lysa i samvetena. Men eftersom människan 

fortfarande är omogen och behöver att Fadern närmar sig henne på något sätt, sände jag Elias' ande med 

det lovande budskapet om en ny tidsålder. 

Elia gav världen uppenbarelsen om det sätt på vilket jag skulle komma för att kommunicera mig själv 

till människorna, och som min föregångare öppnade han människans sinne för att tala genom hennes 

läppar. Men han manifesterade sig också genom visioner och inspirationer för att meddela er att efter 

manifestationen genom det mänskliga intellektuella organet skulle dialogen från ande till ande komma. 

43 Vissa kommer att säga att min återkomst inte var nödvändig. Men de som tror det gör det bara för 

att de inte vet att Jesus avslöjar fariséernas hyckleri, driver ut köpmännen ur templet och inte böjer sig för 

dem som påstår sig vara stora. 

44 Jag behövs av dem som lider, som hungrar och törstar efter rättvisa, som längtar efter ljus och 

höjd, som förstår att själen måste gå framåt utan att stanna upp. Alla kallar de på mig i sina böner, 

bönfaller mig i sin smärta och frågar mig när jag ska komma. De vet att mänskligheten desperat behöver 

mig, mitt ord, min balsam och mina mirakel. 

45 Ser ni nationerna i eviga krig? Ser ni de krig som är det mest bestämda förnekandet av den kärlek 

som jag lärde ut? Ser ni de religiösa samfund som är fientliga mot varandra, trots att de kallar sig kristna 

och predikar Mitt högsta bud att "älska varandra"? 

46 Hur mycket elände och hur mycket lidande har inte mänskligheten drabbats av på grund av dessa 

krig som utlösts av människans maktsträvanden och av dessa skillnader i trosuppfattningar. 

47 Jag har gett er i denna tid ett frö som knappt har börjat gro i detta folks hjärta. Men sannerligen 

säger jag er att denna lära kommer att skaka om mänskligheten och att den kommer att tros som en sann 

uppenbarelse från Gud. Ni alla - alla som har fått en uppgift eller ett uppdrag i Mitt verk - har en plikt att 

presentera Min lära i all dess renhet. 

48 Spiritualism har inget att göra med riter, traditioner eller religiösa ceremonier, den står över all 

yttre gudstjänst. Därför säger jag er att den som blandar riter som han har lärt sig från sekter eller kyrkor 

med min undervisning blir en profanatör. 

49 Hur skulle era medmänniskor kunna beundra ljuset från denna uppenbarelse om ni döljer det 

bakom slöjan av era materialiseringar och mysterier? 

50 Spiritualismen är inte en sammanslagning av religioner, den är i sin enkelhet den renaste och mest 

perfekta läran, den är Guds ljus som sänker sig ner till den mänskliga anden i denna tredje tidsålder. 

51 Jag berättar allt detta för er, människor, eftersom ni är min första sådd i denna tid, så att ni kan 

omfamna sanningen och inte bli anklagade av mänskligheten för att vara falska eller profana. 

52 Om du sjunker ner i fanatism kommer du att bli skyldig till det. Ty kunskapens bok har funnits 

framför dina ögon och har upplyst själen. 
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53 Ni som kommer från olika vägar - ta emot mitt ord, bär min säd och så den på era åkrar. Känn till 

karaktären av den sanning som Mästaren lämnar till dig. 

54 Tro inte att ni är fullkomliga för att ni har kunskap om en fullkomlig lära. Men om du försöker 

fullgöra ditt uppdrag med den största renhet som en människa kan vara kapabel till, kommer jag att placera 

i din väg alla de som längtar efter ett ord av sann tröst. 

55 Var medveten om att hur rena och kärleksfulla dina verk än är kommer du att fortsätta att bli 

attackerad. Då får du möjlighet att med exempel på förlåtelse, ädelhet och barmhärtighet lära ut hur man 

försvarar den sanning som du känner att du bär i ditt hjärta. Ni ska inte försvara era materiella tempel, ni 

ska inte heller försvara era namn eller er personlighet, utan den sanning som har placerats inom er. 

56 Ni som kommer till mig med sorg och trötthet i era hjärtan - lyssna på mig, för jag vet att ni genom 

kärnan i mitt ord kommer att hitta tillbaka till frid, tro och glädje. 

57 Ni kommer barfota, med ömma fötter, eftersom ni i den stora öknen har slitit ut sandalerna som 

skyddade er från stenarna och den brinnande heta sanden. Men här kommer du att få tillbaka allt du har 

förlorat, för jag älskar dig och ger dig bevis på det igen. 

58 Hur kan du låta ljuset i din tro bli matt? Hur kan du ha avvikit så långt från den sanna vägen att till 

och med den inre kunskapen om att du har andevärlden har gått förlorad inom dig? 

59 Endast min gudomliga manifestation kan ge er kunskapen om att ni befinner er i en ny tid. För du 

hade sjunkit in i sömnen. 

60 I ditt innersta väsen kände du en okänd längtan, och en märklig törst blev starkare och starkare 

utan att du kunde avgöra varför. När detta behov blev skrämmande var det för att tiden hade kommit då du 

skulle ta emot mitt nya budskap. 

61 Det var själens hunger och törst som plågade dig - hunger efter sanning och fred, törst efter kärlek 

och ljus. 

62 Jag ville att mitt ord skulle vara som kristallklart och friskt vatten, vars essens skulle innehålla 

själens sanna och eviga näring - på ett sådant sätt att när ni skulle komma för att höra mig, skulle ni ge er 

själva till mig som den trötta vandraren som, när han upptäcker en källa, kastar av sig den börda han bär 

och girigt kastar sig ner till den efterlängtade vätskan för att få förfriskning. 

63 Ni har inte alla med er en andlig törst. De som verkligen har känt den har helt enkelt släckt den 

med mina ord. Det finns dock många som, trots att de har hört mig upprepade gånger, klagar över att deras 

smärta och problem förblir desamma. Orsaken är att de inte söker mitt väsen, utan världens varor. 

64 Förstå detta väl så att ni aldrig kan lura er själva. 

65 Se också på det faktum att vissa människor inte saknar något nödvändigt, de lever omgivna av 

bekvämligheter, och ändå är det något som förmörkar deras liv, något skrämmer dem, något saknas. Det är 

närvaron av det andliga i deras liv som de längtar efter. Det är frånvaron av detta ljus som gör deras liv 

mörka. När de hörde mig utropade de inombords: "Detta är vad jag sökte, detta är vad jag hoppades på, 

detta är vad jag saknade! 

Andra har dock kommit hit och klagat över att de har förlorat sina ägodelar, sin hälsa och sina känslor, 

och tomheten i deras hjärtan har inte fyllts av mitt ord. Men när de återfick vad de hade förlorat gick de 

därifrån utan att åtminstone minnas detta himmelska ord som de hörde en dag. 

66 Alla är inte redo att känna och förstå denna uppenbarelse. Medan vissa stannar kvar, lämnar andra 

mig, eftersom alla inte törstar efter mig, eftersom längtan efter det andliga inte är densamma hos alla. 

67 Jag vill be er att noga observera mänskligheten, folken och nationerna, så att ni kan bli medvetna 

om hur de har gjort sina liv till en plågsam öken, vars brännande sol förtrycker dem och vars torrhet 

dominerar och utmattar dem. Misstänker ni inte den omätliga törst som samlas i människornas hjärtan? 

För nu uppstår också oasen med behaglig skugga och härlig friskhet, med ständigt kristallklart vatten, så 

att de där kan stilla sin längtan efter sanning, sin törst efter kärlek och fred. 

68 Många kommer till källan, och när de dricker dess vatten kommer de att säga, precis som du: 

"Detta är vad jag sökte." Men många andra kommer också dit i tron att de kommer att hitta det som de har 

förlorat i världen igen. Men besvikna kommer de att vända mig ryggen och förneka att det finns ens den 

minsta sanning i denna uppenbarelse. 
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De kommer att ge sig av, men allt är förutsett och förberett för att de ska återvända när själens sanna 

törst äntligen kommer och de åkallar mig i sin öken och säger till mig: "Fader, förlåt oss och ge oss en ny 

möjlighet att komma till kunskap om din sanning." 

Då kommer jag, som redan hade förlåtit dem när de högmodigt förkastade vattnet från min källa och 

brödet från mitt bord, att erbjuda dem min väg så att de kan glömma sin trötthet på den, så att de kan 

återhämta sig, fyllas med frid och lyftas upp av mitt ljus. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 274 
1 Välkommen, pilgrimer från alla tider, som stannar till på er väg på denna nådens dag för att höra 

mitt ord och för att andligt sätta er vid mitt bord. 

2 Jag ger ditt hjärta vila och frid så att du kan höra mig. Ty jag säger er i sanning: Mitt ord är den 

väg som leder till frid och välbefinnande. 

3 Men sök mig inte bara för att be mig om det som rör materia. Det är sant, jag har den helande 

balsamen för alla de sjukdomar som plågar dig och jag har nycklarna som öppnar portarna till arbetet. Men 

utöver det har jag med mig en oändlig rikedom av varor för anden, en ström av visdom, en outtömlig källa 

till andliga glädjeämnen. 

4 Jag vet att innebörden av denna undervisning överraskar många när de hör den för första gången, 

och det beror på att min undervisning talar till deras andliga själ. Jag letar efter dem och vänder mig till 

dem för att erbjuda dem ett rike bortom denna värld genom att berätta för dem vilken väg som leder till det 

utlovade hemmet. 

Men den person som lever för sig själv, som bara älskar sina egna, som bara tänker på sig själv och 

förväntar sig allt av världen - när han hör talas om avstående, om tålamod, om uppoffring, om osjälviskhet 

och barmhärtighet, frågar han sig själv: "Om jag ger allt, vem kommer då att ge mig? Eftersom jag har så 

lite i det här livet - varför skulle jag avstå från det?" 

5 Jag förlåter dem, för de kan inte tänka annorlunda, deras egoism kommer från deras okunnighet. 

Men när de hör Mig mer än en gång, och en gnista av det ljus som finns i Mitt Ord lyser upp deras själ, 

vaknar den upp som från en lång sömn, och de frågar sig själva med förvåning och förvirring: "Var är jag, 

vem har talat till mig?" 

6 Mitt Ord fortsätter under tiden att beröra själen och vibrerar kärleksfullt hjärtats strängar tills 

slutligen själens smärta som länge har samlats i personen bryter sin fördämning och rinner över i tårar, 

vilket betyder bekännelse, uppvaknande till tro, andlig uppståndelse och början på uppstigningen till 

Ljuset, Sanningen och det Eviga. 

7 Detta gäller dock inte alla. Men de som en gång kom till manifestationen av mitt ord och som i 

sina hjärtan hade själviskhet, kärlek till det materiella, arrogans och argument för att förneka min 

undervisning om anden, när de hörde min lektion den dagen, mindes omedelbart den dag då de kom hit 

fulla av mörker och sedan skådade ett ljus som de aldrig hade trott skulle existera. 

8 Många av dem är nu mina mest lojala och osjälviska medarbetare. 

9 Människor: Mitt ord är en ström av kärlek som renar människor och förbereder dem för ett bättre 

liv. 

10 Marvel: Jag ger er nu min undervisning, som skall frälsa syndare genom att även sådana syndare 

talar med sina läppar. 

11 Ni kan inte förstå min universella frälsningsplan, men jag låter er få veta en del av den så att ni kan 

ta del av mitt arbete. 

12 Endast jag vet vad den tid som världen lever i betyder. Ingen människa kan förstå verkligheten i 

denna timme. Från första början har människorna ständigt smutsat ner sig själva tills de har förmörkat sina 

känslor och själar och skapat sig ett sjukt, rastlöst och sorgligt liv. Men nu har reningens timme kommit. 

13 Ni som har hört detta gudomliga ord har en uppfattning om vad som händer just nu och ni kommer 

att vara angelägna om att be, att akta er för att göra det onda och att göra något gott i stället. Men inte hela 

mänskligheten känner till innebörden av händelserna i denna tid, och därför råder det förvirring bland 

människorna, förtvivlan, lidande, hat, otyglad makthunger, last, brott och alla låga passioner. 

14 Världen behöver mitt ord, folken och nationerna behöver min kärleksundervisning. Regenten, 

vetenskapsmannen, domaren, pastorn, läraren - de behöver alla min sannings ljus, och det är just därför jag 

har kommit just nu för att upplysa människan i hennes själ, hjärta och sinne. 

15 Skulle ni inte känna er nöjda om ni tjänade min Ande som vägvisare för att förbereda min ankomst 

till jordens hjärtan, folk och nationer. Men om ni vill skapa brytningar och bereda vägar, vilka exempel 

och bevis kan ni då ge? 

16 Glöm inte att mitt verk är perfekt, evigt, kraftfullt, klart och fullt av ljus. 
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17 Ni som fortfarande är omogna lärjungar: ni vet inte hur andarna i de högre världarna älskar mig - 

varelser som är era bröder och systrar. Om du visste hur de älskar mig, hur de tjänar och lyder mig, skulle 

du känna en djup ånger över ditt beteende mot din Fader, och du skulle skynda dig att skapa en helgedom i 

ditt hjärta för att erbjuda den till honom som älskar dig med fullkomlig kärlek. 

18 Låt min kärlek vara i ditt hjärta så att det blir känsligt för människors smärta. Du måste lära dig 

medkänsla så att du kan praktisera förlåtelse och trösta dem som lider. 

19 Låt mitt ord skaka ditt hjärta så att det slår i kärlek till din nästa. 

20 Håll mina lärdomsord i minnet, för just dessa ord kommer att tjäna er som vapen i striden när ni 

måste bli sanna utsättare av min sanning. 

21 Kom nära, för jag tröstar dem som gråter, och ni gråter - vissa gråter, andra innerligt, utan att 

snyftas. 

22 Jag skördar din smärta och förvandlar den till frid - jag som är den enda som tränger in till själens 

botten. Jag kommer för din själs börda - den börda som du ännu inte kan bära. 

23 O ni själar inkarnerade i människor! Du har inte kommit till jorden för att smärtorna, problemen 

och prövningarna ska besegra dig. Ni har kommit för att triumfera i motgång och motgång. 

24 Gråt inte längre och sov inte längre. Människans andliga själ kämpar mot allt - mot prövningar, 

smärta och passioner. 

25 Du har upplevt livets alla svårigheter, det är så du har velat det. Men din tro, din vilja och dina 

ansträngningar kan lyfta dig över materia och smärta. 

26 Förstår ni inte mitt ord? Det är så enkelt! Men ni är klädda i materia och når ofta inte fram till 

kärnan av dess innebörd eftersom ni inte förstår den. En dag kommer det att komma en dag då din själ - 

som redan saknar ett kroppshölje - kommer att upprepa mina meningar med glädje och förstå mina läror, 

och från detta minne kommer en ström av ljus att sprudla på din väg. Men ni kommer att beklaga er över 

att ni inte kunde förstå mina läror när ni vandrade på jorden, där ni saknade en andlig stab eller ett andligt 

stöd. 

27 Memorera mina läror när du kan. För om de försvinner från ditt minne, om de försvinner från ditt 

hjärta, om du glömmer dem och avstår från dem, kommer du att söka dem senare och inte finna dem 

längre. Det är som om du ägde en källa och lämnade den, och när törsten plågar dig och du söker efter den 

är det som om vattnet har avdunstat för dig. 

28 Om du vill veta hur du ska gå igenom detta liv utan törst och utan utmattning, och om du vill bli 

upplyst, om du vill vara i det andliga - om du vill undvika smärta och förvirring, använd dig av min 

undervisning, låt den bli outplånligt inpräntad i ditt väsen och gör den till lag och norm i ditt liv. 

29 Om Fadern skulle be dig att redovisa din sak i dag, vad skulle du göra då? Vad skulle du kunna 

visa upp för din själs skull? 

30 När ditt samvete säger till dig att du inte har älskat, trots att det är lagen - tror du då att du är redo 

att gå från det mänskliga till det andliga? Hur många själar som vandrar runt i rymden skulle inte vilja 

göra sig hörda av människorna och säga till dem: "Slösa inte bort din tid som jag har slösat bort den." 

31 Sannerligen säger jag er att om ni studerar var och en av mina meningar, så kommer ni att få en 

bättre bild av er livsväg. För var och en av dem innehåller essens, visdom och evighet. 

32 Den som tar till sig mitt ord vet äntligen vad som kom in i världen - vet varifrån det kom och vart 

det måste återvända. 

33 Den som mättar sig med denna essens kommer aldrig mer att säga att denna värld bara består av 

smärta, tårar och bitterhet, eftersom han vet hur han ska höja sin tro och kärlek över smärtan. 

34 Denna värld, där människan har lidit och gråtit så mycket, är en plats som många vill fly från. Men 

sannerligen, jag säger er, jag har bestämt att ni ska fylla den med kärlek. Men om jag skulle fråga er alla i 

denna stund hur mycket kärlek ni har sått på den, vad skulle ni svara? 

35 Jag vill att ni berättar för mig att ni har förstått Kristus - han som en dag sa till er: "Älska 

varandra". Inse att jag ställer den här frågan efter många århundraden av outtröttlig undervisning. 

36 Det är därför jag fortsätter att säga till er att lära er att lära er att höra mig, att lära er att bli stilla 

när "Ordet" talar, så att det gudomliga fröet kan gro och blomma i era hjärtan. 
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37 Jag har haft ett oändligt tålamod att vänta på att ni ska höra min röst. Varför har ni inte lite tålamod 

när ni utsätts för en prövning? Jag säger er att den som inte har något tålamod kommer att lära sig det 

under denna tid av gottgörelse. Även hon är en lärare, även om hon undervisar med hårdhet under en kort 

tid. Varför inte hellre lära sig av den gudomliga mästaren som bara undervisar med kärlek? 

38 För materialisten är tiden inte samma sak som för den andliga människan. För den ena är det en 

rättvisa, för den andra en välsignelse. Men århundradenas ljus har alltid passerat över människorna, smekt 

vissa och väckt alla. 

39 När kommer du att låta detta ljus avslöja sig självt genom din ande själ? När kommer jag att finna 

människan fri från kedjor och redo att flyga upp till mig? 

40 Det finns fortfarande många vandrare som har gått vilse, många människor som har gått vilse i 

okunnighetens mörker, eftersom de är mer "kött" än ande, mer lögn än sanning. 

41 Hos dem är materien segraren och den besegrade är anden. Det är dessa förlorade som jag bjuder 

in till andens fest, till kärlekens bankett där mitt himmelska bord väntar på alla för att befria dem från så 

mycket bitterhet och så mycket ensamhet. 

42 Jag skall ge dem min mat - bröd, frukt, vin och honung - som i verklig mening är hjärtlighet, tröst, 

fred, hälsa och kunskap. 

43 Den bön som du sänder upp i tystnad är en sann andlig lovsång, vars toner blandas med de 

rättfärdigas och änglarnas. 

44 Du tar med dig dina skuldbördor in i min närvaro, visa mig hela ditt liv. Men jag säger er: I ditt 

väsens hemlighet finns det lidanden och försoningsplikter som du inte känner till och som bara jag känner 

till. Men det spelar ingen roll att ni inte talar med mig om allt detta och inte heller frågar mig på grund av 

allt ni inte vet om ert förflutna. Jag är i allting, och ingenting undgår min barmhärtighet, precis som 

ingenting undgår min rättvisa. 

45 Känn min faderliga kärlek, låt mörkret, lidandet och tårarna försvinna i den. Stärk er i mig, återfå 

hälsa och frid, återvänd starkt till kampens väg. 

46 Detta är det ord du söker, som ger tröst, som ger nytt mod och fyller dig med hopp. Varför följer ni 

mig trots prövningen? Varför kastar du inte korset från dina axlar? För i innebörden av mitt ord finner du 

en absolut förståelse för alla dina lidanden. 

47 "Israel" kallade jag det folk som jag för närvarande samlar runt min nya uppenbarelse, för ingen 

vet bättre än jag vilken ande som bor i var och en av de kallade i denna "tredje tidsålder". 

48 "Israel" har en andlig betydelse, och jag ger dig detta namn för att du ska veta att du är en del av 

Guds folk. För "Israel" representerar inte ett folk på jorden, utan en värld av andar. 

49 Detta namn kommer att bli känt igen på jorden, men utan att det är fel, i sin sanna betydelse, som 

är andlig. 

50 Ni måste känna till ursprunget och innebörden av detta namn; er tro på att ni är barn av detta folk 

måste vara absolut, och ni måste ha fullständig kunskap om från vem och varför ni har fått denna 

beteckning, så att ni kan stå emot de attacker som kommer att komma till er i morgon från dem som ger 

namnet "Israel" en annan innebörd. 

51 Ni är de andliga människor som verkligen kommer att förstå mysteriet med stegen som Jakob såg 

med andens ögon i en dröm. Jag ser att du redan är kapabel att förstå mina lektioner och har förenat dig för 

att avslöja dem för dig. 

52 Förmågan att förstå kommer av utveckling, utveckling och samlad erfarenhet. 

53 I sanning säger jag er att innan världarna skapades och innan människan dök upp på jorden fanns 

er själ redan. Det var en tid av okunnighet för den, ett liv i dessa förberedande hem - tider då själen lärde 

sig att bebo jorden genom att inkarneras i människan. 

54 Ditt sinne tar inte emot intrycken eller minnesbilderna från din själs förflutna eftersom kroppen är 

som en tät slöja som inte tillåter dem att tränga in i själens liv. Vilken hjärna skulle kunna ta emot de 

bilder och intryck som själen har fått under sitt förflutna? Vilken intelligens skulle kunna förstå det som är 

obegripligt för den med hjälp av mänskliga idéer? 

55 På grund av allt detta har jag ännu inte tillåtit dig att veta vem du är andligt, eller hur ditt förflutna 

var. 
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56 Kan du veta på vilket sätt jag formar Israels folk? Nej, jag har bara avslöjat för dig vad du behöver 

veta nu och så långt du kan förstå. På så sätt har jag berättat för er att ni är barn till Guds folk, att ni tillhör 

det i anden och inte i köttet, att er uppgift är att föröka er i oändlighet och att bjuda in alla att ingå i detta 

folks krets, och att det är ert öde att bära ljuset överallt till alla världar. 

57 I den första tidsåldern gav jag en man namnet Israel. Det var Jakob, så att han skulle bli stammen 

till ett folk som skulle kallas likadant. Detta namn var andligt, så att människorna skulle vara som en bok 

som öppnats inför anden i mänsklighetens historia. 

58 Att människor hörde min röst avslöjade gåvor som fanns i anden. De fick min lag genom Mose 

och utsattes för stora prövningar. De hade inget annat uppdrag på jorden än att inför hedniska nationer 

avslöja den levande och sanna Guds existens och lag. 

59 Patriarkerna, profeterna, siarna, ledarna, lagstiftarna, domarna och kungarna var mina budbärare, 

mina språkrör, mina tjänare och instrument för att avslöja mig ibland i kärlek, ibland i undervisning, 

ibland i rättvisa. Genom dem gav jag bevis på min makt till andra folk. 

60 I dag, när många århundraden har gått och det folkets glans och domslut ligger långt tillbaka, bör 

man inte underskatta dess historia. För om du överför den från den jordiska meningen till den andliga 

meningen kommer du att få oändliga läror och exempel på läror, varigenom du slutligen kommer att förstå 

att Israel är en symbol, en symbol, en liknelse, och att det nya Israel, som jag för närvarande håller på att 

forma, innebär dess förverkligande i dess andliga mening. 

61 Se: På den tiden, när Israel, efter att ha fått sin befrielse från Egypten och erövrat det utlovade 

landet genom sin tro och uthållighet, grundade huvudstaden genom sina barn och gav den namnet 

"Jerusalem", uppförde de där ett tempel för att hedra Jehova, vilket var som en trosfackla för hjärtan. 

62 Vem skulle ha sagt till det folket, som tackade Fadern för att han hade gett dem vila i det utlovade 

landet, att de i den stad som de kallade helig skulle slå Messias mot en blodsskena? 

63 Ni, som är det nya folket som kämpar för att frigöra er från "Faraos" makt, som är materialisering, 

okunnighet, fanatism och avgudadyrkan, börjar den stora ökenvandringen. Men sedan, när du kände rädsla 

för ensamheten, hungern och farorna, såg du plötsligt att ett "moln" sänkte sig över berget, och att från 

"molnet" släpptes en stråle av gudomligt ljus som, när det nådde din förståelse, blev ordet som är visdom. 

64 Detta ord är Guds lag, den perfekta lagen om kärlek, rättvisa och fred. Det är också det nya manna 

som kommer att ge dig näring och göra det möjligt för dig att nå det nya Jerusalem. 

65 Den staden finns inte längre på denna jord, den är inte längre av denna värld: den staden finns i det 

andliga. Men när ni en gång har bebott den för evigt och jag kommer till er som Messias, kommer ni inte 

längre att kröna mig med törnen, inte heller ge mig vinäger att dricka eller spika fast mig på ett kors. Jag 

kommer till er som den dag då folkmassorna täckte marken med sina kappor, sjöng lovsånger och viftade 

med palmblad. Ni kommer att ta emot mig i era hjärtan när ni firar Mästarens triumfatoriska intåg i 

Jerusalem. 

66 När detta sker kommer jag inte längre att lämna er. 

67 Förstår ni den gudomliga innebörden av dessa uppenbarelser och den jordiska innebörd som ni har 

gett dem? 

68 Nu är jag bara tillfälligt med er, precis som jag en gång var. Tiden närmar sig redan då jag inte 

längre kommer att tala till er, men mänskligheten har inte känt min närvaro. 

69 Från det "berg" från vilket jag sänder er mitt ord och betraktar er måste jag utbrista inför min 

avresa: "Mänsklighet, mänsklighet, ni som inte har vetat vem som har varit med er!" Precis som under den 

"andra epoken", strax före min död, såg jag på staden från ett berg och ropade med tårar: "Jerusalem, 

Jerusalem, du som inte har känt det goda som har varit med dig." Det var inte för världens skull som han 

grät, det var för människornas själar som fortfarande var utan ljus och som fortfarande måste utgjuta 

många tårar för att nå sanningen. 

70 Om allt det som människorna ägde under den första eran inte bara hade varit en symbol, skulle min 

allsmäktiga rättvisa ha bevarat staden med dess tempel och dess traditioner intakt. Men allting förstördes 

så att endast lagen skulle fortsätta att lysa i samvetena och alla skulle förstå att andens rike verkligen inte 

är av denna värld. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 275 
1 Jag är kärleken, vilket är anledningen till att ni är förlåtna och åtnjuter mina nådegåvor. Men 

förvänta dig inte bara smekningar och gåvor från din Fader. Kom ihåg att jag också har kommit som 

Mästare för att få er att förstå era brister och ofullkomligheter och för att lära er hur ni måste rätta till er 

själva. 

2 Jag är med dig i din ande och lyser mitt ljus i ditt sinne så att du kan uppskatta värdet av det du för 

närvarande får och samtidigt inse att allt du får inte har förvärvats genom förtjänst. Jag får dig också att 

förstå att det du har fått hittills inte är allt jag har att ge dig, och att det du längtar efter idag inte heller är 

allt som din andliga själs längtan kommer att innehålla när den väl är mer utvecklad. 

3 Tillsammans med de prövningar och lärdomar som livet ger dig arbetar min undervisning för att 

förklara och belysa innebörden av varje lektion. För endast kunskapen, erfarenheten och utvecklingen 

kommer att kunna ge er den förtjänta benämningen "lärjungar till min gudomlighet i den tredje tidsåldern". 

4 Vad skulle du kunna ge dina medmänniskor, vad skulle din frukt bli, vad skulle vittnesmålet och 

bekräftelsen av det ord eller den lära du vill predika bli, om du saknade din egen erfarenhet? 

5 När du väl har transcenderat och sedan möter människor som lider och är förtvivlade för att de inte 

kan få det de eftersträvar i världen, kommer du att se hur deras materialism står i kontrast till mina 

lärjungars upphöjdhet, vars tillfredsställelse kommer att vara stor eftersom deras strävanden och 

önskningar kommer att vara ädla, grundade på den fasta övertygelsen om att allting i det här livet är 

förgängligt. 

6 Mina lärjungar kommer att tala till världen genom exempel på andlighet - genom ett liv som 

kämpar för att föra själen närmare det gudomliga i stället för att kedja fast den vid världens falska skatter. 

7 Jag vet att materialisterna kommer att bli indignerade i den kommande tiden när de får höra denna 

undervisning, men deras samvete kommer att säga dem att endast mitt ord talar sanning. 

8 I människans liv är allting förgängligt: ungdomen är en flyktig skenbild, berömmelsen är kortvarig, 

nöjet är kortvarigt. Därför inspirerar min undervisning er med idealet att uppnå det eviga. För andens 

glädjeämnen och den ära som är avsedd för den, när den väl har vunnits, kommer aldrig att förgås. 

9 Människor, det är så lätt att lägga till lite andlighet i era liv att jag säger till er: Varför gör ni det 

inte? Varför försöker du inte? Det är inte nödvändigt för er att ta bort er från era mänskliga plikter. 

10 Det räcker med att ni ger era verk en aning spiritualisering för att ni ska upphöra att vara enbart 

jordiska varelser och bli varelser av det högre andliga livet, kapabla att förstå innebörden av människans 

öde. 

11 Jag säger er återigen att jag inte tar er bort från er uppgift i världen, för även där har ni heliga 

plikter. Men jag säger er att ni inte ska ge världen större betydelse än er andliga utveckling. 

12 Det är nödvändigt att ni fördjupar er i kunskapen om mitt verk, att ni tar till er mitt ord och förstår 

innebörden av mina läror. 

13 Jag talar till själarna för närvarande, i vetskap om att mitt ljus kommer att överföras från dem till 

de materiella kropparna, och att dessa, när förståndet och sinnena väl är upplysta, kommer att bli villiga 

instrument för anden. 

14 Ni många människor som hör detta ord: Stäng dina materiella ögon och hör din Herres röst i 

oändligheten. 

15 Vid den här tiden är det inte människan Jesus som talar till dig och som du kan se på torg och 

gator, på stigar eller i dalar - det är Jesu Ande som är närvarande i varje ande och i varje sinne, det är mitt 

universella ljus som strömmar ut över alla Guds barn. 

16 Människor, skulle det inte glädja er att se hur min undervisning bär frukt i världen? Längtar ni inte 

efter att se denna tårarnas dal förvandlas till ett fredsland? Arbeta då med kärlek och du kommer att få 

denna lycka i din själ. Ja, lärjungar, i er själ, för ni vet inte vad som kommer att vara ert hem vid den tiden. 

Men det spelar ingen roll att du bara kommer att se Ljusets seger från den andliga dalen - mer än så, 

därifrån kommer du att uppskatta frukten av ditt arbete och din kamp ännu mer. 

17 Era hjärtan slår snabbare och ni säger till Mig: "Mästare, när kommer vår själ att kunna sjunga 

denna triumfens sång?" 
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18 Ledarna i samhällena säger till mig: "Fader, våra ansträngningar ska inte vara fruktlösa." Ändå 

säger jag till både vissa och andra att det är fullt möjligt att nå detta mål, att det inte kräver att ni offrar era 

liv för att nå detta ideal. Men ni måste följa var och en av mina bud, så att allt ert arbete bygger på min 

sanning och att allas ansträngningar är inriktade på det slutliga mål som jag har utstakat för er. 

19 "Andlighet", "förening", "lydnad" - detta är den fasta grunden för den helgedom du ska bygga för 

din Fader. Om du lever upp till detta kommer du äntligen att få uppleva hur mitt arbete och din kamp för 

mänskligheten blommar och bär frukt. 

20 Sedan Mitt Ord började manifestera sig genom dessa röstbärare har jag inspirerat er med andlighet, 

jag har krävt förening av er och jag har lärt er lydnad. 

21 De som har kommit först och de som har kommit sist känner till dessa läror, som ständigt upprepas 

av mina röstbärare. 

22 Min instruktion har talat till er om spiritualisering, så att ni kan frigöra er från all yttre tillbedjan av 

Gud och lära er att älska och tjäna mig på ett andligt, djupt, uppriktigt, upphöjt och rent sätt. 

23 Jag har ofta talat om förening till er, för om ni inte förenar frukten av era gåvor och era krafter i 

kampen, om ni arbetar individuellt, kommer ert arbete inte att bära någon frukt. 

24 Jag har talat till er om lydnad så att alla era handlingar är underställda en fullkomlig vilja, så som 

den är min, och att ni aldrig missar vägen för att uppfylla den. När manifestationen av Mitt Ord sedan når 

sitt slut kommer ni alla att kunna ge världen bevis på sanningen i Min uppenbarelse. 

25 De som följer dessa bud kommer att finna tro bland sina medmänniskor. Men de som förbigår dem 

och som påstår sig undervisa folkmassorna mitt i deras oenighet, olydnad och brist på andlighet - jag säger 

er att förr eller senare kommer deras bedrägeri och hyckleri att avslöjas, och de kommer att hamna i de 

största prövningar och överges även av de mest trogna. 

26 Skulle du kunna kalla detta för seger i min undervisning? Nej, folk, det är inte förvirring som ni 

kommer att finna i slutet av striden. Det är frid, glädje och ljus, i vilket din dags arbete ska kulminera. 

27 Tror ni att Min Ande skulle förbli obegränsat likgiltig inför bevis på otacksamhet och olydnad hos 

en del av detta folk? Nej, folk, jag ska sända min rättvisa och med den ska jag få dem som inte lyder mig 

att darra, precis som jag fick dem att darra av min ömhet när de hörde mitt ord. 

28 Min undervisning kan inte vara tydligare och enklare. Men om ditt minne skulle svika dig och du 

skulle glömma dem, kommer jag att inspirera dem som måste sammanföra Mina lektioner att utifrån dem 

forma boken av Mitt Ord som ges i denna tredje tidsålder. Den här boken kommer att påminna dig om allt 

du har glömt, den kommer att få dig att gråta av ånger när du är i dina prövningar och den kommer att få 

dig att förstå att det till slut är min vilja som sker och min sanning som segrar. 

29 Varför verkar mitt ord ibland vara hårt för dig? Den innehåller ingen hårdhet, den är full av den 

kärlek jag har till dig. Ty er far vill inte att hans barn ska gråta. 

30 När jag talar till er i denna ton, sök bakom domarens ord efter Mästarens närvaro och Faderns 

väsen, och ni kommer att upptäcka allt detta. 

31 När jag varnar er och profeterar för er, vet att jag känner er framtid och att jag känner er bättre än 

ni känner er själva, för jag är Livet. 

32 Lär er att lyfta er själva andligt till mig i er tystnad. Tala till mig i din andliga hängivenhet och du 

kommer att få mitt svar. 

33 Utbilda ditt sinne genom att få det att avstå från alla överflödiga tankar, genom att lära det att dra 

sig tillbaka i den andliga dialogens ögonblick, så att det inte blir ett hinder som hindrar er från att 

koncentrera er och frigöra er i det välsignade ögonblicket. 

34 Hur lycklig är inte själen som uppnår denna andliga förberedelse och denna inre befrielse. Alla 

dess gåvor kommer fram i ljuset och avslöjar sig själva! Inspiration, uppenbarelse, helande kraft, det inre 

ordet och många andra förmågor visar sig och visar sitt väsen och sin uppgift. 

35 Avsätt några stunder av din tid varje dag och använd dem till andlig bön, så kommer du snart att 

uppleva frukten av denna praxis. Vänta inte på den dag då jag ger mig till känna för att ge er mina 

instruktioner och förbereda er. För då kommer ni att börja om och om igen och snubbla över störningar 

som inte gör det möjligt för er att friska upp er andligt. 

36 Ägna en stund varje dag åt denna övning. Du kommer alltid att finna mig redo att lyssna på dig 

och hjälpa dig. 
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37 Sann bön har inte praktiserats av människorna under den tiden. Därför var de tvungna att formulera 

böner och framställningar och upprepa dem mekaniskt så ofta som de behövde. 

38 Människan vet inte längre hur hon ska inspirera sig själv för att tala till mig med själen. Han kan 

inte längre det andliga språk som alla borde kunna, eftersom han inte känner till det förfarande som han 

ska tillämpa genom att avstå från varje rit, förkasta varje materialisering och koncentrera sig på kärnan i 

sig själv för att kunna uppfatta Min närvaro och ta emot inspirationens ljus. 

39 Därför säger jag er: ju mer ni offrar er benägenhet att be inför symboler och att tillägna mig 

ceremonier för att söka den inre helgedomen, desto mer kommer ni att uppleva hur er gåva för andlig 

kommunikation utvecklas, växer och höjs, vilket för er steg för steg närmare dialogen mellan ande och 

ande, vilket kommer att ske när människan vet hur man ber med fulländning. 

40 Förstå nu att om det är min vilja att ni ska lära era medmänniskor hur man når fulländning i bön, 

måste ni förbereda er för att ge bevis på sanningen och kraften som finns inom honom. 

41 Vill du lära dem att det räcker med att blunda för att det ska bli perfekt? Vill du lura dina grannar 

genom att få dem att acceptera ett beteende utan mening, när det inte finns någon sann förberedelse inom 

dig? Detta är inte rätt väg att gå. För ni ska inte lura er själva eller era medmänniskor, än mindre er Fader. 

42 Om du lär ut att be är det för att du ska kunna bevisa sanningen, kraften och effektiviteten i den 

andliga bönen. Du ska bota de sjuka genom bön, du ska skapa fred där oenighet råder, du ska rädda den 

som är i fara. Då kommer du verkligen att finna tron och andra kommer att vilja göra detsamma. Din 

undervisning kommer att väcka tro i hjärtan som kommer att bli förvånade över sanningshalten i de bevis 

du ger dem. 

43 Glöm inte: för att bönen ska vara effektiv måste din tro vara fast, stor, så att barmhärtigheten är 

kärnan i din upphöjelse till mig. 

44 Alla de som utförde mirakel - alla de som gav bevis på andlig kraft - bad på detta sätt. Det är så 

patriarkerna i de första tiderna bad: från ande till ande. Det var så Moses bad i öknen och Daniel i 

lejongropen. På samma sätt gjorde jag i Jesus för att stärka människan i kunskapen om sann bön genom att 

inför hennes ögon bevisa kraften i andlig bön. 

45 Jesus bad i öknen inför folkmassorna och förökade bröd och fiskar till folkets förvåning. Han bad 

vid Lasaros grav och gav bevis för att böner som föds av tro och barmhärtighet ger hälsa och liv. Han bad 

med lärjungarna och uppenbarade för dem den kraft som människan får när hon vet hur hon ska 

kommunicera med sin Fader. 

46 Hur långt har inte mänskligheten avvikit från mina instruktioner! Allt i den är ytligt, falskt, yttre, 

pråligt. Därför är dess andliga kraft noll och intet, och för att kompensera bristen på styrka och utveckling 

i själen har den kastat sig i armarna på vetenskapen och den utvecklade intelligensen. 

47 På detta sätt har människan med hjälp av vetenskapen kommit att känna sig stark, stor och mäktig. 

Men jag säger er att den styrkan och den storheten är obetydlig vid sidan av kraften hos den andliga själen 

som ni inte har tillåtit att växa och manifestera sig själv. 

48 När utsvävningen och materialismen hade nått sin höjdpunkt bland människorna och fått dem att 

glömma sitt ursprung - när den överflödande strömmen av passioner, nöjen och laster hade förvandlat 

många människor till lättsinniga varelser utan kunskap om sina plikter gentemot Gud, sin familj och sina 

medmänniskor, kom detta ord till mänskligheten som en källa med kristallklart vatten för människornas 

törstiga hjärtan. 

49 Ni är så vana vid synd att era liv verkar vara de mest naturliga, normala och tillåtna, och ändå 

verkar det som om Sodom och Gomorra, Babylon och Rom hade dumpat all sin fördärvlighet och synd på 

denna mänsklighet. 

50 Även om det verkar absurt, är detta den rätta timmen för att mitt ord ska få genklang i människors 

hjärtan. 

51 Kom ihåg det hedniska Rom, hur de - som äcklades av njutning och var trötta på att njuta av 

köttets fröjder - öppnade sina hjärtan för att ta emot mitt budskap. 

52 Dessa händelser kommer att upprepas, och ni kommer att se min säd växa fram i de nationer där ni 

har sett människor som har avlägsnat sig mest från sanningens väg. 
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53 Mitt ord, fullt av visdom, tröst och löfte om förnyelse, kommer att låta hjärtats strängar klinga, 

som det orena, det onda aldrig har nått fram till. De som är döda för livets ljus och sanning kommer att 

återuppstå och moralen, som länge varit förstörd, kommer att återupprättas. 

54 Om de hedningar som på den tiden konverterade till min undervisning sökte sin frälsning i den 

kärlek som mitt ord lärde ut, kommer materialisterna i denna tid att söka vägen till sin frälsning i det 

exempel som Jesus lämnade med sitt liv. Men de kommer också att inspireras av det andliga ljus som min 

Ande hällde ner på människor under den tiden. Vad innehåller ljuset? Kunskapen om det andliga livet, 

uppenbarelsen av den andliga själens förmågor, uppklarandet av de hemligheter som människan inte har 

kunnat tränga in i. 

55 Jag har gjort er, människor, till förvaltare av mitt nya ord. Under lång tid har jag gjort mig känd för 

er så att ni kan vara säkra på att det är min närvaro i Anden som är med er, och så att ni har haft tillräckligt 

med tid för att ta till er mina läror, skriva ner dem och reflektera över dem. 

56 Vad är allt detta till för? Så när min manifestation bland er upphör kommer ni inte att säga att det 

var en flyktig uppenbarelse som ni varken är säkra eller övertygade om. 

57 Nu när ni vet från mig att den sista dagen för dessa läror närmar sig, börjar ni känna ansvar när jag 

lämnar er inte längre som lärjungar eller elever, utan som tolkar, som budbärare och som vittnen till det 

budskap som ni har hört från Mästaren. 

58 En del av er är fulla av tro, styrka och iver och väntar på den rätta timmen för att påbörja dagens 

arbete. Andra däremot tvivlar på sig själva och darrar inför striden. Till dessa sistnämnda frågar jag: 

Kommer det att vara möjligt för andra folk, som inte har hört Mitt Ord direkt, att börja arbeta inför er, 

endast drivna av vittnesmålet om vad som har nått dem? 

59 Vad är det som gör dig orolig? Ditt hjärta säger till mig: "Herre, oförmågan att bevisa sanningen på 

ett konkret sätt för materialisterna och de icke-troende".  

Ni har inte förstått mig: Jag har inte sagt att man ska göra det andliga, som är osynligt och oberörbart, 

fysiskt kännbart för skeptiska människors ögon, så att de kan tro på det andliga. Jag ville framför allt att ni 

skulle renodla era liv och förandliga er själva på ett sådant sätt att ni med era ord och verk ger det bästa 

beviset på att den lära ni bekänner er till är sann. 

60 Det verkar vara mycket svårt för dig att lägga fram bevis som kan tillfredsställa den som söker en 

vetenskaplig förklaring till allting. Ändå är den storhet som jag har lagt i min undervisning sådan att du i 

den kommer att finna lösningen för att kunna ge ett svar och en förklaring på varje problem som dyker 

upp. 

61 Tror ni att jag har gett er en retrograd undervisning? Studera mitt ord och du kommer att bli 

övertygad om att det har uppenbarat sig på ett sätt som är i harmoni med både den andliga och 

intellektuella utvecklingen av denna mänsklighet. 

62 Varken tidigare eller nu fördömer jag er vetenskap, eftersom den är en väg genom vilken 

människan också upptäcker min sanning. Den som söker mig i all kunskap finner mig och känner min 

närvaro och upptäcker mina lagar. Vad jag protesterar mot är den dåliga användning du gör av det som 

skapades för goda syften. 

63 Människor i dag är mycket mer kapabla än förr att förstå Guds natur och makt. Se i detta det 

inflytande som vetenskapen har haft på människans förmåga att veta. 

64 När människorna fortfarande trodde att endast det som de kunde upptäcka med sina ögon 

existerade, och de själva inte visste hur den värld de bebodde såg ut, föreställde de sig en Gud som var 

begränsad till det som deras ögon kände till. Men allteftersom deras sinnen gradvis avslöjade det ena 

mysteriet efter det andra expanderade universum mer och mer framför deras ögon, och Guds storhet och 

allmakt ökade mer och mer för människans förundrade intelligens. Därför var jag tvungen att under den 

här tiden ge dig en instruktion som är i harmoni med din utveckling. 

65 Men jag frågar dig: Är det materiell kunskap som min uppenbarelse innehåller? Nej, den kunskap 

jag lär er handlar om en existens bortom den natur ni ser och har utforskat så länge. Min uppenbarelse 

visar den väg som leder anden upp till en livsnivå från vilken den kan upptäcka, känna igen och förstå 

allting. 

66 Verkar det omöjligt eller åtminstone märkligt för dig att Gud gör sig känd för människor på ett 

andligt sätt - att den andliga världen gör sig känd och manifesterar sig i ditt liv - att okända världar och 
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sfärer kommunicerar med dig? Vill du att din kunskap ska upphöra och att Fadern aldrig ska avslöja mer 

än vad han redan har avslöjat för dig? 

67 Var inte vanemässig och sätt inga gränser för din kunskapsanda! 

68 I dag kan ni förneka, kämpa och förfölja andens lära, men jag vet att ni i morgon kommer att böja 

er för sanningen. 

69 Varje gudomlig uppenbarelse har bekämpats och förkastats när den har dykt upp, men till slut har 

ljuset segrat. 

70 När det gällde vetenskapens upptäckter var mänskligheten lika otroende, men till slut var den 

tvungen att böja sig för verkligheten. 

71 Ni har varit otrogna på grund av er materialisering. I början trodde du bara på det som dina ögon 

såg. Men du har utvecklats och nu tror du på det som din intelligens har upptäckt. Varför skulle du inte tro 

och erkänna det som finns bortom ditt materiella universum när din ande väl kommer in i den oändliga 

kunskapens värld? 

Ni vet ännu inte hur mycket mänskligheten i framtiden kommer att veta. Jämför den andliga och 

materiella kunskapen hos människorna i forna tider med den kunskap du har idag, så får du en uppfattning 

om hur mänskligt liv kommer att se ut i kommande tider. 

72 Nu är det lämpligt att väcka er till en ny tidsålder, att förbereda er och profetiskt tillkännage er allt 

som ni ännu inte har sett. 

73 Förstå, människor, att min ankomst skedde vid rätt tidpunkt. 

Min frid vare med er! 
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Instruktion 276 
1 Bland de mängder av människor som kommer för att lyssna till min undervisning ser jag "de sista" 

komma, som hör detta ord för första gången. De hade fått vittnesmål från dem som tidigare hade bjudits in 

till min andliga bankett. Men de hade vägrat att tro på min närvaro och på den tredje epokens ankomst. 

2 Men de närmade sig eftersom de övervann hinder och fördomar, och det räckte för dem att höra de 

första orden som uttalades av röstbärarens läppar för att säga: "Mästare, det är du, jag känner igen kärnan i 

ditt ord, min själ darrar." 

3 Välsignade är de som hör mig och tror på min närvaro fram till slutet av min manifestation 1950. 

För sannerligen säger jag er: Min essens kommer inte att lämna deras hjärtan ens efter min avgång. 

4 Min röst kallar för närvarande på stora skaror av människor, för för många själar närmar sig slutet 

på sin pilgrimsfärd på jorden. Den nedstämdhet, den trötthet och den sorg som de bär i sina hjärtan är ett 

bevis på att de redan längtar efter ett högre hem, en bättre värld. Men det är nödvändigt att de lever den 

sista etappen som de täcker på jorden i lydnad mot sitt samvetes direktiv, så att spåren av deras sista steg 

på jorden kan bli en välsignelse för de generationer som kommer efter dem för att fullgöra sina olika 

uppgifter på jorden. 

5 Många människor är ledsna över att de på sina långa vandringar inte har hittat ett lövigt träd för att 

vila i dess skugga. De hittade träd på vägen, men de var kala och deras frön var avtrubbade. 

6 Alla de människor som har sökt mig, som har hoppats under lång tid, kommer snart att höra min 

röst och rusa till den, eftersom den sista resterna av hopp och den sista gnistan av tro inte har slocknat i 

deras hjärtan. 

7 Mitt andliga arbete väntar på dem, det är det mäktiga trädet de söker, i vars skugga de vill vila och 

vars frukter de vill äta. 

8 När de sedan kommer fram, släcker sin hunger och törst och glädjer sig åt att vila, kommer de i sin 

fantasi att se hela sitt förflutna passera: de plågsamma dagmarscherna genom öknen, de mörka tiderna med 

sina frestelser, avgrunderna fulla av faror, laster och dödsrisker. De kommer att minnas alla de bittra 

koppar de druckit och kommer att se de ärren från livets hårda resa inom sig själva. 

9 Här kan de återfå sin frid. Jag väntar på dem. Bana vägen för dem så att de inte går vilse, och öva 

er i att sjunga lovsånger så att ni tar emot dem med festlig glädje i era hjärtan. 

10 Först kommer de att bli lärjungar genom mina nya uppenbarelser, sedan kommer de att bli 

lärjungar genom sin kärlek och sin strävan, och sedan, när deras själ verkligen får näring och genomsyras 

av denna essens, kommer de inte längre att leta efter ett träd för att finna skugga. De kommer att känna 

min närvaro överallt, och i den kommer de att finna skugga, skydd, frukt, vila och frid. 

11 Hur viktigt är det inte att de "sista" möter de "första" med kraft, så att de kan växa sig starka 

genom deras goda exempel och ta lydnadens, nitälskans och renhetens väg redan från sina första steg. 

12 Många gånger har ni haft mig som mästare. Men när jag tillkännager mig själv som domare känner 

ni er gripna av rädsla. Då vill ni på ett ögonblick rena er från minsta lilla fläck för att visa er rena inför 

mig. Ångesten över att ha sårat mig förvandlas till gråt och din själ vänder sig till mig i bön. 

När du sedan inser att du har utfört en god ångerhandling, lugnar du dig och känner dig nu värdig att 

höra den gudomliga domarens ord, som plågar själarna med sitt ljus. 

13 Välsignade är de som ångrar sig och fattar fasta beslut om förändring och förnyelse, för de 

kommer att kunna höja sig över det som är orent och skadligt. Utan omvändelse, självrannsakan och beslut 

att ändra sig har du inte lagt någon grund för den helgedom som du måste bygga i din själ. Men om du 

erkänner dina fel och kämpar för att frigöra dig från dem i framtiden, kommer ditt samvete att vägleda dig 

i alla dina livsgärningar. 

14 De tider då människor sökte rening genom att offra oskyldiga offer är sedan länge förbi för er. Du 

har också förstått det meningslösa i de fasta övningar och missuppfattade botgöringar som du praktiserat 

under lång tid. I dag vet du att endast förnyelsen och förandligandet av din själ kan ge dig frid och ljus. 

15 Jag predikade min sanning under den "andra epoken" som människa genom mitt exempel. Jag 

avskaffade det onödiga offret av oskyldiga och omedvetna varelser genom att offra mig själv för den 

perfekta kärlekslärans skull. "Guds lamm" kallade ni mig eftersom folk offrade mig på sina traditionella 

helgdagar. Mitt blod utgöts faktiskt för att visa mänskligheten vägen till frälsning. Min gudomliga kärlek 
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hälldes ut från korset över den tidens och alla tiders mänsklighet, så att mänskligheten skulle inspireras av 

det exemplet, av de orden, av det perfekta livet och finna frälsning, rening av synder och upphöjning av 

själen. 

16 Ni förstår nu att jag kom för att föregå med ett exempel som ni måste förtjäna genom att ta mig 

som exempel för att skapa er ett hem med evig fred, ett klädesplagg av ljus och en outtömlig fred. 

17 Jag vill att mina nya apostlar ska vara starka lärjungar, andliga och fyllda av kunskapens ljus. Jag 

har gett er kunskap genom mina uppenbarelser som jag gav er i de tre tiderna. Jag vill inte att ni 

undersöker min Ande eller något som tillhör det andliga som om det vore materiella ting. Jag vill inte att 

ni ska studera mig på vetenskapsmännens sätt, för då skulle ni falla in i stora och beklagliga fel. 

Jag har lärt er att lyfta upp själen genom bön för att fråga er Fader med ödmjukhet och respekt. För då 

kommer den hemliga skattkammaren att öppnas lite för att låta dig skåda det som är avsett för din kunskap, 

och du kommer att känna hur det gudomliga inspirationsljuset kommer till din förståelse. 

18 Bön är det medel som din ande har fått för att nå mig med dina frågor, dina bekymmer och din 

önskan om ljus. Genom denna dialog kan du skingra dina tvivel och riva bort slöjan som döljer en 

hemlighet. 

19 Bönen är början på den dialog mellan andar som kommer att blomma upp i kommande tider och 

bära frukt bland mänskligheten. I dag har jag uppenbarat allt detta för detta folk som lyssnar till mig, så att 

de kan bli föregångare i spiritualiseringens tid. 

20 Tro inte att det är först då som min ande börjar vibrera över alla människors. I sanning säger jag er 

att min vibration, min inspiration, min närvaro och mitt ljus har varit med människorna hela tiden. Men de 

har aldrig varit tillräckligt förberedda för att ta emot mina budskap direkt. 

21 Jag har alltid närmat mig dig, jag har alltid talat med dig, jag har alltid sökt dig. Ni, å andra sidan, 

har aldrig kommit till mig på den sanna vägen, ni har aldrig talat till mig på andens språk och ni har inte 

heller sökt mig där jag verkligen är. 

22 Förlora inte modet inför mitt ord när det visar dig dina överträdelser. Jag säger er också att jag har 

förlåtit alla fel och brister som människorna har haft, och jag öppnar inför deras ande en ljusålder där de 

kommer att erkänna sina brister, så att de kan höja sig från sin stagnation och lära känna den sanning som 

finns i mitt verk, som de inte har kunnat tränga in i hittills. 

23 Vill du att det ska vara min röst som svarar på dina frågor i morgon? Lär dig att be, för om detta 

inte sker kommer det att vara ditt sinne som svarar. Men vad kommer den att kunna avslöja för er, 

eftersom den aldrig har trängt in i andens värld? 

Låt den vara den själ som reser sig, som når mig, som knackar på porten till min kärlek och min 

visdom, genom vilken du kommer att finna det underbara liv som du aldrig hade upptäckt. 

24 Gå till botten med mitt ord, lärjungar, där finner ni kärnan i den lektion som jag har gett er i dag. 

25 Jag är din vän - den som du kan anförtro dina hemligheter till - den som ger allt för dig. 

26 Jag ser att du kommer för att anförtro mig en sorg så att jag kan befria ditt hjärta från den, och jag 

kommer verkligen att bevilja detta. Men detta kommer bara att ske när du förstår att det onda inte ska 

botas ytligt, utan i sitt ursprung - att det förutom att be och be är nödvändigt med korrigering, 

självrannsakan och förnyelse. 

27 Vad är det för förtjänst i att jag botar dig från en sjukdom eller befriar dig från någon sjukdom om 

du håller fast vid orsaken till dina sjukdomar? 

28 Be så att ni får ta emot mitt ljus och genom det upptäcka orsakerna till era prövningar och olyckor. 

Be för att du ska känna dig stärkt i din ödmjukhet. Men innan dess bör du använda all din vilja för att 

undvika allt som kan skada både din själ och ditt kroppsliga skal. 

29 Kom till mig, allihop, och återhämta er från era lidanden. Se till att din tro utför det mirakel som 

gör att du blir frisk och får din frälsning. Miraklet finns inte i mig, utan i dig. Men glöm inte att det inte 

längre är min klädnad som ni måste röra vid för att få miraklet, utan att ni måste komma fram till min 

Ande genom er tro och er upphöjelse. 

30 Hur många har inte funnit sin hälsa på detta sätt eftersom de i tid upptäckte källan till sitt lidande 

och använde all sin tro och vilja för att kämpa tills de segrade! Hur många har inte också gått därifrån 

ledsna, förvirrade eller besvikna, utan att ha fått det de längtat efter, eftersom de trodde att de redan hade 

uppnått allt genom att gå till en av dessa mötesplatser eller genom att bara fråga. De var aldrig intresserade 
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av att ta reda på orsaken till sitt lidande och var tvungna att lämna utan att ha uppnått det goda de sökte. 

De är de som lever utan andligt ljus, som inte vet varför de lider och vilket värde hälsa och fred har. 

31 De flesta människor bär en Thomas i sina hjärtan, de vill se och känna på den för att kunna tro. 

Men jag säger er att de bevis som gavs till den mest otroende av mina lärjungar inte kommer att upprepas i 

denna tid, eftersom världen inte kommer att ha mig som människa en annan gång, och eftersom jag 

lämnade det exemplet framför vart och ett av mina barn som en öppen bok så att de skulle förstå den 

lektionen. 

32 Tro inte att jag bara kan uppenbara mig för världen som människa. Nej, nu gör jag mig själv 

andligt känd i dig, och detta är ett bevis på att jag kan göra mig själv känd för människor på otaliga sätt. 

Jag har skapat allting och känner er, därför vet jag hur jag ska skaka mänsklighetens sovande själ. 

33 Min ödmjukhet på den tiden fick folkets hjärta att darra av kärlek. De var vana vid att se 

uppvisningen av dem som påstod sig representera mig i världen. När folket nu såg att kungarnas kung kom 

utan krona och inte hade någon tron på jorden, öppnade sig deras ögon och de insåg sanningen. 

34 På samma sätt kommer jag också under denna tid att få världen att darra för min ödmjukhet, som 

jag gav er de första bevisen på genom att välja enkelhet och avskildhet hos de första som kände den nya 

tidens ankomst för att förkunna mitt budskap bland dem. 

35 Ve dem som har använt mitt namn för att andligt dominera mänskligheten, om de genom att göra 

det har hindrat den från att gå framåt eller fått den att fela, för de kommer att få se tusentals människor 

lämna deras led i sökandet efter sanningen! Ve de vetenskapsmän som i stället för att göra livet lättare har 

gjort det mer smärtsamt för människor, för då kommer de att se de fattiga och okunniga utföra mirakel 

som de inte skulle kunna utföra med all sin vetenskap! 

36 Miraklen från denna tid har också skrivits ner som ett vittnesbörd för kommande generationer. 

Men sannerligen säger jag er att dessa mirakel kommer att förverkligas mer i själen än i kroppen. 

37 Under den andra tiden botade jag en mängd sjuka människor. Jag botade blinda, spetälska, besatta, 

döva, lama och stumma. De var alla sjuka i kroppen, men genom det mirakel som utfördes på deras 

kroppar återuppstod deras själar. 

38 Nu kommer jag först och främst för att ge ljus till själen, för att ge den frihet, för att tända dess tro 

och för att bota den från allt ont så att den kan ta över det efteråt för att stärka och läka sin kropp. 

39 Tror du inte att jag måste finna dig mer och mer avancerad med tiden, och att mina lektioner därför 

måste bli högre och högre? 

40 Därför kommer världen inte längre att se mig födas i ett stall, och inte heller kommer den att se 

mig dö på ett kors, utan den måste utvecklas uppåt för att känna min andliga närvaro. 

41 Mänskligheten, verkar den smärta, det elände och det kaos som omger dig just nu oförutsägbart för 

dig? Om ni är förvånade är det för att ni inte var intresserade av mina profetior och inte förberedde er. Allt 

var förutspått och allt var tillkännagivet, men ni saknade tro och nu dricker ni därför en mycket bitter 

bägare. 

42 Än idag profeterar jag genom den mänskliga förmågan att förstå. Vissa profetior kommer snart att 

uppfyllas, andra först i en avlägsen tid. Dessa människor som hör dem har det stora ansvaret att göra dem 

kända för mänskligheten. De innehåller nämligen ljus som får människorna att förstå den verklighet de 

lever i, så att de kan stanna upp i sin hektiska kurs mot avgrunden. 

43 Mina budbärare kommer att låta nationerna veta att om de fortsätter sin dåraktiga och vansinniga 

strävan efter storhet och makt, genom att använda sådana krafter och element som de ännu inte känner till 

eller vet hur de ska använda, kommer denna jord, som var det paradis som skapades av Herren och som 

senare blev en tårarnas dal på grund av människans synder och olydnad, att förvandlas till ett fält av död 

och tystnad som ett resultat av människornas snedvridna handlingar. 

44 Kan du kalla detta en framgång eller seger för vetenskapen? Det skulle vara en seger för 

mänskligheten om den kunde uppnå ett liv i fred och harmoni, för då skulle den ha lagt grunden för sina 

största framgångar, både mänskliga och andliga, den skulle ha uppfyllt det bud som jag råder er till: Älska 

varandra. 

45 Från andra länder kommer mängder av människor att komma till detta folk som ivrigt kommer att 

fråga er om de andliga händelser som ni har bevittnat under denna tid, och även om de uppenbarelser och 

profetior som jag har gett er. För i många delar av världen har mina budskap tagits emot som säger att min 

gudomliga stråle har kommit ner till en plats i väst för att tala till mänskligheten i denna tid. När tiden är 
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inne kommer ni att se dem komma från andra folk och nationer för att söka upp er. Då kommer männen i 

de stora samfunden att bli slagna av att det inte är till dem som jag vände mig. 

46 Nu förstår du varför jag vill att du ska kämpa mot din materialism, för att ta bort alla dina tvivel 

och fel. För jag vill inte att era medmänniskor, när de kommer till er, ska uppleva desillusion eller 

besvikelse. Jag vill inte att de i stället för att kalla er bröder ska bli era fiender. 

47 Lider ni inte av den stora förvirring som råder i världen? Lider ni inte inför ett sådant stort andligt 

mörker? 

48 Var goda lärjungar - stora i er kunskap och ödmjuka i ert sätt att undervisa. Jag säger till dig att ta 

varje tillfälle att så som livet erbjuder dig. Men du måste vara medveten om att den som kallar sig mästare 

utan att vara det kommer att vara ansvarig för allt han gör på sin väg, liksom för de prövningar han 

upplever på sin väg. 

49 Detta är en värdefull stund för eftertanke så att ni kan frigöra er från rutiner, sätta er in på en väg 

av framsteg och verkligen känna renheten i detta arbete. Ni har inte alla tänkt på dess renhet eller förstått 

den. Ändå ser jag bland er så märkliga former av gudstjänst och sedvänjor att de förvirrar de flesta, även 

om de behagar vissa som har en benägenhet för riter. De är inte medvetna om att de genom att göra detta 

ger upphov till förlöjligande i framtiden. 

50 Tror ni att Mästaren är rädd för att människor ska förstöra hans verk? Nej, människor, Fadern har 

inget att frukta, hans verk är oförstörbart. Vad jag vill är att ni älskar sanningen, att ni presenterar mitt verk 

i all dess renhet. För om ni inte gör detta kommer ni att orsaka mycket smärta, som alla de som, oavsett 

religiös gemenskap, har förvirrat, fördärvat eller skadat sina grannar utan medkänsla för sina bröder och 

systrar och gett dem stenar i stället för bröd, mörker i stället för ljus eller lögner i stället för sanning. 

51 Ni har alla tagit emot detta ord, människor, var medvetna om vad ni har hört, och ändå säger jag 

till er: Ingenting tvingar dig att tjäna mig eller att följa den utstakade vägen. Men den som är villig, som 

inte kan motstå den kärlek han känner i sitt hjärta, som inte är rädd för att skura sin fot blodigt på vägen - 

låt honom ta sitt kors och följa sin Mästare, redo att tjäna mig i sina medmänniskor. 

52 Det är Elia som har varit bland de stora skarorna av människor för att lära dem sanningens väg, för 

att tala till dem om Guds rike, för att visa människorna andlighet och för att befria dem från förvirring, 

orättfärdighet och ondska. 

53 Elia kallar människor till omvändelse, visar dem dygder och kärlek för att leda dem som får från 

fållan till mig. 

54 I denna tredje tidsålder har jag riktat min universella stråle mot människans intellekt för att 

överföra mitt ord till er. Men mänskligheten har ännu inte uppmärksammat min gudomliga manifestation, 

eftersom den har skapat många gudar enligt sitt förnuft, enligt sina idéer. Men jag säger er: Det finns bara 

en sann Gud, som varken har början eller slut, och som har gett människan en gnista av sin gudomliga 

ande, som är samvetets ljus som lär henne att skilja gott från ont. 

55 Utvalt folk: Forskare från olika trosbekännelser och doktriner, från olika kyrkor och sekter tränar 

sig själva för att utforska frukten av denna andliga undervisning. De kommer att fråga dig vad den Gud 

som du för närvarande vänder dig till har för karaktär. Om ni är förberedda kommer ni att vara de upplysta 

människor som vet hur de ska besvara alla frågor. Jag vill att ni ska veta hur ni ska försvara denna sak 

eftersom ni kommer att tala sanningens ord. När ni har förandligat er själva behöver ni inte frukta något 

från människor eftersom ni kommer att vittna om min sanning med era ord, tankar och gärningar. 

56 Om ni uppfyller min lag kommer människorna inte att betrakta er som bedragare, för de kommer 

att se er lydnad och betrakta er som sina egna bröder och systrar. 

57 Den som har goda principer inom sig själv, som reflekterar över sitt sätt att handla, som tar bort 

falskheten från sina ord, som handlar med kärlek, medkänsla och barmhärtighet för sin nästa, kommer att 

känna manifestationen av min gudomlighet i sig själv och kommer att vara lik sin Gud i generositeten i sitt 

sätt att handla och i sitt beslut att göra gott. 

58 Hur få sådana hjärtan finns det inte! De som har uppfyllt min lag på detta sätt är få. Men jag har 

lärt er, som är det utvalda folket, att göra gott. Du kan göra det med dina goda tankar, med dina böner. 

Genom bön kan du höja din andliga själ till min gudomlighet. Eftersom jag är oändlig kommer jag ner till 

er värld för att smeka er, ge er tröst och lära er att lyda min lag. 

59 Dag efter dag har jag varit bland er för att lära er att praktisera dygderna, för att anförtro er min 

kärlek, och jag har upplyst er själ och ert sinne så att ni kan resa er överallt med avsikt att göra gott, med 
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avsikt att förnya er. Jag har lärt er att förlåta så att den som är i mörkret kan se att ni är ljusets barn. På så 

sätt kan ni visa världen sanningens väg genom ert goda exempel och genom era kärleksfulla gärningar 

vittna om att ni har tagit emot mitt ord. 

60 Människor kommer inte att ha något att anklaga dig för eftersom de kommer att inse att du har 

inspirerats av mig att göra gott. 

61 Arbeta i detta andliga arbete, så som jag vill, så att du kan visa mänskligheten nya horisonter, så att 

du kan belysa de mörka vägar som den hittills har gått på. 

62 Lämna er direkt till mig, för jag är den enda som kan tränga in i er själ och höra era hemligheter 

med oändlig medkänsla och gränslös kärlek. 

Min frid vare med er! 
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