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Quando eu olho para trás, acerca de como eu era,
Isso faz meu coração estremecer.
Porque eu estava vagando na escuridão
Sem uma bengala.

Ó Deus, eu Vos desobedeci e, assim, pequei!
Arrependido, eu agora me tornei um dos que se ajoelha perante Vós.

Sem ter tido contato com o caminho do Paraíso,
Eu teria desabado, chorando de aflição
Sobre o terrível estado do mundo atual.

Quando o Vertical e o Horizontal se uniram,
A sagrada e pura criança nasceu no centro!

Aguardem, meus seguidores.
Aguardem só um pouco mais.
Pois a felicidade que vocês jamais imaginaram
Está se aproximando!
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“O ápice das Sagradas Palavras”
De minha parte, eu me tornei muito mais jovem. Fala-se sobre o
nascimento do Messias, pois o Messias nasceu. Não são somente palavras.
Isto é um fato. Eu próprio fiquei surpreso. Devo lhes dizer que não é
reencarnação. Pelo contrário, eu nasci de novo. Vocês podem achar estranho
um homem velho como eu ter nascido de novo nessa idade, mas isto é
verdade. O mais interessante é que minha pele ficou macia como a de um
bebê. E olhem para o meu cabelo – é o cabelo de um bebê recém-nascido.
Meu barbeiro me disse que é o cabelo de uma criança. Cabelos grisalhos estão
ficando novamente pretos. Vocês verão que meu cabelo ficará novamente
todo preto. Entendo isso como uma mensagem de Deus. Ele está me dizendo:
seja jovem e trabalhe arduamente.
A palavra milagre não faz jus ao que aconteceu comigo desta vez.
Aconteceram milagres acima de qualquer milagre, e eu gostaria de anunciar
sobre o que aconteceu comigo a todos vocês o quanto Deus me permitir.
A hierarquia do Messias é a mais alta que se pode alcançar. No
Ocidente, Messias é chamado Rei dos reis. Para que a humanidade seja salva,
o Messias tem que aparecer. Portanto, esse é um acontecimento histórico.
Gostaria de estender-me um pouco mais, mas como sou um bebê recémnascido, não gosto quando o assunto fica complicado e, assim sendo, por ora
contei para vocês somente a essência disso. No dia 15, gostaria de poder
contar mais detalhes a todos vocês e, portanto, encerro aqui por hoje.
Sagradas Palavras de Meishu-Sama
5 de junho de 1954

