
Luz da Luz 

Eu não pertenço a nenhuma religião em particular. Eu não sou 
hindu, nem budista, nem judeu. Eu não sou zoroastriano nem 
maniqueísta. Eu não sou cristão ou muçulmano. Eu sou do Pai e é 
Ele quem me enviou ao mundo para fornecer luz em uma única 
aliança em vossa era. Eu sou luz da luz. Eu sirvo a todos que 
desejam receber luz de Deus, pois Aquele que me enviou ao vosso 
mundo é a Fonte da luz. 

Eu tenho conhecimento de tudo de bom que há em várias religiões. 
Além disso, eu estou ciente do mal que existe na maioria das 
religiões em vosso mundo. Eu não digo a ninguém que se afaste de 
sua religião, a menos que seja de origem maligna ou que a religião 
tenha se tornado fermentada com o tempo; eu digo a vocês para 
continuar adorando o que vocês conhecem, se for verdade e se for 
benevolente. Se isso ajudar a elevar você e outros aos pés de Deus, 
então continuem. No entanto, se não for benevolente e não 
aproximar vocês do Deus Todo-Poderoso, então vocês devem 
abandoná-lo. Deus é luz; Deus é verdadeiro; Deus é Rei. Adore o 
único Deus e seja abençoado nesta e na próxima vida. 

Na Aliança Unida, o Pai da Grandeza me designou para peneirar as 
velhas religiões que uma vez continham luz e dar a vocês o que é 
verdadeiro e fornecer a vocês revelação de Seu trono, com respeito 
às várias culturas e as diversidades entre humanidade. Nesta 
aliança, toda a verdade é trazida em um único prisma, que brilha 
em todo o vosso mundo. Todas as falsidades devem ser removidas 
e expurgadas, pois a escuridão e a luz não podem coexistir. 

Nós chamamos um povo especial para levar o Nome do Criador 
Eterno. Eles são Seu próprio povo; eles são Seu Remanescente. Eles 
adoram de acordo com as instruções dadas a eles por meio de Seus 
Mensageiros. Outras pessoas no mundo não recebem tal instrução. 
Bem-aventurados aqueles que têm sido chamados ao rebanho do 
Pastor. 

 


