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Indvielse 
Den Kommission, der har fået til opgave at udarbejde denne antologi, dedikerer disse bøger i Herrens 

navn til alle mennesker af god vilje i verden, som er inspireret af ønsket om at opnå en opløftning af 

deres ånd ved hjælp af studiet af de guddommelige åbenbaringer og praktiseringen af den 

guddommelige Mesterens lære. Enhver, der føler i sig selv et ønske om at leve den lære om det sjette 

segl, der er modtaget i denne sandhedsåndens æra, bør nyde den åndelige betydning, der er 

indeholdt i disse bøger, til sidste dråbe. Så vil en bøn til hele menneskeheden bryde ud af hans hjerte, 

og en sætning vil lyde som en af menneskehjertets ømmeste strenge: "Elsk hinanden". 

Forord til den tyske udgave 
Denne bog er en trofast oversættelse af det første af tolv bind af "Det sande livs bog" fra den 

originale tekst på spansk og giver guddommelige åbenbaringer. Det drejer sig om intet mindre end 

Herrens genkomst i form af Helligånden. Gennem instrumenter, som han havde udvalgt og forberedt 

specielt (ordet i den spanske tekst er "portavoz", som betyder stemmebærer, ordformidler, talerør), har 

Kristus overbragt store sandheder for at forklare os meningen med vores jordiske liv, for at åbenbare os 

Åndens mysterier, som vi ikke forstod eller ikke kendte, og for at give os trøst, styrke og retningslinjer 

midt i et voksende kaos, der bringer tunge besøg til hele menneskeheden med det formål at rense dem. 

Det er Guds evige, uforanderlige budskab til sine børn: i den første æra gennem Moses og profeterne og i 

den anden æra gennem Jesus og hans disciple. Når budskabet virker nyt for os i den nuværende tredje 

æra, er det fordi mange ord fra den første og anden æra, som vi ikke forstod, forklares, og fordi Herren 

åbner for os yderligere åndelige indsigter, som han ikke kunne give os dengang. ("Jeg har endnu mange 

ting at sige jer, men I kan ikke bære dem nu. " Johannes 16:12.) 

Bogen er opdelt i mange kapitler, og hvert vers er nummereret, hvilket ikke kun tjener til at henvise 

præcist til en passage, men også til at vise udadtil, at det ikke er letlæseligt, men at indholdet skal læses, 

studeres og udforskes med samlede sanser og eftertænksomhed. Derefter skal det vigtigste dog følge: 

udførelsen, skødet. 

Den opmærksomme læser vil bemærke, at mange tanker og åndelige doktriner ofte gentages, om end 

for det meste med andre ord eller fra forskellige synsvinkler. Det er der flere grunde til: For det første 

blev undervisningen givet i løbet af mange år på snesevis af forsamlingssteder. For det andet var 

forskellige ordformidlere aktive i processen, og afhængigt af instrumentets åndelige modenhed kunne 

Guds ord komme til udtryk. Og endelig blev undervisningen ikke holdt i lukkede kredse, men offentligt 

foran et simpelt publikum, så nyankomne altid kunne komme med, og derfor måtte Herren gentage de 

grundlæggende begreber for dem i sit ord. 

I dag skal vi ikke blive fornærmet over gentagelserne, men de skal give os mulighed for at indprente 

de guddommelige tanker dybt i os. Desuden bekræfter gentagelserne, at læren kommer fra Gud; for på 

trods af de mange forskellige steder, hvor den er blevet givet, og de mange formidlere af ordet, afsløres 

ordets enhed. 

Det ville være katastrofalt for hele menneskeheden, hvis den - ligesom jødernes folk for næsten 2000 

år siden - på grundlag af materielt fejlfortolkede profetier afviser Guds hjælpende hånd og forbliver døv 

for Herrens stemme, som i dette umiskendeligt virkelige og sande Guds ord henvender sig til hver enkelt 

menneskelig ånd og kalder den til eftertanke, omvendelse og åndeliggørelse. Den samme stemme vil en 

dag kræve regnskab fra hver enkelt af os om, i hvor høj grad vi har fulgt dens kærlige formaninger og 

instruktioner. 

I værket "Det sande livs bog" er hovedtemaet ånden, og derfor findes dette ord meget ofte i 

forskellige sammenhænge. Hvad menes der med "ånd"? - I dagens almindelige sprogbrug og i 

ordbøgerne anvendes ordet "ånd" i betydningen tænkeevne, dvs. sind, intellekt, idé, klogskab osv. - I den 

nuværende lære og i Bibelen har ordet ånd en anden betydning, og Jesus gjorde det klart, da han sagde: 

"Gud er ånd, og de, der tilbeder ham, skal tilbede ham i ånd og sandhed" (Johannes 4:24). Den evige 

urkraft, Gud, er ren ånd, uden form - hvilket dog ikke udelukker, at han i særlige tilfælde også åbenbarer 
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sig for sine børn i menneskelig form som Fader. Guds mest essentielle egenskab er kærlighed, og drevet 

af denne kærlighed skabte han andre åndelige væsener fra sig selv for at kunne give dem sin kærlighed. 

Disse ånder, gnister fra Guds ånd og med de samme egenskaber som Gud i begrænset omfang, fyldte det 

uendelige rum, indtil de på grund af deres stolthed og ulydighed adskilte sig fra Gud og derefter blev 

indlejret i et materielt legeme for at kunne begynde rejsen hjem igen. Den væsentlige del af mennesket 

er derfor dets ånd, guddommelige ånds gnist i det indre af mennesket. Kort opsummeret er det følgende: 

Guds ånd = kærlighed, visdom og kraft. 

Menneskets ånd = Guds åndelige gnist i mennesket. 

Ånder = oprindelige engleånder samt menneskelige åndelige væsener, hvad enten de stadig befinder 

sig i det materielle legeme (inkarneret) eller uden for det (disinkarneret). 

De guddommelige åbenbaringer blev givet i Mexico på spansk. Ved oversættelsen til tysk blev der lagt 

stor vægt på at sikre, at den åndelige betydning i alle tilfælde blev gengivet. Den oprindelige tekst blev 

også i vid udstrækning fulgt i ord- og sætningsdannelsen, hvilket er årsagen til, at der undertiden opstod 

noget usædvanlige udtryk og sætningskonstruktioner. Kun i forholdsvis få tilfælde var det nødvendigt at 

vælge en friere oversættelse for at finde en behagelig udtryksform på tysk, men den åndelige mening 

blev altid bevaret trofast. 

Korte forklaringer, der forekommer nødvendige for forståelsen, er tilføjet som fodnoter; tilføjelser til 

teksten i overensstemmelse med betydningen er sat i parentes. Længere fodnoter findes som noter i 

bogens appendiks. 

Oversætterne 

Forklaringer til bedre forståelse af vejledningen 
I. Kristi genkomst i spejlet af de bibelske løfter. 

Oversætternes forord begynder med den korte sætning: "Det er intet mindre end Herrens genkomst i 

form af Helligånden". Mange læsere forventer en forklaring på dette udsagn, som vil blive givet nedenfor. 

Lige siden kristendommens tidligste begyndelse har troende været optaget af Kristi genkomst, og hver 

tidsalder har skabt sine egne idéer om den. Selv i dag har de troende forskellige, hovedsageligt uklare 

opfattelser af det, fordi de ikke ved, hvordan de skal fortolke det symbolske billedsprog i de relevante 

bibeltekster korrekt. Derfor er det nødvendigt at skabe klarhed. Derfor vil vi undersøge de upræcise og 

ofte fantasifulde idéer og sammenligne dem med de relevante bibelord. 

Følgende opfattelse er meget udbredt: Ifølge denne opfattelse vil Herren vise sig for alle menneskers 

øjne i himlens skyer, hvorved alle øjne vil se ham på samme tid; for hans genkomst skal være som et lyn 

på himlen, der oplyser alt og er synlig for alle mennesker. - Kan dette overhovedet ske, og svarer disse 

ideer til Jesu egne udtalelser, sådan som de er blevet overleveret til os af forskellige evangelister? 

Som vi ved, er jorden kugleformet, og alene af den grund er denne populære idé om denne 

begivenhed en fysisk umulighed, da indbyggerne i en kugleformet verden ikke kan se et himmelfænomen 

samtidig over hele kloden. 

Lad os først undersøge, om vi ikke kan få et mere troværdigt billede af denne begivenhed ud fra de 

forskellige bibelske henvisninger, hvis vi oversætter profetiens ord fra de symbolske billeder til vores 

nutidige sprog og derved forstår den åndelige betydning, der skal udtrykkes. 

Med hensyn til tidspunktet for genkomsten siger Herren, at ingen kender dagen og timen før 

begivenheden, undtagen Faderen (Math. 24, 36 + 42); men han har givet forskellige varsler om sit 

komme: falske kristusser og falske profeter, krige, pest, dyre tider, jordskælv, stigende uvenlighed og 

trængsler, rædsler og store tegn på himlen, oversvømmelser og voldsomme storme, forkyndelse af 

evangeliet i hele verden. - Alle disse tegn er blevet opfyldt, og alligevel venter de troende stadig på 

opfyldelsen af løfterne. 

I en lignelse gav Herren en endnu mere præcis indikation af tidspunktet for og måden, hvorpå han 

vender tilbage. Han sammenlignede det med en tyvs snigende indbrud om natten og tilføjede: ... . "For 
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Menneskesønnen skal komme i en time, hvor I ikke tænker" (Math. 24:44). To ting fremgår tydeligt af 

denne lignelse: For det første at hans genkomst ikke vil finde sted som et overnaturligt himmelsk 

skuespil, men i det skjulte, ubemærket af verden og kristendommen som helhed. Og for det andet, at 

tidspunktet for hans komme også vil være anderledes end forventet. 

Herren forstærker denne lignelses betydning for en korrekt opfattelse af hans genkomst ved at 

referere til den igen i sin åbenbaring til Johannes: "Se, jeg kommer som en tyv. Salig er den, der våger og 

holder sine klæder rede. .. "(Åbenb. 16:15). 

I en anden lignelse om den kloge og den onde tjener gives der endda et hint om, hvorvidt det 

tidspunkt, hvor folk forventer hans genkomst, er for tidligt eller for sent fastsat. Jesus siger i denne 

lignelse:... . "Men hvis den ugudelige tjener siger i sit hjerte: "Min Herre kommer ikke før om lang tid...", 

så skal tjenerens Herre komme på den dag, han ikke tænker på det, og i den time, han ikke tænker på 

det. .. "(Math. 24, 48 + 50). Dette viser klart, at Herren kommer tidligere, end de kristne generelt antager.  

På hvilken måde skal Herrens genkomst, som vil finde sted i stilhed, finde sted? - I Matthæus læser vi: 

"For ligesom lynet går ud fra solens opgang (øst) og lyser, indtil det går ned (vest), således skal 

Menneskesønnens komme også være" (Math. 27, 27). - Det burde være indlysende for enhver, at der 

ikke kan være tale om et naturligt lyn, som vi kan se med vores fysiske øjne, for det er meget sjældent, at 

lynet skinner fra øst til vest, men kommer ned fra himlen til jorden, og derfor må betydningen være en 

anden. - Da lyn er et lysfænomen på himlen, og ordet lys ofte bruges i Guds ord som et symbol på åndelig 

viden, er det nærliggende at fortolke dette "lyn" som en åbenbaringslære fra Kristus, der udgår fra den 

åndelige himmel. 

Hvorfor begynder den i øst og slutter i vest? - Herren fortæller os i sit nye ord, at dette billede 

symboliserer helheden af hans lære til menneskeheden, som begyndte i Israels folk, dvs. i Orienten eller 

Østen, og som skulle finde sin omfattende afslutning i Vesten, i et land på den vestlige halvkugle, og som 

nu også har fundet sin afslutning. (De åndelige åbenbaringer i Mexico) - Symbolet med lynet har også den 

betydning, at for ham var tidsrummet mellem de to åbenbaringstider kun et kort øjeblik, der gik som et 

lyn på himlen. - For os mennesker er næsten 2000 år en lang tid, for Gud er det kun et øjeblik af en 

evighed. 

De følgende vers i Matthæusevangeliet, som de er overleveret til os, synes at modsige denne 

fortolkning af Kristi genkomst som en åbenbaring i ord, da der står, at "solen og månen" vil miste deres 

lys, at "stjernerne" vil falde ned fra himlen, at "Menneskesønnens tegn" vil blive vist på himlen, og at han 

selv vil komme til syne "i himlens skyer" med stor magt og herlighed. 

Hvis udtrykkene i anførselstegn forstås i materiel forstand, som det normalt er tilfældet, ville jorden 

blive indhyllet i mørke, på nattehimlen ville stjernerne løbe rundt i forvirring eller en byge af meteorer 

ville falde ned på jorden, i dette kaos ville et tegn blive synligt på himlen, og så ville Herren selv vise sig 

blandt nattens skyer for at dømme det forfærdede folk. Men hvis man forstår de bibelske ord om Kristi 

genkomst som allegoriske billeder for åndelige processer - hvilket det må være - giver de en helt anden 

indsigt. 

Lad os begrænse os til at tyde det symbolske begreb "sky". Det forekommer flere gange i Bibelen, 

men for det meste ikke i naturlig forstand. Da Israels børn drog gennem ørkenen, "gik Herren foran dem 

om dagen i en skysøjle...", og da de ti bud blev givet på Sinaibjerget, betegner "skyen" Guds åndelige 

tilstedeværelse for sit folk. I et af Daniels syner står der: "Jeg så i dette syn om natten, og se, der kom en 

som Menneskesønnen "i himlens skyer" til den ældste af dage og blev ført frem for ham. Han gav ham 

magt, ære og rige, så alle folkeslag, folk og tungemål skulle tjene ham; hans magt er evig og skal ikke 

forgå, og hans rige har ingen ende" (Dan. 7, 13 + 14). Her bruges det samme udtryk for Kristi åndelige 

fremtræden som i beskrivelsen af hans genkomst i Matthæusevangeliet; men hvem vil påstå, at der er 

tale om materielle skyer og ikke om et symbolsk udtryk for Kristi åndelige fremtræden? 

I Lukasevangeliet tales der ikke om "himmelsskyer", men om "skyen", og ordet "himmel" mangler 

helt: "Og så skal de se Menneskesønnen komme "i skyen" med stor magt og herlighed" (Luk. 21, 27). 
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Dette udtryk viser tydeligt, at der ikke er tale om jordiske skyer på himlen, men at der er tale om en 

åndelig form for åbenbaring, og at Herren ikke vil vise sig materielt synligt. 

I bibelteksten tales der også om mennesker, der ser "Menneskesønnen". Mange kristne forstår dette 

bogstaveligt og tror, at de vil se Jesus med deres materielle øjne, når han svæver ned fra himlen. - Ville 

Jesu fysiske fremtræden, som vi ville kunne se med vores materielle øjne, vække eller styrke 

menneskehedens tro på ham? - Overhovedet ikke. Hvis Kristus skulle stige ned fra himlen og være synlig 

med de fysiske øjne, ville kun en forsvindende lille del af menneskeheden være i stand til at se dette. 

Resten af menneskeheden, praktisk talt hele menneskeheden, ville ikke have været vidne til dette 

fænomen, og dermed ville den overbevisende effekt af Kristi genkomst slet ikke have fundet sted. Så det 

ville igen afhænge af, om man troede på de få øjenvidner eller på hans ord, med andre ord ville 

situationen have været den samme som for næsten 2000 år siden. 

På den tid levede Kristus allerede synligt blandt mennesker, og man troede ikke på hans lære - bortset 

fra et lille mindretal. Og hvis han var synligt blandt os i dag som et menneske for vores fysiske øjne, ville 

han få endnu mindre opmærksomhed end for 2000 år siden, fordi folk i dag har alt for travlt med deres 

kamp for mere velstand eller med deres tunge problemer med at skaffe daglig mad, med deres 

magtkampe, intriger og krige. - Og alligevel vil folk se ham. Nogle af dem, der er begavet med det 

åndelige ansigt, vil se Jesus, som disciplene så ham ved forvandlingen på Tabor-bjerget. Ikke som et bevis 

på hans tilstedeværelse - det har de ikke brug for - men som en belønning for deres tro og åndelige 

forberedelse. - De andre vil i deres inderste væsen føle Kristi tilstedeværelse i hans nye åbenbaringer. 

Deres ånd bevidner dem sandheden i hans ord. - Og endnu andre, flertallet, vil ryste i hele deres væsen, 

når de svære besøg vil ramme dem, som må komme. Så vil deres samvittighed gøre det klart for dem, at 

dette er Kristi lovede genkomst i sin ubarmhjertige retfærdighed. Denne oplevelse vil være langt mere 

varig, end hvis deres fysiske øjne havde set "Menneskesønnen".  

I Lukas følger Jesu løfte om sin tilbagevenden til jorden med ordene: "Men når disse ting begynder at 

ske, så se op og løft jeres hoveder, for jeres forløsning nærmer sig" (Luk. 21:28). Udtrykket "når det 

begynder at ske" viser, at det ikke er en pludselig "verdens undergang", men en længerevarende proces, 

som folk skal holde øje med. Hvad denne proces går ud på, belyses af en anden henvisning fra Jesus til 

hans genkomst: "Når Menneskesønnen kommer, tror I så, at han også vil finde tro på jorden? (Luk. 18, 8) 

Spørgsmålets karakter udtrykker en negation og antyder, at hans genkomst også handler om at forkynde 

sandheden, hans frelseslære, og at menneskene igen vil have mulighed for at acceptere eller forkaste 

den på grundlag af deres frie vilje, og at de - i hvert fald hvad angår den store masse af mennesker og 

deres ledende repræsentanter for kirke, videnskab og stat - i begyndelsen vil opføre sig lige så vantro og 

afvisende som på Jesu tid. 

I lignelsen om sennepsfrøet (Luk. 13, 18), som symboliserer Guds riges opståen på jorden, peger 

Herren især på, at frøet er lille, dvs. på den i begyndelsen lille virkning af hans ord i verden, som kastes "i 

haven", dvs. sendes ned fra himlen til jorden og bliver til et stort "træ", der giver ly og skygge til alle 

fugle, dvs. mennesker, og dermed er grundlaget for Guds rige på jorden. Den samme følelse af en gradvis 

vækst og indtrængen af Hans ord i menneskehedens bevidsthed findes også i den følgende lignelse om 

surdejen. 

Nu skal vi undersøge, hvad apostlen Johannes, Jesu yndlingsdiscipel, har at sige om vores emne, og 

som - som hans evangelieberetning viser - forstod og overleverede sin mester på den dybeste og mest 

åndelige måde. I sin afskedstale til sine disciple siger Herren: "Hvis I elsker mig, så hold mine bud. Og jeg 

vil bede Faderen om, at han skal give eder en anden Trøster, for at han kan blive hos eder til evig Tid, 

nemlig Sandhedens Ånd, som Verden ikke kan modtage, fordi den ikke ser ham og ikke kender ham. Men 

I kender ham, fordi han bliver hos jer og skal være i jer; jeg vil ikke efterlade jer forældreløse; jeg kommer 

til jer" (Johannes 14:1518). 

På grund af betydningen af dette løfte for hans efterfølgere vender Jesus tilbage til det flere gange i 

sin store afskedstale: "Men trøsteren, Helligånden, som min Fader vil sende i mit navn, han skal lære jer 

alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer" (Johannes 14:26). Her lærer vi, at denne Trøster eller 
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Sandhedens Ånd er Guds Hellige Ånd, som "i Kristi navn" sendes til de troende på jorden for at lære dem 

alt og for at minde dem om alle Jesu lære. 

Efter at Jesus endnu en gang har lagt sit kærlighedsbud i disciplenes hjerter og forberedt dem på de 

kommende forfølgelser, giver han dem den trøstende forsikring som et løfte efter disse forfølgelser: 

"Men når Trøsteren kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens Ånd, som udgår fra 

Faderen, skal han vidne om mig. Og I skal også vidne, for I har været med mig fra begyndelsen" (Johannes 

15:26-27). "Men jeg siger jer sandheden, det er godt, at jeg går (til Faderen). For hvis jeg ikke går, 

kommer Talsmanden ikke til jer; men hvis jeg går, vil jeg sende ham til jer" (Joh 16:7). Forudsætningen for 

at Trøsteren kan komme som sandhedens ånd er derfor, at Jesus vender tilbage til Faderen. Det betyder, 

at denne Sandhedens Ånd udgår fra Kristus selv som Guds "ord", og han vil sende ham fra Faderens trone 

i enhed med ham til sine troende på jorden. For han var også Guds store sandhedsvidne som menneske, 

og derfor bekendte han over for Pilatus: "Jeg er en konge. Jeg blev født og kom til verden for at vidne om 

sandheden. Den, der er af sandheden, hører min stemme" (Joh. 18,37). 

"Jeg har stadig meget at sige til dig, men du kan ikke tåle det nu. Men når han, sandhedens ånd, 

kommer, skal han lede jer ind i al sandhed. Thi han vil ikke tale om sig selv, men hvad han hører, vil han 

tale, og hvad der skal ske, vil han forkynde jer. Han skal forvandle mig; thi han skal tage noget af mit eget 

og forkynde det for eder. Alt, hvad Faderen har, er mit. Derfor har jeg sagt: "Han skal tage noget af mit og 

forkynde det for jer" (Johannes 16:12-15). 

Med de foregående ord gjorde Herren sine disciple opmærksomme på, at de endnu ikke er i stand til 

at bære al den sandhed, som han har at bringe fra Faderen som hans åbenbaringsbærere. Derfor 

henviser han dem endnu en gang til sit kommende Åbenbaringsord som sandhedens ånd, der vil 

introducere dem til alle sandheder. Han vil som "Ordet" ligesom på jorden kun forkynde det, som han i 

enhed med Gud Fader modtager som guddommelig sandhed og visdom fra ham, og som ikke desto 

mindre ikke er noget fremmed, men kun overført, men kommer fra hans egen ånd. Ved at gøre dette vil 

han "forvandle" sit liv og sin lære som Menneskesønnen Jesus og dermed bringe lys og klarhed over det, 

da denne Trøstens og Sandhedens Ånd er den ene Guddommelige Ånds Ord selv, og derfor er han også 

"Helligånden". 

Som vi kan se af de foregående citater, giver Det Nye Testamente os et væld af henvisninger og 

forklaringer om "den anden trøster", "Helligånden", "Sandhedens Ånd", som Faderen vil sende til sine 

børn efter Jesu genkomst til Faderen. Bibelen fortæller også, at dette skete, da Helligånden blev udgydt 

over disciplene. Der er ofte den opfattelse blandt troende, at løfterne hermed blev opfyldt fuldt ud og 

kan betragtes som afsluttet. Men er dette synspunkt korrekt? - Vi må være opmærksomme på, at alle 

Jesu ord og især hans løfter ikke kun refererer til nutiden eller den nærmeste fremtid, men at deres 

åndelige betydning også er af aktuel betydning for senere tider. Udgydelsen af Helligånden over Jesu 

disciple, over deres senere medarbejdere og trosfæller og senere over nogle få udvalgte var - på trods af 

sin store betydning - kun en beskeden begyndelse, så at sige en forløber for det, der skulle komme. I den 

såkaldte pinsebegivenhed blev kun en lille kreds dækket; men den fuldkomne opfyldelse skal dække hele 

Israels folk, som profeten Joel allerede profeterede: "Og derefter vil jeg udgyde min Ånd over alt kød, og 

jeres sønner og døtre skal drømme drømme, og jeres unge mænd skal se syner". (Joel 3:1) - Det, der 

dengang var fremtid, har været nutid siden 1866. Sandhedens ånd er nu iblandt os. Men hvor få er ikke 

allerede indvendigt klar og i stand til at fungere fuldt ud i Helligåndens kraft, selv om de har modtaget 

denne Sandhedens Ånd i sig! "Disse ting har jeg talt til jer med ordsprog (i billedsprog). Men der kommer 

en tid, hvor jeg ikke længere vil tale til jer gennem ordsprog, men frit vil forkynde jer om min Fader" 

(Johannes 16:25). Hermed bekræfter Herren, at hans sprog er et billedsprog fuld af symboler og åndelige 

korrespondancer mellem jordisk-materielle ting og processer og ting af åndelig karakter. Men den tid vil 

komme - og det kan kun være den tid, hvor han vender tilbage som trøstens, sandhedens og hellighedens 

ånd - hvor han utvetydigt vil forkynde sin Fader for sine egne i deres da mere udviklede sprog- og 

begrebsverden, således at der en gang for alle bliver sat en stopper for tankens gåde om billedsprogets 

sande betydning. Frygtfulde kristne, som i enhver åndelig fremadrettet åbenbaring ser et bedrag, og 
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navnkristne, som ikke ønsker at blive forstyrret i deres åndelige træghed, vil henvise til Jesu advarsler 

mod de falske kristus'er og således forsøge at afskrække folk fra at acceptere dette nye Guds ord. Men de 

skal være opmærksomme på, at netop på tidspunktet for de falske kristus og falske profeter, som der har 

været og stadig er nok af, er den "rigtige" Kristus også lovet med sit nye ord. En uprøvet og fordomsfri 

afvisning af alt, hvad der er nyt og ikke passer ind i ens egne ideer og interesser, må derfor uundgåeligt 

føre til afvisning af Kristus ved hans genkomst! Derfor den alvorlige formaning: Prøv alt, men behold det 

gode. 

Lad os som afslutning på denne undersøgelse minde om Kristi brev i hans åndelige åbenbaring til 

apostlen Johannes, som ifølge sin ordlyd er rettet til de kristne kirker i Lilleasien, men som i sin sande 

betydning er en formaning til de kristne kirker i syv på hinanden følgende udviklingsepoker. Den sidste 

epoke symboliseres af menigheden i Laodikea, hvor vi kan genkende de nuværende kristne 

kirkeorganisationer, som er fastfrosset i kult. Herren siger til hende: "Jeg kender dine gerninger, at du 

hverken er kold eller varm. Åh, at du var kold eller varm! Men fordi du er lunken og hverken kold eller 

varm, vil jeg spytte dig ud af min mund." (Åbenb. 3:15 + 16) - Hvilken rammende karakteristik af nutidens 

navn og sædvanlige kristendom! "Du siger: "Jeg er rig, jeg er mæt og har rigeligt og mangler intet, og du 

ved ikke, at du er elendig, elendig, fattig, blind og nøgen. Jeg råder dig til at købe af mig guld, der er 

renset med ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder, for at du kan være klædt på, så din blusel ikke 

bliver åbenbar, og salve dine øjne med øjensalve, for at du kan se." (Åbenb. 3:17, 18) - Kristne tror, at de 

har alt og ikke har brug for yderligere åbenbaring af Kristus. Men i hans øjne er de åndeligt elendige, 

elendige, blinde og nøgne, og derfor råder han dem til at erhverve guld og hvide klæder af uforfalskede, 

guddommelige sandheder om frelse hos ham. 

De bør også gnide deres øjne, som er blinde for sandheden, med en salve. - Jeg straffer og tugter 

dem, som jeg elsker. Vær derfor flittige og omvend jer" (Åbenb. 3:19). Trods den alvorlige irettesættelse 

afviser Herren ikke sine børn. Han elsker dem, især i de store prøvelser og besværligheder, der er 

kommet og vil komme over menneskeheden, for de skal føre os til omvendelse og fornyelse. 

"Se, jeg står ved døren og banker på. Hvis nogen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg komme ind til 

ham og tale med ham, og han med mig. (Åbenb. 3, 20) - Han åbner ikke døren, og han tvinger heller ikke 

sine børn. Men de, der lytter til hans stemme, som høres på ny, og som åbner deres hjertes dør, oplever 

den tætteste forbindelse fra ånd til ånd med deres Herre. 

Vi har forsøgt at hjælpe de kritiske tvivlere - men af god vilje - til at forstå Kristi genkomst. Vi har i det 

foregående bemærket, at han ikke vil vende tilbage midt i en spektakulær himmelsk begivenhed, og han 

vil heller ikke vende tilbage på en fysisk synlig måde. Vi har også indset, at de store skarer ikke bemærker 

hans genkomst, fordi han kommer som en tyv om natten: uventet og stille og roligt med åndelige midler. 

Derfor hans formaning: Vågn op og bed, så I ikke lader denne betydningsfulde og vigtige tid gå til spilde. 

Vær ikke som de fem tåbelige jomfruer i lignelsen, der lod den lysgivende olie i deres lamper - symbolet 

på tro, kærlighed og håb - løbe tør og derfor ikke kunne møde brudgommen, der kom i midnatstidens 

åndelige mørke i glædelig erkendelse, og som til sidst kom for sent til brylluppet. 

II. De tre tider og de syv segl 
Efter deres åndelige skabelse var en stor del af Guds børn faldet fra deres Skaber ved at misbruge 

deres frie vilje i ulydighed. Derved dømte de sig selv til evig afstand fra Gud, dvs. til døden. Men Gud har i 

sin umådelige kærlighed gjort det muligt for sine børn at vende tilbage til deres åndelige hjem. Men vejen 

var meget lang, vanskelig og smertefuld. Derfor lod han dem ikke alene, men åbenbarede dem en 

mægtig lære, ved hjælp af hvilken de kunne genvinde det tabte åndelige paradis trin for trin og skridt for 

skridt. Undervisnings- og uddannelsesplanen blev opdelt i tre store epoker, som igen er opdelt i syv 

udviklingsstadier, der svarer til de syv segl i Livets Bog i Johannes' Åbenbaring. 
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De tre gange 
Første gang. 

I begyndelsen af den første æra kunne Gud stadig kommunikere åndeligt med sine børn gennem 

nogle udvalgte. De hørte hans åndelige stemme, som ledte dem. Men da denne forbindelse gik tabt som 

følge af hans børns stigende materialisme, søgte Gud en mægler. Han udstyrede en mand, gennem hvem 

han kunne kommunikere sig selv til sit folk. Moses var det udvalgte redskab, gennem hvilket han 

bekendtgjorde de ti bud, som skulle give retningslinjer for livet først til Israels folk og senere til hele 

verden. Moses med de ti bud og de detaljerede instruktioner symboliserer den første gang, hvor Gud 

åbenbarede sig selv for sine børn som Skaberen, den eneste Gud, i sin ubønhørlige retfærdighed (Gud 

Fader i Treenigheden). 

  

Anden gang. 
Da tiden var inde, sendte Gud sin enbårne søn. Guds ånd blev menneske i Jesus og boede blandt 

mennesker. I sin lære afslørede han den guddommelige kærlighed, og med sit liv og sin offerdød gav han 

menneskeheden det perfekte eksempel; derfor var han den guddommelige mester, der opfyldte de ti 

bud fra den første æra gennem kærlighed, som fandt sit højeste udtryk på korset, da han ofrede sig selv 

for menneskeheden. Jesus symboliserer den anden æra (Gud Søn i Treenigheden). 

Tredje gang. 
Jesus kunne ikke åbenbare alt i sin tid på jorden, fordi menneskeheden endnu ikke var klar til det. 

Men han meddelte, at Faderen ville sende en trøster, Helligånden. Denne tredje tid blev indledt af Elias, 

hvis ånd oplyste et redskab, som Gud havde bestemt. Det var en simpel mand ved navn Roque Rojas; han 

var ligesom Johannes Døberen forløberen, så Guds Hellige Ånd, Sandhedens Ånd, kunne manifestere sig 

blandt mennesker. I 1866 proklamerede Elias' ånd gennem sit ordmæglerord: "Jeg er Elias, den første 

tidsalders profet, den fra forvandlingen på Tabor-bjerget; gør jer klar..." De tilhørere, der havde et 

åndeligt syn, så Jesus, Moses og Elias, ligesom disciplene oplevede det ved Jesu forvandling på Tabor-

bjerget. Dette er bekræftelsen af de tre store epoker, og at Elias symboliserer den tredje tid, hvor 

Sandhedens Ånd kommunikerer, eller: Kristi genkomst i Ånden (Gud Helligånd i Treenigheden). 

Gud giver os sine åbenbaringer i perfekt rækkefølge: Læren om kærlighed blev givet til os gennem 

Jesus (anden gang), efter at vi allerede havde tilstrækkelig viden om Guds retfærdighed (første gang). Og 

således vil vi være i stand til at modtage sandhedens og visdommens lære i det omfang vi opfylder 

kærlighedens lære (tredje gang). 

De syv segl 
"Livets Bog" med de syv segl, som vi kender fra Johannes' Åbenbaring, indeholder menneskehedens 

historie, som Gud har forudset den. Den er opdelt i syv store kapitler, som hver har et særligt segl. Disse 

segl blev løst af Kristus, så lyset i det respektive kapitel i Livets Bog, Guds vilje og plan for uddannelse, 

kunne virke og blive realiseret i den menneskelige verden. Derved symboliseres hovedlæren om 

menneskehedens respektive åndelige udviklingsstadie i en symbolsk begivenhed af en af Guds udvalgte 

som ledetråd og forbillede for denne epoke og for alle senere tider. - Siden begyndelsen af den tredje 

æra er "Livets Bog" blevet åbnet ved det sjette segl. 

Det første segl: Ofringen 
Herren fortæller os i sit nye ord: "Det første af disse stadier af åndelig udvikling i verden symboliseres 

af Abel, Faderens første tjener, som ofrede sit forsoningsoffer til Gud. Han er symbolet på ofring. 

Misundelse rejste sig mod ham." (U. 161, 54) 

Fra 1. Mosebog kapitel 4 ved vi, at Kain og Abel ofrede deres brændoffer til Gud. Abel's gave så Gud 

nådigt på den, for den blev givet med et uskyldigt og rent hjerte. Men Kain blev afvist af Gud, fordi Kain 
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ikke var ren af hjertet. Dette gjorde Kain meget vred, og af misundelse og had slog han sin bror Abel ihjel. 

Den dybe betydning af denne bibelske fortælling ligger imidlertid i den kendsgerning, at Abel - ud over sit 

materielle brændoffer - også havde ofret Gud det åndelige offer af sine jordiske menneskelige 

lidenskaber. Derfor var hans hjerte uskyldigt og rent. Denne rensning af hans væsen er således selve 

symbolet på offeret. Sammenfattende kan vi sige: Det første segl betyder, at vi skal ofre vores syndige 

lidenskaber, at ånden dominerer materien, og at vi derved opnår at opnå den åndelige forbindelse med 

vores himmelske Fader. 

Det andet segl: Tro 
Det symboliseres af Noa. Folket lyttede ikke til det første segls lære, men lod sig i misbrug af deres 

frie vilje styre af materialismens onde lidenskaber. I 1. Mosebog 6:3 ff. læser vi: "Da sagde Herren: 

"Mennesker skal ikke mere straffes af min Ånd, for de er kød. Jeg vil give dem endnu hundrede og tyve 

år. . Men da Herren så, at menneskenes ugudelighed var stor på jorden, og at alle deres hjertets tanker 

og handlinger var onde for evigt, . ...sagde han: "Jeg vil udrydde de mennesker, som jeg har skabt, fra 

jorden... . Men Noa fandt nåde i Herrens øjne... . Noa var en gudfrygtig mand og ulastelig og levede et 

gudfrygtigt liv i sin tid. . . " 

Folket foragtede Guds advarsel og troede ikke på den frist, der blev sat for dem til at ændre deres 

adfærd. Kun én troede: Noah. Herren valgte ham som sit redskab til at starte forfra med en ny 

menneskehed efter syndfloden. - Det krævede en stærk tro at udføre alle Guds ordrer, som også var 

ganske usædvanlige på den tid, og som folk derfor grinede ad. Men Noa stolede på sin Gud og handlede 

som han fik befalet. Troen var ikke kun bogstaveligt, men også åndeligt set den frelsende ark for Noa, og 

troen er den dag i dag en frelsende kraft for enhver troende. Det er heller ikke tilfældigt, at Abraham, 

den anden store troshelt, levede netop i det andet segl's tid. 

Det tredje segl: Åndelig styrke 
Det symboliseres af Jakob. Gud gav Jakob det åndelige navn "Israel", som betyder "stærk". Jakob eller 

Israel mødte mange modgang og farer i sit liv - som Gud satte ham på prøve - men som han var i stand til 

at overvinde takket være den åndelige styrke, der var i ham. Han blev et symbol for folket på den 

åndelige styrke, som vi må erhverve os for at kunne bære tålmodigt og overgive os til de prøvelser, som 

Gud sender os. Takket være den førnævnte åndelige egenskab valgte Gud ham til at være stamfader for 

Israels folk, idet hans 12 sønner blev til de 12 stammer. Jehova var også i stand til at give en stor åndelig 

åbenbaring gennem ham.  

Fra Det Gamle Testamente kender vi den historie, der er kendt som "stigen til himlen" (1. Mosebog 

28,10 ff.): Jakob så i en drøm en stige, der stod på jorden og rakte op til himlen, og Guds engle steg op og 

ned ad den. På toppen af stigen stod Herren. I symbolske billeder viste Gud således åndens udvikling. 

Vores ånd skal blive mere moden og ren for at stige op trin for trin. Vi kan forstå, at det ikke er muligt for 

vores ånd at opnå den renhed, der er nødvendig for at klatre op ad stigen, før vi er sammen med Gud i et 

enkelt menneskeliv, så at sige i første forsøg. Det kræver mange forsøg, mange inkanationer, at klatre et 

par trin højere op hver gang, alt efter hvor moden vores ånd er blevet. Hermed formaner Herren os til 

ikke at stoppe op på stigen, dvs. til hele tiden at gøre fremskridt i vores åndelige udvikling, for ellers 

hindrer vi dem, der kommer efter os, i deres åndelige udvikling. - Guds engle, der stiger ned ad stigen, er 

de avancerede lysånder, som Herren sender ned for at hjælpe dem, der stiger op. Her kommer det igen 

til udtryk, at Gud ikke lader os alene på vejen hjem til ham, men tilbyder os sin hjælp.  

Vejen til at opnå det tredje segls kvalitet er at lytte til læren fra de to foregående: Kun ved at ofre de 

lavere lidenskaber og gennem urokkelig tro kan Gud gøre den gnist af ånd, der lever i os, til en stor 

styrke. 
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Det fjerde segl Loven 
Den er symboliseret af Moses. Gud valgte ham til at befri Israels folk fra den egyptiske trældom, og 

gennem ham gav han folket de ti bud og mange påbud, som gjorde Guds vilje kendt for menneskeheden. 

De ti bud blev grundlaget for alle menneskelige love, og hvis de var blevet fulgt trofast, ville 

menneskeheden have valgt den gode vej: sand tilbedelse af Gud, retfærdighed, orden og respekt for 

næsten. Men den manglende overholdelse af den guddommelige lov, dvs. menneskets ulydighed mod 

Guds vilje, har bragt menneskeheden til afgrundens rand. 

Det femte segl: kærlighed 
Den er repræsenteret af Jesus. I ham blev Gud menneske af kærlighed til os. Hans liv var et perfekt 

eksempel og hans undervisning en enkelt forherligelse af kærligheden, som fandt sin højeste 

fuldbyrdelse, da han gav sit liv for os. Derfor kunne han sammenfatte sin lære med ordene: "Jeg giver jer 

et nyt bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer, så I også skal elske hinanden" (Johannes 

13:34). Og i dette nye kærlighedsbud er hele loven indeholdt. Hvis den overholdes til sidste konsekvens, 

vil det bringe Guds åndelige rige til denne jord. I det hinsides er dette allerede tilfældet, fordi 

kærligheden er forudsætningen og grundlaget for det åndelige rige. 

  

Det sjette segl: Visdom 
Det sjette segl symboliseres - som en optakt og forberedelse til den tredje æra - af Elias, profeten og 

den store kriger i Det Gamle Testamente, som efter at have fuldført sin mission drog til himlen i en 

"brændende vogn" (2. Kongebog 2:11). Med denne billedlige fremstilling får vi vist, at Elias' ånd er Guds 

lysfyldte kriger. Denne kerubiske 

Ifølge Jesu vidnesbyrd blev Helligånden også inkarneret i Johannes Døberen (Matth. 11, 7-14), som 

forberedte hjerterne, så Jesus kunne lægge sin lære i dem. Han banede også vejen for Herren i vor tid 

ved hans åndelige genkomst og som en magtfuld englefyrste giver han alle ånder og verdener lyset fra 

Helligånden, den guddommelige visdom, som strømmer ud af det åbnede sjette segl eller kapitel i Livets 

Bog, hvis lære og åbenbaringer Herren selv gjorde kendt gennem udvalgte redskaber indtil 1950. Men 

det sjette segls tid sluttede ikke her. Lyset fra det sjette segl fortsætter med at skinne på 

menneskeheden, indtil den har erkendt Kristi åbenbaringer ved hans genkomst og har åndeliggjort sig 

selv. De besøg, der finder sted på samme tid, vil støtte denne udvikling, så ånderne kan modtage Guds 

sandhed og visdom. På denne måde vil menneskeheden blive forberedt på det syvende segl. 

Det syvende segl: Afslutningen 
Med det syvende segl er frelsesarbejdet afsluttet, ligesom skabelsen blev afsluttet på den syvende 

dag - billedligt talt - på den syvende dag. Ånden har tilbagelagt den lange og smertefulde vej og er igen i 

nært fællesskab med sin Fader fra Ånd til Ånd. Den ulydige søn vender hjem til Faderens hus, han har 

overvundet sig selv og verden. - Symbolet på det syvende segl er den himmelske Fader selv, som vil være 

det endelige mål på denne vanskelige vej til udvikling og rensning af ånderne. Det syvende segl er endnu 

ikke blevet åbnet. Måske har en eller to ånder takket være deres åndelige modenhed allerede fået en lille 

forsmag på, hvad det syvende segl vil bringe. Men for hele Israel og for menneskeheden vil generationer 

stadig skulle komme og gå, mange års prøvelser vil stadig skulle falde, mange tårer vil stadig skulle rense 

hjerterne, indtil den største tid vil være kommet for alle: tiden med konstant fællesskab med Faderen. 

  

III. Israels folk 
  

I undervisningen taler Herren ofte om "Israels folk", "mit folk" eller blot om "folket". Dette henviser 

på ingen måde til den mexicanske nation, i hvis midte demonstrationerne fandt sted. Betyder det staten 
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Israel? - For at undgå fejltagelser gives her en kort forklaring på oprindelsen af navnet "Israel", og hvem 

der tiltales med "Israels folk" i åbenbaringerne. 

Bibeleksperten kender historien i Det Gamle Testamente om, at Jakob i en vanskelig livssituation 

kæmpede med en "mand" om natten, indtil daggryet brød frem. "Manden" kunne ikke overmande ham 

og sagde til sidst: "Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og med 

mennesker og er bukket under." Og Gud fornyede sit løfte til Jakob: "Dit afkom skal være som jordens 

støv, og du skal spredes ud mod aften og morgen, mod nord og syd, og ved dig og dit afkom skal alle 

jordens slægter velsignes" - Israel er et åndeligt navn og betyder "stærk". Det skulle blive et stærkt, 

åndeligt fællesskab, der skulle omfatte hele nationen, en talrig og stærk nation Israel. Og Gud gav folket 

det forjættede land for at de kunne leve der i fred og uddybe deres åndelige forbindelse med ham. Men i 

henhold til den pagt, der blev indgået med Gud, var det en betingelse, at det skulle forkynde den sande 

tilbedelse af den eneste Gud og sandheden i hans lære for alle jordens folk, dvs. at det skulle være et 

præstefolk. 

Det Gamle Testamente giver en levende beskrivelse af Israels folks udvikling gennem århundreder. 

Snart blev der en splittelse synlig inden for det: på den ene side den lille gruppe, som vi vil kalde det 

åndelige Israel, fordi den bevarede den åndelige kontakt med Gud, og fordi de kloge ledere af folket og 

de store profeter kom fra dem. På den anden side var der flertallet, som vi vil kalde det materialistiske 

Israel, fordi de brugte de guddommelige velsignelser i form af stor visdom, udholdenhed og drivkraft 

udelukkende til at opnå magt og rigdom. Denne ulydighed over for den pagt, de havde indgået med Gud, 

bragte Israels folk ofte alvorlige prøvelser, som de selv havde skabt, for deres rigdom, magt og stolthed 

fik nærliggende stater til at gå i krig mod dem. I trængsel og nød råbte folket til deres Gud, men 

omvendelsen varede kun, indtil de genvandt deres frihed og kom til rigdom. 

Under de mange prøvelser levede mindretallet af det åndelige Israel ubemærket, men fuld af tro og 

håb på Messias. Derfor var han i stand til at blive menneske midt iblandt dem i Jesus for endnu en gang 

at henlede sit folks opmærksomhed på sin åndelige mission blandt nationerne og forberede dem på den. 

Det åndelige Israel fulgte ham og var glad for at høre hans ord. Flertallet, det materialistiske Israel, tog 

næppe notits af ham, og den officielle kirke afviste ham på det kraftigste. De forventede en stærk mand, 

en mægtig kriger, som ville bryde romernes styre og rejse et jordisk, herligt og uovervindeligt Israel. Men 

Messias var ydmyg og erklærede: "Mit rige er ikke af denne verden." Deres skuffelse var så stor, at de 

fordømte ham som en agitator og bespotter og lod ham korsfæste. - Der skete således en begivenhed af 

enorm betydning: den synlige adskillelse mellem det åndelige og det materialistiske Israel.  

Det åndelige Israel samledes omkring apostlene, og i den lille skare modnedes snart den viden, som 

apostlen Peter udtrykte med ordene: "Nu lærer jeg med sandhed, at Gud ikke ser på personen, men på 

alle slags mennesker, og at enhver, der frygter ham og gør det rigtige, er ham velbehagelig." - Det er altså 

ikke kun jøderne, der tilhører det åndelige Israel, men alle religioner og nationer, som tror på Kristi ord 

og handler derefter; for det er et åndeligt fællesskab og derfor ikke bundet til nationer. 

Det materialistiske Israel led i sin fanatiske bestræbelse på at slippe af med det romerske styre et 

alvorligt krigsmæssigt nederlag, og efter Jerusalems ødelæggelse i år 70 e.Kr. ophørte det med at være 

en nation, og jøderne blev spredt over hele verden. Det materialistiske Israel blev ramt af en frygtelig 

dom på grund af dets ulydighed mod de guddommelige love og dets forkastelse af Messias. Jesu profeti 

gik uundgåeligt i opfyldelse ved synet af det storslåede tempel i Jerusalem: "Sandelig, siger jeg jer, der 

skal ikke efterlades en sten på en anden sten, som ikke skal brydes ned." Og igen: "Jerusalem, Jerusalem, 

du, som dræber profeterne og stener dem, der er sendt til dig, hvor ofte har jeg ikke villet samle dine 

børn, som en høne samler sine kyllinger under sine vinger, og du har ikke villet! Se, dit hus skal stå øde 

hen for dig." - I løbet af de følgende århundreder var de overalt et uvelkomment mindretal, som måtte 

lide under undertrykkelse, ydmygelse og modgang. 

Men nu, næsten 2000 år efter disse frygtelige begivenheder og den deraf følgende synlige splittelse 

mellem det åndelige og det materialistiske Israel, sker der igen en forandring af ufattelig betydning. Det 

åndelige Israel, der som en knap nok bemærket minoritet blandt jordens folk var en svag og lidet 
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indflydelsesrig gruppe, er ved at blive vækket og samlet. Kristus taler i sin åndelige genkomst til "Israel 

efter ånden". Han samler nu alle "Israels spredte stammer" for at udstyre dem med sin ånd og sende 

dem i kamp, indtil de har opnået frelse og åndeliggørelse af menneskeheden. Vejledningen til dette er 

Kristi nye åbenbaringer, som er samlet i de 12 bind "Det Sande Livs Bog". 

På den anden side har vi det materialistiske Israel. Dens pilgrimsrejse har været lang og sørgelig, siden 

den har fordrevet den, der tilbød den sit rige som ny arv, fra sit skød. Men den alvorligste 

undertrykkelsestid er forbi; den er blevet rig, og med penge har den stor indflydelse. Den er blevet stærk 

og stolt, og den nationalistiske gren har igen slået sig ned som nation, de gamle religiøse traditioner er 

vågnet op. Den tror, at den opfylder Jehovas og Moses' love, men i virkeligheden tilbeder den stadig 

guldkalven. Den er langt fra at forstå og udføre sin åndelige mission. Dette må ikke opfattes som en 

ensidig anklage mod jøderne eller den israelitiske nation; alle jordens nationer - måske med undtagelse 

af små mindretal - er materialiseret og "danser omkring guldkalven". - Når det materialistiske Israel 

nævnes specifikt i denne forklaring, er det fordi denne afhandling omhandler det åndelige og 

materialistiske Israel og fastslår, at sidstnævnte endnu ikke opfylder sin af Gud fastsatte opgave som 

præstefolk blandt jordens nationer. Ufrivilligt spørger vi os selv: Hvad vil der ske næste gang? - Vi må ikke 

glemme, at Gud har givet store løfter til Israels folk, og at han aldrig vil bryde dem. Men når vi gør det, 

må vi også være opmærksomme på, at de velsignelsesløfter, som Gud gav Jakob om hans afkom, 

vedrører ånden, ligesom Jakobs senere navn, Israel, allerede er et åndeligt navn. Det er en fejl at tro, at 

løfterne henviser til materien, dvs. til stammen eller til Israels nuværende tilstand. Hvis det var tilfældet, 

ville Guds profeter og budbringere stadig opstå i den. - Men den tid vil komme, hvor det nu stadig 

materialistiske Israel vil forenes med det åndelige Israel, og begge vil igen danne en enhed, det ene folk 

Israel. Men hvornår vil det ske? - Når det materialistiske Israel giver afkald på penge, magt og stolthed og 

anerkender Herrens nye åbenbaringer - hvilket sandsynligvis først vil være muligt efter endnu en alvorlig 

visitation - og råber med smertefulde tårer: Jesus var Messias, og Kristus er også for os "vejen, 

sandheden og livet".  



 

16 

Instruktion 1  
1 I begyndelsen af tiden befalede jeg som Fader mennesket at gøre det gode. Men menneskene 

vendte sig bort fra de guddommelige bud og faldt i afgudsdyrkelse og begik afskyelige handlinger mod 
mig. De stærke sejrede, de svage blev besejret, og manden tog kvinden som sin slave. Derfor blev det 
nødvendigt at give Moses lovens ti bud på Sinaibjerget. Denne lov indeholdt de bud, som skulle gælde 
for Israels folk. Sammen med dem skulle han få besked: Den, der dræber, skal pådrage sig den samme 
straf. Den, der stjæler, skal betale sin bror tilbage. Den, der gør det onde, skal betale øje for øje og 
tand for tand. 

2 Den anden æra nærmede sig, og jeg kom for at bo iblandt jer i Jesus og sagde til jer i mit ord: 
"Hvis nogen bliver slået på den højre kind, så tilbyd også den venstre kind. Tilgiv jeres fjender." Og i 
den tredje tid, som I befinder jer i, er jeg kommet for at sige til jer: Hvad ville I gøre, hvis jeres fars 
morder, som er forfulgt af menneskelig retfærdighed, bankede på jeres dør og bad om hjælp? - Giv 
ham beskyttelse. Hvis I handler på denne måde, vil I bevise, at I har nået den åndelige udvikling, der 
gør det muligt for jer at opfylde jeres himmelske Faders guddommelige lov, som påbyder jer: Elsk 
hinanden, genopliv de ånder, der er døde til nådens liv, for enhver ånd skal helbredes. 

3 I dag kommer jeg for at tale til jeres ånd og afsløre indholdet af de syv segl, bogen om jeres 
historie, profeti, åbenbaring og retfærdighed. 

4 Det er mig, der er kommet for at fortælle jer, at I nu lever i den tid, der hører til det sjette segl. 
5 Året 1866 markerer begyndelsen på denne lysets tid. Jeg sendte Elias for at løfte mysteriets slør 

og indlede tiden for Min manifestation som Helligånd blandt menneskeheden. Elias oplyste en mand, 
som jeg havde udvalgt til at være forkynder. Det var den udvalgte ved navn Roque Rojas, som fra ånd 
til ånd hørte profetens stemme, der befalede ham i Mit Navn at kalde og samle sine brødre*, fordi en 
guddommelig åbenbaring var klar til at oplyse menneskehedens skæbne. Roque Rojas, blid og ydmyg 
som et lam, adlød den åndelige stemme og svarede: "Det skal ske for mig, hvad min Herre vil."  
Se note 1 i bilaget 

6 Roque Rojas samlede en gruppe mænd og kvinder fulde af tro og god vilje, og der, i skødet af 
hans første forsamlinger, åbenbarede Elias sig gennem budbringerens sind og sagde: "Jeg er profeten 
Elias, ham fra forvandlingen på Tabor-bjerget." Han gav den første undervisning til sine første disciple, 
samtidig med at han fortalte dem om åndeliggørelsens tidsalder og profeterede for dem, at den 
guddommelige Mester snart ville komme for at kommunikere sig selv til sit folk. 

7 En dag, da Roque Rojas' ydmyge samlingssted var fyldt med tilhængere, der troede på denne 
mands ord, kom Elias ned for at oplyse sin talsmands sind, og inspireret af mig salvede han syv af disse 
troende, som skulle repræsentere eller symbolisere de syv segl. 

8 Senere, da det lovede øjeblik for Min manifestation var kommet, fandt jeg ud af, at af de syv 
udvalgte var der kun én, der kiggede i forventning om den rene Ægtefælles ankomst, og det hjerte var 
Damiana Oviedos, den jomfru, hvis sind var det første, der modtog den guddommelige stråles lys som 
belønning for sin udholdenhed og forberedelse. 

9 Damiana Oviedo repræsenterede det sjette segl. Dette var endnu et bevis på, at det er lyset fra 
det sjette segl, der oplyser denne æra. 

10 I den anden æra fandt jeg en kvindes skød, et moderligt skød, og i denne tid hvilede jeg i Damiana 
Oviedos rene og kyske hjerte. Hendes jomfruelige skød var som en moder for Israels folk, og gennem 
hendes mægling forberedte jeg lederne*, "stemmebærerne" og "arbejderne "**. Jeg fik hende til at 
komme på tærsklen til alderdom og sagde til hende: "Du, som har rejst dig selv som en kilde til 
kærlighed og tændt en troens fakkel i hjerterne, hvil nu. 
* Lederne af fællesskaberne 

** Baseret på Jesu lignelse om "arbejderne i vingården 
11 Hun bad mig om at give hende lov til at komme i ånden for at arbejde, fordi hun passede på min 

lov med nidkærhed og ikke ønskede, at den skulle blive besmittet, og det gav jeg hende. 
12 Samtidig gav jeg hende en anden opgave ved at sige til hende: Damiana, det er ikke Min vilje, at 

det grumset vand blandes med det krystalklare vand. Vær ved ledernes højre hånd, så troens fakkel 
kan vokse i dem dagligt. Glæd dig over og forfrisk dig selv med disse mennesker fra det sted, hvor du 
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er. Se de mange, der elsker dig og har anerkendt mig. De følger det spor, du har lagt for dem. Se, 
faklen brænder stadig. Mesteren har sagt: "Den, der sår kærlighed, høster kærlighed; den, der sår lys, 
høster lys. Du har kæmpet for at forberede stemmebærernes* sind og for at rense mine udvalgtes 
veje; se, dette er dit afkom. 
som formidlende organ 

13 Sandelig siger jeg jer, folk: Damiana er den rene jomfru, som kom i den tredje æra som Marias 
repræsentant for at give jer ømhed og kærtegn. Velsignet er de jomfruer, der følger dette spor, for jeg 
vil overøse dem med min nåde. Og det er mit guddommelige ønske at forvandle jer alle, som er mine 
børn, til mine disciple, da tidspunktet for min afrejse nærmer sig, og jeg ønsker at efterlade jer som 
mestre blandt menneskeheden. 

14 Gå med faste skridt, så du kan nå målet på din vej og blive jordens stærke gennem din ydmyghed 
og hjælpsomhed. 

15 De materialistiske mennesker i denne tid har også kaldt på mig. Min stemme har fundet åndelig 
genklang i dem, og Mesteren har givet fred i overflod; alene, selv om jeg er med dem, har de ikke 
villet modtage mig og har villet så frø af en anden slags. 

16 I dette øjeblik modtager jeg dig og giver dig mit væsen og mit lys, som du har ventet så længe på. 
Fordøm ikke jeres brødre, der er kommet væk fra sandhedens vej, for I ved ikke, om I i morgen også 
vil forvilde jer ind på andre veje. Jeg holder jer fra at fare vild og giver jer mælk og honning. 

17 I dag kommer jeg for at fortælle jer endnu en gang Mit Ord, for at minde jer om fortidens lære. 
Men jeg er ikke kommet for at minde jer om nadveren i den form, som Jesus symboliserede den i den 
anden æra med brød og vin fra jorden. Den tid er forbi, hvor I blev tilbudt materielt brød som 
erstatning for mit ord. I dag er mit ord brødet, og dets guddommelige betydning er den hellige vin, 
som jeg tilbyder jer åndeligt i hvert øjeblik. 

18 Kom nærmere, kom nærmere, det er min vilje. Giv sandheden til den, der lever af affaldet. Før 
den vantro til Mig, og lad uenigheden og splittelsen forsvinde, så det evige livsbrød kan nå ud til alle 
Mine børn, for Min Kærlighed kom jer til undsætning, da I var ved at falde. Som en livline i stormen 
redder min Ånd fyldt med barmhjertighed dig som en livline i stormen. 

19 Når du troede, at du var forladt i prøvelsens time, lod jeg dig føle mit nærvær for at styrke din tro. 
20 Da var dine læber tavse, men allerede klar til at bespotte og bebrejde mig: "Herre, hvorfor tillader 

du, at mine egne brødre gør mig ondt, når du siger, at jeg er din udvalgte?" 
21 I små børn, som endnu ikke har besluttet at blive mine disciple, skønt jeg har sagt: Salig er den, 

som er trængt og viser sig stærk i prøvelse, som tilgiver sin broder og velsigner mit navn, for fra hans 
væsen skal der komme lys, som vil omvende selv den, der har fornægtet min lære. 

22 Enhver god gerning finder sin belønning, som ikke modtages på jorden, men i det hinsides. Men 
hvor mange vil ikke gerne nyde denne lyksalighed her på jorden uden at vide, at den, der ikke gør 
noget for sit åndelige liv, vil være uden fortjeneste, når han kommer ind i det, og hans anger vil da 
være stor. 

23 Lidt efter lidt vil Min undervisning få folk til at forstå essensen eller meningen med livet; derefter 
vil dette korte jordiske kursus blive brugt til gavn for ånden. Men derfor er det nødvendigt, at I tilgiver 
hinanden, for at der kan opstå lys og fred blandt mennesker. 

24 Men hvis ikke engang I, mine disciple, er et eksempel på disse dyder i denne tid, hvem kan 
menneskeheden så stadig håbe på? 

25 Vær opmærksom på, at det er det, han siger til dig, som gav sit blod og sit liv for dig, og som 
elskede og tilgav en folkemængde, selv om de dømte, fordømte og dræbte ham. 

26 Men sandheden, som er liv, som er kærlighed, er udødelig, og se, her er den på ny blandt jer i 
manifestationen af min Ånd gennem menneskets sind. Mit ord for denne gang gentager denne lektion 
for jer: "Elsk hinanden, som Mesteren elsker sine disciple." Jeg vil også forklare den, så at alle 
hemmeligheder kan blive oplyst, og den bog, som jeg har efterladt jer som testamente, og som 
menneskene senere har skjult eller lukket, kan blive åbnet for jer på ny.* 

27 Johannes' Åbenbaring, som ofte blev omstridt og delvist forkastet på grund af sit svært forståelige indhold, er 
fuldt ud bekræftet og forklaret af Herren i sin betydning. 
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28 Mange slør vil blive revet over. Mit ord er et lysets sværd, der ødelægger mørket. 
29 Skjulte kundskaber vil komme frem i lyset, og ukendte lærdomme vil blive åbenbaret for dig. 

Mange mysterier vil blive opklaret, men I vil ikke finde disse åbenbaringer i verdens bøger, men i mit 
ord. 

30 Enhver, der ønsker at være et lysets barn i sandhed, skal ærbødigt udforske Mit Ords dybder, og 
der vil han genkende sin Mester, som venter på at undervise ham. 

31 Sandelig, sandelig, sandelig, det vil ikke være menneskers lære, der vil bringe fred til verden og 
redde menneskeheden fra afgrunden. 

32 Se de religioner, der fornægter hinanden og siger, at de forkynder min lære. 
33 Derfor vil alle dem, der er kaldet til at være mine budbringere, mine nye disciple i denne tid, blive 

renset og renset, så de kan være værdige til at bringe disse gode nyheder til deres brødre. 
34 I den anden æra var der tolv disciple, som spredte Min lære over hele verden. I den tredje æra vil 

der være tolv tusinde fra hver "Israels stamme", som vil gøre Min lære om sandhed og kærlighed 
kendt for hele menneskeheden. 

35 Hvor er disse hundrede og fireogfyrre tusinde? - Elias er i gang med at samle dem, uanset om 
nogle er i det åndelige og andre er inkarnerede. De vil alle være åndeligt forenet i dette 
guddommelige værk. 

36 Store begivenheder vil du se, mange af dem vil forbløffe dig; men jeg vil give dig lyset med min 
lære, så du aldrig vil være forvirret. Studer mit ord, som vil indgyde dig kærlighed til din Fader og til 
dine brødre. Det er ikke nødvendigt at tilhøre de hundrede og fireogfyrre tusinde for at kunne tjene 
Faderen eller kalde jer Mesterens disciple. De, der tilhører dette nummer, er dem, hvis opgave det er 
at være pionerer og beskyttere for Mit Arbejde. 

37 I dag kommer jeg i Ånden. I den anden æra blev jeg synlig for menneskenes øjne, fordi jeg blev 
menneske. 

38 Mange spurgte, da de så mig: "Hvem er han, som taler i Guds navn?" Og andre sagde til dem: 
"Det er Marias og Josefs, Tømrerens, Søn, det er Galilæeren." Så gjorde de grin med Jesus. 

39 Men tømrersønnen fik dem, der havde været blinde fra fødslen, til at se lyset og midt i det lyset 
Jesu ansigt, som havde helbredt dem. Da de mærkede miraklet ved Mesterens kærtegn, kastede de 
sig ned for hans fødder og råbte højlydt, at de havde anerkendt ham som den lovede frelser. 

40 De vantro blev foruroliget og spurgte sig selv: Hvordan var det muligt, at denne enkle mand, som 
de kendte som en blandt mange andre, kunne udføre så store mirakler? 

41 I dag kommer jeg i Ånden, og menneskene kan ikke længere kalde mig Tømrersøn; men sandelig 
siger jeg jer, at selv i de dage havde de ikke ret til at kalde mig det. Der stod skrevet, at en jomfru 
skulle blive gravid, og at "Ordet" skulle blive kød i hendes skød i hendes liv. Josef, familiens 
overhoved, var kun en skytsengel i jomfruens og barnets livsrejse, synlig for menneskers øjne; Maria 
derimod var inkarnationen af Guds moderkærlighed og mor til Jesus, som var den menneskelige del af 
Kristus. 

42 Med enkel undervisning vil jeg gradvist få dig til at forstå de åbenbaringer, som du kalder 
hemmeligheder, og som ikke er det. Jeg vil lære jer at bede, så I i prøvelsens timer kan løfte jeres 
tanker til jeres Fader.  

43 I har til alle tider fået undervisning i bøn. 
44 Moses fik dig til at bede* den sidste nat i Egypten og under hele din rejse gennem ørkenen.  

Dette henviser til alle dem, der var inkarneret blandt Israels folk på Moses' tid. 
45 I den anden æra lærte jeg jer Fadervor, for at I, inspireret af det, skulle vende jer til jeres Fader i 

jeres nød og altid have løftet om hans kommende rige til stede; for at I skulle komme til ham med en 
bøn om tilgivelse og spørge jeres samvittighed, om I selv allerede har tilgivet jeres skyldnere på 
samme måde. 

46 Nu lærer jeg jer den åndelige bøn, som ikke kommer fra læberne, men fra jeres ånds dybeste 
bund, og som taler til mig i ydmyghed og tillid: "Herre, din vilje ske i os." 

47 Jeg har lært dig at helbrede. Jesus var balsam, han var sundhed, hans ord helbredte den, der 
hørte det, hans hånd bragte sundhed til den, han rørte ved, hans blik gav uendelig trøst til den, der 
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modtog det, selv hans skørt, når det blev rørt i tro, gav fred til dem, der var undertrykt af bitterhed og 
lidelse, og som kom til ham, og selv hans blod, da det dryppede på høvedsmandens ansigt, gav ham 
det tabte syn tilbage til hans øjne. 

48 Kun kærligheden og barmhjertigheden, som er en datter af denne kærlighed, kan udføre sådanne 
mirakler. Med dem kan du helbrede.  

49 Føl Mig meget tæt på dig; jeg giver dig beviser på dette i de svære øjeblikke i dit liv. Det var Mit 
ønske, at I skulle forberede Min bolig fra jeres hjerter, så I kunne føle Mit nærvær i den. 

50 Hvordan kan det være, at du ikke kan føle mig, selv om jeg er i dig? Nogle ser Mig i naturen, andre 
føler Mig kun bag al materie, men sandelig siger Jeg jer, at Jeg er i alt og overalt. Hvorfor søger I mig 
altid uden for jer, når jeg også er inden i jer? 

51 Da jeg fortalte jer, hvem jeg var, hørte I hverken den stemme, der talte til jer, eller forstod den, 
og da I så mig, vidste I ikke, hvem I så på. Dette var beviset på din manglende åndelige følsomhed. 

52 Men til sidst kommer du til mig, så jeg kan lære dig og ikke bare påpege dine fejl og mangler. Du 
bærer din fortid i din ånd som en forsoningsbyrde*. 
Se note 2 i bilaget 

53 Så tager jeg din byrde af dig og lader dig hvile, fjerner din sorg og giver dig mad, der tændes i dit 
hjerte, så du kan få håbets lys. 

54 Hvor mange hjerter, der er blevet hærdet af livets prøvelser, har ikke følt sig overvundet af mit 
ords blidhed. De har følt, at de finder trøst, bliver sunde og vågner op til nyt liv. Således sker det, at 
de, der følger Mig, tilskriver Min kraft og kærlighed det, de har modtaget, og deres ånd kan ikke 
længere adskille sig fra Mig, fordi deres hjerte er fuldt af taknemmelighed og kærlighed, og de vil ikke 
bytte deres åndelige klædnings rene hvide klæder med den rigeste monarks kongelige klæder. 

55 Men der er dem, der forbliver hos mig, og som, selv om de modtager mit ord som en strøm af 
krystalklart vand, beholder deres onde tilbøjeligheder. Blandt disse er de, der handler som den 
misundelige Kain; når de ser, at deres offergave er mindre behagelig for Herren end den ydmyge, der 
handler som den retfærdige Abel, brænder deres hjerte af vrede og misundelse, og de trækker det 
tveæggede sværd, som de har med deres tunge, for at skade deres brødre med smerte. Efter at de har 
efterladt dem grædende i deres smerte eller dræbt dem (mentalt), kommer de til Min Helligdom, 
rejser deres tanker til Mig og siger, fulde af hykleri, at de elsker Mig. 

56 Alligevel skubber jeg ikke disse små børn, hvis sind og hjerter er forhærdede, væk; jeg udsætter 
dem for store prøvelser og får dem til at føle mit ord grundigt. Hvis de bøjer sig, har de vundet; hvis de 
gør oprør, må de på ny gå på afveje og vente på en ny lejlighed. 

57 Om alt dette taler jeg til jer, så I kan blive mine gode disciple og få succes med at besidde sand 
visdom. 

58 I bør aldrig prale af jeres viden, for Faderens mysterium åbenbares kun for dem, der ydmygt 
banker på hans dør. 

59 Hvis de videnskabsmænd, der styrer og ændrer jeres verden, var inspireret af kærlighed og 
godhed, ville de allerede have opdaget, hvor meget jeg har i vente for videnskaben i denne tid i form 
af viden, og ikke kun denne meget lille del, som de antager så meget på. 

60 Salomon blev kaldt klog, fordi hans domme, råd og udtalelser var præget af visdom; hans 
berømmelse bredte sig ud over sit kongeriges grænser og nåede ud til andre lande. 

61 Men denne mand, selv om han var konge, knælede ydmygt ned for sin Herre og bad om visdom, 
styrke og beskyttelse, fordi han erkendte, at han kun var min tjener, og for mig lagde han sit scepter 
og sin krone ned. Hvis alle lærde og videnskabsmænd handlede på samme måde - hvor stor ville deres 
visdom så ikke være, hvor mange endnu ukendte lærdomme ville ikke blive åbenbaret for dem fra Min 
hemmelige kundskabsskat! 

62 I, der er lavtstående i materien, har allerede modtaget megen viden, som hverken de lærde eller 
videnskabsmænd har afsløret for jer. 

63 Mysteriet om "kødets opstandelse" blev opklaret af åbenbaringen om åndens reinkarnation. I dag 
ved I, at meningen med denne lov om kærlighed og retfærdighed er, at ånden fuldender sig selv, at 
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den aldrig går tabt, fordi den altid vil finde en åben dør som en mulighed for frelse, der tilbydes den af 
Faderen. 

64 Min bedømmelse af enhver ånd på grundlag af denne lov er fuldkommen og ubønhørlig. 
65 Jeg alene ved, hvordan jeg skal dømme jer, for enhver skæbne er uforståelig for mennesker. 

Derfor er der ingen, der bliver afsløret eller forrådt over for andre. 
66 Efter at ånderne har fortabt sig i deres synder, efter så mange kampe og omskiftelser og efter 

lange vandringer, vil de komme til Mig fulde af visdom på grund af deres erfaringer, renset af smerte, 
opløftet af deres fortjenester, trætte af den lange pilgrimsrejse, men dog enkle og glade som børn. 

67 Folk, tænk på den tid, der ligger foran jer, og lyt til mit ord, for det er "Vejen". Kend og opfyld din 
opgave og bær dine lidelser med tålmodighed, for der er ingen vej uden torne for at nå toppen af 
fuldkommenhed. 

68 Mit ords lys vil forene menneskene i denne tredje æra. Min sandhed vil skinne i alle sind og få 
forskelle i trosretninger og kulter til at forsvinde. 

69 Mens nogle i dag elsker Mig i Jehova og fornægter Kristus, elsker andre Mig i Kristus og kender 
ikke Jehova; mens nogle anerkender Min eksistens som Helligånd, skændes og splittes andre om Min 
Treenighed. 

70 Og nu spørger jeg denne menneskehed og dem, der leder den åndeligt: Hvorfor fjerner I jer fra 
hinanden, når I alle bekender jer til den sande Gud? Hvis du elsker mig i Herren, er du i sandheden. 
Hvis du elsker mig gennem Kristus - han er Vejen, Sandheden og Livet. Hvis I elsker mig som 
Helligånden, nærmer I jer lyset. I har kun én Gud, kun én Fader. Der findes ikke tre guddommelige 
personer i Gud, men kun én guddommelig ånd, som har åbenbaret sig selv for menneskeheden på tre 
forskellige udviklingstrin. Da de trængte ind i denne dybde, troede de i deres barnlighed at de så tre 
personer, hvor der kun findes én guddommelig ånd. Når du hører navnet Jehova, skal du derfor tænke 
på Gud som Fader og Dommer. Når du tænker på Kristus, så anerkend i ham Gud som Mester og 
Kærlighed; og når du søger at udforske Helligåndens oprindelse, så vid, at han ikke er andet end Gud, 
når han åbenbarer sin enorme visdom for de mere avancerede disciple. 

71 Hvis jeg havde fundet menneskeheden i de første tider åndeligt udviklet, som den er i dag, ville 
jeg have åbenbaret Mig selv for den som Fader, Mester og Helligånd; så ville menneskene ikke have 
set tre guddomme, hvor der kun er én. Men de var ikke i stand til at fortolke Min lære korrekt, og de 
ville være blevet forvirrede og have holdt sig væk fra Min vej og fortsat med at skabe tilgængelige og 
små guder i overensstemmelse med deres ideer. 

72 Så snart folk indser og accepterer denne sandhed, vil de fortryde, at de har fejlbedømt hinanden 
på grund af en fejl, som de kunne have undgået med lidt kærlighed. 

73 Lær loven, elsk det gode, lad kærlighed og barmhjertighed blive til handling, giv din ånd den 
hellige frihed til at stige op til sit hjem, og du vil elske Mig. Vil du have et perfekt eksempel på, 
hvordan du skal handle og være for at nå Mig? - Tag Jesus som dit forbillede, elsk Mig i Ham, søg Mig 
gennem Ham, kom til Mig på Hans guddommelige spor; men elsk Mig ikke i Hans legemlige form eller i 
Hans billede, og erstat ikke engang udøvelsen af Hans lære med ritualer eller ydre former, ellers vil du 
for evigt forblive i dine forskelle, i dit fjendskab og din fanatisme. 

74 Elsk Mig i Jesus, men i Hans Ånd, i Hans lære, og I vil opfylde den evige lov; for i Kristus er 
retfærdighed, kærlighed og visdom forenet i ét, hvorved Jeg har gjort Min Ånds eksistens og almagt 
kendt for menneskeheden. 

75 Hvis Kristus er kærlighed, kan du så tro, at han er uafhængig af Jehova, eftersom jeg er 
kærlighed? 

76 Hvis Helligånden er Visdom, tror du så, at denne Ånd eksisterer uafhængigt af Kristus, eftersom 
jeg er Visdom? Tror du, at "Ordet" og Helligånden er to forskellige ting? 

77 Det er nok at kende blot noget af det ord, som Jesus lærte menneskeheden, for at forstå, at der 
kun eksisterede én Gud, og at han i al evighed vil være den eneste ene. Derfor sagde jeg gennem ham: 
"Den, der kender Sønnen, kender Faderen, for han er i mig, og jeg er i ham." Senere, da han meddelte, 
at han ville komme tilbage til menneskene i en anden tid, sagde han ikke blot: "Jeg skal komme igen", 
men han lovede også at sende Helligånden, trøstens ånd, sandhedens ånd. 
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78 Hvorfor skulle Kristus komme uden Helligånden? Kunne han ikke bringe sandhed, lys og trøst med 
sig i sin ånd? 

79 Hvor lidt har menneskene ikke gennemskuet Min Sandhed, og hvor forvirrede er de ikke blevet i 
det lille, de har gennemskuet! De tror, at de har nået de dybeste sandheder; men så længe de bruger 
sandheden til at bedrage, dræbe, ødelægge freden og dømme hinanden forkert, hvilket alt sammen er 
det modsatte af, hvad Mit Ord lærer, kan mennesker ikke sige, at de vandrer på sandhedens vej. 

80 Til jer alle sender jeg mit budskab i denne tid, et budskab, som blev lovet til menneskeheden 
gennem Jesu mund, da han boede blandt mennesker. 

81 Jeg ved, at denne undervisning i begyndelsen vil blive sat lavt i højsædet, fordi den er blevet 
leveret gennem simple skabninger og syndere, sådan som Mine Ordmæglere er. Men sandheden i 
denne åbenbaring vil sejre, og denne lære vil blive hørt, for i dens essens er Helligånden, Trøsteren og 
den lovede sandhed, til stede. 

82 Min fred være med jer! 
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Instruktion 2  
1 Se, her er jeg igen blandt jer i denne time, hvor jeres ånd lytter til mig og takker mig. 

2 Hver gang et nyt år begynder, får menneskeheden nyt håb, selv om der er nogle, der føler frygt. 

Hvorfor frygter du livet og tiden? De forbliver altid de samme; det er dig, der går forbi. I dag er I børn, i 

morgen er I voksne; i dag er I på jorden, i morgen er I ikke mere; i dag er I født, i morgen dør I. 

3 I lever i tidernes fuldendelse. Din ånd er allerede ikke længere underlagt det materielle liv; den er 

gået ind i evigheden. I er atomer af min guddommelighed. Jeg er evig. Det har jeg altid været. Den 

guddommelige ånd bliver aldrig gammel. Jeg er uforanderlig og uforgængelig, begyndelsen og enden, 

alfa og omega. Fra mig er I kommet, og derfor skal I vende tilbage til mig. 

4 Hvert nyt år er ganske vist et mysterium for mennesker, men jeg siger jer sandelig, at det er et nyt 

skridt, som I skal tage på jeres udviklingsvej. 

5 Vær ikke bange for fremtiden, fordi du ikke kender den, du skal ikke se den indhyllet i mørke. 

Husk, at jeg er tid og evighed; husk, at jeg er i fremtiden. 

6 I, mit folk, ved noget om, hvad der ligger i fremtiden, fordi jeg åbenbarer det for jer, og I har 

profeter blandt jer, som gennemskuer fremtiden efter min vilje og vidner om den for jer. 

7 I har ingen ret til at tvivle; I er ikke blinde mænd, som skal frygte at snuble på vejen. 

8 For alle mennesker har jeg skabt veje, så de kan finde fred. Jeg har udstukket stier for dem, så de 

kan finde mig i al min sandhed. 

9 O menneskehed, jeg er så tæt på jer, og I føler mig ikke! 

10 Jeg har givet jer fredens hemmelighed, som er kærlighed til hinanden. 

11 Den time vil komme, hvor menneskene vil længes så meget efter fred, at de vil søge den på alle 

måder: i religioner, i videnskaben og i de forskellige doktriner. De troende og dem, der kalder sig ateister 

og fritænkere, vil alle bevæge sig mod det samme punkt i deres søgen efter denne fred, og når de når 

det, vil de stå ansigt til ansigt med Mig. 

12 Vær opmærksom, I, som lytter til mit ord i dette øjeblik, men som snart ikke længere vil høre det. 

Det vil ikke være i dette år, at denne åbenbaring slutter, men først på det tidspunkt, som Min Vilje har 

bestemt, nemlig 1950. 

13 Lad dem, der har lyttet til mig i lang tid, huske, at jeg sagde til jer: Mit ord vil stige ned fra toppen 

af bjerget, og I vil være ved foden af det for at modtage det. 

14 Siden det første "talerør", hvis sind jeg brugte til denne manifestation, har jeg fortalt jer, at denne 

guddommelige manifestation, som begyndte i 1866, ville slutte i 1950, og at I efter det år ikke ville være 

forældreløse, fordi Mit nærvær ville blive følt endnu stærkere, hvis I vidste, hvordan I skulle forberede 

jer. 

15 I dag er den første dag i 1941, så I vil høre Mit Ord i yderligere ti år, tid nok til at mange af jeres 

brødre kan lære denne lære at kende, til at mange, der ikke har troet, kan komme til at tro, og til at 

mange, der ikke har været lydige, kan gå ud og udføre Mine ordrer. 

16 Mit ydmyge og blide ord vil være en glæde for den lidende og som dug og duft for enhver ånd. 

Dette ord, som så mange har forkastet, og som så mange har vanhelliget til deres fornøjelse, vil virke som 

en kærtegn for alle. 

17 Tro ikke, at jeres land vil være det eneste land, der vil modtage mine åndelige goder. Nej, fra 

begyndelsen har jeg haft arven til alle jordens nationer. 

18 Min sandhed vil igen komme ind i alle boliger, ligesom Jesus engang gik ind i de templer, der var 

indviet til Guds tilbedelse, og forbavsede præsterne, de ældste og lovlærerne med sit ord. 

19 Hvem vil tage mig som et eksempel i denne tid? Hvem er de, der ikke frygter menneskeheden? - 

De, der vidner om sandheden ved deres gerninger. Sandelig, siger jeg jer: Den, der taler sandheden, vil 

ikke frygte døden, ligesom hans Mester selv. 

20 Det er for længst overstået, at dette ord lyder i templerne og kirkerne, og at dets ekko når frem til 

jordens mægtige. Men det er nødvendigt, at bærerne af den renser og forbedrer sig selv for at være 
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værdige budbringere af den. Se, hvordan tiden er gået, uden at du har gjort denne forberedelse til din 

egen. 

21 Jeg beder dig ikke om at ofre dig; jeg ønsker blot, at dine handlinger er spontane og din kærlighed 

er ægte. Men glem ikke eksemplet med Abrahams lydighed og underkastelse, da Faderen bad ham om 

Isaks, den elskede søns, liv. Hvem af nutidens mennesker, af dem der elsker Mig, vil give Mig et sådant 

bevis på lydighed, kærlighed og tro? 

22 Mine apostle forkyndte Min Sandhed, og da mennesker fordømte dem, flygtede de ikke fra 

døden. 

23 Den, der lever i sandheden, skal ikke frygte noget. 

24 Jeres vej, mit folk, er fyldt med smukke eksempler. 

25 Lyset fra den sjette lysestage bringer lys til folk i denne tid; men de fem segl, der allerede er gået, 

har også efterladt deres lys i ånderne. 

26 Da I ankom til dette strålende lys, nogle i ånden* og andre i kroppen, spurgte I, hvad I var kaldet 

til at gøre. Så hørte I den stemme, der talte til jer: Jeg er Lammet, der ofrede sig selv af kærlighed til jer, 

og jeg er kommet for at oplyse jeres ånd, så I kan elske hinanden og komme til mig. 
* som en ånd uden et materielt legeme. 

27 På dette tidspunkt kommer jeg i Ånden. Mit lys kommer ned over folk som tunger af ild, så de kan 

tale om min lov på alle sprog. 

28 Et hundrede og fireogfyrre tusinde inkarnerede og disinkarnerede ånder vil bane vejen i denne 

tid. De vil være foregangsmænd, profeter og budbringere. Det er dem, som jeg har markeret, og som skal 

gå foran hærene. 

29 For disse mærkede blev navnet på den stamme, som de tilhørte i den første æra, åbenbaret, så 

de vidste, at de havde indgået en pagt med deres Gud på det tidspunkt og havde været på Herrens vej i 

lang tid. Men i vor tid er alle stammesnavne forsvundet, fordi det ikke er Herren, der trækker grænser for 

at adskille folk. 

30 I 1950, når Min stråle kommer ned for sidste gang gennem stemmebæreren, vil alle være 

forberedt på de kommende tider. Men indtil den tid kommer, vil jeg fortsætte med at undervise jer. 

Inden da skal du dog lægge din sorg på mig og hvile. Når din smerte så har lagt sig, og dine tårer er tørret 

ud, så rejs din ånd igen, så min lære kan være i den. 

31 Jeg ønsker ikke at se nogen af mine disciple sultne eller tørstige; jeg ønsker at se jer mætte, fordi I 

har spist og drukket af min kærligheds brød og vin. Kun på denne måde kan I gøre gerninger blandt 

menneskeheden, som er mig værdige. Glem ikke, at for hver dag, der går, nærmer tidspunktet for Min 

afrejse sig, og at den, der ikke udnytter denne tid med undervisning, senere vil føle sig forældreløs. 

32 Det var ikke en tilfældighed, der bragte dig til dette møde. Min stemme kaldte jer på jeres stier og 

førte jer til dette sted. Nu ved du, at du er kommet her for at lære om den opgave, du skal udføre på 

jorden. I mit ord har du lært, hvad din oprindelse og dit mål er. Det er blevet åbenbaret for jer, at I er en 

del af et folk, som har modtaget Åndens manna i tre tidsaldre. 

33 Hvis du åndeligt undersøger alt det, der skete i Israels folk i de to første tider, vil du indse, at det 

samme er sket med dig i nutiden. 

34 Dette folks liv, dets historie, er en lektion, en lignelse for hele menneskeheden. Det er en 

lærebog, hvis lov jeg åbenbarede for jer på Sinaibjerget. 

35 I dag åbner bogen sig for din ånd, og du ser nye lærdomme spire ud af den, fordi du først nu lærer 

at forstå det, du ikke forstod i den tid. 

36 Din ånd kan banke ved portene til det hinsides i et ønske om visdom, din åndelige kapacitet gør 

det muligt for dig at nærme dig Mesteren, så han kan give dig den nye lære, som hans hemmelige 

skatkammer rummer. 

37 Mit folk, når jeg ser jer vandre på verdens veje og slæbe kæder af slid og ufuldkommenheder 

med jer, sender jeg jer min kærlighed for at hjælpe jer på udviklingens vej. 
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38 I vandrer gennem en ørken, og midt i den har jeg ladet palmer vokse, så I kan finde skygge og 

forfriskning. 

39 Fra dit hjertes golde klippe har jeg fået en uudtømmelig kilde til at vælde frem, så du kan drikke 

og aldrig mere tørste. 

40 I dag vil jeg ikke give jer marker i verden til at dyrke. I vil finde jeres marker i hjerterne. Nogle er 

lige begyndt at dyrke, mens andre er ved at afslutte deres såning. 

41 Fædre bør ikke bruge den undskyldning, at de for at opfylde deres familieforpligtelser ikke også 

kan tænke på at gøre noget godt for andre. 

42 Lad ikke mændene fortælle mig, at de føler sig ude af stand til at undervise i min lov. Til jer alle 

siger jeg, at der på jeres livsvej er rigelige muligheder for at sprede min sæd uden at spilde jeres tid og 

forsømme jeres pligter. 

43 Dyrk mig, og jeg vil tjene dig. 

44 Bliv ikke skuffet, hvis I sår kærlighed i jeres sønners eller brødres hjerter og høster 

utaknemmelighed. I ved, hvad Jesus såede i verden, og hvad han høstede. Men han fortalte jer, at høsten 

ikke er på denne jord, men kun i himlen, når tiden er inde. Også I, Mine disciple, bør tage Mesterens 

tålmodighed som forbillede. Søg hverken belønning eller belønning på denne jord, men vent hellere på 

din lyksaligheds time i det hinsides. 

45 Husk, at jeg er kommet ned for at dømme jeres gerninger og afsløre jeres fortjenester og 

mangler. Jeg udgyder min nåde over enhver ånd, idet jeg sætter jer på prøve og beder jer: Hvorfor har du 

ingen høst at vise mig i dag, når du er vendt tilbage til jorden i tidernes fuldendelse, når du har haft min 

lov fra tidernes begyndelse, og jeg har pålagt dig at våge over folkeslagene* for at omvende dem til min 

lære? 
* Dette omfatter: åndelig parathed til at hjælpe i form af forbøn, eksempel og forkyndelse af den guddommelige 

sandhed. 

46 I denne tidsalder er jeg kommet i ånd og kræver af jer, at I opfylder de bud, som jeg efterlod jer i 

den anden æra, da jeg boede iblandt jer. Jeg søger i din ånd ekkoet af mine ord og i din sti sporet af mine 

fodspor, men jeg finder dem ikke. Har du praktiseret og undervist i kærlighed? - På trods af alt kan du 

gøre bod på dine overtrædelser og indhente den tid, du har gået glip af, for jeg giver dig en ny mulighed. 

I skal arbejde ikke kun for jer selv, men også for jeres brødre, som i de kommende fredsdage skal forene 

sig med mig på en mere fuldkommen måde. 

47 I har i Mig en utrættelig Mester og en perfekt Fader, som elsker jer og irettesætter jer. Hvad ville I 

gøre, hvis jeg kun gav jer fordele for den strenge opfyldelse af min lov? 

48 Når jeg taler til jer på denne måde, græder I inderst inde over jeres overtrædelser og søger et 

velbehageligt offer: I stiller de velsignede børn foran mig og beder mig om at tilgive jeres synder for 

deres uskyldigheds skyld. Til dette svarer jeg dig: Hvis I ved, hvordan I kan pleje deres hjerter og holde 

dem i dyd, vil jeg tage imod jeres tilbud. 

49 Jeg vil ikke dømme jer med strenghed; før det vil jeg forberede jer på et passende tidspunkt til at 

løfte jeres ånd, så I kan arbejde og nære jer med mit ord. I mellemtiden vil I være vidne til store besøg, 

hvor elementerne slippes løs; mange folk vil blive pisket af voldsomme hvirvelvinde og vil kun opnå 

tilgivelse gennem forbøn fra Guds moderkærlighed i form af Maria. 

50 I søgen efter guddommelige tegn og beviser vil I se skarer komme til denne nation, og jeg vil tage 

imod dem, jeg vil slette enhver falsk fortolkning af mit ord fra deres sind og vise dem sandheden. Så vil 

de bøje sig for min kærlighed. 

51 I har Maria, jeres kærlige Moder, som venter på jeres lydighed. Hun ved, at Min Ånd er bedrøvet 

over menneskers ufuldkommenhed, og hun nærmer sig jer for at indgyde godhed i jer, idet hun kæmper 

for at føre jer til opnåelse af fuldkommen fred. 

52 Mens menneskeheden renser sig og græder i denne tid, vil I blive forberedt af Mit Ord til at 

bringe trøst og fred til hjerterne. Lidelser vil være som en smeltedigel, hvori ånden vil rense sig selv for at 
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gøre sig værdig til at komme til mig. Alle har modtaget min styrke, og selv i de største prøvelser vil de 

komme videre. 

53 Jeg modtager din opfyldelse (af opgaver) i et år, som jeg har modtaget alle mine skabninger. Jeg 

velsigner dine gode hensigter og efterlader i dig alle de frø, der ikke er blevet passet godt, så du kan 

fortsætte med at gøre dem frugtbare indtil fuldkommenhed. Vid, hvad der behager mig, så du altid kan 

leve i overensstemmelse med min lov. 

54 Overtræd ikke loven, tal ikke mit navn, medmindre du er forberedt. Gør jer selv værdige, så I kan 

blive anerkendt, og jeres eksempel kan opfordre jeres brødre til at følge mig, og så jeg kan sige til dem: 

Velkommen, I disciple, I, der ydmygt kommer til disse mødesteder, som får, der kommer til deres fold, 

ledet af deres hyrdes stemme. 

55 Den, der vandrer på denne vej, klædt i god vilje, vil aldrig føle sig træt. 

56 Hvis der er konsekvenser på denne vej, har jeg givet jer våben til jeres forsvar: ikke mordvåben til 

at skade jeres brødre med, men bøn, som gør jer stærke og uovervindelige. 

57 Jeg er jeres mål, og derfor vil I alle vende tilbage til mig, når I opfylder min lov. Men du skal gøre 

din del for at komme videre på din udviklingsvej. 

58 Gør mit ord til dit eget, for det er din arv. Kend den kraft, der ligger i den. Den, der har den, vil 

kunne redde et land midt i en helligdom. 

59 Der står skrevet: "Jorden skal skælve fra den ene ende til den anden", og det er nødvendigt, at 

der i disse mørkets dage er mennesker fulde af tro, så de kan være som fakler, der oplyser andres vej. 

60 Jeg ønsker ikke, at dette folk, som jeg har vækket i nutiden, skal falde i søvn igen, for ellers vil 

menneskehedens smertefulde smerter og smerter ryste dem vågen. Og når den så vil rejse sig 

hovedkulds for at trøste sine naboer, vil den opdage, at de ikke længere er på jorden, men allerede er i 

det hinsides. 

61 Hvem af jer vil, når han hører folkets forvirring, frygt og smerte, vende ryggen til dem og gå af 

vejen uden at stole på den 

magt, som udøvelsen af Min Lære giver dig til at gøre noget for dem? Tror I ikke på mit ord, når jeg har 

sagt jer, at i prøvelsens time vil det være mig, der taler gennem jeres læber og åbenbarer hans kraft i 

jeres gerninger? 

62 Den, der tvivler, vil være lige så magtesløs og have brug for hjælp som den, der ikke har noget at 

give den, der beder om hjælp. 

63 Dette er den tredje gang, hvor din ånd har en forvarsel om, at den må modtage de uundværlige 

gaver og kræfter fra Faderen for at hæve sig over materialismens og fordærvets herredømme. Men 

sandelig, siger jeg jer, disse gaver har ligget i jeres ånd fra begyndelsen. 

64 Nogle er kommet til Mig svækket af sygdom, og andre er kommet for at kræve beviser fra Mig, så 

de kunne tro på Min tilstedeværelse. De første har indset, at deres renselse var nødvendig for at komme 

til Mig renset. De er på vej til at følge mig. 

65 De sidste gik igen, da de havde fået det, de søgte, uden at tillægge Mit Ord nogen betydning og 

uden at ane, hvor og hos hvem de havde været. 

66 Andre igen, som kom i vished om kun at finde materielle goder på denne måde, følte sig skuffede 

over denne festmiddag med åndelig føde og rejste igen for at søge efter bedre veje. For disse vil det vare 

længe, før de indser, at åndens rige ikke er af denne verden. 

67 Men jeg modtager alt. Der har ikke været nogen, der har banket på mine døre, uden at de er 

blevet åbnet for ham. Jeg siger jer dette, fordi nogen vil også søge ind til jeres døre, og det vil være mig, 

der vil banke ydmygt på, som den trængende plejer at gøre. 

68 I siger til Mig: "Mester, hvordan er det muligt, at du viser dig ved vores døre som den 

trængende?" Men jeg siger til jer: Forundres ikke, og tro ikke, at det er umuligt, jeg vil komme skjult i 

hjertet på de fattige, de syge, de besejrede og de sørgende, for at banke på din barmhjertigheds dør. Se, 

jeg siger jer: Bliv stædige i dit sind og din ånd, så du kan få gavn af den undervisning, jeg har bragt dig. 
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69 Dette er tiden, hvor I vil lære at praktisere, forklare og leve min undervisning, som I modtager i 

dag i disse forsamlingslokaler, og i morgen vil I tage ud for at sprede den blandt menneskeheden. 

70 I Mit Ord taler Jeg til alle Mine børn, uanset om de er til stede ved denne manifestation eller ej, 

om de allerede har været på jorden eller om de stadig vil komme. Hver enkelt bør acceptere det, der 

vedrører ham. 

71 I denne tid vil denne lære være det lys, der fører menneskeheden ind på sandhedens vej; for 

menneskene har lukket øjnene for dette lys. Men sandelig siger jeg jer, at den blinde kan ikke lede den 

blinde uden at snuble eller falde ned i afgrunden. 

72 Sandhedens Ånd er i hver eneste af mine lærdomme. Gør brug af denne tid med Mine 

manifestationer, vær nidkært på mit ord og berøv jer aldrig denne arv. 

73 Min kærlighed vil overvinde dit hjertes hårdhed. Som i den anden æra er porten til frelse åben. 

Kom og gå den vej, der vil føre din ånd til det forjættede land. 

74 Intet af træets blade bevæger sig uden min vilje. - Hvis jeg har givet mig selv til kende for jer, var 

det fordi det var min vilje, og i dybden af den hviler meget store intentioner med hver enkelt af jer og 

med hele universet. 

75 Folk renser sig selv i denne tid gennem store lidelser; men fra denne menneskehed, der i dag er 

så syndig, vil der i morgen komme generationer, som vil være i fællesskab med Min Guddommelighed fra 

ånd til ånd. 

76 De, der oplever denne tid, vil forundres over størrelsen af mit arbejde og opfyldelsen af mit ord. 

Så vil de se, hvordan børnene vil undervise, instruere og vidne om Mig med sand åndelighed, hvordan de 

unge og de voksne vil forlade verdens fornøjelser og forlystelser for at hellige sig praksis af Min Lære og 

erklære, at den tid, de lever i, er den tid, som profeterne har bebudet. 

77 Men de, der hører mit ord i dag og er træg eller vantro, vil skamme sig over disse eksempler. 

78 De vil ikke høre mit ord gennem en menneskelig stemmebærer, som er syndig og ufuldkommen, 

men de vil høre Herrens stemme i deres samvittighed. 

79 I, Mine lyttere, var bestemt til at høre Mig på denne forståelsens vej, som, selv om den er meget 

høj, ikke er den mest fuldkomne. Du har stadig ti år til rådighed. Brug dem, så I i morgen ikke behøver at 

græde over den tabte tid, for for jer, mit folk, vil der senere komme en tid med større åndelig udvikling. 

80 Hvis I ikke holder jer til mit ord nu, vil I senere, når denne manifestation ikke længere eksisterer, 

komme til disse steder for bøn med smerte i jeres hjerter for at bede jeres Fader om at tale til jer, og at 

han gerne vil kommunikere sig selv igen gennem det menneskelige sind; men I vil ikke høre ham igen. I vil 

så se på Mine tidligere Ordmæglere, som vil forblive tavse i forbindelse med denne manifestation og kun 

fortælle jer, at I skal rejse jer åndeligt. 

81 Det er min vilje, at du ikke vanhelliger mit arrangement. Jeg ønsker ikke at skulle sige til jer, når I 

ankommer til mig: "Gå bort fra mig, jeg kender jer ikke", og at der så bliver en tung byrde af erstatning 

tilbage i jeres ånd. 

82 Jeg taler til jer om åndelig undervisning, som er inden for jeres vidensområde, og alligevel er der 

stadig nogen, som tvivler på mit ord. Hvad nu hvis jeg talte til dig om guddommelige manifestationer 

eller beskrev evigheden for dig? Så ville I sige til mig: "Hvad taler du til os om, Fader, vi forstår ikke noget 

af det? 

83 Jeg betror jer mine nye profeter, som har en vis indsigt i det hinsides. De vil vidne om disse 

åndelige lærdomme og bevidne jer om begivenheder, der endnu ikke er kommet. 

84 Her er min undervisning, disciple, jeg forlænger den ikke, så I ikke bliver trætte, og så jeg bliver 

nødt til at gentage den ved en anden lejlighed. Men hvis I ønsker at drage fordel af min lære, så forny jer 

selv og gør en ende på al ondskab og laster. 

85 Så vil I opleve, hvordan egoisme, hykleri, forfængelighed og materialisme umærkeligt vil forlade 

jeres hjerter, og i stedet vil I begynde at praktisere ægte næstekærlighed, som ikke forventer nogen 

belønning. 
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86 Du vil blive fornærmet og undre dig over, at du ikke har gengældt slaget, som du har gjort 

tidligere. Så vil I, fyldt med taksigelse til jeres Mester, rejse jer og sige til mig: "Herre, kun du lærer os 

disse lektioner og gør os stærke i disse prøvelser." 

87 Jeg er vintræet, og I er grenene; bær derfor den samme frugt, som jeg har båret for jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 3  
1 Se, her er det evige Livsbrød; længe har I ikke spist det. 

2 I lang tid har I ventet på mig, og da I knap nok tænkte på det, skinnede et lys på himlen. Da I 

spurgte, hvor det kom fra, og hvad det betød, fik I at vide: Det er Elias, der kommer for at forberede 

menneskeheden og gøre den værdig til at forenes med Mesteren. 

3 Ligesom hyrden, der samler sine får og tæller dem og skynder sig at finde de vildfarne for at vise 

sin herre det fulde antal, således elskede Elias jer, førte jer og fik jer til at føle varmen i stalden. 

4 Da jeg så, at I var forberedt, tilbød jeg jer mit brød, som I skal spise for evigt. 

5 Den, der har spist af dette brød i sandhed, har nydt og spist af min fred. 

6 Denne næring, som er mit guddommelige ord, kommer fra et menneskes mund som en anden 

manifestation af, at Gud bor i sandhed i menneskets samvittighed. 

7 Hvorfor skulle jeg nægte jer lykken ved at føle Mig i jer selv? 

8 Den, der værner om fred og renhed i sit hjerte, føler mig i sig, selv om jeg er i alle ånder, uanset 

hvor meget de har syndet. Den, der har været, skal aldrig forgå, og den, der lever, bærer mig i sig, for jeg 

er Livet. 

9 Der er bånd mellem Gud og hans skabninger, som aldrig kan brydes. Men hvis folk føler sig adskilt 

fra deres himmelske Fader, er det på grund af deres manglende åndeliggørelse eller deres mangel på tro. 

10 Hverken død eller mangel på kærlighed kan ødelægge det bånd, der forener jer med mig. 

11 Ingen kan undslippe min tilstedeværelse. Der er ingen bolig eller noget sted, hvor du kan gemme 

dig for mig, for jeg er med dig, uanset hvor du går, og du er i mig, uanset hvor du er. 

12 Du skal ikke nøjes med at vide dette. Du skal føle mig, så jeg kan give mig til kende i dine værker. 

13 Overvej: Hvis jeg er i dig, hvor har du så bragt mig hen, når du synder? 

14 Jeg fortæller dig dette, fordi jeg må fjerne den aske, der ligger i dit hjerte, indtil jeg finder en gnist 

af lys i det. 

15 Jeg giver dig styrke til at udholde prøvelsen. 

16 Jeg ser jeres slægtninge rive jeres hjerter i stykker og udsætte jer for prøvelser. For nogle var det 

deres fædre og for andre deres sønner, der mest forhindrede dem i at følge mig. 

17 Mange er kommet til dette møde grædende, fordi de vidste, at de skulle forlade deres hjem i 

fjendskab for at høre mig, og alligevel insisterede de på at høre mig. 

18 Hvor mange tårer, hvor mange bønner, hvor megen tålmodighed i håbet om, at de vil erkende 

denne sandhed! 

19 Der er dem, som i deres søgen efter frihed til at lytte til mine ord er blevet tvunget til at forlade 

deres hjem; dem, som har været nødt til at forlade deres nærmeste hjem for at undgå at blive 

brændemærket af forældre og venner; dem, som har mistet deres arbejde, er blevet latterliggjort og 

kaldt troldmænd; og der er nogle, som er blevet nægtet brød. 

20 Hvordan skulle jeg ikke tage imod jer med ømhed, hvordan skulle jeg ikke hælde Min 

helbredende balsam i jeres sår, når I lider for at følge Mig! 

Men klag aldrig over nogen, anklag ikke nogen af dine brødre. Overlad jeres sag til Mig, som fortæller 

jer i sandhed: De, der har såret jer mest, vil være dem, der kommer til Mig mest angrende og ydmyge i 

deres ønske om healing og tilgivelse. De vil så sige til mig: "Herre, tilgiv mig, at jeg har såret mit barns 

hjerte." En anden vil sige: "Herre, jeg var afvisende over for min ægtefælle, fordi han fulgte dig. Jeg 

straffede ham ved at skille mig fra hans seng og sove i et andet værelse; for jeg fordømte ham med et 

mørkt hjerte." 

De vil bede mig om tilgivelse, tilstå deres fejl og indse, at de mange gange har modtaget fordele 

gennem dem, som de har fejlbedømt. Så vil jeg sige til dem: Mens I tænkte på, hvordan I kunne gøre livet 

så svært som muligt for disse mine arbejdere, "holdt de øje" med jer i stilhed og ensomhed. 

Men sandelig siger jeg jer, I Disciple, at I har fået min Tilgivelse. Men tilgiver du dem også fra dit 

hjerte? 
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21 Jesus lærte jer fra dengang den perfekte tilgivelse, som er født af kærlighed. I dag kommer jeg i 

ånden, men min undervisning er den samme. 

22 Glæd jer over, at I gennem Mesteren har det perfekte eksempel. Sandelig, siger jeg jer, I har ikke 

haft noget eksempel før eller efter Jesus som det, han gav jer. 

23 Ville Mesteren være fuldkommen, hvis disciplen overgik ham i visdom? - Nej. 

24 Din ånd vil blive meget stor, men aldrig større end din Herres ånd. Jo større din åndelige 

opstigning er, jo højere og større vil du se din Gud. 

25 Den arrogante vil altid falde i sidste ende og blive styrtet ned af sine egne gerninger, fordi han 

troede, at han kæmpede for sig selv, men i virkeligheden kæmpede han mod sig selv. 

26 Stolthed er årsag til mange dårligdomme og lidelser blandt Guds skabninger. 

27 Hvor meget elendighed og hvor meget mørke efterlod den første ulydige i sine spor, da han 

gjorde oprør mod Min Lov! Siden da har ondskaben eksisteret som en usynlig magt. Jeg tillod kun denne 

kraft at bestå for at udsætte jer for prøven, og gennem jer selv ønsker jeg at udrydde den. 

28 Men du skal derfor ikke give et bestemt væsen, som personificerer denne magt, skylden for dine 

fejl og fald. Husk, at mod enhver fristelse er der en dyd i din ånd, som kan bekæmpe det onde. 

29 Forstå og studer omhyggeligt den tid, du lever i. Jeg meddelte jer i den anden æra, at jeg ville 

vende tilbage, og jeg fortalte jer, hvad tegnene på mit komme ville være. Jeg ønsker, at menneskeheden 

skal indse, at disse tegn allerede har vist sig. 

30 Hvis jeg fortalte jer, at jeg ville komme igen, var det fordi jeg havde meget mere at fortælle jer, og 

jeg kunne ikke afsløre det for jer på det tidspunkt, fordi I ikke ville have forstået det. 

31 I dag kommer jeg i Ånden, og sandelig siger jeg jer: Nogle tror, at jeg var tættere på jer i de første 

tider, end jeg er i dag. De tager fejl, for for hver gang jeg kommer, kommer jeg tættere og tættere på dig. 

Husk, at jeg i den første æra slog mig ned på et bjerg, og derfra sendte jeg min lov ned til jer, som er 

hugget i sten. I den anden æra forlod jeg bjerghøjderne og steg ned i jeres dale og blev menneske for at 

leve blandt jer. Og for at være endnu tættere på dig har jeg i denne tid gjort dit hjerte til min bolig for at 

give mig selv til kende der og tale til menneskene indefra. 

32 Nogle tvivler, selv om de hører denne lære; og af disse tvivlere vil nogle komme til at tro, mens 

andre vil blive ved med at være vantro. Men år 1950 vil komme, og hvilken kulde vil de da ikke føle i 

deres sind, og hvor vil de ikke se sig selv blive ramt af orkanagtige storme, for så vil der opstå store 

lidelser og besværligheder blandt menneskeheden! 

33 Efter min afrejse i 1950 vil jorden skælve, og menneskenes klageråb vil stige op til himlen.* Alt 

dette vil ligne det mørke og den orkan, der formørkede Jerusalem den dag, da Guds søn døde. 
* Se note 3 i tillægget 

34 For mange vil det være en opstandelsens tid. Ånder, der er faldet ned i mørket, vil stige op til et 

liv i lys. 

35 Denne tid blev profeteret. Der står skrevet, at jeg ville komme igen. Men se, da de hørte min lære 

fra menneskers mund, tvivlede mange og fornægtede mig. Andre tillagde ikke Min manifestation den 

mindste betydning. 

36 I lyset af menneskers ufølsomhed og forhærdelse over for mit ord måtte jeg udføre de gerninger, 

som I kalder mirakler, for at vække nogle til tro og for at tiltrække opmærksomhed hos andre. 

37 I dag den ene, i morgen den anden, har de efterhånden samlet sig omkring mit ord; dem har jeg 

symbolsk markeret på deres pander. Det er det guddommelige tegn, som de bærer i deres ånd, og 

senere kaldte jeg dem "arbejdere på mine marker". 

38 De vil ikke have brug for videnskabens bøger eller troslærenes filosofier og doktriner til at 

undervise. Lyset fra Min Helligånd vil oplyse deres sind, og deres eneste bog vil være Mit Ord. 

39 Salige er de, der stolede på mig og blev hos mig, for de oplevede stor forfriskning gennem den 

guddommelige koncert af min undervisning. 

40 Det er det at være Guds børn, der gør jer værdige til denne nåde, fordi jeres fortjenester stadig er 

beskedne. Jeg kiggede ikke på dine skampletter, fordi der var en kappe, der skjulte dem. Men hvem 
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tilhører denne barmhjertige kappe? - Maria, jeres kærlige Moder, som utrætteligt våger over hvert af 

sine børn. 

41 I har fået lov til at leve i denne tredje tid på jorden, som vil være fuldkommenhedens tid, og som 

Elias indviede ved at manifestere sin ånd gennem et menneskesind, hvilket indikerer for jer, at min 

manifestation finder sted i samme form. 

42 Men den tid, hvor menneskelige mæglere forbereder sig, er ved at være forbi. Snart vil Mit Ord 

ikke længere blive hørt i disse forsamlingslokaler, og de, der ikke vidste hvordan de skulle beholde det i 

deres hjerter, vil føle sig forældreløse. Nogle, der tror, at deres Herre er langt væk, vil senere løbe efter 

religioner for at finde mig. 

43 På den anden side vil de, der har taget Mine guddommelige principper til sig, være de stærke i 

den tredje æra, fordi de vil se deres vej klart for sig. 

44 Jeg har kaldt denne tidsalder for Lysets tidsalder; se nu, mine børn, hvordan nationerne er ivrige 

efter at føre grusomme og broderskabskrige. 

45 I, som er blevet kaldt lysets børn af Mig - bed for jeres brødre om at "våge over" nationerne, så at 
dette lys kan nå deres ånd, og de kan vælge Min Lovs vej i morgen. 

46 Hvornår vil folk være Kristi sande disciple? Jeg har altid lært jer gennem Jesus lydighed, 

ydmyghed og kærlig godhed. Dette er vejen. 

47 Jeg har meddelt jer, at der vil komme store skarer fra andre lande på jorden. I udseende vil 

materielle årsager bringe dem til jeres nation, men i bund og grund vil det være for at de kan modtage de 

gode nyheder i ordet, som jeg har givet jer i denne tid. 

48 Men tænk alvorligt over denne opgave: Hvad vil I give videre, undervise eller vidne om, hvis I ikke 

forbereder jer selv eller jeres børn? 

49 Husk dit ansvar, så du kan øge din iver for at trænge ind i Mit Ord, og så du, når timen kommer, 

hvor de banker på dine døre, kan være klar til at tilbyde den guddommelige føde gennem dine tanker, 

ord og gerninger. 

50 Hav tro ved at overgive jer selv til mig, og jeg vil tale gennem jeres mund. 

51 Vid også, at familiefædre, der forstår at rejse sig og åndeliggøre deres liv, får børn, der bringer 

sundhed og styrke i deres kroppe og et budskab om visdom i deres ånd. 

52 I dette bedehus, hvor I samles for at høre mig, vil I finde trøst for jeres lidelser og mod til at 

modstå de besøg, der må komme. Men også din ånd viser mig i sin ophøjethed det korn, som den bringer 

ind lidt efter lidt gennem sit arbejde. 

53 Sandelig, siger jeg jer, ånden bliver aldrig træt, når den arbejder på mine marker, og derfor vil den 

ikke få hvile i graven. Selv efter at dets materie er gået i forfald, vil det fortsætte med at arbejde for sin 

højere udvikling og sin perfektion. 

54 Hvis Mit Ord har oplyst vejen for din åndelige kamp på jorden, vil du møde et endnu klarere lys i 

det hinsides, når du fortsætter din rejse mod din Skaber. 

55 Mit guddommelige lys skinner i hele universet. 

56 Adlyd min lov, men lad din lydighed udspringe af forståelse af Faderens grænseløse kærlighed til 

dig. Lyt til mig og bed, men gå ikke ud i verden, før du føler dig stærk, ellers vil du ikke kunne modstå 

orkaner og hvirvelvinde. 

57 Jeg viser dig vejen og forbereder den for dig, så du aldrig må forlade den. Sandelig, siger jeg jer: 

Enhver, der sår godhed i mit navn, som er barmhjertighed, kærlighed og fred, vandrer på min vej og skal 

finde frelse. 

58 Den eneste bod, som jeg beder jer om, er at overvinde jeres egoisme, så I kan tjene jeres næste 

med oprigtighed og god vilje. 

59 Studér dette ord med opmærksomhed, som jeg giver jer gennem mange stemmebærere, da hver 

enkelt af dem har sin egen gave. Foragter ikke den, der synes ubehjælpsom for jer; for hvor mange vil 

ikke efter afslutningen af denne manifestation ved udgangen af 1950 ønske at høre Mig igen, selv 

gennem den, der ikke tilfredsstillede dem. 



U 3 

31 

60 Men jeg giver jer den nåde, at mit ord vil blive bevaret skriftligt gennem dem, som jeg har 

udpeget og forberedt til denne opgave, så I i morgen ikke vil føle jer som en forældreløs, der har mistet 

sin arv. 

Når så skarerne og "de sidste" kommer til dig, skal du fremlægge bogen med min lære for dem som 

det mest trofaste og sande vidnesbyrd om det, jeg har talt til dig. For du mangler stadig meget for at 

være en sand bog og et sandt eksempel i dit liv og i dine ord. 

61 Denne bog vil vække mange sovende ånder, og deres skjulte gaver vil komme til syne. At læse 

den vil inspirere og udruste de kommende generationer og føre dem skridt for skridt til åndelig forening 

med Min Guddommelighed. 

62 Mine arbejdere, genopfrisk jer selv med den tanke, at jeg har udvalgt jer syndere for at gøre jer til 

mine redskaber og for at frelse andre fortabte. 

Kan du nogensinde blive træt eller træt af at bringe fred, lindring eller glæde til dem, der lider under 

manglen på disse goder? 

Søg aldrig ødemarken eller ensomheden i dit kammer for at undgå, at klagerne når dig. Indse, at dette 

er en afgørende tid for enhver ånd, og at du må se smerten i øjnene. 

Snart vil I efter min vilje plante "træer" i forskellige områder - det er sådan jeg har kaldt 

mødestederne og bedehusene i mit ord. Forbered jer på dette og tillad den åndelige verden at 

manifestere sig blandt jer på en omfattende måde, så I kan få den korrekte fortolkning af min lære. 

63 Den tid, I har tilbage til at lytte til disse budbringere fra Min Guddommelighed, er kort. Året 1950 

er ikke længere langt væk, og hvilke fremskridt i Mit Arbejde har I at vise Mig? I skal forstå, at jeg har 

rystet jer op fra den dybeste sløvhed, så I ikke er som jomfruerne i lignelsen, der lod deres lamper slukke. 

Hvis du sover, når du hører din Herres sidste ord, vil du få en brat opvågning. 

64 Vær opmærksom på dem af jer, der kommer trætte fra en vandretur. Nogle kommer med god 

samvittighed, mens andre kommer med dårlig samvittighed. 

65 I er alle kommet her, fordi I er blevet tiltrukket af rygtet om, at jeg i øjeblikket taler til 

menneskeheden, og mens I lytter til dette ord, hører I Faderen sige til jer: "Her er jeg blandt mennesker 

for at give min lære til kende og for at opfylde et løfte. 

66 Her er en ny mulighed for at høre Mesteren og modtage hans lære. Jeg minder hver enkelt om 

sine gaver og lader ham erkende sin opgave. Den, der viser sig standhaftig og stærk på min vej, vil snart 

komme til at kende mit kongerige. 

67 Ingen vil kunne tage lyset fra den, der våger over det med iver og får det til at skinne gennem sin 

dyd. 

68 I er forbigående i denne jordiske tilværelse, og som studerende på denne åndelige lære må I 

forstå dette. Jeg modtager jer alle med fuldkommen kærlighed, og med denne kærlighed dømmer jeg jer. 

Hvor forskellig er ikke jeres Herres dom fra menneskers dom! 

69 Af de 144.000, der er mærket af Mig, vil en del høre Mit Ord gennem disse stemmebærere for at 

udføre en åndelig opgave, en anden del vil modtage Mine ordrer åndeligt, støttet af intuitionens gave, og 

en anden del, der er i det hinsides, vil udføre sin mission for menneskeheden ved hjælp af åndelige 

midler. 

70 Mit lys skal skinne overalt på jorden. 

71 Nogle spørger Mesteren, hvornår disse begivenheder vil finde sted. Sandelig, jeg siger jer, at 

meget afhænger også af jeres vilje og jeres udholdenhed. 

72 De, der ikke vågner op, mens de er i kroppen, bliver taget fra jorden, så deres ånd kan befri sig for 

alt det, der binder den eller forhindrer den i at genkende Mit værk. 

73 Jeg har mange gange sagt til jer, at I ikke skal vente på bedre tider for at arbejde, for I ved ikke, 

om de kommende tider ikke bliver endnu hårdere. 

74 Opfyld din opgave, så jeg ikke senere skal stille dig til ansvar for de mange fejl, som 

menneskeheden begår. 

75 Nogle siger til mig: "Fader, vent lidt længere på mig." 
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Tag hensyn til, hvad jeg siger jer om dette: Jeg kan vente længe på Sønnens genkomst, for jeg er 

Evigheden; men husk, at jeg har sendt jer for at vinde dette for jer selv. 

76 Andre siger til mig: "Herre, du må hellere tage mig væk fra denne verden, for jeg kan ikke klare 

mere!" 

77 Hvornår vil I leve i harmoni med jeres skæbne, hvornår vil I forstå, at mange af jeres lidelser er en 

forsoning, ved hjælp af hvilken I letter jer selv fra en tung byrde af ufuldkommenheder? Kun forståelse 

og overgivelse kan give dig fred. 

78 Hvor langsomt er du dog ikke vandret på åndens kundskabs vej! 

79 I har oplevet mange århundreders åbenbaringer og erfaringer, og stadig møder jeg jer som 

skrøbelige spædbørn, når jeg ser jer ude af stand til at svare på et spørgsmål, eller når I viser jer ude af 

stand til at gøre fremskridt i de prøvelser, der ligger på jeres livsvej. 

80 Jeg ønsker, at I alle bliver mine disciple, at I alle formår at opgive det, som har forhindret jer i at 

se sandheden i øjnene. 

81 Tænk altid på en åndelig måde, så du ikke har nogen problemer med at forstå mit ord. Glem, at 

det var dig, der ikke kunne forestille dig, at Gud var usynlig, og at du, når du tænkte på mig, straks 

forestillede dig et menneske af gigantiske proportioner, et væsen, der havde en form, men som ikke 

kunne ses og altid var skjult bag et tykt slør af mystik. 

82 Da jeg blev menneske i Jesus, var det ikke for at få jer til at forstå, at Gud har menneskelig 

skikkelse, men for at gøre mig synlig og hørbar for dem, der var blinde og døve for alt guddommeligt. 

Sandelig, siger jeg eder, hvis Jesu Legeme havde været i Herrens Skikkelse, ville det ikke have blødt 

eller være dødt. Det var et perfekt legeme, men dog menneskeligt og skrøbeligt, så menneskeheden 

kunne se det og høre deres himmelske Faders stemme gennem det. 

83 Når din opfattelse af det guddommelige var langt fra virkeligheden, kom jeg dig til hjælp for at 

ødelægge fantasier og uvirkelighed og få dig til at gå ind på den sande vej. 

84 Jeg er vejen, sandheden og livet. Min undervisning handler ikke om døden. Når jeg ofte taler til 

jer om det åndelige riges eksistens, er det fordi der er liv og evig lykke som et løfte til jeres ånd, og ikke 

for at I skal længes efter døden og hade dette liv. 

85 Mit ord taler i øjeblikket til dig om det åndelige liv, og det er fordi du i din udvikling allerede er 

nået frem til det kapitel i livets bog, som viser åndens uopdagede hemmeligheder. 

86 Da mennesket er i besiddelse af ånd, er det naturligt, at den afslører nogle karakteristika ved dets 

væsen; men jeg har allerede sagt: Så længe materiens indflydelse ikke underkaster sig åndens 

herredømme og tilskyndelser, vil mennesket kun være i stand til at trænge meget lidt ind i sig selv for at 

se sit indre lys og høre sin åndelige stemme. 

87 Når det lykkes dig at få et øjeblik med samling og refleksion, kommer du ubevidst i forbindelse 

med det åndelige og får en fornemmelse af det evige og af, at noget af denne evighed lever og rører sig i 

dit væsen. Det var det samme, da mennesket i de første tider opdagede, at det bar et væsen i sig selv, et 

væsen, som ikke var af denne verden, men tilhørte et andet plan. Dette skræmte ham ikke på nogen 

måde, men fyldte ham tværtimod med håb, fordi han så, at hans liv ikke var begrænset til den korte 

tilværelse på denne jord. Han havde en mistanke om, at når han løsrev sig fra kroppen, ville hans ånd 

stige op til en verden, hvor han ville opleve en lyksalighed, som han ikke havde fundet i denne verden, en 

retfærdig tilfredsstillelse af hans høje ideal. 

88 Jeg kom til jorden for at bekræfte alle disse inspirationer med min lære; og til disse drømmere om 

en verden af visdom, kærlighed og retfærdighed, hvor der ikke er nogen tårer, ingen elendighed og ingen 

uenighed, dedikerede jeg min bjergprædiken, så de skulle holde fast i deres håb. 

89 Med hvilken venlighed og kærlighed kristendommens første mestre underviste menneskeheden. 

Deres ords kraft var baseret på sandheden i deres gerninger, som de omvendte og indbød til 

åndeliggørelse gennem. 

90 Jeg kalder dem mestre, fordi de underviste efter mit eksempel. Hvis nogen senere ønskede at 

undervise under troens tvang uden at forstå betydningen af Min lære, var han ikke en mester. Hvis han 
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brugte magten til at fratage sine brødre friheden til at tænke, tro og dømme, havde han ikke Mig som sit 

eksempel, men han forhindrede praktisk talt ånderne i at forsøge at trænge ind i meningen med Mine 

åbenbaringer. 

91 Jeg siger til jer: Hver gang Mit navn og Min lære er blevet brugt til at undertvinge folk eller til at 

skabe frygt, og gennem denne frygt er folk blevet tvunget til at tro, var målet ikke et åndeligt mål, men et 

mål, der var rettet mod jordisk magt. Hvor anderledes var ikke Mesterens hensigt, da han gav jer sit ord 

og eksempel, som I kan opsummere i denne sætning: "Mit rige er ikke af denne verden." 

92 Kom ind i min båd, for den vil aldrig kæntre. Men tvivl ikke som Peter, da han troede, at Mesteren 

sov; for ellers ville det ikke længere være Min stemme, men smerten, der taler til jer: "O I lidettroende! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 4  
1 Hver gang du hører Mit Ord, føler du, at du overlader din smerte til Mig. Men hvorfor er det, at 

hver gang du vender tilbage til Mig, er dit hjerte fyldt til randen med bitterhed? 

2 Det er på tide, at du lærer at bevare min fred. 

3 Denne tid er forberedelsestid, og overalt i landsbyer, byer og distrikter vokser der "træer" op for 

at give vandrerne deres åndelige skygge. 

4 Når de hører Mit Ord fortælle dem, at de på andre tidspunkter allerede har fundet skygge under 

løvet af Livets Træ, indser de dybt, at de ikke vidste, hvordan de skulle bruge tiden til at komme tættere 

på det forjættede land. 

5 Hvem af jer vil afvise mig igen, som han gjorde i tidligere tider, når han føler, at han står over for 

en ny mulighed for frelse? Hvem vil undgå sin opgave og ignorere sin samvittigheds stemme? Hvem vil 

fortsætte med at hengive sig til sine materialistiske drømme efter at være blevet vækket af denne 

stemme? 

6 Din ånd skælvede, da du på trods af din rastløshed hørte Faderen sige, at han elsker dig, at han 

tilgiver dig og hjælper dig med at forny dig selv, så du kan komme til ham. 

7 I har bøjet jer for den guddommelige kærlighed, og I har med glæde begivet jer ud for at opsøge 

de syge, så de kan skynde sig ind i Mesterens nærvær og finde helbredelse af deres lidelser hos Ham. 

8 Her er træet, der tilbyder sine åndelige frugter til folket. 

9 Jeg er det evige livs træ. Husk på Kristus på korset. Han var som et træ, hvis arme som grene blev 

kærligt spredt ud for at give skygge til menneskeheden. Hans ord, der langsomt faldt ned over mængden, 

og Hans Blod, der faldt dråbe for dråbe, var som frugt, der faldt af det guddommelige træ. 

10 Året 1950 er nært forestående, hvor I vil høre dette ord for sidste gang, som er en himmelsk frugt 

for jer. Så vil træet, frugten og skyggen være i din ånd. 

11 De, der til den tid stadig er materialistisk indstillede og fanatiserede af Mit Ord, vil forsøge at 

holde Mig tilbage og bede Mig om at tale til dem i denne form et stykke tid endnu; men det vil ikke være 

muligt, fordi Jeg har givet jer Min vilje til kende, og den er nedskrevet. 

12 De "nattergale", som har overgivet sig til Mit Ord, vil blive tavse for denne manifestation, og Jeg 

vil belønne deres lydighed med ordets gave og inspiration. 

13 I ved endnu ikke, hvad jeg har i vente i mine høje råd for disse tider. Allerede i dag fortæller jeg 

jer, at jeg i disse velsignede tider forventer af jer alle, at I opfylder min vilje, og at I er lydige og blide som 

får. 

14 Men det er ikke min vilje, at I skal dømme hinanden. Det vil være min perfekte retfærdighed, der 

dømmer hvert eneste af mine børn. 

15 Hør mig, mit folk, lad mig ikke bare tale i tomrummet. Du har stadig tid til at tænke og lære. 

16 Ingen skal hævde at handle efter sin egen vilje, selv om mennesket har mulighed for at gøre det 

midlertidigt; for Herrens retfærdighed vil nå ham, og så vil kun det ske, som er bestemt for ham. 

17 Gør jer klar, I profeter i den tredje æra, så I kan advare folkemængderne, og så de ikke lader sig 

forføre af de falske kristusser og de falske proklamationer. 

18 Tvivl ikke på mine ord, bare fordi jeg overfører dem til jer gennem en uuddannet og simpel 

stemmebærer. 

19 Rejs jer og forkynder disse lærdomme for alle, for der er meget lidt tid tilbage. 

20 Et enkelt lysord vil være nok til at holde dine brødre vågne. 

21 At erstatte fejlene med gode kvaliteter vil være den ædle stræben hos fremtidens spiritister, 

dem, der skal bygge et højere rige over ruinerne af menneskelivet. 

22 Det vil være fremtidens generationer, der skal opbygge denne verden med højere moral, dybere 

viden og større spiritualitet. Men I mennesker i nutiden kan også gøre meget. Med en smule god vilje vil 

du fjerne ruinerne, affaldet fra en fortid fuld af afvigelser og skændsler, så kun lyset fra en lang og 

smertefuld oplevelse bliver tilbage. Jeg vil velsigne jer og lade jer se et glimt af lyset af det fredsrige, som 



U 4 

35 

I sammen vil opbygge, hvis I bestræber jer på at leve et godt liv, så jeres sind er optaget af dyder, og jeres 

læber er et pålideligt redskab for sandhed og inspiration, der spirer i jeres ånd. 

23 Selv om dine fødder rører jorden, bør du ikke lade dine ambitioner blive holdt fast af den. Sæt 

dine mål stadig højere, uden at glemme at give Gud, hvad der er Guds, og verden, hvad der er dens. 

24 Mit ord er beregnet til alle, men det er ikke alle, der modtager det på samme måde. Mange hører 

det med ligegyldighed, men der er også dem, som ikke længere kunne leve uden glæden ved at høre mig. 

Blandt dem har jeg også set den, der kommer uden at have taget nogen materiel næring, og som, da han 

hørte mit ord, glemte sine behov og afsavn, og som, da han forlod mødesalen, følte sig så fyldt med 

styrke og håb, fred og trøst, at han begyndte at mumle: "Sandelig, det er ikke af brød alene, at 

mennesket lever, men af ethvert ord, der kommer fra Gud." 

25 Kun jeg ser, hvad hvert hjerte indeholder, uden at nogen ved det. Jeg finder triste, tørstige, syge 

eller trætte får; skabninger uden kærlighed og uden hjem, som alligevel, når de hører Mig, siger: "Jeg er 

lykkelig, når jeg lytter til den Guddommelige Mester, for så forsvinder alle mine bekymringer, og mit 

hjerte flyder over med lys og glæde". 

26 Andre synker imidlertid ind i sløvhed og lader ikke deres hjerter blive blødgjort som i de første 

dage, da de hørte deres Herres stemme. 

Men hvordan kan man fortsætte undervisningen, så længe nogle lytter og andre ikke lytter, så længe 

nogle føler Mig og andre forbliver følelsesløse? 

27 Disciple, gå ind i jer selv, hør og føl mig som før. Husk, hvordan du bekendte, at dette ord er dit liv 

og lyset for din skæbne. Glem ikke, hvad jeg siger jer i dag: Det, I har brug for, vil blive givet jer til sin tid. 

28 Giv jeres lamper olie på ny, så troens og kundskabens flamme igen kan lyse. 

29 Sov ikke, vågn op og bed, for Mesteren vil måske overraske dig, når han kommer ind i dit hjem, 

som han plejede at gøre i de dage med åndelig entusiasme, hvor du følte min tilstedeværelse overalt. 

Du vil så se, hvordan dit liv vil blive oplyst på ny af det lys, som ophørte med at oplyse dig, uden at du 

var klar over det, og det vil give dig tilliden til en fremtid fuld af overflod og visdom tilbage. 

30 Overlad alle dine tanker til Mig, giv Mig dit hjerte; enhver bitterhed og lidelse vil blive som 

blomster, som Jeg modtager; blomster af smerte, bitterhed og skuffelse, men til sidst blomster, fordi de 

vidner om renselse og afgiver en duft, der stiger til Mig. 

31 Fordyb jer i stilhed, I ånder, som modtager mit lys, mens jeres hjerte klager over sin sorg til mig. 

Overlad dine tårer til mig og tag min helbredende balsam til dem. 

32 Faderen, det højeste væsen, har rettet sit blik mod dig. Vis jer ikke som besejrede eller 

magtesløse over for ham, for da han skabte jer, gav han jer sin styrke, da han skabte jer. 

33 Hvis dine lidelser er svære, er hans barmhjertighed større. Gør dig fortjenester i tro og kærlighed, 

og tvivl ikke på, at han vil bringe dig ind i sit rige af godhed og visdom for evigt. 

34 Folk, stol på mig, og når jeres kræfter svigter, så giv mig byrden af jeres kors, mens I henter ny 

styrke. 

35 Forstå, at denne verden er en rensende kilde, og at din ånd vil skinne som lys i rummet, når den 

forlader den for at vende tilbage til sit sande hjem. Husk, at jeg sagde til jer: "Den, der søger mig, finder 

mig; den, der søger, finder mig." - Du har søgt mig og står nu foran mig. 

36 Men der er også dem, der søger mig og alligevel ikke finder mig, fordi de gør det der, hvor jeg 

ikke kan være. De begynder sågar at tvivle på min eksistens uden at vide, at de er meget tæt på mig, at 

jeg er i dem selv. 

37 De kan ikke finde Mig i deres egne hjerter, fordi de er som lukkede templer. Den fred og det lys, 

der er i dem, forblev skjult. 

Men der er den sande helligdom, hvor jeg bor og venter på, at I træder ind for at tale til jer om dybe 

åbenbaringer og for at forklare jer "hvorfor" i mange mysterier. Når du er kommet ind, ved du, hvor du 

kommer fra, og hvor skæbnen fører dig hen, og du er forbløffet over, at du har fundet Mig, hvor du ikke 

havde set noget før. 
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Men den, der ikke kender denne helligdom, bygger sit tempel i stoffet, opfører et alter i det og sætter 

en gud på det, som han har lavet med sine hænder. Først med tiden og efter at han er blevet overbevist 

om sin kults ufuldkommenhed, vågner han op og begiver sig ud på jagt efter den åndelige Gud, 

sandhedens Gud, den eneste Gud, for den Gud, han selv havde fundet på, kunne ikke give ham noget, da 

han ikke havde noget liv. 

38 Det er Gud, der gav mennesket liv, som skabte det, og det er ikke mennesket, der kan skabe 

guder og give dem liv. 

39 Når du hører dette ord lidt efter lidt, kommer du tættere på at forstå det. Når denne oplysning 

fylder din ånd fuldstændigt, vil du sige til Mig: "Herre, miraklet er sket. 

40 Så du vil forstå, hvilke værker jeg udfører i ånden i øjeblikket. 

41 Jeres åndelighed vil ikke have brug for mirakler og beviser fra den første og anden tid for at tro på 

mig. 

42 I dag vil I se den himmelske manna komme ned i åndelig form. Du vil se omvendelsens vand 

springe ud af de klipper, som er de store synderes hjerter. I vil se dem, der er døde i tro og dyd, genopstå 

til livet, dem, der er syge af moralske svagheder, rense sig selv, og dem, der er blinde for sandheden, 

åbne deres øjne for at se min pragt. 

43 Hvis Min fødsel som menneske i den Anden Tidsalder var et mirakel, og Min åndelige opstandelse 

efter Min fysiske død var et andet mirakel - sandelig siger Jeg jer - så er Min manifestation i denne 

Tidsalder ved hjælp af et menneskesind et åndeligt mirakel. 

44 Mine profetier vil blive opfyldt i denne tid indtil det sidste. Jeg efterlader jer Mine tre 

testamenter, som udgør ét. 

45 De, der plejede at kende Faderen som kærlighed, offer og tilgivelse, bør lære ham helt at kende 

på dette tidspunkt, så de kan elske og tilbede ham i stedet for at frygte hans retfærdighed. 

46 Hvis I holdt jer til loven i den første æra, var det af frygt for, at den guddommelige retfærdighed 

ville tugte jer; derfor sendte jeg jer mit ord, for at I skulle vide, at Gud er kærlighed. 

47 I dag kommer mit lys til jer, så I ikke kommer på afveje, og I kan nå vejens ende i troskab mod min 

lov. 

48 I lang tid har du tjent verden, og den har belønnet dig dårligt. Men hvornår fik I at vide, at 

mennesket skulle være verdens tjener? Ved I ikke, eller husker I ikke, at der blev sagt til jer: 

"Underlægger jer jorden"? Hvor ofte har du ikke måttet komme til Mig som den fortabte søn! 

49 Det er Mit ønske, at I kommer til Mig fulde af fortjeneste, dyd og ydmyghed. 

50 Jeg fandt dig dækket af åndelig spedalskhed, og jeg helbredte dig ved min egen vilje. Jeg ønsker, 

at I skal helbrede jeres brødre på samme måde, uden at føle afsky for deres synder. Så vil det være jeres 

gerninger, der vidner om, at I elsker mig, og ikke jeres læber, der forkynder det uden at hjertet føler det. 

51 I skal ikke opføre jer som farisæerne, der pralede i synagogen med at være værdige for Gud, og 

som udviste velgørenhed på åben gade. 

52 Bevar min lære for at studere den grundigt, for den dag nærmer sig, hvor I ikke længere vil høre 

dette ord gennem stemmebærerens sind, og så vil de, der har lært og forstået det, være stærke som 

uovervindelige soldater. 

53 Hvis du er forberedt, vil du tale inspireret af Mig og undervise menneskeheden på denne enkle 

måde. Mens nogle af mine nye disciple vil være nødt til at opsøge folk, vil andre være nødt til at vente på 

deres brødre for at komme og høre min undervisning fra dem. 

54 Folk, forklar også børnene mit ord og min lære. Husk, at Min undervisning ikke stopper ved alder 

eller køn, for den er beregnet til ånden. 

55 Giv mine lærdomme til børnene, forenkl dem og gør dem tilgængelige for deres hjerner. Men 

glem aldrig, at den bedste måde at forklare Min lære på er gennem dit liv, hvor de vil se dine gerninger af 

velgørenhed, tålmodighed, ydmyghed og spiritualisering. Det vil være den bedste form for undervisning. 

56 Fortæl dem om Jesus, fortæl dem om Maria og alle de mænd og kvinder, der bragte et budskab 

om lys til verden. På denne måde vil du vise dem vejen til mig. 
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57 Fortæl dem, at på hviledagen går din ånd ind i min helligdom for at forherlige mig. I seks dage skal 

du bruge seks dage på dine menneskelige pligter og tilbøjeligheder, hvorefter du hviler en dag og bruger 

et par øjeblikke på at tænke over og tilbede din Herre. 

58 Der vil du finde Mig, der venter på dig, og som altid venter på din bøn, som er det sprog, som du 

taler til Mig om dine bekymringer, din kærlighed eller takker Mig på. 

59 I er trådt ind i Min helligdom, dannet af de skarer, der er ivrige efter at høre Mit Guddommelige 

Ord. Sandelig, siger jeg jer, jeg har overøst jer med en strøm af undervisning. Dette ord vil blive et 

frugtbart frø i jeres ånd, så I kan forvandle jer selv til mine arbejdere. 

60 I kommer med taknemmelige hjerter, for før jeg fortalte jer, at I skulle udbrede aktiv 

velgørenhed, gav jeg jer et mirakel ved at give jer enten sundhed, fred eller et andet tabt gode tilbage. 

61 I dag siger du i din taknemmelighed til Mig: "Mester, hvad kan jeg gøre for at gengælde så megen 

kærlighed?" Derefter viser jeg jer de store "marker", så I kan rydde dem for brændenælder og sten og så 

frø af kærlighed, fred og barmhjertighed. 

62 Før jeg sender jer ud, fylder jeg jer med styrke og tro, så I hverken vil vakle eller miste modet i 

kampen. Ofte vil du se din hvede springe op og vokse blandt tidsler og torne, og der skal du passe den 

indtil høsttidspunktet, og så skal du skille hveden fra ukrudtet. 

63 Jo mere lidelse det koster dig at dyrke markerne, jo større vil din kærlighed til dem være og din 

tilfredshed, når du ser dem blomstre. 

64 I sandhed siger jeg til jer: Denne åndelige hvede, som I dyrker under min instruktion, vil være 

evigt livsbrød for jeres efterkommere efter den syvende generation. 

65 Bliv ikke trætte af at høre mig, I disciple, I, som er forenet i glæde. Jeg taler til jeres ånd gennem 

disse urene menneskers læber, gennem hvilke jeg manifesterer mig selv. Men sandelig siger jeg jer, mit 

ord er ikke plettet af denne urenhed, det når jeres ånd rent. 

66 Studér min lære, så I kan forstå, hvad marken, frøet, vandet og markens redskaber er, og så I kan 

vide, hvad der er den perfekte måde at forberede, så, vande og pleje jorden på. 

67 Den landmand, der arbejder på denne måde, vil vide at skelne de gode frugter fra de dårlige. 

68 Se, hvor mange der er gået ud i den tro, at de allerede kunne så, og i stedet for denne hvede har 

de sået fremmed sæd, som gav dem torne, da den modnede. 

69 Jeg ønsker, at den tredje tidsalders arbejdsmand skal være på plads. Derfor sender jeg et kald ud 

til de store skarer, så at der blandt dem kan komme dem, der skal følge mig i denne tid. 

70 Efterhånden som jeg giver jer den ene lektion efter den anden, nærmer den tid sig, hvor I skal 

påtage jer jeres opgave fuldt ud. 

71 På dine vandringer vil du støde på marker, der er blevet tilsået på andre tidspunkter, og som kun 

venter på vanding og pleje. Det er de ånder, i hvem troens sæd er, som de har modtaget siden 

profeternes og mine apostles tid. 

72 Nogle bærer frøet fra den første æra, andre frøet fra den første og anden æra, og I skal lægge det 

frø, jeg har givet jer i denne tredje æra, i dem, da I har frøet fra den tredje æra, hvilket er grunden til, at 

jeg kalder jer treenighedsmennesker. 

73 Det er det liv og det arbejde, der venter dig. Hvorfor frygter du kampen, når jeg giver dig alt? 

Hvorfor ser jeg tårer i øjnene på nogle af Mine arbejdere, når den hårdeste del af kampen endnu ikke er 

begyndt? 

Jeg ønsker, at I skal tro på, at jeg er tæt på jer, at jeres åndelige gaver er en realitet, at jeg vil give jer 

alt det, som I beder mig om i prøvelsens øjeblikke, i kritiske øjeblikke for jeres åndelige fuldkommenhed. 

Jeg ønsker ikke længere at se jer svagtseende. 

74 De fleste kommer og glemmer deres ånd for at bede om brød, helbredelse eller arbejde for 

kroppen, og i dem alle udretter jeg et mirakel, for de vil også være vidnesbyrd, der vil antænde tro og 

håb i jeres brødres hjerter i morgen. 

Men du skal ikke bede mig om så lidt. Det, som du synes så meget om, vil snart være forbi. Bed mig 

hellere om evige fordele, åndelige goder. Så vil jeg give dig det, der hører til verden, som en tilføjelse. 
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75 Jeg har mere at give dig, end du kan bede mig om. Derfor skal I ikke affinde jer med så lidt. 

76 Jeg kan forvandle hjerter til kilder af uudtømmelig næstekærlighed, jeg kan fylde sindet med 

inspiration og læberne med ord. Jeg kan give dig healingens gave og autoriteten til at opløse mørket og 

besejre ondskaben. 

77 Den, der stræber efter en sådan ting, vil opleve, hvordan de kræfter, der ubevidst var i hans ånd, 

går ud af ham. Hvem vil lukke sine døre for den, der banker på, selv om han har så store gaver? Hvilke 

veje kan virke ujævne og lange for den, der nyder min styrke? Hvilket vejr kan virke ubarmhjertigt på 

ham, når han kan have magt over elementerne? 

78 O disciple, jeres højeste opgave vil være kærlighedens aktivitet! Ofte vil du gøre det i 

hemmelighed uden at prale, uden at lade venstre hånd vide, hvad højre hånd har gjort. Men der vil være 

lejligheder, hvor dine medmennesker vil se din kærlighedsaktivitet, så de kan lære at deltage i den. 

79 Du skal ikke være bekymret for belønningen! Jeg er Faderen, som belønner sine børns gerninger 

med retfærdighed uden at glemme nogen. 

80 Jeg har fortalt jer, at hvis I vil give et glas vand med ægte kærlighed, vil det ikke gå ubelønnet hen. 

81 Salige er de, der siger til Mig, når de kommer til Mig: "Herre, jeg forventer intet som belønning 

for mine gerninger; eksistensen og viden om, at jeg er Dit barn, er nok for mig, og allerede nu er min ånd 

fyldt med lykke." 

Det siger jeg dig: Du kommer grædende, fordi du har mistet din vej, dit helbred og nøglerne til dit 

arbejde. Først da vil du huske din himmelske Fader. 

82 Nå, her er jeg så blandt jer. Du er hos Mesteren, og grunden til, at du er kommet hertil, er 

uvæsentlig. 

83 Lyt til min undervisning! Nogle er beregnet til disciplene, men der er andre beregnet til de "små 

børn". 

84 Skam jer ikke over at være blandt brødre og søstre, som er avancerede i Min lære, og som I søger 

at skjule jeres uvidenhed for. De kom lige som dig. 

85 I, som kommer her lidt efter lidt, skal lære den guddommelige lektion, så I kan have noget at 

tilbyde dem, der kommer efter jer. 

86 Ingen er overrasket over, at jeg søgte mine nye disciple blandt affaldet og fornyede dem med mit 

ord for senere at sende dem til menneskeheden med et budskab om fornyelse, liv og lys til deres brødre. 

87 Under dette folks synder, ufuldkommenheder og besmittelser har lyset fra Min Ånd åbenbaret sig 

i denne tid. Derfor er jeg kommet og kæmper for at overvinde disse mørke, indtil jeg bringer lyset til at 

skinne. 

88 Velsignet er alle dem, der lukkede øjnene for så stor menneskelig ufuldkommenhed og hævede 

sig over så stor elendighed, som vidste hvordan de kunne finde Mit nærvær i Min nye manifestation. 

89 Dette uuddannede og syndige folk vil blive poleret og renset mere og mere, fordi det er deres 

opgave at lade Mit åndelige værk blive åbenbaret med større perfektion fra generation til generation. 

90 Du må ikke længere være den, du var i går. Forlad de forældede kulter og dårlige vaner, og stræb 

efter at forbedre din ånd. 

91 Jeg overraskede jer på det tidspunkt, som Jesus og profeterne havde annonceret som mit nye 

komme. 

Nu, hvor Mit løfte er ved at blive opfyldt, ser I synden på det højeste niveau af fordærv, I ser 

menneskelig ambition og had manifestere sig i krige som følge af det mørke, der omslutter menneskers 

ånd i denne tid. 

92 Men se, da mørket var mest uigennemtrængeligt, steg en guddommelig stråle ned for at splitte 

det og for at blive et menneskeligt ord og sige til menneskene: "Elsk hinanden". 

93 Vågn op og bed og døm ikke jer selv, så jeg ikke behøver at sige til jer igen: "Den af jer, der er 

uden synd, skal kaste den første sten". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 5  
1 Dette er et glædesøjeblik for den guddommelige ånd, fordi Israels folk har samlet sig foran den 

nye pagts ark. 

2 Jeg er kommet på ny for at efterlade jer mit spor, og I har fulgt det. Jeg har næret dig og prydet 

dig med min nåde. 

3 Det er en dag, som Elias har forberedt og ivrigt håbet på; det øjeblik er kommet, hvor hans ånd 

glæder sig. Den rene Elias viser sine får, fordi han tidligere havde badet dem i nådens kilde, som er 

omvendelse, fornyelse og oprejsning. Antallet af dem, som hyrden viser mig i dag, er lille, det er næppe 

begyndelsen på mit folks opbygning, men jeg ønsker, at "de første" skal være forenet, så de kan være et 

godt eksempel for "de sidste". 

4 Jeg ønsker ikke, at du skal komme til mig med bøjet hoved og fuld af skam som den fortabte søn. 

Jeg ønsker, at I skal betragte jeres Faders hus som jeres eget hjem. 

5 Klokken ringer, timen er kommet, folkemængden nærmer sig. De sovende får vil vågne op, fordi 

Elias nærmer sig for at forberede børnenes, de unge mænds og de voksnes ånd til at modtage lyset fra 

Mit Ord og forberede dem til at forenes med Min Ånd. 

6 Skarerne har lyttet til mit kald og er kommet for at begære mit ord, hvilket for dem er som at nå 

det forjættede land. De er ivrige efter at høre min stemme, som er fred og trøst, og de kommer, fordi 

trængsler, frygt og smerter gør deres vej trist. Det er dem, der bringer bønner i stedet for et offer. Nogle 

præsenterer mig for deres sygdomme, andre for deres arbejdsløshed, og andre igen for fattigdom og 

tårer. Jeg vil give dem alle yderligere gaver og få dem til at forstå, at ånden kommer før kroppen. I dag er 

de stadig mine små børn, men som følge af disse fordele vil de følge mig, indtil de til sidst bliver mine 

disciple. 

7 Jeg giver dig min styrke, så du ikke vil blive besejret af de fristelser, der vil lure på dig på denne 

vej. Jeg ønsker, at kærlighed, hjælpsomhed og harmoni skal herske blandt jer. Det er min vilje, at 

menneskeheden søger mig med sin ånd i denne tid med det sjette segl. 

8 Jeg ønsker at løfte dig op til mig. Hvis jeg i den anden æra blev menneske og gav mit liv for jer, vil 

jeg nu, hvor jeg kommunikerer gennem det menneskelige sind, give jer mit guddommelige væsen. Men 

jeg vil ikke lade jer sove i jeres opfyldelse, mens jeg bærer korset på min ryg. Jeg vil pålægge jer at bære 

på jeres skuldre den del, der hører til hver enkelt af dem. Du vil kunne genkende vejen, den er markeret 

med spor af blod og ofre. Hvis du ønsker dig en blomsterstrøet vej fuld af fornøjelser, vil den ikke føre dig 

til toppen af bjerget, hvor din livsrejse skal finde sin kronede ære. 

9 Jeg har kaldt jer "det mariale folk", fordi I forstår at elske og anerkende den guddommelige 

Moder og komme til hende som et barn, der beder om ømhed, eller som en synder, der søger forbøn. 

10 Marias tilstedeværelse i verden er et bevis på Min kærlighed til menneskeheden. Hendes renhed 

er et himmelsk mirakel, der er åbenbaret for dig. Fra mig kom hun ned på jorden for at blive kvinde, og 

for at den guddommelige sæd kunne spire i hendes skød, Jesu legeme, gennem hvem "Ordet" ville tale. I 

denne tid åbenbarer hun sig på ny. 

11 Marias kærlighed vil være som en himmelsk ark for dig. I vil samles om hende, som børn samles 

om deres mor. Lyt til hendes søde ord, og lad hende ikke finde jeres hjerter forhærdede; gå ind i jer selv 

og føl omvendelse, så at hendes lys kan trænge ind i jer, og I kan føle hendes ømhed. Når I er forberedt 

på dette, så giv et løfte foran jeres Gud, foran Maria og foran Elias om, at I vil danne ét legeme og én 

vilje; giv ved den nye pagts ark et løfte om, at I utrætteligt vil kæmpe for at udrydde egoisme, had og 

fanatisme fra jeres hjerter. Sandelig siger jeg jer, hvis I opfylder jeres løfte, vil den tid med renselse, som I 

oplever i smerte, gå over. 

12 Mit folk, hvis selv klipperne føler mit ords dom, hvordan skulle I så ikke føle det? Hvis jorden 

ryster, og vandet bevæges af min stemme, hvordan kan din ånd så ikke rystes, når den er det højeste 

væsen i skabelsen? 
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13 Mesteren vil komme utrætteligt for at undervise og formidle sin godhed til jer med den 

smukkeste undervisning. 

14 Prøv at skelne den betydning, der ligger i den nye pagts ark, for kampens tid nærmer sig. Hvis 

Jesus talte fra korset: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør", og I blev tilgivet for jeres 

uvidenhed, så er det i dag Min vilje, at I betragter Mit Lys, så I ikke længere bryder loven. 

15 Tiden er nær, hvor de, som I kalder udlændinge, vil komme for at søge efter mit ord, og hvor de 

nye generationer vil vokse med større åndelighed. Snart vil I se mennesker af forskellige farver og sprog 

blandt jer, som vil lytte til mig med kærlighed og blive mine disciple, for mit ord skal give genlyd til 

jordens ende. Når de så er blevet undervist, vil de vende tilbage til deres hjemlande og tage dette 

budskab med sig. 

16 Disciple, I, som lytter henrykt til mit ord, fordi det er lykkedes jeres ånd at rejse sig. I er åndeligt 

kommet ind i helligdommen, i Helligåndens tempel. I har forberedt jer i ydmyghed, I betragter jer selv 

som brødre og søstre, I elsker jer selv i Min Guddommelighed, og I har opnået denne nåde. 

17 Vær apostle i denne sag for at arbejde for genoprettelsen af alt det, som jeg har etableret, og 

som I har vanhelliget. Vær ikke svag, for enhver, der har det guddommelige mærke, vil være 

uovervindelig. Hvis du ønsker at bevare denne nåde for evigt, må du ikke forvilde dig ind på de sumpede 

stier. Gå ikke længere ind i de mørke skove, for ellers vil den guddommelige hyrde finde jer klagende som 

fortabte får. 

18 Arbejd alle sammen med opførelsen af denne helligdom, for ingen fortjeneste vil forblive ukendt 

for mig. Mit ord vil lære dig, din samvittighed vil vejlede dig, og din intuition vil fortælle dig, hvornår og 

hvor du skal give udtryk for mit ord og gøre det gode. 

19 Find de "marker", der skal sås, og dyrk dem ved at fjerne stenene. Gør de golde marker frugtbare, 

for jeg forventer stor frugt af dit arbejde. Så der vil være glæde både hos den, der giver, og hos den, der 

modtager. Jeg kalder jer mine soldater og velsigner jer. 

20 Trompeten, der blev holdt af englen med det sjette segl, er blevet hørt, og jeres løfte, som I 

åndeligt har afgivet foran mig, forbliver skrevet i Livets Bog. 

21 Arbejd, for belønningen venter på dig, når du har fuldført dit arbejde. 

22 I er de arbejdere, der modtog min sæd i de tre tider. Men I er også dem, der faldt i sløvhed, da de 

så deres marker forgyldt med hvede, og som lader ormen gnave planternes rod op, så deres frugter 

bliver døve. 

23 Husk jeres stridigheder i de første tider, jeres utroskab, jeres fald. Det er derfor, jeg finder jer 

spredt og svækket på dette tidspunkt. Husk, at jeg fortalte jer, at jeg ville komme igen for at samle jer på 

ny; og se, her er jeg. Som Mester er jeg ikke kommet for at se på dine pletter eller dine fornærmelser. Jeg 

er kommet for at tilgive dig, for at indvie dig og for at give dig min visdom igen. 

24 Dette er den nye pagt, som I indgår med Min Guddommelighed. Denne åbenbaring er arken i den 

nye pagt. Hvis du vil gå din vej uden nogensinde at forvilde dig igen, så gå hen og trøst de bedrøvede, 

"salve" de syge,* red de fortabte, led de blinde og giv mad til den, der hungrer efter retfærdighed, 

forståelse og fred. Gør plads for dem, der er syge i krop eller ånd, lad dem komme til mig, og jeg vil give 

dem den helbredende balsam; men jeg vil ikke sige til dem, at deres synd er årsagen til deres smerte. 
* Betyder ikke kun anvendelse af et middel, men først og fremmest håndspålæggelse med bøn. 

25 Når jeg er kommet til de fattiges Bolig, skal jeg også komme til de mægtiges Bolig. Sandelig, siger 

jeg jer, i begge områder har jeg mødt fjendskab mellem brødre, og på disse marker vil jeg så fredens frø. 

26 Jeg giver jer denne instruktion, som omfatter lov og retfærdighed, så I ved at følge jeres Mester 

kan skabe fred, hvor der er fjendskab, og næstekærlighed, hvor egoismen hersker. I jeres brødres liv skal 

I være som stjerner, der lyser deres vej. 

27 Forfalsk aldrig Min lære. Præsenter mit værk som en bog, der kun indeholder renhed, og når du 

har afsluttet din rejse, vil jeg modtage dig. Jeg vil ikke se på pletterne i din ånd, og jeg vil give dig mit 

guddommelige kys, som vil være den største belønning, når du ankommer til det forjættede land. For jeg 
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har givet jer en håndfuld sæd i denne tid, for at I skal lære at så på frugtbare marker, så I kan få den til at 

gro der. 

28 Jeg har lært jer, at I ikke skal høste frugten før tiden, men lade den blive på planten, indtil den er 

moden. 

29 I ved ikke, hvor mange århundreder det tog, før I blev kaldt af mig igen og blev arbejdere på mine 

marker. Du vandrede rundt i verdens gader, indtil min kærlighed fandt dig blandt de mange mennesker. 

30 I dag har jeg prydet dig og gjort dig opmærksom på din arv. 

31 Ingen har lyst til at være som den fortabte søn igen, for hver eneste tilbagevenden vil være mere 

smertefuld. 

32 Lad ikke selviskhed komme ind i jeres hjerte igen og bevar denne arv kun for jer selv. 

33 Lev ikke åndeligt adskilt og kun forenet i det ydre; for I kan bedrage folk, men I kan ikke lyve for 

mig. 

34 Hvis I ved, hvordan I skal bede, vil I ikke gå på afveje, for ud over Elias, den åndelige hyrde, som 

passer på jer og vejleder jer, er der også jeres brødre, dem, som jeg har sat foran jer på jorden for at 

rådgive og korrigere jer. 

35 Stræb efter at forene alle samfund, og at dette må være et banner for fred, enhed og god vilje. 

Der skal aldrig være broderskabsvåben i jeres hænder. De våben, jeg har givet jer, er lavet af kærlighed. 

36 I er i øjeblikket ved at lære at "salve" de syge og genoplive dem, der er døde til nådens liv. 

Efterhånden lærer I også at kæmpe og sprede Min lære; men der er dem, der selv på denne vej stadig 

søger rigdom, ydre pragt og ære, fordi de ikke ved, hvor meget smerte disse pletter renses af med 

smerte. 

37 Hvor stor er ikke den gave, der er betroet ordets formidler! Hvilken strøm af visdom, kærlighed 

og trøst strømmer gennem hans sind og over hans læber! Han er "mægler" mellem Gud og mennesker, 

for at de kan høre mig. Forfængelighed eller stolthed må ikke gøre sig gældende i dem, for så ville de 

falde i fristelse. Deres eksempel skal være mildhed, enkelhed og hjælpsomhed, så de kan nyde godt af 

den guddommelige inspiration i sin fulde udstråling. Men der vil være dem blandt dem, der føler sig som 

konger, søger deres tjenere og omgiver sig med smigere. Men vil folk være i stand til at tro på dem? Vil 

de være i stand til at vække "de døde" til nådens liv og give trøst til bedrøvede hjerter? - Nej, de vil kun 

fremkalde hån, som ikke vil være for deres skyld, men for min undervisning. 

38 Din opgave er at undervise. Men hvis I ikke lærer af mig, hvad kan I så lære? 

39 Jeg elsker jer alle lige meget, både den, der elsker mig og omhyggeligt adlyder min lov, og den, 

der forfalsker eller overtræder den. Sidstnævnte vil jeg plage, rette op og til sidst skal de være mine gode 

arbejdere. 

40 Jeg vil hjælpe dig med at opfylde det løfte, som du afgav foran den nye pagts ark, og det vil ske, 

når du har fuldført den opgave, som du har bragt med dig til verden. 

41 Jeg lader mig altid mærke i dig, så du lever opmærksomt, og dit sind og hjerte altid er modtageligt 

for de åndelige instruktioner. 

42 Skarerne vil nærme sig i takt med tidens gang, og de "sidste" vil få et mere og mere indtrængende 

blik for at bedømme karakteren af mit ord og jeres udrustning. 

43 Rens jer selv! Uden fornyelse kan du ikke bære god frugt. Min Helligånds lys er i din samvittighed, 

så at dine gerninger kan være et vidnesbyrd om min sandhed. 

44 Brug årene, århundrederne, tidsalderen til at komme tættere på mig. 

45 Jeg fortæller jer dette, fordi jeg ser, at I er ligeglade med Min undervisning; på den anden side, 

når I føler døden nærme sig, græder I, fordi I ønsker at opfylde og genvinde den tabte tid. 

46 Du skal ikke være bange for at bestige bjerget. Du ved, at jeg venter på dig på dens højder. 

47 Jeg besteg Golgata i Jesus, vel vidende at korset ventede Mig på toppen, og jeg forblev modig; 

glem ikke denne min lære! 
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48 Jeg bruger dig til at åbenbare mig selv for menneskeheden; gennem din mund taler jeg mit 

himmelske ord. Men hvis folk tvivler på den, når de hører den, er det ikke på grund af dens indhold, men 

på grund af dine mangler. 

49 Jeg lærer jer ved hjælp af bøn og tanker at transportere jer selv i ånden til ethvert sted, hvor I 

ønsker at sende hjælp. I skal også gå fysisk ud for at bringe Min undervisning ud til de forskellige 

områder. 

50 Jeg må benytte mig af hele dit væsen. 

51 For at danne dette folk måtte jeg blødgøre de stenhjerter, som I gemmer jeres ånd bag, og det 

var mit kærlighedsord, der besejrede jer. Senere gav jeg jer våben - det er min lære - for at I i jeres kamp 

skulle overvinde forhindringerne, og jeg fik jer til at forstå, at det er nødvendigt at praktisere min lære i 

renhed og at lære min lov uændret, så I kan kalde jer Israels børn. 

52 Det, du spørger mig, og det, du svarer mig, sker i stilhed, i dit hjertes inderste. De år er forbi, hvor 

jeg tillod hver enkelt af mine disciple at stå fysisk foran deres brødre for at diskutere mit ord og besvare 

mine spørgsmål. 

53 Hvordan kan du tillade tiden at slette minderne og fjerne mit ord fra din hukommelse? 

54 Min instruktion glatter dig som en fin mejsel, mens livet med sine omskiftelser og prøvelser 

forbereder dig. 

55 I de bitre og svære øjeblikke i jeres liv, trøst jer selv med den tanke, at min kloge og perfekte lov 

dømmer alt. 

56 Jeg har været i din smerte, så du kan søge mig gennem den. Jeg har plaget jer med fattigdom, for 

at I skal lære at bede, være ydmyge og forstå andre. 

57 Jeg har endda tilbageholdt det daglige brød fra jer for at vise jer, at den, der forbliver tillidsfuld, 

er som fuglene, der ikke bekymrer sig om i morgen; de ser daggryet, der står op, som et symbol på mit 

nærvær, og når de vågner, er det første, de gør, at de sender deres triller op som en takkebøn og et bevis 

på deres tillid. 

58 Jeg har ladet mig mærke i jeres mest elskede elskede for at teste jer, så ånden kan blive stærk, og 

med denne styrke kan den støtte sin krop i dette livs store prøvelser. 

59 Menneskehedens ustyrlighed er stor, og hvert menneske bærer en sten i sit hjerte; men til alle vil 

jeg komme med mit ords åndelige kærtegn. 

60 Blandt de enorme skarer er der mange, som ikke ville blive rystet over at se Jesus naglet til træet 

og bløde til døde på ny. De er endnu mindre bevæget af de smertebrøl og de blodsstrømme, der vælter 

frem fra deres naboer i disse timer, hvor menneskeheden står på prøve. 

61 Intet rører folk længere. De ser alting overfladisk og tænker ikke på noget. 

62 Det er nødvendigt, at lyset fra mit ord når ånderne, så de vågner op til sandhed, kærlighed og 

barmhjertighed. Så vil de forstå årsagen til så megen lidelse. 

63 I må alle forstå, at jeg har forberedt et sted for hver af jer i evigheden, og at dette sted ikke er i 

denne verden. 

64 I opfylder et af Faderens bud på jeres livsvej, nemlig det bud, der siger: "Vækst og 

mangfoldighed". Men nu er det tid for din ånd at forberede sin tilbagevenden til mig. 

65 Jeg vil give jer mange lærdomme og lade dem stå skrevet i denne tid, for snart vil I ikke længere 

høre mig i denne form. Derefter vil I udstyre jer selv, og mit lys vil komme direkte til jeres ånd. Dette vil 

være den tid, hvor I skal tage af sted som Helligåndens sande disciple. 

66 I troede, at profetiens, ordets og inspirationens gave var forbeholdt de retfærdige og de hellige; i 

denne tid fjernede jeg denne fejltagelse fra jer ved at sige til pariaerne: I kan også blive mine profeter, 

mine udsendinge og mine disciple. 

67 Når menneskeheden foragter dig på grund af din materielle ringehed, inviterer jeg dig til mit 

bord, så du kan føle dig elsket af mig. - Med hvad vil I gengælde den kærlighed, jeg har til jer, mit folk? 

Med din trofasthed eller med utaknemmelighed? 
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68 Vær ikke tilfredse med den første succes, men stræb efter mere og mere, for jeg venter på det 

tog, der er udstyret til at sende dem ud i det vide land med denne gode nyhed. 

69 Er du bange for at efterlade din far, din kone eller dine børn? Er du bekymret for at efterlade det, 

der tilhører dig, på jorden? Den, der ønsker at være Min discipel, må huske Mine apostle fra den Anden 

Tidsalder og derefter tage dem som eksempel. 

70 Salig er den, som den legemlige død overrasker i forkyndelsen af min lære, for lyset i hans ånd vil 

være meget stort. 

71 Vær altid forberedt, for denne time er ikke engang kendt af englene. 

72 Denne guddommelige bog, som er mit ord, vil fuldkommengøre ånderne. Foran den vil der 

hverken være gamle, voksne eller børn, men kun disciple. 

73 Læs denne bog og forstå den, for den vil give dig store erfaringer. I er dem, der ikke er blevet 

trætte af at høre mit ord, som jeg har givet jer gennem formidling af dem, som jeg kaldte "nattergale". 

74 Hvor ofte har du ikke følt dig svag på din vej, og ved blot at huske nogle af mine ord har du 

genvundet styrke. 

75 I dag, når I står over for en prøve, søger I direkte kontakt med Min Guddommelighed ved hjælp af 

åndelig bøn og kæmper i jer selv for at rense jeres sind, så I kan modtage den nåde, I beder om fra 

Faderen. 

76 Hvad du bekender til mig, ved kun jeg. Og den tillidsmand du har i Mig vil aldrig afsløre dine 

overtrædelser, og slet ikke anklage dig. Jeg lærer dig på ny at tilgive. 

77 Tag besøgene som lektioner og gør brug af min undervisning. Tiden går hurtigt. De, der kom her 

som børn, er nu unge mennesker; de, der begyndte dette kursus i deres ungdom, er blevet modne, og 

de, der begyndte det i den midaldrende alder, er blevet gamle mænd. 

78 Enhver, der var i stand til at samle sig selv indvendigt for at høre mit ord, optog det. Men den, der 

under lytningen lader sine tanker vandre til ting, som ikke hører til mit værk, hvis ånd er uden 

undervisning og hjerte tomt, når han går bort. 

79 Indse, at jeg har kaldt jer ikke kun for at gøre jer nådige, men at I på denne måde bør påtage jer 

forpligtelsen sammen med jeres Mester og jeres brødre og søstre til at give noget af det meget, I har 

modtaget, videre. 

80 Jeg vil ikke lade dig kende mit arbejde, så længe du er uren. Hvad kunne du give dine brødre på 

denne måde? 

81 Gør jer klar, for sammen skal I beskytte det, jeg har betroet jer. Føler du ikke taknemmelighed 

over for din Fader, der som øverste dommer giver dig mulighed for at vaske dine pletter væk ved at 

praktisere kærlighed i stedet for at gøre det gennem smerte? 

82 Hvis du kalder dette for anger, så siger jeg dig, at det er den eneste anger, jeg accepterer fra dig. 

Den dag vil komme for jer, hvor det at afvise det unyttige og det onde for at gøre det gode og tilladte i 

stedet for et offer vil være en sand glæde for jer, ikke kun åndeligt, men også menneskeligt. 

83 Jeg er i gang med at brolægge vejene, så mine udsendinge kan rejse på dem til de forskellige 

provinser og nationer. 

84 Mit ord i denne tid har båret frugt i de seneste år, da mødestederne er blevet flere og flere, og 

folkemængden er vokset. 

85 Du føler dig for akavet til at gå i gang med at udføre en så delikat mission. Men i sandhed siger jeg 

jer, at mine utallige lærdomme og inspirationer vil lægge ordets gave på jeres læber. Men for at I kan 

opnå opfyldelsen af dette løfte, er det nødvendigt, at I har tillid til mig og til jer selv. Den, der har denne 

tillid og opfylder min lov, skal ikke prale af sine gaver, for ellers vil hans ord mangle det væsentlige. 

86 Hvorfor er mit ord gået ind i alle slags menneskers hjerter? - På grund af dens ydmyghed, renhed 

og enkelhed. 

87 Mit folk, lær børnene at bede for menneskeheden; deres uskyldige og rene bøn vil svæve op til 

Mig som blomsternes duft og vil også finde vej til de hjerter, der lider. 
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88 Forbered børnene, vis dem hvordan de skal mestre bagholdsangreb, så vil de i morgen være et 

skridt foran dig. For du ville ikke være så genert til at tale om dette arbejde, hvis du forstod Mit Ord, hvis 

du allerede kendte essensen af hver eneste af de tanker, der tager form gennem de forskellige 

ordformidlere, gennem hvilke Jeg giver Mig selv til kende, og hvis du vidste, hvad en enkelt af Mine 

lærdomme er værd. Du ville føle dig i stand til at nå frem til en slagmark, så disse mennesker kunne høre 

indholdet af en af mine lærdomme. 

89 Sandelig, siger jeg jer, I vil se dem græde, nogle af anger og andre fulde af håb. Hvorfor forbliver 

du så uberørt til tider? - I hårde hjerter, I, som har vænnet jer til kærtegn fra mit ord! I er faldet i søvn, 

tilfredse med at have opnået fred og trøst, uden at tænke på, at der er mange, som ikke engang har en 

krumme af dette brød, som I spilder. 

90 I ville ikke glæde jer ved synet af den virkning, som Mesterens trøstende ord ville have i mange 

hjerter. 

91 O I små børn! Hvornår vil du endelig vokse i ånden? Hvornår vil du være klar til at beherske din 

krops svagheder? Jeg er den, der krydser ørkenen og forkynder Mit Guddommelige Ord og søger de 

fortabte vandrere. Men jeg ønsker, at folk skal lære at give det videre, som de modtager fra mig. Derfor 

siger jeg til jer, Mit folk, at I skal forberede jer på at sprede velgørenhed og få disse lærdomme til at nå 

jordens ende. Arbejd for at få dem til at nå ud til alle nationer ved at opsøge mennesker på forskellige 

måder. 

92 Det er det bedste vand, I kan tilbyde dem, der tørster efter kærlighed og sandhed. 

93 I er endnu ikke gået i gang, for I skjuler de åndelige skatte, som jeg har betroet jer, mens folk i 

andre nationer går til grunde, fordi de ikke har kunnet modtage dette budskab. De er skarer af 

mennesker, der går uden retning, vandrere, der mangler vand og lys. 

94 Hvis I ikke tager af sted, mit folk, hvad skal jeres viden så bruges til? Hvilken nyttig og god ting har 

du til hensigt at gøre for dit fremtidige liv, det liv, der venter dig i den åndelige verden? 

95 Vær barmhjertige mod jer selv! Ingen ved, hvornår det øjeblik vil komme, hvor ånden skilles fra 

materien. Ingen ved, om hans øjne den følgende dag stadig vil åbne sig for lyset. I tilhører alle den eneste 

ejer af alt, hvad der er skabt, og I ved ikke, hvornår I vil blive kaldt væk. 

96 Tænk på, at ikke engang hårene på jeres hoved tilhører jer, ej heller støvet, som I træder på, at I 

ikke tilhører jer selv, at I ikke har brug for forgængelige ejendele, da selv jeres rige ikke er af denne 

verden. 

97 Spiritualisér jer selv, og I vil besidde alt med retfærdighed og med mål, så længe I har brug for 

det. Når det øjeblik, hvor du skal give afkald på dette liv, er kommet, vil du stige op fyldt med lys for at 

tage det i besiddelse, som er dit i den anden verden. 

98 Hele mit åndelige arbejde gennem tiderne har haft det mål at etablere et rige af lyksalighed og lys 

for alle mine børn i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 6  
1 Salige er I, som hører Mesterens lære, for min lære er den sæd, som I skal give videre til de 

kommende generationer. Du er den førstefødte søn, som med sit eksempel baner vejen for sine yngre 

brødre og søstre. 

2 Dette er den Tredje Tid, hvor Min Guddommelige Ånd udgydes over alt kød og over enhver ånd, i 

opfyldelse af den profeti, som Jeg gav jer, at ethvert øje ville se Mig. 

3 I sandhed siger jeg jer: Hvis I forbinder jer med Min Guddommelighed fra ånd til ånd, vil I se Mig, 

for Jeg udvikler jeres åndelige syn. 

4 I er arvinger til mit rige. Faderen har givet jer frugten fra livets træ, så I kan blive mætte og senere 

dyrke dets frø. 

5 Herren ejede jorden og gav den til sine børn, som I er, og kalder jer "arbejdere på hans jord". 

6 De, der forstod deres opgave og vidste, hvordan man bearbejder markerne, har forfrisket sig og 

viser mig deres tilfredshed; de, der forestillede sig stien prydet med duftende blomster og troede, at 

træet ikke behøvede pleje og opmærksomhed for at bære frugt, viser sig udmattede i dag. De fandt så 

meget elendighed, synd og smerte på deres rejse gennem livet, at de følte sig ude af stand til at lette 

deres brødres kors. De var ikke før de var begyndt på dagens arbejde, før de følte sig udmattede. De 

helligede sig opgaven med at helbrede de syge og blev selv syge. 

7 Men Mesteren er stadig blandt sine disciple for at give dem ny undervisning og hjælpe dem til at 

rejse sig. Jeg siger til jer: Bed mig, og jeg vil give dig, for jeg er din Fader. 

8 Min undervisning fuld af kærlighed og tålmodighed vil forvandle jer til blide får, der villigt følger 

deres hyrdes stemme. 

9 Glem ikke, at I ved den nye pagts ark svor I at opfylde min lovs bud. 

10 Ja, disciple, jeres opgave er at skabe fred og forening; I skal genopbygge mit tempel, for gennem 

jer har jeg mit ord, mine profetier og bud, som jeg skal testamentere til menneskeheden. 

11 Jeg siger også til jer: Hvorfor vover I at handle imod Min vilje eller forvrænge den, når I er 

Faderens arvinger? Tror du ikke, at du derved øger din forsoningsbyrde? - Der har du årsagen til dine 

sygdomme og skæbnestrækkene! 

12 Hvis jeg har gjort dig til "den første", så bliv ikke "den sidste". Tag din plads og bevar denne nåde 

indtil vejs ende. 

13 Skil jer ikke ad, men dann én familie, kun på den måde kan I blive stærke. 

14 Bliv ikke stolt, husk at jeres marker er små, og at jeres frø stadig er begrænset. Vær altid ydmyg, 

og du vil være stor for Faderen. 

15 De, der var svage i går, vil være de stærke i morgen, den morgen, som I bør længes efter, som vil 

være som en ny dags morgengry, hvis sol vil oplyse jeres ånd. Så vil I være hjælpere for hinanden til at 

hjælpe jer med at bære korsets byrde. 

16 Betragt ikke Mit arbejde som en byrde, og sig ikke, at det er svært for din ånd at udføre den 

smukke opgave at elske Faderen og dine medmennesker. Det, der virkelig er tungt, er korset af din egen 

og andres ondskab, som du må græde, bløde og endda dø for. Utaknemmelighed, mangel på forståelse, 

selviskhed og bagtalelse vil ligge på dig som en byrde, hvis du giver dem ly. 

17 For det ustyrlige menneske kan opfyldelsen af min lov virke hård og vanskelig, fordi den er 

fuldkommen og hverken favoriserer ondskab eller falskhed. Men for den lydige er loven hans forsvar, 

hans støtte og hans frelse. 

18 Jeg advarer jer om alting og forbereder jer, så I kan vide, hvordan I kan sprede Min lære med sand 

oprigtighed. 

19 Jeg oplyser Mine stemmebærere, så at Min stråle, der er blevet til et menneskeligt ord, men 

alligevel fuld af himmelsk essens, kommer ned over dem for at nære, rense og helbrede mængden. Snart 

vil antallet af mine stemmebærere vokse; mænd og kvinder vil tale meget, og gennem dem vil jeg 

åbenbare store lærdomme for jer. 
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20 Jeg taler til dig, og jeg våger over dig. Sov ikke som disciplene i den anden æra, mens Jesus bad i 

olivenhaven, for ellers vil fjenderne overraske jer. 

21 Bed i fællesskab med jeres Mester, så jeres bøn må give jer mod, og så I ikke må fortvivle ved 

alarmsignalerne. 

22 Nogle tvivler på min tilstedeværelse, selv når de modtager min manifestation gennem deres 

intellekt. Det skyldes, at han ved at dømme sit liv, sine ord og endda sine tanker, anser sig selv for 

uværdig og uren og tror, at Mit nærvær i ham er umuligt. Sandelig, siger jeg jer, de er alle urene og 

syndere, gennem hvem jeg meddeler mig selv; men jeg ser deres ihærdige bestræbelser på at gøre sig 

selv mere og mere værdige til at viderebringe mit guddommelige ord, og min kraft og mit lys er med 

dem. 

23 Dette folk, som i den nuværende tid skulle ligne en mand i fuld ungdom, er kommet som en 

gammel mand ind i sin Faders nærvær. Den kommer åndeligt træt fra sin lange pilgrimsrejse, bøjet af 

byrdens vægt, visnet og skuffet. Men for at hjælpe ham på vej har jeg åbnet en bog, Livets Bog, hvori han 

vil opdage hemmeligheden bag evig fred, evig ungdom, sundhed og glæde. 

24 I mine lande vil I genvinde den styrke, som I har mistet, mine arbejdere! 

25 Mit ord råder jer altid til godhed og dyd: at I ikke taler dårligt om jeres medmennesker og dermed 

vanærer dem; at I ikke ser med foragt på dem, der lider af sygdomme, som I kalder smitsomme; at I ikke 

støtter krige; at I ikke har nogen skammelig beskæftigelse, der ødelægger moralen og favoriserer laster; 

at I ikke forbander noget skabt, tager noget fremmed uden ejerens tilladelse, og at I ikke spreder overtro. 

I skal besøge de syge, tilgive dem, der forarger jer, beskytte dydigheden og være gode eksempler, og I 

skal elske mig og jeres medmennesker, for i disse to bud er hele loven opsummeret. 

26 Lær Min lektion og lær den ved dine handlinger. Hvis I ikke lærer det, hvordan skal I så kunne 

forkynde min lære? Og hvis I ikke føler det, I har lært, hvordan vil I så undervise som gode apostle? 

27 Fortæl mig, folkens: Hvad har du virkelig undersøgt grundigt og omsat i praksis indtil nu? Mit ord 

er klart og enkelt, men I har endnu ikke forstået, hvordan I skal fortolke det. Men jeg oplyser dig og leder 

dig på lysets vej. Forlad ikke denne vej og vend ikke om, men gå heller ikke for hurtigt. 

28 Af kærlighed til jer er jeg kommet for at undervise jer, og jeg længes efter, at I kommer til mig og 

ligesom englene sender jeres sang op: "Ære være Gud i det højeste og fred på jorden til alle mennesker 

af god vilje." 

29 Jeg ønsker også at høre et ord om anger fra dig, din ærlige bekendelse, at trøste og rådgive dig 

som far og at være din bedste ven. 

30 I dag ved I endnu ikke alt det, som jeg vil afsløre for jer i denne periode. Trin for trin vil jeg lære 

dig det. Min lære, som kun er kendt af en del af menneskeheden, vil udfolde sin pragt, når tiden er inde. 

31 Jeg har ikke opfordret lærde eller filosoffer til at bruge deres intellekt. Jeg har valgt de ydmyge for 

at gøre dem til bærere af mit ord, ved hjælp af hvilket min ånd giver jer denne forkyndelse, og han 

glæder sig, når han ser, at I anerkender mig. 

32 Kilden til Min kærlighed flyder over: Vil du modtage Mig? Jeg er i essensen af mit ord. Foren din 

sang med englenes og lovpris mig. Alt, hvad du beder om til gavn for dit åndelige fremskridt, vil jeg give 

dig. 

33 I hører Faderens ord, Mit blik trænger ind i jeres hjerter, og i nogle ser Jeg klippens hårdhed og 

marmorets kulde; men Jeg får vand til at springe ud af klipperne, og Min kærlighed og ømhed vil give jer 

den varme, som jeres ånd har brug for. 

34 Jeg formede din krop af materie og gav dig min guddommelige ånde. Jeg gav jer en samvittighed, 

så I kan leve i viden om mit væsen, og fra tid til anden har jeg givet jer undervisning fuld af visdom, som 

løfter jeres ånd. I den anden æra såede jeg mit kærlighedsfrø i jer, og i dag kommer jeg for at pleje det. 

Ved tidernes ende vil I alle være sammen med mig, ligesom jeg har været sammen med jer. 

35 Jeg har "glattet" jer på vejen, fordi jeg længes efter, at I skal være rene og dydige, så I kan blive 

mine gode disciple. 
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36 Lev opmærksomt og i bøn, og enhver lidelse vil være udholdelig; I vil ikke falde i fristelse og vil 

føle, at Min Ånd som Fader beskytter jer - tæt på jer. Vær stærk i prøvelserne. Husk, at da Jesus i den 

anden æra fik det bitre bæger og forudså den smerte, der ventede ham, sagde han: "Hvis det er muligt, 

så tag dette bæger fra mig; men ikke min vilje, men din skal ske". I, som også lider og udholder på jorden, 

ønsker I ikke at gøre som ham? Vil du ikke følge ham? 

37 Hvorfor er det, at I i dag, hvor jeg taler til jer som Trøstens Ånd, har mindre frygt end da jeg talte 

til jer som dommer i første omgang og som mester i anden omgang, selv om jeg talte til jer som den 

samme Ånd de tre gange? Måske fordi jeg taler til dig med blid venlighed? 

38 Jeg underviste jer i den anden æra, og i dag tilbyder jeg jer den samme mad fra mit ord; for I er 

mine disciple, og jeg ønsker, at I skal ernære jer af mig. Rejs jer op til nådens liv og gør brug af denne 

nuværende tid, hvor jeg underviser jer. Senere, når I har modtaget alt det, som jeg har i vente til jer, vil 

jeg afkræve jer en redegørelse for jeres gerninger i denne tid og i alle tider. For da jeg kom til jorden for 

at blive menneske, talte I med mig og modtog min undervisning, ligesom I gør i dag. Men mens nogle af 

jer troede i den tid, tvivlede andre, og denne nådetid, denne mulighed for at udvikle jeres ånd, gik forbi. 

Men Faderen giver sine børn ny undervisning og nye prøvelser for deres åndelige udvikling; og i den tid 

giver jeg jer endnu en undervisning, så I kan se nærmere på det forjættede land. 

39 Jeg har talt til jer gennem forskellige stemmebærere, og da de er ufuldkomne som mennesker, 

har I tvivlet. Men sandelig, siger jeg jer, jeg gør brug af dem, for jeg kender dem og har forberedt dem i 

århundreder for at præsentere dem for jer i denne tid som fortolkere af mit ord. 

40 Jeg har opsøgt dig, fordi min kærlighed til dig er meget stor. For hvert enkelt væsen har jeg skabt 

en forsoningsskæbne, hvor Faderens kærlige retfærdighed afspejles. På trods af jeres afvigelser afslører 

jeg jer jeres opgave blandt menneskeheden; men det er nødvendigt, at I reflekterer grundigt og viser jer 

værdig til den. Husk, at jeg ikke kun manifesterer mig for dig i ord, men også i inspiration og åbenbaring 

gennem drømme og syner. 

41 Mit folk: I har endnu ikke fuldkommet jer selv, men I vil være hos mig, når I har renset jer selv 

gennem jeres fortjenester. Hvis du i dag tror, at du er uvidende, vil jeg oplyse dig, og du vil tale til 

mennesker og forbløffe dem. Når I er forberedt, vil jeres ønske være at samarbejde med mig i arbejdet 

med menneskehedens frelse. 

42 Jeg lærer jer sandheden og viser jer vejen, så I kan forberede jer selv og efterligne mig med jeres 

bønner og gerninger til minde om mit eksempel i den anden æra. Alle handlinger i dit liv skal indeholde 

kærlighed og sandhed, så du gennem dem vidner om mig. Husk, at ikke alle, der taler mit navn, elsker 

mig, og ikke alle, der taler mit navn, tilbeder mig. Kun de, der opfylder min lov, vidner om mig. 

43 Nu giver jeg dig endnu en mulighed for at stige op ad stigen til din perfektion; og ved du, hvad 

hemmeligheden bag opstigning er? - Kærlighed, oprigtighed, renhed i hjertet og gode gerninger. Det er 

derfor, jeg har sagt til jer: Rens fartøjet indvendigt og udvendigt. Vågn som de kloge jomfruer i Min 

lignelse; hold jeres lamper tændt; tal med overbevisning om Min lære, og vær ikke bange eller skamfulde 

over at være Mine disciple. For hvis I fornægter mig i dag, vil I føle smerte i morgen, når I overbeviser jer 

selv om min sandhed. 

44 Hvis I ikke genkender mig på mit ord, så genkend mig på de mirakler, jeg har gjort blandt jer. Det, 

jeg har lovet dig gennem stemmebærerens formidling, har jeg opfyldt på din livsvej. Hvorfor benægter 

mange Mine manifestationer som Guddommelig Ånd, selv om I lever i Helligåndens tid? 

45 Hvis du bad mig om beviser for disse åbenbaringer, ville jeg give dig dem. Men hvis jeg skulle 

sætte dig på en prøve, hvad ville du så gøre? - Du ville føle dig svag og lille. 

46 Jeg ønsker at se i jer den tro, som de syge, der kom til mig i den anden æra, bekender sig til; troen 

hos den lamme, den blinde og den uhelbredelige kvinde. Jeg ønsker at føle mig elsket som far, ønsket 

som doktor og hørt som mester. 

47 Denne gang er jeg ikke kommet for at blive ofret som i den anden æra. Min Ånd vil kun udgydes i 

lys, i essensen, over alle Mine børn for at frelse dem. Når I først er kommet højere op på jeres 

udviklingsvej, vil I danne en enkelt godheds- og fredsånd, som vil gå i forbøn for alle jeres brødre. 
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48 Foren din kærlighed med din åndelige Moders forbøn, for retfærdighedens scepter er allerede 

kommet meget tæt på folket. 

49 Gør kærlighedens gerninger og giv til jeres brødre, som jeg har givet jer. 

50 Tænk over mine ord og føl dig ansvarlig for dine opgaver. - Hvorfor glemmer I nogle gange, at jeg 

er kommet fuld af kærlighed for at tilgive jeres overtrædelser og give jer mulighed for at begynde et nyt 

liv? Hvorfor falder du i den daglige rutine, selv om jeg arbejder på dig, så du kan komme videre på den 

udviklingssti, hvor du opdager nye og vide horisonter og en uendelig stimulans for ånden? 

51 Lad dig ikke kun bevæge i det øjeblik, du hører mit ord. Græd ikke over dine overtrædelser uden 

at føle dybt, og tag ikke falske beslutninger om at forbedre dig, som du meget snart vil bryde. Vågn op og 

vær stærk, så du står fast i dine beslutninger, og når du lover at ændre dine veje, så gør det med fasthed, 

og kom derefter til mig fuld af glæde og sig: "Fader, jeg har opfyldt dine bud, jeg har adlydt dig, og jeg har 

gjort dit navn ære." 

52 Dette er den annoncerede tid, hvor jeg skulle tale til menneskeheden, og jeg ønsker, at I i 

opfyldelse af mine profetier skal samle bøger i bind med dette ord, som jeg har givet jer, og senere skal I 

lave uddrag og analyser af dem og gøre jeres brødre opmærksomme på dem. Vil I påtage jer denne 

opgave? Jeg giver dig tid til at udføre de opgaver, jeg har givet dig i mit arbejde og uden for det. Arbejde, 

fred og glæde vil være i din ånd. Handl uden at blive arrogante, uden at isolere jer i en cirkel af 

selviskhed. Vær en støtte og et eksempel for dine materielle og åndelige brødre og søstre. Din mission er 

ikke begrænset til at arbejde for de inkarnerede væsener, men du skal også hjælpe dem, der ikke 

længere er inkarneret, disse skabninger, der har brug for kærlighed og hjælp, og som meget få tænker 

på. Vær ikke tilfreds med at tro og anerkende min manifestation på dette tidspunkt; det er nødvendigt, 

at I anvender den undervisning, som jeg instruerer jer i. 

53 Tillad ikke børnene at afvige fra stien på grund af manglende instruktion. Tænk på, at deres 

udviklede sind måske snubler over stenene på den forkerte vej, selv om de er forberedt på at udføre 

store opgaver. 

54 En lignelse 

Midt i en blomstrende have stod en ærværdig gammel mand, som så på sit arbejde med glæde. En 

kilde, hvorfra der strømmede krystalklart vand ud, vandede den velplejede have. Den gamle mand 

ønskede at dele sine frugter med andre og inviterede derfor de forbipasserende til at nyde godt af sine 

varer. 

55 Da kom en syg mand, en spedalsk mand, til ham. Den gamle mand kiggede kærligt på ham, bød 

ham velkommen og spurgte ham, hvad han ville. Vandringsmanden sagde til ham: "Kom ikke i nærheden 

af mig, for jeg er spedalsk. Men den gamle mand fik ham uden at føle afsky til at komme ind, gav ham 

husly i sit hus og gav ham mad uden at spørge ham om årsagen til hans ondskab. Den spedalske rensede 

sit legeme under den gamle mands omsorg og sagde taknemmeligt til ham: "Jeg vil blive hos dig, for du 

har gjort mig rask. Jeg vil hjælpe dig med at dyrke dine marker". 

56 Efterfølgende kom en kvinde til stedet med fortvivlelse skrevet i hele ansigtet, og den gamle 

mand spurgte hende: "Hvad er der galt med dig?" Hun svarede grædende: "Jeg kan ikke skjule mit 

fejltrin. Jeg har brudt mit ægteskab og er blevet jaget ud af mit hjem; mine små børn er efterladt i 

stikken." Den gamle mand sagde til hende: "Begå ikke mere ægteskabsbrud, elsk og ær din ægtefælle, og 

mens du vender tilbage til dit hjem, skal du drikke af dette krystalklare vand og rense dig selv." Men 

kvinden svarede: "Jeg kan ikke vende tilbage, men lad dit kald også nå mit hjem, så vil jeg forblive i din 

tjeneste." 

57 Dagene gik, og de små, som var blevet alene, søgte den gode gamle mand, fordi de vidste, at han 

gav dem noget godt, og han sagde til dem: "Hvad søger I?" De svarede: "Vi er alene hjemme, vore 

forældre har forladt os, og vi kommer til jer for at søge brød og husly, idet vi ved, at vi vil finde det hos 

jer." Den gamle mand sagde til dem: "Kom ind, jeres forældre er hos mig, hvil jer og foren jer med dem." 
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58 Alle i det velsignede selskab genvandt freden, der herskede tilgivelse og forsoning, og de vendte 

tilbage til hverdagen. Den fornyede far, der var blevet renset for spedalskhed, gav igen sin kone husly 

under sit tag og varme til sine små børn. Hun, omvendt og ren, var et skød for ægtemanden og en vugge 

for deres børn. De små, som troede, at de havde mistet deres forældre for altid, takkede den gamle 

mand for at have givet dem tilbage og gjort det muligt at genoprette deres hjem.  

(slutningen af lignelsen) 

59 I sandhed, siger jeg jer: Hvis du søger mig i dine største vanskeligheder, vil du altid finde 

løsningen på dem. 

60 Jeg er den gamle mand i lignelsen. Kom til mig. Jeg afviser ikke nogen, men bruger jeres prøvelser 

til at rense jer og bringe jer tættere på mig. Kom alle, genfind fred og sundhed. Drik af den krystalklare 

kilde og bliv rask. For jeg er Livets Bog, og jeg har introduceret dig til en anden side, så du kan studere 

den og blive stærkere i min lære. Ønsker du at fortsætte på denne vej? - Lær min lov og opfyld hvert 

eneste af mine bud. Gør ikke din Fader bitter, lad mig ikke lide. Husk, at Mit offer er vedvarende; gennem 

jeres tvivl og mangel på forståelse korsfæster I Mig hvert øjeblik. 

61 Jeg har givet jer mænd en arv, en ejendom, en kvinde, som I har fået betroet til at elske og passe 

på. Og alligevel er din ledsager kommet til mig og har klaget og grædt foran mig på grund af din 

manglende forståelse. Jeg har fortalt jer, at I er stærke, at I er skabt i mit billede og lighed. Men jeg har 

ikke sagt, at du skal ydmyge kvinden og gøre hende til din slave. Jeg har gjort dig stærk, så du kan 

repræsentere mig i dit hjem: stærk i dyd, i talent, og jeg har givet dig kvinden som et supplement i dit 

jordiske liv som en ledsager, så I i gensidig kærlighed kan finde styrke til at klare prøvelser og skiftende 

skæbner. 

62 I dag kalder jeg jer ind i mit rige for at frelse jer; men I må arbejde og gøre jer fortjent til at stige 

højere op på den lysets vej, som jeg har udstukket for jer. Jeg venter på jer med spænding; kom, så skal I 

blive modtaget som lydige børn, og der skal være fest i himlen. 

63 Hvorfor føler du dig træt i din ånd, skønt jeg giver dig styrke hvert øjeblik? Fjern jer ikke fra mig, 

selv om der er træthed eller kulde, som menneskeheden har efterladt i jer. Jeg er Opstandelsen og Livet; 

hvis du stoler på mig, vil du genvinde styrke og glæde. Hvis du har brug for støtte, så læn dig op ad Elias, 

din hyrde, og han vil give dig støtte. Hvis du længes efter trøst og ømhed, så tag din tilflugt til Maria, din 

himmelske Moder, og føl hendes kærtegn og helbredende kraft. Forstå hendes kærlighed; hun føler din 

smerte og står ved din side i din lidelse. Hvor stor er ikke hendes lidelse, når I går på afveje og vandrer 

som blinde mænd, efter at I har set dette lys. 

64 Smerten har oversvømmet menneskehedens hjerte. I dag er profetien gået i opfyldelse, som 

siger: "Fædre vil fornægte deres sønner og sønnerne deres fædre. Blandt brødre vil de bekende sig og 

hade hinanden." I ser også, hvordan hjemmene er steder med uenighed og stridigheder. Men jeg holder 

jer tilbage på denne vej og siger til jer, at I skal smide ødelæggelsesvåbnene væk og ikke slå hinanden 

ihjel, at I skal flygte fra kaos, at I skal komme til mig og følge mig i genoprettelsesarbejdet. 

65 Jeg spørger dig: Har du ikke fået trøst og styrke i mit ord? Blev I ikke dybt bevæget i mit nærvær? 

- Ja, mine disciple, selv om "kødet" ikke bekender det, så erkender ånden mig, takker mig og opdager 

essensen af min kærlighed i dette ords bund. Lovede jeg jer ikke i den anden æra, at jeg ville vende 

tilbage som sandhedens ånd? Se, hvordan jeg har opfyldt alt det, jeg tilbød dig. 

66 Lær, I disciple, at undervise dem, der skal komme efter jer. Filosoffer og videnskabsmænd vil 

opsøge dig, og jeg vil tale til dem gennem din mægling og endnu en gang bevise for dem, at jeg har brugt 

de fattige og de enkle. Stå op, I arbejdere, og så de marker, jeg har beredt jer, for snart skal jeg komme 

som forvalter og dommer for at kræve høsten af den sæd, jeg har givet jer, af jer. 

67 Jeg klæder jer med Min nåde, så I kan blive ydmyge herrer over jeres brødre og helbrede de syge. 

Modtag dem, der kommer her i søgen efter lys, og vær lys for alle. Rådgiv og omvend syndere, men roser 

jer ikke af, at I er mine disciple. Hvis I føler jeres brødres smerte og forstår at trøste dem, hvis I elsker i 

sandhed og giver uselvisk hjælp uden at gøre det kendt, så kan I kalde jer mine disciple. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 7  
1 Til dem, der endnu ikke forstår Min manifestation, siger Jeg: Denne mand, gennem hvem Jeg 

manifesterer Mig selv, er et menneske som jer, og denne stol, som I ser i hjørnet af forsamlingslokalet, og 

som den, der bærer Mit Ords stemme, hviler på, er ikke Herrens trone. 

2 Den trone, som jeg søger hos dig, er dit hjerte, og i det vil jeg slå mig ned, hvis det forstår at 

tilbede mig uden afgudsdyrkelse eller fanatisme. 

3 I er så svage og så tilbøjelige til at dyrke afguderi, at I uden at vide det tilbeder Mig i de legemer, 

gennem hvilke Jeg kommunikerer, og ser på disse steder, som om de var hellige. Men når I ikke længere 

har Mig i denne form, vil I forstå, at disse mundstykker ikke var de mest sublime midler til Min 

manifestation. Når den guddommelige stråle, i stedet for at dale ned i det menneskelige sind, sætter sig i 

din behørigt forberedte ånd, så vil du virkelig have opnået den perfekte forening; for i dette vil der ikke 

være nogen fejl eller uklarheder, der blander sig med din Mester's lys. 

4 Mennesket var fra evigheden bestemt til at forene sig med Min Ånd under mange former, og 

denne form, som I nu har ved hjælp af det menneskelige sind, er en af dem. 

5 Hvis I finder ufuldkommenhed i dette ord, så tilskriv det det sindet, gennem hvilket jeg 

kommunikerer mig selv, og husk på, at jeg har valgt disse talsmænd blandt de enkle, uvidende og 

uuddannede, så at min forkyndelse gennem dem skal forbløffe jer. Men hvis I trænger ind i den dybere 

betydning af Min lære, så bliv ikke dommere over Mine stemmebærere, for jeg alene er ansvarlig for at 

dømme dem, som taler til dem i hvert øjeblik gennem samvittigheden. Mål derfor ikke med din målestok, 

for det er med denne målestok, du vil blive målt. 

6 De, der er blevet kaldet til at være Mine arbejdere, føler, at deres hjerter bevæger dem til at lytte 

til Mig og til at fortsætte med at gå ind på disse steder for bøn og aktiv velgørenhed. 

7 Til dem, der har mistanke om, at de hører til de udvalgte i denne tredje æra, og til dem, der 

allerede er i mine arbejderes rækker, siger jeg: Hold mine bud, tænk over mine formaninger og få klarhed 

over mine ord, så I kan blive stærke soldater, der ikke vil blive besejret af prøvelser. 

8 I skal alle vide, at med udgangen af år 1950 vil jeg ophøre med at tale til jer i denne form, og at 

det er nødvendigt, at dette sker, så I kan føle mig i fuldkommenhed blandt jer, når I tilbyder mig 

fuldkommen tilbedelse fra ånd til ånd. 

9 Med denne undervisning, som jeg giver jer, bringer jeg jer tættere på den tid, som jeg meddeler 

jer, så I gradvist kan forstå den forandring, der vil finde sted i jer efter 1950. 

10 Til den tid må du være stærk og forberedt, hvis du ønsker at underkaste dig min vilje og gøre 

fremskridt i din åndelige udvikling. 

11 I må være årvågne, for fristelsen vil overfalde jer hvert øjeblik for at friste nogle til at fortsætte et 

udviklingsstadium på ubestemt tid, hvis afslutning er blevet angivet af Mig, og andre til at sige, på grund 

af manglende forberedelse og som følge af overdreven forfængelighed, at de hører Mit Guddommelige 

Ord i det åndelige. Men allerede i dag advarer jeg jer, og I skal vide, at jeg ikke taler med menneskelige 

ord, men med inspirationer, med ideer og tanker. 

12 For at give jer min lære med menneskelige ord har jeg kommunikeret mig selv gennem det 

menneskelige sind; men i foreningen af ånd til ånd vil hverken I tale til mig eller jeres Fader til jer med 

materielle ord. 

13 Hvis I ikke forbereder jer, vil utydelige stemmer nå jeres ører og forvirre jer, og senere vil I 

forvirre jeres brødre med dem. Jeg gør jer årvågne, så når disse proklamationer er afsluttet, forsøger I 

ikke at modtage dem igen, for det vil ikke være lysånder, der giver sig til kende, men forvirrede væsener, 

der ønsker at ødelægge det, I tidligere har bygget op. 

14 På den anden side vil den, der forstår at forberede sig, den, der i stedet for at ville udmærke sig, 

søger at være nyttig, den, der i stedet for at forhaste begivenhederne, venter med tålmodighed, klart 

høre Min undervisning, som vil nå hans ånd gennem de gaver, der er i ham, som er inspiration, intuition, 

forudseenhed, ved hjælp af bøn, åndelig vision og profetiske drømme. 



U 7 

52 

15 Jeg forbereder jer, mit folk, så I ikke vanhelliger min lov gennem uvidenhed. Jeg åbner jeres øjne 

for sandhedens lys, så I kan forstå det enorme ansvar, der hviler på jer, og samtidig kan I forstå, hvor 

uendeligt delikat den opgave er, som jeg har betroet jer i dette arbejde. 

16 Jeg ønsker, at jeres lydighed gør jer værdige til Min beskyttelse og ikke at udsætte jer selv med 

jeres fejltagelser, jeres manglende forståelse og ulydighed over for faren, at det er menneskers 

retfærdighed, der stopper jeres skridt på jorden. 

17 Sandelig siger jeg jer, at den, der ikke opfylder min lov, som findes i hans samvittighed, ikke vil 

komme til mig; men jeg siger jer også, at det ville være trist, hvis I havde gjort jer store anstrengelser for 

at så, og når høsttiden kommer, bliver I skuffede over jeres høst, fordi I indser, at alle jeres handlinger var 

for jeres legeme og intet havde til formål at fuldende jeres ånd. 

18 Mit folk, græd ikke, når I hører mig tale sådan, tænk ikke, at jeg er uretfærdig, når jeg stiller krav 

til jer, og tilskriv ikke disse ord til den, der bærer stemmen, at han er hårdnakket. Jeg ved, at jeg har 

grund til at advare jer og holde jer på vagt. 

19 Jeg vil efterlade dig blandt menneskeheden for at frelse mange, som vandrer i mørket, fordi de 

ikke kan se sandhedens lys. Men tror I, at en blind mand kan lede andre blinde mænd, hvis I ikke får det 

udstyr, som I skal have for at være værdige til at kalde jer mine disciple? 

20 Jeg siger jer sandelig, at kun den kan tale om dyd, som har udøvet den på sin måde og er i stand 

til at føle den. 

21 Vågn op og bed, mit folk, så ansvarsfølelsen vågner i jer, og I kan høre samvittighedens stemme 

på hvert skridt; så I kan føle, at I er kommet ind i lysets tid, hvor jeres ånd skal vågne og være 

opmærksom på mine bud. De kommende generationer vil betragte jer som heldige, når de får at vide, at 

I blev udvalgt til at danne grundmurene for en ny menneskehed, til at være forkyndere af Min lære om 

den tredje æra. 

22 I har alle følt smerten i denne tid, og jeres hjerte, der er blevet rørt i dets mest følsomme strenge, 

er vendt tilbage til Mig efter at smerten har lagt sig og har besluttet at følge Mig. Et enkelt af mine ord 

har været nok til at få jer til at indse, at det er mig, der taler til jer i denne form. Den sult efter ømhed og 

kærlighed du viste Mig er blevet mindre, og du ønsker kun at bevare Min nåde. Men mange vil ikke vide, 

hvordan de skal fortolke Mine manifestationer, som jeg i øjeblikket giver menneskeheden i forskellige 

former, og de vil heller ikke forstå Mit Ord, og denne uvidenhed vil være som et bind for øjnene på dem, 

der forhindrer dem i at se Min sandhed. 

23 Hvis I ønsker at finde Mig, så søg Mig i stilhed, i ydmygheden i jeres indre tempel, og der vil I være 

i fællesskab med Min Ånd, og Jeg vil føle mig elsket og tilbedt af jer. 

24 Lav ikke et billede af mig, og søg ikke at se mig i noget objekt. Du skal ikke bygge det mødested, 

som du dedikerer til Min tilbedelse, med prangende præg; uanset hvor du er, kan du løfte din ånd. Hvis I 

ønsker at samles, vil et simpelt rum være tilstrækkeligt til, at I kan samles, og hvis I har rejst den sande 

helligdom for Mig i jeres hjerte, skal I lære jeres brødre at rejse den også. 

25 I viser mig jeres fattigdom og fortæller mig, at I ikke har noget gods på jorden; men husk, at jeg 

har givet jer fred, kærlighed, åndelig ophøjelse, som er en større skat. Vær den stærke, den kloge Israel, 

og hvis du føler dig inspireret af Min Ånd, så tal om Mig til dine brødre, helbred de syge, styrk de svage, 

beskyt de forsvarsløse; i disse aktiviteter vil du opleve den rigdom, der hviler i din ånd, og du vil føle dig 

lykkelig. 

26 De "sidste" vil tage store skridt fremad på denne vej, og I må forberede vejen for dem i dag. Når 

den tid kommer, så tak Mig og vidn til dine brødre om, at Mit ord er blevet opfyldt. Stop ikke nogen i 

deres åndelige fremskridt, for det er Min vilje, at denne menneskehed skal udvikle sig på kort tid. 

27 Jeg modtager din store eller lille opfyldelse. Jeg giver dig min styrke og trøster dig i dine lidelser; 

dine tårer er den bedste vanding du giver til dine frø. Ligesom en mor er opslugt af sorg og i tavshed 

græder over sine børns uforstand, således skal I våge og lide for dem, som jeg har overladt til jer, så jeg 

kan sige til jer: Salige er mine tjenere. Salige er de, der sår den fuldkomne sæd. 
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28 Jeg modtager jer, rejsende. Jeg tager imod jer, såere. I bevæger jer gradvist væk fra unyttige 

skikke for at følge jeres Herre, vel vidende at belønningen for jeres kamp ikke er på jorden. I overgiver jer 

selv til livets omskiftelser. Vær velsignet. - I har ikke bedt om lækker mad fra mig, I har været tilfredse 

med et hårdt stykke tørt brød. Vær velsignet, for I har vist, at I ikke er ude efter noget jordisk, men I har 

vist, at I mere og mere følger Jesus af Nazareths spor. 

29 Prøverne har ikke skræmt jer, og jeg siger jer sandheden: Jeg har lagt et kors på hver enkelt af jer; 

alle jeres smerter, alt det, som menneskene har taget fra jer, jeres mangel, den lidelse, som I alle og hver 

enkelt bærer i jeres hjerte, det er jeres kors. I har båret det med tålmodighed, og jeres mildhed fortjener 

belønning.  

30 Den, der kun søger det, der hører verden til, beholder det ikke hos mig. I opnår jordens goder 

med jeres materielle arbejde, men åndens goder opnår I kun gennem forberedelse og åndelig opfyldelse. 

31 Jeg er jeres mester, og jeg siger til jer: Eftersom du allerede bærer dit kors med tålmodighed, må 

du ikke forlade det halvvejs. Den, der ønsker at være hel, vil bære sit kors til slutningen af livets rejse. 

Den, der ikke underkaster sig det, vil gøre sit kors endnu tungere, og det vil virke ubærligt for ham. 

32 Hvis I ønsker, at jeres opfyldelse af Min Lære skal være fortjenstfuld, så bær jeres lidelser med 

tålmodighed; og i tilfældet med den, der siger til Mig: "Mester, jeg bærer intet kors med Mig", ser Jeg, at 

han kun bærer en byrde af manglende overgivelse; men det er ikke Min vilje. 

33 Hvad har du at vise mig? Hvad er det frø, som du har plejet? Hvilke marker har du dyrket og gjort 

frugtbare gennem din opfyldelse? Den tid, hvor frøene er perfekte, er endnu ikke kommet, men jeg vil 

ikke gøre jer modløse. Jeg underviser jer, så I kan opnå den største ophøjelse. Glem ikke, at høsten skal 

komme efter jeres såning. Hvis den hvede, du sår, er døv, vil du ikke høste noget. Hvis du sår lidt, vil du 

høste lidt. Derfor skal I hellige jer jeres såning, og I vil få en belønning for fremtiden. Den modne frugt vil 

være i mit kornkammer. Jeg overlader de "syv aks" til jer til at dyrke dem. Jeg vil kræve frugten af den 

første, frugten af den anden og så videre til den sidste, og når alle er af god smag, vil høsten være 

fuldkommen. Men hvad er det for nogle Kornår, som jeg taler til eder, I elskede Disciple? - Det er de syv 

åndelige dyder. 

34 Styrk jer selv! Balsam har været hos dig, og jeg har givet mit lys til din ånd. Der vil komme mænd 

for at finde dig, men jeg vil give dem beviser gennem din mægling. Ve den, der ikke er forberedt, for de 

vil tvivle på ham og Mesteren. Jeg gør dig stærk til prøvens øjeblik, men hvorfor bliver du overrasket, når 

det kommer? Var mit ord ikke profetisk? Derfor siger jeg jer: Gør jer klar, mit folk, for på jeres vej skal I 

møde den sultne ulv, som vil overfalde jer i fåreklæder. Men hvis du er årvågen, vil du afsløre ham og 

besejre ham med dine kærlighedsvåben. 

35 Mennesker vil søge efter dine fejl for at fordærve dig. Ligesom de undersøgte Mesteren i den 

Anden Tidsalder, vil de gøre det samme mod dig. Men jeg vækker dig, forbereder dig og giver dig 

intuition. 

36 I regioner nær og fjern vil I viderebringe mit ord. Jeg vil udstyre nye arbejdere, så træet ikke vil stå 

alene efter 1950. 

37 Frygt ikke for mennesker, for sandelig siger jeg jer: Jeg vil tale gennem din mund, vidne om mit 

ord gennem dig, og ekkoet af det vil nå ud til jordens ende, til de store, de små, de herskende, 

videnskabsmænd og teologer. 

38 Menneskeheden vil i jer se Helligåndens budbringere. Du skal forvandle ufuldkommenhed til 

perfektion. Dit ord skal være kærligt, fuld af ømhed, så vil de syge få sundhed gennem det, og den, der er 

kommet af vejen, vil angre sine fejl og vende tilbage til mig. 

39 I dag er I mine disciple, i morgen vil I forvandle jer selv til mestre for at være et godt eksempel for 

menneskeheden. Jeg vil se jer komme til Kærlighedens og Visdommens Kilde med et hjerte fuld af glæde, 

og jeg vil sige til jer: Kom og sluk jeres tørst, og når I så har drukket og hævet jer til mig, vil I se mig vise 

jer vejene i verden, hvor de tørstige skarer venter på jeres komme. 

40 Faderen kalder jer lysets og fredens børn, men I må retfærdiggøre dette navn gennem jeres 

gerninger. Kun på denne måde vil I kunne tale om mig. Ve den, der er fyldt af forfængelighed, fordi han 
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føler sig overøst med gaver, eller som lader egoismen tage sit hjerte i besiddelse, for hans fald vil ikke 

vare længe og vil være meget smertefuldt. 

41 Den frugt, som jeg har givet jer til at dele med jeres brødre og søstre, har en smag, som I ikke må 

forvirre eller ændre, hvis I ikke vil have, at jeres arbejde skal være ufrugtbart. Det er ikke min vilje, at du 

skal proklamere, at du elsker mig. Jeg ønsker, at I gradvist efterlader et spor af kærlighed, 

barmhjertighed og tro med jeres gerninger. 

42 Når I rejser jer og proklamerer, at I er mine udvalgte, dem, der er tættere på mig og tjener mig 

bedre, vil jeg sætte jer på prøve, ligesom jeg gjorde med mine apostle ved Galilæas Sø. Så vil du vide, om 

du elsker mig i sandhed, og om din tro er fast. Den, der ønsker at følge mig, må være ydmyg. 

43 Lydighed mod min lov betyder ydmyghed i din ånd; den, der er lydig, er indhyllet i min nåde, 

mens den, der går efter sin egen vilje og tror, at han har sin arv med sig, i virkeligheden har berøvet sig 

selv sine gaver. 

44 Dag efter dag underviser jeg jer og ruster jer til kampen, for snart vil jeg ikke længere tale til jer i 

denne form, og det er nødvendigt for jer at være stærke for at klare prøvelserne. Bliv hos Mig, lær at 

bære Mig i jeres hjerter, og i prøvelsens timer vil I se Mig gøre mirakler gennem jeres formidling. 

45 Forstå, alle sammen, hvad jeg har villet sige til jer, så I ikke tror, at det er umuligt at bære min 

lære i jer. 

46 Fortolk mine ord korrekt, så du kan tage endnu et skridt på vejen mod din åndelige 

fuldkommenhed. 

47 Ville du være i stand til at forlade alt for at følge mig, ligesom dem, der fulgte mig tæt i den anden 

æra? Eller vil du forsøge at efterligne den fortabte søn i min lignelse, som forlod sin fars hjem for at rejse 

til andre lande og forspilde den arv, han havde fået? 

48 I er stadig tænksomme og tør ikke svare mig; men frygt ikke, for hvis jeg har kaldt jer, er det fordi 

jeg ved, at I elsker mig og vil følge mig til vejs ende. 

49 Hvis det du frygter er tabet af dit liv eller at lide blodofre, så siger jeg dig allerede i dag, at du ikke 

vil møde disse prøvelser i din åndelige kamp. Jorden er allerede blevet gjort frugtbar siden den Anden 

Tidsalder med Mesterens og hans disciples blod. 

50 Din fortjeneste vil være, at du opfylder den åndelige lov uden at forsømme dine pligter i forhold 

til det materielle liv. 

51 Jeg kræver ikke den samme afkald af alle, og alle er heller ikke i stand til at ofre sig på samme 

måde. Dengang måtte mine disciple hellige sig helt og holdent det arbejde, som jeg betroede dem, og for 

at gøre det var det nødvendigt for dem at forlade forældre, børn, ægtefælle og alt, hvad de ejede i 

verden. På den anden side, da jeg underviste folkemængderne, viste jeg dem, at det er vigtigt "at give 

Gud, hvad der tilhører Gud, og kejseren, hvad der tilhører kejseren" for at opfylde det liv, som Skaberen 

har givet. 

52 Denne menneskehed var materialiseret og samtidig lidt udviklet; derfor sagde jeg til 

folkemængden: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af ethvert ord, der kommer fra Gud". 

53 I er også en materialistisk menneskehed, men samtidig er I udviklet og mere i stand til at give 

jeres ånd det, den har brug for, og jeres menneskeliv det, det kræver. 

54 I er ikke nybegyndere i Min Lære, for hvis I var det, skulle jeg have givet jer Loven hugget i sten, 

som jeg gjorde i den første æra. Men når jeg taler til jer om åndeliggørelse og afslører jer 

hemmeligheder, som ikke blev vist til mennesker i den tid, er det et tegn på, at I allerede var mine 

disciple i tidligere tider. Se, det er derfor, jeg nogle gange siger, at de og du er ens. 

55 En lignelse 

I et fjernt land boede en far sammen med en af sine sønner, som han elskede højt. 

56 Sønnen blev syg, og da faderen så, at hans liv var i fare, tog han ham med til en bakke, hvor der 

var en gammel mand, som styrede landets skæbner, og da han kom til hans fødder, talte han således til 
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den gamle mand: "Min søn er syg, og mit største ønske er, at han må blive rask, for hvis han døde, ville 

jeg også dø af smerte." 

57 "Din søn vil blive rask og vende hjem fuld af liv og styrke," svarede den gamle mand, og mens han 

sagde disse ord, rørte han ved den syge mand, og han blev rask. 

58 Da han kom hjem, så faderen sin søn rask og rask. Tiden gik, og sønnen følte sig stærk og blev 

overmodig; han gik på afveje og tog giftige frugter, som gjorde hans krop og sind syg. Han fejlvurderede 

sin far, og hans hjerte rummede kun følelser af had og ødelæggelse. 

59 Da hans far så ham fortabt i denne afgrund af ondskab, gik han hen til bakken og sagde til den 

gamle mand: "Ærværdige gamle mand, min søn er gået på afveje, hvilket har ført ham ned i afgrunden." 

60 "Hvorfor græder du?" sagde den gamle mand til ham. 

61 "Jeg græder ved synet af min søns fordærv. Jeg har håbet, at hans ånd vil blive fjernet fra denne 

verden, men det øjeblik kommer ikke, og jeg kan ikke længere bære hans ondskab." 

Den gamle mand svarede ham: "Du bad om at få ham i live, og han blev i live. Det var på tide, at hans 
livsrejse på jorden var ved at være forbi. Men indse nu, at du må lære at bede rigtigt og underkaste dig 
min vilje."  

(slutningen af lignelsen) 
 
62 Elskede Israel: Jeg er altid retfærdig i mine beslutninger. Hvorfor vil du nogle gange blande dig i 

mine høje råd? Ved I ikke, at de, der rejser til den åndelige verden, kommer ind i det sande liv? Gør ikke 

modstand mod dem, men hjælp dem tværtimod, så de kan tage af sted med jeres samtykke, og så deres 

skridt fra denne verden til den anden kan være fuld af ro og åndelig forståelse. 

63 Søg mig som Fader, lær min kærlighed, min visdom og min retfærdighed at kende; kom til mig i 

bøn, tro og gode gerninger. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 8  
1 Min Helligånds lys kommer ned over jer; men hvorfor fremstiller I Mig i form af en due? Disse 

billeder og symboler må ikke længere tilbedes af mine nye disciple. 

2 Forstå Min lære, folk: I den Anden Tidsalder, ved Jesu dåb, manifesterede Min Helligånd sig i form 

af en due, fordi denne fugl i sin flugt ligner Åndens arbejde, dens hvidhed taler om renhed, og i dens 

blide og milde blik er en afspejling af uskyld. - Hvordan skulle man kunne gøre det guddommelige 

forståeligt for disse uuddannede mennesker, hvis man ikke brugte figurer af de væsener, som de kendte i 

verden? 

3 Kristus, som taler til jer i dette øjeblik, blev repræsenteret af et lam, og selv Johannes så mig på 

denne måde i sit profetiske syn. Alt dette skyldes det faktum, at hvis I leder efter Mig i hvert af Mine 

værker, vil I altid finde et billede af Livets Skaber i al skabelse. 

4 I min åbenbaring gennem Jesus annoncerede jeg jer Helligåndens komme, og menneskene 

troede, at det var en Guddom, som de ikke anerkendte, men som var i Gud, uden at kunne forstå, at når 

jeg talte om Helligånden, talte jeg til jer om den eneste Gud, som forberedte den tid, hvor han skulle 

kommunikere sig selv åndeligt til menneskene gennem det menneskelige intellekt. 

5 Med denne undervisning betror jeg jer lysets og sandhedens sværd, så I kan kæmpe med det i 

den kamp, som jeg har meddelt jer så mange gange; men jeg siger jer igen, at disse våben, som jeg betror 

jer, består af kærlighed og retfærdighed, tilgivelse og barmhjertighed over for jeres brødre. 

6 Der er kun få år tilbage til at give jer Min undervisning i denne form. Hold jer til min lære, for ved 

udgangen af 1950 vil disse manifestationer ophøre, og det er nødvendigt, at I bliver stærke i ydmyghed 

og lydighed, så I kan overleve alle prøvelserne. 

7 Tro ikke, at I kun vil kæmpe i det åndelige rige; nej, mit folk, den kommende kamp vil finde sted i 

alle riger, så at det, der er gået vild, kan vende tilbage til sin vej, det, der har stået stille, kan begynde at 

udvikle sig på ny, og det, der er blevet plettet, kan opnå sin rensning. 

8 Så vil I se de menneskelige institutioner selv blive rystet i deres grundvold, naturens elementer 

sættes i voldsom bevægelse, skaber ødelæggelse og sætter menneskehedens tro på prøve. 

9 Alt dette vil ske i overensstemmelse med 1950, og hvis I forbliver trofaste mod denne lov, vil I 

overleve alle omskiftelser med godt helbred; men hvis I bliver ulydige ved at vende jer bort fra det, jeg 

har befalet jer, siger jeg jer allerede i dag: I vil være overladt til prøvelser og uhæmmede elementer, og 

de vil ikke længere adlyde jeres befalinger. 

10 Jeg ønsker ikke denne smerte for mit folk, som jeg har undervist i så lang tid; jeg ønsker deres 

fred, så de i prøvelsens timer kan være i stand til at bringe et ord af lys og trøst til de plagede. 

11 Hvem længes ikke efter at blive oplyst af Helligånden på dette tidspunkt? 

12 Sandelig, sandelig, siger jeg jer, hvis I ved, hvordan I skal forberede jer, vil de manifestationer, I vil 

se efter 1950, være store. 

13 Da jeg i den Anden Tidsalder for sidste gang gjorde mig synlig for mine disciple mellem skyerne, 

var der sorg i dem, da jeg forsvandt fra deres synsfelt, fordi de følte sig forladt i det øjeblik; men bagefter 

hørte de Herrens englebudsmands stemme sige til dem: "I Galilæere, hvad leder I efter? Denne Jesus, 

som I i dag så stige op til himmelen, skal I se komme ned på samme måde." 

14 Så forstod de, at når Mesteren ville vende tilbage til folket, ville han gøre det åndeligt. 

15 Nogle få dage efter Min korsfæstelse, da Mine disciple var samlet omkring Maria, lod Jeg dem 

føle Mit nærvær, som blev symboliseret i et åndeligt syn af en due. I denne velsignede time turde ingen 

røre sig eller sige et ord. Der var en sand henrykkelse i betragtningen af dette åndelige billede, og deres 

hjerter var fulde af styrke og tillid, fordi de vidste, at Mesteren, som tilsyneladende var gået fra dem, 

altid ville være til stede hos dem i ånden. 

16 Disciple, tænk dybt over denne lære og lad Min nåde være effektiv i jer som i dengang. 

17 I dag kommer jeg ned til jer i strålende lys, som jeg viste mig for mine disciple i den anden æra, da 

jeg var sammen med dem i ånden før min himmelfart, for at styrke dem og befri dem fra deres 
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forfærdelse over de begivenheder, som de havde været vidne til. Jeg viser mig for jer i den samme 

herlighed for at fortælle jer: Mit offer gentages evigt, igen og igen genopstår jeg fra de døde og udgyder 

mit lys over jer, så I kan begynde dagens arbejde og udføre alt det, jeg har lært jer. 

18 Arbejd på jer selv, så I kan se de åndelige goder komme ned fra mit rige, som jeg ønsker at give 

jer. 

19 Banketten er forberedt, lammet er blevet ofret, og den rige mad er klar. Saml jer omkring mig, 

disciple, og spis jer selv. Jeg åbner Visdommens Bog, så I kan læse den lektion, der svarer til denne dag. 

Kom til mig og tag imod den mad, som jeg tilbyder jer, for den nådetid, som jeg giver jer, er kort. 

20 Hvorfor undrer I jer over mit ord, som jeg giver jer gennem et menneskeligt talerør, når jeg til alle 

tider har brugt mennesker til at tale til jer og vejlede jer? Da jeg kom til jer i den anden æra, blev jeg 

menneske, så I kunne følge i mine fodspor ved synet af mine gerninger. I har set mig blive født, vokse, 

kæmpe og lide. Det var nødvendigt for menneskeheden at kende Min kærlighed og Min kraft, så Mit 

eksempel ville være uudsletteligt i alle Mine børn. Det er derfor, at når I husker disse begivenheder, 

græder I og føler anger, fordi jeg ikke er blevet fuldt ud kendt eller elsket af menneskeheden. Selv nu, i 

den tredje æra, giver jeg jer endnu en instruktion, som vil forklare mit tidligere arbejde for jer og 

forberede jer på den nye tid, som I vil leve i. 

21 Jeg ønsker, at I i morgen, når I ikke længere hører mig i denne form, skal leve op til mit eksempel 

og forblive menneskehedens mestre. Hvem vil være dem, der sætter sig for at redde menneskeheden, 

når de befinder sig midt i kaos? Hvem vil repræsentere mig i den tredje æra og vidne om mig? Hvem vil 

være dem, der stopper ødelæggelseselementernes fremmarch, når de bryder løs i verden? Hvem vil 

efterligne mine apostle og sprede min lære? - Det er jer, som jeg forbereder med mit ord, med gaver til 

helbredelse og styrke, til at være læger, budbringere og trøstere, for menneskeheden vil græde meget 

før og efter min afrejse. De kommende tider vil byde på de bitreste gær i bægeret, og i disse dage vil Min 

Ånd fremkalde vibrationer i ethvert sind, som vil oplyse alle skabninger for at fjerne den herskende 

forvirring. I de dage vil lidelse forene alle ånder, og de vil søge lyset og den vej, der fører til mig. 

22 Vil du følge Min vilje til at vejlede dem, der kommer for at søge efter Mig? - Du fortæller Mig, at 

dette er din hensigt, og beder Mig om hjælp til at overvinde alle de forhindringer, der står i vejen for dig. 

Ja, mine børn, jeg har fortalt jer, at jeg er klar til at hjælpe jer, for uden denne styrke kan I intet gøre. I er 

svage, fattige og uvidende, men jeg gør jer til arvinger til et rige af sand storhed, og intet vil jeg holde 

tilbage i mit hemmelige skatkammer; alt det, der tilhører jer som mine børn, vil jeg give jer, og jeg 

pålægger jer at dele denne rigdom ud blandt jeres brødre og søstre. 

23 Jeg taler til jer om forening, om harmoni og forståelse, fordi jeg ønsker, at Israels hus skal være 

en frelsens ark, en kilde til fred og trøst for alle trætte vandrere. Jeg har kaldt jer de stærke, og det vil I 

være gennem kraften af de dyder, jeg har lagt i jer. Husk, at i alle dine kampe går jeg foran dig og 

efterlader dig mit mærke. Forstå, at der hverken kan være fred eller glæde i jeres ånd, så længe I ikke er 

forenet. Jeg ønsker at se jer fri for al lidelse, for I er allerede ved afslutningen af jeres forsoning, I er ved 

portene til det forjættede land, hvor I vil træde ind med sejr og frelse, for det er min vilje. 

24 Jeg ønsker ikke, at I bliver fanatiske gennem Mit Ord eller at I giver form til en ny afgudsdyrkelse. 

Jeg kræver ikke, at I ofrer jeres liv, og jeg kræver heller ikke, at I ofrer blomsterne og frugterne fra jeres 

haver, for de er mit værk, og I har ingen fortjeneste ved at give dem til mig. Det er ikke min vilje, at I laver 

billeder med jeres egne hænder og derefter tilbeder dem, og at I bygger et nyt Babelstårn fuld af 

forfængelighed og stolthed. Det, jeg ønsker af jer som gave, er en helligdom, der rækker op til mig, 

dannet af jeres kærlighedsgerninger, af bønner og ord, der udspringer af jeres hjerter, og som I i mit navn 

skænker til ånder, der hungrer efter sandhed. Det er den "tjeneste", jeg beder dig om. 

25 I er underlagt loven om evolution, og det er grunden til jeres reinkarnationer. Det er kun Min ånd, 

der ikke behøver at udvikle sig: Jeg er uforanderlig. 

26 Lige fra begyndelsen har jeg vist jer den stige, som ånderne skal stige op ad for at nå mig. I dag 

ved du ikke, hvilket niveau du befinder dig på, men når du tager din skal af, vil du kende dit 

udviklingsniveau. Stop ikke, for du ville være en hindring for dem, der kommer efter dig. 
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27 Vær forenet i ånden, selv om I befinder jer på forskellige niveauer, og en dag vil I være forenet på 

det syvende niveau, det højeste, og nyde Min kærlighed. 

28 I mænd, som er formet i mit billede og lighed, lyt til mig. Begynd ikke i morgen at tale om denne 

Lære, hvis du ikke har nogen god sæd med dig, hvis du ikke ved, hvad ydmyg underkastelse er, og gør det 

modsatte af det, som Min Lov befaler. Jeg rådgiver dig i dag, så du ikke snubler på vejen i morgen. 

29 Du skal passe på den kvinde, som jeg giver dig til ægtefælle, du skal værne om hende, og i hende 

skal din sæd bære frugt. Jeg ønsker ikke, at I skal tale om sandhed og retfærdighed, mens I afblomstrer 

roserne og derefter forlader dem, for I vil vanhellige min lov. Hav respekt både for det, der er dit, og for 

det, der tilhører andre. Vær retfærdige og fremme freden på jorden. Den tid vil komme, hvor I vil være 

parat til at tale om ubetinget lydighed, om kærlighed og tilgivelse. 

30 Salig er den, som ydmyger sig på jorden, for jeg vil tilgive ham. Salig er den, der bliver bagtalt, for 

jeg vil vidne om hans uskyld. Velsignet er den, som vidner om mig, for jeg vil velsigne ham. Og den, der 

bliver fejlbedømt på grund af min lære, vil jeg anerkende. 

31 Hvem af jer har ikke følt mit nærvær og er ikke blevet næret af mit ord? "Bed, og du skal få det." - 

Hvis du plejede at søge Mig i stjernerne og i materielle ting, så søg Mig i dag med din ånd i det Uendelige. 

Nærmer I jer mig gennem kærlighed, gennem lydighed, og I vil få fred. 

32 Elsk Mig og afguder ikke disse stemmebærere, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende. Elsk mit 

ord og mine gerninger, de er hinsides det menneskelige. Disse mundstykker er kun mine instrumenter og 

er ikke bedre end dig, men er ligeværdige med dig. 

33 Sluk din tørst i min uudtømmelige kilde, så du ikke længere tørster. Jeg ønsker ikke, at mine børn 

fortsat skal lide sult eller tørst. Derfor nærmer jeg mig jer og bringer jer det evige livs brød, for at I ikke et 

øjeblik skal føle mangel på åndelige goder. Jeg tørster derimod efter din kærlighed, efter din fred, og du 

har nægtet mig dit forståelsesvand. I har den dag i dag ikke slukket den brændende tørst efter 

anerkendelse af min lov, som I skylder mig som børn. Men jeg vil fortsat vente på jer, for min 

tålmodighed er uudtømmelig. Kom til mig, og jeg lover dig, at du ikke vil mangle min beskyttelse, for hvis 

du ved, hvordan du skal elske mig i dag, vil du en dag komme til mig og endelig forstå mig. 

34 Lev og tag af alt det, som jeg har skabt til jeres velvære på jorden, så at freden ikke må vige fra 

jer. Slap ikke af i kampen, så I kan opnå jeres åndelige frelse. 

35 Når ånden er forberedt, er der ingen nat for den, ingen træthed eller søvn; i aktivitet får den sin 

styrke, og enhver prøvelse er en værdifuld mulighed for den til at bevise sin styrke og udholdenhed. 

Andre ånder, selv om de er svage, ved hvordan de skal søge mig i prøvelsens time; deres tro og tillid får 

dem til at klare sig igennem. - Jeg ønsker, at I er ydmyge og lydige, så I kan blive ledet af jeres 

samvittighed, som er den guddommelige gnist, der leder jeres ånd. 

36 Hvad ønsker du at spørge mig om, og hvem græder du efter? Du siger til mig, at jeg alene kan 

give dig det, du har brug for. Salige er I, som søger Mig og ydmygt beder Mig for jeres elskede og for 

dem, som I elsker kærligt, og hvis åndelige fremskridt I bekymrer jer om, uden at de er blodsbeslægtede 

med jer. Du beder Mig for dem, der er i fængsel og afsoner en dom, og for dem, der også er fængslet 

som uskyldige. Du beder for de syge, der lider langt fra deres hjem. Dette ønske opstår i dig, fordi du 

begynder at elske, og i denne følelse finder du mere og mere den højeste lyksalighed. Lad kærligheden 

inspirere dig til at realisere alle dine værker, så vil de få et åndeligt indhold. 

37 Når du beder, så søg Mig i det Uendelige hinsides alle jordiske ting. Tag kontakt med Mig, og når 

du vender tilbage til din verden, vil al tvivl være fjernet, der vil ikke være nogen forhindringer på vejen, 

og du vil føle dig fuld af Min visdom. 

38 Jeg har givet jer denne tid, så I kan bruge den til at studere min lære, så I kan fordybe jer i mit ord 

og vende jer bort fra verdens fornøjelser. I dag har I Mig helt tæt på jer, Mit lys har skinnet på jeres ånd; 

Mit Væsen nærer jer, og Mit eksempel er evigt nærværende for jer. Tro ikke, at jeg kun gav jer beviser på 

kærlighed i den anden æra; mit nærvær er evigt hos jer. Jeg beder jer blot om at forberede jer på at føle 

mig i alle mine værker. I de prøvelser, som menneskeheden i dag er udsat for, kan I se min retfærdigheds 

retfærdighed. 
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39 I vil alle nå målet gennem opfyldelsen af jeres opgave; det er derfor, jeg er kommet for at give jer 

min uudtømmelige lære, så I kan stige op ad stigen til jeres udvikling. Det er ikke mit blod, der vil frelse 

jer, men mit lys i jeres ånd vil forløse jer. 

40 I den Anden Tidsalder, efter Min afgang, gav jeg jer Min Lære gennem Mine apostle; nu giver jeg 

den til jer gennem Mine stemmebærere, og i den tilbyder jeg jer den Guddommelige Visdom, som nærer 

og trøster jeres ånd. 

41 Jeg beder jer om at forvandle jeres hjerte til en åndelig blomst for at tilbyde det til Maria, som I 

søger som Moder, og som I elsker, fordi den velsignede frugt, som bragte jer det evige livs brød, Jesus, 

udsprang af hendes skød. 

42 Maria er blomsten i Min himmelske have, hvis essens altid har været i Min Ånd. 

43 Ser du disse blomster her, som skjuler deres skønhed i ydmyghed? På samme måde var og er 

Maria: en uudtømmelig kilde af skønhed for dem, der er i stand til at se hende i renhed og ærbødighed, 

og en skat af godhed og ømhed for alle væsener. 

44 Jeg gav hende til Jesus som Moder; hun var den guddommelige ømhed inkarneret i en kvinde. 

Det er hende, som I søger som Advokat, som I kalder på for at få trøst i jeres lidelser, og denne 

guddommelige kærlighed breder sig som en kappe over menneskeheden. 

45 Det er hende, som Herrens engel kaldte "velsignet blandt alle kvinder". Hun er den samme, som 

forlod Kristus på korset som alle menneskers åndelige moder. 

46 Maria gik gennem verden og skjulte sit guddommelige væsen; hun vidste, hvem hun var, og hvem 

hendes Søn var, og i stedet for at prale af denne nåde erklærede hun, at hun kun var den Højestes 

tjenerinde, et redskab i Herrens råd. 

47 Maria gik stille og roligt gennem verden, men hun fyldte hjerterne med fred, gik i forbøn for de 

nødlidende, bad for alle og udgød til sidst sine tårer af tilgivelse og medfølelse for menneskers uvidenhed 

og ondskab. Hvorfor skulle I ikke vende jer til Maria, hvis I ønsker at komme til Herren, eftersom I har 

modtaget Jesus gennem hende? Var Moder og Søn ikke forenet i den sublime time, hvor Frelseren døde? 

Blandede Sønnens blod sig ikke med Moderens tårer i det øjeblik? 

48 Så det er ikke overraskende, at du søger hende i denne tid for at få hende til at vejlede dig og 

bringe dig tættere på Mesteren. 

49 Salige er de, der forstår at opdage denne ydmyghedens og renhedens blomst i den himmelske 

have; men jeg siger jer igen, at kun det rene øje vil være i stand til at finde den. 

50 I dag præsenterer I jeres lidelser for mig, så jeg kan lindre dem, og i sandhed siger jeg jer, at dette 

er min opgave, at jeg er kommet for at gøre dette, fordi jeg er den guddommelige læge. Men før Min 

helbredende balsam virker i jeres sår, før Min kærtegn når jer, så koncentrer jer om jer selv og undersøg 

jeres smerte, undersøg den, tænk grundigt over den, så længe det tager, så I fra denne overvejelse kan 

tage den lære, som denne undersøgelse indeholder, samt den viden, som den skjuler, og som I skal 

kende. Denne viden vil være erfaring, vil være tro, vil være et glimt af sandhedens ansigt, vil være 

forklaringen på mange af jeres misforståede prøvelser og lektioner. 

51 Udforsk smerten som om den var noget håndgribeligt, og du vil opdage det smukke frø af erfaring 

i den, den store lektion i din eksistens, for smerten er blevet læreren i dit liv. 

52 Den, der betragter smerten som en lærer og med ydmyghed lytter til dens opfordringer til at 

forny sig, omvende sig og ændre sig, vil senere opleve lykke, fred og sundhed. 

53 Undersøg jer selv nøje, og I vil opleve, hvor meget gavn I vil få af det. Du vil erkende dine mangler 

og ufuldkommenheder, rette dem og derfor ophøre med at dømme andre. 

54 I beder mig om at helbrede jer; men sandelig siger jeg jer, at ingen kan være jeres læge bedre end 

I selv. 

55 Hvad nytter det, at jeg helbreder dig og fjerner din smerte, hvis du ikke lægger dine fejl, synder, 

laster og ufuldkommenheder fra dig? Det er ikke smerten, der er kilden til dit onde, men dine synder. Se, 

dette er smertens oprindelse! Så bekæmp synden, fjern den fra dig, og du vil blive rask. Men det er din 

opgave at gøre det; jeg underviser dig kun og hjælper dig. 
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56 Hvis du gennem din samvittighed opdager årsagen til dine problemer og gør alt, hvad du kan for 

at bekæmpe dem, vil du føle den guddommelige kraft i sin fulde udstrækning, som vil hjælpe dig til at 

sejre i kampen og vinde din åndelige frihed. 

57 Hvor stor vil din tilfredshed ikke være, når du føler, at det ved dine egne fortjenester er lykkedes 

dig at befri dig fra smerte og få fred. Så vil du sige: "Min Fader, dit ord var min helbredelse, din lære var 

min frelse". 

58 Hold nu op med at leve i en verden af antagelser. I må ikke være uvidende om sandheden, 

hverken som mennesker eller endnu mindre som ånder. Hvordan vil du kunne sejre i den materielle 

kamp uden at kende det åndelige liv? Hvordan vil du blive stor, sund, klog og stærk, hvis du stædigt 

lukker øjnene for det evige lys? 

59 Lev ikke længere i tusmørket! Vågn op og kom ind i det fulde dagslys! Bliv ikke længere små børn, 

men vokse åndeligt! 

60 I kan heller ikke sige, at I har fred, når I sammenligner jer selv med andre nationer; men når I føler 

jer modløse, så hent styrke fra Mit værk; når materialismens lære vil dominere jer, så hent lys fra Mit 

ord. Sandelig siger jeg jer, at hvis I ikke forbereder jer, som jeg lærer jer, vil mange af jer være forvirrede, 

mange vil vende Mig ryggen, og mange troende i dag vil være Mine fjender i morgen og vil stå op for at 

benægte denne Sandhed; Jeg tilgiver jer på forhånd, men hvis I føler jer modløse, så træk styrke fra Mit 

værk; hvis materialismens lære vil dominere jer, så træk lys fra Mit ord. Jeg tilgiver dig allerede på 

forhånd, men jeg gør dig også opmærksom på forhånd og holder dig vågen. 

61 Endnu en gang siger jeg til jer, at I skal undersøge jer selv nøje; på den måde vil I begynde at føle 

jer lidt mere broderlige over for andre, at være mere medfølende og forstående over for jeres næste. I 

dag er du stadig frastødt af mange af andres handlinger, fordi du glemmer dine egne fejl. Men når du 

kender dine fejl og mangler, vil du forstå den kærlighed, hvormed jeg tilgiver dig og venter på dig. Så kan 

du kun sige: "Hvis min far har tilgivet mig, efter at jeg har gjort ham så meget ondt, er det min pligt at 

tilgive mine brødre." 

62 Mennesket ved ikke, hvordan man ser ind i sig selv, hvordan man undersøger sine handlinger og 

tanker. 

63 Åndelig forberedelse er det, du har brug for, men hvis du handler i overensstemmelse med mit 

ord, vil du skabe spænding i dine brødres liv, fordi ånden vil manifestere sig i dig med alle dens gaver og 

kræfter. 

64 Sandelig, siger jeg jer, spiritismens historie vil blive skrevet i menneskehedens historie med 

lysende bogstaver. 

65 Gjorde Israel ikke sig selv udødelig ved at befri sig fra det egyptiske åg? Gjorde de kristne sig ikke 

udødelige gennem kærlighed på deres triumftog? På samme måde vil spiritisterne gøre sig selv udødelige 

i deres kamp for åndens frihed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 9  
1 I mindes på denne dag min indtog i Jerusalem; I mindes de tider, hvor jeg levede blandt jer som 

Jesus. I dag føler I jer stærke igen i lyset af mine nye mirakler, og I vidner offentligt om, at denne Mester 

er den samme, som talte til jer i den Anden Tidsalder; men jeg siger jer, at I ikke må glemme, hvad I 

gjorde med Jesus, for at I ikke skal gentage det i denne tid. Jeg vidste, at efter jeres jubel ville I blive 

svækket af præsternes ord, og at jeres Hosian-sange snart ville blive til "korsfæst ham". 

2 O Mine børn, I, som ikke har anerkendt Mine proklamationer gennem tiderne, og I har ikke holdt 

jer vågne og ventet på opfyldelsen af Mine profetier! 

3 Jeg var offerlammet i den påske, som mit folk fejrede. Først senere, da tiden var forbi, erkendte I 

karakteren af min undervisning og årsagen til mit offer, og da græd I og angrede, fordi I ikke havde 

erkendt mig. 

4 I dag befinder I jer i en ny tid med undervisning og store åndelige manifestationer, og Mesteren 

søger i jeres ånd det frø, som han plantede i jer på et andet tidspunkt. I siger til mig: "Hvorfor føler vi ikke 

dit nærvær, når du er så tæt på os?" Og jeg svarer dig, at du er blevet materialiseret, at du er optaget af 

videnskaberne og alt det, der hører til verden, og glemmer din ånd. 

I fortæller mig frygteligt, at I er gået på afveje, og jeg fortæller jer, at jeg er kommet for at vise jer 

vejen med lyset fra min lære, som vil føre jer til en tilværelse i en verden af fred. Lyt til mig, og mit ord vil 

vække dig til et nyt liv, din tvivl og frygt vil blive fjernet. Din ånd, som bærer en tung byrde, vil finde fred, 

når den føler min tilgivelse. 

5 Hvorfor overlader du ikke din sag til mig? Hvorfor skaffer I jer selv retfærdighed ved at tage min 

plads som dommer? Ved I ikke, at I lever i en tid med prøvelser og afbetaling af jeres gæld? Indse, at I alle 

overtræder min lov, og at jeg hverken har dømt jer eller offentligt anklaget jer. 

6 Når jeg har givet jer den frie vilje, er det ikke for at I kan dømme hinanden, men for at I kan 

fuldkommengøre jeres ånd i at praktisere det gode, støttet af samvittighedens lys. 

7 Jeg gør jer til "arbejdere" og giver jer min kærlighedssæd til at så i de syge, i de trængte, i de 

onde; og hvis nogen føler sig uværdige til at modtage den, så lad ham komme til mig, så vil jeg vide, 

hvordan jeg kan gøre ham værdig, så han ikke føler sig foragtet. Kald på jeres himmelske Moder, hendes 

guddommelige kærlighed vil hjælpe jer i denne kamp og føre jer alle til Mig. 

8 Jeg ønsker, at I, de mennesker, som jeg har undervist, skal påtage jer at lede de nye skarer, der vil 

komme efter 1950, for at øge mit folk og våge over, at de kan blive næret med det evige livs brød, som 

jeg gjorde med jer. 

9 Tillad ikke, at Mit Ord bliver forvansket; vær på vagt, så dets åndelige betydning altid bevares, og 

sørg for, at din fortolkning er korrekt. Præsenter min sandhed, og den vil bringe liv, sundhed og tro til 

dine brødre. Hvis Mit Ord er lys, der bryder frem fra Mig, må det åbenbare sig selv som en fakkel i alle, 

der kender det. Jeg tilbyder jer dette lys, fordi jeg ikke ønsker, at I skal leve i mørke. 

10 Fuldend jeres ånd med min visdom, styrk jer selv, så I kæmper for jeres åndelige opstigning. - I, 

som er blottet for alle følelser, føl min kærtegn, så at væsenernes egoisme omkring jer ikke efterlader 

skader i jeres hjerter. - Du spørger mig: "Hvorfor er der ingen ægte kærlighed blandt mennesker? Hvorfor 

praktiserer folk ikke ægte velgørenhed?" Og jeg svarer dig: Fordi I har udtørret den kilde af krystalklart 

vand, som jeg har placeret i jeres hjerte, fordi I har fjernet jer fra opfyldelsen af min lov. 

11 I har splittet jer selv og vil ikke vide noget om jeres brødres behov; I betragter jer selv som 

fremmede, selv om I bor under samme tag. Derfor blev I overraskede, da I hørte mit ord, for i det 

manifesterer jeg min kærlighed, min tålmodighed og min tilgivelse til alle mine børn. 

12 Jeg favoriserer ikke nogen, og jeg beder jer om at stå sammen, at elske hinanden og tilgive 

hinanden. Jeg har allerede givet dig tid nok til at tænke over det og begynde et nyt liv. Jeg har tilgivet 

jeres tidligere fejltagelser, og jeg giver jer mulighed for at forvandle jer selv til mine gode disciple. 

13 Livets Bog åbner sig foran dig for at oplyse ethvert sind. Undersøg hver enkelt af dens lektioner, 

se ikke hemmeligheder overalt; i dag er alt klarhed for sindet. Se ind i de hemmelige kamre og få alt det 
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at vide, som jeg giver dig. Jeg ønsker ikke længere at være en uforståelig far for dig. Der er ingen grund til 

at se mig på denne måde, for alle mine åbenbaringer var inden for jeres forståelse, og alt det, jeg 

åbenbarede for jer i rette tid. 

14 Du skal ikke bekymre dig unødigt; alt det, du tror, du har brug for, har du med dig. Jeg har 

placeret mit lys i din ånd og betroet dig det, der er nødvendigt for at bevare dit legeme. Alle elementer 

tjener dig, jeg har skabt alt til din forfriskning, og alt er nyttigt, hvis du bruger det med måde. Årsagen til 

jeres lidelser og bekymringer er en anden: Ånden finder ingen fred i denne tomme tilværelse, som I har 

skabt på jorden, og dens rastløshed meddeler sig selv til jer. Hvis I tog jer nogle gode beslutninger om at 

forbedre jer, hvor meget godt ville I så gøre jer selv, og hvordan ville I genvinde den fred, som I har 

mistet? 

15 Disciple, gør jer klar til at tale til menneskeheden om kærlighed, tilgivelse og retfærdighed. Glem 

alt, hvad der tilhører verden, for at hæve jer selv op til fredens og den fuldkomne kærligheds regioner. 

16 I har lyttet til mit kald og søger mig for at lære min lektie; nogle beder om det daglige brød, andre 

søger mig som læge og rådgiver. Men nogle kommer kun for at undersøge mit ord og vil finde en fejl i 

det; men jeg siger til dem: Dette svage punkt, som du søger, finder du ikke i min undervisning. Hvis I 

derimod kigger ind i jer selv, vil I finde ufuldkommenheden der. - De, der har handlet på denne måde, har 

ikke erkendt Mit nærvær, fordi de kun er i stand til at fortolke menneskelige værker, men endnu ikke er i 

stand til at forstå Guds budskaber. Jeg oplyser alle og tilgiver deres vantro. 

17 Jeg vil ikke tillade, at et eneste af mine børn går på afveje eller endog fortaber sig. De parasitiske 

planter forvandler jeg til frugtbærende planter, for alle skabninger blev kaldet til at eksistere for at nå et 

mål af perfektion. 

18 Jeg ønsker, at du skal nyde mit arbejde sammen med mig. Allerede tidligere har jeg gjort jer 

delagtige i mine egenskaber, fordi I er en del af mig. Da alt tilhører mig, gør jeg jer også til ejere af mit 

værk. 

19 I ånder har alle en Guddommelig Fader i Mig, og hvis jeg har givet jer menneskelige forældre i det 

materielle liv, var det for at de kunne give liv til jeres krop og repræsentere jeres Himmelske Fader 

sammen med jer. Jeg har sagt til jer: "I skal elske Gud højere end alle skabte ting", og jeg har tilføjet: "Du 

skal ære din far og din mor". Så forsøm ikke dine pligter. Hvis du ikke taknemmeligt har anerkendt dine 

forældres kærlighed, og du stadig har dem i verden, så velsign dem og anerkend deres fortjenester. 

20 Jeg ønsker, at I skal være troende, at I skal tro på det åndelige liv. Hvis I har set jeres brødre rejse 

til den anden verden, så tro ikke, at de er langt fra jer, og tro ikke, at I har mistet dem for altid. Hvis du 

ønsker at blive genforenet med dem, så arbejd, optjen fortjeneste, og når du kommer til den anden 

verden, vil du finde dem der, hvor de venter på dig for at lære dig at leve i den åndelige dal. 

21 Mit folk, tror I, at det er jeres Gud, der giver dette ord? - Hvorfor tvivlede I så på mig, da I 

påkaldte mig i smertens seng, og den helbredende balsam ikke helbredte jeres sygdom på stedet? Husk, 

at jeg sætter jer på prøve på mange måder, fordi jeg vil have, at I skal være stærke; for hvis I er mine 

disciple, skal I bestå mange prøver for at blive troet. 

22 I er Abrahams, Isaks og Jakobs afkom, som gav jer store eksempler på tro og lydighed; selv om I 

har den samme ånd, formår I ikke at blive som dem.- Jeg har til alle tider prøvet mine disciple. Hvor 

mange gange har jeg ikke sat Peter på prøve, og kun i én af dem vaklede han. Men døm ham ikke dårligt 

for denne handling, for da hans tro var tændt, var han som en fakkel blandt menneskene, der forkyndte 

og vidnede om sandheden. 

23 Fordøm ikke Thomas; tænk på hvor mange gange du kunne gribe mine værker med dine hænder, 

og selv da tvivlede du. Se ikke med foragt på Judas Iskariot, den elskede discipel, som solgte sin Mester 

for tredive mønter; thi aldrig har der været en større omvendelse end hans. Jeg benyttede mig af hver 

enkelt af dem for at efterlade jer en lære, der ville tjene som et eksempel, og som ville forblive evigt i 

menneskehedens hukommelse. Efter deres pessimisme omvendte de sig, de ændrede sig og gav sig 

uforbeholdent til at opfylde deres mission. De var sande apostle og efterlod et eksempel for alle 

generationer. 
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24 Kom ind i den åndelige dal, så du kan forstå mit ord. Mens I lytter til min undervisning, skal I tage 

afstand fra verdens bekymringer og lade mit lys oplyse jeres ånd. Jeg opmuntrer jeres tro og vejleder jer 

altid, så I kan forberede jer til at nyde det evige liv. 

25 "Vågn og bed", siger jeg til jer igen og igen, men jeg ønsker ikke, at I skal vænne jer til dette 

venlige råd, men at I skal tænke over det og handle efter det. 

26 Jeg siger til Dem, at De skal bede, fordi de, der ikke beder, giver sig selv hen til overflødige, 

materielle og undertiden vanvittige tanker, som uden at være klar over det opmuntrer og nærer 

broderskabskrige. Men når du beder, er din tænkning som et lysets sværd, der som et lysesværd river 

mørkets slør og fristelsens snarer, som fanger mange mennesker i dag, i stykker, mætter dine omgivelser 

med åndelig kraft og modvirker de onde kræfter. 

27 Du må ikke fortvivle over for kampen, og du må heller ikke fortvivle, hvis du endnu ikke har set 

succes. Indse, at det er jeres opgave at kæmpe til det sidste; men I må huske på, at kun en meget lille del 

af dette arbejde med at forny og åndeliggøre menneskeheden vil tilfalde jer. 

28 I morgen vil du forlade din post, og andre vil komme og fortsætte dit arbejde. De vil tage arbejdet 

et skridt videre, og på den måde vil Mit Ord blive opfyldt fra generation til generation. 

29 Til sidst vil alle grene forenes med træet, alle nationer vil forenes til ét folk, og der vil herske fred 

på jorden. 

30 Bed, I disciple, og gør jer selv fuldkomne i jeres ophøjelse, så jeres ord af undervisning og 

kærlighed kan finde genklang i jeres brødres hjerter. 

31 I sandhed siger jeg til jer: Hvis dette folk, ud over at forstå sin skæbne, allerede ville opfylde sin 

opgave, ville menneskeheden opnå nåde gennem dets bønner. Men I mangler stadig den 

næstekærlighed, der gør, at I føler jeres naboer som sande brødre, at I i sandhed glemmer forskellene 

mellem racer, sprog og trosretninger, og at I desuden udvisker ethvert spor af nag mod dem, der har 

såret jer, fra jeres hjerter. 

32 Hvis det lykkes dig at hæve dine følelser over så stor menneskelig elendighed, vil den mest 

inderlige og oprigtige bøn for dine brødre stige op i dig, og denne vibration af kærlighed, denne renhed i 

dine følelser, vil være de mest kraftfulde sværd, der ødelægger de mørke, som er skabt af menneskers 

krige og lidenskaber. 

33 Smerten har forberedt dig, Israel, i trældom har du renset dig selv; derfor er du den rette til at 

tage dig af de lidende. 

34 Vågn op, mit folk, vær som fuglene, der annoncerer den nye dag og vækker dem, der sover, så de 

kan være de første til at modtage lyset, og så siger jeg til dem: Den, der virkelig elsker jer, hilser jer i 

dette øjeblik. 

35 Alle, der nærmer sig mig for at lytte til mig, vil føle kærtegn fra mit ord, de vil føle sig salvede af 

min kærlighed og overøst med åndelige goder. 

36 Jeg er glad, fordi jeg har set, at I har forladt alt for at være ved mit bord, og det er fordi I ved, at 

mit ord er jeres brød og jeres lykke på jorden. 

37 Denne instruktion kommer ind i dit hjerte, hvor beslutninger om forbedring og ædle følelser er 

blevet født. 

38 Hvis I har lidt meget og grædt, indtil I var klar til at åbne jeres hjertes døre for mig, så siger jeg jer 

sandelig: Den, der har lidt meget, har samtidig sonet sine overtrædelser og vil blive tilgivet. 

39 Kvæstede hjerter, stil jeres smerte og kom til mig. Oplys jer selv med jeres samvittigheds lys og gå 

med glæde på stien af Min lære. 

40 Bliv rask i Mig, glem din sorg og kærlighed. Den, der har kærlighed, har alt; den, der siger 

"kærlighed", siger alt. 

41 Men når I forstår, at alt det, der er kommet fra mig, er perfekt, harmonisk og smukt, spørger I jer 

selv: "Hvorfor lever Guds børn så ødelæggende og destruktivt i verden? Hvilken magt får dem til at 

fejlbedømme og ødelægge, selv om de er udsprunget af Faderens rene kilde? Hvad er disse kræfter, og 
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hvorfor har Gud med sin ubegrænsede magt ikke standset de fredsødelæggende menneskers 

fremmarch? Hvorfor tillader han ondskab blandt mennesker?" 

42 Hør, disciple: Mennesket har som åndelige gaver den frie vilje og samvittigheden; alle kommer til 

verden med dyder og kan bruge dem. I deres ånd er samvittighedens lys; men samtidig med at kroppen 

udvikler sig, udvikler lidenskaberne, de onde tilbøjeligheder sig sammen med den, og disse er i kamp 

med dyderne. Gud tillader dette, for uden kamp er der ingen fortjeneste, og det er derfor nødvendigt for 

at du kan stige op ad den åndelige vej. Hvad ville Guds børns fortjeneste være, hvis de ikke kæmpede? 

Hvad ville du gøre, hvis du levede fyldt med lykke, sådan som du længes efter i verden? Kan du, omgivet 

af bekvemmeligheder og rigdom, forvente åndelig fremgang? - Du ville stå stille, for hvor der ikke er 

nogen kamp, er der ingen fortjeneste. 

43 Men misforstå mig ikke, for når jeg taler om kamp, mener jeg den kamp, som du udvikler for at 

overvinde dine svagheder og lidenskaber. Disse kampe er de eneste, som jeg tillader menneskene at 

beherske deres egoisme og deres materielle begær, så ånden, oplyst af samvittigheden, kan indtage sin 

sande plads. 

44 Jeg bifalder denne indre kamp, men jeg bifalder ikke den kamp, som folk fører i deres ønske om 

selvhævdelse, blændet af ambitioner og ondskab. 

45 Brødrekrigernes larm og grusomheder har udslettet det menneskelige hjertes følsomhed og 

forhindret enhver højere følelse som f.eks. næstekærlighed og medfølelse i at komme til udtryk. 

46 Jeg vil ikke sige, at alle er sådan, nej, for der er stadig mennesker, som har ømhed, medfølelse og 

kærlighed til deres næste, som går så langt som til at ofre sig for at skåne dem for det onde eller for at 

redde dem fra en prøvelse. Hvis nogle mennesker giver jer denne hjælp, hvad vil jeres himmelske Fader 

så ikke gøre for jer, som er hans børn? Hvordan kunne du så tro, at han ville sende dig smerte og 

ødelæggelse? 

47 Jeg er den samme Mester, som talte til jer i den Anden Tidsalder om vejen til himmeriges rige; Jeg 

er den samme Kristus, som forkynder sandheden gennem århundreder, den evige lære, som er 

uforanderlig, fordi den er åbenbaringer, der udspringer af Min Ånd. 

48 I skal kende Faderen i mig, for sandelig siger jeg jer: Kristus er ét med Faderen fra evigheden, før 

verdenerne var til. I den anden æra blev denne Kristus, som er ét med Gud, menneske på jorden i Jesu 

velsignede legeme og blev således Guds søn, men kun i forhold til sin menneskelighed; for jeg siger jer 

igen, at der kun findes én Gud. 

49 Nogle gange synes du, at jeg taler for meget til dig fra ånden og glemmer dine menneskelige 

behov og bekymringer. Hertil siger jeg: "Søg Guds rige og hans retfærdighed, og resten vil blive givet jer 

oven i det. Så vil fred, sindsro, forståelse, tilgivelse og kærlighed komme til dig, og i den materielle sfære 

vil du have alt i overflod. 

50 Jeg kender og forstår alle jeres behov og påtager mig selv at lindre alle jeres bekymringer efter 

min vilje, og hvis I af og til føler jer skuffede, fordi jeg ikke straks gav jer det, I bad om, er I ikke mindre 

elsket af Faderen på grund af det; det skete, fordi det er så gavnligt for jer. 

51 Mange af mine små børn tilskriver deres lidelser til skæbnens uretfærdigheder og tror, at de er 

glemt af deres Fader. Nu spørger jeg dig: Hvad har Mit ord tjent dig til? Tror du, at Herren, livets skaber, 

ikke har magt til at afhjælpe dine lidelser, eller at han ikke kan hjælpe dig med noget materielt, som ikke 

hjælper dig i din åndelige opstigning? 

52 Jeg giver dig kun det, der er til dit bedste. Hvor mange anmodninger fremsætter du, som kun ville 

give dig ulemper eller ulykker, hvis du fik dem opfyldt? 

53 Den mand, der stoler på Gud og velsigner sin skæbne over for ham, forbander den aldrig og 

kræver ikke det, som han ikke får. 

54 Når han er fattig eller syg, og hans hjerte lider, håber han tillidsfuldt på Herrens vilje. 

55 Nogle gange siger I til Mig: "Herre, hvis jeg havde alt, hvis jeg ikke manglede noget, ville jeg 

samarbejde i dit åndelige arbejde og praktisere velgørenhed." Men I skal vide, at I som mennesker er 
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lunefulde, og at alle dagens beslutninger, eftersom I intet har, ville ændre sig, hvis jeg gav jer alt, hvad I 

ønsker. 

56 Kun Guds kærlighed til sine børn er uforanderlig. 

57 Jeg ved på forhånd, at I ville gå til grunde, hvis jeg gav jer rigelige gaver, for jeg kender jeres valg 

og svagheder. 

58 Jeg ved, at når mennesket har en overflod af materielle goder, fjerner det sig fra Gud, fordi det 

endnu ikke er i stand til eller forberedt på at forstå sin Herre. 

59 Du skal vide, hvor meget jeg elsker dig, og jeg glemmer dig slet ikke, jeg vil bare ikke have, at du 

skal dø. 

60 Vend dig bort fra verdens forfængelighed, kom til mig af overbevisning, af kærlighed, ikke af 

smerte. 

61 Fald ikke fra troen, når I er fattige, for hvis det var gavnligt for jeres åndelige udvikling at frigøre 

jer fra fattigdom, ville jeg give jer alt i overflod. 

62 Husk, at Faderen styrer sine børns skæbne med højeste retfærdighed og fuldkommenhed. 

63 Det er tider med prøvelser, smerte og bitterhed, tider hvor menneskeheden lider under 

konsekvenserne af så meget gensidigt had og ond vilje. 

64 Se de slagmarker, hvor du kun hører våbenbrøl og de såredes angstskrig, bjergene af lemlæstede 

lig, som tidligere var unge menneskers stærke kroppe. Kan du forestille dig dem, når de omfavnede deres 

mor, deres ægtefælle eller deres søn for sidste gang? Hvem kan måle smerten ved disse afskeder, hvis 

han ikke selv har drukket dette bæger? 

65 Tusindvis og atter tusinder og atter tusinder af fortvivlede forældre, hustruer og børn har set 

deres kære drage ud på krigens, hadets og hævnens felter, tvunget af grådighed og arrogance hos nogle 

få mennesker uden lys og uden kærlighed til deres naboer. 

66 Disse legioner af unge og stærke mænd har ikke kunnet vende tilbage til deres hjem, fordi de er 

blevet efterladt i flænger på markerne; men se, jorden, Moder Jord, som er mere barmhjertig end de 

mænd, der hersker over nationerne og tror, at de er herrer over deres medmenneskers liv, har åbnet sit 

skød for at modtage og kærligt dække dem. 

67 Se karavanerne af mænd i alle aldre, kvinder og børn, der flygter fra ødelæggelserne og træt 

søger ly og fred. Deres fødder er allerede såret og blødende, deres hjerter kan ikke længere modstå 

smerten, men alligevel er der stadig en gnist af håb i deres inderste væsen. 

68 Bed, folk, bed for dem, og Min ømhed, forenet med jeres tanker, vil sænke sig over dem for at 

beskytte dem og dække dem med Min kærligheds kappe. 

69 Tænk over årsagen til broderskabskrige og den ødelæggelse, de forårsager, og du vil indse, at du 

ikke er så elendig, som du tror. Så vil jeres klager ophøre, og I vil ikke længere sige til mig: "Herre, jeg er 

den mest elendige på jorden; er det fordi du har glemt mig?" 

70 Se, hvordan krig ødelægger alt! 

71 Se disse gamle forældre, der venter på at få deres elskede tilbage, sult banker ved deres porte, og 

ensomhed er deres følgesvend. 

72 De, der havde kræfter nok til at gå, flygtede; de invalide måtte blive og acceptere, hvad der skete 

med dem. Deres dystre tanker blev kun lysere, da de bønfaldt mig i deres bøn: "Herre, forlad mig ikke." 

73 Kun jeg kender den smerte, som mødre, der er forladt af menneskers ondskab, skjuler. 

74 Jeg er den eneste, der fortæller dem i deres livs stilhed og ensomhed, at de ikke er forladt i mit 

rige. 

75 Bed, Mit folk, og tænk på den arrogance og ambition, der spirer i hjernen på mænd, som har 

bragt ødelæggelse, fortvivlelse og død over andre, som ikke er skyldige. 

76 Når I har tænkt over mine ord, tror I så stadig, mit folk, at I er de mest ulykkelige på jorden? Du 

svarer Mig: "Nej, Mester, vi tog fejl, fordi vi glemte de andre og kun tænkte på os selv, idet vi troede, at 

kampen for det daglige brød var det bitreste bæger, man kunne drikke." 
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77 Hertil siger jeg jer, at I må føle jer rige, fordi I hører det guddommelige ord, som nærer og styrker 

jer, og I nyder stadig en smule fred. 

78 I kan stadig regne med nogle få dages hvile, men selv dette hjørne af jorden vil blive rystet af 

smerte; så der vil ikke være noget sted tilbage i denne verden, som ikke er blevet renset. 

79 Alt det, som min apostel Johannes fortalte jer, bliver nu opfyldt ord for ord og begivenhed for 

begivenhed. 

80 Alle disse tegn, prøvelser og problemer, som menneskeheden lider under, er det mest 

håndgribelige bevis på, at en tidsalder nu er ved at gå til ende for at give plads til en ny tidsalder. Det er 

ikke første gang, at sådanne begivenheder er sket for jer, men hvis I forstod Mig og var forberedt, ville I 

tage dette overgangstrin med sindsro og uden forfærdelse. 

81 I nærmer jer nu midten af et århundrede og har oplevet mange ting. Hvilke overraskelser, 

begivenheder og prøvelser venter dig i det næste halve århundrede? 

82 Jeg fortæller jer blot det, som jeg mange gange har sagt til Mine apostle i den anden æra: "Vågn 

og bed, så I ikke falder i fristelse!" 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 10  
1 Svar på jeres samvittighedsspørgsmål i denne velsignede time, for det er dommens time. 

2 I står foran jeres dommer, for det er nødvendigt, at jeg et øjeblik berører jer med min 

retfærdighed; men sandelig siger jeg jer, at min dom er kærlig og retfærdig. 

3 Jeg giver jer store beviser hele tiden, mens jeg bor iblandt jer. Hvorfor tror I ikke alle på mig? 

Ønsker I, at jeg skal overlade jer til menneskers vilkårlighed og ondskab? - Gå ikke på afveje i verdens 

veje. Kom til mig, jeg er vejen, der fører dig til sand lykke. 

4 Jeg har betroet jeres nation en freds- og ikke en krigsmission; forstå, at Mit Guddommelige Ord 

lyder i den, hvori Jeg har åbenbaret for jer, at det Nye Jerusalem er i den Åndelige Dal; og ind i det (det 

Nye Jerusalem) skal alle ånder gå ind ad den åndelige højere udviklings vej og blive dets indbyggere. 

5 Den dag i dag viser I mig stadig jeres kornkamre med lidt sæd, og det skyldes, at I ikke bruger de 

marker, som jeg efterhånden giver jer. Dine brødre dør for øjnene af dig, og du forbliver uberørt. 

6 Tror du ikke, at du på denne måde skjuler Min Lov? I ved udmærket godt, at det er jer, som for 

længe siden indgik en pagt med mig, en pagt, som forblev skrevet i Livets Bog. 

7 Dit hjerte bekender, at du stadig er som en modløs soldat. 

8 Lyt til mig, folk, for prøvelserne vil komme, og de vil vække jer og give jer det stål, som I mangler. 

9 Det er nødvendigt, at jeres tro og viden bliver stor, så I forstår, at I i dette liv må være fredens 

vogtere ved hjælp af jeres tanker og bønner. 

10 Et nyt år begynder for dig, og du skal aflægge regnskab for mig. Jeg giver jer denne tid til jeres 

forberedelse og til jeres kamp. 

11 Når I forbereder jer, vil I ikke græde eller føle smerte i jeres hjerte. Men udfordrer ikke min 

retfærdighed ved at være ulydig, for så skal I sandelig drikke bitterhedens bæger. 

12 Bliv mine arbejdere, for markerne venter på jeres kærlighedssæd. Elias, den utrættelige hyrde, 

har allerede forberedt stierne og markerne, så I kan gribe jeres redskaber og begynde at bearbejde 

markerne. 

13 Dit arbejde er meget delikat, men det bliver hverken svært eller trættende. Foran Min 

retfærdigheds hvidglødende sol vil Marias moderlige kappe altid være som en velgørende sky, der giver 

dig sin himmelske beskyttelse, mens Min stemme, som fuglenes triller og kurren, vil glæde dig og gøre dit 

arbejde behageligt. 

14 Elskede disciple, Min Røst har talt til jer utrætteligt i den tredje æra, Mit Ord viste sig som et 

lysende fyrtårn, der viser vej til de fortabte skibbrudne. 

15 Jeg har givet jer åndelig kraft med min undervisning, ikke kun til at udholde denne verdens 

omskiftelser, men også til at opfylde den åndelige opgave, som I har påtaget jer i denne tid. 

16 Ikke alle vil tage imod dig med åbne arme, når du spreder min lære; nogle vil sætte snarer op for 

at fælde dig. 

17 Kampen vil bryde ud; for ligesom der er dem, der har magt til at gøre det gode, er der også dem, 

der har magt til det onde. 

18 Jeg renser jer og forbereder jer åndeligt og fysisk, så I kan forstå Faderens inspiration og senere 

bringe den til jeres brødre i den samme renhed, som jeg gav jer den. 

19 Du vil bevise, at denne lære ikke er en teori, at den ikke er hentet fra bøgerne, at den i sin 

sandhed indeholder Helligåndens budskab. 

20 Jeg gør jer klar, for livet på jorden vil ændre sig hver dag, og det, der er "fred" i dag, vil være krig i 

morgen; det, der forekommer menneskene som "lys" i dag, vil få dem til at gå på afveje i morgen. 

Menneskeheden er ved at gøre sine mange våben klar til kamp; har du dine våben klar? 

21 I bøn og i praksis af Min lære vil folk finde lyset. Ved at handle i overensstemmelse med min lov 

vil mine nye soldater finde styrke, og når smertens dage kommer, vil I forenes for at opmuntre jer selv og 

bede for alle. 
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22 Min lov vil være frelsens ark i denne tid. I sandhed siger jeg dig: Når syndflodens vand bliver 

udløst af ondskab, smerte og elendighed, vil folk fra andre nationer komme i lange tog til dette land, 

tiltrukket af dets åndelighed, dets gæstfrihed og dets fred; og når de har lært denne åbenbaring at kende 

og tror på det, jeg har talt som Helligånden ved mit nye komme, vil jeg også kalde dem "israelitter i 

overensstemmelse med Ånden". Blandt disse skarer vil der være mine budbringere, som jeg vil sende 

tilbage til deres nationer for at bringe det guddommelige budskab i mit ord til deres brødre. Men ikke 

alle vil komme til dette land for at få kendskab til den undervisning, jeg har givet jer, for mange vil 

modtage den åndeligt. 

23 I vil så se, hvordan mange, der aldrig har hørt Mig, ligesom de store apostle, vil rejse sig fuld af 

tro, kærlighed og iver, uden at tage hensyn til frygt og fordomme, som I ikke har været i stand til at 

overvinde, og vil gå ind overalt, hvor en dør åbner sig for at vidne om Mit Ord. De vil ikke frygte sekter og 

religioner, for i stedet for at betragte dem som fjender, vil de betragte dem som brødre. 

24 Se ikke på nogen på denne vej som en fremmed, modtag jeres brødre med åbne hjerter og giv 

dem den instruktion, jeg har givet jer. 

25 Senere, når mine budbringere er spredt ud over hele verden, vil de alle føle sig forenet i deres 

mission. 

26 "Arbejderen" vil dyrke jorden, trække furerne og lægge sin sæd i den med tro og længsel efter at 

høste en rig høst. Men Mesteren siger til dig: Husk altid at vælge den jord, der er egnet, så frøet ikke 

fejler. I vil altid høste frugter, der svarer til den kærlighed, som I har dyrket dem med. 

27 I vil alle kunne være "arbejdere på mine marker", men det er nødvendigt at føle og forstå denne 

opgave på forhånd. 

28 Dette arbejde er at fjerne det mørke bandage fra de uvidende og fanatikere, at lære dem, at jeg 

er den ene Gud, som alle skal tjene. Jeg forbereder jer til at vise jer selv som et eksempel for andre, fordi 

I var i stand til at åbne jeres øjne for lyset og ydmygt tilstå, at I var uvidende. 

29 Gennem jer vil jeg så min sæd og senere høste frugterne af opfyldelsen af min lov. Dine brødre vil 

spørge dig, hvordan du modtog denne undervisning, hvad der var karakteren af mine proklamationer, og 

hvorfor du følger denne vej; og på hvert spørgsmål skal du svare med absolut sandhed. For hvis I ikke 

ved, hvordan I skal forsvare jer med sandheden, vil I ikke være stærke, men stå som tabere; så vil frøet 

ikke kunne spire. 

30 Jeg ønsker ikke, at I ikke skal være i stand til at høste en høst ved kampens slutning, efter at I har 

vendt jer bort fra verdens fristelser for at høre mig og er blevet kaldt mine disciple. Det ville ikke være 

retfærdigt, hvis I skulle høste skuffelse og bitterhed, bare fordi I ikke lærte i tide at forsvare Mit værk ved 

at studere og udforske det for at kunne klare prøvelserne. 

31 Min lære er en enkelt doktrin, som er blevet formidlet på en vis måde i mange former, så I kan 

forstå den, og som I ikke har noget at tilføje. Og selv om det er lov, ønsker jeg ikke at pålægge jer den, for 

I ville falde i hykleri; I ville vise opfyldelse, mens I ville overtræde min lov med jeres handlinger. 

32 Jeg har lagt samvittigheden i jeres væsen, for at den skal være en vejviser på alle jeres veje, for 

samvittigheden kan skelne mellem godt og ondt og mellem ret og uret. Med dette lys vil du ikke blive 

bedraget, og du kan heller ikke blive kaldt uvidende. Hvordan kan spiritisten bedrage sin næste eller 

forsøge at bedrage sig selv, hvis han kender sandheden? 

33 I den anden epoke kom en rig ung mand hen til Jesus og sagde til ham: "Mester, jeg tror, at jeg 

fortjener det rige, som du lover, for jeg handler efter din lære." Jesus spurgte ham: "Opfylder du loven?" 

Den unge mand svarede: "Ja, Herre, jeg faster, behandler mine brødre godt, gør ingen ondt mod nogen 

og giver en del af min formue til at støtte templet." Da sagde Jesus til ham: "Hvis du vil følge mig, så giv 

de fattige det, du har, og følg mig." - Men den unge mand havde så meget, at han ikke ville give afkald på 

sin rigdom og foretrak at skille sig fra Herren. Han troede, at han opfyldte sine forpligtelser og bedrog sig 

selv. 

34 Hvor ofte har jeg ikke sagt til jer: "Udøv aktiv næstekærlighed, lad denne dyd blive tydelig, men 

bær den ikke for at vise den, for så er den ikke længere uselvisk hjælp, og I vil bedrage jer selv. 
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35 Disciple, hvis I ikke ønsker at falde i fejl i praktiseringen af Min Lære, så undersøg jeres handlinger 

ved hjælp af jeres samvittighed; hvis den anklager jer, så undersøg jer selv fra bunden og opad, find 

fejlen og korriger den. Din samvittighed er et spejl, hvori du kan se, om du er oprigtig eller ej. 

36 Spiritualisten skal kendes på sine handlinger, som for at være ægte skal være dikteret af 

samvittigheden. Enhver, der handler på denne måde, vil føle sig berettiget i sin ånd til at kalde sig min 

discipel. 

37 Hvem vil være i stand til at bedrage mig? - Ingen. Men jeg dømmer jer ikke efter det, I gør, men 

efter den hensigt, I har med at gøre det. Jeg er i din samvittighed og hinsides den. Tror du, at jeg ikke kan 

kende dine handlinger og deres hensigt? 

38 Gør jer klar til kamp, så Mit folk ikke bliver misforstået på grund af jeres dårlige handlinger, for 

ofte vil anerkendelsen eller ikke-anerkendelsen af Min Lære afhænge af jer. Men jeg spørger dig: Hvad vil 

være i stand til at skjule mit ord, da det er sandheden selv, da det er renhed og fuldkommenhed? - Intet. 

Men på grund af din manglende opfyldelse kan du meget vel gå glip af muligheder for at gøre dig fortjent 

og løfte din ånd. 

39 Hvis nogen ikke kender Min sandhed, er det fordi han ikke er kommet for at drikke af 

visdommens kilde, som er Mit Ord, og som flyder over med sit krystalvand til enhver tørstig. 

40 Den sandhed, som jeg åbenbarede for de første, for patriarkerne, profeterne og de retfærdige, er 

den samme som den, jeg præsenterer for jer i dag, for min lære, som I modtager, er alle tiders lov. Jeg 

lærer dig kun vejen, så du kan fortsætte din livsrejse mod målet. 

41 Disciple, her er Mit Ord, hvori I altid vil finde Min sandhed; men hvis I giver fejlagtige eller 

komplicerede fortolkninger, hvis I ændrer Min lære eller giver en forvirret præsentation af den til de 

(åndeligt) trængende, vil I høste en dårlig høst. 

42 Pas på, hvordan I videregiver min lære, og hvordan I taler om den, for I er ansvarlige for en meget 

stor arv. 

43 Jeg er frøets ejer, I er arbejderne, få det til at spire, blomstre og bære frugt, som jeg har lært jer. 

44 Men I skal ikke føle jer som tjenere eller slaver. Du er velkommen til at elske og arbejde i My 

Work. Jeg er lyset, der oplyser stierne, og I er de vandrere, der vælger stien. 

45 Hvis nogen går som en blind mand og ikke ser dette lys, hvis nogen er træg og derfor ikke finder 

det, hvis nogen kommer væk fra stien, så giv ikke Mig skylden, for hvor I end er, skal Jeg tale til jer i 

forskellige former. Indse, at den, der ønsker at finde Mig, må gøre en indsats. 

46 Mit ord kommer ind i dit hjerte som hvede kommer ind i frugtbar jord, og når du modtager det, 

skal du få det til at blomstre og formere sig. 

47 Undersøg dette ord, så I kan kende dets indhold, og handl på det, så I kan indse dets værdi; og 

hold ikke den viden, I får gennem studiet, kun for jer selv, men gør den kendt for menneskeheden. I vil 

med glæde se, at den bliver godt modtaget af jeres brødre, og I vil se dem vågne op til kærlighed og tro. 

48 Efter denne tid vil folk komme til jer for at søge efter Min undervisning, og uden at have hørt Mit 

Ord overført gennem "mundstykkerne" vil de vide, at Jeg er kommet igen og vil have vished om, at Jeg 

har talt til menneskeheden i denne form. 

49 Det øjeblik vil komme, hvor Mit Ord vil sprede sig til alle nationer, og Mine bud, der gives på 

dette tidspunkt, vil få liv og styrke gennem tiderne. Enhver, der forbereder sig, vil føle mit nærvær i sin 

ånd, og til sidst vil mennesket adlyde min lov. Den frie vilje vil blive forstået rigtigt af ham, og han vil 

udføre retfærdige gerninger inden for rammerne af Min Guddommelige Lov. 

50 Endnu en gang efterlader jeg jer sporet, så I kan følge mig. Når du begiver dig ud på jagt efter 

mennesker for at bringe de gode nyheder, skal du ikke tigge dem om at lytte til dig. 

Udfør din opgave med værdighed, og de, der tror på dig, vil være dem, som jeg har udvalgt til at gøre 

dem til mine disciple. - Rygter vil cirkulere om, at Mesteren er vendt tilbage for at kalde sine nye apostle, 

og I vil være vidner til disse manifestationer og afsløre for dem, at I også er vendt tilbage til jorden, I, som 

var med mig i den Anden Tidsalder og hørte mit ord i Galilæa og Judæa. Men hvis de tvivler på dig, så sig 
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til dem, at de skal tænke på mine ord og på de profetier, der er givet til mine apostle, så vil de vide, at 

dette er sandheden. 

51 Til jer, der hører mig, giver jeg mit ord gennem stemmebærernes formidling; senere vil der 

komme andre generationer, som vil studere alt det, jeg har talt, og som vil blive bevaret på tryk og fylde 

tykke bind. 

52 Jeg er Livet, og jeg besjæler jer i hvert øjeblik; men jeg må kæmpe med jeres ideer og tanker. 

Jeres gerninger bringer jer smerte og død, og I ved ikke, hvordan I skal søge Mig for at blive stærke i det 

gode. Hvorfor kommer I ikke til mig? Hvem har kaldt på mig og ikke følt mit nærvær? Hvor meget jeg 

elsker dig og har altid elsket dig! Allerede før jeg skabte dig, elskede jeg dig i mig, og fra det øjeblik du 

kom ud af min ånd, modtog du mine gaver og mine bud for alle tider. 

53 Den jord, som du i dag går på, er ikke dit evige hjem, er ikke det forjættede land; derfor længes 

du altid efter et andet, højere liv, du stræber efter fuldkommenhed, for den kommer til dig som en evig 

arv; det er den ophøjede tilstand, som din ånd vil nå efter store kampe. Vær ikke tilfredse med jordiske 

goder, for I ved, at I er bestemt til at kende det fuldkomne, åndelige liv med alle dets nådegaver og 

skønheder. 

54 Forvent ikke, at jeres brødre vil forny sig selv gennem Mit Guddommelige Arbejde alene, uden at 

have kæmpet for det. Din opgave er at arbejde på at bygge fundamentet for en ny menneskehed, der 

elsker og adlyder min lov. Bøn er dit bedste våben i denne forbindelse. 

55 Jeg taler til alle menneskers sind og hjerter; jeg plejer dem, og der vil komme en tid, hvor de vil 

være i stand til at forbinde sig med mig ånd til ånd, og så vil der ikke være nogen hemmeligheder mellem 

Faderen og Sønnen. Forbered jer på den tid, hvor jeg ikke længere vil gøre mig selv kendt gennem det 

menneskelige sind. 

56 Skriv mit ord ned til de kommende generationer og pas på, at du ikke udfører mine ordrer 

korrekt. Jeg ønsker ikke, at mine nye disciple, dem, der kun vil kende mit ord gennem Skriften, skal finde 

mangler i min undervisning som følge af jeres manglende forberedelse. Det er Min vilje, at hele indholdet 

og sandheden af Mit værk skal være indeholdt på disse sider. I denne bog, som jeg har betroet jer, har 

jeg forenet mit ord, der er blevet åbenbaret i tre tider, og alt det, der er forblevet skjult eller indhyllet i 

mysterier, vil I forstå, når I forener jer fra ånd til ånd med min guddommelighed. 

57 Sandelig siger jeg jer, at hvis I tror, at Min manifestation i denne tid ikke er en begivenhed, og at 

Mit Arbejde vil være slut med jeres forsvinden, så har I ingen idé om dets omfang, og I har heller ikke set 

lyset fra det sjette segl, som oplyser og opliver alle skabte ting og markerer en ny fase for åndens 

fuldkommenhed. 

58 Hvis du så din ånds ydmyghed ved at høre mit ord, ville din "materie" forene sig med den samme 

og danne én vilje; men kroppens skal er en hindring for dit åndelige fremskridt. Se i dette kampen og i 

den de nødvendige fortjenester for din åndelige opstigning. 

59 Når du føler dig deprimeret af livets prøvelser, så hold fast ved mig, og du vil være stærk, og 

ingen vil ødelægge din fred eller berøve dig din arv. 

60 Jeg ønsker at se jer altid brænde i jeres kærlighed, så I ikke bliver som gravene, der kun er varme, 

så længe solen sender sine stråler ned og køler ned igen mod aftenen, når den gemmer sig. 

61 Lad jer ikke kun bevæge, når I hører mit ord, men elsk mig og elsk hinanden altid, som jeg elsker 

jer. 

62 I taknemmelige hjerter har jeg hørt denne bøn: "Herre, du giver os utrætteligt så mange goder". 

Men jeg siger til jer: Jeg er din far, og jeg ser dine behov. hvordan skulle Min Ånd ikke blive rørt i din bøn? 

Jeg har trøstet dig i dit soveværelsers ensomhed og oplyst dig, så din åndelige bøn kan være til nytte. 

63 Jeg efterlader en mindebog i hjertet på Mine disciple, så det efter 1950, når Mit Ord ikke længere 

bliver hørt gennem det menneskelige sind, vil det være dem, der bringer Mit budskab til 

menneskeheden. 
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64 Hvor mange lærdomme har I ikke hørt og lært i disse ubemærkede bedehuse, hvor Mit Ord giver 

sig selv til kende, selv om der ikke er nogen ritualer, altre eller billeder i dem; her har I ikke længere følt 

tomhed i jeres hjerter. 

65 Salige er I, som har lyttet til mig med mildhed og ydmyghed, for i morgen skal I forbløffe 

folkemængderne med den dybe betydning af jeres ord. 

66 Disciple, nu er det tid for jer at erkende storheden og renheden af Mit værk, så at når I 

proklamerer det i fremtiden, vil jeres handlinger være i overensstemmelse med Min lære. 

67 Skarerne nærmer sig dette folk; vær forberedt; jeg ønsker ikke, at de skal overraske jer ved at 

handle uretfærdigt, for de vil måske sige: "Er disse Herrens nye disciple?" 

68 Efter at jeg har talt så meget til jer, ønsker jeg ikke, at de skal finde jeres kornkammer tomt for 

gode gerninger. 

69 I morgen vil I blive undersøgt og sat på prøve af mænd, som ønsker at se jer svækket for at 

anklage jer og benægte Min Sandhed. 

70 Forvent ikke, at Mit Ord skrevet i bøger alene vil udføre miraklet med at omvende 

menneskeheden; det er nødvendigt, at store soldater i Min Sag rejser sig for at forsegle og bekræfte Min 

Sandhed med deres tro, mod og kærlighed som våben. 

71 Det vil ikke være nødvendigt at spørge, om vejen er fri eller ej, og I behøver heller ikke at gå på 

jagt efter folkemængderne; for jeg vil selv sørge for at placere de trængende på jeres vej. 

72 Det er nødvendigt, at der opstår mennesker blandt menneskeheden, som anerkender Min Lovs 

storhed og får den anerkendt. 

73 I, som har hørt Mig i denne tid - vær store ved ydmyghed, ved Mit Ord, ved jeres dyd og gode 

opfyldelse af Min Lov! Men tro ikke, at I vil være de største blandt menneskeheden, fordi I har hørt mig. 

Hvor mange af dem, der er langt fra min lære, vil den dag de hører dig, dit vidnesbyrd være nok til at 

udrette større gerninger end dine egne. 

I vil glæde jer meget over dette, for disse gerninger vil være frugten af jeres opfyldelse. 

74 Nu styrker jeg dig og lukker de sår, som menneskeheden plejede at påføre dig, så du har det 

nødvendige stål, når kampen begynder. 

75 Vær opmærksom på, at lyset fra det sjette segl oplyser jer, den sjette lysestage oplyser 

menneskeheden; men selv om alle er oplyst af dette lys, bliver nogle opmærksomme på, at de lever i en 

meningsfuld tid, mens andre lader al undervisning passere ubemærket forbigået. 

76 Hvorfor har I ikke alle troen, hvis I alle er skabt lige? - På grund af din frie vilje og din ånds 

forskellige udvikling. Mens nogle håber på, at et højere lys og en højere magt vil lede dem, stoler andre 

derfor på det, de tror, er deres egne kræfter, og når de mangler dem, føler de sig fortabte. 

77 For længe siden kom jeres ånd ud fra mig; men ikke alle har udviklet sig på samme måde på den 

åndelige udviklingsvej. 

78 Alle skæbner er forskellige, selv om de fører dig til det samme mål. Nogle er forbeholdt disse 

prøvelser, andre disse prøvelser. Et væsen går en vej, et andet følger en anden. I kom ikke alle til verden 

på samme tidspunkt, og I vil heller ikke alle vende tilbage på samme tidspunkt. Nogle går foran, andre 

bagved, men målet venter på jer alle. Ingen ved, hvem der er tæt på den, og hvem der vandrer langt væk 

fra den, for I er stadig for små til at have denne viden; I er mennesker, og jeres forfængelighed vil blive 

jeres undergang. 

79 Faderen siger til jer alle, at I skal holde ud, og til dem, der har tro, siger han, at de skal oplyse 

vejen for dem, der vandrer i mørket. 

80 Tænk dybt over dit livsforløb, og du vil se, at du til tider har gået kraftigt, til tider langsomt; til 

andre tider er du faldet og så rejst dig igen, indtil det til sidst lykkedes dig at tage et mere sikkert og 

fastere skridt. 

81 Jeg alene kender din udvikling, selv om jeg må sige dig, at den virkelig overlegne ånd kender sin 

udvikling uden at være indbildsk. 
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82 Gennem intuitionens gave kan du vide, om din gang er for langsom, eller om du er i et fantastisk 

tempo, om du er gået i stå, eller om du efter din mening har fået fast fodfæste. 

83 Det er gennem din samvittighed, at du kan vide, om den vej, du går, er tilladt, eller om du har 

forfejlet den. 

84 For at efterlade et velgørende spor af din færden i verden til dem, der kommer efter dig, er det 

nødvendigt, at du opfylder Min Lov; med den vil du efterlade store værker, og dit minde og eksempel vil 

være uudsletteligt. 

85 Disciple, jeg er lærken, under hvis vinger I lever som fugleunger. Jeg fortæller jer også, at det 

sjette segl er det eneste, der er åbent og oplyser jer i denne tid. 

86 Indse, at mange af Mine arbejdere, som var de første disciple af spiritismen, er faldet i den 

alvorlige fejl at tro, at seglene er forsamlingssteder, at seglene er blevet løst i denne nation, og at de er 

deres ejere. 

87 Jeg lader dem uophørligt føle min retfærdighed, for de er i denne tid som de førstefødte, som jeg 

kaldte og inviterede til mit bord, som jeg havde reserveret mit kærlighedsord til. De går rundt i verdens 

gader med deres gaver og bestillinger uden at ville vide, hvad de har med sig. De tror, at de opfylder min 

lov og fordømmer deres brødre. 

88 De ved ikke, hvor de er på vej hen, og de aner ikke, hvor stort Mit Arbejde er, og da Jeg kaldte 

dem til at høre Mig over det menneskelige sind, og Jeg spurgte dem: "Tror I på Mit nærvær i denne 

form?", nægtede mange af dem Mig. 

89 Jeg har sagt til dem: "Vis mig jeres mange tilhængere, fortæl mig, hvilke mirakler I har udført, 

men de har kun vist mig meget lidt frugt. Jeg påpegede for dem de store skarer, der samles, når Mit Ord 

bliver hørt, de utallige vidnesbyrd om Min kraft, og mindede dem om: "Træet vil blive kendt på sine 

frugter." - Dette er det sjette segl, under hvis lys I alle skal følge mig. I dag oplyser den sjette lysestage, 

som er det guddommelige ord, jer. 

90 Se, blandt mit folk er der tvivlens børn og troens børn, de, der fornægter mig, og de, der følger 

mig: Den ene er tilbøjelig til materialisme, og den anden stræber efter åndelighed. Dette er 

hovedårsagen til jeres uenighed i denne tid. 

91 Men min undervisning er klar som dagens lys. 

92 Guds lam har løst seglene, og det er det eneste, der kan forsegle dem på ny. 

93 Det nye Jerusalem er ikke i denne nation eller i nogen anden; denne by er åndelig, selv om I vil 

være i stand til at bebo den fra dette øjeblik. 

94 Det er ikke Elias, der løsnede seglene; han var forløberen, så det sjette segl ville blive løst og 

åbenbaret til sin tid. Elias repræsenterer det sjette segl, og hans mission er meget vigtig; han åbenbarede 

for jer, at en ny tid med åbenbaring var begyndt for jer. 

95 De syv kirker i Asien, som var helligdomme, hvor mine apostles stemme lød som et budskab til 

alle generationer af nationer, er et smukt billede på De Syv Segl-bogen. 

96 Roque Rojas kom til verden med den mission at være det første kommunikationsorgan, 

hvorigennem Elias kaldte de første arbejdere i den tredje æra, og blandt de første, der modtog 

opgaverne, opstod en jomfru med den nødvendige åndelighed og dedikation, så miraklet med Min 

manifestation gennem det menneskelige sind kunne finde sted i hende. Siden da, og gennem denne 

formidling, har Mit Ord angivet perioden for denne manifestation, som begyndte med Elias' 

manifestation og som vil vare fra 1866 til 1950. 

97 Mange forståelsesorganer blev forberedt, så I skulle have Mit uudtømmelige Ord, som er kilden 

til visdom og åbenbaringer indtil det sidste øjeblik af Min manifestation. 

98 Senere vil tiden for åndeliggørelse komme, og selv om I ikke længere vil høre mit ord, vil I føle mig 

tættere på jer. 

99 Uanset om nogle er godt forberedt og andre dårligt forberedt, vil jeg fortsat komme ned for at 

give mig til kende. På grund af nogle menneskers gode hensigt og andre menneskers manglende 
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forberedelse vil Min Ånd være til stede i denne form indtil 1950; for intet vil kunne forhindre Min vilje i at 

blive opfyldt. 

100 Men de, der tilsætter noget fremmed til denne mad og giver folkemængderne vand at drikke, 

som ikke er krystalklart og rent, vil stå til ansvar over for mig. 

101 Det er min vilje, at I vender tilbage til de steder, hvor I har undladt at udføre nogen opgave. 

102 Stierne er banet, markerne venter på frøet. Gør jer klar, og lad jeres kampens time komme. Så vil 

I omfavne hinanden som brødre, I vil tage af sted og lade min vilje blive opfyldt i jer. 

103 Glem ikke, at mit værk er rent, og du skal elske det til det sidste. 

104 I skal praktisere aktiv velgørenhed på hele jeres livsrejse; det er jeres opgave. Du har mange 

åndelige gaver til at hjælpe uselvisk på forskellige måder. Hvis I ved, hvordan I skal forberede jer, vil I 

kunne opnå det, I kalder umuligt. 

105 Den kærlighedsaktivitet, som du udfører med en mønt - selv om det også er en 

kærlighedsaktivitet - vil ikke desto mindre være den mindre ophøjede aktivitet. 

106 Kærlighed, tilgivelse og fred skal I bringe til jeres brødres hjerter. 

107 Jeg vil ikke længere have farisæere og hyklere beskyttet i Min Lov. Jeg ønsker disciple, der føler 

deres medmenneskers smerte. Jeg vil tilgive alle, der omvender sig, uanset hvilken sekt eller religion de 

bekender sig til, og jeg vil vise dem klart og tydeligt den sande vej. 

108 Salige er de, der bringer min lære til fremmede lande, for min lov og mine skytsengle vil beskytte 

dem. Jeg har fortalt jer, at gennem et af mine børn, som er udstyret, kan et stort område blive frelst. Gør 

jer denne nåde værdig, og jeg vil give jer mange ting. 

109 Jeg taler til dig på mange måder, så mit ord styrker dig, og du ikke bliver svag, når du har mest 

brug for troen. 

110 Elsk hinanden, når I er sammen, elsk hinanden, når I er langt fra hinanden, så vil Faderens 

velsignelse komme over dette broderskab. 

Min fred være med jer! 



U  11 

74 

Instruktion 11  
1 Menneskeheden, søg din lyksalighed i din himmelske Faders kærlighed; for sandelig siger jeg dig, 

at foreningen med Gud vil få dig til at føle lyksalighed i din ånd. 

2 Når mennesket går ind på den åndelige vej, vil det endelig have fundet vejen til lyksalighed. 

Disciple, forstå det vidunder, det er at kunne have og føle himmeriges rige i jeres ånd! 

3 Igen giver jeg jer lektioner gennem kærlighedsundervisning, for selv om I er i færd med at lære 

livets lektioner, som er en skole for jer, har I ikke forstået alt det, som det afslører for jer på jeres vej. 

4 Mine elskede børn, I, der klager som fortabte får og med bange stemme råber efter jeres hyrde! 

Hvis du lukker øjnene for den virkelighed, der omgiver dig, ender du med at tro, at jeg er årsagen til al din 

elendighed på jorden; andre tror, at jeg er ligeglad med deres ve og vel. 

5 Hvor er du utaknemmelig, når du tænker på din Fader på denne måde, og hvor er du uretfærdig, 

når du dømmer Min fuldkomne retfærdighed! 

6 Tror du, at jeg ikke hører dig, når du siger, at du kun lever af bitterhed, at den verden, du lever i, 

er en verden uden lykke, og at det liv, du lever, ikke har nogen eksistensberettigelse? 

7 Du føler kun mig, når du tror, at jeg tugter dig, at jeg nægter dig enhver form for barmhjertighed, 

og du glemmer din Faders ømhed og godhed; du klager over dit liv i stedet for at velsigne hans goder. 

8 Det skyldes, at du lukker øjnene for sandheden og kun ser lidelse og tårer i dine omgivelser og 

falder i fortvivlelse, fordi du tror, at alting vil forblive uden belønning. 

9 Hvor ville dit liv ikke være anderledes, hvis din første tanke hver dag var at velsigne din Fader i 

stedet for dette oprør, denne mangel på forståelse, og dine første ord var taksigelser for de mange 

goder, som hans kærlighed skænker dig! Men I er ikke længere i stand til at føle disse dyder, fordi kødet 

har forstyrret jeres ånd, og I har glemt min lære; derfor taler jeg til jer om disse fornemmelser, som I har 

fordrevet fra jeres hjerte. 

10 Skæbnen har den barmhjertighed, som Gud har lagt i den. Menneskers skæbne er fuld af 

guddommelig godhed. 

11 Ofte finder man ikke denne godhed, fordi man ikke ved, hvordan man skal lede efter den. 

12 Hvis du vælger en hård og bitter vej inden for den skæbne, som jeg har udstukket for enhver ånd, 

søger jeg at blødgøre den, men aldrig at øge dens bitterhed. 

13 Folk har brug for hinanden i verden, ingen er for meget, og ingen er for lidt. Alle liv er nødvendige 

for hinanden for at fuldføre og harmonisere deres eksistens. 

14 De fattige har brug for de rige, og de rige har brug for de fattige. De onde har brug for de gode, og 

de gode har brug for de gode. De uvidende har brug for de vidende, og de vidende har brug for de 

uvidende. De små har brug for de ældre, og disse har igen brug for børnene. 

15 Hver enkelt af jer er af Guds visdom placeret i denne verden på jeres plads og tæt på den, som I 

skal være sammen med. Hver person får tildelt den kreds, som han skal leve i, og hvor der er inkarnerede 

og disinkarnerede ånder, som han skal leve sammen med. 

16 Således vil du efterhånden på hver sin måde møde alle dem, hvis opgave det er at lære dig den 

kærlighed, der løfter dig op; fra andre vil du lide smerte, der renser dig. Nogle vil bringe dig lidelse, fordi 

du har brug for det, mens andre vil give dig deres kærlighed for at kompensere for din bitterhed; men 

alle har et budskab til dig, en lære, som du skal forstå og gøre brug af. 

17 Jeg fortæller jer endnu en gang, at I ikke har erkendt det budskab, som hvert eneste væsen har til 

jer, selv om I følger min undervisning. 

18 Se efter både de gode sider i hver af dine brødre, som han tilbyder dig at lære af ham, og de 

dårlige sider, så du kan hjælpe ham med at rejse sig. På den måde vil I gå livets vej med gensidig hjælp. 

19 Stop op og tænk dig om et øjeblik, for du har ladet mange gå forbi, som kunne gøre dig godt. Lad 

ikke disse muligheder gå forbi, for det er lektioner, som du lader gå. 
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20 Ethvert menneske er en lektion, en forventning om kærlighed eller kærlighedsløshed, som til sidst 

vil give dig sin søde eller bitre sandhed; og således vil du gå fra lektion til lektion, til tider lære og til tider 

undervise, for du skal også formidle det budskab, du har bragt til jorden, til dine brødre. 

21 I sandhed, jeg siger jer, hvis menneskeheden forstod denne lære, ville de ikke græde så meget på 

jorden. 

22 Glem ikke, at enhver inkarneret og disinkarneret ånd*, der krydser din livsvej i nogen form, vil 

hjælpe dig i din skæbne. 
* Inkarneret ånd: bor stadig i sit kødelige legeme; disinkarneret ånd: bor ikke længere i sit materielle legeme. 

23 Hvor mange Lysånder har jeg ikke sendt til verden for jer, og I har ikke holdt op med at velsigne 

Min kærlighed til jer! 

24 Mange ånder, som jeg sendte til dig, har du ikke været opmærksom på uden at indse, at de var en 

del af din skæbne; men fordi du ikke forstod, hvordan du skulle modtage dem, forblev du tomhændet og 

måtte senere udgyde tårer af beklagelse. 

25 Menneskeheden, jeres skæbne er at være i harmoni med alt, hvad der er skabt. Denne harmoni, 

som jeg taler til jer om, er den største af alle love, for i den finder I det fuldkomne fællesskab med Gud og 

hans gerninger. 

26 Undersøg de ånder, der omgiver dig, og dem, der krydser din vej i livet, så du kan værdsætte 

deres dyder, absorbere det budskab, de bringer dig, eller give dem det, de bør modtage fra dig. 

27 Hvorfor har I foragtet jeres naboer, som skæbnen har lagt på jeres vej? Du har lukket dit hjertes 

dør for dem uden at opleve den undervisning, de har givet dig. 

28 Ofte har du holdt netop den væk, som bragte et budskab om fred og trøst til din ånd, og så klager 

du, når det er dig, der har fyldt deres bæger med bitterhed. 

29 Livet bringer uventede ændringer og overraskelser med sig, og hvad vil du gøre, hvis du i morgen 

skal længes efter den, som du i dag højtideligt afviste? 

30 Husk på, at det er muligt, at du i morgen skal søge den, der er afvist og foragtet i dag, fuld af 

begær, men at det ofte allerede vil være for sent. 

31 Hvis I er børn, så forstå og værdsæt jeres forældres godhed. Hvis I er forældre, skal I have 

forståelse for jeres børn. Hvis I er ægtefæller, så lær hinanden at kende og elske hinanden; men hvis I 

ikke er det endnu, og I venter på den, der vil slutte sig til jeres skæbne, så gør jer klar til at modtage ham, 

til at forstå ham. 

32 Hold op med at skabe mere bitterhed for jer selv gennem vildfarelser og frivoliteter, og eftersom I 

ikke har lært at læse i livets bog, så læs i det mindste i den åndelige ædelhed hos dem, der omgiver jer 

direkte. 

33 Menneskeheden, forstå Mit Ord, lær af Mig og se, hvordan Jeg ikke afviser nogen fra Mig fra 

dem, der nærmer sig Mig, fordi Jeg ved, at I alle er Mine børn, at I alle har brug for Mig. 

34 Lær denne lære, så I kan forstå, hvordan I kan blive mestre; men først skal I lære at være brødre. 

35 I må alle indse, at jeres skæbne er at lære livets store lektioner, for kun på den måde kan I nå 

toppen af jeres perfektion, kun på den måde kan I blive store. Ellers vil I altid bære utilfredshed, klager og 

mangel på forståelse, blasfemi og bebrejdelser mod jeres Herre i jer. 

36 Lad Min lære være din rådgiver på din vej, og du vil føle en styrke i dig, som aldrig vil lade dig 

fortvivle og som vil føre dig skridt for skridt til det højeste topmøde af forståelse. 

37 Trøst dem, som du ser græde. Gud har ført dig til dem, for der er din opgave. 

38 Forstå min lære, så I ikke begår yderligere fejl i jeres liv; for enhver krænkelse, som I påfører jeres 

brødre, hvad enten det er med ord eller gerninger, vil være en uudslettelig påmindelse i jeres 

samvittighed, som vil bebrejde jer uforsonligt. 

39 Jeg siger jer igen, at der er brug for jer alle, for at den guddommelige plan kan blive opfyldt, og 

for at den store åndelige elendighed blandt mennesker kan få en ende. 

40 Så længe der findes egoisme, vil der være smerte. Ændr din ligegyldighed, din egoisme og din 

foragt til kærlighed, til medfølelse, og du vil opleve, hvor hurtigt freden vil komme til dig. 
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41 Tænk dybt over al Min lære! 

42 Kend jer selv! Jeg har set på folkets eksistens i alle tider og ved, hvad der har været årsagen til al 

deres smerte og ulykke. 

43 Siden de tidligste tider har jeg set mennesker tage deres eget liv af misundelse, af materialisme, 

af magtsult; de har altid forsømt deres ånd, idet de troede, at de kun var materie, og da timen så kom til 

at forlade den menneskelige form på jorden, var alt, hvad de havde skabt i deres materielle liv, alt hvad 

der var tilbage, uden at de høstede nogen lykke for ånden; for de søgte den ikke, tænkte ikke på den, 

bekymrede sig ikke om åndens dyder eller om viden. De var tilfredse med at leve uden at søge den vej, 

der kunne føre dem til Gud. 

44 Så længe I, som ikke elsker livet, fordi I kalder det grusomt, ikke anerkender vigtigheden af 

samvittigheden i mennesket og ikke lader jer lede af den, vil I ikke finde noget af sand værdi. 

45 Det er samvittigheden, der hæver ånden op til et højere liv over materien og dens lidenskaber. 

Spiritualisering vil få dig til at føle Guds store kærlighed, hvis du formår at omsætte den til handling. Så vil 

du forstå meningen med livet, du vil se dets skønhed og opdage dets visdom. Så vil du vide, hvorfor jeg 

har kaldt det liv. 

46 Hvem vil vove at afvise denne lære ved at sige, at den ikke er sand, efter at have lært den at 

kende og forstå den? 

47 Når du forstår, at din sande værdi ligger i din samvittighed, vil du leve i harmoni med alt det, som 

din Fader har skabt. 

48 Så vil samvittigheden forskønne det fattige menneskeliv; men før det sker, må mennesket vende 

sig bort fra alle de lidenskaber, der adskiller ham fra Gud, for at følge retfærdighedens og visdommens 

vej. Så vil det sande liv begynde for dig, det liv, som du i dag ser på med ligegyldighed, fordi du ikke 

kender det, du foragter, og ikke har nogen forestilling om dets fuldkommenhed. 

49 Menneskeheden, I har været åndeligt inaktive gennem tiderne, fordi I har troet, at sand lykke og 

sand fred hører til den menneskelige eksistens uden at forstå, at de er en del af det åndelige liv, som er 

det sande liv. 

50 Søg dem, der elsker dig, og dem, der afskyr dig; elsk det liv, du har kaldt grusomt, uden at vide, at 

det er som en åben bog fuld af visdom for dig. Lad jer bevæge af andres glæder såvel som lidelser. Se i 

ethvert menneske en Mester og føl jer selv som et levende symbol på det gode, ikke det onde, for i 

overensstemmelse med jeres gerninger i livet vil det symbol, I legemliggør, være det symbol, I 

legemliggør. 

51 Mennesker har forestillet sig helvede som et sted med evig pine, hvor alle dem, der har overtrådt 

mine bud, efter deres mening vil komme hen. Og ligesom de skabte dette helvede for de grove 

overtrædelser, så forestillede de sig et andet sted for de mindre alvorlige overtrædelser, og ligeledes et 

andet sted for dem, der hverken har gjort godt eller ondt. 

52 Den, der siger, at man i det hinsides hverken glæder sig eller lider, taler ikke sandt; ingen er uden 

lidelse eller uden glæde. Lidelser og glæder vil altid være blandet sammen, så længe ånden ikke når den 

højeste fred. 

53 Hør, mine børn: Helvede findes i inkarnerede og disinkarnerede, i denne verdens indbyggere og i 

den "åndelige dal"; Helvede er symbolet på alvorlige lidelser, på frygtelig anger, på fortvivlelse, på smerte 

og bitterhed hos dem, der har syndet alvorligt. Men de vil frigøre sig fra disse konsekvenser ved at 

udvikle deres ånd i retning af kærlighed. 

54 Himlen derimod, som symboliserer sand lykke og fred, er for dem, der har vendt sig bort fra 

verdens lidenskaber for at leve i fællesskab med Gud. 

55 Spørg din samvittighed, og du vil vide, om du lever i helvede, om du søder for dine overtrædelser, 

eller om du er gennemsyret af himlens fred. 

56 Det, som folk kalder himlen eller helvede, er ikke specifikke steder, det er essensen af dine 

gerninger, som din ånd høster, når den når den "åndelige dal". Hver enkelt oplever sit helvede, lever i sin 
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forsoningsverden eller nyder den lykke, som ophøjelsen og harmonien med den guddommelige ånd 

giver. 

57 Jeg er jeres Far, og I er mine elskede børn. Kom, hæv dig over alle skabte ting og kom til mig. 

58 Kære disciple, disse tider er tider med dom over menneskeheden. Fristen er udløbet for, hvornår 

du skal begynde at betale din gæld. I høster nu høsten af tidligere sået, resultatet eller konsekvenserne af 

jeres gerninger. 

59 Mennesket har en tid til at udføre sit arbejde og en anden til at stå til ansvar for det, han har 

gjort; sidstnævnte er den tid, som du lever i. Det er derfor, at I alle lider og græder. Ligesom I har en tid 

til at så og en anden til at høste, har Gud også en tid, som han har givet jer for at opfylde sin lov, og en 

anden for at manifestere sin retfærdighed. 

60 I lever nu i den guddommelige dommens tid. Smerten får dig til at græde, menneskeheden renser 

sig selv i sine egne tårer, for ingen slipper for at blive sødet (for sin skyld). 

61 Det er retfærdighedens tid, hvor I bør reflektere over jeres skæbne, så I gennem kontemplation 

og åndeliggørelse kan høre samvittighedens stemme, som hverken vildleder eller bedrager, men som 

leder jer på fredens vej. 

62 Det sværeste for ånden er at opnå åndeliggørelse gennem materien; det sværeste for mennesket 

er at erkende sig selv i essensen. Lad ikke dit liv stå ubrugt hen, lær alle dets lektioner. Jeres opgave er at 

opnå visdom, at undervise dem, der omgiver jer, og at fuldende jer selv i ånden. 

63 Mit folk, hvis I ved, at jeres åndelige skæbne er stor, så gå kærlighedens vej og tænd jeres troslys 

på Min visdoms guddommelige flamme. 

64 Kom til mig, menneskehed, jeg er håbet, jeg er den forjættede trøster, som har bragt jer sit 

budskab om fred i denne kaostid. Fordi I har grædt og lidt meget, strømmer min trøst og min kærlighed 

ind i jer som en kilde af barmhjertighed. 

65 Sandelig siger jeg jer, at I har overtrådt Min Lov mange gange; men det er lige så sandt, at I vil 

rense jer selv i Min kærlighed. Hvad ville du gøre, hvis jeg i stedet for at trøste dig nu kun kom til dig som 

dommer? 

66 Jeg er kærlighedens mester, som kommer for at hjælpe dig med dit kors. Jeg er din 

rejsekammerat, som vejleder dine skridt og står ved din side i din ensomhed og bitterhed. Jeg er den 

gode ven, du har ventet på. Jeg er den næring din ånd har brug for, for min kærlighed er den næring, der 

giver dig liv. 

67 I har til alle tider haft brug for mig, men mest af alt i disse tider, hvor menneskeheden tømmer 

smertens bæger til det yderste. Derfor er jeg hos jer, for jeg er jeres frelser. - I græder, og jeg velsigner 

jeres gråd, for syndernes tårer er den velsignede dug, hvormed hjerterne befrugtes. 

68 Din ånd har fjernet sig fra materien for at høre Mit Ord i den åndelige verden og har talt til Mig 

uden ord. 

69 Den mere højt udviklede ånd ved, at det menneskelige ord gør den åndelige tankes udtryk ringe 

og formindsker den åndelige tankes udtryk; derfor lader den de materielle læber tie for at rejse sig og 

udtrykke den hemmelighed, som den bærer skjult i sit inderste væsen, i det sprog, som kun Gud kender. 

70 Læg din smerte til side, rejs dig over dine tårer og bliv ved med at lytte til mig. Indse, at den tredje 

tid er kommet for menneskeheden, og føl jer ansvarlige for at forberede jer selv. Du bekender dig til mig 

og løfter din ånd. Jeg hører din bøn og giver dig min nåde og min tilgivelse. 

71 I lovpriser Mig med åndelige sange, når I ser Mig komme ned fra "bjergets højde" til jeres hjem, 

og når I hører Mit ord, skælver jeres ånd, og I siger til Mig: "Herre, vi ved, at Du er med os." - Men ikke 

alle har fornemmet min ankomst, og det er nødvendigt, at mine ord og beviser konstant gentages for at 

gøre jer opmærksom på, at jeg er kommet til menneskeheden igen. Jeg har i mennesket søgt et hjem, et 

tempel at bo i, og jeg har endnu ikke fundet det, men jeg vil ikke holde op med at polere klipperne, før 

jeg har forvandlet dem til hjerter, der føler mit nærvær og dermed min retfærdighed og min kærlighed. 

72 Hvis du føler, at du vandrer rundt i en ørken af uforståelighed, så vær modig og gå fremad. Men 

hvis jeg efter min vilje får jer til at krydse ørkener og bjerge for at bringe det gode budskab til andre 
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lande, så sæt jer i gang, for hvis I løber tør for vand, vil jeg lade det vælde frem fra klippen for at slukke 

jeres tørst, og hvis I mangler kræfter til den lange rejse, vil jeg genoplive jer. 

73 Det arbejde, som jeg overlader dig, er følsomt. Lad ikke snedige hænder stjæle denne skat for 

senere at sige, at den er frugten af deres inspiration, og at de med den ophøjer sig selv og ydmyger de 

intetanende. 

74 Når I kommer til mig, vil jeg spørge jer og kræve regnskab for alt det, jeg har givet jer; men mange 

af jer vil sige til mig: "Herre, jeg har mistet min arv". Så vil jeg beordre dig til at søge den, og du skal ikke 

vende tilbage til mig, før du har fundet den og opfyldt alle mine bud. - Hvis jeg ikke talte til jer på denne 

måde, ville I falde i søvn og ikke være i stand til at redde jer selv. 

75 Essensen af mit ord, som du bevarer i dag, vil flyde fra dine læber i morgen i visdomsord til gavn 

for menneskeheden. Hvis du holder ud på denne vej, vil du finde sunde og sunde glæder, som vil give 

næring til din ånd. 

76 Tro på sennepsfrøets storhed, og du vil se store mirakler ske. I dag, som i den Anden Tidsalder, 

siger jeg jer: Befal et "bjerg" til at ændre sin position, og I vil blive adlydt; sæt en stopper for 

elementernes raseri, og I vil se det realiseret; sig til en syg person i Mit Navn at blive rask, og han vil se sig 

selv befriet fra sygdommen. Men når du får et mirakel, skal du ikke være ligeglad, men opfatte og 

værdsætte det guddommelige arbejde i din ånd. 

77 Mange ulykker vil ramme menneskeheden; der vil ske omvæltninger i naturen, elementerne vil 

bryde deres bånd: Ild vil ødelægge hele regioner, flodernes vand vil gå over sine bredder, havene vil 

ændre sig. Der vil være regioner, der er begravet under vandmasserne, og nye lande vil dukke op. Mange 

skabninger vil miste livet, og selv de lavere end mennesket vil omkomme. Alt vil være omvæltning og 

forvirring, og hvis I ikke forbereder jer nu, vil I være svage i prøvelserne og vil ikke være i stand til at give 

styrke til andre, og så vil I ikke være i stand til at efterlade et godt eksempel til de kommende 

generationer, som skal forene sig med mig fra ånd til ånd. Hvis du ikke baner vejen for dem, vil de søge 

Mig på videnskabens vej og ikke på spiritualiseringens vej, og det er ikke Min vilje. 

78 Efter år 1950 vil I opleve begyndelsen af disse store prøvelser. Vågn og bed; kend mig, folk. Handl 

i overensstemmelse med mit ord, som omfatter alle dyder, og bliv frelst. Sandelig, siger jeg jer, enhver, 

som hører mit ord og handler efter det, skal blive frelst og komme ind i det evige liv. Det tempel, som jeg 

sagde til mine disciple, at jeg ville bygge det på tre dage, er det tempel, som jeg bygger i jeres ånd i dag. 

Dette tempel er uforgængeligt; jeg har betroet dets fundamenter til jeres fædre, og dets færdiggørelse 

vil jeres børn opleve. 

79 Ingen må vanhellige dette tempel, og ingen må tillade afguderi, grådighed, egoisme eller hykleri 

at komme ind i det; for mørke og samvittighedsnag vil være den eneste belønning, de får. Men hvis du 

nidkært vogter denne indre helligdom, som du bærer i din ånd, og som er den bolig, hvor din Fader 

ønsker at bo, vil du se karavaner af mænd, kvinder og børn komme fra nær og fjern, som vil banke på 

portene til denne bolig i et ønske om åndelig hjælp. 

80 Mange vil komme som ulve og forsøge at overliste jer; men i lyset af oprigtigheden og sandheden 

i jeres tilbedelse og jeres gerninger vil de blive til blide får. 

81 Tænk og lad Mig udspørge jer i stilheden i jeres soveværelse; disse spørgsmål vil være de samme 

som dem, folk vil stille jer, og Jeg ønsker, at I fra nu af forbereder jer på at give dem det skyldige svar. 

82 Samtidig med at jeg gav dig min lære og mine bud, fyldte jeg dig med styrke, så du kunne kæmpe 

uden at give efter. Elskede børn, det er ikke muligt for jer at nå op på bjergets højde med vægten af jeres 

kors uden først at gå lidelsernes vej.* 
* En henvisning til slutningen af Jesu liv: før han nåede til Golgata, hvor han blev korsfæstet, måtte han bære sit 

kors gennem Jerusalems gader. 

83 Hvornår vil der på jorden dukke et menneske op, som opfylder alle Mine lærdomme, som Min 

Lov kræver: et menneske med stor og lysende ånd, med høje følelser og lysende intelligens? 

84 Hvis du tror, at ordet "menneske" betyder en skabning - svag, lille og dømt til at blive evigt revet 

med af ondskab - er du i stor fejl. Mennesket har haft sin materielle og åndelige smeltedigel af lidelser, så 
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frugten af hans kamp, erfaring og udvikling kunne blive et sandt menneske. Tror du, at dit frø ikke er i 

stand til at bære en sådan frugt? Israel, tvivl ikke på mit ord. Husk, at jeg lovede Abraham og Jakob, at 

deres afkom skulle være velsignelse og trøst for alle jordens folkeslag. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 12  
1 Vær velsignet på denne hellige morgen, hvor folk ærer Messias' minde. 

2 Jeg bringer jer ikke kun håb, men også smukke realiteter. 

3 Den storm af lidelser, som du udholder i dit liv, vil være kortvarig; alt dette vil gå over, og du vil 

holde op med at græde og lide. 

4 Et menneskes eksistens på jorden er kun et øjeblik i evigheden, et livsånde, som besjæler 

mennesket for en tid og straks forsvinder igen for senere at vende tilbage og give et nyt legeme 

åndedræt. 

5 Glæd jer over, at ingen smerte varer evigt; jeres lidelser er midlertidige og forsvinder meget 

snart. 

6 For den, der betragter prøvelserne med åndelighed, er forsonings- og renselsestiden flygtig; for 

den, der derimod er fuldstændig opslugt af materialisme, vil det, der i virkeligheden er meget snart forbi, 

vare længe. 

7 Ligesom dit hjertes slag går, går menneskers liv i uendelighed. 

8 Der er ingen grund til at frygte, for som et suk undslipper nogen, som en tåre udgydes, eller som 

et ord tales, således forgår menneskets lidelser. 

9 I Guds uendelige ømhed skal alle dine smerter og sorger opløses i ingenting. 

10 Hvis smerte sårer dig, er det ikke fordi den kommer til dig fra mig, men fordi du har søgt den før, 

og retfærdighedens lov skal opfyldes. 

11 Men ingen er hjælpeløst forladt, I har alle nogen til at opmuntre og beskytte jer, I har mange 

kære bag materiens slør. Men du kender dem ikke og ved ikke, på hvilken måde de viser dig kærlighed 

fra det hinsides. De er de ånder, der bor i lysets rige, som hjælper og trøster de små brødre, de svage, de 

faldne og de syge. 

12 De oplyste er Herrens høje udsendinge, som i forbindelse med udførelsen af vigtige og vanskelige 

opgaver ordner og tager sig af alt det, de er blevet instrueret til at gøre. 

13 Jeg kalder dem oplyste, fordi de er dem, der har tilladt Mit kærlighedsfrø at blomstre i deres ånd. 

Det er de oplyste, som I endnu ikke kender, fordi I mangler åndelig følsomhed. 

14 For at I kunne mærke Min tilstedeværelse, var det nødvendigt at lade Mine tanker lyde gennem 

en menneskekrop; men sandelig siger Jeg jer, at universet er fyldt med åndelige vibrationer, som I også 

kunne høre, hvis jeres åndelige forberedelse og evne tillod jer at gøre det. 

15 Jeg var nødt til at tale til jer i denne form for at gøre Mig selv hørbar, for Jeg ønsker at befri jer fra 

jeres uvidenhedens lænker, Jeg ønsker at bryde de bånd, der hindrer jer og hjælpe jer til virkelig at forstå 

Min lære. 

16 Den, der er bundet til verdens svagheder, vil ikke være i stand til at føle mig i fuldkommenhed. 

Intet menneske, hvis hjerte er forhærdet, kan opnå fuldkommenhed. 

17 Jeg må gøre Mig selv følelig i jeres hjerter, så I forstår Mig, og jeg må ofte gentage Min 

undervisning og søge det øjeblik, hvor I er rustet til at modtage Mig. 

18 I må forstå, at jeg er kommet for at bryde de lænker, der har gjort jer til slaver af smerte, for at 

befri jer fra lidelser, som I har skabt for jer selv og gjort endnu mere langvarige, fordi I gentager jeres fejl 

og ufuldkommenheder. Men hvis I er stivnakkede i ondskab, er jeg konstant i min kærlighed til at frelse 

jer; og selv om I skulle finde jer selv i lasternes huler eller i jeres lidenskabers dybeste afgrund, vil jeg 

søge de fortabte for at bringe dem ind i lysets rige. Men I skal være ydmyge og retfærdige*, så min sæd 

kan blomstre i jer. 
* I bibelens og disse guddommelige lærers betydning betyder ordet "retfærdig": at opfylde Guds lov - i form af 

det nye kærlighedsbud - med handling og at stå for Guds retfærdighed. 

19 I sandhed siger jeg til jer: Selv om jeg ser, at I har frigjort jer fra det fordærvelige og ubrugelige, at 

I har gjort jer umage for at vende jer bort fra de dårlige veje, kan jeg endnu ikke sige, at I allerede er i 

stand til at lede et folk, for der mangler stadig meget for at opnå åndeliggørelse. 
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20 Jeg kommer også for at vække idealer i jer, så I kan frigøre jer fra uvidenhed; for med denne 

kæde, der binder jer til materialismen, kan I ikke optræde som mine apostle og heller ikke give eksempler 

på sand kærlighed. 

21 Jeg er Sandhedens Sol, som opløser uvidenhedens tåge; kom ud af dit mørke og modtag de 

opklarende og varmende stråler fra Guds inspiration. 

22 Hvis du allerede forstod Mig, ville du fuldt ud føle Mig komme til din ånd som visdom, som liv, og 

hvis dit sind og hjerte ville holde fast i Mine ord af lys, ville du snart høre til blandt de oplyste. 

23 O velsignede morgen, fyldt med bønner, sange og velsignelser! Hvis folk i det mindste for et par 

øjeblikke ville indleve sig i dens store betydning - hvor meget fred og hvor meget lys ville de ikke høste 

for deres ånd! 

24 Se, mit folk, se på himlen, se nøje på den, og I vil opleve, at der i hver stjerne er et løfte, en 

verden, der venter jer; det er livets verdener, der er lovet til Guds børn, som I alle skal bebo. For I vil alle 

komme til at kende mit rige, som ikke kun blev skabt for visse væsener; det blev skabt som det 

universelle hjem, hvor alle Herrens børn vil forenes. 

25 Men du skal altid være klar i hovedet, fri for (mørke) skyer, du skal altid være vågen for at føle 

Min inspiration komme til dig. 

26 Når en af dem, der er oplyst af Min Visdom, en dag regerer jorden, vil alt være harmoni; men 

indtil nu har I ikke accepteret Min Undervisning, I har ikke ønsket at være ledere af jorden eller af en 

enkelt nation, og det er derfor, der er krige. 

27 Lyt nu til noget vigtigt for dig, som vil trøste dig i din smerte: 

28 I fremtiden vil jeg sende jer oplyste ånder, som vil komme til jorden som herskere, og de vil ikke 

tillade flere krige, fordi de ved, at denne planet er for alle mennesker, og at stridigheder mellem 

nationer, som går tilbage til menneskehedens begyndelse, er det ubestridelige bevis på misundelse, 

vrede, mistillid, splittelse og had mellem mennesker. 

29 Denne morgen, som er oplyst af mindet om Mit komme til denne verden i Jesus, er blevet endnu 

mere lysende gennem jeres ophøjelse. 

30 Undlad ikke bønnen, selv om den er så kort, at den ikke varer mere end fem minutter; men i den 

skal I med samvittighedens lys nøje undersøge jer selv, så I kan holde øje med jeres handlinger og vide, 

hvad I skal forbedre. 

31 Hvis du mister tidsbegrebet i din ophøjelse i bønnen, vil det være et tegn på åndeliggørelse, fordi 

du har været i stand til at træde ud af tiden, om end kun for nogle få øjeblikke, den tid, som 

materialismens slaver kun ønsker for deres fornøjelser eller for at forøge deres penge. 

32 De, der dagligt undersøger sig selv, vil forbedre deres måde at tænke, leve, tale og føle på. 

33 Menneskets åndelige udvikling, dets forvandling, fornyelse og ophøjelse er grunden til at Mit Ord 

manifesterer sig i denne verden. 

34 Jeg ønsker, at du skal opnå fuldkommenhed, så du kan arbejde dig frem til lykke og fred. 

35 Hvis du på trods af denne daglige samvittighedsundersøgelse ikke vandrer på godhedens vej, vil 

du være ansvarlig for dine fejltrin, dine fald og fejltagelser. 

36 Hvis nogle af Mine belæringer ikke skulle være korrekt gengivet, fordi de er blevet talt gennem en 

ordformidler med ringe sprogfærdighed, så vend dig til den åndelige side af Ordet uden at dvæle ved 

denne udtryksfattigdom, og du vil finde den guddommelige essens af Min lære i sandheden af Min 

undervisning. 

37 For mange, der hører Mit Ord, ser det ud til at være den bedste undervisning, man kan modtage 

på jorden i dag; for andre giver det indtryk af ikke at indeholde nogen sandheder. Men det er ikke første 

gang, at mine åbenbaringer er blevet afvist af mennesker. 

38 Mange mestre og budbringere er kommet til denne verden, og da de begyndte at så Mit frø af 

sandhed og kærlighed, dræbte I dem, fordi menneskehedens mørke ikke kunne bære så meget lys. 

39 Profeterne, patriarkerne og seerne har været martyrer, ofre for menneskelig ondskab, fordi 

menneskene ikke kunne forstå den sandhed, der kom fra deres læber, eller godheden i deres hjerter. 
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40 Alle de oplyste har kendt lidelsens kors med alle de pinsler og den bitterhed, som mennesker ved 

hvordan de kan påføre deres brødre. 

41 Disse lidelser er nødvendige for enhver mester, de er torne, som han må gå over, og bitterhed, 

som han må lære at kende for at lade sin ånds storhed blive synlig midt i dem. 

42 I kender endnu ikke denne vej, men I skal lære den at kende og gå den, hvis I går på arbejde 

inspireret af Mig og fyldt med den styrke, som kærligheden giver. 

43 For dig er kærlighed et smukt ord, men indtil i dag har du ikke forstået dets sande betydning. 

44 Den, der er mester, kender sin egen skæbne og velsigner den, og han kender sine brødres 

skæbne. 

45 Og hvad er din skæbne? - Det samme som det, som mesteren af mestre engang var et eksempel 

på, og som blev givet til alle budbringere: at frelse, elske og forløse syndere. 

46 Din skæbne er at blive en oplyst og en profet; en dag vil du blive det; og så vil du kende lidelserne 

hos dem, der viste dig vejen. Samtidig vil du kende den kærlighed og det mod, der har ledsaget dem på 

deres livsrejse. 

47 De måtte alle sejre i en indre kamp i den sværeste lidelses- og prøvelsestime; og da deres 

samvittighed spurgte dem, om de ville give afkald på deres mission eller blive blandt det folk, der gav 

dem døden, svarede de resolut, at de ville blive hos deres folk, for det var deres opgave, selv om deres 

brødre ikke ville forstå det på samme måde. De holdt standhaftigt ud med dem, de elskede, så længe de 

havde et åndedrag af liv tilbage. De vidste, at mørket i menneskeheden skulle opløses, men sandelig siger 

jeg jer, at de ikke var drevet af egoistiske interesser, selv om deres belønning blev gemt til dem i Mit 

Rige. 

48 Jeg er bogen for alle, og I har mig her som bevis. Jeg er stadig hos dig, fordi jeg elsker dig, og du 

har brug for mig. - For at erobre lykken er der to veje, som du kan følge af din egen frie vilje: 

kærlighedens vej og smertens vej; men sandelig siger jeg dig, at uanset hvilken vej du vælger, vil jeg være 

din hjælper. Når I kender den rensede ånds høje følelser, vil I også sige: Jeg vil blive hos syndere. 

49 Jeg spørger dem, der har arbejdet med kærlighed i Mit Arbejde: Hvad følte du, når du arbejdede 

for det gode, til gavn for andre? 

50 Du siger til mig: "Mester, der er en flydende tilstand, der har omgivet os i dette, og en kraft har 

drevet os til at fortsætte uden træthed eller udmattelse." 

51 Er du blevet træt af at høre på mig? - Nej, Mester," siger du til mig. Jeg blev heller ikke træt af at 

være sammen med dig fra begyndelsen af din skabelse. 

52 Jeg giver jer min lære, mine guddommelige råd, love og regler for evigheden, og nogle gange har I 

også givet undervisning i udøvelsen af mine ord gennem jeres velgørenhed, når I har arbejdet for andres 

bedste. 

53 Hvis nogen af jer forbliver uberørt af Min undervisning, er han som en sten; men lyt alle sammen 

opmærksomt til Mit Ord, for ingen kan forblive følelsesløs over for dette Lys. 

54 Nogen spørger Mig: "Mester, hvorfor er der dem, der bringer store missioner til jorden, og andre 

gør det ikke?" Og jeg svarede jer, at de, der kun har en lille mission i dag, vil være de store oplyste i 

morgen. 

55 Lev altid opmærksomt, for på jeres vej vil der være dem, der siger, at de tilhører Mig; men tro 

dem ikke i første øjeblik, men tro for det, de bekender sig til i ydmyghed, i visdom og kærlighed. 

56 Andre vil fortælle jer, at de er i kontakt med Mig, mens de er de første, der er blevet bedraget. 

Derfor skal du altid være opmærksom på den opgave, du har, og den stilling, du indtager. Du skal åbne 

dine øjne og ører og også tilgive mange ting. 

57 Du skal vide mange ting, så du kan fortælle dem, hvad der er den sande vej, og hvordan de kan 

frigøre sig fra trældom og uvidenhed. Forstå, at du er forpligtet til at bevise den sandhed, du prædiker, 

med gerninger. 

58 Denne planet vil blive forvandlet, fordi mennesker vil blive åndeliggjort, og så vil de tilbyde Gud 

fuldkommen tilbedelse. 
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59 Tavshedens øjeblik er kommet, øjeblikket for jeres fællesskab med Mig, så I, ligesom bølgerne i 

havet flyder ind i hinanden, kan forene jer med Min Guddommelige Ånd. Stilhed - ikke kun på læberne, 

men også i menneskets indre tempel, for det er din ånd, der taler til mig, og øjeblikket er højtideligt. 

60 Vær stille og hør mig, I vandrere på mange stier, som bringer støvet fra mange veje med jer; lad 

mig være lyset på jeres skæbnesvej. 

61 I har fra forskellige religioner hørt dette ord, som I har lært, at den eneste åndelige lov, den 

eneste sande doktrin, som skal styre menneskene, skal være dette: "Elsk hinanden". Men denne lære vil 

blive spredt af dem, der er oplyst af denne lære, ikke af dem, der overtræder loven, og heller ikke af de 

onde prædikanter af et evigt helvede. 

62 Mine nye udsendinge vil hverken lyve eller blasfemi på læberne, de vil ikke lære læren om en 

uretfærdig, grusom og nådesløs Gud, som ikke er i stand til at redde alle sine børn, men om den sande 

kærligheds Gud og den fuldkomne retfærdighed. 

63 Jeg siger ikke engang til jer, at denne åndelige lære skal blive verdensreligion; for jeg har aldrig 

givet jer religion, men lov. Jeg begrænser Mig til at fortælle jer, at den lov, der vil sejre og have varig 

gyldighed på jorden for at oplyse menneskers eksistens, vil være kærlighedens lov, som Jeg har forklaret 

jer i Min Lære, så I kan kende den fuldt ud. 

64 Menneskeheden vil stadig gøre mange falske kærligheds- og velgørenhedsværker, indtil den 

lærer at elske og udøve ægte kærlig aktivitet, og mange vil stadig være nødt til at vandre fra religion til 

religion, indtil deres ånd stiger til højere viden og de endelig forstår, at den eneste lov, åndens 

universelle og evige lære, er kærlighedens, som alle vil nå frem til. 

65 Alle religioner vil forsvinde, og kun lyset fra Guds tempel vil forblive, der skinner i og uden for 

mennesket, det tempel, hvor I alle vil tilbyde én tilbedelse af lydighed, kærlighed, tro og god vilje. 

66 Din samvittighed er klar til at advare dig om hvert eneste skridt, du tager, og den gør dig urolig, 

når du overtræder min lov. Derefter har du taget den beslutning ikke at falde i ondskab igen. 

67 Jeg har også set dem, som i stilhed trøster og helbreder de syge, som uden at prale ved at give 

det rette ord, der frelser, irettesætter og styrker. 

68 Når du lytter til Mig, forædler dit hjerte sig selv, og ånden hæver sig over materiens egoisme, 

tænker på andre og gør deres lidelser og prøvelser til sine egne. I ønsker, at der ikke længere ville være 

krig, fordi I begynder at elske freden; men krigen vil fortsætte sin vej med ødelæggelse og død, for det er 

stadig ikke alle mennesker, der tænker og føler som I gør i dette øjeblik. Men den tidsbegrænsning, der 

er givet magthaverne, vil ikke vare meget længere, og snart vil I se deres styre og magt blive forvandlet til 

aske. 

69 Hvad er disse menneskers skyld over for Gud, og hvordan skal de betale den? - Kun jeg ved det; 

men sandelig, siger jeg jer, ingen undslipper forsoningsloven. Derfor siger jeg jer, at mens de fortsætter 

med at ødelægge den verden, som Gud gav dem til at leve i, skal I våge og bede for jeres brødre, for de 

ved ikke, hvad de gør. For hvis de vidste det, ville de for længst have genopbygget alt det, de har ødelagt, 

med deres tårer, med deres blod og endda med deres liv. 

70 Fortsæt med at bede for fred i verden, det er jeres pligt; bed om, at folk må forstå og elske 

hinanden. 

71 Hvis menneskene ville indse, at jorden er skabt til alle, og hvis de ville vide, hvordan de skal dele 

de materielle og åndelige skatte, som deres tilværelse er fyldt med, på en retfærdig måde med deres 

brødre, så siger jeg jer sandelig, at I allerede her på jorden ville begynde at føle freden i det åndelige rige. 

72 Jeg har været iblandt jer, selv om jeg igen siger jer, at jeg ikke er steget ned i materien, men kun 

har sendt mine guddommelige tanker ind i en menneskelig hjerne, hvorigennem de er blevet omdannet 

til ord. 

73 Hvis nogen skulle sige, at det er umuligt for Mig at kommunikere med menneskeheden på denne 

måde, fordi Jeg er uendelig, og I ikke er værdige til at modtage Mig, så svarer Jeg: I stedet for at se på 

jeres lidenhed, åbenbarer Jeg Mig selv for jer, fordi I har brug for Mig. 
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74 Min guddommelige ånd kender ingen afstande eller barrierer, i enhver form er jeg med jer, fordi 

min tilstedeværelse er universel. 

75 Snart vil jeg ikke længere bruge disse stemmebærere, for denne form for forkyndelse vil ophøre i 

1950. - Jeg er jeres Far, og I, mine børn, skal lære at tale direkte til mig. Kan du ikke huske, hvordan den 

guddommelige mester lærte dig dengang? Husk, at Jesus ikke søgte mellemled for at tale til Faderen. 

76 Mit ord, Min lære, er i dag tilsyneladende kun for dig, men i virkeligheden er det for alle, for dets 

visdom og kærlighed omfatter hele universet og forener alle verdener, alle inkarnerede og 

disinkarnerede ånder. Kom til mig, hvis du har brug for mig; søg mig, hvis du føler dig fortabt. 

77 Jeg er jeres Fader, som kender jeres lidelser og trøster jer. Jeg indgyder jer den kærlighed, som I 

har så meget brug for, til jer selv og til at sprede den til dem omkring jer. 

78 Hvis I i sandhed genkender min tilstedeværelse gennem den visdom, som jeg åbenbarer gennem 

disse stemmebærere, så anerkend også, at tiden er inde til at begynde det konstruktive arbejde på den 

åndelige vej. 

79 Ak, hvis blot alle de kaldede ville skynde sig; sandelig, siger jeg jer, Herrens bord ville være fyldt 

med disciple, og de ville alle spise den samme mad! Men ikke alle de inviterede er kommet, de har givet 

sig af med andre opgaver og har således sat det guddommelige kald i anden række. 

80 Salige er de, der kommer i hast, for de har fået deres løn. 

81 Til alle tider, men i dag mere end tidligere, føler mennesket, at det er herre over sine handlinger, 

uafhængigt af enhver åndelig lov. Han har forvandlet sig selv til et egoistisk væsen, der kun tænker på sig 

selv. Hans hjerte er uden kærlighed til andre, og derfor ligner menneskeheden en enorm ørken, tør og 

udtørret. Kan folk forenes i denne stat, forstå hinanden og hjælpe hinanden på en ærlig og ædel måde? - 

Nej! Hvis menneskeheden ikke fjerner den onde sæd fra sit hjerte, vil den fortsætte med at ødelægge sig 

selv; nogle vil mistro andre og fortsætte med at skændes, så længe de er uden kærlighed. 

82 Dette er det landbrugsland, hvor jeg sår min sæd i den tredje æra, som jeg forbereder et folk af 

arbejdere, et folk, hvis hjerte forlader selviskhed, som tænker på min sandhed og vender sig til godhed. 

83 Men før I kom til mig, søgte I lykke og fred for jer selv, uden at tænke på at opgive jeres lykke for 

at opnå andres lykke, eller at sætte jeres næstes behov før jeres ønsker. 

84 Når I opfylder kærlighedens lov, vil I have opnået jeres enhed og harmoni, I vil ophøre med at 

lide, og den fred mellem nationerne, som menneskene ikke har opnået indtil nu, vil komme til 

menneskeheden. 

85 Hvor ville det ikke være let for folk at forstå hinanden med en lille åndeliggørelse! 

86 Jeg spørger dem, der anerkender denne lære som en sandhed, der kan redde og forene 

menneskeheden: Hvorfor beslutter du dig ikke for at føre det ud i livet? Er du tilfreds med at betragte det 

som en simpel visdomsundervisning eller som endnu en teori? 

87 Mennesket ønsker at frelse sig selv uden at anerkende sin åndelige natur, og det er hans største 

fejltagelse. Så længe han lever og føler sig stærk på jorden, bestræber han sig på at glemme enhver 

tanke, der minder ham om evigheden eller det åndelige liv. Han mister ikke denne intuitive viden, men 

han vil ikke vide noget om den, og først når døden nærmer sig ham, og han mærker dødens kvaler i sig 

selv, sker det, at han i et øjeblik vil rette op på sine fejltagelser og indhente den tabte tid; men så er det 

allerede for sent, for ikke alt når til angeren. Det er retfærdighedens lov at høste, hvad man har sået, selv 

om om omvendelse vil hjælpe ham til med kærlighed og tålmodighed at bære forsoningen for sin skyld, 

som i virkeligheden vil være hans arbejde for genoprettelse og fornyelse. 

88 Du lytter og bekræfter samtidig, at jeg taler sandt til dig. Du lader din samvittighed tale til dig, og 

den fortæller dig, at din tro ofte kun var et skuespil, fordi du ikke havde vished om eksistensen af et evigt 

liv for ånden. Du havde utvivlsomt i tankerne at nyde din tilværelse på jorden fuldt ud og først forberede 

dig på at tage skridtet til det åndelige liv, når det sidste øjeblik var kommet. Tanken om et liv efter dette 

var som en tryghed for troen at falde tilbage på, når den tid kom, og for at kunne overleve de frygtelige 

øjeblikke af afgang. 
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89 Jeg spørger jer: Er det sådan, mennesket skal leve? Er det sådan du viser din tro på Faderen, og 

hvordan du opnår sand åndelig højere udvikling? 

90 Tænk over alt det, jeg har fortalt dig i denne undervisning, og du vil endelig indse, at mennesket 

altid har begået fejl med sine egoistiske og materielle følelser. 

91 Gennemdrøft Min Lære, som åbenbarer mennesket åndens forening med ånden gennem 

kærligheden og alle de dyder, der udspringer af den, såvel som af alle åndens fornemmelser og gaver, og 

sig, om det ikke er den nøgle, der kan åbne menneskehedens porte til evig fred og uforgængelig visdom. 

92 I de tre perioder, som jeg har inddelt menneskehedens udvikling i, har jeg med mit lys udstukket 

den samme lige og smalle vej for åndens opstigning for jer, den eneste vej for kærlighed, sandhed og 

retfærdighed. 

93 Jeg har ført jer fra instruktion til instruktion, fra åbenbaring til åbenbaring, indtil den tid kom, 

hvor jeg fortæller jer, at I allerede nu kan forbinde jer med mig fra ånd til ånd. Kunne menneskeheden 

have været forbundet på denne måde i den første æra? - Nej, den var tvunget til at ty til materiel 

tilbedelse, til ritualer og ceremonier, til traditionelle fester og symboler, så den kunne føle sig tæt på det 

guddommelige og åndelige. Ud fra denne manglende evne til at nærme sig det åndelige, til at hæve sig 

op til det guddommelige, til at erkende det dybere og oplyse mysterierne, opstod de forskellige 

religioner, hver især i overensstemmelse med folkets grad af åndelig tilbageståenhed eller åndelig 

fremgang, nogle mere hengivne til sandheden end andre, nogle mere åndeliggjorte end andre, men alle 

stræber de mod det samme mål. Det er den vej, som ånderne går gennem århundreder og tidsaldre, den 

vej, som de forskellige religioner peger på. Nogle har kun gjort fremskridt med den største 

langsommelighed, andre har stået stille, og endnu andre er bukket under for vildledende doktriner og er 

blevet fordærvede. 

94 En ny tidsalder er begyndt for menneskeheden; det er lysets tidsalder, hvis tilstedeværelse vil 

være et højdepunkt på alle menneskers åndelige vej, så de kan vågne op, reflektere, befri sig for den 

tunge byrde af deres traditioner, fanatisme og fejltagelser og derefter rejse sig til et nyt liv. 

95 Nogle før og andre senere, lidt efter lidt vil alle religioner og sekter nå frem til det usynlige 

tempel, Helligåndens tempel, der er til stede i Mit værk, urokkeligt som en søjle, der rejser sig i 

uendelighed, og som venter på mennesker fra alle folkeslag og generationer. 

96 Når alle er gået ind i det indre af Min helligdom for at bede og fordybe sig, vil alle opnå den 

samme viden om Min sandhed. Derfor vil alle, når denne kulmination på vejen er fuldført, rejse sig 

forenet i den samme lov og tilbede deres Fader på samme måde. 

97 Hvorfor skulle nogen blive overrasket over mine nye afsløringer? Sandelig, siger jeg eder, de 

gamle patriarker havde allerede kendskab til denne tidsalders komme, og de seere i andre tidsaldre 

havde set den, og profeterne havde forkyndt den. Det var et guddommeligt løfte, som blev givet til 

mennesket længe før jeg kom til verden gennem Jesus. 

98 Da jeg annoncerede mit genkomst til mine disciple og angav den form, i hvilken jeg ville give mig 

til kende for menneskene, var der gået lang tid siden løftet blev givet til jer. 

99 Nu har I den tids forløb foran jeres øjne, og her bliver disse profetier til virkelighed. Hvem kan 

blive overrasket over dette? - Kun dem, der har sovet i mørke, eller dem, der har slukket mine løfter i sig 

selv. 

100  Her er Mit lys, der venter på alle for at stoppe dem på deres vej, for Jeg vil afsløre dem den 

åndelige skat, som de bærer i sig selv, men som de endnu ikke har kunnet opdage. Jeg vil overbevise dem 

om, at de allerede har udforsket materialet for meget, at de allerede har overgivet sig til det flygtige og 

forbigående. Jeg vil lære dem at søge den samvittighed i deres egen ånd, som er den guddommelige 

essens, jeg har lagt i ethvert menneske. 

101  I sandhed, jeg siger jer, at I aldrig har videregivet alt det store og gode, som er i jeres ånd, for I 

ved det ikke engang. Hvordan kan I elske hinanden med den fuldkommenhed, som jeg har lært jer, hvis I 

ikke anerkender hinanden som brødre? Det er nødvendigt, at I gør brug af den essens, som ånden har i 

sig selv, så jeres kærlighed bliver kærlighed og jeres barmhjertighed bliver sand barmhjertighed, noget 
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mere end tomme ord, noget mere end elendige penge, noget mere end det stykke tørt brød, der ligger 

på jeres borde, som er de eneste midler, som I bruger for at bilde jer selv ind, at I praktiserer 

barmhjertighed og elsker hinanden. 

102  Hvor smuk vil jeres verden ikke være, når menneskene i deres sind har opdaget den velsignede 

skat, som deres Skaber begavede dem med fra det øjeblik, de blev skabt! 

103  Jeg giver jer denne undervisning, så I ved hjælp af den kan se på fortiden for at finde jeres 

begyndelse, så I kan undersøge jeres nutid og derefter se på fremtiden, som venter jer fuld af visdom, 

arbejde, kamp og guddommelige belønninger. 

104  I er syndere, men I elsker Mig, og når I tænker på Mig, forsøger I at behage Mig ved at udøve 

barmhjertighed over for jeres brødre. I er syndere, det ved jeg, men I beder, når I har en sorg. I er 

syndere, men I er klar til at dele jeres brød med den, der kommer til jeres dør og beder om almisse. 

105  For alt det gode du gør i ønsket om min glæde, modtag min kærtegn, føl min trøst, modtag min 

velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 13  
1 Faderhuset er i festlig stemning, festmiddagen er klar, for dette folk er ligesom den fortabte søn 

vendt tilbage til Faderhuset. Sæt jer til bords og spis af maden, timen er gunstig og nådig. 

2 Selv i den anden æra plejede jeg at sidde ved bordet omgivet af mine disciple. De vidste, at Jesus 

var Messias, hvis komme var lovet for at frelse sit folk. I har ikke set mig fysisk, som de så mig, men 

gennem dette ords inderste væsen føler I tilstedeværelsen af Mesteren, som havde lovet at komme igen 

og sende jer Sandhedens Ånd for at forklare jer al tidligere undervisning og for at I skulle forstå det, som I 

ikke havde forstået. 

3 Men hvem er sandhedens ånd, hvis ikke Guds visdom selv? Hvor vil du kunne finde det, hvis ikke i 

denne åndelige lære, som forklarer og oplyser alt for dig? 

4 Jeg profeterede for jer, at jeg ville vende tilbage, når menneskeheden var på højdepunktet af sin 

ondskab og forvirring; derfor fornemmer menneskene, når de ser på, at deres videnskab og fordærv har 

frembragt en frugt, der er i fuld modenhed, at noget guddommeligt endnu ikke er blevet åbenbaret. 

Dette forvarsel er en konsekvens af Min åndelige tilstedeværelse, der taler til enhver ånd, og af at Min 

retfærdighed som Fader manifesterer sig blandt menneskeheden. 

5 I vil ikke se mig igen som menneske; nu må I forberede jer på at se mig i ånden; det er det, I har 

fået at forstå siden den Anden Tidsalder. I en "sky" steg Mesteren op, da han stadig var synlig for sine 

disciple for sidste gang, og det var blevet meddelt jer, at han ville komme igen i netop denne form. 

6 Nu taler jeg til dig gennem dette sind, som jeg har forberedt; i morgen vil min stemme lyde i dit 

hjerte og i alle ånder. For mit ord er som ringningen af en klangfuld klokke, der vækker både de 

inkarnerede og de uinkarnerede og genopliver dem til nyt liv. Det er en altomfattende opfordring. Jeg har 

altid sagt til jer, at ingen af mine børn ville gå tabt, og at hvis et får var i fare, ville jeg efterlade de 

nioghalvfems i fårefolden for at gå efter det tabte får. 

7 Sandelig, siger jeg jer, mine nye disciple, I vil forstå det, som ingen af mine disciple fra den anden 

æra forstod. 

8 Hvor ofte, når jeg talte til dem, så de ikke på hinanden for at se, hvem af dem der havde forstået, 

hvad Jesus havde sagt; og da de ikke kunne forklare Mesterens ord (for hinanden), bad de ham til sidst 

om at være mere klar i sin undervisning. - I sandhed siger jeg jer, at mit ord ikke kunne være klarere, men 

på det tidspunkt var ånden endnu ikke udviklet nok til at forstå al den undervisning, den havde 

modtaget; tiden måtte gå, menneskeheden måtte gøre åndelige fremskridt, så den, oplyst af 

spiritualiseringens lys, kunne forstå betydningen af de guddommelige åbenbaringer. 

9 Ikke desto mindre, da timen kom for disse disciple til at tale om Min Lære til menneskeheden, 

vidste de alt, hvad der var nødvendigt for at undervise deres brødre; og det, de endnu ikke vidste, 

åbenbarede Helligånden gennem deres mund, for de var allerede udstyret til denne opgave. 

10 Selv om nogle af dem i den tid, de levede sammen med Mesteren, fortolkede hans lære på en 

måde og andre på en anden, så var de alle forenet i et ideal, drevet af den samme visdom og den samme 

kærlighed, da tiden kom for dem til at kæmpe og prædike. De gik hver især deres egen vej gennem andre 

provinser, men deres ånd og tanker var forenet i den mission, de skulle udføre, og Jesu minde 

opmuntrede dem. 

11 De var altid opsatte på at mødes for at udveksle indtryk om deres kampe og modgang, men også 

for at glæde sig over de sejre, de havde vundet. De gav hinanden opmuntring, mod og tro. 

12 De forstod at så den sæd, som jeg betroede dem, for den ene såede ikke hvede og den anden 

ukrudt, nej, de såede alle én sæd, og det var kærlighedens sæd, som jeg lærte dem. Derfor var den frugt, 

der sprang ud af menneskenes hjerter, kærlighedens frugt. Forstår I, hvad jeg siger, når jeg taler til jer om 

de gerninger, som jeres brødre gjorde dengang? 

13 Tænk ikke på, om I er større eller mindre end dem; jeg siger jer blot, at I skal elske dem, som de 

elskede jer, da de banede vejen for jer, lærte jer at følge jeres Herre og gav deres liv for jer. Vær som 

dem i deres tro, i deres iver, i deres kærlighedsvirksomhed. 
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14 Føl jer i sandhed som mine disciple! Jeg har i min undervisning givet jer den guddommelige lov, 

som er til stede i jeres samvittighed. - Hvad er det, som du frygter fra andre lærdomme, teorier, 

videnskaber eller filosofier? Eller måske frygter du dem, der studerer de gamle skrifter, de religioner, der 

kalder sig kristne? Sandelig, siger jeg jer, den undervisning jeg giver jer, er blot en forklaring og 

bekræftelse af de åbenbaringer, som I har fået i fortiden. 

15 Jeg er ikke kommet for at bringe jer forvirring, for at føje den til den forvirring, der allerede findes 

i verden, men for at befri jer fra den, ligesom Moses engang gjorde med sit folk, som han befriede fra 

Egypten, hvor de var slaver. 

16 Jeg ønsker at bringe jer til et sikkert land som dengang, og derfor har jeg åbnet et nyt kapitel i 

Min Bog foran jer, så I kan genkende den smalle og lige vej, som jeg har udstukket for jer gennem tiderne 

med Min Lov. 

17 Opfyld, så du ikke behøver at vende tilbage til jorden i smertetider for at høste frugten af dine 

fejltagelser eller af din egoisme. Opfyld din mission; så vil du også vende tilbage, men det vil være i en tid 

med fred, for at genopfriske dig i at pleje det frø, du efterlod, da du begyndte. Nu skal Moses ikke lede 

dig for at frelse dig, som han gjorde første gang, men det er din samvittighed, der skal lede dig. 

18 Det ser ud til, at menneskene selv vil søge fred og sandhed; men sandelig, siger jeg jer, Elias' ånd 

vil give sig til kende over for folkene og nationerne og kalde dem til befrielse. 

19 Det taler til jer om "Ordet", som altid har været i Gud, det samme som var i Kristus, og som I 

kender i dag gennem Helligånden; for "Ordet" er Ord, er Lov, er Budskab, er Åbenbaring, er Visdom. Hvis 

du har hørt "Ordet" gennem Kristi ord og nu modtager det gennem inspiration fra Helligånden - så siger 

jeg dig sandelig, at det er Guds stemme, du har hørt; for der er kun én Gud, kun ét ord og kun én 

Helligånd. 

20 Undersøg, forstå og forbered jer, så I ikke bliver overrasket af trængselstider, så Mit Ord ikke 

bliver ufrugtbart, som I i morgen skal vidne om for menneskeheden efter Min vilje. I skal være faste, så 

jeres tro ikke bliver svag, for et enkelt øjebliks svaghed kan blive årsag til jeres fiasko. 

21 I 1950 skal du allerede være udstyret. Denne dato vil være uforglemmelig for disse mennesker. 

22 Hvem vil leve til at opleve denne dato? Hvem vil være vidne til de bud og påbud samt mine nye 

profetier, som jeg vil give jer på den dag? I ved det ikke, men jeg tilføjer: Hvem vil være dem, der virkelig 

er forberedt på denne prøvelse og på at følge den sande kampens vej? 

23 I ved det ikke; jeg fortæller jer blot, at hvis årene mangler for jer, er de kun nogle få øjeblikke for 

mig, for jeg lever ikke underlagt tiden, og det gør I. Men hvis I tror, at I har mange år tilbage, og at I vil 

have tid nok til at forberede jer, selv om I spilder dem, så tager I grueligt fejl. Vær ikke for selvsikker, for 

tiden går hurtigt, og intet vil ændre min vilje. Vil du være i stand til at stoppe tiden? - Nej, du skal svare 

Mig. Så vil du heller ikke kunne forhindre, at mine påbud bliver gennemført. 

24 Tænk dybt, forbered jer, så I kan føle glæde ved denne manifestation, og brug tiden på at 

praktisere alt det, der giver jer åndelighed. På denne måde vil du ikke frygte den time, hvor du ikke 

længere vil høre mit ord. 

25 Jeg har talt til jer om mange prøvelser og har advaret jer. Mit ord, fuld af god lære og fuld af 

kærlighed, er den styrke og kærtegn, som din Herre giver dig. 

26 Jeg venter på dig på toppen af bjerget, hvor jeg vil give dig fred. Jeg er kommet til jer i tre 

tidsaldre for at undervise jer, og dette er den tredje, hvor jeg samler jer for at give jer min sidste 

undervisning. Min opgave som mester blev ikke afsluttet ved korset. I dag vil du med lyset fra min lære 

være i stand til at forstå meget mere, end du tidligere har forstået. 

27 Men hvor få er de, der har forberedt sig på at modtage mig. Jeg ser mange blandt jer, som har 

slukket deres lys og forbliver i mørket, og andre, som allerede har glemt mig. På trods af jeres åndelige 

fremskridt har I ikke nået perfektion, og mens nogle har udviklet sig, er andre stagneret. 

28 Lige fra tidernes morgen har jeg lært jer at bede, så I altid kan være i kontakt med Min 

Guddommelighed. Jeg sagde til jer, at I skal opfylde den guddommelige lov og også den menneskelige 

lov. Det, som jeg gav de første mennesker, er det samme, som jeg i dag giver jer til at opfylde. 
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29 Elskede Israelitter, er I ikke blevet trætte af at vandre så meget rundt? Har byrden af din 

forsoning ikke tynget dig? Er du ikke blevet træt af så megen smerte, som du har udstået? Er din 

fortrolighed med smerte så stor, at du allerede er blevet ufølsom? Du føler ikke længere kærlighed til din 

far eller til dine brødre - Du er faldet i en dyb åndelig sløvhed og er ligeglad med enhver høj følelse. I 

lever et åndeløst og umenneskeligt liv og har glemt jeres åndelige pligter; men jeg ønsker, at I forbereder 

jeres sind til at modtage mit ord og lader mig bo i jeres hjerter, så I igen kan leve i nåde. 

30 Jeg ønsker at føre jer til et liv på andre niveauer, hvor I vil være i harmoni med de høje ånder, så I 

vil fortsætte med at stige op uden at stoppe jer selv. Når I tager ud for at følge mig, vil I ikke længere 

være ligeglade, I vil ikke længere tømme lidelsens bæger; I vil elske livet og være forenet med alle jeres 

brødre. 

31 Gør jer klar, gå til jeres brødre i mit navn, tør tårerne hos dem, der lider, giv mod til de svage, rejs 

de faldne og red de fortabte. Bær lyset med dig overalt. Mange vil genkende mig i deres menneskelige 

liv, og andre vil genkende mig, når de er i den "åndelige dal". Det er Min vilje, at alle skal vågne op, så jeg 

kan plante Mit Kærlighedsfrø i jeres ånd. 

32 I vil se, at nogle vil tro på Min manifestation i denne Tredje Tidsalder, når de hører Min 

undervisning gennem Røstbærerens formidling; andre vil gøre det gennem jeres vidnesbyrd, og mange 

flere (mennesker) gennem de Skrifter, der er bevaret fra Mit Ord. 

33 Jeg ønsker, at I alle skal være stærke, så I ikke viger tilbage ved den første forhindring og ikke 

frygter nogen fjende. Jeg udruster jer til at udføre mirakler og forvandle jeres brødre gennem de beviser, 

jeg vil give jer. 

34 Forstå mig, basér din tro på klippens soliditet, så intet kan ødelægge den. Lad ikke jeres læber 

være tavse af frygt for at blive irettesat, og skjul ikke for jeres brødre, at jeg er kommet i denne tid. 

Udvikl ordets gave og lad den kærlighed og visdom, som jeg har betroet dig, strømme ud af dit hjerte. 

35 "Vogt" over din nation, lad ikke krig komme ind i den. Åbn jeres hjertes porte, og lad den, som I 

kalder en fremmed, komme ind, både den, der har god vilje, og den, der bærer det onde i sit hjerte, for 

hans ånd vil blive oplyst i dette land, og det vil være som en hjælpsom moder for alle. Jeg forbereder 

kornkamrene, så I kan brødføde de sultne, og lykke og fred skal være blandt alle mine børn. 

36 Forbered jer åndeligt, så I kan fornemme jeres fremtid og forestille jer, at I efter 1950 vil forblive 

som Mine apostle for at efterligne dem, der fulgte Mig i en anden tid. De vidste, at de ville beholde Mit 

åndelige nærvær, selv om de så Mig forsvinde som menneske, og at de fortsat ville blive ledsaget og 

oplyst af Mig. Jeg blev opfrisket, da jeg så deres tro, deres enhed, deres inspiration, og meget snart rørte 

deres ord det daværende folk, for de forstod at omsætte alt det, som deres Mester havde lært dem, i 

praksis. 

37 Gør dig selv modtagelig, menneskehed, og modtag lyset fra Min Ånd, der er udgydt over alt skabt. 

Jeg underviser et folk, som vil bringe jer et budskab om fred. Jeg vil tale gennem dens mund; hvis I afviser 

den, har I afvist mig. 

38 Mind menneskeheden om, at hver gang jeg kom til dem, overraskede jeg dem ved at blive 

distraheret af verdslige ting, og det er netop derfor, at de ikke følte mit nærvær. Men hvordan kunne de 

forstå at vente så længe, når I har givet bevis på jeres utålmodighed ved udvandringen fra Egypten, da I 

ikke engang kunne vente nogle få dage på, at Moses skulle vende tilbage? Da han kom ned fra Sinai og 

bragte lovens tavler med sig, fandt han, at folket havde overgivet sig til afgudsdyrkelse. I nogle få 

øjeblikke af svaghed havde de slettet den sande Guds navn fra deres hjerter for at erstatte det med en 

guldkalv. 

39 Derefter kaldte Herren dette folk for halsstarrige. Derfor er jeg ikke overrasket over, at jeg efter 

en tidsalder ser, at folket, selv om de har mit løfte, har forsømt deres tro, de har ladet deres lampe gå ud, 

og de har sat så mange afguder i mit sted, som de tilbeder i dag. Ville det være muligt for dem at 

genkende mig i dag, eftersom jeg er kommet til dem? - Det er naturligt, at alt det, der er mine, virker 

fremmed for dem. 
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40 Jeg afslørede for jer, at min genkomst ville ske i en "sky". I dag, da jeg allerede er iblandt jer og 

derfor har opfyldt dette ord, fortæller jeg jer i sandhed, at "skyen" er lig med "mit nærvær i Ånden". I 

samme form som mine disciple så mig stige op, efter at jeg havde afsluttet mit arbejde i den anden æra, 

er jeg kommet ned til menneskeheden i denne tid. 

41 I skal huske, at da Herren kaldte Moses til Sinaibjerget, blev det dækket af en sky, og på 

tredjedagen hørtes Herrens stemme midt i skyen. Denne manifestation blev set af alle, denne sky var 

synlig for de mange mennesker, der var samlet ved foden af dette bjerg. Det var Herren, der allerede 

dengang gav dig at forstå, at hans rige og hans bolig er hinsides alle materielle ting. 

42 Selv om Herren materialiserede sin tilstedeværelse i skyen* og fik folket til at skælve med sine 

manifestationer af magt og retfærdighed, blev disse mennesker med forhærdede sind og hjerter kun utro 

mod den pagt, de havde indgået med Gud, i øjeblikke af frygt. 
* Dvs. gjort synlig for de fysiske øjne 

43 Nu hvor jeg kommer "i skyen", slår jeg mig ned i jeres ånd; derfor er mine manifestationer i 

denne tredje tid usynlige for dødelige øjne. Kun ånden med dens høje følsomhed kan se, føle og forstå 

mine åbenbaringer. 

44 Denne åndelige sans, som jeg er ved at udvikle i jer, så I kan genkende og betragte alt det, der er 

blevet åbenbaret for jer fra begyndelsen af jeres liv og indtil nu, vil være den, der vil ødelægge alle de 

falske fortolkninger, som menneskene har lavet af det guddommelige. Meget gradvist vil lyset trænge ind 

i mine børns hjerter, og derfor siger jeg jer, at den time ikke længere er meget fjern, hvor de af sig selv vil 

forstå betydningen af det, der kan ske i menneskers liv. 

45 Nogle, der hører dette ord, spørger: Er Herren kommet ned på denne tid for kun at gøre sig selv 

mærkbar i os, der har hørt hans lære gennem menneskelig formidling, eller har han gjort det blandt hele 

menneskeheden? - I sandhed siger jeg dig: Den åndelige sky giver sin beskyttende skygge til hele verden, 

ligesom den gjorde i den første tid, da den dækkede hele hans folk ved foden af Sinaibjerget. 

46 Disciple af den nye tidsalders disciple, studer mit ord, for I har brug for min visdom i jeres kamp. 

47 Tænk over siderne i bogen, hvis segl er blevet løsnet af Lammet. Det guddommelige ords stemme 

kommer ud af Livets Bog og når dem, der er døde for nådens liv, for at vække dem til nyt liv. 

48 Det er ikke absolut nødvendigt med en menneskekrop, for at Jeg kan gøre Mig selv hørbar for 

mennesker. Her har I mig, der taler til jer i ånden, gennem det menneskelige sind, uden at I fysisk 

behøver at træde ned i jordens støv. Denne manifestation har været en forberedelse til den direkte 

forbindelse fra ånd til ånd mellem jer og jeres Skaber. 

49 Salige er de, der forventer mit åndelige komme på denne tid, for de vil se mig komme "i skyen". 

50 Mennesker har helliget sig studiet af Det Gamle Testamente og har brugt deres hjerner på at 

undersøge og fortolke profetier og løfter. De blandt dem, der er kommet tættest på sandheden, er dem, 

der har fundet den åndelige betydning af Min lære; for de, der stædigt holder fast ved den materielle 

fortolkning og ikke forstår eller ikke ønsker at finde den åndelige betydning af Mine proklamationer, vil 

komme til at lide forvirring og skuffelse, som det jødiske folk led, da Messias kom, som de havde 

forestillet sig på en anden måde og forventede anderledes, end virkeligheden viste ham. 

51 Jeg giver dig denne forklaring, når du løser det sjette segl i Livets Bog. 

52 For at jeg kunne give jer disse nye åbenbaringer, var det nødvendigt, at I i det tidsrum, der lå 

mellem min manifestation til menneskeheden som menneske og min ankomst i ånden på dette 

tidspunkt, skulle gennemgå mange reinkarnationer på jorden, så jeres ånd kunne vide, hvordan den 

skulle reagere, når jeg krævede af jer den tidligere lektion, og når jeg gav den nye åbenbaringer, skulle 

den være i stand til at forstå dem. 

53 De Syv Seglers Bog er historien om dit liv, om din udvikling på jorden med alle dens kampe, 

lidenskaber, konflikter og til sidst med godhedens og retfærdighedens, kærlighedens og åndelighedens 

sejr over materialismens lidenskaber. 

54 Tro i sandhed på, at alting har et åndeligt og evigt formål, så du giver hver lektion den rette plads, 

den fortjener. 
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55 Så længe lyset fra det sjette segl oplyser jer, vil der være en tid med stridigheder, afkald og 

renselse; men når denne tid er forbi, vil I være nået til en ny periode, hvor det syvende segl vil bringe jer 

nye åbenbaringer. Hvor tilfreds og lykkelig er ikke ånden hos den, der er fundet ren og forberedt til at 

modtage den nye tid. Så længe det sjette segl oplyser dig, vil materie og ånd blive renset. 

56 Tiden nærmer sig, hvor jeres ånd skal manifestere sig fuldt ud på jorden. Hidtil har det ikke været 

muligt for den at gøre det på grund af den hærdning og materialisme, som stadig holder den fanget; men 

efter renselsen vil menneskene tillade deres ånd at afsløre og udfolde sig i dyd. Beholderen vil være ren 

og gennemsigtig og vil se sit indhold og også lade det flyde over. 

57 Før de forlader jorden til det hinsides, vil menneskene gøre denne jord til en verden af fred, et 

sted, hvor åndens lys vil skinne for evigt. 

58 Men I skal ikke sove og tro, at det er andre, der vil opleve opfyldelsen af denne profeti og nyde 

denne fred. Ved du, om det ikke bliver dig, der kommer til disse tider? - Sandelig, siger jeg eder, der er 

ingen Sæd uden Frugt og ingen Gerninger uden Løn. 

59 Mange vil være de lidelser, som menneskene må udholde for at se den tid komme; men I, som 

venter på den, skal ikke være bange, for i jeres kampe eller i jeres ensomhed er der altid en lysende 

stjerne til at lyse jeres vej, og den stjerne er Elias. 

60 I skarer, der hører denne stemme, spørger jeg jer: Er I klar til at følge mig på denne vej i lydighed 

mod mine bud? Vil I have det nødvendige mod til at tale om denne lære til jeres brødre? Tror du, at du 

allerede er i stand til at tilbede mig uden brug af ritualer og symboler? Vil I ikke skamme jer over at kalde 

jer spirituelle over for de forskellige religioner? Vil du ikke vakle eller fortryde, at du er begyndt på dette 

arbejde? Vil I ikke tvivle på den kritik og de angreb, som jeres naboer retter mod jer, eller falde fra, når 

de dømmer jer forkert og fordriver jer fra deres hjem? 

61 Tro ikke, at jeg stiller spørgsmålstegn ved jer, fordi jeg ikke ved, hvordan I vil have det i morgen 

og hvordan I vil opføre jer i prøvelser. I ved godt, at intet er mig ukendt, men når jeg stiller jer disse 

spørgsmål, er det for at I kan gentage dem for jer selv og reflektere over dem, for det er gennem 

refleksion, at I kan nå frem til lyset, til beslutning, til styrke og til tillid til mig. 

62 Hvis jeg ikke advarede jer om at forberede jer, hvordan ville I så kunne klare modgang og 

prøvelser? 

63 Mit folk, vær tålmodige og kloge over for menneskeheden; fortvivl ikke, husk, at det netop er i 

prøvelser, at I skal give jeres bedste eksempler på tilgivelse, på næstekærlighed og standhaftighed. 

64 Men frygt ikke, for selv om jeg har sagt til jer, at jeg vil gøre jer åndeligt rige, skal I heller ikke 

mangle de ting, der er nødvendige for jeres menneskelige liv. Vid, at den, der har åndeliggjort sig selv, 

har opnået at besidde alt dette, og hvis det lykkes ham at blive ét med Herren over alle skabte ting, vil 

han som en søn, selv om han ikke har nogen jordiske goder, føle sig som arving og endda som ejer af alt 

det, som hans himmelske Fader ejer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 14  
1 I kommer for at søge lyset, og jeg giver det til jer, for I har tro og forventer det fra mig. Enhver, 

som søger mig, finder mig, enhver, som håber på mig, får mig. 

2 Det ville være lettere for Kongens Stjerne at holde op med at lyse end for Mig at afvise et eneste 

af Mine børn, som søger Mig. 

3 Jeg kommer til din hjælp for at rette dine fejl, for jeg ønsker ikke, at din forvirring skal fortsætte. 

4 Den tid, som jeg har fastsat for at give jer denne instruktion, er ved at være slut, og det er 

nødvendigt, at I forbereder jer, for i den forbindelse fra ånd til ånd, som I vil opnå efter 1950, vil I finde 

endnu større visdom i min lære. 

5 De uindviede vil blive forvandlet til "barnediciple", "barnediciple" til disciple og disciple til mestre, 

levende eksempler på gode gerninger blandt menneskeheden. 

6 I skal ikke føle jer små, når jeg kalder jer "barnediciple", for foran Herrens visdom er det allerede 

meget at være et barn. 

7 Jeg har mange disciple og "barnediciple", ikke kun her blandt jer, men spredt ud blandt 

menneskeheden, i sekter og religioner, da alle, alt efter deres udvikling, tager de forskellige trin, som 

udgør den uendelige stige af åndeliggørelse. 

8 Men I skal også vide, at jeg ikke kun har disciple i denne verden; husk, at jeg sagde til jer: "I 

Faderens hus er der uendeligt mange boliger". Der er mine børn i enorme mængder, som lever for at 

lære af mig. 

9 Vid, at det er i dette rige, at man forstår Min undervisning bedre, og at man derfor også gør større 

fremskridt. 

10 Der kommer dem, der har forladt denne verden med sorg og skuffelse; dem, der tørster efter 

sandhed og viden, dem, der hungrer efter kærlighed, de ydmygede. 

11 Der venter deres Mester på dem for at give dem større lærdom end den, som menneskeheden 

har nægtet dem. 

12 Så vil de, der var ukendte og fattige på jorden, skinne i sandt lys og blive forbløffet over at se, 

hvordan de, der skinnede med falsk lys i denne verden, græder over deres åndelige elendighed i det 

hinsides. 

13 I de fredens verdener, som I vil bebo, er det der, hvor de, der græd på jorden og velsignede Mig, 

fik de mest behagelige overraskelser, en belønning, som de ikke havde forventet, da de tømte deres 

bæger af lidelse. 

14 Det betyder ikke noget, at de har haft øjeblikke af håbløshed og tvivl; disse øjeblikke af svaghed 

tilgiver jeg dem, fordi de også har haft store dage med smerte, hvor de viste overgivelse og velsignede 

mig. 

15 Disse Mine børn oplevede også deres Golgatha og led meget på deres forsoningsvej; men de, der 

opfylder Min Lov, opnår salighed og åndelig tilfredsstillelse i det evige liv, selv om de kun lever få 

øjeblikke på den gode vej. 

16 Således svarer Min evige kærlighed på menneskers kun kortvarige kærlighed. 

17 Salige er de, der falder og rejser sig, græder og velsigner Mig, såret af deres brødres ondskab, 

stoler på Mig og tilbyder Mig deres hjertes helligdom. 

18 Disse små og trængte, hånede og alligevel ydmyge, er svage af udseende, men i virkeligheden er 

de stærke i ånden; og større åbenbaringer er forbeholdt dem, når de først er kommet ud af denne 

verden. 

19 For at være Min discipel i den Anden Tidsalder var det nødvendigt ikke kun at besidde stor 

åndelig styrke, men også fysisk styrke, for man måtte udholde menneskers grusomhed, tortur og 

prøvelser, som de i deres råhed og uvidenhed udsatte dem, der prædikede noget, der lå uden for det, de 

kendte i verden. 
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20 Nu har I ikke brug for stor fysisk styrke, den guddommelige plan er anderledes; men I vil fortsat 

være mine medarbejdere for at sprede min lære blandt menneskeheden. 

21 I denne tid vil I kæmpe mod uvidenheden hos en menneskehed, der, selv om den er 

materialiseret på alle områder, er mindre grusom og mere højt udviklet på grund af de erfaringer, den 

har opnået i sine tidligere inkarnationer. 

22 Hvis du kender nogen i dag, som ikke forstår og udtrykker sin tilbedelse af Gud på samme måde 

som flertallet - selv om du føler dig fremmedgjort og bliver fornærmet - så råber du ikke længere, at han 

skal brændes levende. 

23 Når I nu uventet støder på en syg besat person, flygter I ikke længere fra ham med et råb om, at 

han er fuld af djævle. 

24 Mange forstår allerede nu, at sådanne væsener ikke eksisterer, og at de kun er forvirrede ånder, 

der mangler et øjebliks klarhed for at blive til blide får. 

25 Du er allerede begyndt at indse, at det væsen, som du kalder djævelen eller Satan, ikke er andet 

end dit køds svaghed, tilbøjeligheden til de lavere lidenskaber, afhængigheden af fornøjelser og kroppens 

begær, arrogance, selvkærlighed, forfængelighed og alt det, som kødet frister ånden med. 

26 I gør og tænker stadig på mange usømmelige gerninger; men glæd jer, fordi I gør mere og mere 

fremskridt i jeres udvikling, selv om nogle af jer antager det modsatte, da I lader jer lede af jeres 

ufuldkomne dømmekraft. 

27 Det skyldes, at I endnu ikke er i stand til at forstå den synlige og usynlige skabelse, der omgiver 

jer, og derfor begår I fejl i jeres fortolkninger. 

28 Men alt efter din åndelige udvikling og dermed dit behov for at forstå mine åbenbaringer bedre, 

sender jeg dig mine budbringere for at vejlede dig; og alt efter hvordan jeg finder dit sind forberedt, taler 

jeg til dig om min visdom for at føre dig til fuldkommenhed. 

29 Min retfærdighed tester jer også i fuldkommen overensstemmelse med det, I er, idet den altid 

respekterer den frie vilje, som jeres Faders kærlighed har givet jer. 

30 I har alle en anelse eller intuitiv viden om det Højeste Væsens eksistens, og denne indre viden er 

det lys, som jeres ånd gradvist har opnået på den lange vej af åndelig udvikling. 

31 En ny sol kommer nu til din ånd for at oplyse dig, en ny bog for at lære dig det, du har længtes 

efter og ventet på. 

32 Føler I ikke, elskede mennesker, at menneskeheden ikke længere kan tåle løgnene, myterne og så 

meget falsk lys? Det er ikke længere aktuelt at fodre ånden med de fejlagtige fortolkninger af Min Lov. 

33 I forbereder jer på at modtage større viden, og selv om I i århundreder har været adskilt i sekter, 

filosofier og religioner, vil I meget snart skulle samles omkring Min nye åbenbaring, hvis strøm af visdom 

vil få jer til at forstå, at I endelig har fundet "Det Sande Livs Bog", Åndens Bog. 

34 I har et desperat behov for Mit Ord; I er i åndelig tørst, fordi I mangler denne dug, som udgår fra 

Min fuldkomne kærlighed. I mangler forfriskning i ånden; derfor nærmer jeg mig jer for at tilbyde jer 

frugten af livets træ. 

35 Jeg kommer for kærligt at påpege jeres fejl for jer; og I skal også påpege andres fejl med den 

samme kærlighed og barmhjertighed, så den ene såvel som den anden kan erkende deres 

ufuldkommenheder og rette dem; men aldrig vil jeg sige et ord, der vil få jer til at fordømme jeres 

naboers handlinger eller gøre nar af deres tro eller kultiske handlinger. 

36 Ved I, hvilke vildfarelser I har været igennem i forsøget på at hylde Mig? Hvem husker sin ånds 

fortid? 

37 Hvis jeg fortalte jer, at I har tilbedt de vilde dyr eller stjernerne, og at I har skabt guder med 

menneskelige kendetegn i jeres fantasi, at I har kastet jer ned for at tilbede rovdyr, fugle og krybdyr, ville 

det virke mærkeligt for mange af jer. Men jeg kender jeres åndelige udvikling, og derfor siger jeg jer, at I 

skal være forstående, respektfulde og barmhjertige over for jeres næste, over for dem, der er på et 

lavere udviklingsniveau end I selv, for på den måde vil I virkelig bevise jeres åndelighed. 
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38 Jeg alene har autoritet til at påpege folks fejltagelser, fejl som jeg retter med min visdom og 

tilgiver med min kærlighed. 

39 Menneskeheden er slave af sekter og perverse kulter, af laster og skændsler; derfor betragter I 

hinanden som fjender, for I er intolerante over for jeres naboer. 

40 Men jeg siger jer igen, at ingen har ret til at foragte eller latterliggøre sine brødres åndelige 

overbevisninger. 

41 I er mine midlertidigt fortabte får, og jeg kommer ikke for at bringe jer døden, men for at frelse 

jer, for at lære jer og for at forene jer. Jeg kommer som før for at fortælle jer, at I skal elske hinanden; at I 

har et andet, højere liv hinsides denne tilværelse; for i Faderens hus er der uendeligt mange boliger. 

42 Hvis menneskene følte ægte kærlighed til deres brødre, ville de ikke skulle lide under det kaos, 

som de befinder sig i. Alt i dem ville være harmoni og fred. Men denne guddommelige kærlighed forstår 

de ikke, og de vil kun have den videnskabelige sandhed, den afledte sandhed, den, som de kan bevise 

med deres menneskelige ræsonnement; de vil have den sandhed, der appellerer til hjernen, ikke den, der 

når hjertet, og nu har de resultatet af deres materialisme: en egoistisk, falsk menneskehed fyldt med 

lidelse. 

43 I denne tid er religioner og sekter forvirrede; men jeg påpeger for jer, at de har haft en høj 

oprindelse, og at der over deres vildfarelser stadig er spor af renhed og lys, som Mine oplyste har 

efterladt i dem. 

44 Hvis I har brugt nogle af jeres videnskaber til at undersøge og dømme Mig, synes I så ikke, at det 

er mere fornuftigt at bruge dem til at undersøge jer selv, indtil I indser jeres natur og ødelægger jeres 

materialisme? Tror du måske, at din Fader ikke kan hjælpe dig med dine gode videnskaber? Sandelig 

siger jeg jer, at hvis I var i stand til at føle essensen af guddommelig kærlighed, ville viden let nå jeres 

sind, uden at I behøver at trætte jeres hjerner og udmatte jer selv ved at studere den viden, som I anser 

for dybtgående, og som i sandhed er inden for jeres rækkevidde. 

45 Men hvis jeres videnskaber, observationer og studier skulle føre jer til kærlighed, hvis det 

endelige formål med denne tørst efter viden var at hylde jeres Fader ved at tjene jeres næste, den 

mindste, svageste og mest trængende, med stadig større perfektion, så ville jeg ikke sige noget til jer. 

Men når jeg ser, at I gennem jeres videnskaber formindsker og nedgør selv jeres Gud ved at sætte 

grænser for ham, tilskrive ham fejl og give ham former, som han ikke har; når jeg ser, at I samtidig laver 

afguder af materie og guddommeliggør ufuldkomne mennesker og betragter dem som hellige, så siger 

jeg jer, at I hverken har kendt den sandhed, som I burde have, eller har ret til at give nogen en hellig eller 

guddommelig rang. Det tilhører kun din Gud og Herre. 

46 I kan ikke repræsentere eller definere det Uendelige, fordi I ikke kan forstå det med jeres 

begrænsede sind; jeres sprog kan heller ikke udtrykke det guddommelige eller forklare det uforklarlige i 

menneskelige termer. 

47 Forsøg ikke at indfange Gud i ord eller billeder, som aldrig kan give dig en idé om sandheden. 

48 Sig "Gud" med ydmyghed, men sig det på en inderlig måde, og hvis du vil have en idé om Herrens 

enorme kærlighed til dig, så tænk på Jesus. 

49 Med allegorier, billeder, symboler eller dårlige repræsentationer af Gud vil I kun opnå, at jeres 

brødre fornægter mig eller bliver småtænkende. 

50 For at afsløre det guddommelige er jeres sprog for begrænsede; derfor har jeg til alle tider været 

nødt til at tale til jer i lignelser, i korrespondancer; men nu ser I, at selv når jeg har talt til jer på denne 

måde, har I kun forstået mig lidt, fordi I har manglet den nødvendige vilje til at udforske mine 

åbenbaringer. 

51 I skændes altid om betydningen af jeres ord, og i det omfang I opfinder flere ord, forvirrer I jeres 

sind endnu mere. O I mennesker med mange ord, mange sprog og mange trosretninger, men med meget 

få kærlighedsværker! 

52 Se på fuglene, der synger på samme måde og med samme enkelhed i alle jordens ender. 
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53 Jeg kan fortælle dig, at alle skabninger kender og forstår hinanden bedre end mennesker. 

Hvorfor? - Fordi de alle lever på den vej, som jeg har udstukket for dem, mens I, når I går ind på områder, 

der ikke er beregnet til jer, bevæger jer væk fra jeres rette vej, som er åndens vej, og når I først har 

fortabt jer i materialismen, forstår I ikke længere det åndelige, det guddommelige og det evige. 

54 Men her har du mig, menneskeheden; jeg lærer dig, hvordan du selv i din materielle tilstand kan 

være i harmoni med det åndelige liv og forvandle dine fejltrin på jorden til et livsværk med ægte 

fremskridt, som vil give dig høje og ædle tilfredsstillelser i denne verden, og når du forlader 

menneskelivet, vil du finde en uendelig høst af herlige overraskelser for din ånd. 

55 Tag Jesus som dit forbillede! - På hvilken måde? - Ved at elske din næste som dit eget barn, som 

din mor, som din bror, som dig selv. 

56 I har til alle tider haft ledere, som har lært jer kærlighedens kraft. De var jeres mere avancerede 

brødre, med større viden om Min Lov og større renhed i deres gerninger. De gav jer et eksempel på 

styrke, kærlighed og ydmyghed, da de skiftede deres liv med afvigelser og synder ud med en tilværelse, 

der var helliget godhed, offervilje og aktiv næstekærlighed. 

57 Fra barndom til alderdom har I tydelige eksempler på alt det, der opnås med kærlighed, og på de 

lidelser, der skyldes mangel på næstekærlighed, men I - mere hårdhændede end klipperne - har ikke 

forstået at lære af de lektioner og eksempler, som hverdagen giver jer. 

58 Har du nogensinde observeret, hvordan selv rovdyrene reagerer blidt på et kald om kærlighed? 

På samme måde kan elementerne, naturkræfterne, reagere, alt hvad der findes i den materielle og 

åndelige verden. 

59 Derfor siger jeg jer, at I skal velsigne alting med kærlighed i Faderens og Universets Skaberens 

navn. 

60 At velsigne er at mætte. At velsigne er at føle det gode, at sige det og at give det videre. At 

velsigne er at gennemtrænge alt, hvad der omgiver dig, med tanker om kærlighed. 

61 Handl på denne måde, og jeg vil forherlige jer, når I har nået jeres mål, efter at I har fundet den 

guddommelige essens i jer selv, jeres livs oprindelse og de gaver, som jeg har udstyret jer med. Kampen, 

fortjenesterne og jeres overensstemmelse med Min Lov vil få jer til at danne én vilje, én ånd med Min 

Guddommelighed. 

62 Mit Lys kommer jer i møde for at hjælpe jer med at stige op, for jeg er alle tiders Mester. Jeg er 

ikke kommet i én tidsalder; jeg har i al evighed vist jer "Bogen" og har krævet, at I kender jer selv 

åndeligt, så I ved, hvad jeres gaver er, og så I kan føre et eksemplarisk liv, hvor sundhed, styrke og tillid 

stråler. På denne måde vil I være i stand til at hæve jeres ånd og forberede jer på det evige liv. 

63 Når mennesket har åndelig styrke, er det fordi dets ånd har forstået at styrke sig selv i dyd. 

64 Nogle af jer kommer til Mig for at få trøst eller for at finde løsningen på et problem eller svaret på 

et spørgsmål, efter at have konsulteret de lærde eller stjernerne, og det er fordi I har manglet tro og ikke 

har haft den styrke eller sikkerhed, som en, der virkelig tror; men sandelig siger Jeg jer, at Min 

Guddommelige Vilje er vigtigere end al viden om fremtiden. Den, der elsker, den, der tror, er forenet 

med Mig, for Jeg er Kærligheden, Fornuften og Retfærdigheden. 

65 Glem ikke, at I er mine børn, og hvis I ved, hvordan I skal leve i harmoni med mig, behøver I ikke 

spørge jeres brødre eller konsultere bøgerne eller stjernerne, for jeg taler til jeres ånd gennem jeres 

samvittighed, og når I hører det, vil I styre jer selv med visdom og vide, hvordan I skal leve i 

overensstemmelse med min vilje. 

66 Vågn op til denne stemme, anerkend dine evner og sæt dem i det godes tjeneste. Modtag dette 

budskab, som jeg sender jer, så det kan lede jeres skridt, for jeg forventer, at I afslutter jeres arbejde på 

jorden for at give jer højere opgaver, blandt andet at blive menneskehedens beskyttere. 

67 Føl, at I er ånder, og bind jer ikke til materien, gør ikke jeres liv svært! Du skal ikke have 

ærbødighed eller tilbedelse for noget, medmindre det er kærlighed til din Fader og også til din næste. 

Det sande liv er forankret i ånden, ikke i kroppen, for sidstnævnte lever kun for en tid og forsvinder 

derefter, mens sidstnævnte lever evigt. 
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68 Hvad nytter dine jordiske skatte dig, hvis du ikke ved, hvordan du kan få åndens skatte? Hvad vil I 

være i den åndelige dal andet end fattige ånder, som ikke har været i stand til at arbejde sig frem til fred 

og lykke for at nyde dem i det evige liv? 

69 I har alle en faderlig arv, når I er sendt til jorden, men I kender ikke dens værdi, I er ikke i stand til 

at opdage den i jeres ånd, og I søger den uden for jer selv. Jeg beder jer om at tænke over denne lære. 

Hvis du søger visdom, har du den i dig selv. Hvis du søger magt - så er den inden i dig: i sundhed, i åndelig 

kraft, i talent. Hvis I søger skønhed - jeg har også givet jer den, I behøver blot at genkende jer selv, og I vil 

finde det, I længes efter. Hvis du ønsker at lære andre regioner at kende - så sæt dig selv der åndeligt, og 

du vil finde andre livsstadier, hvor ånden lever i større fuldkommenhed. 

70 Jeres skæbne er at stige op og besidde det, der er mit, fordi I er mine meget elskede børn. 

71 Bliv rene ånder igen! Det er derhen, hvor min instruktion fører dig, for at bringe dig til 

fuldkommenhed. Sandelig, siger jeg jer, når I vender tilbage til det, vil I ikke længere lide nogen smerte, 

for I vil være kommet ind i Faderens hjem. 

72 Jeg vil hjælpe dig med din frigørelse. Mit lys vil hjælpe dig i dine vanskeligheder. Men fra nu af gør 

ikke mere ondt mod nogen, så I ikke skader jer selv. 

73 Tag min magt, alle mine naturkræfter står til din rådighed, alt er inden for din rækkevidde. Lev for 

at elske og tilgive, som jeg elsker og tilgiver dig. 

74 Elsk alt, velsign alt; således lærer jeg jer, hvordan I skal være mine disciple på jorden, og hvordan I 

vil være en lysets ånd i det hinsides, hvor I vil ankomme med sand fred for at indtage den plads, som 

jeres Fader har bestemt for jer. Hvis du gør det, vil du ikke blive født igen i denne verden, hvor du lider, 

for du vil forstå, at denne lidelse ikke kan være evig for din ånd. Så vil du stige op til andre livsverdener og 

med glæde udføre de opgaver, der vil komme til dig i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 15  
1 På denne morgen med højtidelig mindehøjtidelighed beder jeg jer: Hvad har I gjort af den lov, 

som jeg har sendt til menneskene gennem Moses? Var disse bud kun givet til det daværende folk? 

2 I sandhed siger jeg jer, at den velsignede sæd ikke er i menneskenes hjerte, fordi de ikke elsker 

mig og heller ikke elsker hinanden; de ærer ikke deres forældre og respekterer ikke andres ejendom; i 

stedet tager de livet af hinanden, bryder ægteskaber og bringer skam over sig selv. 

3 Hører I ikke løgnen fra alle læber? Er I ikke blevet klar over, hvordan en nation berøver en anden 

nation freden? Og alligevel siger menneskeheden, at den kender min lov. Hvad ville der ske med 

menneskene, hvis de helt glemte mine bud? 

4 Forstå, at loven er den vej, der er banet af den eneste Skaberens kærlighed til at vejlede hver 

enkelt af hans skabninger. Tænk på det liv, der omgiver dig, som består af uendeligt mange grundstoffer 

og organismer, og du vil til sidst opdage, at ethvert legeme og ethvert væsen bevæger sig ad en vej eller 

et forløb, der synes at være styret af en fremmed og mystisk kraft. Denne magt er den lov, som Gud har 

givet hver enkelt af sine skabninger. 

Hvis du studerer disse betydningsfulde processer, vil du til sidst komme til den erkendelse, at alting 

lever, bevæger sig og vokser under en overordnet kommando. I vil også indse, at midt i denne skabelse 

optræder mennesket, som adskiller sig fra alle andre skabninger, fordi der i ham findes fornuft og fri vilje. 

I menneskets ånd findes der et guddommeligt lys, som er samvittigheden, der oplyser dets intelligens 

og stimulerer det til at opfylde pligter. For hvis en uimodståelig kraft skulle tvinge ham til kun at følge 

den rette vej, ville hans pligtopfyldelse være helt uden fortjeneste, og han ville føle sig ydmyget i 

bevidstheden om, at han var ude af stand til at handle efter sin egen vilje, og at han på trods af det var 

underlagt en lov. 

Men hvem kan under de betingelser, som din tilværelse foregår under, lede dine tanker mod det 

gode? - Kun samvittighedens guddommelige lys, som instruerer mennesket i at opfylde loven - et lys, som 

bor i ånden og gennem den åbenbarer sig for materien. 

5 Hvorfor fulgte ånden ikke samvittighedens stemme fra begyndelsen? - Fordi den ikke havde 

udviklet den tilstrækkeligt til at forstå og opfylde de bud, den gav den, og samtidig beherske kødets 

drifter. Den frie vilje og materiens indflydelse er de prøver, som din ånd udsættes for. 

6 Hvis menneskene havde lyttet til deres samvittigheds stemme fra begyndelsen, som Abel gjorde, 

tror du så, at det ville have været nødvendigt for din Fader at dukke op fra tid til anden for at forklare dig 

loven og lære dig åndens udviklingsvej? Sandelig, siger jeg jer: Nej, hvis du havde underkastet dig Min 

Lov og været lydig mod den, ville alle Mine åbenbaringer og lærdomme have nået dig gennem din 

samvittighed. Men da jeg så denne menneskehed fanget i de lidenskaber, som verden tilbød den, døv for 

min stemme og for blind til at se det åndelige lys, der oplyste dens vej, måtte jeg materialisere* min lov i 

den første æra ved at hugge den i sten og åbenbare mig selv for deres fysiske sanser for at besejre deres 

materialisme**. 
* Materialisere: gøre fysisk synlig. 
Materialisme: Uspirituel livsopfattelse, der kun anerkender det materielle som virkeligt og betydningsfuldt. 
7 Endnu en gang vendte menneskeheden sig væk fra mine bud, og jeg måtte komme til folk for at 

undervise dem. Det var ikke nok, at jeg gav jer min lov i denne materielle form, og den indeholdt heller 

ikke alt, hvad Faderen havde at sige jer, og derfor sendte jeg jer Jesus, gennem hvem I skulle høre Guds 

ord. Han talte til jeres hjerter. Denne Mester kendte de veje, der fører til menneskets inderste, og med 

sine ord, med sine gerninger og sit offer på korset rørte han jeres slumrende hjerter. Han vækkede jeres 

ubevægelige følelser, fordi han vidste, at uden denne forberedelse ville tiden ikke komme, hvor 

mennesket ikke ville høre i sin egen ånd stemmen fra sin Herre, som nu er hos jer, som det blev meddelt 

jer. 

8 Det er jeres Gud, der taler til jer, min stemme er loven. I dag hører I det på ny, uden at det er 

nødvendigt at hugge det i sten eller at sende mit ord inkarneret iblandt jer. Det er Min guddommelige 



U 15 

98 

stemme, der kommer til jeres ånd og åbenbarer den begyndelsen på en tidsalder, hvor mennesket vil 

blive retfærdigt, forsone sig med sin Skaber og rense sig selv, som det står skrevet. 

9 Misforstå ikke Mine ord ved at sige, at loven fra den første æra var kødets lov, og at loven fra den 

anden æra kun talte til jeres hjerte; for jeg har til enhver tid berørt den mest følsomme og udviklede del 

af jeres væsen for at gøre Mig selv kendt og følbar der. Min lov har altid talt til din ånd, for det er den, 

der styrer sagen* i menneskelivet. 
* Materie: menneskets kødlige legeme, også generelt for objekt, materiale osv. 

10 Da nogle af mine disciple fra den anden æra var vidner til deres Mesterens forvandling på Tabor-

bjerget, da de så Moses blive vist ved hans højre hånd og Elias ved hans venstre, faldt de til jorden, fordi 

deres sjæle blev forfærdet over den uforlignelige storhed af det, som deres øjne så. Bagefter bad jeg dem 

om at holde det hemmeligt for at gøre det kendt, når tiden var inde. For det var nødvendigt for mig at 

forlade denne verden på forhånd, så at I, når disse oplevelser (af disciplene) blev bragt til jeres kendskab, 

ville forstå, at de talte til jer om fremtiden og annoncerede den. 

11 Åh, hvis menneskeheden i denne tid ville forstå betydningen af denne forvandling, og hvis de ville 

forstå, at Mine disciples vidnesbyrd var beregnet til folk i denne tid, hvor stort ville deres fremskridt ikke 

være! 

Den mejsel, som indgraverede mine bud i stenen på Sinaibjerget, er den samme, som nu skriver de 

guddommelige tanker i dit hjerte; din Frelsers blod, som var den lære, der talte til dig om kærlighed, 

opstandelse, evigt liv og højeste lykke, er den samme, som jeg nu udgyder i dette ords essens; og den 

profeti og autoritet, som Elias forbløffede menneskene med, er den samme, som I nu oplever i de 

manifestationer, jeg giver jer i denne tid. 

12 Mine disciples kamp i denne æra vil være større end nogensinde før for at få Min Lov indført på 

denne jord. Men for at åndeliggørelsen kan herske i denne verden, hvorfra al retfærdighed, al kærlighed 

og al fornuft udspringer, skal verdens folk og nationer først drikke et meget bittert bæger. 

13 Dette vil ske, når Guldkalven er ødelagt for evigt, når de unyttige ofre er afskaffet, når de åndelige 

goder, som I ikke vil bytte for jordiske goder, ikke længere er genstand for gevinst. Dette vil ske, så snart 

mennesket har nået den fulde udvikling af sin ånd og værdsætter de dyrebare gaver i sig selv, som hans 

Fader har givet ham fra begyndelsen af hans skabelse. 

14 For at hjælpe jer med at nå denne grad af åndeliggørelse er det derfor, at jeg nu kommer for at 

give jer mit ords livsblod, frugten af god smag. Jeg er den kærlige Fader, som giver jer brød og husly til 

jeres legeme, og for ånden det lys, som leder jer, så I kan give det videre til jeres brødre. Min 

helbredende balsam er også hos jer; nogle vil modtage den fuldt ud, og andre vil få deres smerter lindret. 

Nogle vil vaske deres egen gæld af, men andre vil ved deres eksempel hjælpe deres naboer med at rense 

sig. 

15 Vil du have min styrke? Så opfyld mine bud, elsk min lov, for du er ansvarlig for menneskeheden. I 

er de instruerede, og foran jer ligger den vej, som Elias har forberedt. Gå med velovervejede, blide skridt. 

16 I er lysets børn; lad ikke fristelsen trække jer ned i sine net. 

17 Tag apostlene fra den anden æra som eksempel, som talte om Faderen til folkemængderne, og 

de genkendte deres Gud og Herre i hans budbringeres gerninger. Jeg ønsker at se jer på samme måde; nu 

er tiden inde til at give jer selv helt og holdent til at forkynde min sandhed. 

18 Vend dig bort fra menneskers unyttige gerninger og hersk over kroppen. Lad den ikke styre dig. 

På denne måde vil jeg efter denne kamp se jer fulde af glæde og fred. 

19 Kæmp og arbejd, Israel, forsker og forstå, at med denne lære giver jeg jer de hvide klæder til at gå 

gennem verden og opfylde jeres mission. 

20 Stor er den rejse, jeg har udstukket for ånden til dens forberedelse, forsoning og 

fuldkommenhed. Hvis det lykkes dig at forbinde dig åndeligt med Mig, vil du føle dig stærk til kampen og 

lære at komme videre på vejen og overvinde de forhindringer, som du møder på den. 
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21 Ønsker du at blive regnet blandt mine apostle? Vil I regnes blandt mine disciple? Så vær 

vedholdende i jeres studier, sørg for at jeres udrustning går opad, så I snart kan bringe mit ord til jeres 

brødre. 

22 Menneskets ånd har udviklet sig, og derfor har videnskaben gjort fremskridt. Jeg har givet ham 

lov til at vide og opdage noget, han ikke vidste før, men han må ikke kun hellige sig materielle værker. Jeg 

har givet ham dette lys, så han kan arbejde for sin fred og lykke i det åndelige liv, der venter ham. 

23 Midt i denne verden, der består af forskellige skabninger, er mennesket det privilegerede væsen, 

som jeg har givet en del af min ånd og retten til at komme i kontakt med mig, til at have mig i sig selv, så - 

da han føler mig så tæt forbundet med ham - tilliden og troen på min guddommelighed vokser i hans 

ånd. 

24 Det endelige formål med skabelsen af denne verden er mennesket, og til hans glæde har jeg 

tilføjet de andre væsener og naturkræfter, så han kan bruge dem til sin bevarelse og forfriskning. Hvis 

han havde elsket og kendt Mig fra første færd, siden sin åndelige barndom, ville han i dag tilhøre en 

verden af store ånder, hvor der hverken ville eksistere uvidenhed eller forskelle, hvor I alle ville være lige 

i viden og i forfinelse af jeres følelser. Men hvor langsomt udvikler mennesket sig! Hvor mange 

tidsperioder er der ikke gået, siden han har levet på jorden, og alligevel er det ikke lykkedes ham at forstå 

sin åndelige opgave og sin sande skæbne. Han har ikke været i stand til at opdage sin ånd i sig selv, som 

ikke dør, fordi den har evigt liv; han har ikke forstået at leve i harmoni med den, og han har heller ikke 

anerkendt dens rettigheder, og denne har, berøvet sin frihed, ikke udviklet sine evner og er gået i stå. 

25 I dag, i lyset af de begivenheder, som mennesket selv har forårsaget, i lyset af krigen og 

oversvømmelsen af alle materialismens lidenskaber, er han forfærdet, fordi han hverken forstår eller er i 

stand til at standse ondskaben, og forskrækket spørger han sig selv om årsagen til dette resultat. For 

mennesket har forvildet sig fra sin åndelige udviklingsvej og styrter ned i afgrunden, uden at der er nogen 

menneskelig magt, der kan stoppe denne vold. 

26 Denne verden, der blev skabt med så megen kærlighed for at være mine børns midlertidige hjem, 

er blevet til en dal af uro, frygt og død; kun kærlighedens og dydens praksis vil kunne redde den. Derfor 

samler jeg nu alle "Israels spredte stammer" for at udruste dets ånd og sende det i kamp, indtil det opnår 

frelse og åndeliggørelse af menneskeheden. 

27 Alle, der er kommet til mig og har hørt mit ord, tilhører dette gamle og talrige folk, og 

efterhånden som jeg giver jer denne lære, vil I forstå, at jeres gaver har været skjult, og at de genopstår 

netop nu, fyldt med den styrke, som kærligheden giver jer. Jeres skæbne blev udstukket fra tidernes 

morgen, så I skulle være dem, der skulle våge over menneskeheden og formidle de budskaber, som jeg 

fra tid til anden har gjort jer opmærksom på. 

28 Tiden vil komme, hvor hele menneskeheden vil bestå af mine disciple, hvor I vil forstå mig og let 

gennemskue mit ord. De arrogante vil komme ned fra deres piedestal for at være sammen med Mig, og 

de lærde vil anerkende Mig som deres Mester. 

29 Jeg ønsker at se jer alle på åndeliggørelsens vej, hvor I får styrke og styrke i prøvelser, så jeg kan 

afsløre jer den visdomsskat, som er indeholdt i den bog, jeg viser jer i øjeblikket. 

30 Hvis I ønsker at blive mestre, må I udstyre jer selv. Fjern ethvert spor af afgudsdyrkelse i jer selv 

og lær en åndelig, ærbødig og oprigtig tilbedelse af Gud, som udelukkende er baseret på kærlighed. 

31 Selv hvis din hukommelse skulle blive dig utro - mit ord er i din samvittighed, hvor det aldrig vil 

blive slukket. Din ånd vil tale og vil være en kilde af visdom, som, når den flyder over, vil bringe lys til dine 

brødre på din udviklingsvej. 

32 Lad dig opfriske af mit nærvær, for også jeg glæder mig, når jeg giver dig min undervisning. Læs 

bogen og lær forklaringen på alt det, du ikke har forstået. Forstå den åndelige betydning af den 

undervisning, som jeg nu afslører for dig. Hvis I forbereder jer, vil I være lyset i det mørke, der omgiver 

menneskeheden i dag. 

33 Jeg forventer altid åndeligt fællesskab med jer. Enhver, der renser sig selv og stiger op til mig, vil 

føle, at han har giftet sig med mig, og jeg vil lede hans skridt på den bedste måde. 
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34 Mange undrer sig over, hvorfor jeg er vendt tilbage til jorden, eftersom jeg allerede har undervist 

jer i den anden æra med mit ord. Men I havde glemt min lov, og jeg fandt jer som skibbrudne i et hav af 

uvidenhed. Jeg har kæmpet for at bringe jer ind på fredens og sandhedens vej. Jeg tilbyder dig en stav at 

læne dig op ad, for du er udmattet af pilgrimsrejsen uden en guide, og derfor er jeg kommet for at 

hjælpe dig. 

35 Jeg samler mine nye apostle, som ikke vil være tolv, men et hundrede og fireogfyrre tusinde, og 

hver enkelt af dem vil have til opgave at forkynde min lære; de vil alle tale og være som budbringere, der 

bringer den gode nyhed, at Mesteren er kommet tilbage til menneskene som Helligånden. 

36 Siden 1866 har jeg i menneskeheden søgt efter nye disciple og forberedt dem til at respektere 

mine bud med overgivelse og til at være forløbere for nye apostle, som skal komme til mig. 

37 Der vil komme en dag, hvor mennesker vil få viden om Guds folk, og de vil søge dig for at bede dig 

om lys, mens andre vil bekæmpe din viden med deres meninger. Jeg ønsker ikke, at I, fordi I føler jer 

fattige og ydmyge, skal blive overrasket af dem, der taler et valgt sprog og præsenterer jer for teorier, 

som kun vil afsløre uklarhed eller et sparsomt lys. I, som kender sandheden i dette ord, fordi I ved, at det 

er min åbenbaring som Helligånden - lad jer ikke forvirre. 

38 Jeg ønsker heller ikke, at I skal gemme jer af frygt, men at I skal stå ansigt til ansigt med dem, der 

beder om jeres hjælp. For alle skal I have kærlighedsord, der vækker og bevæger dem og får dem til at 

føle Mit nærvær. Det er sådan, du vil blive genkendt. 

39 Elias er tæt på jer og opfylder den store opgave, jeg har betroet ham, nemlig at inspirere jer til 

fornyelse, så I kan rejse jer i søgen efter fred, forbedring og åndelig fuldkommenhed. 

40 Snart vil du hvile dig fra dit arbejde. Dette store arbejde udføres med hjælp fra mange ånder, som 

jeg hver især har tildelt en specifik opgave. 

41 I, som følger mig, er min hær, og jeg er jeres Fader, som har gjort det til sin mission at forløse sine 

børn. Jeg går foran dig for at vejlede dig. Ønsker du at følge mig? - Dit hjerte siger ja, og jeg modtager din 

længsel. Se, jeg beder ikke om mere af jer, end hvad I kan gøre, men jeg siger jer, at I vil skulle kæmpe 

meget med jeres gaver, hvis I ved, hvordan I skal bruge dem, og hvis I elsker mig i sandhed. 

42 Den åndelige lov kommer før den menneskelige, derfor skal I give mig jeres tribut før verdens lov. 

Se naturen med sine marker og bjerge, sine have, skove og ørkener; den bringer i sin helhed og i hvert 

øjeblik sit offer til Skaberen, der har skabt den og opretholder den. Alle manifesterer deres 

taknemmelighed over for Mig ved at vidne om Mig. Hvorfor viser I mig ikke en værdig ærbødighed? 

Hvorfor beder du om min tilstedeværelse for så at tvivle på mig? 

43 Udrust jer selv, så I kan udforske jeres åndelige natur og forstå mit ord. Gennemtræng min 

undervisning, undersøg den, jeg tillader dig at gøre det, udspørg mig, men kom til mig. Overgiv jer selv til 

Mig med den tillid, som I har, når I er børn, og følg jeres forældre overalt; elsk og stol også på jeres 

himmelske Fader. 

44 Jeg ønsker ikke, at du skal fælde tårer eller forårsage Mig smerte. Du har grædt meget og ofte 

vandret gennem ørkenerne (i livet). Efterlad ikke dine børn dette frø af sorg, som du har båret med dig. 

Lad disse væsener se et liv med retfærdighed, arbejde og opfyldelse af min lov, så de kan se fred og 

velstand blomstre. 

45 Hvorfor undrer I jer, folk, over det mirakel, som jeg viser jer i denne tid, hvor jeg giver mig selv til 

kende ved hjælp af det menneskelige sind? Større gerninger udførte jeg i tidligere tider, og I troede på 

dem. 

46 Jeg ved, at årsagen til jeres forbavselse skyldes, at I har fjernet jer fra den åndelige lære, for i lang 

tid har I kun troet på det, I ser, på det, I rører ved, og på det, I beviser ved hjælp af jeres videnskab. 

47 I den første æra, da Israel læste Skrifterne, overvejede loven og bad i forventning om den lovede 

Messias, var dets liv fyldt med tegn og åndelige manifestationer, dets hjerte var følsomt over for de 

budskaber, Herren sendte det, og det troede på alt dette, fordi det havde tro. 

48 Men tro ikke, at alle børn af dette folk vidste, hvordan de kunne modtage de guddommelige 

budskaber. Nej, de rige, nærige følte intet, de hverken så eller hørte, ligesom præsterne, der, selv om de 
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havde profetiens bog åben foran deres øjne, heller ikke opfattede det åndelige liv over menneskene; for 

blinde og hovmodige på den plads, de indtog, kunne de ikke høre Herrens kald, som allerede var nært 

forestående. 

49 Hvem var da de, som bad om natten i Judæa, som holdt vagt og modtog i deres hjerter det lys, 

der tændte håbet? Hvem var de, der havde profetiske drømme og var i stand til at forudse med deres 

hjerter og give en åndelig fortolkning af skrifterne? - De var de ydmyge, de fattige, slaverne, de syge, 

dem, der hungrede efter lys, dem, der tørstede efter retfærdighed, dem, der havde brug for kærlighed. 

50 De var folkets folk, mænd og kvinder af enkelt hjerte, de havde ventet på deres frelser i 

århundreder. 

51 Den nat, hvor Jesus blev født til dette liv, var det de fattige hyrder i Betlehem, der skælvede ved 

synet af Herrens åndelige budbringer, der lod dem vide, at deres længe ventede frelser var kommet. 

52 I denne højtidelige time sov de rige, de store og de mægtige. 

53 Også på den tid sov de store, herrerne, de rige, de lærde og teologerne dybt, mens Min stråle 

steg ned til folket for at bringe dem Mit budskab for første gang. 

54 Hvor få ventede mig, og hvor få troede på min tilstedeværelse! 

55 Men de, der kom til mig, var mænd og kvinder med enkle hjerter og ringe indsigt, som de vantro 

gør nar af, fordi de tror på overnaturlige manifestationer og taler om mærkelige doktriner. 

56 Døm ikke dårligt over dem, hvis manglende forberedelse får dem til at begå en fejl, for de bevarer 

i det mindste intuitionen af det åndelige, hvilket er beviset på en hemmelig længsel efter at forene sig 

med Faderen, at nærme sig lysets verden, at modtage et kærlighedsord fra ham. 

57 Disse fattige, der ikke er blevet forblændet af verdens falske glans, er dem, der har intuition, 

dem, der forudser, dem, der drømmer, dem, der vidner om det åndelige, og jeg har opsøgt dem for at 

åbne visdommens bog for deres øjne og dermed i rigelig grad tilfredsstille deres ønske om viden og 

sandhed. 

58 Jeg har gjort min tilstedeværelse håndgribelig for dem, og jeg har gjort den åndelige verdens 

nærhed håndgribelig for dem som belønning for deres håb og tro. 

59 Jeg talte også til dem om deres gaver, om deres opgave, om værdien af Min undervisning, så de 

ville fjerne alt det fra deres hjerter, som ikke hører til dette arbejde, og så deres vidnesbyrd ville nå deres 

brødres hjerter højt og fuld af lys. 

60 Rejs dig op, Israel, og stig op på det åndelige bjerg, for jeg er nu din hjælper. I denne tid vil I alle 

hjælpe mig med det kors, som jeg bærer på mine skuldre af kærlighed til menneskeheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 16  
1 Fred i sind og hjerte være i alle, der elsker hinanden! - På denne nådens dag modtager I 

Mesterens inspiration, som er absorberet gennem hjernen på disse skabninger, som er forberedt og 

bestemt af Mig til at viderebringe Mit guddommelige budskab til menneskeheden. 

2 Tag imod min åndelige kærtegn i dag, I store skare, jeg byder jer velkommen og fylder jer med 

nåde. 

3 Hør, disciple: Vær bevidste om, at et atom af Mit væsen manifesterer sig blandt jer. En vibration 

af guddommelig kraft underviser dig. En emanation af hans universelle væsen oplyser dig. Der har aldrig 

været en tid, hvor Gud ikke har været manifesteret. Til alle tider, i alle tidsaldre, har der været, er og vil 

der være denne Guddommelige Vibration. I løbet af tiderne har Faderen ikke holdt op med at give jer 

gavn af sin kærlighed, for i hans Ånd, ligesom i skabelsen, vibrerer alting, alting er aktivitet og liv. Og 

begivenhederne i denne verden er ekkoer og afspejlinger af det åndelige liv. 

4 Gennem århundreder har Gud ikke forladt menneskeheden, for den ene kan ikke adskilles fra den 

anden. I dag var det Faderens vilje at forbinde jer med mennesket åndeligt på den måde, I ser og hører, 

for tiden er kommet, hvor I må gøre jer klar til at modtage mig fra ånd til ånd. 

5 Men du har endnu ikke åndelig følsomhed, og derfor opfatter du ikke guddommelig inspiration 

med klarhed. 

6 Før Faderen gav sig selv til kende for menneskeheden i Jesus, sendte han jer sine åbenbaringer 

ved hjælp af materielle former og begivenheder. Under navnet Kristus har I lært ham at kende, som 

åbenbarede Guds kærlighed blandt mennesker, men da han kom til jorden, havde han allerede 

åbenbaret sig selv som Fader, og derfor må I ikke sige, at Kristus blev født i verden - det var Jesus, der 

blev født, det legeme, som Kristus boede i. 

7 Tænk, og I vil til sidst forstå mig og erkende, at Kristus var før Jesus, for Kristus er Guds kærlighed. 

8 Når dette er afklaret, skal I ikke længere lade jer vildlede, lad jer ikke længere forføre og hold op 

med at fordybe jer i det mudrede vand af gamle og fejlagtige fortolkninger, som I har fået gennem 

traditionen. I er dækket af slør af uvidenhed, som jeg river i stykker ved hjælp af lyset fra mit ord, så 

visdom kan komme ind i jer. 

9 Glem derfor ikke, at Kristus er Guds kærlighed; det er derfor, at da han åbenbarede sig gennem 

Jesus, blev I forfærdet og forvirret, og selv i lyset af hans mirakler troede I ikke på ham, fordi hans magt 

er for uendelig til, at jeres begrænsede sind kan forstå den. 

Således sker det, at nogle fornægter mig, andre er forvirrede, og endnu andre studerer og undersøger 

mig i overensstemmelse med deres tankegang og deres evne til at forstå. Der er få, meget få, der er i 

stand til at forstå Kristus. Jeg siger jer dette, fordi jeg finder ringe kærlighed i hjerterne, fordi I ikke elsker 

hinanden, end ikke blandt brødre. 

10 Elsk din næste som dit eget barn, så vil du begynde at forstå Jesus, du vil elske ham, du vil føle 

ham, du vil være nødt til at afspejle Kristus i dine gerninger. Men jeres ånd kender Mig lidt mere; derfor 

sker det, at nogle af jer søger Messias, andre Gud den Almægtige, for at han kan give jer en stråle af lys 

og håb, der kan lindre jeres smerte og oplive jeres længsel efter at komme tættere på ham. Det skyldes, 

at jeres ånd gennem samvittigheden har mindet om sin Skaber, om Kristus, som aldrig har holdt op med 

at søge og elske jer, I mennesker, for jeg siger jer igen, at den åndelige manifestation ikke er ophørt med 

at eksistere, og at den heller aldrig vil ophøre med at være. 

11 De oplyste i tidligere tider så altid en lysglimt, de hørte altid Mit Ord. Profeterne, de inspirerede, 

forløberne, grundlæggerne af doktriner af høj åndelighed vidnede om, at de hørte stemmer, der syntes 

at komme fra skyerne, bjergene, vinden eller et andet sted, de ikke kunne identificere; at de hørte Guds 

stemme, som om den kom fra ildtunger og mystiske ekkoer. Mange hørte, så og følte ved hjælp af deres 

sanser, andre ved hjælp af deres åndelige kvaliteter; det samme sker nu. 

12 Sandelig siger jeg jer: De, der modtog mine budskaber med deres fysiske sanser, fortolkede den 

guddommelige inspiration åndeligt, og det gjorde de i overensstemmelse med deres fysiske og åndelige 
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udstyr, i overensstemmelse med den tid, hvor de var i verden, ligesom det sker nu med de menneskelige 

redskaber, som I kalder stemmebærere eller "gavebærere". Men jeg må fortælle jer, at de i tidligere 

tider, ligesom i nutiden, har tilføjet renheden af de guddommelige åbenbaringer deres egne ideer eller 

dem, der var fremherskende i deres omgivelser, og bevidst eller ubevidst har de ændret renheden og den 

ubegrænsede essens af sandheden, som i sandhed er kærlighed i dens højeste åbenbaringer. 

13 De åndelige vibrationer og inspirationer var i dem, og både de "første" og de "sidste" har vidnet 

og vil vidne om denne inspiration, der nåede deres ånder, næsten altid uden at vide hvordan, på samme 

måde som det sker for mange i dag, og som det vil ske for endnu flere i morgen. 

14 Ordene, fortolkningerne og måden at handle på skyldes de mennesker og den tid, de lever i, men 

det er først og fremmest den højeste sandhed. 

15 På grund af manglende åndelig forberedelse er det nødvendigt for jer, at guddommelig 

inspiration kommer til at materialisere sig og vækker jer fra jeres åndelige søvn. De avancerede ånder 

havde ikke brug for denne form for åbenbaring. 

16 Alt åndeligt i universet er en kilde til lys, synligt eller usynligt for dig, og dette lys er styrke, er 

kraft, er inspiration. Lyset strømmer også fra ideer, ord og værker, alt efter hvor rene og majestætiske de 

er. Jo højere idéen eller værket er, jo mere delikat og subtil er dens vibration og den inspiration, der 

udgår fra den, selv om det er vanskeligere for materialismens slaver at opfatte den. Ikke desto mindre er 

den virkning, som de høje tanker og gerninger har på åndelig vis, stor. 

17 Materialisering er modstanderen af spiritualisering, men forstå, at jeg henviser til den form for 

materialisering, der fører dig til afvigelser, laster, degeneration og nederdrægtige lidenskaber. 

18 Selv om størstedelen af menneskeheden vil tvivle på sandheden i Min forkyndelse til menneskene 

- sandelig, siger Jeg jer igen, denne forkyndelse finder sted i de inkarnerede og disinkarnerede ånder 

uden afbrydelse, fra det første øjeblik af deres skabelse. 

19 Hvis det er lykkedes dig at sende dine budskaber over store afstande ved hjælp af din 

skarpsindighed og videnskab, som er en af de mange mentale evner, du besidder, hvordan kan du så 

antage, at Gud ikke kan formidle et budskab til mennesket ved hjælp af et følsomt og intelligent 

menneskeligt "apparat"? 

20 For det er det menneskelige legeme: et apparat, der er udstyret med en så stor perfektion, som 

mennesket ikke vil være i stand til at give sine mest komplicerede og største videnskabelige værker. Hør 

mit ord, jeg taler om menneskets materie, ikke om dets ånd; for selv om ånden ikke kan opnå sin Faders 

kraft, vil den uden tvivl være i stand til at udføre større gerninger end dem, som det begrænsede 

menneskelige legeme er i stand til at frembringe. 

21 Hvis din begrænsede intelligens har været i stand til at opnå viden og har gjort opfindelser, som 

du synes er vidunderlige - hvad vil du så ikke opnå med din ånd, og til hvilke gerninger vil din Herre ikke 

være i stand til? 

22 Han har en dårlig opfattelse af sin Gud, som han anser for mindre end mennesker. 

23 Hvorfor er du overrasket over, at Gud sender dig sit lys, som er visdom og skinner over jer alle, og 

at han har skabt en form for kommunikation til sine børn? Hvorfor tror I, at noget er umuligt for jeres 

Gud, når I selv siger, at han ved alt og kan gøre alt? Hvis I tror sådanne ting om mig, hvorfor modsiger I så 

jer selv så let? Beder du mig om at sende Jesus, hver gang jeg vil tale til dig, så du kan nagle ham fast til 

træet? 

24 Sandelig, siger jeg jer, I er ikke klar over, hvordan I mener, at jeg skal gøre mig selv mærkbar i jer. 

25 For at møde dig, siger jeg til dig: Hvis I ikke ønsker, at jeg skal bruge syndige kroppe til at give jer 

min kærlighed, så vis mig en retfærdig, en ren, vis mig en blandt jer, som ved, hvordan man elsker, og jeg 

forsikrer jer, at jeg vil bruge ham. Forstå, at jeg bruger syndere til at bringe syndere frem, for jeg kommer 

ikke for at frelse de retfærdige; de er allerede i lysets rige. 

26 Det er sandt, at I er syndere, men Gud foragter eller glemmer ikke nogen, selv om I tror det 

modsatte. Hvorfor er du blevet så blind, at du dømmer alting ud fra et øjeblik af dit materielle liv? Det er 

jer, der foragter og glemmer jer selv; det er derfor, I føler jer svage og trætte. 
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27 Tror I, at jeg glemmer mine meget elskede skabninger, selv om de er ulydige, når de har brug for 

mig og kalder på mig hele tiden? 

28 I synder meget og bryder lovene og har ofte glemt mig; men uendeligt meget større end alle jeres 

overtrædelser i jeres tilværelse er den himmelske Faders kærlighed til alle sine børn. 

29 Men jeg må fortsætte med at tale til jer om min manifestation, så I kan slippe af med al jeres 

tvivl. Mange af jer bekræfter det, som Mine oplyste har fortalt jer, f.eks. at Gud talte til dem gennem 

skyerne, ilden, vandet og vinden; men jeg spørger jer: Hvad synes du er mest korrekt, at tale til 

mennesket gennem disse elementer eller gennem ham? 

30 Hvor er din logiske tænkning, hvis den ikke hjælper dig med at forstå den enkleste lære? 

31. Mænd og kvinder i verden, I, som i jeres videnskab har glemt det eneste, der kan gøre jer kloge og 

lykkelige: I har glemt den kærlighed, der inspirerer alt, den kærlighed, der er i stand til alt og forvandler 

alt! I lever midt i smerte og mørke; for da I ikke praktiserer den kærlighed, som jeg lærer jer, er I skyld i 

jeres fysiske eller åndelige lidelser. 

32 For at opdage og forstå mine budskaber må I først være venlige og blide af hjertet, dyder, som er 

til stede i enhver ånd fra det øjeblik, den blev skabt; men for at vide, hvordan man føler den sande, høje 

følelse af kærlighed, må I åndeliggøre jer selv ved at dyrke jeres gode følelser; men I har ønsket alt i livet, 

undtagen åndelig kærlighed. 

33 I hvert øjeblik udstråler tanker eller åndelige vibrationer fra dig, men i de fleste tilfælde udstråler 

du egoisme, had, vold, forfængelighed og nederdrægtige lidenskaber. Du gør ondt og føler, når du bliver 

såret, men du elsker ikke, og derfor føler du ikke, når du bliver elsket, og med dine morbide tanker 

mætter du i stigende grad det miljø, du lever i, med smerte og fylder din tilværelse med ubehag. Men jeg 

siger jer: Gennemtrængt alt med fred, med harmoni, med kærlighed, og I vil blive lykkelige. 

34 Kærlighed har altid eksisteret i Skaberens ånd, og derfor må du forstå, at alle ånder også er blevet 

udstyret med den. 

35 I dag har I, på trods af jeres civilisations fremskridt, fjernet jer mere og mere fra den materielle 

natur og fra det åndelige, det rene, det rene, fra det, der er fra Gud. Derfor falder du for hver fase af dit 

liv i større og større svaghed, i større og større lidelse, på trods af dit ønske om at blive stærkere og 

lykkeligere for hver dag, du tilbringer på jorden. Men I vil nu tage et skridt fremad i opfyldelsen af Min 

Lov, I jordens indbyggere! 

36 Mesteren, som altid har talt til jer, kommer nu for at forklare jer sin lære ved hjælp af denne 

undervisning, idet han manifesterer sig selv i ord, intuition og inspiration og således vækker jeres ånd til 

lyset i de kommende tider. Så vil du få den guddommelige inspiration i forskellige former, som bliver 

stadig mere forbløffende for dig, stadig højere og mere fuldkommen. 

37 I dag er jeg kommet for at minde jer om at elske hinanden, sådan som Jesus lærte jer det. Jeg 

minder jer om Jesus, for i ham var inkarnationen af den universelle kærlighed. 

38 På Moses' tid blev der givet en lov om retfærdighed til folket, som lød: "Øje for øje og tand for 

tand". Denne lov, som for jer i dag ville virke afskyelig og hævngerrig, var dog retfærdig for datidens 

mennesker. 

39 Senere, da jeg blev menneske i Jesus, hørte I mig sige, og det blev skrevet ned, at "med den alen, 

som I måler med, bliver I målt". Med dette ord har nogle spurgt, om der er den kærlighed, 

barmhjertighed og tilgivelse i denne sætning, som Jesus prædikede. 

40 Det er på tide, at jeg selv forklarer jer grunden til den første tidsalders lov og grunden til Jesu 

ordsprog, for mange af mine lærdomme har jeg været nødt til at give jer lidt efter lidt gennem tiderne. 

41 I begyndelsen, da menneskets hjerte endnu ikke var følsomt over for følelsen af tilgivelse, og da 

næstekærlighed og overbærenhed endnu ikke var i spil i dets ånd, var det nødvendigt for mennesket at 

beskytte sig selv og sit gods, dækket af en lov, der gav det ret til at bruge sin styrke til selvforsvar. Som du 

kan se, var der tale om primitive love og skikke hos et folk, der som alle andre folkeslag var bestemt til at 

udvikle sig. 



U 16 

105 

42 Loven, som udsprang af Jesu ord, oplyste senere menneskers liv og sagde til jer: "Elsk hinanden", 

og afslørede også for jer, at "med den alen, som I vil måle med, vil I blive målt", hvorved Mesteren gav jer 

at forstå, at den retfærdighed, som mennesket havde opnået ved egen hånd, nu blev den guddommelige 

retfærdigheds eneret. Fra nu af vidste mennesket, at som han dømte, ville han blive dømt af Gud, og som 

han såede på jorden, ville han også høste i det hinsides. 

43 Mennesket tilbageholdt derefter sin broderskabende hånd, skurken afstod ofte fra sine 

forkastelige planer, og den, der havde til hensigt at stjæle, vidste og følte, at et blik fra uendeligheden 

holdt øje med ham, og at der fra det øjeblik ventede ham en dom. 

44 Der er gået århundreder, og selv om menneskene ved lidt mere om den guddommelige 

retfærdighed, har de endnu ikke forstået sandheden og har mange gange begået fejl, idet de endog har 

troet, at hvis de har syndet alvorligt på jorden, skal de ubarmhjertigt stå over for Guds dom for at 

modtage evig straf. - Til dette spørger jeg jer: Hvilken beslutning om omvendelse og opfyldelse af Min 

Lov vil kunne opstå i den, der betragter sig selv som fortabt fra starten? Hvilket håb kan den have, der 

forlader denne verden i vished om, at hans ånds fejl vil vare evigt? 

45 Det var nødvendigt, at jeg selv kom for at fjerne mørket fra jeres fejlagtige fortolkninger fra jer, 

og derfor er jeg her. 

46 I Jehova troede I, at I genkendte en grusom, frygtelig og hævngerrig Gud. For at bringe jer ud af 

jeres vildfarelse sendte Herren jer Kristus, sin guddommelige kærlighed, så at "når I kender Sønnen, kan I 

kende Faderen"; og alligevel tror den uvidende menneskehed, der igen er viklet ind i sin synd, at den ser 

en vred og fornærmet Jesus, som kun venter på, at de, der har fornærmet ham, kommer til den åndelige 

dal for at sige til dem: "Gå bort fra mig, jeg kender jer ikke"; og straks lade dem lide de mest grusomme 

pinsler i evigheden. 

47 Det er på tide, at I forstår betydningen af min lære, så I ikke falder i vildfarelse. Den 

guddommelige kærlighed vil ikke forhindre dig i at komme til mig, men hvis du ikke retter op på dine fejl, 

vil det være din samvittigheds ubønhørlige dommer, der vil fortælle dig, at du ikke er værdig til at 

komme ind i lysets rige. 

48 Men her har I mig på ny, menneskeheden, i ånden, som jeg lovede jer. 

49 Se lyset fra Sandhedens Ånd, som oplyser og vækker dem, der bor i mørket. 

50 Men til dem, der deltager i dette møde, siger jeg: Lyt opmærksomt til mit ord, for det vil åbne 

lysets veje for jer og oplyse jer om den sandhed, I har brug for at kende. 

51 Selv om man i livet må betale al gæld til Gud, er den betaling, hyldest eller offergave, man giver 

ham, i virkeligheden ikke til ham, men til den, der giver den. 

52 Hvis du tilbyder ham renhed, vil det være til gavn for dig; hvis du viser ham fortjenstfulde 

gerninger, vil de være de smykker, der løfter din ånd i Guds nærvær. Hvis du synder og senere omvender 

dig og gør bod på dine fejl, vil du blive belønnet med åndens fred og den lykke, der bor i den, som gør det 

gode. 

53 Når jeg ofte lader jer drikke det samme bæger, som I gav jeres brødre, er det fordi kun på denne 

måde vil nogle forstå det onde, de har forårsaget; og ved at gå igennem den samme prøvelse, som de har 

fået andre til at gå igennem, vil de komme til at kende den smerte, de har fået dem til at føle. Dette vil 

oplyse deres sind og vil resultere i forståelse, omvendelse og dermed opfyldelse af min lov. 

54 Men hvis du ønsker at undgå at lide eller tømme bitterhedens bæger, kan du gøre det ved at 

betale din gæld gennem omvendelse, gennem gode gerninger og alt det, din samvittighed siger dig, at du 

skal gøre. På denne måde vil du tilbagebetale en kærlighedsgæld, du vil gengælde en ære, et liv eller 

fred, sundhed, glæde eller brød, som du på et eller andet tidspunkt har stjålet fra dine brødre. 

55 Se, hvor forskellig virkeligheden af Min retfærdighed er fra den forestilling, du havde om din 

Fader! 

56 Glem ikke: Hvis jeg har sagt til jer, at ingen af jer skal gå tabt, så er det også sikkert, at jeg har sagt 

til jer, at enhver gæld skal betales og enhver overtrædelse slettes fra livets bog. Det er op til dig at vælge 

den måde at nå mig på. 
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57 Du har stadig din frie vilje. 

58 Hvis du foretrækker den gamle lov om gengældelse, som folk fra de stolte nationer stadig gør, så 

se deres resultater! 

59 Hvis I ønsker, at den alen, som I måler jeres brødre med, også skal måle jer, behøver I ikke engang 

vente på jeres indtræden i det andet liv for at modtage min retfærdighed; for her (på jorden) vil I, når I 

mindst venter det, befinde jer i den samme kritiske situation, som I har bragt jeres brødre i. Men hvis du 

ønsker, at en højere lov skal komme dig til hjælp, ikke blot for at befri dig fra den smerte, du frygter 

mest, men også for at indgyde dig ædle tanker og gode følelser, så bed, påkald mig, og gå derefter din vej 

i kamp for at blive bedre og bedre, for at blive stærk i prøvelser, kort sagt, for med kærlighed at betale 

den gæld, du skylder din Fader og din næste. 

60 Kærlighedens kald, som I nu hører fra disse stemmebæreres mund, er et forvarsel om store 

begivenheder for menneskeheden. Disse budskaber er gnister af visdom, som vil blive åbenbaret for 

menneskeheden i fremtiden. Det er begyndelsen på alle ånders opvågnen. Det er forberedelsen til 

åndeliggørelsens tidsalder, den tid, hvor I vil forløse jer selv i jeres himmelske Faders kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 17  
1 Elskede mennesker, her har I endnu et budskab fra den Guddommelige Mester, som vil bringe jer 

et skridt fremad i forståelsen af Min lære; for I må ikke stoppe på vejen til åndelig udvikling. 

2 Jeg kommer ikke for at opmuntre jer til stagnation eller tilbagegang; jeg leder jer altid ad 

udviklingens vej. 

3 Mit ord tilbyder dig varieret mad, som alle har en udsøgt åndelig smag. 

4 Du har sagt med dine læber: "Ære være Gud i det højeste"; men hvornår har du forherliget ham 

med dine gerninger? - I har tilbedt jer selv og forherliget jeres afguder, men Gud, jeres Skaber, hvornår? - 

Det var Jesus, som forherligede sin Fader med sit liv, og det er ham, som du skal leve efter. 

5 I har også sagt: "Fred på jorden til mennesker af god vilje", og sandelig, siger jeg jer, selv til dem 

af ond vilje har jeg givet fred; men I, sig mig, hvornår har I givet fred? I mange århundreder har I gentaget 

ordene fra den salme, som folket modtog deres Herre med i Jerusalem, og det er det eneste, som 

menneskeheden har gjort siden da: at gentage disse ord, for med sine værker gør den lige det modsatte. 

6 Sig disse sætninger, hvis I vil, men forstå, at hverken disse eller andre ord vil have nogen virkning, 

før I føler dem i jeres hjerter; hvis I føler dem, så manifester dem over for jeres brødre i gode gerninger, 

med ydmyghed og ydmyghed; så vil jeg svare jer med Min grænseløse kærlighed og få jeres ånd til at 

vibrere glædeligt i Min freds ubesmittede nåde. 

7 Således taler jeg i dag til jer som Helligånden. Tiderne er anderledes, og derfor skal folk udstyres 

anderledes. 

8 Lad ordbønner og overtro være og giv jer selv til Mig, Mesteren, Faderen, som altid vil modtage 

og forstå jer. 

9 Bed, ja, men med et forberedt hjerte; tal til Mig med den ånd, som du føler den i det øjeblik. Kom 

til mig med tanker fulde af kærlighed, men kom tættere på; tal til mig som disciple eller som små børn, 

og jeg vil lade jer føle min visdom og min kærlighed. 

10 Spørg mig i ydmyghed, men bed aldrig om mirakler, og forvent ikke at modtage dem. 

11 Miraklet, som du forstår det, eksisterer ikke; der er ingen modsætning mellem det guddommelige 

og det materielle. 

12 I tilskriver Jesus mange mirakler, men sandelig, siger jeg jer, hans gerninger var den naturlige 

virkning af kærlighed, denne guddommelige kraft, som I endnu ikke ved hvordan I skal bruge, selv om 

den er hemmeligt til stede i enhver ånd. For I har ikke ønsket at kende kærlighedens virkende kraft. 

13 Hvad var til stede i alle de mirakler, som Jesus udførte, bortset fra kærlighed? 

14 Hør, disciple: For at Guds kærlighed kunne komme til udtryk for menneskeheden, var det 

nødvendigt med et ydmygt redskab, og Jesus var altid ydmyg; og da han gav et eksempel på dette til 

menneskene, sagde han ved en lejlighed til jer, at han ikke kunne gøre noget uden sin himmelske Faders 

vilje. De, der ikke forstår ydmygheden i disse ord, vil tro, at Jesus var et menneske som alle andre; men 

sandheden er, at han ønskede at give dig en lektion i ydmyghed. 

15 Han vidste, at denne ydmyghed, denne enhed med Faderen, gjorde ham almægtig over for 

menneskeheden. 

16 O overordentlig store og smukke forvandling, som giver kærlighed, ydmyghed og visdom! 

17 Nu ved I, hvorfor Jesus, selv om han sagde, at han ikke kunne gøre noget, medmindre det var i 

overensstemmelse med hans Faders vilje, i virkeligheden var i stand til at gøre alt; for han var lydig, for 

han var ydmyg, for han gjorde sig selv til lovens og menneskers tjener, og han forstod at elske. 

18 Indse derfor, at selv om I selv kender nogle af den åndelige kærligheds evner, føler I dem ikke, og 

derfor kan I ikke forstå årsagen til alt det, som I kalder mirakel eller mysterium, og som er de værker, som 

den guddommelige kærlighed udretter. 

19 Hvilken lære gav Jesus dig, som ikke var af kærlighed? Hvilken videnskab, hvilke øvelser eller 

mystisk viden brugte han til at give jer sine eksempler på magt og visdom? - Kun kærlighedens lyksalige 

kraft, som du kan gøre alt med. 
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20 Der er intet modstridende i Faderens love, som er enkle, fordi de er kloge, og kloge, fordi de er 

gennemsyret af kærlighed. 

21 Forstå Mesteren, han er din lærebog. 

22 Barnet Jesus forbløffede de udpegede lovlærere; prædikanten Jesus gav jer store åbenbaringer 

for alle tider. Frelseren Jesus beseglede sine ord med sit liv, med sit højeste offer på korset. 

23 Hvis I nu, mine elskede disciple, ønsker at være store i sandhed og stærke i ånd, hvorfor 

efterligner I mig så ikke i de gerninger, som jeg gjorde ved Jesus? Han sagde til jer: "Jeg er Vejen, 

Sandheden og Livet", og viste jer lydighed mod den guddommelige vilje med ydmyghed og ydmyghed. 

Hvilken ydmyghed skal I da vise Mig? 

24 Hør: Gud, det højeste væsen, skabte dig "i sit billede og lighed", ikke med hensyn til din materielle 

form, men med hensyn til de evner, som din ånd er udstyret med, og som ligner Faderens. 

25 Hvor behageligt har det ikke været for din forfængelighed at tro, at du er et billede af Skaberen. I 

anser jer selv for at være de højest udviklede skabninger, som Gud har skabt; men I begår en alvorlig fejl, 

hvis I tror, at universet kun blev skabt til jer. Med hvilken uvidenhed kalder I jer selv skabelsens krone! 

26 Forstå, at ikke engang jorden er skabt kun til mennesker. På den guddommelige skabelses 

uendelige stige er der et uendeligt antal ånder, der udvikler sig i overensstemmelse med den 

guddommelige lov. 

27 De hensigter, som omfatter alt, og som I mennesker ikke kan forstå, selv om I ville, er store og 

fuldkomne, ligesom alle jeres Faders hensigter; men sandelig, siger jeg jer, I er hverken de største eller de 

mindste af Herrens skabninger. 

28 Du blev skabt, og i det øjeblik tog din ånd liv fra den Almægtige, som havde så mange kvaliteter i 

sig, som var nødvendige for at du kunne udføre en vanskelig opgave i evigheden. 

29 I kender ikke engang nu alle de evner, som Faderen har givet jer, men bare rolig, I vil kende dem 

senere. 

30 Kender I til eksistensen af de store ånder, som var bestemt til at våge over harmonien mellem alle 

skabte ting, og som til stadighed er optaget af høje opgaver, som I ikke kender? - Nej, og derfor siger jeg 

dig igen, at din ånd ikke er den mest udviklede, at den kun i begrænset omfang har udviklet de kvaliteter, 

som Gud har givet dig. 

31 Ikke desto mindre vil disse kvaliteter være tilstrækkelige til at bringe dig lykkeligt til det højeste 

niveau, som vil komme til dig, hvis du styrer dine skridt på den lige og lysende vej, som Min Lov viser dig. 

32 Jeg er kommet for at hjælpe dig. Nu er det tid til forsoning; vågn op, rejs dig! 

33 Du har syndet, brudt ægteskab, begået forbrydelser, og nu, hvor du ser sandheden i Mit Ord, som 

viser dig dine fejl, tilgiver du dine overtrædelser og tror, at din Herre er uretfærdig, når han taler til dig 

om prøvelser og forsoning. 

34 I har pakket jer ind i ondskabens og uvidenhedens mørke og forhindrer dermed jeres ånd i at se 

den tredje æras daggry, og når jeg kommer for at få jer til at stå op med mit ords lys, så I kan se den nye 

daggryets pragt, vil I ikke vågne op af jeres åndelige søvn, og til tider står I op modvilligt. Der er mange, 

der foretrækker at sove i deres uvidenhed uden at ønske at vågne op til den højeste sandhed. De 

foretrækker tårernes dal, sygdom og sult; de ønsker at fortsætte den lange periode af århundreder, hvor 

last og lidelse var deres eneste "opmuntring". De foretrækker alt dette frem for det kærlige kald, som 

Min Kærlighed sender til dem gennem deres samvittighed. 

35 Du lytter til Mig som om jeg var meget langt væk fra dig, og du åbner dovent dine øjne. Men da I 

ikke kan forstå betydningen af det guddommelige budskab, fordi jeres sind er gennemsyret af 

materialisme, foretrækker I at leve i ondskab. I det øjeblik glemmer I Mig, I vender Mig ryggen, I ønsker 

kun at forblive i lidelsesmæssig apati. Men jeg siger til jer: Hvis du ønsker at leve i denne afgrund af 

materialisering og uvidenhed, hvis du kun ønsker at nyde frivoliteter og ubetydelige lidenskaber, så giv i 

det mindste ikke Gud skylden for din smerte. 

36 Hvis du ikke har storhed nok til at elske din næste, som din Fader elsker dig, så hav i det mindste 

modet og underkastelsen til at bære konsekvenserne af dine fejltagelser. Hvis I foretrækker jeres falske 
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fred og jeres broderskabskrige, så sig ikke, at Gud vil det, og råb ikke til Faderen om hans barmhjertighed, 

når I føler jer domineret af jeres fjender, så han kan komme og give jer sejr, hvilket kun ville smigre jeres 

forfængelighed og fremme jeres fordærv, som ikke kan gives jer i henhold til min lov. 

37 Når mennesker glemmer Mig og endda fornægter Mig blandt latter, fornøjelser og 

forfængeligheder, hvorfor fortvivler og skælver de så, når de høster den høst af tårer, der piner deres 

sind og kroppe? Så bespotter de og siger, at der ikke er nogen Gud. 

38 Mennesket er modigt nok til at synde, fast besluttet på at afvige fra min lovs vej; men jeg 

forsikrer jer, at det er meget fejt, når det gælder om at sone og betale sin gæld. Ikke desto mindre styrker 

jeg dig i din fejhed, beskytter dig i dine svagheder, vækker dig fra dyb søvn, tørrer dine tårer og giver dig 

nye muligheder, så du kan genvinde det tabte lys og finde tilbage til den glemte vej til min lov. 

39 Jeg kommer for at bringe jer, som i den anden æra, livets brød og vin, både til ånden og til 

kroppen, så I kan leve i harmoni med alt det, som jeres Fader har skabt. 

40 På mine veje blomstrer dyderne, men på dine veje er der torne, afgrunde og bitterhed. 

41 Den, der siger, at Herrens veje er fulde af torne, ved ikke, hvad han siger, for jeg har ikke skabt 

smerte for nogen af mine børn; men de, der har forvildet sig fra lysets og fredens vej, skal lide under 

konsekvenserne af deres skyld, når de vender tilbage til den. 

42 Hvorfor har I drukket lidelsens bæger? Hvorfor har I glemt Herrens bud og den opgave, jeg har 

betroet jer? - Fordi I har erstattet min lov med jeres egen, og her har I resultatet af jeres forgæves 

visdom: bitter lidelse, krig, fanatisme, skuffelser og løgne, der kvæler jer og fylder jer med fortvivlelse. Og 

det mest smertefulde for det materialiserede menneske, for det menneske, der underkaster alting sine 

beregninger og denne verdens materielle love, er, at det efter dette liv stadig vil bære byrden af sine fejl 

og tilbøjeligheder med sig. Så vil din ånds lidelser blive meget store. 

43 Ryst din syndsbyrde af dig her, opfyld min lov og kom snart. Bed om tilgivelse for alle dem, du har 

gjort ondt, og overlad resten til Mig; for kort tid vil det være din tid til at elske, hvis du virkelig beslutter 

dig for at gøre det. 

44 Jeg gentager endnu en gang, at jeg ikke har lagt torne eller smerte på jeres vej. Gennem Jesus 

lærte jeg jer at lægge alle svagheder til side for at vise jer Min kærlighed og den kraft, der bor i jer, for at 

lære jer den sande glæde, der bor i en virkelig ydmyg ånd. Og med min afgang og mit løfte for disse tider 

efterlod jeg jer fred, håbets lys og længsel efter min genkomst. Men I ønskede ikke at forstå det på den 

måde og fortsatte med at korsfæste mig, så jeg skulle tilgive jer igen og igen. Men I må forstå, at min 

tilgivelse ikke sparer jer for konsekvenserne af jeres overtrædelser, for de er jeres, ikke mine. Min 

tilgivelse opmuntrer jer, trøster jer, for til sidst vil I komme til mig, og jeg vil modtage jer med evig 

kærlighed; men så længe I ikke søger mig på det godes, kærlighedens og fredens vej - det ved I nu og må 

ikke glemme det: Det onde, du gør eller har til hensigt at gøre, får du tilbage med renters rente. 

45 I høster nu frøene af jeres materialisme, og selv om I ønsker, at jeg skal godkende jeres værker, 

tager I fejl, for jeg er uforanderlig i min lov; jeg går ikke frem som I ønsker, for så ville jeg ikke længere 

være "Vejen, Sandheden og Livet". 

46 Jeg kommer for at afskaffe jeres fejlagtige love, så I kun kan blive styret af dem, der er dannet af 

mine bud og i harmoni med min visdom. Mine love er formet af kærlighed, og da de kommer fra Min 

Guddommelighed, er de uforanderlige og evige, hvorimod dine love er forbigående og til tider grusomme 

og egoistiske. 

47 Faderens lov er lavet af kærlighed, af godhed, den er som en balsam, der giver trøst og oprejser 

synderen, så han kan bære oprejsning af sine overtrædelser. Loven om Faderens kærlighed giver altid 

lovovertræderen en generøs mulighed for moralsk fornyelse, mens jeres love derimod ydmyger og tugter 

lovovertræderen og ofte også de uskyldige og svage. I jeres retspraksis er der hårdhed, hævn og mangel 

på barmhjertighed. Kristi lov er af kærlig overtalelse, uendelig retfærdighed og højeste retfærdighed. I er 

selv jeres dommere, og jeg er jeres utrættelige forsvarer, men I skal vide, at der er to måder at betale for 

jeres uretfærdighed på: en med kærlighed og en med smerte. 

48 Vælg selv, du har stadig din frie vilje. 
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49 Vil I ikke lide mere, folkens? Så elsk, gør godt på jeres vej, genopbyg jeres liv igen. - Ønsker du at 

være stor og lykkelig? Så elsk meget, elsk altid. - Ønsker I at græde, ønsker I bitter lidelse, ønsker I krige 

og ødelæggelse? Så fortsæt med at leve som I gør nu, lad egoisme, hykleri, forfængelighed, 

forfængelighed, afgudsdyrkelse og materialisme fortsætte med at overtage jeres liv. 

50 Du ser meget tydeligt kaos blandt folket, så du fortsætter ikke med at forme loven, som du finder 

det passende. 

51 Jeg ønsker, at disciplene og de nyankomne i Min undervisning skal have adel i deres hjerter og 

renhed i deres sind, for kun da vil de være i stand til at lære af Mig og senere undervise menneskeheden. 

52 Nu kommer jeg ikke for at oprejse de døde - i forhold til kroppen - som jeg gjorde med Lazarus i 

den anden æra; i dag kommer mit lys for at oprejse de ånder, der tilhører mig. Og disse skal opstå til 

evigt liv gennem sandheden i mit ord; for jeres ånd er den Lazarus, som I i øjeblikket bærer i jeres væsen, 

og som jeg vil oprejse fra de døde og helbrede. 

53 Nu kan du se, at den guddommelige retfærdighed består af kærlighed og ikke af straf som din. 

Hvad ville der ske med jer, hvis jeg skulle anvende jeres egne love til at dømme jer foran mig, for hvem 

intet ydre eller falske argumenter er gyldige? Hvis jeg dømte jer efter jeres ondskab og anvendte jeres 

frygteligt hårde love, hvad ville der så ske med jer? Så ville du med rette bede mig om at vise 

barmhjertighed. Men I behøver ikke at frygte, for min kærlighed visner aldrig, den forandrer sig ikke og 

forgår ikke; I derimod forgår bestemt, I dør og fødes igen, I går og kommer igen, og således går I jeres 

pilgrimsrejse, indtil den dag kommer, hvor I genkender jeres Fader og underkaster jer hans 

guddommelige lov. 

54 I er her midlertidigt, men jeg er evig; I går stønnende, fordi I bevæger jer væk fra den vej, som 

min lov viser jer, mens jeg er uforanderlig. 

55 Tør dine tårer, fremskynd din opvågnen og rejs dig op. Mærk Mit nærvær i jer; det er nødvendigt 

at I kommer til Mig, for I har endnu ikke kendt Mig, o folk. 

56 I kender ikke den belønning, der kommer til den, der føler sand omvendelse og vender tilbage til 

mig, og I ved ikke, at det ikke er nødvendigt at vente til jeres indtræden i den åndelige verden for at 

modtage den belønning, som Guds kærlighed giver jer. 

57 Det var nødvendigt, at jeg talte til jer på denne måde, for folk er blevet forvirrede af den viden, 

de har erhvervet sig fra de bøger, de har studeret; men de ønskede ikke at høre deres samvittigheds 

stemme, stemmen fra deres åndelige viden, som opfordrer dem til at følge det guddommelige lys, 

hvorfra al visdom stammer. 

58 Jeg siger jer: Det er godt at studere, det er godt at studere, og det er godt at vide, men frem for 

alt er det godt at elske. Kærligheden vil give jer impulsen til at gøre jeres videnskab værdig til respekt og 

til at øge den, for I må forstå, at al jeres viden kun er et budskab, som Min kærlighed giver jer. 

59 Spørg dine lærde, og hvis de er ærlige, vil de fortælle dig, at de har bedt Gud om inspiration. Og 

jeg ville give dem flere inspirationer, hvis de ville bede mig om dem med mere kærlighed til deres brødre 

og med mindre forfængelighed for sig selv. 

60 Sandelig, siger jeg jer: Alt, hvad I har samlet af sand viden, kommer fra mig; alt, hvad de har af det 

rene og det høje, vil jeg bruge til jeres fordel i denne tid, for derfor har jeg givet jer det. Men I skal passe 

på, o jordens folk, for hvis I fortsætter med at bruge Min guddommelige lære til at udfordre naturens 

kræfter, hvis I fortsætter med at bruge den lille viden I har til det onde, vil I få det smertefulde og strengt 

lovlige svar, når I mindst venter det. Du udfordrer luft, ild, jord, vand og alle kræfterne, og du ved 

allerede, hvad din høst vil blive, hvis du ikke retter dig i tide for at holde naturens kræfter, der er udløst 

af dine meningsløse handlinger, i skak. Jeg gør jer opmærksom på, at I er ved at fylde det mål op, som 

Min retfærdighed tillader jeres frie vilje; I udfordrer naturen for meget. Og da I er de små, der har det 

godt, kommer dette ord for at advare jer om den fare, I befinder jer i. 

61 Og Ordet siger til jer: Mine børn, gør jeres hjerte venligt ved at elske jeres brødre; elsk alle skabte 

ting. Søg forsoning og fred mellem alle. Hvis I ikke ønsker, at jordens omvæltninger, som I selv fremmer, 

skal udslette jer, så kom til fornuft i tide, I højt elskede børn, berolig dem (naturkræfterne) med jeres 
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kærlighed, forvandl dem til fred. O folk, hvis I ville lytte til mig, hvor mange prøvelser ville I ikke have 

sparet jer selv, og jeg ville allerede have forvandlet jeres verden uden at I behøvede at lide! Jeg vil give 

jer en forsmag på belønningen i dette liv, jeg vil give jer fred og ro. Prøv det, mine børn. Det er derfor, jeg 

har sendt mit ord til jer på dette tidspunkt, for at redde jer fra afgrunden. 

62 Til jer, der hører mig, siger jeg, at I skal bevare det, der vedrører jer, i jeres ånd, og at I skal lære 

jeres brødre det øvrige. Hvad der er for én er for alle, derfor skal ikke et eneste af mine får mangle 

åndelig næring. 

63 Jeg ønsker, at I skal være forenede, så jeg kan belønne jeres enhed ved at udgyde mine goder og 

min nåde over alle. Indtil videre har jeg kun set jer forenet i korte øjeblikke, mens I søger at tilbyde jeres 

tilbedelse til Min Guddommelighed. Overbevis jer selv om, at I, forenet af kærlighed, er i stand til at gøre 

mirakler. I sandhed siger jeg til jer: Det er stadig tid til at arbejde på at genopbygge det, du har ødelagt. 

64 Mange er de ting, I har gjort mig og såret mig med, men jeg elsker jer, og min kærlighed er større 

end jeres overtrædelser. 

65 Hvis I søger mig som dommer, er min dom ubarmhjertig; hvis I søger mig som mester, er min 

visdom uden grænser; hvis I kalder mig Fader, er jeg af den mest kærlige venlighed; men sandelig, siger 

jeg jer, jeg er meget mere end alt dette, for jeg har hverken begyndelse eller ende. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 18  
1 Ligesom Min nye manifestation blev annonceret til jer, har I set den blive realiseret i dag: Jeg er 

kommet i ånden, omgivet af engle og lysånder. 

2 De, der ikke kender disse profetier, tvivler på Min tilstedeværelse, men selv blandt dem, der har 

studeret skrifterne, ser jeg dem, der ikke tror på Min manifestation, fordi deres fortolkninger næsten 

altid er fejlagtige. 

3 Alle dem, der giver profetierne en materiel betydning, vil lide samme skæbne som det jødiske 

folk, der forventede en mægtig konge på jorden i den lovede Messias, og som, da de så mig ydmyg og 

sagtmodig, ikke troede på mig på trods af de gerninger, jeg gjorde for deres øjne. 

4 De, der følte mig, elskede mig og fulgte mig, var dem med enkle hjerter, blide ånder og rene sind, 

som hungrede og tørstede efter kærlighed, retfærdighed og sandhed. 

5 Til dem, der studerer de tidligere tiders skrifter, vil jeg sige, at kun ved at åndeliggøre dem vil de 

være i stand til at finde sandheden i deres liv, som er indeholdt i dette sprog. 

6 Jeg vil hjælpe dem, der udforsker og underviser i sandheden, men jeg vil stoppe enhver, hvis 

læber udsender forvirring på hans vej, indtil han retter sine fejl. 

7 Derimod vil jeg sende alle dem, der sår Mit lysfrø med et rent hjerte ved at fortolke det 

guddommelige ord og oplyse den undervisning, der var skjult - disse vil jeg sende til lande og nationer for 

at sprede Min kærlighedsundervisning. 

8 De sande hertaler vil have et sundt hjerte, en ydmyg ånd, og derfor vil de vide hvordan de skal 

modtage mit nye budskab med glæde og tro. 

9 Salige er de, der modtager mig i deres hjerte og tror på mit ord, for de vil se mig i den himmelske 

sky, omgivet af mine åndelige hærskarer; og selv om jeg ikke træder i jordens støv som i den anden æra, 

vil de kunne føle mit åndelige nærvær. Derefter vil de forene dette nye budskab med det budskab, der 

spredte sig blandt menneskeheden, og som ikke var fuldstændigt, fordi Mine åbenbaringer som 

Helligånden stadig skulle tilføjes. 

10 Disciple, åndeliggør jer selv, så I kan trænge ind i den sande betydning af mit ord, og så I, når I 

møder jeres brødre, som kun kender mine åbenbaringer fra den anden æra, kan blive enige i jeres 

fortolkninger og begynde menneskehedens åndelige forening. 

11 Ofte lærer I fejlagtige ideer på grund af mangel på studier og indtrængen i det åndelige; derfor 

pålægger jeg jer at hellige jer til at betragte Min Lære, så I ikke længere kan gøre gerninger, som I anser 

for gode, men som er ufuldkomne over for Faderen. 

12 Indse, at de ansvarlige for, at menneskeheden klart forstår den åndelige betydning af Min 

nuværende og tidligere undervisning, er alle jer, der føler hungeren efter viden i jeres ånd, som er gået 

ind på stierne af studier, kontemplation og udforskning. Jeg kan ikke sige det samme om dem, der kun 

lever af ritualer, ceremonier og materielle kulter, de er tilfredse med det ydre, fordi de endnu ikke har 

kendt smagen af frugten. 

13 Når mine disciple krydser verdens veje, vil den åndelige opvågnen af religioner og sekter, der har 

stået stille i lang tid, begynde. 

14 "Vågn og bed", siger jeg til jer igen og igen, men jeg ønsker ikke, at I skal vænne jer til dette 

venlige råd, men at I skal tænke over det og handle efter det. 

15 Jeg siger til Dem, at De skal bede, fordi de, der ikke beder, giver sig selv hen til overflødige, 

materielle og undertiden vanvittige tanker, som uden at være klar over det opmuntrer og nærer 

broderskabskrige. Men når du beder, er din tænkning som et lysets sværd, der som et lysesværd river 

mørkets slør og fristelsens snarer, som fanger mange mennesker i dag, i stykker, mætter dine omgivelser 

med åndelig kraft og modvirker de onde kræfter. 

16 Du må ikke fortvivle over for kampen, og du må heller ikke fortvivle, hvis du endnu ikke har set 

succes. Indse, at det er jeres opgave at kæmpe til det sidste; men I må huske på, at kun en meget lille del 

af dette arbejde med at forny og åndeliggøre menneskeheden vil tilfalde jer. 
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17 I morgen vil du forlade din post, og andre vil komme og fortsætte dit arbejde. De vil tage arbejdet 

et skridt videre, og på den måde vil Mit Ord blive opfyldt fra generation til generation. 

18 Til sidst vil alle grene forenes med træet, alle nationer vil forenes til ét folk, og der vil herske fred 

på jorden. 

19 Bed, I disciple, og gør jer selv fuldkomne i jeres ophøjelse, så jeres ord af undervisning og 

kærlighed kan finde genklang i jeres brødres hjerter. 

20 I sandhed siger jeg til jer: Hvis dette folk, ud over at forstå sin skæbne, allerede ville opfylde sin 

opgave, ville menneskeheden opnå nåde gennem dets bønner. Men I mangler stadig den 

næstekærlighed, der gør, at I føler jeres naboer som sande brødre, at I i sandhed glemmer forskellene 

mellem racer, sprog og trosretninger, og at I desuden udvisker ethvert spor af nag mod dem, der har 

såret jer, fra jeres hjerter. 

21 Hvis det lykkes dig at hæve dine følelser over så stor menneskelig elendighed, vil den mest 

inderlige og oprigtige bøn for dine brødre stige op i dig, og denne vibration af kærlighed, denne renhed i 

dine følelser, vil være de mest kraftfulde sværd, der ødelægger de mørke, som er skabt af menneskers 

krige og lidenskaber. 

22 Smerten har forberedt dig, Israel, i trældom har du renset dig selv; derfor er du den rette til at 

tage dig af de lidende. 

23 Vågn op, mit folk, vær som fuglene, der annoncerer den nye dag og vækker dem, der sover, så de 

kan være de første til at modtage lyset, og så siger jeg til dem: Den, der virkelig elsker jer, hilser jer i 

dette øjeblik. 

24 I mennesket er der to kræfter, som altid er i krig: den menneskelige natur, som er forgængelig, og 

den åndelige natur, som er evig. Dette evige væsen ved udmærket godt, at der skal gå meget lang tid, før 

det kan nå sin åndelige fuldkommenhed; det aner, at det skal have mange menneskeliv, og at det i dem 

skal gå igennem mange prøvelser, før det opnår sand lykke. Ånden antager, at den efter tårerne, smerten 

og efter at være gået mange gange gennem den fysiske død, vil nå det topmøde, som den altid har søgt i 

sin længsel efter fuldkommenhed. Kroppen derimod, den skrøbelige og lille ting, skriger, gør oprør og 

nægter undertiden at adlyde åndens kald, og først når denne har udviklet sig, er stærk og erfaren i 

kampen med kødet og alt, hvad der omgiver det, lykkes det den at dominere kroppen og gøre sig selv 

kendt gennem den. 

25 Ånden gør sig gældende gennem menneskelige udtryk, men den bruger aldrig magt til at 

undertvinge sig kropslig materie. Ånden ønsker, at materien forener sig med dens vilje i fuld viden, den 

ønsker en lydighed, der viser mildhed. 

26 Selv om det er en fejl hos nogle at blive ved med at være genstridige, og de føler, at kødet stadig 

er sanseligt og stædigt, vil de gerne have en trone for det samme; men hvis jeg ikke tilfredsstiller dem i 

alt, hvad de ønsker, er det fordi der i mine børn stadig er et andet væsen, der vibrerer i større renhed og 

kærlighed, som længes efter et højere liv; i det eksisterer den åndelige tanke, der afspejler det 

guddommelige. Din hjerne afspejler derimod kun menneskelige tanker. 

27 Åndens pilgrimsrejse er lang, dens vej er lang, dens eksistensformer er mange og meget 

varierede, og i hvert øjeblik er dens prøvelser af forskellig art; men efterhånden som den passerer dem, 

rejser den sig, den renser sig, den fuldender sig selv. På sin vandring gennem livet efterlader han et spor 

af lys bag sig. Derfor er kroppens klynkeri ofte uden betydning for den ophøjede ånd, fordi han ved, at 

det vil gå over, og at han ikke kan tillade sig at blive stoppet på sin rejse af begivenheder, der 

forekommer ham små. 

28 Et øjeblik vender han sin opmærksomhed mod sit køds svagheder, men han ved, at han ikke må 

elske for meget noget, der kun lever kortvarigt, og som snart vil forsvinde i jordens indre. 

29 Hvad nytter det at tilbede kroppen og placere den på en forfængelighedens trone, hvis du har 

ambitioner og ambitioner? Så længe det varer, er det meget lidt i forhold til åndens evige liv. 
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30 Det er nødvendigt, at I adlyder den højeste del af jeres væsen, som er den ånd, der bor i hver 

enkelt af jer, for at gøre det muligt for den at manifestere sig med klarhed og vende sine skridt mod det 

mål, som den blev skabt til. 

31 Fortæl mig: Hvem er du? Hvad er du? Hvem tror du, at du er? Hvad føler du, at du er? Er det 

materien, der synker ned i graven, eller er det ånden, der stiger op til evigheden, til uendeligheden? 

32 I sandhed siger jeg jer, at i hele jeres eksistens blander I jeres indtryk, behov, bekymringer og 

ønsker sammen uden at vide, hvad der kommer fra ånden og hvad der kommer fra materien. 

33 Den ånd, der virkelig kender sin skæbne, overfører sin vibration til det legeme, den besjæler, så 

den kan hjælpe det og deltage i dets mission; men når det øjeblik kommer, hvor den skal forlade sit 

legemes skjold på jorden, føler den ingen sorg, fordi den ved, at dette er loven, og den bekymrer sig 

heller ikke om, hvordan det, der var dens legeme, dør: enten ved sygdom, alderdom eller ødelæggelse. 

Han ved, at hans opgave er vigtigere end alt andet. 

34 Ved I, hvordan Mine apostle fra den anden æra døde? Hvordan endte Peter og alle dem, der bar 

Mig i deres hjerter? - Peter døde på et kors, idet han sagde, at han ikke var værdig til at dø som mig; han 

bad om at dø med hovedet nedad. Og hvem drev Peter og gav ham styrke, fasthed og sindsro til at lide 

martyrdøden? - Hans sande væsen, den ånd, der er Guds barn og ved, hvordan man overvinder kroppens 

svaghed. I sin sidste time viste han sig rolig, rolig, ligesom sin Mester, da han råbte på korset: Alt er 

gennemført. 

35 Hvis du undersøger disse eksempler, vil du komme til den konklusion, at mennesket er mere ånd 

end kød, og at dette, når det er åndeligt, er lydigt mod de højeste bud i min lov. 

36 For dem, der når denne åndelige højde, åbnes portene til himmeriges rige, og de når det uden 

"ah", uden at klage. 

37 Med denne lydighed, med denne overgivelse og kærlighed kom disse disciple ind i Faderens 

nærvær. Og du, hvornår vil du adlyde din ånds kald? - I er bange for smerte og alt, hvad der vedrører 

kroppen, fordi I ikke er helt indfanget af sandheden; for hvis det var sådan: Hvem kunne forhindre dig i at 

tale og forkynde sandheden, selv om du blev truet med døden? 

38 Ved du, hvorfor de huggede hovedet af Johannes Døberen? - Fordi han talte sandheden, fordi 

han talte om retfærdighed og påpegede fejlene hos dem, der kalder sig konger i verden og sidder på en 

trone af råddenskab. Men hvis de store ånder har store smerter og hæver sig over ulykke, elendighed, 

smerte og død og således opfylder deres opgave værdigt - hvem er I så, der begynder dagen med at 

stønne og slutter den om aftenen med at græde over ulydighed eller oprør? I er kød og kun kød, fordi I 

endnu ikke ved, hvordan I kan hæve jer over smerte og alt det, I kalder ulykke. 

39 Det er godt, at I nøje undersøger alt det, jeg har fortalt jer i dag. Forstå: jo højere den inkarnerede 

ånd er, jo mindre vil dens lidelser og smertevirkninger på dens krop være. 

40 De dyppede apostlen Johannes i kogende olie, og han døde ikke. Åndens kraft, som var steget op 

til Faderen, manifesterede sig ved at formindske varmens kraft. 

41 De trak ham ud, og da de så, at han ikke havde lidt nogen skade, forviste de ham, og selv da 

fortsatte han med at opfylde Herrens høje råd, uden at denne prøvelse stoppede ham i hans åndelige 

opfyldelse. 

42 I, som lytter til mig i dag, og som mine nye disciple skal vokse frem af, fortvivler i lyset af 

prøvelser og forsøger at bevæge jer væk fra min vej. 

43 Hvornår vil du være i stand til at bære Min lære i dit hjerte og være i stand til at give dit liv for 

sandhedens vidnesbyrd? 

44 Er eksemplerne fra så mange martyrer ikke nok for jer, som gav deres liv for kærligheden til 

menneskeheden, for at forsvare sandheden eller for at forsvare retfærdigheden? Er disse eksempler ikke 

nok til, at du kan forstå, hvad Mine disciple er i stand til? 

45 Du føler dig generet, når vinden blæser hårdere, end du ønsker; når solen brænder for meget, 

protesterer du, og når skyerne skjuler den, er du uenig. Når det stormer, søger du ly, skælder ud, og når 

jorden ryster, flygter du i rædsel. 
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46 Er I de mennesker, der er født til at herske på en trone og til at få naturens kræfter til at adlyde 

jeres kommando, kun til jeres fordel? 

47 Naturkræfterne vil adlyde dig, hvis du opfylder Min Lov og beder Mig om at gøre det til gavn for 

dine brødre! 

48 Jeg ønsker, at alle skal være sandhedens apostel, så I kan være nyttige i livet; for I er kommet for 

at udføre en opgave, som er i Skaberens plan. 

49 I denne tid fortæller jeg jer, at der er rigeligt med hvede af Min Lære, men at den stadig ikke er 

sået. Græd, hvis du har kærlighed til dette arbejde, for den guddommelige Sædemand, som gav dig sin 

sæd og viste dig markerne, er stadig alene. Græd, så dine tårer kan bruges til at vande de marker, som du 

senere skal arbejde på. 

50 Vær ikke bange for at blive såret af dine medmennesker; det, du kalder fornærmelse, er noget 

godt, som de gør mod dig, det er en hjælp til at udføre din opgave. Ved De ikke, at de, der er på vej mod 

udvikling, må lide? Ved du ikke, at ånden ikke skal bekymre sig om alle disse svagheder, for det er 

småting, som kun påvirker materien? 

51 Jeg ønsker at se jer stærke over for livet, dets omskiftelser og lidelser. 

52 Bliv stærk i udøvelsen af velgørenhed og vær ligeglad med at blive dømt på den ene eller den 

anden måde. Du behøver ikke at sige, hvad du er; du behøver kun at være parat til at give (folk) kærtegn, 

barmhjertighed, og læberne skal være klar til at udtrykke venlighed, gode råd og tilgivelse. 

53 Din skæbne er at gøre godt på din jordiske vej. 

54 Forstå, at den materielle skabelse, som I kalder universet, er åndernes bolig i evolutionen, et sted 

med fuldkommenhed. Når ånderne har nået den høje udvikling, der gør dem i stand til at bebo højere 

hjem, vil de verdener, de tidligere beboede, forsvinde, da de har tjent deres formål. 

55 Al den kraft, der har givet liv til væsenerne og givet liv til organismer, vil vende tilbage til mig; alt 

det lys, der oplyste verdenerne, vil vende tilbage til mig, og al den skønhed, der blev udgydt over 

skabelsens riger, vil være i Faderens Ånd; og når det først er i mig igen, vil dette liv blive omdannet til 

åndelig essens, som vil blive udgydt over alle åndelige væsener, over Herrens børn; for jeg vil aldrig 

fratage jer de gaver, jeg har givet jer. 

56 Visdom, evigt liv, harmoni, uendelig skønhed, godhed, alt dette og meget mere vil være i Herrens 

børn, når de bor sammen med ham på det fuldkomne sted. 

57 I dag er I langt fra dette mål; beviset herpå er, at jeg på jorden protesterer mod det, I har gjort 

med jeres ånd, og når I kommer til den åndelige dal, bebrejder jeg ånden for det, den har gjort med sin 

krop under sin rejse gennem verden. Så længe I stadig er børn i denne undervisning, må disse verdener, 

denne natur, dette materielle liv forblive. 

58 Som Gud oplyser jeg jer og støtter jer; som Fader elsker jeg jer og venter på jer; som Mester lærer 

jeg jer og vejleder jer; men som Dommer dømmer jeg jer ubønhørligt. 

59 Nogen vil måske sige, at jeg er som en rig gnier, der vil have alting for sig selv, for alt, hvad han 

vogter, vogter han og tager tilbage; men sandelig siger jeg jer: Ligesom alt, hvad jeg har lagt i verden, var 

til jer og ikke til mig, således beholder jeg også i det evige liv alting for jer, indtil I kommer ind i det og 

bliver dets ejere. 

60 Har jeg ikke sagt jer, at I er arvinger til min herlighed? Så det eneste, der mangler, er, at du 

erhverver dig fortjeneste, så den kan blive din, og du kan nyde den. 

61 Alt det, jeg har skabt, har ikke været til mig, men til mine børn. Jeg ønsker kun din glæde, din 

evige lykke. 

62 Vær ikke bange for at gå på afveje for at finde mig, for jeg er ikke kun målet, men også vejen. 

Den, der ønsker at nå Mig, skal gå ydmyghedens vej, aktiv næstekærlighed, overgivelse og styrke sin 

stræben efter fuldkommenhed i kærlighed. 

63 For at din vandring kan være sikker, skal du opnå indre enhed i dit væsen, så at ånden altid kan 

lede kroppen på den gode vej, og kroppen til gengæld kan adlyde den. Når I har denne sejr over jer selv, 

vil det være let for jer at adlyde jeres Faders vilje. 
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64 Vend jer bort fra det unyttige; fjern det unødvendige fra jeres liv og lad være med at beskæftige 

jer med det unyttige. 

65 Undgå al last. På denne måde vil I holde ånden ren og kroppen sund for at kæmpe med 

kærlighedens våben for at erobre det forjættede land, det land, der venter jer som den højeste 

belønning i det åndelige liv. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 19  
1 Folk, berolig jeres sind, som er ophidset af livets omskiftelser og skæbnens slag. 

2 Hvor meget kæmper I ikke for at befri jer selv fra det mørke, I lever i, selv om I er helt og holdent i 

lysets tid! Din kamp er stor, og det er derfor, du kommer udmattet. Det er netop derfor, at jeg har bedt 

jer om at hvile et øjeblik, for I skal fortsætte med at udføre jeres opgave, som I knap nok er begyndt på. 

3 Fra tid til anden har jeg løftet sløret for mit mysterium i overensstemmelse med jeres udvikling; 

for kun den, der følger denne vej, kan nå mig. 

4 Jeg er Mesteren, der søger folk på alle veje for at vise dem den sande vej. 

5 Mit ord kommer som et lysets sværd til at kæmpe mod menneskers uvidenhed og vantro. Jeg 

kommer for at give mig selv til kende over for dem, der har benægtet min eksistens, for at spørge dem: 

Hvem skabte universet med dets mange verdener, som I knap nok kan se? - O I mennesker, som i jeres 

afstand fra sandheden har haft den frækhed at tro, at idéen om en Skaber blot var en opfindelse af det 

menneskelige sind! Hvordan kan du forestille dig, at ideen om det evige og uendelige kan opstå i dit 

begrænsede og lille sind? 

6 Men selv dem, der kommer til mig og siger, at de elsker mig, siger jeg: Hvordan kan I sige, at I 

elsker mig, når I gør det modsatte af det, som min lov befaler, når I forråder jer selv ved at vise følelser i 

jeres handlinger, som er i modstrid med jeres ord? 

7 Hvor mange er der ikke selv her, blandt de skarer, der hører Mig, som siger, at de er spiritister*, 

og som endnu ikke kender spiritismens kraft og visdom eller åndens kræfter og egenskaber; og med 

deres værker benægter de Min lære, som oplyser menneskeheden åndeligt som strålende lys. Men Min 

tålmodighed er grænseløs, og jeg venter, indtil I forvandler jer til Mine disciple. Jeg må gøre jer til fakler, 

som med deres lys bærer det oprindelige budskab, som I har modtaget som åbenbaring gennem det 

menneskelige sind, til andre mennesker. 
* Dvs. disciple af åndens lære. De må ikke forveksles med spiritister, som er tilhængere af spiritisme, hvor ånder, 

der stadig er knyttet til materien, eller ånder med ringe åndelig udvikling manifesterer sig. 

8 Hvis mennesker afviser dit vidnesbyrd og modsiger dig, så mind dem om, at jeg havde en aftale 

med menneskeheden i denne tid, som jeg er kommet for at opfylde. Fortæl dem det: Når jeg lovede at 

komme igen, var det fordi min opgave endnu ikke var fuldført, og den vil heller ikke blive fuldført, før der 

ikke er en eneste synder tilbage. Der står skrevet, at hvis der er nioghalvfems får i folden, og et af dem 

mangler fra mig, så vil jeg søge efter det. 

9 Jeg ønsker at vise jer på ny kraften i Min kærlighed ved at forvandle menneskers hårde hjerter til 

apostle for Min Lære, begyndende med dette folk, som ikke er mindre hårdhjertede end de andre. Jeg 

kommer for at fortælle jer, at I skal øge jeres viden gennem dette nye budskab, som jeg har givet jer, så I 

kan forene det med mine tidligere åbenbaringer, indtil det lykkes jer at forme Visdommens Bog i jeres 

sind, så I bliver værdige til at vidne om min sandhed og undervise jeres brødre i den. 

10 De vil kalde jer agitatorer; men frygt ikke, for de dømte også jeres Mester i sin tid for at "forstyrre 

freden" - som folk siger. Sandelig, siger jeg jer, 

Jeg er ikke kun kommet for at røre hjertet hos nogle få mennesker med mine åbenbaringer, men for at 

ryste hele menneskehedens ånd med mit ord. 

11 Således kommer jeg til jer i denne tid, hvor Mit Lys vil manifestere sig på forskellige måder blandt 

menneskene og få dem til at skælve igen, nogle med glæde, andre med frygt, andre med vrede; men der 

vil ikke være nogen, der ikke vil blive vækket, så snart den Time er kommet, hvor Mit Budskab vil blive 

offentliggjort. 

12 Hvor har I ikke været lidet troende, og hvor har I ikke råbt efter Kristus, I som vidste, at han skulle 

komme! Men nu, hvor I allerede har fået min åbenbaring og mit budskab, skal I ikke længere være svage, 

bange eller kolde. 

13 Har jeg såret dig, fordi jeg kaldte dig hårdnakket? ─ Jeg har kun fortalt jer sandheden, for i alle 

verdener opfylder alle skabninger Min Lov, og I reagerer ikke på Mit guddommelige kald. 
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14 Men vær ikke bange, for ingen har nået målet endnu, men I vil alle nå det, det lover jeg jer, jeg, 

som er løftet for alle tider, jeg, den utrættelige, som aldrig vil holde op med at undervise jer. 

15 I begynder at drømme om at være bærere og apostle af sandheden; men vær ikke forhastede, tag 

altid jeres samvittigheds lys som rettesnor; for hvordan kan I forkynde sandheden, hvis I endnu ikke har 

fundet den i jer selv? Hvordan vil I bevise, at I elsker mig og elsker jeres brødre, hvis I efterlader tidsler og 

torne på jeres næstes livsvej? 

16 Livets vand, som er Min sandhed, er stille, krystalklart og gavnligt, men forveksl det ikke med det 

vand, som I giver til de trængende, for det er sommetider urent. 

17 Tag min velsignelse, lad den være i dig som en uudtømmelig kilde, der slukker den enorme tørst, 

der plager dig. 

18 Lad min velsignelse være som en balsam for jeres sygdomme, smerter og bitterhed; den vækker 

dem til live, som mister kræfter på deres udviklingsvej. 

19 For at hjælpe jer i jeres åndelige stræben mod det højere, lader jeg Min fred være i hjertet på 

apostlen fra den tredje æra, som jeg modtager som repræsentant for menneskeheden, og gennem hans 

mægling giver jeg hende Min kærlige hjælp. 

20 I dag hører I Min stemme over det menneskelige sind, og den siger jer på ny: "Elsk hinanden". 

Således hørte I Herrens stemme gennem Jesu mund, da han lærte jer at elske jeres næste som jer selv, 

som bekræftelse på den lov, som Israels folk modtog gennem Moses i den første æra. 

21 Moses var mit talerør i den tid, han førte jer til det forjættede lands porte, men jeg lod ham ikke 

komme ind i det, for der ville I have kronet ham til konge; men sandelig, siger jeg jer, hans kongerige var 

heller ikke af denne verden. - Det forjættede land blev givet til folket, for at de kunne bo der i fred og 

tilbede Faderen. I Jerusalem byggede dette folk det første tempel for Jehova, og i det gav den 

guddommelige ånd sig selv til kende; der modtog han klagesangene eller lovprisningerne fra disse 

stammers børn. På alteret placerede du Pagtens Ark, symbolet på din pagt med Faderen, og foran det 

Allerhelligste bøjede konger og lærde deres nakker. 

22 Præsterne, som var betroet de rituelle handlinger, var i begyndelsen fyldt med kærlighed; men 

senere lod de forfængelighedens og grådighedens gnavende orm trænge ind i deres hjerter og blev til 

hykleriske, hykleriske og verdensfjerne. Den ene profet efter den anden optrådte og annoncerede 

Messias' komme; de blev forkastet, hånet og ofret af folket. 

23 Således forberedte de mit komme med deres blod. 

24 Da ethvert ord, der kommer fra Gud, skal gå i opfyldelse, blev Messias født blandt mennesker og 

lærte jer, hvordan I kan opfylde Faderens lov og tilbede Gud ved at elske og tilgive og fylde menneskers 

liv med trøst og lys. 

25 Jeg kom som en hyrde for at samle de får, som ulvene allerede var begyndt at røve, og viste dem 

fårefolden. I løbet af Min jordiske rejse lærte jeg folk kærlighed og de frugter, der kommer af den, som 

de kaldte mirakler. Disse værker tændte troen i hjerterne, og gennem dem lod jeg dem se den sande vej. 

Tusinder og atter tusinder af mennesker var vidner til mit ord og mine gerninger, men kun tolv fulgte mig 

direkte. 

26 Da tidspunktet for min afrejse nærmede sig, sagde jeg til dem: Jerusalem fejrer nu påsken, og det 

er nødvendigt, at vi tager dertil, så profetierne kan gå i opfyldelse. Derefter gav jeg mine disciple mine 

sidste formaninger, som jeg indprentede i deres ånd med min kærligheds guddommelige ild. Jeg gik med 

mine disciple til Jerusalem. Da jeg gik gennem byporten på det ydmyge og blide æsel, sang 

folkemængden - blandt dem var de syge, som jeg havde helbredt, de blinde, der kunne se igen, de 

lamme, der kunne gå igen, og de trængte, der blev trøstet og fulde af håb - salmer, lovsange og lovsange, 

fordi den lovede Frelser endelig var kommet. Ingen vidste, at jeg ville være offerlammet i påsken. 

27 Ved min indgang og i lyset af mit blik skælvede hjerterne, de syge blev helbredt, og ord af 

lovprisning og taksigelse flød fra deres bryst mod rabbineren. Farisæerne kom da hen til mig og sagde til 

mig: "Herre, sørg for, at dine disciple og dette folk holder op med deres forvirrede råb, for de forstyrrer 

byens orden under festen." Jeg svarede dem: "Sandelig, hvis de var tavse, ville stenene råbe af glæde." 
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Farisæerne gik bort; men allerede nu begyndte deres hjerter, der var bange og bekymrede for de 

gerninger, som Jesus udførte, at opildne til forræderi. 

28 Således nåede jeg frem til portalen til templet, som havde været Herrens folks helligdom i en 

periode, og som de senere havde omdannet til en markedshal, og jeg drev skænderierne ud af det. 

29 Hjerte og gerninger hos dem, der sagde, at de var Herrens tjenere og lovens lærere, blev gradvist 

afsløret i lyset af Jesu gerninger; fra da af krævede de at dræbe ham for ikke at miste deres magt, som 

var truet. 

30 En af Mine disciple, som ofte havde hørt Mit kærlighedsord, der talte om Åndens Rige, og som i 

sit hjerte havde følt sin Mester kærtegne og elske, blev gennem sin svaghed og mangel på tro på Mine 

løfter den port, der åbnede sig for at lukke den menneskelige ondskab ind, som faldt over Mig i form af 

korset. Med hvilket had råbte disse mænd og krævede, at kejserens undersåt skulle korsfæste mig. Men 

det var nødvendigt for Guds Søn at gennemgå store prøvelser, så menneskene kunne se hans ydmyghed, 

hans kærlighed og hans kraft. 

31 Blodet fra dette legeme steg ned på jorden, og de menneskelige læber, der forkyndte det 

guddommelige ord i verden, holdt ikke op med at tale om kærlighed og tilgivelse før det sidste øjeblik på 

korset; og Kristus blev ét med Faderen, fordi "Ordet", der blev menneske for at blive hørt i verden, altid 

har været i Gud. 

32 År senere blev byen og det skændede tempel ødelagt, så mit ord kunne gå i opfyldelse; ikke en 

eneste sten af dette tempel blev tilbage på en anden. Jeg havde sagt, at jeg kunne ødelægge Salomos 

tempel, så kongeligt, stort og pragtfuldt som det var i menneskenes øjne, og genopbygge det på tre dage. 

33 Sandelig, siger jeg jer, menneskene har ikke forstået den åndelige betydning af disse ord; for mig 

går tiden ikke forbi, for jeg er evigheden. Se, her er jeg i den tredje æra, på den tredje dag, hvor jeg 

lægger grunden til det sande tempel og bygger det i menneskers ånd. 

34 Elias blev udvalgt til at forkynde jer, at De Syv Segl-bogen var blevet løst, og at den var blevet 

åbnet ved det sjette segl. Mit ord er kommet fuld af lys for at tænde din tro, så du ikke længere falder i 

afgudsdyrkelse, og så du tillader mig at bygge mit tempel i dit hjerte. Se, de værker, som er lavet af 

menneskehænder, bliver ødelagt, men Åndens værker er evige. 

35 De fortabte vil blive fundet, de forvirrede vil blive oplyst, og alle vil finde den vej, der fører dem til 

det forjættede land. 

36 Hvis I ikke ønskede at anerkende mig her på jorden, og I heller ikke tillod mig at samle jer, som 

fuglen samler sine unger under sine vinger, vil jeg for evigt forene jer hinsides denne verden under min 

fredens kappe. 

37 Mit folk, jeg har mindet jer om mit liv blandt jer, fordi dagene til minde om den sidste uge, som 

jeg tilbragte blandt menneskeheden, nærmer sig. I disse dage føler du, at der kommer et budskab ned til 

dig fra uendeligheden. 

38 Alt, hvad du ser, forekommer dig, som om det taler til dig om Mig. Solen, markerne, byerne, 

menneskene, alt synes at tale til dig som om det taler til dig om Mesteren. Det skyldes, at erindringen får 

dig til at føle mit nærvær igen, og jeg sender dig mit budskab om kærlighed på ny. 

39 Hvis dine øjne i disse dage vil græde, så lad dem græde, og hvis dit hjerte ryster af kærlighed, så 

lad det også græde. 

40 Den Kristus, hvis jordiske skal ødelagde en folkemængde, er den samme, som åbenbarer sig selv i 

dag; for det var kroppen, som menneskene ødelagde, men ikke "Ordet", som talte gennem den. 

41 Hvilken død kunne stoppe mine skridt, eller hvilken grav kunne holde mig tilbage? - Alligevel har I, 

uden at ville det, uden at være klar over det, begravet sandheden i jeres hjerter, hvis essens er 

Mesterens. Denne krop, som du har, har du forvandlet til din ånds grav. 

42 Tillad Ånden at fjerne gravpladen fra dit hjerte, så det fyldt med lys kan rejse sig til sandt liv. 

43 På følgende måde forklarer jeg dig let det, som du finder svært at forstå: Kristus og den 

guddommelige kærlighed er Faderen selv. Jesus var det perfekte menneske, der forkyndte Guds 

budskab. Han var det højeste udtryk for åndeliggørelse - derfor kaldes han den guddommelige mester. 
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44 O I elskede disciple! Når du tænker på de gerninger, jeg har udført i verden, føler du dig alt for 

klodset og lille til at kunne måle dig med mig. Når du tænker over den tid, der er gået siden da, indser du, 

at du har udviklet dig meget lidt åndeligt. Der er øjeblikke, hvor I føler en længsel efter og et behov for at 

udvikle jeres åndelige gaver for at kunne modtage Mine budskaber direkte, samt for at kunne 

gennemskue det, der kommer, og ved hjælp af åndens kvaliteter løse de konflikter, prøvelser og det 

kaos, der omgiver jer i menneskeheden. 

45 Hvor meget ønsker du ikke at se med Åndens blik! Og I vil se, men først når I opdager, at I forstår 

Herrens åbenbaringer bedre, så snart I lader jer lede af samvittighedens lys, som oplyser jeres ånd. 

46 I mellemtiden skal du studere dette budskab og skrive det ned, for der vil komme tider, hvor du 

ikke længere vil høre dette ord, og så vil kun skrifterne være tilbage for dig. 

47 Jeg ønsker, at Mit Ord, når der udarbejdes bøger ud fra det, som skal spredes over hele jorden, 

skal trykkes ubesmittet, så rent som det kom ud fra Mig. 

48 Hvis du lader den komme ind i dine bøger på denne måde, vil der strømme et lys ud af den, som 

vil oplyse menneskeheden, og dens åndelige betydning vil blive følt og forstået af alle mennesker. 

49 Mit budskab om denne gang vil også blive benægtet og bekæmpet. Nogle vil sige, at min 

manifestation var nytteløs; men vær ikke bekymrede, for mit arbejde i den anden æra blev også 

debatteret, benægtet og hånet, og alligevel har det ene hjerte efter det andet og den ene ånd efter den 

anden anerkendt og værdsat den lidelse, som jeg gennemgik blandt jer. 

50 Vid, Mit folk, at der har været og stadig er nogen, der siger: "Hvad har Jesu smerte med vores 

frelse at gøre? Hans lidelser kan ikke give os velsignelse." Men sandhedens ånd fortæller dig: Jeg var 

blandt mennesker gennem Jesus som disse duftende planter, der dufter i hænderne på ham, der tog livet 

fra dem. 

51 Det kors, som I gav mig, og som jeg tog imod, var et bevis på min kærlighed til jer og også et bevis 

på, at I ville frelse jer selv gennem mit eksempel. Hvorfor tror I, at hvis jeg havde vidst, at mit offer ville 

være nytteløst, ville jeg have tilbudt det til jer, hvis jeg havde vidst, at mit offer ville være nytteløst? 

Husker I ikke, at jeg sagde til jer, at der ikke går en eneste sæd tabt i Faderens arbejde? 

Da Mesterens side blev åbnet, ville han, at I skulle se den port, der blev åbnet, så I alle kunne bo i 

evigheden, og den første, der så denne port, var soldaten, der stak sin lanse ind i Jesu krop. 

52 Min kærlighed er som træet, der dufter skovhuggerens økse, der fratager ham livet. Hver eneste 

dråbe blod fra dette legeme spredte sig over menneskeheden, tilgav alle og parfumerede deres eksistens 

med den guddommelige essens af Min lære. 

53 Men hvis denne menneskehed i sin blindhed tror, at dette offer ikke var nok til dens frelse, så er 

her mit ord på ny, ikke menneskets ord, som ikke vidste, hvordan dette budskab skulle fortolkes, men mit 

ord, som lærer jer den udødelige essens af min lære og mine gerninger, den guddommelige forklaring, 

gennem hvilken menneskene vil forstå den åndelige værdi af det blod, som blev udgydt på Golgatha for 

menneskehedens kærlighed. 

54 Jeg fortæller jer, hvad betydningen af dette offer er, for I tilhører mig, ligesom jeg tilhører jer. 

55 Jeg har aldrig set en fjende i noget væsen, for I er alle mine børn. Ordet "fjende" om en 

menneskelig bror besudler læberne på den, der udtaler det. 

56 Longinus* gennemborede min side, og jeg udgød blodet over ham, som blev til lys i hans blinde 

øjne. 
* Navnet på den romerske soldat. 

57 Jeg ønsker, at I skal være som jeres Mester, at I med rette skal kalde jer mine disciple. Min arv er 

kærlighed og visdom. Det var Kristus, der kom til jer, og det er Kristus, der taler til jer i dette øjeblik; men 

prøv ikke at adskille mig fra Gud eller at se mig uden for ham, for jeg er og har altid været ét med 

Faderen. Jeg har fortalt jer, at Kristus er Guddommelig Kærlighed; derfor skal I ikke forsøge at adskille 

Mig fra Faderen. Tror du, at han er en far uden kærlighed til sine børn? Hvor har du fået denne idé fra? 

Det er på tide, at du indser det. 

58 Ingen skal skamme sig over at kalde Gud, Skaberen, Fader, for det er hans sande navn. 
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59 Jeg har bragt jer lyset på ny, så I kan forstå det, I ikke kunne forstå før. 

60 Hvis jeg fortalte din ånd, før jeg sendte den til jorden, at jeg ville give den en verden af lærdom, 

siger jeg i dag, at jeg tilbyder den en himmel af visdom. 

61 Følg denne spiritualiseringens vej, og du vil modtage denne himmel, som jeg taler til dig om. 

62 Åndens visdom er et lys, der aldrig slukker. 

63 Jeg er Mesteren, jeg er Kristus, som taler til jer gennem samvittigheden, på den måde, som kun 

jeg kan komme til hver enkelt af jer, og som kærtegner jer, når den taler til jer. 

64 Her har I Mig og ser Mig søge tilsyneladende ubrugelige væsener til et kærlighedsarbejde, som 

Jeg ved vil tjene Mig, fordi Jeg har skabt dem. 

65 Jeg bruger din ånd, din vilje, dit hjerte og dit sind, og indtil du når tiden for din udrustning og din 

oplysning - når jeg kan bruge dig ved at forvandle dig til mit redskab - overlader jeg dig min undervisning, 

så du kan lære den kloge lektie. 

66 Lev disse erindringsdage, mens jeg forbereder jer gennem mit ord. Tænk over det, fordyb jer i 

den time, hvor jorden forsvarede sig mod menneskelig utaknemmelighed, og hvor himlen formørkedes, 

men hvor Lammet ikke gjorde oprør. 

67 Mesterens blik på Golgata var sørgeligt, men med det velsignede han dig. For disse skarer gik han 

i døden, men han vidste, at han snart ville genopstå i alle hjerter, hvis de blev født til tro. 

68 De, der tager til Jerusalem, siger, at der på disse steder er en atmosfære, der overrasker ånden, 

og at selv lyset virker mærkeligt. 

69 Sandelig siger jeg jer, det er samvittighedens stemme, det er minderne, der får hjertet til at 

skælve, og selv om Jesus døde der, og menneskeheden ikke så ham mere, så er Kristus til stede overalt i 

sit væsen, i sit nærvær og sin magt. 

70 Karavaner af mænd og kvinder drager af sted mod Jerusalem, og når de kommer ind på disse 

steder, kommer der nogle gange venlige, andre gange bitre minder frem. De oplever, at alt er 

gennemsyret af Jesu nærvær. Men hvorfor gå så langt på pilgrimsrejse for at søge efter materielle spor, 

eftersom alle besidder Mit Guddommelige Nærvær i deres ånd, uanset hvor de befinder sig? 

71 Jeg ville ønske, at I alle gennem denne undervisning ville tage af sted for at bære et budskab om 

broderskab, et godt budskab, et budskab om kærlighed; en hilsen, en dråbe helbredende balsam, en 

venskabelig omfavnelse til alle jeres brødre. 

72 Jeg kommer i denne tid, så I fra jorden med lyset fra Min lære kan se det nye Jerusalem, den lyse 

by, som er lovet til ånderne, og som Min apostel Johannes så i sin Åbenbaring; men mens menneskets 

ondskab i det første Jerusalem ophøjede Mig på torturens kors, vil ånderne i den nye by, som vil være 

åndelig, ophøje Mig på deres kærligheds alter. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 20  
1 Mit ords bog er den guddommelige og sande kærligheds bog; i den vil du finde den uforanderlige 

sandhed. Ræk ud efter den, og du vil finde den visdom, der vil hjælpe dig med at udvikle dig og opnå fred 

i evigheden. Den, der fordrejer eller ændrer dens betydning, vil begå en overtrædelse, og den, der 

udelader eller tilføjer et enkelt ord, som ikke er i overensstemmelse med min perfekte lære, vil alvorligt 

overtræde min lov. 

2 Bevar dette ord i dets oprindelige renhed, for det er den smukkeste arv, jeg vil efterlade 

mennesket. Skriv min lære ned, og giv den videre til dine brødre; hold den trofast, for du er ansvarlig for 

denne arv. 

3 I morgen vil mennesket i hende finde essensen af Min åbenbaring, som med lyset fra hendes lære 

vil lede ham ind på sandhedens vej. 

4 Fra forældre til børn vil disse skrifter blive testamenteret som en kilde af levende vand, hvis strøm 

vil strømme uudtømmeligt frem og gå fra hjerte til hjerte. Studér i den store Livets Bog, 

Spiritualiseringens Bog, som vil forklare dig de guddommelige åbenbaringer, som du har modtaget 

gennem tiderne. 

5 Har jeg ikke lovet jer, at al viden ville blive genoprettet til sin oprindelige sandhed? For dette er 

den tid, som er blevet annonceret til jer. 

6 I sandhed siger jeg til jer: Den, der overvejer og uddyber min bogs lære med et sandt ønske om at 

øge sin viden, vil få lys til sin ånd og føle mig tættere på sig. 

7 Fortidens og nutidens myter vil falde, alt middelmådigt og falsk vil falde, for der vil komme en tid, 

hvor I ikke længere vil være i stand til at nære jer af ufuldkommenheder, og så vil ånden gå på jagt efter 

sandheden, så den kan tjene som sin eneste næring. 

8 I denne lære vil menneskeheden finde essensen af Mine åbenbaringer, som den indtil i dag ikke 

har forstået på grund af manglende åndeliggørelse. Siden oldtiden har jeg betroet den til jer gennem 

mine budbringere, udsendinge og fortolkere, men det har kun tjent jer til at danne myter og traditioner 

ud fra den. Tænk over og studer denne lære med ærbødighed og kærlighed, hvis I ønsker at spare jer selv 

for århundreders forvirring og lidelse. Men husk, at I ikke vil opfylde jeres opgave, hvis I kun er tilfredse 

med at have bogen i jeres besiddelse; nej, den skal vække og undervise jer, hvis I virkelig skal være mine 

disciple. Undervis med det eksempel, den kærlighed og hjælpsomhed, som jeg har vist jer. 

9 Udrust jer selv ved at læse denne bog dikteret af Mig og beslutter jer for at undervise med jeres 

gerninger, med venlige ord, med gode gerninger, med blikke af sand barmhjertighed og kærlighed. 

10 Denne tid i Mit samvær med jer vil være uforglemmelig for jeres ånd; i den vil der forblive et 

uudsletteligt spor af Mine ord, ligesom der i den er forblevet et minde om Min tidligere undervisning. 

11 Elskede disciple, lær at forstå den guddommelige mening, der er indeholdt i mit ord, med jeres 

åndelige sans, og hvis I følger det, vil I aldrig afvige fra den sande vej. 

12 Ve den, som fortolker mit ord efter sin egen smag, for han skal stå til ansvar for mig for det. 

13 På jorden har mange mennesker viet sig selv til at forfalske sandheden uden at være klar over det 

ansvar, de har som medarbejdere i Faderens kærlighedsarbejde. I denne dommens tid, som mange ikke 

kender, fordi de ikke ved, hvordan de skal fortolke de begivenheder, de oplever, er retfærdigheden i 

enhver ånd og kræver af ham, at han på sin pilgrimsrejse i denne verden gør rede for sine gerninger 

inden for og uden for kærlighedens lov. 

14 Enhver, der ændrer essensen af mine åbenbaringer, som er givet ved inspiration i disse skrifter, 

vil stå til ansvar over for mig for sine handlinger. Derfor må I fortsætte ærligt, for denne undervisning er 

Min arv af kærlighed til Mine børn, som, hvad enten de er inkarnerede eller i ånden, venter på større 

undervisning. 

15 Det åndelige budskab, du hører, er det himmelske lys, der manifesterer sig gennem menneskelige 

instrumenter, som opfatter det i en tilstand af henrykkelse. Hvis I ikke tror, at det er Kristus, der 

manifesterer sig åndeligt i denne form, så giv mig det navn, I ønsker, men føl essensen af det ord, der 
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flyder fra disse læber. Kun på denne måde vil du indse, at han, som så kærligt kalder dig til fredens og 

godhedens vej, ikke kan være nogen anden end Kristus, som du med rette kalder den guddommelige 

mester. 

16 Senere vil I forstå, at ligesom jeg sender tanker, som er lysglimt til hele universet, kan I også fra 

det åndelige niveau af perfektion, som I befinder jer på, sende jeres kærlighed til jeres brødres tanker og 

ånder som et åndeligt budskab. 

17 Tilfredsstil jer selv med kærligheden, føl den åndeligt, så I kan udtrykke den over for jeres næste. 

Vær ikke ligeglade med Min lære, så I ikke endnu en gang falder i forvirring midt blandt mennesker, der 

mangler tro og åndelighed. 

18 Jeg giver jer instruktioner, der ligner dem, som jeg gav jer i tidligere tider, så I gennem dem kan 

lære jer selv at kende og vide, hvem I er, og til hvilket formål I blev skabt. Dette vil være det sikreste 

skridt, du kan tage for at lære mig at kende. Derfor beder jeg jer: Hvordan vil I kende Faderen, når I ikke 

engang har kendt jer selv? 

19 Jeg er Det, som I stadig ikke kan forstå i sin fulde udstrækning, for I bor stadig i kødet og opfylder 

ikke mine bud. Du er underlagt materien, og da du har et begrænset sind i samme forbindelse, studerer 

du Mig i overensstemmelse med din materialisme. Hold op med at studere mig uden for den vej, som 

Min Lov viser dig, for det vil kun lede dig på afveje. I stedet skal I lære jer selv at kende ved at elske 

hinanden; studer de guddommelige manifestationer, der udgør Min perfekte Lære gennem tiderne. 

Forsøg ikke at søge Mig med den ringe og sparsomme viden, som du for øjeblikket har, for det vil føre dig 

ind i forvirring. 

20 Vid, at menneskets naturlige tilstand er godhed, åndelig fred og harmoni med alt, hvad der 

omgiver det. Den, der hele livet igennem er fast besluttet på at praktisere disse dyder, vandrer på den 

sande vej, som vil føre ham til kundskab om Gud. Men hvis du afviger fra denne vej og glemmer den lov, 

der bør styre dine handlinger, vil du være nødt til at gøre op med tårer for de øjeblikke, du har levet langt 

fra den åndelige opstigningsvej, som er den naturlige tilstand, som mennesket altid bør forblive i. 

21 Du føler ikke kærlighed til din næste, og det er derfor, du konstant plages af smerte. I har glemt 

mit bud, som siger jer: "Elsk hinanden", som lærer jer den største af alle visdomme. - Hvor, I mennesker, 

har jeres forskning i Gud ført jer hen? - Til broderskabskrig, til kaos; der har De konsekvenserne af Deres 

fejltagelse. I dag renser du dine overtrædelser med dit blod, med tårer og fortvivlelse. Det er sådan, min 

ånd ser dig. Vend jer derfor bort fra det nyttesløse, opfyld min lov, anerkend jer selv som brødre, og i 

harmonien i jeres gensidige forståelse og kærlighed vil I genkende jeres Herre. 

22 Tænk grundigt over Min lære, som er klar og enkel; men prøv ikke først at udforske det 

uendelige, for du vil fejle. 

23 Hvordan kan du sige, at du elsker din Gud, hvis du ikke først har elsket ham i dine brødre? Føl i 

jeres hjerter dette ords godhed, disciple, tænk på, at dets essens er min, sandheden og også 

kærligheden. Ordet og skriften er dit, det er menneskets værk. Fortolk og forklar det ene som det andet, 

og dine konklusioner vil være dybtgående, sikre og korrekte. 

24 Giv næring til dit materielle væsen ved at tage den helbredende balsam fra mit ord. Se, hvordan 

Min udstråling og Min kærtegn stadig er til stede mellem siderne i din bog! 

25 Del med dem, der har brug for dette evige livs brød, som I i dag modtager i mit ord, og i morgen, 

gennem læsning af denne lære, må I ikke undlade at tilbyde det til de ånder, der på grund af deres ringe 

udvikling er uden håb om frelse. Hav medfølelse med dem, der lider. 

26 Så mit ord om kærlighed i jeres brødre; med kærlighed i jeres hjerter er det umuligt for jer at gå 

til grunde. Hvis I ved, hvordan I skal bevare denne guddommelige skat, vil I spare jer selv for mange 

lidelser og gøre fremskridt i jeres udvikling, I elskede disciple, idet I hjælper jeres brødre i deres tilgang til 

Mig. 

27 Blandt menneskeheden er der dem, der har renset sig selv gennem smerte, og som med længsel 

venter på Mit budskab om fred fra dig. Jeg har fortalt jer, at antallet af ånder, der er udvalgt til denne 
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vanskelige opgave, er uendeligt, I kan hverken beregne det eller forestille jer det. Efterlad dette frø af 

kærlighed i dem alle. 

28 I bevæger jer alle på stigen til åndelig fuldkommenhed; nogle har nået en udvikling, som I ikke 

kan forstå på nuværende tidspunkt, og andre kommer efter jer. 

29 De store ånder, store ved deres kamp, ved deres kærlighed, ved deres indsats, søger harmoni 

med deres små brødre, med de fjerne, de forsømmelige; deres opgaver er ædle og høje, deres kærlighed 

til Min Guddommelighed og til jer er også meget stor. 

30 Disse ånder ved, at de er skabt til aktivitet, til højere udvikling; de ved, at der for Guds børn ikke 

er nogen inaktivitet. I skabelsen er alt liv, bevægelse, balance, harmoni, og derfor arbejder disse utallige 

væsener, anstrenger sig og glæder sig over deres kamp, vel vidende at de på denne måde forherliger 

deres Herre og tjener deres næstes fremskridt og fuldkommenhed. 

31 I dag, hvor I ikke er på den vej, som Min Lov udstikker for jer, kender I ikke den indflydelse, som 

disse jeres brødre udøver på jer; men hvis I er følsomme nok til at opfatte disse udstrålinger, 

inspirationer og budskaber, som de sender jer, vil I få en fornemmelse af de utallige beskæftigelser og 

ædle værker, som de dedikerer deres eksistens til. 

32 I skal vide, at disse ånder i deres kærlighed og respekt for Skaberens love aldrig tager det, der ikke 

er deres, eller rører ved det, der er forbudt, eller går ind, hvor de ved, at de ikke må, for at de ikke 

bringer disharmoni til skabelsens grundlæggende komponenter. 

33 Hvor anderledes gør jordens mennesker det ikke, som i deres stræben efter at blive store og 

magtfulde i verden, uden den mindste respekt for Min lære, med videnskabens nøgle søger de 

destruktive naturkræfter, åbner portene for ukendte kræfter og ødelægger på denne måde harmonien i 

den natur, der omgiver dem! 

34 Hvornår vil mennesket vide, hvordan det skal udruste sig til at lytte til den åndelige verdens kloge 

råd og således lade sig lede af dens inspirationer? 

35 Sandelig, siger jeg jer, det ville være nok til at bringe jer sikkert op på toppen af det bjerg, der 

kommer til jer; der ville I se en lige og lysende vej foran jer, som er gået af de ånder, der nu kun er der for 

at gøre jer godt og for at hjælpe jer i jeres prøvelser, og som bringer jer skridt for skridt tættere på enden 

af vejen, hvor jeres Fader venter jer alle. 

36 Da jeg har talt til jer om disse væseners godhed og åndelige højde, må jeg fortælle jer, at de 

ligesom I også havde den frie viljes gave fra begyndelsen, dvs. sand og hellig handlefrihed, hvilket er et 

bevis på Skaberens kærlighed til sine børn. 

37 Hvad ville der ske med ånden, hvis den blev frataget sin frie vilje? - For det første ville det ikke 

være ånd, og derfor ville det ikke være et væsen, der er det Højeste værdigt, det ville være noget som de 

maskiner, I laver, noget uden eget liv, uden intelligens, uden vilje, uden stræben. 

38 Som jeg har meddelt jer, er jeres videnskab gradvist ved at opdage, at der i alting er energi, 

bevægelse og transformation. 

39 Ville du have været i stand til at opdage alt det, som menneskeheden har fundet ud af gennem 

videnskaben, hvis du ikke havde haft frihed til at forske, studere og eksperimentere? Kunne du desuden 

modtage denne åndelige manifestation på den måde, som du har gjort, hvis din ånd havde været 

forhindret i at modtage disse manifestationer? 

40 Du fortæller mig, at du er faldet i fejl og fejltagelser på grund af din frie vilje. Som svar fortæller 

jeg jer, at I gennem denne gave kan hæve jer uendeligt meget over det punkt, hvorfra I startede i 

begyndelsen af jeres udvikling. 

41 Bortset fra den frie vilje gav jeg enhver ånd Mit lys i sin samvittighed, så ingen ville gå på afveje; 

men de, der ikke ønskede at høre Min stemme eller ikke ønskede at trænge ind i deres indre for at søge 

det åndelige lys, lod sig snart forføre af menneskelivets utallige skønheder, mistede støtten fra Min lov til 

deres ånd og måtte snuble og falde. 

42 En enkelt forseelse har medført mange smertefulde konsekvenser, og det er fordi 

ufuldkommenheden ikke er i harmoni med den guddommelige kærlighed. 
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43 De, der hengivent og angrende vendte tilbage til Faderen med det samme og ydmygt bad ham 

om at rense dem og befri dem fra de fejl, de lige havde begået, modtog Herren dem med uendelig 

kærlighed og barmhjertighed, trøstede deres ånd, sendte dem ud for at rette op på deres fejl og 

bekræftede dem i deres opgave. 

44 I skal ikke tro, at alle vendte tilbage med ydmyghed og anger efter deres første ulydighed. Nej, 

mange kom fuld af stolthed eller vrede. Andre, der var fulde af skam og kendte deres skyld, ønskede at 

retfærdiggøre deres overtrædelser over for Mig, og langt fra at rense sig selv gennem omvendelse og 

ændring - som er bevis på ydmyghed - valgte de at skabe sig et liv efter deres egen måde, uden for de 

love, som Min kærlighed foreskriver. 

45 Så kom min retfærdighed frem, men ikke for at straffe dem, men for at reparere dem, ikke for at 

ødelægge dem, men for at bevare dem evigt ved at give dem en fuld mulighed for at fuldkommengøre 

sig selv. 

46 Hvor mange af disse første syndere har ikke formået at befri sig fra deres pletter; for fra fald til 

fald faldt de dybere og dybere ned i afgrunden, som kun udøvelsen af Min lov vil kunne redde dem fra. 

47 Jeg fortæller jer også, at blandt de Ånder, som jeg talte til jer i begyndelsen af denne instruktion, 

og som er jeres beskyttere, mestre, rådgivere, vejledere og læger, er der også dem, der har oplevet de 

fald og den lidelseskalkun, som ulydighed forårsager; men de tænkte på deres gerninger i tide og rensede 

sig i godhedens, kærlighedens, barmhjertighedens og forsoningens vand. 

48 Tag dem som et eksempel, mine børn, hæve jer over synden ligesom dem, så I også kan føle den 

guddommelige glæde ved at arbejde sammen med Faderen for alle væseners lykke. 

49 Forstå, at du er på din udviklingsvej for at blive testet og modtage livslektioner, og at disse 

lektioner er de begivenheder, du møder på din vej. 

50 I er som fuglene, der har bygget denne rede, hvor I samles for at vente på "lærkens" komme *. 

Nogle gange pisker stormen træet, og du flygter frygtløst, søger et tilflugtssted og spørger forfærdet: 

"Hvorfor har Mesteren tilladt dette?" Men Mesteren fortæller dig: Jeg tillader disse prøvelser, så I kan se 

gennem jer selv, om det, I har bygget, er solidt eller stadig skrøbeligt. 
* Poetisk allegori for Herrens stemme gennem de menneskelige "stemmebærere". 

51 Dette bedehus er ligesom alle de steder, hvor I samles for at høre mit ord, underlagt tidens 

omskiftelser, som jeg har fortalt jer, at de er lektioner og prøvelser for jer. 

52 Lev åndeligt forenet, så når I ser jer selv blive pisket af en hvirvelvind, så tager hver enkelt sin 

plads og står fast, indtil stormen er forbi, og freden vender tilbage til jer igen; men hvis I tror, at I ikke er i 

stand til at forenes og trodse modgang, vil I være som den lamme mand, der ikke længere anstrenger sig 

for at bevæge sig, fordi han ved, at hans lemmer er ubrugelige. Hvad nytter de evner, der er til stede i din 

ånd, hvis du tvivler, bliver modløs og opgiver din åndelige opgave, så snart timen er inde til at erkende 

deres værdi? 

53 Tvivler I på mit nærvær, fordi prøverne pisker det sted, hvor I samles? Jeg siger jer, at selv når 

disse steder ikke længere eksisterer, vil jeg stå og tale. 

54 Du må ikke være fanatisk med de materielle samlingssteder. Forstår du ikke, at det er det tempel, 

som du bygger i dit hjerte, der er det uforgængelige og evige tempel? 

55 Undersøg jer selv i hviletimerne, så jeres samvittighed kan fortælle jer, om værdien af jeres 

gerninger er sand eller tilsyneladende, om jeres fortjenester blot betragtes som sådanne af jer, eller om 

de er nået til Mig. 

56 I forbereder jer ikke på de kommende tider, selv om I har min forkyndelse, og I glæder jer til at 

lytte til mine kloge og kærlige sætninger. På den anden side, se på jeres brødre, som ikke modtager dette 

budskab, hvordan de former, arbejder og bygger, selv om det meste af det, de gør, er materielt! Tag et 

eksempel på deres indsats og deres sammenhold! 

57 De er også modstandere, forfulgte og fordømte, men de tvivler ikke på mig. Men I, som er blevet 

kaldt mine nye disciple og hører min manifestation som Helligånden, tvivler, fordi I i øjeblikke har set 

dette forsamlingshus blive udsat for de prøvelser og prøvelser, der er en del af jeres liv. 
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58 Børnene udvikler sig og bliver voksne for at blive forældre på deres tur; men I forbliver barnlige i 

jeres ånd og ønsker ikke at vokse eller vokse i viden og kærlighed. 

59 For alt, hvad der er skabt i overensstemmelse med Faderens fuldkommenhed, er der en præcis 

forklaring og en grund til dets eksistens; men I ser hverken fuldkommenhed, retfærdighed eller en grund 

til det. Når værkerne ikke er som du forstår dem, tvivler du; når dine håb ikke bliver indfriet, tvivler du; 

ved hver eneste af dine lidelser tvivler du på Mig, og når du ser naturens kræfter blive sluppet løs, vokser 

din tvivl. 

60 Hvilken plads giver I mig, hvis I ikke elsker mig som jeres Gud og Fader? I tænker på en begrænset 

og lille måde, uden at forstå det budskab, jeg giver jer i hver eneste prøvelse. Sandelig siger jeg jer, at 

hvis I fortolker betydningen af den undervisning, jeg sender jer gennem livet, vil I vide, hvem jeg er, og I 

vil kende årsagen til hver lektion. 

61 Ligesom du lærer at læse i verden, skal du lære at forstå åndens undervisning og dens 

kærlighedssprog. 

62 Nogle tror, at denne verden kun eksisterer for det materielle legeme, så kødets lidenskaber kan 

triumfere i den; men på denne måde stopper de åndens højere udvikling. - O I små og forfængelige 

mennesker, som ønsker at forme livet efter jeres vilje! Forstå, at denne verden eksisterer både for 

materien og for ånden; det er derfor, jeg altid har lært jer at opfylde materiens lov og samtidig hjælpe 

ånden i dens udvikling. Til den anden tidsalders mennesker, som var bundet til det materielle, måtte jeg 

sige: "Giv Gud, hvad der tilhører Gud, og kejseren, hvad der tilhører kejseren". 

63 For at overvinde svaghed, elendighed, elendighed og lidenskab og for at ødelægge tvivlen er 

troen og de gode gerninger uundværlige, som er dyder, der behersker det umulige; sammenlignet med 

dem forsvinder det vanskelige og det uopnåelige som skygger. 

64 Jeg sagde til de mennesker, der troede på mig i den anden æra: "Jeres tro har frelst jer". Jeg 

forklarede det på denne måde, fordi troen er en helbredende kraft, en kraft, der forvandler, og dens lys 

ødelægger mørket. 

65 Sandelig, sandelig, sandelig, siger jeg jer: Det umulige findes ikke. I så små tilfælde som dine 

helbredsproblemer skal du tale til Gud med sand tro og tillid til hans tilstedeværelse, og denne Gud, som 

bor i hver enkelt af jer, som ved, hvad I har brug for, og hvad I føler, vil give jer i overensstemmelse med 

hans vilje. 

66 Min ånd manifesterer sig i den undervisning, som jeg forkyndte, da jeg var på jorden, og som jeg i 

dag underviser jer i gennem det menneskelige "mundstykke"; derfor forfrisker og styrker min 

undervisning jer samtidig, for det er ikke et ord, der kun smigrer de materielle sanser, men som nærer 

ånden. 

67 Derfor kommer nogle blandt de skarer, der hører Mig, for at blive helbredt af Visdommens ord, af 

den trøst det giver; andre kommer for at lette deres syndebyrde, når de hører Min undervisning om 

retfærdighed, tilgivelse og kærlighed. 

68 Når I hører Mig tale på denne måde, skælver jeres hjerter, der er blevet følsomme af smerte, og 

når I kalder på Mig som læge, kommer Jeg nær for at helbrede jer. 

69 Føl, at min kærlighed er spredt over dig som en trøstende kappe. 

70 Salige er de, der sætter deres håb og tillid til mig. Mærk Mig tæt på dig og fortæl Mig dine lidelser 

med dit hjerte. Frygt ikke, kære "får", ingen ved, hvordan man forstår jeres stammende bøn. Vis mig dit 

sår, vis mig dine lidelser, og der vil jeg lægge min balsam af kærlighed og barmhjertighed. 

71 Jeg accepterer jeres lidelser, som I stille og roligt overlader til mig. Gå ind i åndeligt fællesskab 

med Mig, så du dybt kan føle Mit nærvær i dig. 

72 Du vil opleve, hvordan åndens ro kan dæmpe dine lidenskabers stormfulde hav. I har kun lyttet til 

mig gennem stemmebærernes formidling i disse øjeblikke, og alligevel, hvor mange ting har jeres hjerter 

ikke fortalt mig. Hvor mange lidelser og bitterheder har nået mig! Hvor mange hjerter, der lider af 

utaknemmelighed, visner ikke som blomster, der skæres af og senere glemmes! Hvor mange tårer, der 
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ikke viser sig i øjnene, som bæres skjult i hjertet i håbet om fredens øjeblik! Mænds, kvinders og mødres 

smerte. Jeg samler alt med min kærligheds kraft. 

73 Jeg er kommet for at styrke og beskytte de svage i smerte; men når de så er sunde, oplyste og 

stærke, vil jeg se dem trøste dem, der lider. Hvis I har kærlighed indbyrdes, vil jeres verden skinne af 

harmoniens og sandhedens lys, som vil bryde frem fra de inkarnerede og disinkarnerede børn, der er 

blevet betroet denne verden som et midlertidigt opholdssted. 

74 Jeg har endnu en gang talt til jer gennem læber, der ikke er rene, men som i det øjeblik, hvor jeg 

manifesterede mig, forstod at gengive mit kærlighedsord. Tro ikke, at det er en ufuldkommen form, som 

jeg bruger til at tale til jer. Jeg kommer til sindet, men ikke til det syndige legeme. Mit lys nærmer sig, når 

stemmebæreren tilbyder sit hjerte til mig i henrykkelse, overgiver sit væsen til mig; så bruger jeg ham 

som mægler til at komme til folkemængderne i en begrænset, menneskeliggjort form. 

75 Det var mit løfte gennem Jesus, og jeg har opfyldt det over for jer. Jeg sagde til mine apostle i den 

anden æra: "Hvis jeg ikke gik, ville Trøstens Ånd ikke komme til jer. Hermed vil jeg sige: Hvis jeg, Jesus, 

ikke gik i kroppen, kunne jeg ikke komme og give mig til kende for jer i ånden. For trøsteren, Helligånden, 

som jeg har lovet jer, er mig, er mit ord, er mit kærlighedsbudskab. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 21  
1 Disciple, I har glemt den måde at bede på, som jeg lærte jer i den anden æra, og jeg er kommet 

for at minde jer om den. 

2 Bønnen bør være noget større og mere kraftfuldt for dig end at gentage de ord, du har lært 

udenad, og som du ikke opnår noget med, hvis du ikke har nogen åndelig oprejsning. 

3 Tag ikke for vane at bede kun med ord, men bed med ånden. Jeg siger jer også: Velsign med bøn, 

send lysets tanker til jeres brødre, bed ikke om noget for jer selv, husk det: Den, der beskæftiger sig med 

det, der er mit, vil altid have mig som en vogter over sig. 

4 De frø, du sår med kærlighed, vil blive returneret til dig på mange måder. 

5 Besøg og "salve" de syge, styrk den fængslede, giv fred til den, der har brug for det, og bring trøst 

til bekymrede hjerter. 

6 Mennesker har forvekslet sand kærlighedsfølelse med materialisme, hvilket er tydeligt i alle deres 

handlinger, idet de har glemt en af åndens højeste følelser. Jeg har set jer give nogle få penge til jeres 

brødre, de fattige, med foragt og endda med afsky, og I giver nogle få penge, fordi I ikke har noget i 

hjertet at give. Hvis I i det mindste ville give dem med kærlighed eller med ønsket om at hjælpe; men I 

giver dem med arrogance, med pral, idet I ydmyger de trængende. Hvis du gav den uden forfængelighed 

eller modvilje, ville din mønt delvist stille tørsten efter kærlighed hos disse ånder, som er i færd med at 

sone deres skyld fuldt ud. 

7 Til dem, der forstår velgørenhed på denne måde og forsøger at lukke munden på deres 

samvittigheds stemme med disse ufuldkomne gerninger og få Mig til at tro, at de opfylder en af Mine 

højeste lærdomme, siger Jeg: Træk jer tilbage i jeres kammer og foren jer med mig i jeres bøn, så I i 

denne forening, som I ikke er vant til i øjeblikket, kan føle en gnist af godhed og taknemmelighed over for 

Faderen i jer selv, og når I føler jeres medmenneskers lidelser, beder I for dem, selv om I kun gør det for 

jeres slægtninge, hvilket allerede ville være et skridt i retning af åndeliggørelse. 

8 Jeg kan endnu ikke af alle mennesker kræve offervilje og hjælpsomhed til gavn for andre eller 

ægte kærlighed til deres næste; men af jer, disciple og "små børn", som fra dag til dag hører denne 

stemme, der gør jeres følelser mere kærlige, forventer jeg gerninger, der er mig og jer værdige. 

9 Hvis du elsker, vil de andre fordele komme til dig oven i købet. 

10 Kærligheden vil give dig visdom til at forstå den sandhed, som andre forgæves søger på 

videnskabens ujævne stier. 

11 Tillad Mesteren at vejlede dig i alle handlinger, ord og tanker. Udrust jer selv efter hans venlige og 

kærlige eksempel, og I vil manifestere den guddommelige kærlighed. På denne måde vil du føle dig tæt 

på Gud, fordi du vil være i harmoni med ham. 

12 Hvis du elsker, vil det lykkes dig at være blid, som Jesus var det. 

13 Hvis du elsker, vil du ikke have brug for materielle kulter eller ritualer, fordi du vil have det lys, 

der oplyser dit indre tempel, hvor bølgerne af alle de storme, der måtte piske dig, vil bryde, og 

menneskehedens mørke vil blive ophævet. 

14 Skændiggør ikke længere det guddommelige, for sandelig siger jeg jer, at den utaknemmelighed, 

som I viser jer over for Gud, er stor, når I udfører disse ydre tilbedelseshandlinger, som I har arvet fra 

jeres forfædre, og som I er blevet fanatiske i. 

15 Menneskeheden så Jesus lide, og I tror på hans undervisning og vidnesbyrd. Hvorfor fortsætter 

du med at korsfæste ham i dine skulpturer? Er de århundreder, du har brugt på at vise ham som et offer 

for din ondskab, ikke nok for dig? 

16 I stedet for at mindes Mig i Jesu tortur og dødskamp, hvorfor mindes I så ikke Min opstandelse 

fuld af lys og herlighed? 

17 Der er nogle, der ved synet af jeres billeder, der viser Mig i Jesus' skikkelse på korset, nogle gange 

har troet, at det var en svag, fej eller bange person, uden at tænke på, at Jeg er Ånd og har lidt det, I 

kalder offer og det, jeg kalder kærlighedens pligt, som et eksempel for hele menneskeheden. 
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18 Når I tænker på, at jeg var ét med Faderen, så husk, at der ikke var nogen våben, ingen magter 

eller tortur, der kunne bøje mig; men når jeg led, blødte og døde som menneske, var det for at give jer 

mit sublime eksempel på ydmyghed. 

19 Menneskene har ikke forstået den store betydning af denne lektie, og overalt rejser de billedet af 

den korsfæstede, hvilket er en skændsel for denne menneskehed, som uden kærlighed og respekt for 

den, som den hævder at elske, fortsætter med at korsfæste ham og sårer ham dagligt, idet menneskene 

sårer hjertet på deres brødre, som Mesteren gav sit liv for. 

20 O Mine børn af alle trosretninger, dræb ikke åndens ædleste følelser, og forsøg ikke at dulme 

dem med ydre skikke og kulter. Se, når en mor ikke har noget materielt at tilbyde sit elskede lille barn, så 

presser hun det til sit hjerte, velsigner det med al sin kærlighed, dækker det med kys, kigger kærligt på 

det, bader det med sine tårer, men hun forsøger aldrig at bedrage det med tomme kærlighedsgestus. 

21 Hvorfra får du den idé, at jeg, den Guddommelige Mester, godkender, at du er tilfreds med 

kultiske handlinger, som er blottet for al åndelig værdi, sandhed og kærlighed, og som du forsøger at 

bedrage din ånd med ved at få den til at tro, at den har næret sig selv, når den i virkeligheden er stadig 

mere uvidende om sandheden? 

22 Lær at elske hinanden, at velsigne, at tilgive, at være blide og kærlige, gode og ædle, og forstå, at 

hvis I ikke gør det, vil jeres liv ikke på nogen måde afspejle jeres Mester Kristi gerninger. 

23 Jeg taler til alle og opfordrer jer alle til at ødelægge de fejl, der har holdt jer tilbage i jeres 

udvikling gennem så mange århundreder. 

24 Tag kærligheden som dit skjold, og tag sandheden som dit sværd, så vil du snart finde vejen. Vær 

ikke bange for at være kærlighedens stiftere, for Pilatus og Kajfas er ikke længere i verden til at dømme 

mine disciple. Du vil støde på små Golgataer på din livsvej, men hold dem ud og efterlad dig et spor af 

mod, sindsro og tro. 

25 Kristus gav dig sit eksempel, for han er og vil fortsat være den evige mester i ånd og sandhed. 

26 Sandhedens og trøstens ånd er den samme Guds ånd, som levede i den kærlige Jesus, der boede 

blandt mennesker, og som vil leve i dig, hvis du forstår at elske, som han lærte dig. 

27 I, som er mine nye disciple, lyt: Allerede i den anden æra talte jeg til jer om mig med den største 

klarhed for at redde jer fra at falde i fristelse og vildfarelse. Da jeg sagde til jer: "Faderen og jeg er ét", 

ville jeg fortælle jer, at i min kærlighed til jer, i mit ord og i hvert af mine gerninger, har I Faderens 

nærvær. Ikke desto mindre faldt de religioner, der senere blev grundlagt på denne doktrin, i 

materialisme, idet de lavede figurer, hvori de repræsenterede Jesu skikkelse, og tilbad ham gennem dem, 

idet de glemte, at Kristus er kraft og ånd. 

28 Hvis jeg havde ønsket, at I skulle tilbede mig i Jesu skikkelse, ville jeg have efterladt hans legeme, 

så I kunne tilbede det; men hvis jeg efter at have fuldført hans opgave lod dette legeme forsvinde, 

hvorfor tilbeder mennesker det så? - Jeg afslørede for jer, at Mit Rige ikke er materielt; alligevel ønsker 

mennesker stadig at holde Mig på jorden og tilbyde Mig rigdommen og magten i et kongerige, som er 

flygtigt og begrænset. 

29 Der var to naturer i Jesus: den ene materielle, menneskelige, skabt af Min Vilje i Marias 

jomfruelige skød, som Jeg kaldte Menneskesønnen, og den anden, guddommelige, Ånden, som blev kaldt 

Guds Søn. I denne (den guddommelige natur) var Faderens guddommelige ord, som talte i Jesus; den 

anden var blot materiel og synlig. 

30 Da jeg blev afhørt af ypperstepræsten Kajfas, og han sagde til mig: "Jeg beder dig sige mig, om du 

er Kristus, Messias, Guds Søn", svarede jeg ham: "Det har du sagt". 

31 Jeg havde meddelt mine apostle, at jeg ville vende tilbage til den Fader, som jeg var kommet fra. 

Jeg henviste til den guddommelige ånd, som var indespærret i Jesu velsignede legeme. Men da jeg 

forudsagde mine disciple, at Menneskesønnen ville blive overgivet og korsfæstet, henviste jeg kun til den 

materielle del. At korsfæste eller dræbe Ånden ville ikke være muligt, fordi han er udødelig og hævet 

over alle skabte ting. 
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32 Da jeg sagde til jer, at jeg ville indgravere min lov i jeres hjerte, indgravere den i jeres ånd, og at 

jeg ville herske i jer, henviste jeg til min visdom, til mit evige væsen. Du må forstå, at det ikke er Jesus, 

der træder ind i dit hjerte, men Kristus, det evige ord, den, der blev annonceret gennem profeten Esajas' 

mund som offerlammet. 

33 Som menneske var Jesus jeres ideal og fuldkommenhedens virkeliggørelse; for at I i ham skulle 

have et eksempel, der var værdigt til at være disciple, ville jeg lære jer, hvad mennesket skal være for at 

blive som sin Gud. 

34 Det er én Gud, og Kristus er én med ham, fordi han er Guddommens ord, den eneste vej, 

hvorigennem man kan nå frem til Faderen af alle skabte ting. 

35 Mit frø er sået i hver eneste menneskehedsånd, og den dag vil komme, hvor I kan stige op, indtil I 

er som jeres Mester. 

36 Sandhedens Ånd er den guddommelige Visdom, som opklarer mysterierne, og den er kommet til 

menneskeheden i opfyldelse af Mit løfte til menneskeheden. I lever i den tidsperiode, hvor disse 

manifestationer måtte finde sted, fordi I åndeligt var forberedt til at modtage dem. 

37 Indse, at de onder, der plager menneskeheden i dag, skyldes den manglende opfyldelse af Min 

Lov, og fordi mennesker har givet en materiel fortolkning af den guddommelige lære og de 

guddommelige åbenbaringer. Hvordan kunne de med disse fejltagelser blive bevidste om deres åndelige 

natur og om de guddommelige kærlighedsbånd, som forener hele menneskeheden med deres Skaber? 

Det er derfra jeres egoisme kommer, hvor jeres krige kommer fra, og hvor jeres afhængighed af 

materielle fornøjelser kommer fra. 

38 Guds ånd er som et uendeligt stort træ, hvor grenene, verdenerne og bladene er væsenerne. Hvis 

det er en og samme saft, der strømmer gennem stammen til alle grenene og fra dem til bladene, tror du 

så ikke, at der er noget evigt og helligt, der forener jer alle sammen og smelter jer sammen med 

Skaberen? 

39 Din vej gennem verden er kort, men det er nødvendigt, at du opfylder din opgave, før du forlader 

dette liv, så det kan lykkes dig at bebo højere åndelige hjem i det hinsides. 

40 Ånd og materie er to forskellige naturer; dit væsen består af dem, og over begge er 

samvittigheden. Den første er en datter af lys, den anden kommer fra jorden, er materie; begge er 

forenet i et enkelt væsen og kæmper med hinanden, styret af samvittigheden, hvori du har Guds 

nærvær. Denne kamp har været konstant indtil nu, men i sidste ende vil ånd og materie harmonisk 

udføre den opgave, som Min Lov tildeler dem hver især. 

41 Du kan også tænke på ånden som en plante og kroppen som jorden. Ånden, der er plantet i 

materien, vokser og retter sig op, idet den ernærer sig af de prøvelser og lektioner, den modtager i løbet 

af sit menneskeliv. 

42 Jeg lærer jer at kende jeres ånd fra bunden og op, for denne enorme strøm af materialisme, som 

er rullet mod menneskeheden, vil skabe umådelige åndelige behov, og det er nødvendigt, at der er en 

lyskilde i verden, hvor de, der længes efter det, kan tilfredsstille deres trang. 

43 Hvor mange og forfærdelige krige venter menneskeheden, langt mere forfærdelige end dem, der 

er gået, og hvor naturens uhæmmede naturkræfter vil blande sig med jeres våbens brølen. Verden vil 

være for lille til at rumme en så stor ødelæggelse i sit skød. Alt dette vil resultere i, at mennesker, når de 

har nået toppen af deres smerte og fortvivlelse, vil vende sig bønfaldende til den sande Gud - som de 

ikke ville komme til ad kærlighedens vej - for at bede om hans guddommelige fred. Så vil jeg, Kristus, 

Ordet, opstå i hjerterne, for denne gang vil det være den tredje dag, hvor jeg vil opfylde mit løfte om 

frelse, når jeg bygger templet, som jeg har lovet jer. 

44 Ligesom englen, der sad på Jesu grav, vil Min Guddommelige Ånd stige ned for at løfte den 

gravplade, der lukker dit hjerte, så Mit Lys kan oplyse den inderste del af mennesket. 

45 Dette vil være den åndelige daggry, som I vil være vidner til; men Min Sæd og de gode nyheder vil 

sprede sig, for kampens tid nærmer sig, og Mine børn må være forberedt. Men vid allerede nu, at der 
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ikke vil være nogen vaklen i denne kamp, den vil blive udkæmpet til det sidste, hvor lyset vil sejre over 

menneskehedens mørke. 

46 Lyt opmærksomt, mine disciple, så I, som jeg har forklaret så mange hemmeligheder, ikke mister 

de nøgler, som jeg har betroet jer til at åbne min visdoms bog. Føl freden, så du kan gøre den mærkbar 

for dine omgivelser. 

47 Kun gennem en rolig og ren opløftning af din ånd vil det lykkes dig at blive en 

spiritiseringssåmaskine. 

48 Midt i alle omskiftelighederne i jeres jordiske liv vil I være i stand til at udføre mange mirakler, 

hvis I virkelig i jeres ånd besidder fredens gave, som Min kærlighed giver jer; men hvis I ikke har den i jer, 

vil I kun være i stand til at gøre meget få gerninger, der er Mig værdige. 

49 Modtag Min undervisning uden rastløshed, fredeligt; se på Mig med jeres følsomheds finesse og 

føl mig med ømhed, som små børn føler deres kærlige mor. Kun på denne måde vil I være i stand til at 

modtage og bruge den strøm af lys, der strømmer fra min lære. 

50 Lær at træde ind i den indre fred, som de øjeblikke, I er sammen med Mig, giver jer, og glem jeres 

lidelser og problemer, så I kan styrke jer selv i Min kærlighed. 

51 Vær stærke, så I kan modstå prøvelserne, og bed for menneskeheden, der er ophidset og lider 

ligesom I; men sandelig siger jeg jer, at når I mærker Min freds komme, vil I se, at denne fred er kommet 

ned over alle. 

52 I spørger Mig ved mange lejligheder, hvorfor I ved mange lejligheder - for at modtage en nåde fra 

Mig - først skal udgyde tårer under prøvelse. Men jeg siger til jer: Da hver af jer er som et træ, har I til 

tider så syge eller spinkle grene, at det er nødvendigt at beskære dem, for at der kan blive god frugt, og 

denne beskæring må gøre jer ondt. 

53 Nogle gange går dette snit endog helt ned til rødderne for at ødelægge det onde, der har inficeret 

din ånd. 

54 I øjeblikket græder du, men fortvivl ikke, for efter smerte kommer sand sundhed. 

55 Når jeg vender jer fra den onde vej, gør jeg det med stor barmhjertighed og kærlighed, selv om I i 

øjeblikket ikke forstår mine perfekte råd. Jeg overvinder sygdom i dig og forvandler den til sundhed og 

glæde; på denne måde bringer jeg langsomt den materialiserede, den forvirrede, den forvirrede, den, der 

er afveget fra det godes vej, ind på den rette vej. 

56 Da de korsfæstede Jesus, tilgav han kærligt sine bødler og gav dem liv ved at bede sin Fader om 

deres frelse; med sine ord og også med sin tavshed gav han dem tilgivelse, og disse beviser på uendelig 

kærlighed til menneskeheden var og vil for evigt være som uudtømmelige kilder, hvorfra menneskene vil 

hente inspiration til deres ædleste tilgivelses- og kærlighedshandlinger. 

57 I dag, som i går, giver jeg jer at drikke af denne kilde af sandhed og liv for at løfte jer op fra jeres 

fald og gøre jeres vej lysere, så I kan udholde prøvelserne på jeres vandring gennem denne verden og 

tjene som et trin til at stige op til det hjem, hvor I vil kende den højeste fred. 

58 Frygt intet for jeres Skaber; men frygt jer selv så meget desto mere, hvis jeres ånd ikke er på den 

vej, som Min Lov har udstukket. 

59 Søg den vej, som Jesus viste dig, så du kan afværge din lidelsens bæger. Hvis I går på afveje eller 

frivilligt forsinker jeres ankomst til fredens rige, vil det være fordi I ønsker det, men ikke fordi det er min 

vilje. 

60 Tillad Mig at vejlede jer, så I med Min støtte kan fortolke den lære, som Livets Bog tilbyder jer, og 

forstå noget af den fremtid, der venter menneskeheden. 

61 Frygt ikke konger eller herrer, ej heller nogen, som viser nogen titel eller magt, for intet kan 

modarbejde det, som Faderen har bestemt. 

62 Jeg har gjort Mit Lys kendt, forvandlet til Ordet, som I få har hørt, og som gennem skrifter og 

vidnesbyrd alle vil lære at kende. 
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63 Jeg har fortalt jer, at jeg er den store kriger, hvis sværd kommer for at kæmpe; men forstå, at jeg 

ikke fører krig mellem mennesker som den, I altid har haft; min krig er en idékrig, en overbevisningskrig, 

hvor sandhed, kærlighed, fornuft, retfærdighed og sand visdom skinner. 

64 Men når kampen er på sit højeste, og mennesket begynder at forstå, at disse budskaber er 

guddommelige inspirationer, gnister af Guds kærlighed, som kun bringer fred mellem de 

folk, så vil han føle impulser til at omsætte det i praksis, til at lære det til alle dem, der ikke kender det, og 

så vil han tage min lære til sig for at udrydde det onde, som jeres ulydighed har forårsaget jer. 

65 Over det, I lærer og undersøger fra det skrevne ord, vil jeg udgyde min inspiration, så I kan udvide 

den undervisning, I giver jeres brødre. 

66 Når der begynder at dukke mennesker op, som - med sindsro over for krænkelser - elsker og 

tilgiver den, der har krænket dem, og som med kærlighed velsigner Gud, fordi han med sin perfekte lære 

har forvandlet dem til levende eksempler som Jesus, så vil I være i begyndelsen af Kristi herredømme i 

menneskers hjerter. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 22  
1 Dette er en tid med stort lys for Israels folk, hvor jeg vækker ånderne fra forskellige 

opholdssteder på deres forskellige jordiske veje, så alle mine børn kan komme til mig fulde af forståelse 

og kærlighed for at modtage deres arv. 

2 Jeg er ved at udvælge mænd, kvinder, gamle mænd og børn blandt menneskeheden, som Israels 

ånder har taget tilflugt i, og som er de førstefødte af min guddommelighed, ansvarlige for mine 

åbenbaringer. 

3 I de tre tidsaldre har jeg forenet og samlet mit folk, og i denne tredje tidsalder er jeres ånd blevet 

overrasket af mit nærvær og mit ord gennem det menneskelige sind, fordi I ikke troede, at Kristus, det 

guddommelige ord, ville kontakte jer i denne form. Selv om jeg havde annonceret min genkomst til jer 

som den Hellige Ånd gennem profeterne, så har I ikke ventet på min genkomst, og nu hvor I har min 

manifestation blandt jer, har I ikke genkendt mig på grund af jeres manglende åndeliggørelse, jeres 

mangel på forskning i den guddommelige lære. Men I må forstå, at uanset i hvilken form jeg manifesterer 

mig for jer, vil jeg altid være Guddommelig Essens, Tilstedeværelse og Kraft, Sandhed og Kærlighed. 

4 Hvorfor tvivlede I så på mig i de tre gange, hvor jeg gav mig til kende blandt jer? Har jeg skjult for 

jer tegnene og tiden for mit komme, for at menneskene skulle blive forvirrede? - Nej, det er rigtigt! I, som 

tvivler på mit nærvær, vær stille, forsegl jeres læber, lyt utrætteligt til mig, indtil I bekender, at det er 

mig, jeres Herre, som er kommet for at give mig til kende gennem menneskets sind. Hvis jeg giver mig 

selv til kende gennem mænd og kvinder, hvis ufuldkommenheder og svagheder ligner jeres, er det fordi 

jeg søgte gennem hvem jeg kunne give mig selv til kende, og jeg fandt ikke et kysk og rent hjerte til at 

åbenbare mig selv i al min herlighed. 

5 Jeg har søgt blandt børnene, og jeg kan se, at deres ånd, selv om kødet er uskyldigt, slæber en 

kæde af laster med sig, som den har taget til sig i tidligere tider, og den har glemt, at den kun blev 

menneske igen på denne planet for at rense sig selv ved hjælp af en ny kropsskal. Jeg har ledt efter et 

rent Hjerte hos de unge, og jeg har set, at den unge har besmittet sig og bærer Svagheder i sin Ånd, og i 

Jomfruen ligger Frygtens Sæd. Hos de gamle ser jeg kun væsener, der er udmattede og forvirrede af 

livets omskiftelser. Hos videnskabsmændene er der materialisme og arrogance; for efter at jeg havde vist 

dem naturens hemmeligheder, følte de sig store og ønskede at blive guder i denne verden. Og blandt 

dem, der kalder sig selv Min Guddommeliges tjenere, opdager jeg kun hykleren og farisæeren* fra den 

tredje æra. 

Derfor siger jeg jer: Blandt syndere har jeg udvalgt dem, som jeg har kaldt "stemmebærere", som er 

som I, og som gennem denne gave, som de har modtaget fra mig, fjerner deres skyld og frelser sig selv. I 

det øjeblik Min stråle kommer ned og oplyser dem, fjerner Jeg pletten og modtager deres ophøjelse. Når 

de er således forberedt, går jeg i kommunikation med jer gennem deres mægling; og mine åndelige 

tjenere, som de er blevet betroet til at overvåge deres skridt, gør dem modtagelige og værdige. 
* Se note 5 i tillægget 

6 Jeg kunne manifestere Mig selv synligt eller lade Min stemme blive hørt, som I hørte den første 

gang på Sinaibjerget; men hvilke trosfortjenester ville I opnå med Mig i den form? - Ingen; for troens dyd 

er et trin på din udviklingsstige. Men derfor skjuler jeg mig ikke, og hvis jeg giver mig selv til kende 

gennem menneskets formidling, er det fordi jeg elsker jer og lærer jer en højere lektie og ønsker, at I skal 

genkende mig i dens fuldkommenhed. 

7 I menneskets ånd, som er mit mesterværk, har jeg placeret mit guddommelige lys. Jeg har passet 

ham med uendelig kærlighed, som en gartner passer en forkælet plante i sin have. Jeg har placeret jer i 

dette levende rum, hvor I ikke mangler noget til livet, så I kan lære mig at kende og lære jer selv at 

kende. Jeg har givet jeres ånd bemyndigelse til at føle livet hinsides og i jeres kropslige sanser, så I kan 

genopfriske og perfektionere jer selv. Jeg har givet jer denne verden, så I kan begynde at tage jeres første 

skridt i den, og på denne vej af fremskridt og fuldkommenhed kan I opleve Min Lovs fuldkommenhed, så 

I i løbet af jeres liv kan kende og elske Mig mere og mere og nå Mig gennem jeres fortjenester. 
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8 Jeg har givet dig den frie vilje og udstyret dig med en samvittighed. Førstnævnte for at du kan 

udvikle dig frit inden for rammerne af mine love, og sidstnævnte for at du kan skelne mellem godt og 

ondt, så den kan fortælle dig som en perfekt dommer, hvornår du opfylder eller overtræder min lov. 

9 Samvittighed er lys fra Min Guddommelige Ånd, som aldrig forlader dig på noget tidspunkt. 

10 Jeg er vejen, sandheden og livet, jeg er fred og lykke, det evige løfte om at du vil være sammen 

med mig, og jeg er også opfyldelsen af alle mine ord. 

11 Hvis I føler mistillid til livet, hvis I tror, I er ude af stand til at kæmpe, så bed, foren jer med Mig og 

bliv på den fredens vej, som Min kærlighed får jer til at erkende. Gør op med jeres fejl, forny jer selv og 

tilgiv den, der fornærmer jer. Overgiv dig til prøvelserne, og du vil føle min styrke og min fred på trods af 

livets omskiftelser. 

12 Mesteren skynder sig at undervise jer og lade sin visdom strømme ind i jeres sind og hjerte, for 

kun i kort tid vil jeg tale til jer i denne form. Jeg vil give dig mit ord som arv, så du kan vogte det nidkært. 

Det er sandheden, og hvis I gør den kendt for jeres brødre i dens oprindelige renhed og med jeres gode 

gerninger, vil I have opfyldt jeres åndelige mission. 

13 De, der siger til mig i det øjeblik, hvor jeg går bort: "Herre, du skiller dig af med os og efterlader os 

som forældreløse", disse vil være dem, der var døve og blinde over for mine forkyndelser og ikke 

ønskede at forstå min lære. 

14 I lang tid har jeg set fanatisme og afgudsdyrkelse i jeres tilbedelse. I bringer materielle ofre til 

disse bedehuse, som ikke når Mig; det er derfor, jeg har bedt jer om at undersøge Mit Ord, så jeres ånd 

kan udvikle sig. For forberedelsestiden nærmer sig sin afslutning, og I må tage et skridt fremad i 

forståelsen af Min lære. 

15 De uindviede bliver "spædbørn" (i Åndens arbejde), spædbørn bliver disciple, og disciplene bliver 

levende eksempler på ydmyghed, næstekærlighed og visdom. Mange af dem er blandt disse skarer; men 

de er også spredt blandt de lærde og blandt religioner og sekter. 

16 Forestil jer ikke noget om frugterne af jeres videnskab, for nu, hvor I har gjort så store fremskridt i 

den, lider menneskeheden mest, der er mest elendighed, angst, sygdom og broderskabskrige. 

17 Mennesket har endnu ikke opdaget den sande videnskab, den videnskab, som opnås gennem 

kærlighedens vej. 

18 Se, hvordan forfængelighed har forblændet jer; alle nationer ønsker at have de største lærde på 

jorden. Sandelig, siger jeg jer, forskerne er ikke nået dybt ind i Herrens mysterier. Jeg kan fortælle dig, at 

den viden, mennesket har om livet, stadig er overfladisk. 

19 Tiden nærmer sig, hvor åndelige åbenbaringer vil afsløre den lysende vej for menneskene, så de 

kan kende de hemmeligheder, der er skjult i skabelsens skød. Min ånds lys vil åbenbare jer vejen til at 

tilegne jer den sande videnskab, som gør det muligt for mennesket at blive anerkendt af de skabninger, 

der omgiver det, og af skabelsens naturkræfter og at opnå lydighed og dermed opfylde Min vilje til, at 

mennesket skal underlægge sig jorden. Men dette vil først ske, når menneskets ånd, oplyst af 

samvittigheden, har pålagt sin magt og sit lys på materiens svagheder. 

20 Hvordan kan skabelsens kræfter og elementer underkaste sig menneskets vilje, når det er drevet 

af egoistiske følelser, mens naturen er styret af Min kærlighedslov? 

21 Det er nødvendigt, at menneskehedens idealer begiver sig ud på retfærdighedens stier, ledet af 

sandheden i den fuldkomne undervisning, som vil afsløre dem meningen med det evige liv, og denne 

undervisning er den åndelige undervisning, som gives her, og som med tiden vil forvandle dit åndelige og 

menneskelige liv. 

22 Mennesket alene er ude af stand til at modtage mit ord og ændre sin moral, sine tilbøjeligheder, 

sine ambitioner og idealer; derfor har jeg tilladt smerte at ryste ham for en tid. Men når bægeret er mest 

bittert for menneskene, og de erkender deres fejl over for deres samvittighedsdommer, vil de påkalde 

Mit navn og søge Mig, de fortabte får vil vende tilbage til Min kærlighedshind, og alle Mine børn vil blive 

fyldt med Min Ånds lys for at begynde en ny livsvej. 
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23 Jeg er ikke kommet for at knytte fejl til jeres gerninger på jorden, nej, jeg viser jer jeres fejl, fordi 

jeg ønsker, at I skal nå den fuldkommenhed, som I får gennem evig arv. Din ånd vil ikke gå tabt, for den er 

en gnist af guddommeligt lys og et billede af din Fader og Skaber. 

24 Hvad ville der blive af jeres ånd, hvis jeg helligede mig selv til at forherlige jeres menneskelige 

gerninger og overgav den til jordiske lidenskaber på ubestemt tid? 

25 Da jeg kom til dig, var det fordi jeg elsker dig. Hvis jeg synes at tale til dig med strenghed, er min 

retfærdighed og min kærlighed i mine ord. Hvis jeg lader dig kende min sandhed, selv om den nogle 

gange gør dig ondt, er det fordi jeg ønsker din frelse. 

26 Afvis ikke mit ord, men udforsk det, så I i dets essens kan finde den lære, der kan skabe miraklet 

med at forvandle denne tåredal, der nu er forvandlet til et område med blodige kampe mellem brødre, til 

en fredens dal, hvor kun én familie, menneskeheden, lever, og hvor de retfærdige, perfekte og kærlige 

love, som jeres Fader har givet jer, bliver ført ud i livet, for i opfyldelsen af disse love vil I finde lykken. 

27 Jeg har kun haft få disciple i denne verden og endnu færre af dem, der har været et billede af den 

guddommelige Mester. I den "åndelige dal" har jeg imidlertid mange disciple, for der gør man de største 

fremskridt i forståelsen af min lære. Det er der, at mine børn, de, der hungrer og tørster efter kærlighed, 

modtager fra deres Mester det, som menneskeheden har nægtet dem. Det er der, hvor de, der på grund 

af deres dyd lyser, som på grund af deres ydmyghed ikke blev bemærket på jorden, og hvor de, der lyste i 

denne verden med falsk lys, græder sørgmodigt og angrende. 

28 Det er i det hinsides, hvor jeg modtager jer, som I ikke håbede på at kunne gøre på jorden, da I i 

tårer, men velsignende mig, sone jeres skyld. Det er ligegyldigt, om du har haft et øjeblik med voldsomt 

oprør i løbet af din livsrejse. Jeg vil tage hensyn til, at I havde dage med stor smerte, og i dem viste I 

overgivelse og velsignede mit navn. Også I har inden for rammerne af jeres lillehed oplevet nogle 

Golgathaer, selv om de skyldes jeres ulydighed. 

29 Se, gennem nogle få øjeblikke af trofasthed og kærlighed til Gud opnår I tider med liv og nåde i 

det hinsides. Således gengælder Min Evige Kærlighed menneskets kortvarige kærlighed. 

30 Salige er de, som falder og rejser sig igen, som græder og velsigner mig, som såret af deres egne 

brødre stoler på mig i deres hjertes dybeste dybder. Disse små og trængte, spottede, men ydmyge og 

således stærke i ånden er i sandhed mine disciple. 

31 Glæd jer, for gennem denne lære vil I gøre fremskridt i jeres udvikling, selv om nogle tror det 

modsatte, fordi de er styret af useriøse vurderinger. I århundreder har I været splittet af religioner og 

sekter, for I har altid haft et ønske om at vide noget mere, end I vidste, og alligevel er jeres hjerte visnet 

af mangel på kærlighed, på trods af hvor mange trosbekendelser I end har haft. Men snart vil I samles om 

den perfekte kærlighed, som strømmer fra "Det Sande Livs Bog", som er dette Ord. 

32 I er ved at sygne hen af åndelig tørst, I visner af mangel på kærlighedsdug og ren hengivenhed. I 

føler jer ensomme, og derfor er jeg kommet for at udstråle den umiskendelige duft af min kærlighed 

blandt jer, som vil få jeres ånd til at vågne og blomstre i dyd. 

33 Lyt til mig, disciple, så I kan rydde gamle overbevisninger op fra jeres sind. Kristendommen er 

opdelt i trosgrupper, der ikke elsker hinanden, som ydmyger, foragter og truer deres brødre gennem 

falske domme. Jeg siger jer, at de er kristne uden kærlighed, og derfor er de ikke kristne, for Kristus er 

kærlighed. 

34 Nogle fremstiller Jehova som en gammel mand fuld af menneskelige fejl, hævngerrig, grusom og 

mere frygtelig end den værste af jeres dommere på jorden. 

35 Jeg fortæller jer dette ikke for at gøre grin med nogen, men for at rense jeres opfattelse af 

guddommelig kærlighed. I ved ikke nu, på hvilken måde I tilbad mig i jeres fortid. 

36 Øv dig i at være stille, hvilket hjælper ånden til at finde sin Gud. Denne stilhed er som en kilde af 

viden, og alle, der træder ind i den, bliver fyldt med min visdoms klarhed. Stilheden er som et sted, der er 

lukket inde af uforgængelige mure, som kun ånden har adgang til. Mennesket bærer hele tiden i sig selv 

viden om det hemmelige sted, hvor det kan komme i kontakt med Gud. 
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37 Det er ligegyldigt, hvor du er, hvor du er, du kan være i kontakt med din Herre overalt, uanset om 

du er på toppen af et bjerg eller i dybet af en dal, i en bys uro, i hjemmets fred eller midt i en kamp. Når 

du søger Mig i din helligdom i din ophøjelses dybe stilhed, vil portene til det universelle og usynlige 

tempel straks åbne sig, så du virkelig kan føle, at du er i din Faders hjem, som er til stede i enhver ånd. 

38 Når prøvelsernes smerte tynger dig, og livets lidelser ødelægger dine følelser, når du føler et 

brændende ønske om at opnå lidt fred, så træk dig tilbage til dit sovekammer eller søg stilheden, 

ensomheden på markerne; der løfter du din ånd, ledet af samvittigheden, og fordyber dig. Stilheden er 

åndens rige, et rige, der er usynligt for de fysiske øjne. 

39 I det øjeblik, hvor man træder ind i åndelig henrykkelse, opnår man, at de højere sanser vågner, 

intuitionen sætter ind, inspirationen stråler frem, fremtiden kan skimtes, og det åndelige liv genkender 

klart det fjerne og gør muligt, hvad der tidligere syntes uopnåeligt. 

40 Hvis du ønsker at træde ind i stilheden i denne helligdom, dette skattekammer, må du selv 

forberede vejen, for kun med sand renhed vil du kunne træde ind i den. 

41 Der er gaver og opgaver, som har ventet på den time, hvor I er parate til at sætte sig i jeres ånd 

og forvandle jer til profeter og mestre. 

42 I dette skatkammer er hele væsenernes fortid, nutid og fremtid, der er åndens manna, det evige 

livs brød, som jeg gennem Jesus har sagt til jer, at "den, der spiser af det, skal aldrig dø". 

43 Din ånd er blevet opfrisket ved at høre mit ord og har fundet en mulighed for at udføre sin 

opgave blandt denne nation af "arbejdere", som jeg er ved at rejse. 

44 Hvor mange bekymringer glemmer I ikke, når I hengiver jer til dette velsignede arbejde med at 

rådgive, "salve" og trøste jeres brødre. 

45 Din ånd er blevet styrket, og kroppen er blevet rask, for jeg har fortalt dig, at den, der giver fred 

og helbredende balsam eller praktiserer velgørenhed i en af dens utallige former, vil se det, han gav, 

blive mangedoblet i sig selv. 

46 På denne måde fører jeg jer gradvist væk fra verdens falske fornøjelser, fra det unyttige, så jeres 

hjerte er rent og altid værdigt, så at Min hjælpende kærlighed gennem det når frem til de trængende; så 

at I ikke igen lader jer smitte af den ondskab, der hersker overalt. 

47 Denne indre og ydre renhed hos mine disciple er afgørende, for kun på den måde vil I blive troet 

af jeres brødre, når I går ud for at sprede de gode nyheder. Kun når du har et sundt og rent hjerte, vil 

gode gerninger springe ud af det, og lysende ord vil komme fra dine læber. 

48 På din vej vil du finde mørke og forvirring, og den eneste styrke og magt du vil have til at besejre 

bedraget med sandheden vil netop være dine oprigtige følelser og renheden i dine handlinger. Glem ikke: 

Selv om du kan foregive dine medmennesker, at du forkynder sandheden uden at være i besiddelse af 

den, vil du ikke være i stand til at bedrage mig. 

49 jeres forvandling skal være dyb og sand, i en sådan grad, at I vil mærke den i den åndelighed, som 

jeres børn kommer til verden med, disse nye generationer, som er et løfte til menneskeheden: sunde i 

krop og ånd, ikke slaver af fristelser eller ofre for deres brødres løgne, men væsener, der er i stand til at 

elske Mig på en værdig måde og til at elske deres medmennesker med sandhed. Tiden nærmer sig, hvor 

min læres fjender forbereder sig på at holde øje med jeres skridt, fordi de ønsker at ødelægge jeres sæd; 

men jeg siger jer, at hvis I vogter den som jeres hellige arv, hvis I våger over det, jeg har betroet jer, vil 

ingen magt være i stand til at ødelægge det, I sår med kærlighed og i mit navn i jeres brødres hjerte. 

50 Anvend mit ord, prædiker med gerninger, vidner med gode gerninger, ord og tanker, så vil dit 

vidnesbyrd være værdig til min instruktion. 

51 I bør se og bede og vente på dem, der vil opsøge jer før eller senere. Soldaterne vil vende tilbage 

fra krigen med nedtrykte hjerter og sukkende ånder; herskerne vil erkende deres fejltagelser og græde 

åbent over deres overtrædelser; og de skarer, der tørster og hungrer efter retfærdighed, vil søge disse 

kilder af åndeligt lys, hvor de kan drikke, indtil deres ønske om tro, fred og kærlighed er tilfredsstillet. 

52 Min Ånd våger over alle væsener, og jeg våger over selv de sidste af dine tanker. 
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53 Sandelig, siger jeg jer, jeg har opdaget, at der midt i de hære, der kæmpede for jordiske idealer og 

ambitiøse mål, i de øjeblikke, hvor der var hvile, var der fredselskende og velmenende mennesker, som 

var blevet gjort til soldater med magt. Sukrer udgår fra deres hjerter, når Mit navn kommer over deres 

læber, og tårer triller ned ad deres kinder ved mindet om deres slægtninge, om forældre, hustruer, børn 

eller brødre og søstre. Så stiger deres ånd op til mig uden noget andet tempel end deres tros helligdom, 

uden noget andet alter end deres kærligheds alter, og uden noget andet lys end deres håb, idet de 

ønsker tilgivelse for den ødelæggelse, de ufrivilligt har forårsaget med deres våben. De søger Mig for 

med al deres styrke at bede om, at Jeg må tillade dem at vende tilbage til deres hjem, eller at jeg, hvis de 

må falde under fjendens slag, i det mindste må dække dem, som de efterlader på jorden, med Min 

barmhjertighedsmantel. 

54 Alle dem, der søger Min tilgivelse på denne måde, velsigner Jeg, for de er ikke skyldige i drab; 

andre er morderne, som skal stå til ansvar for alt det, de har gjort mod menneskeliv, når deres dommens 

time er kommet. 

55 Mange af dem, der elsker fred, undrer sig over, hvorfor jeg har ladet mig føre til slagmarkerne og 

dødens steder. Til dette siger jeg til jer: Selv om deres menneskelige sind ikke er i stand til at forstå den 

grund, der ligger til grund for alt dette, ved deres ånder dog, at det opfylder en forsoning. 

56 Jeg kender også dem, der glemmer deres kære og tænker på alle folkeslag for at græde af smerte 

over virkeligheden af menneskehedens falske kristendom. De påkalder Mig i deres bønner, i deres 

åndelige overvejelser husker de, at der er løftet om Mit genkomst, og at selv tegnene på Min genkomst 

er blevet forudsagt og er skrevet. De bærer disse ord i deres hjerter og spørger mig derfor hver dag, 

hvornår Mit komme vil ske "i øst og vest "*, og overalt leder de efter tegnene uden at deres øjne opdager 

dem, og derfor føler de sig forvirrede. 
Henvisning til det bibelske løfte i Matth. 24, 27. Detaljerede forklaringer om Kristi genkomst findes som 

indledning til denne bog i kapitlet: Kristi genkomst i spejlet af de bibelske løfter. 

57 De ved ikke, at alle tegnene allerede har fundet sted, og at Min Ånd derfor begynder at 

manifestere sin nye åbenbaringsfase på dette tidspunkt. 

58 Hvor ofte er de ikke vågnet op ved at høre Min åndelige stemme og har spurgt: "Hvem har kaldt 

mig?" uden at forstå betydningen af Mit budskab. I andre tilfælde var intuitionens lys i deres sind så klart, 

at de udførte overraskende handlinger, som fyldte dem med forundring. 

59 Den helbredende balsam til den sårede eller den dødeligt syge samt brødet og vandet er på 

mirakuløs vis blevet til virkelighed, og de oplever, hvordan freden og tilliden styrker dem åndeligt og 

fysisk i de øjeblikke, hvor de er i største fare. 

60 Disse begivenheder har fået dem, der lever vågen og bedende, til at udbryde indvendigt: "Herre, 

er disse åbenlyse tegn, som du giver os dagligt, ikke beviser på din tilstedeværelse? Er alt dette ikke et 

bevis på, at Din Ånd i denne tid søger vores at kommunikere sig selv som Mester til discipel eller som 

Fader til barn?" 

61 Ja, elskede disciple, de er beviser på, at Min Ånd vibrerer over jeres og således opfylder i en ny 

form Mit løfte om at komme tilbage til folket. 

62 De tegn, som indikerede min nye manifestation for jer, er allerede sket; I har ikke set dem, og I 

har heller ikke hørt om dem. Men jeg siger til jer: Kan du mærke mit nærvær? Kan du mærke, at den nye 

tid er på vej? Nærer dit hjerte sig selv i åndelig bøn, og føler din ånd sig styrket, når den lader sig lede af 

samvittighedens lys? Hvis det er tilfældet, hvorfor har I så brug for materielle tegn for at vise jer min 

tilstedeværelse og vidne om opfyldelsen af profetierne? Lad det være op til farisæerne og de skriftkloge i 

denne tid at undersøge det. Lad præsternes fyrster, der frygter mit nærvær, gennemsøge rum og jord for 

at finde de lovede tegn. For dem blev de givet, for folk med ringe tro, for dem, der praler af åndelighed, 

og hvis hjerter og sind er hårdere end klipper. For de var de tegn, som naturen gav som hornsignaler, når 

Min åndelige manifestation var ved at hælde sit lys ud over menneskeheden. 

63 I dette øjeblik af bøn, som er viet til fællesskab med Faderen, glem alle dine bekymringer, afvis de 

fristelser, der kan afholde din ånd fra at opfylde Min Lov, befri den fra al rastløshed. I disse sublime 
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øjeblikke skal I tillade, at jeres vilje bliver den guddommelige vilje; overgiv jer selv til jeres himmelske 

Faders kærlighed. Så vil det ske, at I ligesom i den anden æra vil se de værker blive til virkelighed, som I 

kalder mirakler. 

64 Når I føler Min Fred gennemtrænge jeres bønner, vil det være et tegn på, at I er kommet i 

fællesskab med Min Guddommelighed. Samvittigheden vil skinne som en strålende sol i din ånd, og du vil 

se Helligåndens lys på alteret i din helligdom. I disse øjeblikke vil I se alting blive oplyst af Guds kærlighed 

i disse øjeblikke. 

65 Slørene, som på grund af manglende udstyr har forhindret jer i at forstå betydningen af min lære, 

vil blive fjernet, og I vil se Herrens skatkammer i det evige Allerhelligste, som er kilden til liv, og hvorfra 

sand visdom strømmer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 23  
1 Salige er de, der søger at få fred med deres samvittighed. Salige er de, der sår frøene af Min fred 

på deres medmenneskers vej. 

2 Kom til mig, når du er deprimeret af lidelserne eller af manglende tro, for jeg er lyset og styrken, 

som vil genoprette den åndelige fred for dig. 

3 Hvor vil I høre mig, når jeg ikke længere manifesterer mig i denne form? - I jeres samvittighed, for 

gennem den viser jeg jer kærlighedens vej. 

4 Når verden gennemgår en periode med åndelig forvirring, når mennesket ikke forstår de 

mysterier, som det åndelige liv rummer, og ikke ved, hvordan det skal udforske og reflektere over dets 

formål, selv om det er kvalificeret til det, så kommer Mit Ords klarhed for at oplyse det. Menneskeheden 

er vidne til, at videnskabsfolk i disse øjeblikke bruger al deres tid og intellekt på at finde svaret på de 

mange spørgsmål og tvivlsspørgsmål, som livet stiller dem, i naturen. Og naturen reagerer på 

menneskets kald og vidner om sin Skaber, som er en uudtømmelig kilde til visdom og kærlighed, men 

også til retfærdighed. Ikke desto mindre har den frie vilje, som mennesket er blevet udstyret med, ikke 

fået det til at vågne op til lyset af Min kærlighed, og ånden fortsætter med at trække materialismens 

lænker efter sig, som den ikke har været i stand til at frigøre sig fra. Det er som om menneskene er bange 

for at tage et skridt fremad i udviklingen, fordi de er vant til at blive i de traditioner, som deres forfædre 

efterlod dem. Mennesket er bange for at tænke og tro selv; det foretrækker at underkaste sig andres 

traditioner og fratager sig selv sin frihed til at lære Mig at kende. Derfor har han levet bagud; men nu er 

lysets tid kommet for menneskeheden, og med det får mennesket sin egen viden, vågner op, gør 

fremskridt og overraskes over sandheden i Min instruktion. 

5 Hvis menneskeheden har været vidne til videnskabens udvikling og set opdagelser, som den ikke 

ville have troet på før, hvorfor modsætter den sig så at tro på åndens udvikling? Hvorfor stivner den til 

noget, der stopper den og gør den inaktiv? 

6 Min undervisning og mine åbenbaringer på dette tidspunkt er i harmoni med jeres udvikling. Lad 

videnskabsmanden ikke være indbildsk i sit materielle arbejde og sin videnskab, for i det har Min 

åbenbaring og hjælpen fra de åndelige væsener, som inspirerer jer fra det hinsides, altid været til stede. 

Mennesket er en del af skabelsen, det har en opgave at udføre, som alle Skaberens skabninger har det, 

men det har fået en åndelig natur, en intelligens og en egen vilje, så det ved egen indsats kan udvikle og 

fuldkommengøre ånden, som er det højeste, det besidder. Ved hjælp af ånden kan mennesket forstå sin 

Skaber, forstå hans fordele og beundre hans visdom. 

7 Hvis I i stedet for at blive forfængelige over jeres jordiske viden gjorde hele mit værk til jeres eget, 

ville der ikke være nogen hemmeligheder for jer, I ville erkende jer selv som brødre og elske hinanden, 

som jeg elsker jer: godhed, hjælpsomhed og kærlighed ville være i jer, og derfor ville I være forenet med 

Faderen. 

8 Hvor er I små, når I anser jer selv for almægtige og store og derfor nægter at indrømme, at over 

grænsen for jeres magt og jeres videnskab er han, som i sandhed ved alt og kan gøre alt! Så er du tilfreds 

med at være materie og kun materie og synes ubetydelig, fordi du kun er underlagt naturloven, som 

styrer dødelige og flygtige væsener, der fødes, vokser og dør uden at efterlade spor af deres vej. Hvornår 

vil I rejse jer fra denne tilstand, som I befinder jer i? I må gøre en indsats for at se ud over den himmel, I 

har forestillet jer, så I kan komme til den erkendelse, at det kun er gennem åndelig fortjeneste, at I 

kommer til Faderen. 

9 Vent ikke på, at andre begynder vejen til mig, kom, send din bøn op, og på denne måde vil du 

forstå, hvad du skal gøre, og du vil opleve den opgave, du skal udføre. Jeg inviterer jer til at komme 

tættere på mig, men for at gøre det er det ikke nødvendigt at opgive de opgaver, pligter og forfriskninger 

i det menneskelige liv. 
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10 I er kommet til jorden på et tidspunkt, hvor menneskene lever under den menneskelige 

videnskabs herredømme, og alligevel vil I i denne tid udfolde jeres åndelige gaver: I vil helbrede de syge, I 

vil profetere, og I vil nå et højere niveau i jeres åndelige udvikling. 

11 Det lys, der oplyser dit indre væsen, hjælper dig med at forudse det, der skal komme; men du må 

forberede dig, så denne gave kan blomstre. Intet må stå stille, alt må bevæge sig i harmoni med 

skabelsen. 

12 Jeg giver jer ikke min lære blot som en moralsk opbakning til jeres materielle natur; i stedet kan I 

med den stige op til de højere højder af jeres åndelige perfektion. 

13 Jeg grundlægger ikke en ny religion blandt jer, denne lære fornægter ikke de eksisterende 

religioner, hvis de er baseret på Min Sandhed. Dette er et budskab om guddommelig kærlighed til alle, en 

opfordring til alle sociale institutioner. Den, der forstår den guddommelige hensigt og opfylder mine bud, 

vil føle sig ført mod fremskridt og en højere udvikling af sin ånd. 

Så længe mennesket ikke forstår den åndeliggørelse, som det skal have i sit liv, vil freden ikke blive en 

realitet i verden i lang tid. Den, der derimod opfylder min lov om kærlighed, vil hverken frygte døden 

eller den dom, der venter hans ånd. Vid, at det ikke er, når døden kommer til jer, at jeres Fader dømmer 

jer, men at denne dom begynder, så snart I bliver bevidste om jeres gerninger og føler jeres 

samvittigheds kald. Min dom er altid over dig. I hvert eneste skridt, hvad enten det er i det menneskelige 

liv eller i jeres åndelige liv, er I underlagt Min dom; men her i verden, i kroppens hylster, bliver ånden 

ufølsom og døv for samvittighedens kald. 

14 Jeg dømmer dig for at hjælpe dig med at åbne dine øjne for lyset, for at befri dig fra synd og 

forløse dig fra smerte. 

15 I min dom tæller jeg aldrig de fornærmelser, du måtte have gjort mig, for i min dom forekommer 

hverken nag, hævn eller straf. 

16 Når smerten kommer ind i dit hjerte og rammer dig på det mest følsomme sted, er det for at gøre 

dig opmærksom på en fejl, som du begår, for at få dig til at forstå Min lære og for at give dig en ny og 

klog lærestreg. Min kærlighed er altid til stede på bunden af hver af disse prøvelser. 

17 Nogle gange har jeg ladet jer forstå årsagen til en retssag, andre gange kan I ikke finde meningen 

med denne advarsel om min retfærdighed, og det er fordi der i Faderens arbejde og i jeres ånds liv er 

dybe mysterier, som det menneskelige sind ikke er i stand til at løse. 

18 Jeg giver jer denne lære, for at I ikke skal vente med at begynde at betale jeres gæld, indtil døden 

kommer, men for at I kan drage fordel af de prøvelser, som jeres liv byder jer, vel vidende, at det 

afhænger af den kærlighed, tålmodighed og ophøjethed, hvormed I modtager og udholder dem, om jeres 

ånd ankommer til det evige livs tærskler, befriet for byrden af de synder og ufuldkommenheder, som den 

bar under sit ophold i verden. 

19 Langt er den tid, hvor det blev sagt til jer: "Med den målestok, som I måler med, vil I blive målt". 

Hvor ofte er denne lov ikke blevet brugt til at tage hævn her på jorden og til at skubbe enhver følelse af 

barmhjertighed til side! 

20 Nu siger jeg jer, at jeg har taget fat i denne retfærdighedens celle og vil måle jer med den, alt 

efter hvordan I har målt, selv om jeg allerede nu må tilføje som forklaring, at i hver af mine domme vil 

Faderen, som elsker jer meget højt, og Forløseren, som er kommet til jeres frelse, være til stede. 

21 Det er mennesket, der fælder sin dom med sine gerninger, til tider frygtelige domme, og det er 

jeres Herre, der hjælper jer med at finde den vej, hvor I kan bære jeres bod. 

22 Sandelig, siger jeg jer, hvis I vil undgå en alt for smertefuld bod, så omvend jer i tide og giv jeres 

liv en ny retning gennem en oprigtig fornyelse med kærligheds- og barmhjertighedsgerninger over for 

jeres brødre. 

23 Forstå, at jeg er den frelsende port, den port, der aldrig vil blive lukket for alle, der søger mig med 

sand tro. 



U 23 

141 

24 Hvis I ønsker beviser for sandheden i Min lære, siger Jeg jer, at I har de beviser foran jeres øjne, 

som I beder om af Mig for at følge Mig. Hvad er disse beviser? - Fornyelsen af disse mænd og kvinder, 

som tjener mig i dag som "arbejdere på mine marker". 

25 Dette "dagsværk" er af og til langvarigt og besværligt, men det er aldrig umuligt at udføre. Den 

spiritualistiske discipels opgave er vanskelig og vanskelig, men den er ikke umulig at udføre, og derfor 

siger jeg til alle jer, der er ubeslutsomme, at hvis I er i tvivl om, hvorvidt I kan udføre dette, er det fordi I 

er mennesker med ringe tro. 

26 Jeg tilbyder mine kærlighedsfelter til alle, der ønsker at gøre sig fortjeneste ved at tjene deres 

brødre. De, der har forstået det, har skyndt sig at henvende sig til Mig for at bede om en mulighed for at 

arbejde på Mine velsignede marker, hvor frøet er velgørenhed. 

27 Her skal fortjenesterne være sande, så de kan blive registreret af Mig til gavn for den, der udfører 

dem. For mig er andres udseende uden værdi; derfor lærer Mine arbejdere at arbejde i stilhed, at være 

ydmyge og oprigtige, at afskære forfængelighed og aldrig at give udtryk for velgørenhed. 

28 Folket kender ikke historien om hver enkelt af disse arbejdere, som tjener hende dag efter dag; 

de kender ikke de anstrengelser, ofre og afsavn, som mine tjenere måtte gøre for at blive værdige til at 

kalde sig mine disciple. 

29 Mange af disse mænd og kvinder, som bringer så meget glæde til jeres hjerter gennem deres 

åndelige gaver, som får jer til at føle Min balsam og giver jer fred med deres ord, bærer en skjult sorg i 

deres hjerter, som kun Mit blik ser. 

30 Hvor mange af dem er ikke blevet fejlbedømt og endog forkastet af deres elskede slægtninge, 

fordi de har valgt denne vej! Og disse sårer dem, bagtaler dem og truer dem, men de fortsætter med at 

udføre deres opgave med kærlighed, selv om de mærker de vrede menneskers piskeslag og stenkast, 

mens de ligesom deres Mester går deres vej under korsets byrde. 

31 Jeg kan se, at du vil vide, hvorfor nogle af dem afholder sig fra at fortsætte med denne opgave. 

Hertil siger jeg jer, at det er ikke fordi de ikke bar deres kors' byrde, men fordi verden fristede dem, og de 

bukkede under for fristelsen; for den, som tager kærlighedens kors på sine skuldre, bærer det i 

virkeligheden slet ikke. Det er snarere korset, der støtter ham, fordi hvert skridt, som "arbejderen" tager, 

altid ledsages af en indre følelse af uendelig fred. Men I skal ikke være utaknemmelige over for dem, for I 

ved, at min fred er i dem, der følger mig, for de er lige så menneskelige som I. Fordi du ser dem smilende 

og rolige, ønsker du ikke at vide noget om, hvad de lider for at være nyttige og tjene dig. 

32 Hvem har forstået at gengælde dem med kærlighed og næstekærlighed, som ofte stopper deres 

arbejde midlertidigt for at modtage dem, der har brug for fred og sundhed? Hvornår skyndte du dig til 

vuggen for det spædbarn, som måtte forblive alene, fordi dets mor er en "arbejder", som måtte udføre 

sin opgave blandt de lidende? - Sandelig siger jeg jer: Ligesom jeg har kaldt jer til at lære at modtage, 

kræver jeg af jer, at I lærer at gengælde jeres brødres uegennyttige hjælp med kærlighed. 

33 Hvor ofte viser du ikke din utilfredshed og fordømmer dem som "dårlige arbejdere", fordi de 

kommer for sent. Du er krævende, når du bemærker en fejl hos dem, fordi du ved, at de har en pligt til at 

opfylde deres forpligtelser. 

34 O I menneskemængder, i stedet for ydmygt at tage imod det brød, der er givet jer, fortærer I det 

sammen med den hånd, der har strakt sig ud for at tilbyde jer maden! 

35 Hvad ved du om de kampe, som mine udvalgte udholder for at holde sig rene og tjene dig? Hvad 

ved I om de prøvelser, de udsættes for for at holde dem vågne? Alligevel anser I dem stadig for at være 

svage og spreder ordet om, at fristelsen har overvundet dem, uden at forstå, at det er den byrde, I selv 

har efterladt i dem, idet I nægter at tage den del af ansvaret på jer, som tilhører hver enkelt i Mit 

Arbejde. 

36 Hvor hurtigt glemmer man ikke de mange ting, man har fået gennem dem! I jeres hjerter 

beroliger I jer selv med den tanke, at de ikke har givet jer noget; men sandelig, siger jeg jer, så længe I 

ikke elsker hinanden, er det en løgn, at I elsker mig. 
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37 De legioner af åndelige væsener, der usynligt følger jeres materielle øjne med i forkyndelsen af 

Mit Ord, er dem, der giver den sande fortolkning af Min lære. For at I kan vide, hvilke ordrer jeg har givet 

den respektive ånd*, og i hvilken form den udfører dem, henvender jeg mig derfor lejlighedsvis til dem 

gennem den stemmebærer, ved hjælp af hvilken jeg overfører mine instruktioner til jer. Tror I, at det er 

nødvendigt for dem, at jeg taler til dem gennem menneskelige formidlere? - Nej, folkens, jeg har lige 

fortalt jer, at jeg gør det kun for at I kan mærke deres tilstedeværelse og høre de instruktioner, jeg giver 

dem. 
* Der er tale om den beskyttende ånd i ethvert menneske. Det er avancerede lysånder, som opfylder Guds vilje 

ved at gøre os - deres stadig inkarnerede brødre - tjenester, inspirere os og opmuntre os til at åndeliggøre os. 

38 Den legion af åndelige væsener, som jeg har bestemt til at ledsage og hjælpe dig på din rejse 

gennem livet, er meget stor, så stor at du ikke kan forestille dig den. Der er absolut enighed i deres midte. 

Det lys, der skinner i dem, er visdomens og kærlighedens lys, for det ideal, som de er viet til, er at gøre 

godt for menneskeheden, og deres største ønske er at føre deres brødre til åndeliggørelseens top. 

39 Hvor er deres mission dog smuk, og hvor gør I dog deres arbejde vanskeligere! I kan ikke sige, at 

jeres manglende samarbejde med jeres åndelige brødre skyldes uvidenhed, da I har hørt de 

instruktioner, som jeg giver dem gennem Mine stemmebærere, så I kender deres mission af kærlighed og 

velgørenhed og sørger for at hjælpe dem med at opfylde den. 

40 Det er endnu ikke lykkedes jer at blive helt enige med denne verden af lysbrødre, og I ved heller 

ikke, hvordan I skal harmonisere med dem. På grund af jeres manglende åndelighed, som ikke tillader 

jeres sanser at opfatte alle de kald, advarsler og inspirationer, som de ønsker at lede jeres skridt på 

jorden med. 

41 Ofte forveksler I åndeliggørelse med materielle skikke, som fjerner jer fra dem (åndelige væsener) 

i stedet for at bringe jer tættere på dem. I tror, at det er mere effektivt at kalde dem ved et hvilket som 

helst navn end at tiltrække dem med bøn. Du tror, at du ville være bedre forberedt, hvis du påkaldte dem 

ved at tænde et lys eller bede med høj stemme, men du tager fejl. 

42 De skynder sig ganske vist at reagere på jeres kald, de fortolker jeres ønsker og hjælper jer, for 

deres opgave er inspireret af aktiv næstekærlighed, men I har ikke opnået denne hjælp gennem jeres 

åndeliggørelse, for så ville I have været i harmoni med jeres skytsengle og sammen med dem have 

dannet Guds folk, som ved, hvordan I skal opfylde mit bud, der siger til jer: "Elsk hinanden". 

43 Sandelig siger jeg jer, jo renere jeres tanker er og jo mere enkle og rene jeres handlinger er, jo 

klarere vil I opfatte åndeverdenens tilstedeværelse og indflydelse i jeres liv, og jo større vil de mirakler 

være, I modtager fra dem. 

44 Tro ikke, at disse jeres brødre kan blande sig i jeres urene gerninger eller deltage i jeres onde 

planer eller give sig til kende gennem jeres mægling, hvis I ikke er behørigt forberedt til at modtage dem. 

45 For at opnå åndelighed, kære folk, må I bede og have tro. 

46 Bøn og tro vil udføre det mirakel at sætte brød på dit bord dag efter dag, ligesom Israels tro blev 

belønnet med manna i den første æra. 

47 Hvis andre folk snyder jer for jeres brød, skal I tilgive dem, for at jeg kan tilgive jer alle. 

48 Hvis det skulle ske, at du bliver smidt ud af dit hjem, vil du gå til bjerget, som vil tage dig i sin favn, 

så du kan finde ly, indtil prøvelsen er overstået. 

49 Ligesom folkets tro i den første tid blev styrket af de store prøvelser, de oplevede i ørkenen, vil de 

i denne tid blive prøvet mange gange, så deres ånd får den nødvendige styrke til at være soldater i denne 

sag. 

50 Hvilken discipel af dette værk kunne stadig have brug for et materielt samlingssted, hvor han tog 

tilflugt i prøvelsernes tid? - Ingen, for I ved alle, at jeres Fader ikke søger templer af sten til at bo i, men 

helligdomme og altre i menneskers ånd, og disse templer følger med jer, hvor I end er. 

51 Jeres forfædre levede i stor uvidenhed, nærede religiøs fanatisme og opnåede derfor kun få 

fremskridt for deres ånd. Det blev ikke givet dem her på jorden for at se denne tids lys, som oplyser jer; 

men også de vil, når timen er kommet, modtage det åndelige lys i overflod. 
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52 Min lære instruerer dig i at harmonisere med dine brødre, hvad enten de bor på jorden eller i den 

uendelige åndelige dal. 

53 Dette vil være kendetegnene for dit fremtidige liv, hvis du holder loven. Men jeres livsvej vil være 

helt anderledes, hvis I ikke går på den vej, som jeg har udstukket for jer med mit ord, for så vil sulten, 

epidemierne og krigene, der bryder ud på jorden, ikke skåne jer, for disse ødelæggende kræfter vil ikke 

finde noget i jer, der kan holde dem tilbage. 

54 Elskede disciple, gør brug af alle de store og små prøvelser, som dagligt viser sig i jeres liv, så at 

når der kommer større prøvelser, kan de blive knust som vindstød fra en orkan, når de slår mod de 

urokkelige mure af styrke, som praktiseringen af Min Lov giver jer. 

55 Gennem jeres åndelige enhed skaber I et folk, hvis forsvar mod dets fjender er bøn. Så kan 

naturens kræfter rase, for dette folk vil vide, hvordan det kan mestre alle omskiftelser gennem sin 

åndelighed. 

56 Rejs jer op, mænd og kvinder, gamle mænd, unge mænd og børn; rejs jer op og gå fast på den vej, 

som Mit Ord har bestemt for jer i denne tid, som kun er en genoptagelse af den vej, som Jeg har 

udstukket i fortiden med sporet af Mit offer på korset. 

57 Opfyld min lov, så at jeres børn i dannelsen af den nye generation kan opnå en højere udvikling 

end den, I har opnået, og så jeres ulydighed ikke holder dem væk fra dette arbejde og er årsag til, at de 

lever endnu længere væk fra åndeliggørelse. 

58 I denne tredje tid er jeg kommet for at give jer den varme, I mangler, og for at fjerne den kulde, I 

har spredt på jeres livsveje. I har hørt den klokke, som Elias ringede med for at få jer til at komme og 

modtage Helligåndens lys med min instruktion. 

59 Gør jer klar, så I kan føle Mit nærvær og blive som apostlene fra den Anden Æra, der lyttede til 

Mig, og som hver dag øgede deres tro og forberedte sig på at udføre deres vanskelige mission. 

60 Israel, opfyld ikke kun dine forpligtelser over for verden. Opfyld også loven; for I har påtaget jer 

en pligt over for Faderen, og dens opfyldelse må være streng, ophøjet og åndelig. 

61 Jeg underviser jer, så I kan vende jer bort fra materialismen og holde op med at være fanatikere 

og afgudsdyrkere; så I hverken tilbeder eller tilbeder menneskeskabte materielle genstande. Jeg vil ikke 

have rødder af afgudsdyrkelse, fanatisme og falske kulter i jeres hjerter. Tilbyd Mig ikke gaver, som ikke 

når Mig; Jeg beder kun om jeres fornyelse og jeres opfyldelse i åndeliggørelse. 

62 Forny jer selv med hensyn til jeres tidligere vaner, se ikke tilbage og se ikke på det, I har opgivet, 

og hvad I ikke længere bør gøre. Forstå, at I har taget jeres udviklingsvej og ikke må stoppe jer selv. Vejen 

er smal, og I skal kende den godt, for i morgen skal I føre jeres brødre på den, og jeg vil ikke have, at I skal 

gå vild. 

63 Jeg er den tålmodige Fader, som venter på jeres omvendelse og gode vilje til at overøse jer med 

min nåde og barmhjertighed. 

64 Fordøm ikke Mine stemmebæreres undertiden klodsede ord; hvis de manglede forberedelse, så 

overlad det til Mig. Forstå - selv når jeg kommunikerer gennem det mest klodsede sind, vil du altid finde 

åndelig mening, lys, sandhed og instruktion i kernen af dette ord. 

65 Denne tidsalder vil åbenbare menneskeheden de lektioner fra "Det Sande Livs Bog", som 

menneskeheden endnu ikke har kendt til. 

66 Sandelig siger jeg jer, ligesom Elias, der åbnede portene til den tredje æra, ikke behøvede at 

inkarnere sin ånd for at tale til menneskene, således giver jeg mig selv til kende for jer, og mange 

væsener, der bor i den åndelige region i øjeblikket, gjorde det samme. 

67 De vil kommunikere med jer gennem jeres bemyndigede formidlere indtil år 1950, hvor den 

materielt hørbare manifestation i åndeverdenen vil ophøre; men efter denne tid vil der, uden at 

menneskene er klar over det, ofte gennem deres læber tale fortidens lysånder, befrierne, profeterne, 

patriarkerne, velgørerne, apostlene for det gode, retfærdighedens stiftere og jeres Faders guddommelige 

lære, som vil kommunikere fra ånd til ånd på højdepunktet af hans kærlighed til sine børn. 
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68 De vil blive opmærksomme på tilstedeværelsen af de åndelige lysvæsener blandt 

menneskeheden, som våger og beder, som har åndeliggjort og forberedt sig til at kunne opfatte det 

øjeblik, hvor disse budbringere nærmer sig, taler eller udfører et overmenneskeligt arbejde. 

69 Det vil ikke være nødvendigt for dem at kommunikere gennem mænd, der har kendskab til denne 

lære, for at tale gennem deres agenturer. Deres tilstedeværelse, deres indflydelse og deres inspiration vil 

være så subtil, at kun den, der er forberedt, vil være i stand til at opfatte deres tilstedeværelse blandt 

menneskeheden. 

70 Jordens folk vil føle Moses' tilstedeværelse, når de hver især bliver befriet lidt efter lidt. 

De forskellige religioner vil opleve Elias' tilstedeværelse, når lyset fra Guds stråle, der udgår fra 

sandheden, vil splitte mørket i menneskers åndelige uvidenhed og sætte alt det falske, som de har 

tilbedt, lige for øjnene af dem. 

71 Verdens herskere, som fortsat er herskere over nedværdigede folk, vil føle Daniels åndelige 

tilstedeværelse, når profeten nærmer sig deres lejre for at vække dem til at bede, fordi ødelæggelsen 

nærmer sig. 

72 Den dag vil komme, hvor alle øjne vil se lyset fra disse værker, som det er skrevet, så mennesket 

kan forstå, at der ikke findes nogen grænser eller materielle barrierer for ånden, og at I alle sammen 

gradvist nærmer jer målet, hvor harmoni og lys hersker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 24  
1 Disciple, I skal lære at give uden at forvente nogen belønning. 

2 Øv dig i sand ydmyghed, som, fordi den er iboende i den ophøjede ånd, afspejles i hjertets 

følelser. Du skal oprigtigt føle, at du er den sidste af alle, og aldrig søge at være den første. 

3 Lær at tilgive den, der har fornærmet dig. Jeg sagde til Peter, at hvis han blev fornærmet 

halvfjerdsindstyve gange syv gange af sin bror, skulle han tilgive ham lige så mange gange, og jeg gav 

ham dermed at forstå, at det skulle han altid gøre, både for de små og de store fornærmelser. Hvor 

mange væsener er ikke gået gennem denne verden, som kaldte sig kristne og ikke var i stand til at give 

tilgivelse bare én eneste gang i løbet af deres liv. 

4 Derfor beder jeg alle dem, som jeg har kaldt lysets børn: Vil du ikke anvende dette sublime bud i 

det mindste én gang i dit liv, så du kan blive opmærksom på de undere, som det virker både på den, der 

giver tilgivelse, og på den, der modtager den. 

5 Lyset er ædelhed, er kærlighed og er forståelse blandt ånderne. I ved allerede, hvordan I skal 

opføre jer i livet, hvis I virkelig ønsker at være lysets børn. 

6 Så hvis I bliver fornærmet og gengælder slaget, men begge føler anger, så hold ikke hånden 

tilbage af stolthed, men vær den første til at strække den ud som bevis på ydmyghed, og vær ikke bange 

for at ydmyge jer selv; for jeg siger jer: Den, der ydmyger sig selv i denne verden, vil blive rost i det 

hinsides. 

7 Hvordan tror I, at jeg ønsker mine disciple blandt denne menneskehed? - Jeg ønskede, at de 

skulle være rene og blide af hjertet, at de skulle skinne med deres eksempel på deres medmenneskers 

vej, at de hver især skulle være som de stjerner, der funkler i natten som vogtere eller vejledere for deres 

brødre. 

8 Jeg ønskede, at dit hjerte skulle være fuld af glæde, så du kunne overføre den til de bedrøvede; at 

helbredende kraft kunne flyde fra dine hænder og bringe sundhed til alle syge; at dine læber kunne 

overføre mit ord i dets oprindelige renhed og åndelige betydning; for så ville du være i stand til at forløse 

de fortabte ved dit eksempel. 

9 I den Anden Tidsalder, da jeg så på den by, hvor mit folk boede, som jeg var blevet lovet som 

deres Genløser, og som på grund af deres materialisme ikke bemærkede mit nærvær, sagde jeg til dig: 

"Jerusalem, Jerusalem, du, som dræbte profeterne og fejlbedømte budbringerne, hvor ofte har jeg ikke 

villet samle dine børn, som fuglen dækker sine unger, og du ville ikke adlyde mig". 

10 Jeg havde søgt dem for at tilbyde dem sand lykke, og alligevel vidste Jeg, at de ville bringe Mig til 

Golgatha; men Min kærlighed blev ikke besejret af menneskers hjerteløshed, og for at bevise det har I 

Mig her igen, og Jeg siger til jer: Salige er de, der tror på Mig i dag, for Jeg vil fjerne alle deres lidelser fra 

deres hjerter. Men jeg velsigner også dem, der vil være mine nye dommere i denne tid, for jeg forsikrer 

jer, at de i morgen vil være troende som Saulus af Tarsus, der forfulgte dem, der troede på mig, og at de 

vil komme til mig med anger, så de bagefter, fyldt med kærlighed og tro, vil gå ud og sprede sandhedens 

sæd blandt deres brødre. 

11 Mit lys oplyser det menneskelige sind. Jeg kommer til dette folk, som jeg dengang var i et andet 

folk, der gik forud for jer, og om hvem jeg sagde til jer, at I hørte åndeligt til dem. Hvor mange af disse 

mennesker har ikke fejlbedømt Mig! Hvor var deres hjerter dog forhærdede, da de råbte: Korsfæst ham! 

O velsignede korsfæstelse, for den var et vidnesbyrd om, hvad den guddommelige kærlighed er i stand til 

at gøre for sine børn, og hvad menneskelig utaknemmelighed er i stand til! 

12 Mange af dem var syge, blinde og besatte; de vidste ikke, hvad de gjorde, og derfor fordømte de 

mig. Selv nu ved alle dem, der ikke vandrer på Min kærlighedens vej, endnu ikke, hvad de gør. 

Menneskelig ondskab har ønsket at sætte en stopper for den kærlighed, som jeg såede gennem Jesus, 

men i århundreder har millioner af mennesker grædt på grund af denne navnløse utaknemmelighed. 

Men de, som græder over mig, har hadet og forbandet dem, som korsfæstede mig, mens jeg ikke har 
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lært jer at hade eller forbande. Jeg hader ikke, jeg forbander ikke, jeg forbander ikke, jeg straffer ikke. 

Disse følelser er ikke til stede i Min Guddommelige Ånd; men jeg ser dem i jeres verdslige jurisdiktion. 

13 Jeg lærte dig at elske, at tilgive, at bede for dem, der har gjort dig ondt, og at velsigne dem. 

14 Hvis du altid ville gøre sådanne gerninger i dit liv og virkelig føle dem i deres udførelse uden at 

fortælle det til nogen, ville du udrette meget i bodelingen af dine overtrædelser, og gennem dem - ved 

hjælp af dine rene tanker - ville du modtage lyset. Det er sådan mit ord lærer jer, det er sådan ånden skal 

arbejde i stilhed og uden at vise sig. 

15 Hvis en idé eller tanke af lys udspringer af dit sind, når den sit mål for at opfylde sin velgørende 

opgave. Hvis der i stedet for gode tanker udgår urene udstrålinger fra dit sind, vil de kun forårsage skade, 

uanset hvor du sender dem hen. Jeg siger jer, at tanker er også værker, og som sådan forbliver de skrevet 

i den bog, der findes i jeres samvittighed. 

16 Uanset om jeres gerninger er gode eller onde, vil I få mange gange det tilbage, som I har ønsket 

for jeres brødre. Det ville være bedre for jer at gøre ondt mod jer selv end at ønske det mod en af jeres 

naboer. 

17 Det er derfor, jeg sagde til jer i den anden æra: "Hvad I sår, høster I"; for det er nødvendigt, at I 

anerkender jeres erfaringer i dette liv, og at I husker, at jeres høst vil give jer den samme sæd, som I 

såede, men i mangfoldighed. 

18 O menneskehed, I har ikke ønsket at overveje, føle eller leve jeres Mästers lære! 

19 Hvis mine disciples skrifter, som har testamenteret mit ord til jer i den anden æra, kommer i jeres 

hænder, vil jeg få jer til at genkende, hvilke der er Jesu sande ord; jeres samvittighed vil opdage, at de er 

falske, hvis de ikke er i harmoni med min kærligheds guddommelige koncert. 

20 I har kun læst Min lære overfladisk og har fortolket den efter jeres smag; derefter leder I efter 

nye bøger, hvor mennesker bringer Mig igen fra Herodes til Pilatus; men af det kærlige ord, den enkle 

lære, som den guddommelige Mester forkyndte, finder I meget lidt. 

21 I bliver alle ved med at dømme mig; nogle af jer gør mig til Gud, andre til menneske; nogle kalder 

mig guddommelig, andre en menneskelig profet; nogle betragter mig som Guds søn, andre som Davids 

søn. Nogle kalder mig en profet, og andre en agitator. Nogle siger, at jeg er oplyst af den Højeste, andre 

siger, at jeg har en pagt med djævelen, og så går denne menneskehed efter mit navn for at sætte en ny 

J.N.R.J. over mig ligesom den frygtede Pilatus. 

22 I dømmer mig på grundlag af mine ord og mine gerninger, men I gør ingen anstrengelser for at 

omsætte "elsk hinanden" i praksis. I er bange for at praktisere denne sublime lære, fordi I tænker på 

jeres brødre, som vil gøre nar af jer. 

23 Sandelig siger jeg jer, hvis jeg havde følt frygt for opstigningen til Golgatha og for korset, ville I 

stadig vente på Messias. 

24 Lad være med at gå ind i teologier ved at komplicere det enkle; vær ikke som dem, der foregiver 

at holde Gud, sandheden, i en materiel bog; for som mennesker vil det aldrig lykkes for jer at udforske 

Gud. 

25 Gør ikke det lette svært, gør ikke det store mindre og ikke det småt større. Bliv ikke lærere uden 

at undervise eller fromme uden at elske. 

26 Søg din Fader, som kommer til dig i dag som en guddommelig tanke, der udstråler kærlighed. Se 

her Mit lys, bliv et ord for alle mennesker. 

27 Det er Helligåndens lys, der kommer som et budskab om kærlighed for at rive slørene af, som 

formørker det menneskelige sind. 

28 Hvis du med god vilje søger den viden, som dette ord indeholder, i dette ord og finder dets 

åndelige betydning, vil du have fundet sandheden. 

29 Lyset fra denne undervisning vil være den stjerne, der viser dig den vej, du skal følge. I må ikke stå 

stille, for så ville I stoppe jeres brødres fremskridt på den åndelige vej. 

30 Jeg opfordrer ikke til vaner, der hæmmer jer åndeligt, og selv om I ofte skjuler dem med de 

udsøgte ords falske glamour, indeholder de i deres kerne uvidenhed og forvirring. 
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31 Den bog, som jeg åbner for jer, er som en udsøgt festmiddag for ånden; dens essens vil, når den 

først er kommet ind i jeres hjerte, medføre forandringer i det, som vil hjælpe jer til at leve efter Messias, 

Mesteren, der som menneske viste Faderen en ærbødighed af fuldkommen kærlighed. Hvornår vil du 

forherlige din Herre på en lignende måde? 

32 I har udviklet jeres lidenskaber i verden, I har tilbedt jeres afguder; men Gud i uendeligheden og i 

jeres brødre - hvornår? 

33 I næsten 2000 år har I gentaget den sætning, som hyrderne i Betlehem hørte: "Fred på jorden for 

mennesker af god vilje"; men hvornår har I omsat den gode vilje i praksis for at opnå ret til fred? 

Sandelig, siger jeg jer, I har snarere gjort det modsatte. 

34 I har mistet retten til at gentage denne sætning; derfor kommer jeg i dag med nye ord og 

lærdomme, så det ikke er sætninger og vendinger, der præger sig selv i jeres sind, men den åndelige 

betydning af min lære, som skal trænge ind i jeres hjerte og ånd. Hvis du ønsker at gentage mine ord, 

som jeg giver dem til dig, så gør det; men vid, at så længe du ikke føler dem, vil de ikke have nogen som 

helst virkning. Sig dem med dybfølt følelse og ydmyghed, mærk dem i dit hjerte, og jeg vil svare dig på en 

sådan måde, at jeg vil få hele dit væsen til at skælve. 

35 De, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, fortolker mig på en sparsom måde; derfor er min 

undervisning også for dem, så de kan få held til at befri sig selv for enhver ubrugelig tanke, fanatisme, 

gamle fordomme og alt, der kan forstyrre den inspiration, de modtager. For hver gang tiden går, vil nye, 

bedre forberedte mennesker komme til at høre mig. 

36 Løft jeres sind op til Mig, elskede stemmebærere, bed Mesteren om, at i jeres henrykkelse må 

Hans lære blive kendt højt og rent; tillad Min vilje at blive fuldbyrdet i jer, og I vil opleve, at der fra jeres 

mund kommer undervisning, som vil lede disse skarer ind på kærlighedens og sandhedens vej. 

37 Mit folk, opgiv de overtroiske forestillinger, som I engang blev lært, og bed til mig med sand tro; 

jeg vil befri jer fra alle bagholdsangreb og sende jer skytsengle. 

38 Guds lov er uendelig, den omfatter alt, den er harmonien mellem alle skabte ting. Denne lov 

vedrører ikke kun det åndelige. 

39 Det glæder jer at lære lovens forskrifter udenad, navnene på de åndelige dyder, Jesu doktriner og 

ord, men jeg siger jer: I skal føle alt dette. 

At vide er ikke at føle. Den, der ønsker at besidde Min sandhed, må føle den dybt i sit hjerte. 

40 I tænker på de sublime ideer, på de gode gerninger, men I gør dem ikke, som det er Min vilje, 

fordi I ikke føler dem, og derfor kender I ikke den "guddommelige smag", de efterlader, når man har 

udført dem. Du udfører dem ikke med oprigtighed, fordi du ikke tror, at du kan, og du kan ikke, fordi du 

ikke vil. Og det skyldes, at man skal elske for at gøre det gode. 

41 Den, der elsker, forstår; den, der lærer, har vilje; den, der har vilje, er i stand til at gøre mange 

ting. Jeg siger jer, at den, som ikke elsker af hele sin ånds kraft, vil hverken få åndelig ophøjelse eller 

visdom, og han vil heller ikke udrette store gerninger. 

42 Den, der afviger fra den åndelige lov, som er den højeste lov, bliver underlagt de underordnede 

eller materielle love, som menneskene også ved meget lidt om. Men den, der adlyder den højeste lov og 

forbliver i harmoni med den, står over alle de ordener, som I kalder de naturlige, og han føler og forstår 

mere end den, der kun har viden, som han har fundet i videnskaben eller i religionerne. 

43 Det er derfor, Jesus forbløffede jer med de gerninger, I kalder mirakler, men anerkender den 

undervisning, han gav jer af kærlighed. Forstå, at der ikke er noget overnaturligt eller modstridende i det 

guddommelige, der vibrerer i al skabelse. 

44 Du finder din pilgrimsrejse gennem dette liv med bitterhed og omskiftelser - hvor du opfører dig 

som dine børn, når de er utilfredse eller syge - i modstrid med Skaberens kærlighed. I lever i en konstant 

tilstand af klager over jeres lidelser, men det er det naturlige resultat af jeres ulydighed og overtrædelse 

af Loven og af det misbrug I har gjort af den frihed, som Min Kærlighed har givet jer, og som I kalder "fri 

vilje". 
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45 Du nægter at betragte denne lære, som er så let at forstå, fordi den er inden for dit sinds 

rækkevidde, som en sandhed. 

46 Kun fornyelse og idealet om perfektion vil lade dig vende tilbage til sandhedens vej. 

De, der føler sig som fortolkere af den guddommelige lov, fortæller jer, at helvedes pinsler venter jer 

for jeres fordærv og uhildethed, og at kun hvis I bekender jeres omvendelse, mortificerer og sårer jeres 

kød og bringer materielle ofre til Gud, vil han tilgive jer og bringe jer ind i sit rige - sandelig, siger jeg jer, 

de tager fejl. 

47 Hvor vil I ende, mænd, når I bliver ledet af dem, som I beundrer som store mestre i hellige 

åbenbaringer, og som jeg anser for at være forvirrede? Derfor kommer jeg for at frelse jer med lyset fra 

denne lære, som vil få jer til at gøre fremskridt på Min kærligheds vej. 

48 I denne tid giver jeg jer ny undervisning at tænke over, kærlighedsundervisning, der forløser og 

opløfter jer, sandheder, der, selv om de er bitre, vil være lys på jeres vej. 

49 Spiritualismen* vil i denne tidsalder, ligesom kristendommen i fortiden, blive bekæmpet og 

forfulgt med vrede, grusomhed og raseri; men midt i kampen vil det åndelige vise sig og udføre mirakler 

og erobre hjerter. 
* Åndens lære må ikke forveksles med spiritisme. Se også fodnote i U 19, punkt 7. 

50 Materialisme, egoisme, arrogance og kærlighed til verden vil være de kræfter, der rejser sig mod 

denne åbenbaring, som ikke er ny eller anderledes end den, jeg har bragt jer i tidligere tider. Den lære, 

som jeg nu har åbenbaret for jer, og som I giver navnet spiritisme, er essensen af loven og den lære, som 

blev åbenbaret for jer i den første og anden tid. 

51 Når menneskeheden forstår sandheden i denne lære, dens retfærdighed og den uendelige viden, 

som den afslører, vil den fjerne enhver frygt og enhver fordomme fra sit hjerte og tage den som 

rettesnor for sit liv. 

52 Min lov gør ikke til slave, mit ord befrier. Den, der tror på mig og følger mig, er ikke en slave, han 

ophører med at være underlagt jordiske lidenskaber, han er ikke længere af verden og bliver herre over 

sig selv; han overvinder fristelser, og verden ligger for hans fødder. 

53 Kun spiritualisering vil redde menneskeheden fra dens kaos; forvent ikke nogen anden løsning, o 

jordens folk og nationer! I vil kunne indgå fredsaftaler, men så længe denne fred ikke har 

samvittighedens lys som fundament, vil I være tåbelige, for I bygger på sand! 

54 I den anden æra sagde jeg til jer: "Det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en 

rig mand at komme ind i himmeriges rige", og i dag har I det foran øjnene. De magtfulde ønsker at købe 

fred med deres rigdom og opnår den ikke. 

55 På den måde vil menneskeheden forstå, at åndelige goder er uundværlige i menneskets liv, 

goder, som ikke kan erhverves med penge, men med åndeliggørelse. 

56 Spiritualisering betyder ikke mysticisme*, men opløftelse af følelserne, godhed i hjertet, 

retfærdighed i handling og næstekærlighed. 
* Religiøsitet, der degenererer til en overdreven svovlhed. 

57 For at give jer denne lære om barmhjertighed og kærlighed tog jeg ikke jeres menneskelige natur 

på, og jeg gav mig ikke til kende i paladser, blandt forfængeligheder og omgivet af luksus. I et fattigt 

kvarter i jeres by, blandt de fattige, blandt ydmyge mennesker, er jeg kommet til jer i overensstemmelse 

med ham, som sagde til jer på et andet tidspunkt: "Mit rige er ikke af denne verden. 

58 Denne menneskehed, som har udviklet sig på nogle områder, lever åndeligt set i en dyb sløvhed, 

fordi den ikke har været i stand til at udforske sit indre, hvor det sande tempel er placeret. Denne 

helligdom står forladt, dens lampe brænder ikke, dens alter er uden offergaver; men jeg beder jer: Hvad 

skyldes alt dette? - At mennesket længe har ernæret sig af ydre kulter, som erstatter det, der burde være 

helt åndeligt. 
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59 Han har forsøgt at tilfredsstille sin ånds behov ved hjælp af ceremonier, traditioner, fester og 

materielle offergaver. Hertil vil jeg sige, at kun de værker, der indeholder ophøjelse og åndeliggørelse, 

kan virkelig styrke og nære din ånd. 

60 Sandelig, jeg modtager alle gaver og lægger min kærlighed i dem alle; men tror I ikke, at det ville 

være mere rigtigt og behageligt både for Faderen og for jer, hvis I tilbød mig noget, der var mig og jer 

værdigt? 

61 Mange mennesker og nationer tror stadig, at de behager mig ved at bringe mig materielle ofre; 

de tror, at jo større pragt og pragt deres liturgier har, jo større vil deres glæde med Herren være, og jo 

større vil de få gavn af ham; og det er fordi de har glemt, at - hvis jeg som menneske undgik alt, hvad der 

var forfængeligt og indholdsløst - nu, hvor jeg har givet mig til kende for jer i ånden, vil jeg acceptere 

endnu mindre materielle ting og ceremonier fra menneskene. 

62 Hvornår vil du være klar til at fortolke min lov sandt? Hvornår vil denne menneskehed holde op 

med at krænke og forvrænge Mine Bud? 

63 Jeg tilbyder jer denne tid til at reflektere over den åndelige lære, der er blevet åbenbaret for jer 

siden de tidligste tider. 

64 Befri jer fra vaner, laster, overtro, traditioner, fanatisme og afgudsdyrkelse. Jeg ønsker at se jer 

rene, så I kan åndeliggøre jer selv, jeg ønsker at se jer ydmyge, så mit lys kan skinne i jer. 

65 Ligesom Jerusalem og Rom i tidligere tider var steder med løfter og nådekilder for folket, hvor 

Herren gav sig selv til kende, har jeg givet denne trængende og ydmyge nation en høj mission i denne tid. 

Den skal forberedes, for både ekkoet af min manifestation og rygtet om mine mirakler og vidnernes iver 

vil gøre folk opmærksomme på den. 

66 Først vil det være de fattige, de uvidende, de trængende, de ufine, de ufine, de tjenere, de sultne 

og tørstige efter retfærdighed, der kommer, og senere vil tvivlerne, mestrene og videnskabsmændene 

komme. 

67 Vågn og bed, vær klar til de store menneskemængders ankomst. Vær årvågen i dine gerninger, 

bed i stilheden i dit soveværelse eller hvor som helst hvor øjeblikket af din forening med Mig overrasker 

dig, og der vil jeg være med dig. 

68 Jeg har ikke sagt til jer, at I skal holde jer fra jeres pligter i verden, men at I skal vende jer bort fra 

det, der ikke er i loven, dvs. fjerne det unødvendige og unyttige fra jeres liv og gøre moderat brug af det 

tilladte. 

69 Hvad har din frie vilje givet dig, når du har brugt den til at løbe efter og søge materielle glæder? - 

Kun smerte og skuffelse. 

70 Fra det nye Jerusalem ser jeg på denne menneskehed uden at blive mærket af den. Nogle få, som 

har ventet på mig, og andre, som følger mig, ved, at jeg er kommet igen som Helligånden, og at jeg i 

øjeblikket taler til dem gennem menneskets sind. Ved I, hvordan jeg finder verdens nationer? - Bedraget 

og skuffet af folket. Ingen spørger længere den anden, fordi han ved, at han ikke har noget at forvente af 

sin næstes kærlighed, og fordi han ved, at hans hånd er tom. Nu hersker materialismen, og af alt det 

gode og høje er der kun en meget svag refleksion af lys tilbage. 

71 I undrer jer over, at jeg taler til jer på denne måde, og I tror, at jeg er streng og krævende over for 

jer; til det siger jeg jer, at jeres udviklede ånd må give mig en bedre høst end den, I viser mig i dag. 

72 Mener De ikke, at opdelingen af menneskeheden i folkeslag og racer er noget primitivt? Tænker I 

ikke på, at hvis fremskridtene i jeres civilisation, som I er så stolte af, var sande, ville voldens og 

ondskabens lov ikke længere herske, men alle jeres handlinger i jeres liv ville være styret af 

samvittighedens lov? - Og I, folk, udelukker jer ikke fra denne dom, for selv blandt jer opdager jeg kampe 

og splittelser. 

73 Siden oldtiden har jeg talt til jer om en dom, og dette er den tid, som profeterne har beskrevet, 

som om det var en dag. 

74 Jeres Guds ord er kongens ord og trækker sig ikke tilbage. Hvad betyder det, at tusinder af år er 

gået over det samme? Faderens vilje er uforanderlig og skal opfyldes. 
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75 Hvis menneskene, ud over at tro på Mit Ord, vidste hvordan de skulle våge og bede, ville de aldrig 

blive overrasket; men de er troløse, glemsomme, vantro, og når prøven kommer, tilskriver de den straf, 

hævn eller Guds vrede. Hertil vil jeg sige jer, at enhver retssag er annonceret på forhånd, så I kan være 

forberedt. Derfor skal du altid være på vagt. 

76 Syndfloden, ødelæggelsen af byerne ved ild, fjendtlige invasioner, plager, pest, hungersnød og 

andre prøvelser blev forudsagt til alle jordens folk, så I skulle forberede jer og ikke blive overrasket. 

Ligesom i dag er der altid kommet et budskab om Guds kærlighed ned for at vække og forberede sig, så 

folk kan vågne, forberede sig og styrke sig selv. 

77 Gennem åndens gaver og de evner, som mennesket har, når mine budskaber frem til dets hjerte. 

Disse gaver er: åndeligt syn, forudanelse, intuition og profetisk drøm. 

78 Hvorfor rammer retssagerne dig så i de fleste tilfælde, uden at du er forberedt? - Det er ikke fordi 

jeg har undladt at sende jer budskabet, men fordi I har manglet bøn og åndeliggørelse. 

79 Jeg har fortalt jer, at en meget stor prøvelse kommer over hele menneskeheden, så stor, at der 

ikke har været noget lignende i alle århundreder og tidsaldre i deres historie. Nu må I forstå, at jeg taler 

til alle jeres hjerter og sender jer budskaber og advarsler i mange former, så menneskene kan reflektere 

og være opmærksomme på Min Lov, ligesom de kloge jomfruer i Min lignelse. 

80 Vil folkene og de forskellige nationer i verden lytte til mig? Vil dette folk lytte til mig, når jeg giver 

mig til kende i denne form? Jeg alene ved det; men min pligt som Fader er at give mine børn alle midler 

til at blive frelst på deres vej. 

81 Mennesker, glem ikke dette ord, fald ikke i søvn og luk ikke jeres hjertes døre for mit 

kærlighedskald. Vær budbringere af dette lys ved at sende jeres tanker som åndelige budskaber til jeres 

brødres sind. 

82 Nu vil du bedre forstå, hvorfor jeg gentager: "Se og bed". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 25  
1 Elias' ånd har vækket jer som en himmelsk klokke, så I skal komme og høre mit ord. 

2 Dit hjerte spørger ivrigt: Hvilken mad vil det være, som Faderen giver os at smage på denne dag? 

Hvad bliver læren af denne dag? 

3 Sandelig, siger jeg jer: En kvinde efterlod en alvorligt syg person i sit hjem for at høre mig. Til 

hende siger jeg: Når du vender tilbage til dit hjem, vil den syge mand forlade sengen, og han vil selv åbne 

døren for dig for at bringe dig den gode nyhed, at han er blevet helbredt; for enhver, der forlader jordens 

goder for at være hos mig, vil have nogen til at passe på det, der er efterladt, og det er mig. 

4 Jeg ser på dem, der lider stor smerte, og som udgyder tårer i stilhed uden at fortvivle eller 

bespotte Mig. De accepterede ydmygt deres prøvelse, vel vidende at man skal gøre sig fortjent til at opnå 

mit rige. 

5 Jeg ser jer alle på de forskellige veje af menneskelig kamp, og der har jeg forvandlet mig selv til 

pilgrimmen, der krydser jeres vej for at spørge jer: "Hvor er I på vej hen?" Og mens nogle svarer mig: "Vi 

søger stilhed", siger andre til mig: "Vi søger brød". Så går Mesteren i forvejen for at ringe til de døre, som 

I vil banke på, så jeres brødre kan modtage jer med velvilje og velvilje. Det er derfor, at I finder hjerter af 

sten bevæget, når I banker på; I genkender Mit nærvær og siger til Mig: "Herre, så stor er den 

barmhjertighed, som Du har med os?" 

6 De prøvelser, du møder på din livsvej, er ikke tilfældige, jeg har sendt dem til dig, så du kan opnå 

fortjeneste. Intet blad på træet bevæger sig uden min vilje, og jeg er i både de store og små værker i 

skabelsen. Vågn og bed, så du kan forstå, hvilken frugt du skal høste af hver prøvelse, så din forsoning 

kan blive kortere. Tag dit kors op med kærlighed, og jeg vil få dig til at bære din forsoning med 

tålmodighed. 

7 Det er tredje gang, at jeg siger jer på ny: "Elsker hinanden", men ikke kun mellem mennesker, 

men fra den ene verden til den anden. I skal elske og forbarme jer over dem, der er i Ånden, for også de 

er jeres brødre. 

8 Hvor langt væk er ikke den tid, hvor det blev sagt til jer: "Den, der dræber med sværdet, skal 

omkomme ved sværdet". "Med den alen, som du måler, skal du blive målt". I dag siger jeg til jer: Omvend 

dig oprigtigt, vask dine pletter væk med barmhjertighedens, tilgivelsens og kærlighedens gerninger. 

9 Fra alle veje har jeg kaldt dig for at give dig én lektion. Ved Mit bord har der aldrig været mad, 

nogle bedre end andre; ét brød og én og samme vin har Jeg tilbudt alle. Ved mit bord har jeg sat mig 

både herrer og tabere, rige såvel som fattige, syndere såvel som fromme. Jeg har modtaget både dem, 

der har levet med integritet, og dem, der kommer med en uren ånd. Dette lærer jeg jer, for at I på jeres 

rejse gennem livet aldrig skal begunstige nogen af jeres brødre. 

10 Vær ydmyg over for dem, der føler sig overlegne, og lad den, der ydmyger sig foran dig, fordi han 

tror, han er mindre, forstå, at han ikke er mindre end dig. 

11 Det er nødvendigt at praktisere Min lære for at forstå kærlighedens uendelige kraft. Kærlighed er 

den helbredende kraft, der forvandler det syndige menneske til min discipel. Kærlighed er selve essensen 

af det evige liv. 

12 Nogle spørger Mig: Hvorfor er det nødvendigt at tale til os i denne form for at vejlede os på 

åndens udviklingsvej? - Sandelig, siger jeg jer: Dette ord, som du hører, er den bog, der indeholder min 

visdom. 

13 Hvorfor har jeg åbnet denne bog for dig? - At afsløre mange hemmeligheder for mennesket; at 

bringe lys ind i dets mørke af uvidenhed. 

14 I sandhed siger jeg jer, at magtens mænd ikke er i stand til at gøre alt, de lærde ved ikke alt, og 

teologerne kender mig ikke i sandhed. 

15 Det er derfor, at jeg er kommet på ny som Mester til menneskeheden for at oplyse jeres sind, så I 

kan forstå de store åbenbaringer, forudsat at I ikke gør krav på at nå højderne af min visdom, men 
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træder ind i min helligdom med ærbødighed og ydmyghed. Enhver, der kommer ind, vil blive ledet af 

Mig, så vidt det er Min vilje, og han vil aldrig opleve lidelse. 

16 Gå til bunds i denne tids videnskab - dens frugter er bitre, for menneskene ønskede at trænge ind 

i Mine mysterier uden ærefrygt, og hvor mange, da de opdagede den mindste del af universets 

vidundere, tvivlede på, at der eksisterede en almagt, der skabte alt. De er dem, der kun tror på det, de 

ser, og det, de griber med deres hænder; men alt det, der ligger uden for deres forståelse, benægter de. 

17 Den viden, der er hinsides jeres intellekt og materialisme, er den viden, som jeg lærer jer, så I kan 

nå jeres åndelige fuldkommenhed. 

18 Forbered dig selv, menneskehed, så du kan frigøre dig fra at spise de bitre frugter, som 

videnskaben forbereder til dig. Jeg er altid kommet for at afsløre hemmeligheden om det sande liv for 

jer. 

19 I den anden æra hørte store skarer Mig, tusindvis af syge mennesker blev helbredt ved Min 

berøring eller ved at høre Mit kærtegnende ord, eller når Mit kærlige blik hvilede på dem. Mange af dem 

elskede og anerkendte mig, men ikke alle fulgte mig, for kun tolv fulgte mig til det sidste. Deres navne er 

udødelige i kraft af det eksempel på perfektion, dyd og offervilje, de efterlod jer. Men de var ikke 

fuldkomne, da jeg kaldte dem; hvis de havde været det, ville jeg ikke have kaldt dem for at undervise 

dem. 

20 Blandt jer finder jeg lige så få retfærdige eller fuldkomne; men I skal kunne forandre jer og gøre 

store gerninger ved min undervisning. Hårdt er menneskehedens hjerte, men jeg vil oplyse jer om vejen, 

så I kan komme videre. 

21 I den anden æra, da mine apostle var spredt ud over hele verden, havde Peter øjeblikke med 

pessimisme over for forfølgelser, grusomhed og menneskers hårdhed, og da han ville flygte fra Rom for 

at redde sit liv, så han Jesu skikkelse, der bar korset på sine skuldre og bevægede sig mod den hedenske 

by. Peter spurgte sin mester: "Hvor skal du hen, Herre?" Jesus svarede: "Jeg vil dø for jer på ny." 

Grædende tilbød Peter sin Herre at vende tilbage til syndernes skød for at frelse dem, selv for sit blods og 

livs pris, for at dø ligesom sin Mester. 

22 Derfor siger jeg til jer: Vent ikke på, at året for min afrejse, 1950, overrasker jer uforberedt og 

svagt, for hvis I på denne måde går i gang med at udbrede min lære, må I fortvivle. 

23 Så vil du søge efter mit ord for at styrke dig, men du vil ikke finde det. I dag, mens jeg stadig 

underviser jer, skal I begynde at praktisere min undervisning. Forny jer selv, tag et skridt i retning af 

åndeliggørelse. Jeg vil opmuntre jer gennem gerninger og mirakler, og I vil blive forbløffet over de store 

åbenbaringer, jeg vil give jer fra ånd til ånd. Jeg vil forbløffe de materiebundne videnskabsmænd ved at 

gøre det åndelige åbenbart for dem at det åndelige eksisterer. Alt det, som de har benægtet og alligevel 

eksisterer, vil blive tænkt af dem. Så vil nysgerrigheden, ambitionen, vågne op til at undersøge det 

hinsides, og det vil være den tid, hvor mine budbringere og disciple vil dukke op for at forklare alt det, jeg 

har åbenbaret for jer, og forhindre menneskeheden i at danne sekter og teorier omkring mine nye 

åbenbaringer. 

24 I dag er en tid til at lytte og reflektere. Men hvis tiden er inde til at gå ud til folkeslagene og 

nationerne, og nogle af jer ikke kan gøre det, skal I ikke være bekymrede, for der hvor I bor, kan I gøre 

mange ting. Overlad det til jeres børn at bære de gode nyheder til fjerne steder. Husk, at jeg har fortalt 

jer, at "den første skal være den sidste, og den sidste skal være den første". 

25 I dag kommer folkemængderne til Min undervisning; de, der lider mest, som har hungret og 

tørstet efter retfærdighed, som drømmer om et liv i fred, bliver for at fortsætte med at høre Mit ord. 

26 Blandt disse fattige, uuddannede og simple mennesker søger jeg lidt efter lidt dem, gennem 

hvem jeg giver jer mit ord. 

27 Alle tiders guddommelige Mester vender tilbage til jer for at forbinde jer med menneskeheden og 

i denne form for at lede ånden mod den nye dag. 

28 Forbered jeres sind, så I kan undersøge mit ord på den rigtige måde. Jeg har allerede fortalt jer, at 

det vil være spiritisterne, der vil give en korrekt fortolkning af den lære, som jeres Herre har åbenbaret 
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for jer i denne tid og i fortiden. Den, der læser Min Bog og foretager en åndelig undersøgelse, vil være 

den, der nærmer sig sandheden. 

29 For at det skal lykkes jer at forklare denne lære sandfærdigt, vil I være nødt til at kæmpe 

indbyrdes på forhånd, og I vil endda komme i forvirring til tider; men den, der våger og beder midt i sin 

indre uro og stoler på Mig, vil føle ro og fred komme ind i sin ånd. 

30 Vinden vil få træerne til at kaste deres afstumpede frugter og visne blade af sig, indtil de er fri for 

urenheder. Er I ikke klar over, at i morgen, når I ikke længere hører dette ord, vil I være alene tilbage på 

stien og undervise jeres brødre i det, I har lært af mig? Jeg vil altid være i hver enkelt af jer, Mesteren vil 

forberede vejen, og disciplen vil udføre sin mission. 

31 Jeg lovede dig at tænde lyset i menneskene, så alle skulle kende og forstå åbenbaringerne i Min 

lære, og dette er den tid, hvor dette løfte er blevet opfyldt; dette er den tidsalder, som mennesket ikke 

vidste, at det kunne forvente, fordi det forvildede sig ind i et videnskabeligt liv, hvorfra det dannede en 

ny verden, og hvor ånderne længtes efter Min tilbagevenden, fordi de vidste, at Min lære var deres 

frihed, deres åndelige opstigning, og at de gennem den ville opnå fred. 

32 Nogle har ventet på denne time i den "åndelige dal", mens andre har ventet på miraklet som 

indbyggere på denne jord. Salige er de, der ligesom de kloge jomfruer i lignelsen forstod at vente med en 

brændende lampe. 

33 Også i den anden æra ventede ånderne ivrigt på Messias' komme - nogle i den materielle verden, 

andre fra de åndelige boliger, for Kristus er porten, nøglen og vejen, og det ved ånderne. 

34 I Mig er kraften til at vække menneskehedens ånd, og sandelig siger jeg jer, at den Time nærmer 

sig, og der vil ikke være nogen, der ikke skælver ved Mit kald. Nogle vil vågne op fra den materialisme, 

der havde lullet dem i søvn, andre fra deres blod- og nydelsesrus, andre igen fra deres uvidenheds søvn, 

hvis nat af mørke og fanatisme var meget stor. 

35 I det øjeblik det åndelige lys skinner i menneskeheden, vil bønnerne bryde frem fra ånderne, og 

de vil spørge deres Herre, hvad de skal gøre for at være ham velbehagelige og dermed kunne nærme sig 

hans nærvær. 

36 Gennemdrøft mit ord, disciple, og I vil finde visdom i dets åndelige betydning, så jeres ånd kan 

undervise sig selv i Faderens kærlighedslære; for det er jeres ånd, jeg taler til, som jeg underviser og 

forbereder til et højere liv. 

37 I ved allerede, at kroppen kun er et redskab for ånden; beviset er, at den er dødelig og 

forgængelig; ånden derimod er bestemt for evigheden. 

38 Hvor uvidende om åndelig lære finder jeg ikke denne menneskehed, og det skyldes, at de kun er 

blevet præsenteret for Min Lov og Min Lære som en moralsk doktrin, der skal hjælpe dem, og ikke som 

den vej, der fører deres ånd til det perfekte hjem. 

39 De forskellige religioner har sået en falsk frygt for åndelig viden i menneskers hjerter, hvilket har 

fået dem til at flygte fra Mine åbenbaringer og til at synke mere og mere ned i uvidenhedens mørke, idet 

de har givet som begrundelse, at det åndelige liv er et uigennemtrængeligt mysterium. 

40 De, der påstår dette, lyver. Alle de åbenbaringer, Gud har givet mennesket siden 

menneskehedens begyndelse, har talt til det åndelige liv. Det er sandt, at jeg ikke havde givet jer al min 

lære, fordi I ikke var i stand til at vide alt, men først når tiden ville være inde; men det, som Faderen har 

åbenbaret indtil nu, er tilstrækkeligt til, at I kan få en fuldstændig viden om det åndelige liv. 

41 Elskede folk: Kald denne tid lykkelig, for i den har I haft besøg af jeres Herre, og hvis I ønsker at 

markere denne store begivenhed med en dato, så tag året 1866, hvor Elias bekræftede jer, at timen for 

Mit nærvær blandt dette folk var nært forestående. Siden da har jeg valgt mine disciple til trofast at følge 

mig på denne vej. 

42 Vil du følge mig, vil du tilhøre mine disciple? - Følg mig med den mildhed og tillid, som Peter, 

Andreas, Jakob og Johannes fulgte mig med, da de forlod deres elskede, deres både og net for at blive 

menneskefiskere, som jeg sagde til dem. 
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43 I dag forbereder jeg et folk til at bære vidnesbyrd om min sandhed. Gennem hvem skal jeg 

åbenbare mig selv i verden, hvis ikke gennem mine disciple? 

44 Jeg vil have dig til at fordybe dig dybt i mit ord, før du begiver dig ud på vejen til opfyldelse. 

Forbered jer, for menneskene er stærke i deres overbevisning. Udvikl jer selv i tanker såvel som i ord og 

gerninger; så har I intet at frygte. 

45 Ja, mit folk, jeg ser allerede, at I forsøger at praktisere min lære, at leve i overensstemmelse med 

min lov og at være mig til behag med jeres gerninger. Mesteren velsigner og opmuntrer jer til at holde ud 

i fornyelse, så I kan nå til spiritualisering. 

46 Når Mit Ord er ophørt, vil I gøre det samme som Mine apostle i den anden æra: de samledes for 

at bede, og på denne måde modtog de det guddommelige lys, som ledte hvert eneste skridt. Ved hjælp 

af den åndelige bøn, som jeg har lært jer, kom de i fællesskab med deres Herre, de opmuntrede sig selv i 

hans nærvær, og de kom til at forstå, hvad der var deres Mester's vilje. Nu vil I forstå, hvorfor jeg brugte 

dem som fundament for min kirke. - I ved, at jeg vil bygge et nyt tempel. Hvem skal danne grundlaget for 

denne helligdom? - Jeg vil vælge de stærke, de trofaste i dyd, de forstandige og hjælpsomme, for deres 

eksempel vil være værd at efterligne. 

47 Kammeret med jeres Faders dybe mysterier er klar til at lade hans faderlige arv flyde over i 

menneskers sind. 

48 I jeres nation har Jeg opfyldt Mit løfte om at vende tilbage til menneskeheden, men derfor skal 

de, der har fået nåde til at lytte til Min lære, ikke føle sig privilegeret i forhold til resten af 

menneskeheden, for den åndelige betydning af Mit Ord vil nå alle hjerter til sin tid og sige til dem: Vær 

velkomne, Mine børn, som utrætteligt kommer i Mit nærvær for at høre Mit Ord. I er de disciple, der er 

udvalgt blandt den store skare, der er kommet til Mig, og jeres trofyldte hjerte, der tror fuldt og fast på 

denne manifestation, modtager Mit Ord og Mine doktriner som sandhedens frø. 

49 I kom med en byrde af lidelse og ufuldkommenhed, sultne og tørstende efter fred og ømhed, og 

Mesteren blev ikke afskrækket af synet af jeres urenheder fra at sætte jer til sit bord og tilberede det 

bedste måltid til jer. Du fortalte Faderen om hele dit liv og om de omskiftelser, der har været på vejen, og 

du viste din ånds nøgenhed, hvis klæde de stormfulde vinde havde båret bort i flænger. Bevæget førte 

Faderen dig til kilden, hvor du vaskede dine pletter væk. Han gav jer nye og rene klæder, og mens I sad 

omkring ham, gav han jer de første lektioner, som var for jer som et kys, som en kærtegn og som en 

dråbe helbredende balsam. 

50 Således begyndte jeg at danne Min bog med visdom og kærlighed i hver enkelt discipels hjerte, 

som I aldrig må lukke, for dens indhold er ikke kun jeres. På dens sider er der styrke til dine prøvelser og 

lys til at ødelægge uvidenhed. 

51 Jeg kommer til jer, fordi jeres brødre, som har viden, har skjult sandheden for menneskeheden og 

fyldt deres hjerter med selviskhed. Jeg sælger ikke min kærlighed, mit ord eller mine goder til jer. Jeg 

venter blot på, at I er klar til at sende jer til provinserne og landsbyerne for at bringe de gode nyheder om 

Min Lære til jeres brødre, for over hele verden er der mennesker, der venter på Mit komme. Jeg vil have 

dig til at være stærk nok til at starte kampen i 1950, det tidspunkt, hvor jeg vil holde op med at 

kommunikere mig selv i denne form. 

52 Jeg har ført jer væk fra fanatisme og afgudsdyrkelse for at fylde jeres hjerte med essensen af min 

lære, så I kan rejse jer op til jeres Herre og tilbyde ham ren, åndelig og simpel tilbedelse. Jeg ønsker, at I 

skal lære jeres brødre, som jeg har lært jer. 

53 disciple, vær forenet, når naturens kræfter raser. Så vil jeg for jeres gode gerningers skyld, jeres 

oprejsning, jeres tro og jeres enhed overøse jer med mine mirakler, som vil være et vidnesbyrd for de 

vantro om, at jeg er med jer. 

54 De åbenbaringer, som kammeret med mine dybe mysterier rummer, og som er gemt til dig, er 

stadig en hemmelighed, for du har endnu ikke fortjent dem. 

55 Den dag er ikke fjern, hvor jeg ikke længere vil tale til jer i denne form; jeg ønsker, at I skal være 

rustet indtil da, så der ikke er en eneste discipel, som ikke ved, hvordan man beder til Herren. 
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56 Livets prøvelser stålsætter din ånd; gør ikke oprør mod dem og forbander dem ikke, for senere, 

når stormen er forbi, vil du græde af sorg over at have fornærmet mig med din mistro. Husk, at jeg har 

givet jer våben, så I ved, hvordan I kan forsvare jer; det er bøn og tro. 

57 Bed, og hvis det skulle lykkes stormen, der pisker dit hjem, at skubbe døren ind - sandelig, siger 

jeg dig, vil din lampeflamme, der tilsyneladende er svag, ikke blive slukket. 

58 Når du ser dem, som du havde omvendt, gå fra den rette vej og med foragt smide det brød væk, 

som du havde tilbudt dem, bliver dit hjerte fyldt af sorg, og du kommer sørgeligt til Mesteren for at 

lægge din sorg hos ham. Men Mesteren fortæller dig: Hvis det er utaknemmelighed, der styrer disse 

menneskers skridt, så frygt ikke, lad dem gå, våge og bede for dem; men hvis de har forladt dig, fordi de 

manglede din omsorg og dit eksempel, skal du stå til ansvar for det foran Mig. 

59 Hvis nogle smider brødet væk og går bort, vil andre komme og samle det brød, der er tilbage, og 

sammen med dem vil de opnå fred og lykke. De, der rejser bort, vil vende tilbage for at lede efter mine 

"arbejdere", for sult og tørst vil plage dem i ørkenen. I, som ikke er udsendt til at dømme jeres brødres 

fejl, skal modtage dem med velvilje. Du skal helbrede den, der kommer til dig som syg, og give den, der 

kommer sulten, mad. 

60 Hvis de fejlvurderer dig, når du har givet dem din hjælp, så tilgiv dem. Det bliver mig, der skal 

dømme deres sag. 

61 Jeres åndelige fortid er et mysterium for jer; derfor siger jeg jer, at I skal acceptere jeres prøvelser 

med mildhed, for I befinder jer i en tid med dom og åndelig forsoning. 

62 De tider, hvor I kom til verden for at nyde æresbevisninger, fornøjelser og glæder eller for at 

samle rigdomme, er forbi; i dag lever I i ydmyghed for at rense jer selv, for at hæve jer selv (åndeligt) 

gennem prøvelser og for at tjene jeres Mester ved at være nyttige for jeres medmennesker. 

63 Skriv i dit hjerte en bog om dine gode gerninger, og det vil give dig fred i dette liv og uendelig 

lykke i evigheden. 

64 Hvis nogen samler rigdom i bytte for mit ord og mine gaver, siger jeg jer igen, som i den anden 

æra: En kamel vil hellere gå gennem et nåleøje end at komme ind i himmeriges rige. Hvor fortjenstfuldt 

er det ikke at se dem sammen med Mig, som tidligere nød jordisk anerkendelse, berømmelse og 

bekvemmeligheder og i dag følger Mine skridt fulde af ydmyghed og ydmyghed. 

65 Blandt jer er der nogle, som jeg har prøvet som Job. For det er ikke min vilje, at ånderne skal 

synke ned i dovenskab; jeg vil, at de skal være flittige på livets vej. 

66 For hver enkelt vil der komme et øjeblik, hvor dommerens stemme vil udspørge ham ikke kun om 

det ord, jeg har testamenteret dig som Mester, men også om, hvad du har gjort i opfyldelsen af din 

opgave. 

67 Udvikl dine åndelige gaver som syn, intuition og forudanelse, så du kan få mulighed for at 

genkende den prøvelse, der vedrører dig, i symbolet og være i stand til at besejre den med din bøn. 

68 Lad mit ord lede dig, for du er allerede overbevist om, at jeg giver dig det for dit eget bedste. 

69 Denne lære virker ny for jer, fordi I havde glemt den, men nu i den tredje æra giver jeg jer den på 

ny. Jeg har forberedt et stort arbejdsfelt for jer, som jeg inviterer jer til, så I kan lære at så de 

evighedsfrø, som jeg har betroet jer. 

70 Jeg træner mine nye disciple, så de gennem deres tro og næstekærlighed kan få magt over 

kroppens og åndens sygdomme og over skabelsens elementer. 

71 Forstå, at det ikke længere er aktuelt for jer at leve i uvidenhed; i dag lever I i lysets tidsalder, i de 

store åbenbaringer, som Min lære tilbyder jer. Kan du forestille dig den visdom, du ville have opnået, hvis 

du fra første gang havde anvendt Min lære praktisk i opfyldelse af Min Lov? Men I har givet jer selv hen 

til verdens glæder og er dermed gået i stå på vejen for jeres åndelige udvikling. Det er derfor, at i dag, 

hvor jeg er kommet med min nye lektion, virker den mærkelig, uforståelig og uden for jeres livsform. 

Men blot at reflektere over en enkelt af mine lærdomme vil være nok til, at du kan genkende sandheden 

i mit ord. Så vil du se, at det, der er mærkeligt, ikke er min lære, men din måde at leve på uden for min 

lov. 
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72 Kom til Mit arbejdsområde; husk Min undervisning, som du havde glemt, udryd al dårlig sæd, så 

vil Jeg vise dig den undervisning, som du ikke har erkendt indtil i dag. På denne måde vil jeg få jer til at 

slippe af med jeres stagnation, jeres fanatisme, så I kan komme ind i et sandt liv, det liv, som I burde have 

levet fra begyndelsen af jeres skabelse. 

73 Kan I se, hvor enkelt dette ord er, som blomstrer på ordets formidleres læber? Sandelig, siger jeg 

jer, i sin enkelhed vil den bringe lys til menneskene, så de kan forstå mine åbenbaringer, som de ikke har 

været i stand til at forstå ved hjælp af videnskab og teologi. 

74 De gode disciple, de udholdende, de trofaste vil være dem, der forstår denne lære. De vil også 

være ydmyge, men på trods af deres enkelhed vil de forbløffe deres brødre med deres visdom i deres 

fortolkninger. 

75 Mit folk skal ikke kun tale om min lære, men med deres gerninger skal de lære menneskeheden, 

hvordan de skal opfylde og respektere min lov. De skal vide at give uden egoisme alt det, de har 

modtaget fra deres Herre, og vise deres iver for sandheden og renheden af den skat, der er blevet dem 

betroet. 

76 Undervis jeres brødre med gode og ædle gerninger. Husk, at du selv her må rense din ånd mere 

og mere, så den bliver værdig til at gå videre til et andet opholdssted på sin åndelige udviklingsvej. 

77 Træk fra Min undervisning den nødvendige styrke til gradvist at fjerne de forhindringer, du møder 

på din vej. Du ved allerede, at det våben, der overvinder alt, er kærlighed. Stor vil glæden være for den, 

der kommer sejrrigt ud af denne kamp, og som efter at have vundet kampen præsenterer sig for mig som 

en sejrrig soldat. 

78 Husk, at det er mig, der har givet jer kærlighedens våben, og at jeg også har lært jer at kæmpe for 

at vinde de store kampe. Hvad har I da at søge på andre måder, skønt jeg giver eder alt på sandhedens 

vej? 

79 Jeg har gjort mig selv kendt gennem de uuddannedes sind, så de kan genopfriske sig selv med 

fortolkningen af mit ord. Det er lykkedes mig at åbne de blindes øjne for sandhedens lys, så de kan rense 

sig selv for deres synder, når de føler sig elsket af deres Herre. Er I ikke blevet lovet siden den Anden 

Tidsalder, at den dag ville komme, hvor alle øjne ville se mig? Den, der er ren, skal se mig, og det skal 

være hans belønning; den, der har pletter i sit hjerte, skal også se mig, og det skal være hans frelse. Den, 

der åbner sine øjne for Mit Lys, trænger ind i Mysteriet og kender årsagen til Mine åbenbaringer. Denne 

vil i fremtiden vandre solidt i kendskabet til min sandhed. 

80 Fortolk mine anvisninger korrekt, tro ikke, at min ånd glæder sig, når den ser jeres lidelser på 

jorden, eller at jeg fratager jer alt det, der er jer behageligt, for at glæde mig over det. Jeg er kommet for 

at få jer til at anerkende og overholde mine love, for de er værd at respektere og tage hensyn til, og fordi 

deres overholdelse vil give jer evig lykke og fred. 

81 Gennem Jesus har jeg lært jer at give Gud, hvad der tilhører Gud, og Kejseren, hvad der tilhører 

Kejseren; men for menneskene i dag eksisterer kun Kejseren, og de har intet at tilbyde deres Herre. Hvis I 

i det mindste ville give verden det rigtige, ville jeres lidelser i den være mindre; men "kejseren" har 

udstedt perverse love, har gjort jer til sine slaver og tager jeres liv uden at give jer noget til gengæld. 

82 Se, hvor anderledes Min Lov er, som hverken slaver kroppen eller ånden, som kun overbeviser dig 

gennem kærlighed og leder dig med godhed; alt det, den giver dig gratis, alt det, den belønner dig for, og 

alt det, den kompenserer dig for gennem hele livets rejse. 

83 Disciple, forstå og studer min lære; jeg vil danne et folk med jer, som vil være opbevaringssted for 

min visdom; for alt vil blive forberedt for jer til at udføre store opgaver. Fortvivl ikke ved det første 

alarmråb, søg at møde den, der kalder sig selv din fjende, og tilgiv ham, elsk ham og undervis ham med 

Min lære. 

84 Jeg ønsker, at I skal være så forberedte på min afrejsedag. I ved alle, at 1950 er den dato, der er 

angivet af Min Vilje, hvor Jeg ophører med at kommunikere Mig selv gennem stemmebærerens sind, og 

da Mit Ord altid bliver opfyldt, vil denne manifestation, der for jer markerede begyndelsen på den tredje 

æra, slutte på denne dag. 
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85 Forsøg ikke at ændre denne dato, og forsøg ikke på nogen måde at opretholde manifestationen 

af Mit Ord i denne form eller i den åndelige verden. Jeg fortæller jer allerede nu, at de, der vil gøre det, 

ikke længere vil blive oplyst af Mesterens lys. 

86 Hvorfor skulle I begå en sådan vanhelligelse, når jeg har meddelt og lovet jer, at I efter denne tid 

vil forene jer med mig fra ånd til ånd, selv om I ikke har været stemmebærere? 

87 Jeg fortæller jer også i dette øjeblik, at profeterne i denne tid har pligt til at udruste sig, fordi de 

har til opgave at advare den store skare på forhånd om de prøvelser, der venter dem. Store profetier vil 

jeg åbenbare for dem, så de kan hjælpe jer til ikke at falde i fristelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 26  
1 Disciple, efter at have hørt min undervisning og bedømt jeres fortid i lyset af mit ord, har I 

åndeligt sagt: "Intet blad fra træet bevæger sig uden Guds vilje". 

2 Du tænker sådan, fordi du begynder at forstå, at de prøvelser, som du gradvist tømmer som et 

bittert bæger, har været som trin, der gradvist har bragt dig tættere på livets træ, hvor Mesteren venter 

på dig for at give dig din arv. 

3 Da I kom til manifestationen af Mit Ord, spurgte I alle jer selv, hvad grunden til Min genkomst var, 

og når I hører Min hilsen, der siger "Min fred være med jer", er de, der anerkender den værdi, som 

freden har, fulde af glæde, mens de, der kun tænker på at erhverve materielle goder, spørger Mig med 

skuffelse i deres indre, om Jeg kun er kommet for at tilbyde jer fred. 

4 De, der tænker sådan, fornærmer mig ikke, for deres mangel på forståelse kommer af deres 

uvidenhed, og det er netop det mørke, som jeg er kommet for at bekæmpe ved at oplyse ånderne med 

lyset fra min lære. 

5 Hjerter, som i dag er hærdede af lidenskaber og omskiftelser, der har forværret jeres liv: forstå, at 

I vil opnå fred, når I har opnået åndelig ophøjelse. 

6 Fred i ånden taler til dig om lys, moral og dyder. Den, der ikke længes efter at opnå denne tilstand 

af åndelig ophøjelse, skal ikke drømme om at nyde Min fred; for han er stadig en fange af materiens 

lidenskaber og af de falske drømmebilleder af lykke, som den materielle verden får ham til at tro. 

7 Den, der er afskyet af materielle fornøjelser, og som i sit indre holder et brændende ønske om 

fred i live, søger sin ånds frigørelse, ivrige efter at nå det mål, som han blev skabt til. 

8 Siden menneskehedens begyndelse har der været få, der har søgt fred eller er blevet i fred, når 

de først har opnået den, fordi mennesket kun søger den, når smerten har besejret det. Det er derfor, at I 

ser, hvordan tusinder af mennesker efter hver af jeres umenneskelige, broderskabende og uretfærdige 

krige rejser sig og tørster efter den fred, som de ikke har værdsat før, fordi de ikke har været klar over 

værdien af denne guddommelige gave. 

9 Du må forstå, at det ikke er menneskers viden, som du kan finde indre fred i, fordi kilden, hvorfra 

den kommer, er åndelig. Guld, menneskelig visdom, videnskab og menneskers magt har ikke været nok 

til at opnå denne nåde, som I kun vil opnå, hvis I gør gode gerninger og bevæger jer i jeres liv langs 

kærlighedens vej, som Min Lov viser jer. 

10 Der vil ikke være noget overraskende i det faktum, at de mennesker, som menneskeheden kalder 

lærde - når de forfølger Mine åbenbaringer og søger Min Fred - indtager "små børns" plads for at studere 

de første lektioner fra Livets Bog. 

11 Ingen kender bedre end jeg den uendelige tørst, der hersker blandt menneskeheden. Min 

barmhjertighed kommer ind i ethvert hjerte som en håbets stråle for at få det til at føle nærhed af den 

kamp, gennem hvilken det vil opnå sand fred og åndens befrielse. 

12 Min instruktion er den himmelske trompets kald, som er blevet hørt af de ånder, som den har 

forkyndt, at dommens, forsoningens og også forløsningens tid er kommet. 

13 Alt var forudsagt, men I foretrak at vente på, at begivenhederne skulle ske, uden at forberede jer 

på at tage kampen op og vinde jeres frihed. Du manglede tro, lydighed mod min lov om kærlighed, og i 

dag græder du over din skyld. 

14 De skarer, der samles for at lytte til Min guddommelige undervisning, synes jer store i antal; men 

hvor små er de ikke, når I sammenligner dem med jeres brødre, der er berøvet Min Fred. 

15 Jeg har lagt Min fred i de mange mennesker; nogle har forstået at bevare den, andre berøver sig 

selv den, så snart de ikke længere hører Mit ord, og de falder tilbage i hverdagens vaner. Det er dem, der, 

når de vender tilbage til det ydmyge sted, hvor jeg giver mig til kende, spørger mig: "Herre, hvorfor finder 

jeg kun fred, når jeg lytter til dig, eller er det kun på disse steder, at jeg finder den?" Men jeg svarer dem: 

"Hvis de kun har fundet fred i den time, hvor de hører Min undervisning, er det fordi de kun i det øjeblik 

renser deres sind fra materiens indflydelse og, når de forlader tærsklen til disse forsamlingslokaler, 
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vender tilbage til deres liv med ufuldkommenheder, egoisme, lidenskaber, vrede og laster, uden at 

omsætte direktiverne i den undervisning, de har hørt, i praksis; For at høre er ikke at lære, og kun den, 

der studerer min lære og praktiserer den, vil kunne kalde sig selv for min discipel i sandhed, fordi han 

altid vil være åndeligt forberedt til at give sine brødre et eksempel på, hvordan han kan bringe sit liv på 

rette vej i overensstemmelse med min lære. 

16 I dette lærdomsord vil I finde erkendelsen af det moralske ansvar, som I har påtaget jer ved i jeres 

hjerte at modtage min freds gave, som I skal dele med jeres brødre. 

17 Forstå og forstå, hvor ofte jeg har sagt det til dig: Velkommen til det ydmyge samlingssted, der er 

blevet et fredens og bønnens hus, hvor jeg giver mig til kende som Mester. 

18 Gennem mit ord har du forstået din opgave og den forsoningspligt, der hviler på din ånd. I dag 

indser I, at for at komme til mig er det nødvendigt at opnå den renhed, der gør jer værdige til at komme 

ind i de retfærdiges rige, som er det land, der er lovet til jeres ånd. 

19 Ikke alle, der lytter til mig, er med mig, for nogle har fjerne tanker. På den anden side er der 

nogle, som er fysisk fjerntstående og til stede i ånden. 

20 Ligesom I banker på mine døre, er jeg også kommet til jeres, ikke for at bede om noget af jer, men 

for at give jer det, I har brug for. 

21 Jeg giver lys til din ånd, for jeg ser, at den ikke længere ønsker at forblive i mørket; den ønsker at 

hæve sig over uvidenhed og materiens lidenskaber, den ønsker at se og forstå Faderen og kende 

formålet med sin egen eksistens. 

22 Vågn op, bliv bevidst om den tid, I lever i, så at når tiden kommer, hvor menneskene forbereder 

sig på at vanhellige og slette enhver religiøs kult i det menneskelige hjerte, vil de ikke have noget at 

fjerne fra jer, fordi jeres helligdom og jeres tilbedelse af Gud vil være åndelig. Så vil din ånd være i stand 

til at forbinde sig direkte med Min Guddommelighed; dette vil være dens befrielse. 

23 I lever i en verden, der er blevet forvandlet af den menneskelige videnskab; dette er dens æra, 

dens regeringstid. 

24 Folk har opført et nyt Babel, et nyt tårn af stolthed og forfængelighed. Fra dens højde udfordrer 

de min magt og ydmyger de svage. Sandelig, siger jeg jer, på denne måde vil mennesket ikke komme til 

mig. Ikke fordi jeg benægter videnskaben - det er trods alt lys, som jeg, Skaberen, har lagt i menneskets 

sind ─ men på grund af den onde brug, som menneskene har gjort af den. Jeg betroede videnskaben til 

jer som et træ, som I skulle passe med kærlighed, respekt og nidkærhed, så det kunne bære frugter af 

den bedste smag, frugter, der giver liv. Synes du, at du har passet godt på dette træ? - Indse, at dens 

frugter var ødelæggende og sørgelige, at de i stedet for at give liv såede død. Hvor vildledt er ikke den 

menneskelige videnskab, som skulle være i menneskets tjeneste! Alligevel velsigner jeg det, for det er 

mine børns værk. 

25 Materialismen har fanget menneskeheden i en fælde. Mit navn er blevet slettet fra mange 

hjerter, folk glemmer at bede, hvilket er den åndelige form for at tale med Gud. Min lære og Mit 

eksempel gennem Jesus er blevet glemt, og de, der forsøger at forblive konstante i Min lære og opfylde 

Min Lov, gør det ved hjælp af afgudsdyrkende kulter og søger Mig gennem figurer og billeder, som er 

skabt af mennesker. Er det sådan, at min lov skal opfyldes? 

26 Mange har gjort naturen til deres gud og guddommeliggjort den som den kreative kilde til alt, 

hvad der eksisterer. Men sandelig, siger jeg jer, denne natur, fra hvis skød alle væsener er udsprunget, de 

materielle kræfter og naturkræfter, der omgiver jer, er ikke Skaberen; hun er planlagt og formet på 

forhånd af den guddommelige Skaber. Den er hverken årsag eller grund til livet. Jeg alene, jeres Herre, er 

begyndelsen og enden, alfa og omega. 

27 Skyggen af den menneskelige videnskabs træ har omsluttet menneskeheden, størstedelen af 

dens frugter har forgiftet den, og tiden nærmer sig, hvor retfærdighedens segl vil skære enhver uren gren 

og enhver dårlig frugt af. 

28 Da mennesket var uskyldigt, gjorde hans tilstand af renhed ham værdig til Herrens nåde. Han 

havde ikke brug for videnskab for at finde livets midler, han havde ikke brug for at anstrenge sine øjne 
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eller sin intelligens for at trænge ind i skabelsens mysterier for at finde det lys, der kunne oplyse hans 

jordiske livsvej. 

29 Som en kærlig moder bragte naturen sit bryst til barnets læber for at nære det; men barnet 

voksede, og forført af den ydre skønhed af frugten fra livets træ, rakte det hånden ud, brød den af og 

smagte på den, hvilket vækkede behovet og ønsket om viden i dets hjerte og hele dets væsen. 

Uskyldighedens tidsalder var forbi, og en ny fase begyndte for mennesket, nemlig videnskaben, hvor 

ånden krævede at kende menneskelivet og dets hemmeligheder. Der begyndte kampen, oplevelsen, 

udfoldelsen, udviklingen og forsoningen. 

30 Barnet, hvis lykke udelukkende var rettet mod at føle moderens kærtegn, blev en ung mand, der, 

forbavset over livets storhed, som var et mysterium for ham, tog af sted fuld af nysgerrighed og 

rastløshed og tørstede efter viden. Hvem andre end Mig fik mennesket til at føle dette ideal om viden og 

erkendelse? Alt var forudset og forberedt af Mig for at lede menneskets skridt på jorden, og derfor 

mødte det en overraskelse og et nyt mirakel ved hvert skridt. Der var ingen forhindring, ingen trængsler 

eller pine, som han ikke ville finde en løsning på. Hvis mennesket vågnede op til verden, opstod der også i 

hans ånd, ud af hans rastløshed og forude, en dyb længsel efter at forstå og se det liv, der er hinsides den 

materielle skabelse, hinsides materien og videnskaben. 

31 Således blev den åndelige tilbedelse af Gud skabt for at ånden kunne nære sig selv gennem den 

og opnå høj viden, og den kunne leve i overensstemmelse med den videnskab, der er inspireret af Min 

kærlighedslov. 

32 Ikke alle mennesker har forstået Mig i det Uendelige, i det åndelige og usynlige; derfor har nogle 

siden menneskehedens begyndelse søgt Mig hinsides alle materielle ting, mens andre har gjort det ved 

hjælp af ydre kulter. Det er dem, der søgte mig i stjernerne, i naturens kræfter og i skabninger, indtil de 

forstod, at han, der havde skabt alt det, de tilbad, var i det Uendelige, og at det var ham, de skulle 

tilbede. 

33 Med tiden har menneskeheden udviklet sig i sin tro og i sin viden om det åndelige, og den har 

fuldendt sin tilbedelse af Gud, oplyst af guddommelige inspirationer. Alligevel føler mange af mine børn 

selv i den nuværende tid mig kun gennem skabelseskonstruktioner, ritualer, billeder og symboler. Og det 

skyldes, at ånden, der stadig er distraheret af traditioner, er tilfreds med det lille, den opnår med sin lille 

forhøjelse. Men i lyset af mysterierne er nødens time kommet for ham, og han lider modgang og 

gennemgår prøvelser, som han aldrig før havde mødt på sin vej. Derefter vil han vågne op og begynde at 

undersøge og undersøge, som han gjorde, da han ville vide hvorfor livet på jorden. 

34 Hvad er det, du længes mest efter i disse øjeblikke på jorden? - Fred, sundhed og sandhed. 

Sandelig, siger jeg jer, disse gaver vil ikke blive givet jer af jeres videnskab, sådan som I har anvendt den. 

35 De lærde stiller spørgsmål til naturen, og hun besvarer alle deres spørgsmål, men bag disse 

spørgsmål ligger ikke altid gode intentioner, gode intentioner eller velvilje. Mennesker er umodne og 

uintelligente, som stjæler naturens hemmeligheder og vanhelliger dens inderste væsen, ikke for at ære 

hende ved at hente råmaterialet til at gøre hinanden godt som sande brødre, men for at opnå egoistiske 

og undertiden skadelige formål. 

36 Hele skabelsen taler til dem om Mig, og deres stemme er kærlighedens stemme; men hvor få 

vidste hvordan de kunne høre og forstå dette sprog! 

37 Når I tænker på, at skabelsen er et tempel, som jeg bor i, frygter I så ikke, at Jesus vil dukke op 

der, tage svøgen og fordrive købmændene og alle dem, der vanhelliger den? 

38 O elskede folk, udforsk og forstå min undervisning, åbn jeres sind og lad mit lys trænge ind i det; 

dette lys vil tale fra jeres værker, selv om jeres ord er klodset. Det behager mig, at dit ord er klodset, for 

det er din ånd, der vidner om mig. 

39 I har hver især en forskellig skæbne, men målet er det samme for alle: at komme til Gud. 

40 Nogle af jer lider og søder derved for jeres overtrædelser af min lov i tidligere tider; andre drikker 

lidelsens bæger på grund af deres medmenneskers ondskab. De første renser sig selv i livets prøvelser; 



U 26 

161 

de sidste må tømme det samme bæger, som de gav deres medmennesker at drikke. Men sandelig, siger 

jeg jer, i den ene som i den anden er jeres Herres kærlige og fuldkomne retfærdighed åbenbaret. 

41 Elsk hinanden, opfyld Min lov om kærlighed, så at fredens og harmoniens lys kan skinne i Østen*, 

som i øjeblikket befinder sig i krigens mørke og lidelser. Mærk folkets smerte og se, hvordan de søger en 

frelser, som fortabte får, når de klager klagende efter deres hyrde. * Fra Mexico er øst det europæiske 

kontinent, hvor Anden Verdenskrig rasede på tidspunktet for denne undervisning. 

42 Hvor meget smerte er der ikke for mennesker i denne tid! Et barn bliver ikke før født, før det 

allerede begynder at drikke lidelsernes bæger på grund af dem omkring det. Nogle mister deres mor, før 

de mærker den første kærtegn, andre bliver døve af krigens brøl i stedet for at høre den søde vuggevise 

fra moderens side. 

43 De første menneskers paradis blev forvandlet til en tåredal, og nu er det kun en bloddal. Derfor 

vækker jeg i dag, da jeg er kommet for at opfylde det løfte, som jeg gav mine disciple, menneskeheden 

fra dens åndelige søvn og giver den min kærlighedsundervisning for at frelse den. Jeg søger de ånder, der 

er bestemt til at vidne om mine manifestationer og mit ord med deres værker i denne tid. Når de, som er 

mærket af mig, er forenet omkring min lov, vil jorden og stjernerne blive rystet, og der vil være tegn på 

himlen; for på det tidspunkt vil Herrens stemme blive hørt fra den ene ende af jorden til den anden, og 

hans guddommelige ånd vil, omgivet af de retfærdiges, profeternes og martyrernes ånder, dømme den 

åndelige og materielle verden. 

44 Så vil Helligåndens tid nå sin fylde. - For at I kan give jeres brødre denne profeti til kende, beder 

jeg jer: Hvornår vil I tage fat på at udføre jeres opgave som denne tids disciple? Hvornår vil du gøre det 

muligt for dine brødre at høre dig og skælve for deres egen samvittigheds stemme? Hvornår vil du bringe 

dette ord af lys og kærlighed til menneskeheden? 

45 Det er Min vilje, at I forener jer, så "smagen af jeres frugt" er ensartet i alle forsamlinger og i alle 

broderskaber. Hvorfor skulle de have forskellige "smagsvarianter", når de alle er grene af den samme 

vinstok? 

46 Lær, handl og rejs jer i fællesskab, så jeres magt kan blive respekteret. Giv ikke anledning til, at 

falske manifestationer af Min Guddommelighed opstår i sekter eller religioners skød, vær ikke årsag til, at 

falske profeter opstår, som overrumpler folkemængderne med deres ord. 

47 Pas på, seere! Hvis du er blevet sat på prøve af din Fader, hvis selv dine slægtninge har 

fejlbedømt dig, så frygt ikke; husk på, at Jesus blev fornægtet i sit hjemland og måtte tage til andre 

steder for at finde tro. "Ingen er profet i sit eget land", sagde han til jer. 

48 Hvis de har tvivlet på dine gaver, vil andre hjerter komme til at tro på dig i sandhed. Nogle af jer 

vil tage til fremmede lande, hvor I vil finde mere tillid til jeres vidnesbyrd end i dette folks skød. 

49 For at hjælpe dig i din opgave har Mesteren givet dig sin instruktion, og han bliver aldrig træt af at 

gøre det, for han er "Faderens ord". 

50 Elskede disciple, giv den helbredende balsam til en syg person, gør det med kærlighed, med ægte 

åndelig udrustning, så I kan opnå, at den nødlidende person kan opleve den guddommelige trøst. 

51 Ved nogle lejligheder har jeg givet jer, at der er sket sande mirakler, uden at jeres forberedelse 

gav jer ret til dem; men nu siger jeg jer, at I ikke må forsømme jeres forberedelse, for jeg vil overraske 

jer, advare jer ved ikke at give jer det, I håber på, for at få jer til at forstå, at I ikke ved, hvordan I skal 

forberede jer til at udføre et sandt barmhjertighedsværk. 

52 Lad ikke den syge få ret til Mine goder alene gennem sin smerte; du må forene hans fortjenester 

med din barmhjertigheds fortjenester, så vil Min nåde manifestere sig i begge. Uanset hvor I er, bør I 

samle jer fortjenester, så I hver gang I går i forbøn for jeres brødre, vil I være værdige til at bede Mig om 

det, I har brug for til gavn for jeres næste. 

53 Hold jer åndeligt og fysisk forberedt, for I ved ikke, hvornår I skal udføre et 

barmhjertighedsarbejde, og det vil behage Mig at gøre jer til bærere af balsam, fred eller af det, som 

jeres brødre mangler mest. Forstå skønheden i den opgave, som du løser gennem din forsoning, så du 

kan omfavne dit kors med al den kærlighed, som du er i stand til. 
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54 Her i verden kan du ikke opfatte din samvittigheds stemme så klart, som du vil høre den, når du 

er i ånden, og derfor forsømmer du ofte at udføre din opgave. Men husk, at det samme altid venter dig, 

uanset hvor fjernt tidspunktet for din afrejse til det hinsides er, og at når du åbner dine øjne i en ny 

verden, vil kun det lys, som du har opnået i din kamp, nå dig, og du vil besidde den fred, som du har 

fortjent at få ret til gennem de fortjenester, du har opnået. 

55 Ved I, hvordan I i overensstemmelse med Min vilje skal komme til den næste bolig, hvor Jeg 

venter på jer? - Fuld af fred, oplyst af visdommens lys, som skal skinne i enhver ren ånd; uden 

usikkerhed, uden tårer. 

56 Lad ingen tro, at Mit Værk overraskede ham ved at give ham en opgave, da han kom ind i denne 

verden; nej, det ville være for meget uvidenhed, når man lever i lyset. Jeg er kun kommet for at få jer til 

at erkende, hvad I modtog i ånden, før I blev sendt til jorden. 

57 Så, elskede disciple, hvis jeres ånd er kommet for at gøre dette, fordi jeg har befalet det, og hver 

af jer har ønsket og accepteret det, så husk, at I ikke må vende tilbage til mig uden at have opfyldt den 

mission, som I lovede at opfylde, for ellers ville det være meget smertefuldt for jeres ånd. 

58 Føle Mit Ord, lad ikke noget eller nogen forhindre dig i at udføre din opgave, at noget skulle få dig 

til at give afkald på alt det, der tilkommer som belønning til dem, der var Guds soldater, apostle for Hans 

Sandhed i verden. 

59 For at hjælpe dig i din forsoning giver jeg dig mit ord, og dets lys leder dig til fuldkommenhed. 

60 Lyt utrætteligt til mig, lær af mig. Lyt til Elias og tag et eksempel på hans dyd, så I ligesom ham 

kan blive hyrder for et antal ånder, som Min vilje har tildelt jer. 

61 Jeg ser på alle med kærlighed, og jeg siger jer, at jeg i denne tid er kommet ikke kun for at 

kærtegne jer og give jer min fred, men også for at undervise jer, for at få jer til at forstå, at I er i 

besiddelse af åndelige gaver, som I skal hjælpe menneskeheden i dens trængsler og føre den frem til 

afslutningen af dens forsoning. 

62 Tiden med store prøvelser er kommet, og ånden er stadig svag. Store smerter og omvæltninger 

venter den, og derfor nærmer jeg mig som en redningsbåd for at modtage Mine børn ved at hjælpe dem 

med at udvikle sig på den åndelige vej. 

63 Alle ånder har fortjent Min dom, selv børn i deres mødres arme har følt smerte. 

64 Jeg udruster jer, disciple, til at bære min lære om kærlighed og fred ud til alle nationer, så I ved at 

opfylde den kan frelse jeres brødre. Gå til de små og de store. Ofte vil du stå foran videnskabsfolk, og du 

skal give dem beviser på spiritualitet. Hvor mange vil ikke skamme sig over erkendelsen af deres 

materielle videns ubrugelighed og vil tilstå, at det, som videnskaben ikke formåede at helbrede de syge 

og løse de problemer, der plager menneskene, lykkedes for mine disciples kærlighed og barmhjertighed. 

65 Denne nation, der er lidet kendt i verden, vil blive rigeligt velsignet. Hendes jord vil være 

produktiv, og hendes kasser vil åbne sig for at sende mad til de nationer, der er hærget af krig. Hendes 

indbyggeres ånd vil, tilskyndet af Min kærlighed, sende tanker af lys til de nødlidende, og når tiden for 

forkyndelse er kommet, vil den bringe Mit Ord for at genoplive og helbrede dem, der lider. 

66 Mange udlændinge vil slutte sig til jer i jeres ideer om fred og harmoni. Spiritualisering vil sprede 

sig som et velgørende frø, og den sandhed, som den forkynder, vil blive kendt. Så vil Sønnen vide, 

hvordan han skal elske mig med oprigtighed, og nådens kilde, hvorfra alt godt udspringer, vil strømme ud 

over menneskeheden. 

67 Jeg ønsker, at I skal opfylde jeres mission i denne periode, og når I går over i det hinsides, skal I 

fortsætte jeres åndelige arbejde. Lær dine brødre, at det er én lov fuld af retfærdighed, der styrer alle 

ånder, at alle har en plads i min skabelse, og at hver enkelt er ansporet af mig til at opfylde den. Alt 

adlyder ufravigelige guddommelige love. 

68 Hvis menneskeheden i denne tid med prøvelser dømmer jer dårligt og giver jer skylden for 

idékrigen, for ødelæggelsen af nationer og for manglen på fred, så fortvivl ikke og lad jer ikke distrahere, 

men bliv ved med at bede og være årvågne. Frygt ikke for straf, hvis du opfylder min lov. 
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69 Forstå, at jeg har tilladt udbruddet af krige, så menneskers ånd kan blive renset. Hver nation, 

institution og hvert hjem vil blive besøgt af Min retfærdighed for at afsløre, hvor langt de er nået med 

deres fremskridt. 

70 Arbejd som jeg har lært jer; bring syndere til moralsk fornyelse; genopret (ødelagte) liv, bring 

dem, der er gået bort, til mig. Når denne periode er forbi, vil der i alle ånder være lys fra viden og 

erfaring, Min Lære vil vejlede menneskene, og der vil ikke være nogen forfalskninger eller dårlige 

fortolkninger i Min Lov. 

71 Når jeg sommetider kalder jer "børn", er det fordi I stadig er små i forhold til min 

guddommelighed, og i betragtning af evigheden er jeres eksistens meget kort. Ser du ikke sommetider 

din lykke i en lille ting? Græder du ikke sommetider over noget, som ikke burde være årsag til din 

smerte? 

72 Sandelig, siger jeg jer, jeg søger ikke kun den fattige og ubetydelige, men også den, der har 

udmærket sig i verden, hvad enten det er ved sin magt eller sin viden. Mit kald går ud til alle, så at de kan 

opnå renselse af deres ånd. 

73 Hvis jeg gjorde mig selv gældende blandt de fattige med det få, de ejede, for at forberede og 

opildne dem, vil jeg sætte dem, der har samlet materielle goder, på prøve, så de kan lytte til mit kald. Jeg 

vil fjerne den, der er døv for min stemme, fra denne verden og vise ham i den åndelige dal det arbejde, 

som han ikke vidste hvordan han skulle udføre på jorden. 

74 Lad denne instruktion tjene som en lærestreg for dig. Saml fortjeneste, før du forlader denne 

verden, og efterlad komfort, sundhed og fred som et spor af din livsrejse; hvis du ikke gør det, vil du 

fælde tårer i morgen. 

75 Dit hjerte skal blive stærkt for at kunne modstå de prøvelser, der venter det. Jeg har fortalt jer, at 

I vil blive forfulgt og bagtalt, at I vil blive beskyldt for den religiøse forvirring, der vil opstå, men jeg vil 

våge over jer og hjælpe jer videre. 

76 Fjern fra jeres hjerter den afsky, I måtte føle over for dem, der lider af sygdomme, som I kalder 

ulækre; og bekæmp den modvilje, I måtte føle over for en mandemorder eller en person, der har mistet 

forstanden i laster. Ræk hånden ud til dem, giv dem ord af hjertet. Bed for dem. Jeg alene ved, hvad der 

er skjult i hver af disse eksistenser. Jeg alene kender årsagerne til deres fald. 

77 Jeg alene kan tilgive og frifinde dem, der forfølges og dømmes af menneskelig jurisdiktion. 

78 Jeg styrker din ånd med mit ord, for der er meget, som du stadig mangler at opleve og føle i dit 

hjerte. 

79 Jeg vil gøre dine følelser, som er blevet apatiske på grund af din materialisme, følsomme igen. I 

går følte du ikke andres smerte, men snart vil dine øjne fælde mange tårer på grund af dine 

medmenneskers lidelser. 

80 Der er rigeligt med marker, og der er mangel på arbejdere. Vær blandt de arbejdere, der lærer at 

så denne velsignede sæd! Gør det nu, mens du lever på jorden, så du kan komme ind i det hinsides med 

fortjeneste. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 27  
1 Elskede disciple, jeg åbner jeres øjne for lyset fra min undervisning, så I kan skelne sandhed fra 

bedrag. Samvittighedens lys, din følsomhed og intuition vil vise dig den gode vej og afsløre de gode 

frugter for dig. 

2 Fra den sande viden om Min lære vil ydmyghed blive født i jer, fordi I vil føle jer så små i forhold 

til jeres Skaber og alligevel så begunstiget og begavet af Ham, at I ikke vil turde løfte jeres blik mod 

Faderen, når I føler, at Han er uren. 

3 Forfængeligheden har slået rod hos dem, der tror, at de har opnået fuld viden om sandheden, og 

som har troet, at de er lærde, stærke, ufejlbarlige, store og ubegrænsede, uden at indse, at de ofte har 

taget fejl. 

4 Jeg ønsker ikke, at der i morgen i dette folk, som lige er begyndt at blive dannet i lyset af denne 

lære, skal dukke folk op, som - forvirret af deres forfængelighed - basunerer ud, at de er Kristi 

reinkarnation eller at de er de nye Messias'er. 

5 De, der begår sådanne handlinger, vil være dem, der tror, at de har opnået forståelse af hele Min 

sandhed, men i virkeligheden går de langt fra den vej, som Kristus har markeret, nemlig ydmyghedens 

vej. 

6 Hvis du studerer Jesu liv på jorden, vil du finde en dyb og uforglemmelig lære om ydmyghed. 

7 Jesus vidste, hvem han var, hvor han kom fra, og hvad han var kommet for at gøre; alligevel gik 

han aldrig ud på torvene eller gaderne for stolt at proklamere, at han var Guds søn, Messias eller 

Forløser, men med sine gerninger vidnede han perfekt om sin lære om kærlighed og barmhjertighed. 

Med sine gerninger gjorde han det kendt, hvem han var, og når nogen lejlighedsvis spurgte ham: "Er du 

Kristus?", nøjedes Jesus med at svare: "Du sagde det." 

8 Det vil sige, at mens menneskene talte det med deres læber, bekræftede han det med sine 

gerninger, som alle ord var værdiløse i forhold til dem. 

9 Alt dette skal I huske på, I elskede folk, så I, når I er i kamp, ikke lader fristelserne bringe jer ned 

eller lader jeres hjerte modtage den belønning, som kun Ånden har ret til. 

10 For at spare jer for at blive ofre for denne svaghed vil jeg sørge for, at denne form for min 

manifestation over for jer ophører. Selv om der har været dem, der har forstået at udføre denne opgave 

med ægte ydmyghed, er der også dem, der i mængden af mennesker har taget sig selv for guder. Men 

når de ser, at de ikke længere besidder det, de engang havde, vil de indse, at for at opnå en fortsat 

forening med Faderen er det nødvendigt at være ydmyg. 

11 I ved alle, at jeg har bebudet en dag, hvor denne forening vil ophøre; den tid er 1950, men I vil se, 

hvordan de, der blev forfængelige og ophøjede af denne manifestation, ikke vil underkaste sig Faderens 

vilje, idet de tror, at når de mister denne gave, vil de vende tilbage til deres normale liv - ubemærket af 

folkemængderne - og ikke længere vil blive rost af folket. 

12 Når timen nærmer sig, vil stemmebærerne sige: "Hvem vil komme og lytte til os, når folk ved, at 

Mesteren ikke længere taler gennem vores mund?" Og lederne vil sige: "Hvem vil komme til vores 

bedepladser på den dag, hvor det bliver kendt, at Herrens ord ikke længere lyder gennem hans udvalgtes 

mund?" Til den ene og til den anden siger jeg allerede nu: Hvis dette var den eneste form, hvorpå jeg 

kunne give mig selv til kende for deres ånd, ville jeg aldrig berøve jer den; men hvis jeg lader den ophøre, 

er det et tegn på, at noget højere og mere fuldkomment venter jer, noget som I også kender: det er 

foreningen af ånd til ånd med jeres Fader. 

13 Folk, lav en mindebog om Mine ord og bevar indholdet i jeres ånd, oplyst af jeres samvittigheds 

lys, så I aldrig vanhelliger Mit værk. 

14 Hvis du har troet på Min manifestation i denne form, må du også tro på, at Jeg ikke længere vil 

tale til dig, som Jeg har gjort indtil nu; og hvis du har troet på Mit nærvær, mens Jeg har undervist dig 

gennem det menneskelige sind, ved hjælp af uuddannede og ufuldkomne væsener, hvordan kan du så 

ikke tro på, at du kan modtage Min guddommelige inspiration fra ånd til ånd? 
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15 Mange ting har jeg allerede lært jer, I disciple. Begræns jer ikke til blot at høre Mig, men udforsk 

Mit Ord med kærlighed, studer det i dybden, nu hvor det er det rette tidspunkt at gøre det, og ikke efter 

at I er faldet i fristelse, for så bliver jeres kamp sværere. 

16 Undersøg min lære, så du kan fortolke den korrekt og med dens lys forstå meningen med livet og 

formålet med prøvelserne. 

17 Mange af dem, der betragter naturens kræfter, der er sluppet løs, oversvømmelser, der går over 

sine bredder og ødelægger hele landskaber i deres rasende løb, og mennesker, der har travlt med at 

ødelægge hinanden i grusomme, broderskabskrige, siger, at det også er Guds vrede, der er sluppet løs. 

18 Jeg tilgiver dem, der fortolker Min retfærdighed på denne måde; men de vil alligevel forstå, at 

alle de lidelser og skæbneslag, som menneskeheden udsættes for, skyldes deres ulydighed mod Min Lov. 

19 Nogle siger: "Herre, hvis vi sårer dig så meget med vores ufuldkommenheder, hvis de er årsagen 

til al vores smerte, hvorfor ødelægger du os så ikke i stedet for? Hvorfor holder du os i smerte?" 

20 Til dem, der spørger mig om dette, siger jeg: Hvis jeg ikke elskede jer, ville jeg få jer til at 

forsvinde ved blot at sige: "Det skal ske"; men hvis jeg fortsætter med at beholde jer på trods af jeres fejl, 

er det et bevis på, at en høj skæbne venter jer. 

21 Mine råd er perfekte, og min kærlighed til jer er uendelig; derfor vil jeres ufuldkommenheder 

aldrig have tilstrækkelig vægt til at ændre den Almægtiges vilje. I øjeblikke vil du afvige fra den vej, som 

min lov viser dig. Men til sidst, i min retfærdigheds fuldkommenhed, vil du finde min kærlighed. 

22 Mennesker har altid været udsat for prøvelser, hvor de ud over at rense deres ånd også har fået 

det erfaringslys, der vil hjælpe dem i denne tid til at forstå den kloge, retfærdige og perfekte lære, som 

livet giver dig. Det er derfor, jeg har sagt til jer, at I skal bekæmpe mørket med jeres lysets sværd og også 

forblive årvågne og bedende, så I ikke falder i fristelse. 

23 Hvis du ønsker at gå mere til bunds i årsagen til dine prøvelser, så husk på, at du befinder dig i en 

tid med forsoning for alle dine tidligere overtrædelser. Hvis du allerede tror på det, jeg præsenterer dig 

for, vil en sød tilfredshed, en uendelig fred komme ind i dit væsen ved tanken om, at jeg er den eneste, 

der kender din fortid, og som kan dømme den med kærlighed. 

24 Se på de forviste konger i denne tid, de prinser uden håb om at regere, de rige i ruin og de 

mægtige på smertens seng! Hvem kender den forsoning, der ligger i de prøvelser, som de udsættes for? - 

Jeg alene. Men jeg vil gerne have, at I alle skal vide, at I gennem oprigtig omvendelse, gode gerninger, 

gennem fornyelse og åndeliggørelse kan forkorte jeres forsoningstid, indtil I når jeres befrielse fra smerte 

og dermed fred. 

25 Med denne lære oplyser jeg jer den lære, som I har modtaget fra de tidligste tider, men som 

menneskene har skjult for jer og dermed forhindret menneskeheden i at finde vejen til frelse. 

26 Tror I ikke, elskede folk, at hvis I var blandt de første til at forstå denne sandhed i denne tid, så 

forpligter denne erkendelse jer af alle mennesker til at bringe lyset til krigsskuepladserne og til de folk, 

der ikke har fred? 

27 Undersøg Mit Ord for at finde ud af dette, men gør det altid med det formål at opnå sandheden. 

28 Styrk din tro på mit ord, så du ikke vil vakle i fremtiden, når du hører argumenter imod dette 

værk, når du hører argumenter imod det. 

29 I siger til mig: "Mester, hvad kunne vi høre imod din perfekte lære, som kunne bringe vores tro i 

fare?" 

30 Det er sådan I tænker i dag, elskede disciple, fordi I endnu ikke kender stormene og den 

forestående kamp. I kommer nu i fred for at høre mit ord og for at genopfriske jer selv med min 

undervisning; men jeg forbereder jer og gør jer årvågne, så ingen kan overraske jer. - Blandt jer er der 

mange uskyldige, mange godtroende, mange ædelmodige, mænd og kvinder uden ondskab, som ikke 

kender den fordærv og det forræderi, som menneskene er i stand til. Men hvis de ikke træner sig selv, vil 

de let blive bytte for dem, der rejser sig mod denne lære, de vil være som forsvarsløse får over for sultne 

ulve. 
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31 Det er bedre for dig at lære gennem mig nu, hvad du vil høre i morgen. Forbered jer på kamp 

med lyset fra min undervisning, så intet kan skade jer, når I bliver angrebet, og de vil gøre jer modløse. 

32 Bliv ikke forfærdet, når de fortæller jer, at han, der talte til jer på dette tidspunkt, var fristeren, og 

at det var profeteret, at også han ville udføre mirakler, som han selv ville forstyrre og forvirre de udvalgte 

med. Sandelig siger jeg jer, mange af dem, der dømmer Min manifestation på denne måde, vil være 

blandt dem, der virkelig er i ondskabens og mørkets tjeneste, selv om deres læber forsøger at forsikre, at 

de altid spreder sandheden. 

33 Glem ikke, at træet kendes på sin frugt, og jeg siger til jer: Frugten er dette ord, som er blevet 

hørbart gennem disse stemmebæreres sind, mænd og kvinder med enkle hjerter. Menneskeheden vil 

kende det træ, som jeg er, ved frugten og ved de åndelige fremskridt hos dem, der har nydt den, og ved 

at kende det træ, som jeg er. 

34 Det trinitarisk-marianske åndelige arbejde vil begynde at sprede sig og dermed skabe en reel 

alarm blandt mange, som i den overbevisning, at de har studeret og forstået den lære, de tidligere 

modtog fra Faderen, er blevet forfængelige over deres filosofier og videnskaber uden at indse den 

åndelige udvikling, som menneskeheden har opnået. De vil, når de vågner op fra deres åndelige inerti, 

bemærke den måde, hvorpå menneskets ånd tænker og føler i dag, og de vil kaste besværgelser mod 

det, de vil kalde "nye ideer", og sprede ordet om, at denne bevægelse er skabt af Antikrist. Så vil de tage 

fat i Skrifterne, profetierne og Mit Ord, som jeg gav jer i den Anden Tidsalder for at forsøge at bekæmpe 

Min nye manifestation, Min nye lære og alt det, som jeg lovede jer og opfylder i dag. 

35 Mit ord vil nå ud til mine disciples læber og ved hjælp af skrifter selv til dem, der ikke accepterer 

noget, der er hinsides det materielle, eller som er hinsides deres viden og de begreber, som de engang 

accepterede, og de vil kalde mig en falsk gud, fordi jeg har bragt jer dette ord. Men når du hører dette, vil 

din tro ikke lide skibbrud - selv om dit hjerte vil føle sig såret - fordi du med indre bevægelse vil huske, at 

din Mester allerede havde meddelt dig det og opmuntret dig med sit ord til at modstå disse prøvelser. 

Men jeg siger jer: Selv om I på jeres vej vil støde på bedrag, hykleri, overtro, religiøs fanatisme og 

afgudsdyrkelse, må I ikke fordømme nogen for hans fejl. Undervis dem med Mit Ord og overlad sagen til 

Mig, som er den eneste, der kan dømme jer, og som ved, hvem der er den falske Gud, den falske Kristus, 

den onde apostel og den hykleriske farisæer. 

36 Det er kun op til jer at fortolke Min instruktion på den reneste måde, så den guddommelige sæd 

vil bære frugt i jeres gerninger, og jeres brødre vil på grund af dens natur genkende den, der gav den til 

jer. 

37 Dette folks hjerte skal ikke være ufrugtbart; jeg ved, hvorfor jeg har kaldt og samlet dem. Der vil 

være øjeblikke, hvor mange vil være forvirrede, selv inden for Mit Arbejde; men til sidst vil de redde sig 

selv fra hvirvelvinden og, fyldt med lys, vil de begive sig ud for at finde de veje, der fører til andre lande, 

og bringe Min Lære til folk i andre nationer med et guddommeligt budskab om åndeligt broderskab og 

fred. De vil lære, at alt materielt har en grænse, at menneskene har gjort dårlig brug af den frie vilje, og 

at jeg i dag sætter et "indtil videre" på jeres hurtige kurs og udfører min vilje i jer; dog kommer jeg ikke til 

jer i opposition, men for hele menneskehedens bedste. 

38 Min tilgang til jer på dette tidspunkt er ikke at tage hævn for det, som menneskeheden gjorde 

mod mig på Golgata; beviset på dette er, at mange gange efter at I har såret mig, har jeg givet jer min 

fred som bevis på kærlighed og tilgivelse. 

39 Hvis Min tilstedeværelse blandt jer i denne tid falder sammen med de store katastrofer og de 

forfærdelige krige, som nu plager jer, skal I ikke tilskrive Mig dette bæger, som mennesker drikker. 

Lidelserne er frugten af jeres synder, og de er ikke kommet fra mig. Da jeg meddelte jer, at i den tid, hvor 

jeg ville tale til jer som Helligånd, ville smerten rase blandt menneskeheden, var det ikke for at diktere 

jeres dom; det var fordi jeg vidste, at når disse prøvelser ville komme, ville I have brug for mig; jeg 

meddelte det kun til jer, fordi jeg vidste, at I ville have brug for mig; jeg meddelte det kun til jer, fordi jeg 

vidste, at når disse prøvelser ville komme, ville I have brug for mig. Jeg har kun meddelt jer det, så I vil 

være årvågne og bønner i forventning om mit komme. 
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40 Dommen har I selv underskrevet for længe siden, men jeg, som I betragter som jeres dommer, er 

i virkeligheden jeres forsvarer, som befrier jer fra jeres byrde ved kærligt at vejlede jer til at gå den gode 

vej, så I kan opnå den sande frihed, som er åndens frihed. 

41 I græder, mit folk, fordi I føler i jeres angerfulde hjerte Mesterens kærlighed. I havde fået at vide, 

at ingen, der ville komme til Faderen med en alvorlig skyld i sin ånd, ville få tilgivelse, og at han ville blive 

nødt til at lide evig fordømmelse. Men hvordan kunne du opfatte Min guddommelige retfærdighed som 

så uhyrlig? Har I ikke bemærket, hvordan jeg gennem Jesus klart viste, at mine mest ømme ord og mine 

mest kærlige blikke var til dem, der havde syndet mest? Hvordan kan jeg proklamere en doktrin i verden 

og gøre det modsatte i evigheden? 

42 Der kan ikke være den mindste forskel mellem Kristus og Faderen, for begge er den samme Ånd, 

den samme Kærlighed, den samme Visdom, som har givet sig til kende for menneskeheden i tre faser. 

Jeg har allerede sagt til jer i den anden æra: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen". 

43 Ren kom du ud af mig, og ren skal du vende tilbage; men forsoningens tid vil være midlertidig, 

aldrig evig; kort eller lang, det afhænger af den vilje ånden anvender for at opnå sin forløsning. 

44 Jeg finder dig forvirret, fordi du har taget de bøger i hånden, hvori dine brødre har trykt deres 

fejltagelser, som du længe har taget for den rene sandhed. Men de dage er nær, hvor mennesket selv 

skal korrigere sin tro; for den nye tids lys vil få det til at genkende sandhedens vej, fordi den vil blive lys i 

denne nat, som dets åndelige liv er i. 

45 Jeg sender jer denne undervisning for at lære jer at trænge fra jeres menneskelige eksistens ind i 

det åndelige liv. 

46 I er stadig mere materie end ånd, og derfor tvivler I et øjeblik på sandheden i dette ord og 

spørger jer selv: "Er det virkelig Mesteren, der taler til os?" Så opstår der et "ja" fra ånden, som kæmper 

mod et "nej" fra materien. 

47 I en begrænset form giver jeg mig selv til kende for jer, så I kan høre mit ord, hvori jeg sender jer 

mine guddommelige tanker, som igen viser jer vejen til jeres åndelige opstigning. 

48 Jeg velsigner både den, der tror på min manifestation, og den, der tvivler. Jeg favoriserer ikke, jeg 

elsker alle lige meget. Jeg åbenbarer mig for verden, ikke kun for nogle hjerter, men for at oplyse alle 

veje med lys, så menneskene kan stræbe mod målet om åndeliggørelse og opfylde det guddommelige 

bud, der siger: "Elsk hinanden". 

49 Jeg er kærlighedens guddommelige såmaskine og kender tiden for såning og tiden for høst af 

frugten. Der står skrevet, at Gud vil give verden lys på ny, når menneskene er på toppen af fordærv. 

50 Disciple, det er tid til at så. Mennesker søger og kalder på krig; søg det menneskelige hjerte for at 

så fred og kærlighed i det. 

51 Når du bliver angrebet, så søg ly i Min Lære. Mens menneskene triumferer ved at tage jeres 

menneskelige eksistens fra jer, vil jeg triumfere ved at give jer evigt liv. 

52 De godes legioner er i aktion, de har taget kampen op, men de redder den, der går til grunde. Det 

er min guddommelige opgave. Glemmer I, at jeg er blevet kaldt menneskehedens frelser? Hvad er der 

mærkeligt ved hyrden, der søger sine får? Før I eksisterede, elskede jeg jer allerede, og jeres ulydighed 

var forudset, og det samme var jeres frelse. 

53 Da jeg åbenbarede mig i Jesus, sagde han, at han er jeres konge, og I gav ham korset som trone. 

Der viste jeg jer al den kraft, som kærlighed, tilgivelse og mildhed har. Ligesom jeg lod hans blod flyde, 

giver jeg dig min kærlighed uden begrænsning. 

54 Tror I, at jeg ikke er blandt jer i denne smertetid? Se, her er jeg! Som en kilde med krystalklart 

vand er jeg kommet for at slukke den åndelige tørst, der opsluger dig. Jeg er kommet for at fortælle jer: 

Det er på tide, at I lader jeres ånd udvikle sig, så alle dens sovende evner kan vågne op. Derfor inspirerer 

jeg dig og forklarer dig spiritualisering. 

55 Tro, tanke og vilje er kræfter. Vær stor og stærk ved hjælp af disse gaver og manifester dem i alle 

dine gerninger, som altid bør være baseret på kærlighed. 

56 Du kender nu den opgave, jeg har stillet mig selv. 
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57 Jeg venter på dig i evigheden, men du må kæmpe for at komme til mig. Derfor oplyser jeg din vej, 

så du kan følge den og altid gå fremad. 

58 Vær ren i dine tanker, ord og gerninger, og du vil være på min vej. Så skal I indtage den plads i 

Faderens rige, som han har bestemt for jer. 

59 Kontroller dine lidenskaber, drop materielle fornøjelser og tænk på dine brødre. Se, hvordan 

Mine børns blod udgydes i denne verden, hør de sukader, der kommer fra alle lidende hjerter. Der er 

mange reder, hvor fuglene er døde, mange børn, der lider, mange mødre, der græder, og mange små 

børn uden vugge. 

60 Bed for dem, at den broderlige følelse hos nogle af dem og den moderlige følelse hos andre må 

være som en trøstende balsam, der trænger ind i deres hjerter. 

61 Efterlad spor af lys til den rejsende, der kommer efter dig. Så vil du føle Gud i dit hjerte og i 

dybden af dit væsen; der vil Faderen finde sit bedste tempel. Samvittigheden vil være som toppen af 

bjerget, hvorfra jeg giver mig selv til kende. Så vil mennesket være mere ånd end materie og mere lys 

end skygge. 

62 Som vinden og solen kærtegner jer, skal I, mit folk, kærtegne jeres næste. Det er den tid, hvor de 

trængende og nødlidende er i overtal. Forstå, at den, der beder dig om en tjeneste, giver dig nåden til at 

være til nytte for andre og til at arbejde for din frelse. Han giver dig mulighed for at være barmhjertig og 

dermed blive som din Fader. For mennesket blev født for at sprede godhedens sæd i verden. Forstå 

derfor, at den, der beder dig om det, gør dig en tjeneste. 

63 Den, der siger, at han har gjort en tjeneste ved at give hjælp, lyver, for han har næppe opfyldt en 

forpligtelse. 

64 Jeg vil glæde mig over mine disciple, når spiritualismens søde og levende toner lyder fra deres 

harmoniske enighed, for alle dem, der er udstyret, vil tale på hjertets sprog. De, der ikke har udstyret sig 

selv, vil ikke gå tabt, for jeg er den, der ved at vente, indtil frugterne modnes; men de vil græde over 

deres ulydighed, når de tømmer bitterhedens bæger. 

65 Jeg er i alt, men nogle vil sige: "Jeg kan ikke føle dig", andre vil sige: "Jeg kan ikke se dig", men alle 

forstår, at jeg er i alt og i alt skabt. Hvorfor forsøger du at se alt med dine øjne og røre ved alt med dine 

sanser? Prøv at se med ånden, med sindet og med hjertet. 

66 Så vil du se det ukendte, og du vil føle dets vibrationer i hele dit væsen. Når du forstår, hvor højt 

jeg elsker dig, vil du ikke længere sige, at din Gud straffer dig. 

67 Sandelig, siger jeg jer, der er ingen vrede i mig, for den er menneskelig svaghed. Det er dig, der 

tænder smertens ild, og bagefter kalder du på mig for at slukke den; men det er min retfærdighed, der 

manifesterer sig i dig. Derfor må I slukke hadets og lidenskabernes ild, som I har antændt med dydens 

vand, med tårer og endda med blod. 

68 I den anden æra fortalte jeg jer: "Fuglene har reder, rævene har huler, men Guds søn har ikke, 

hvor han lægger sit hoved". 

69 "Fred giver jeg jer, fred giver jeg jer"; i den vil I finde trøst og glæde. Vær dig i min kærlighed, som 

jeg er i din smerte! 

70 Forstå, at jeg kom ind i dit hjerte, uden at du følte min ankomst. For at føle mit nærvær skulle du 

være vågen, men da jeg fandt dig, sov du. Derfor spurgte du forundret, da jeg vækkede dig, hvem der var 

kommet og talte til dig på denne måde. 

71 Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke har overrasket Dem med et uforudset besøg. For længe 

siden lod jeg jer vide, hvilke tegn der ville gå forud for min manifestation som Helligånden, men I så intet, 

da I så, og I hørte intet, da I hørte. 

72 Hvis I studerer de begivenheder, der har bevæget jeres verden i det sidste århundrede, og hvis 

datoer står skrevet i jeres historiebøger, vil I se, at alt det, som Herren har forudsagt, i sandhed er blevet 

opfyldt. 

73 Sandelig, siger jeg jer, så længe Min forkyndelse fortsætter, vil jeg ikke finde tro, for menneskene 

må først rense deres hjerter og sind, så de kan forstå Mit Ord fra bunden og opad. 
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74 Til dem, der lytter til Min lære dag efter dag, og som, selv om de konstant modtager beviser på 

Min sandhed, stadig tvivler og fornægter Mig, siger Jeg til dem, at det er nødvendigt at studere den 

åndelige betydning af Min lære, så de kan forstå dens sandhed. På samme måde talte jeg til dem i den 

anden æra, da jeg sagde: "Det er nødvendigt, at jeg dør, for at man kan tro på mig, og at jeg genopstår på 

den tredje dag, for at menneskeheden kan blive overbevist om, at jeg er Guds søn. 

75 De, der stadig er langt fra åndeliggørelse, vil gerne se Mig i Jesu skikkelse for at kunne sige til Mig: 

"Herre, jeg tror på Dig, for jeg har set Dig". Til dem siger jeg: Salige er de, der har troet uden at se, for de 

har givet bevis for, at de takket være deres åndeliggørelse har følt mig i deres hjerter. 

76 Forstår du nu, hvorfor mennesket følte behov for at lave billeder, der repræsenterer Mig? - På 

grund af hans manglende forberedelse, fordi han ikke er følsom over for de åndelige manifestationer. 

77 Hvis mennesket forstod Min lære, ville det ikke føle behov for at afbilde eller male billeder i 

figurativ form for bagefter at knæle ned foran dem. Han ville opdage, at der ikke findes noget mere 

perfekt billede af Herren i verden end det åndeligt ophøjede menneske selv. Så ville han stræbe efter at 

gøre de samme gerninger som jeg for at komme tættere på sin Skaber. 

78 Apostlen Johannes trængte ind i det åndelige; gennem sin henrykkelse følte han Faderens 

nærvær, og ved hans åndelige stemme følte han sig besvimet. Men selv om han havde set figurer og 

former i disse syner, forstod han ikke, at hvert billede kun var et symbol på en stor lærebog om visdom 

og profeti, men ikke Guds billede eller form. 

79 Mennesket så Lammet, Løven, Bogen, stjernerne, de ældste, lysestagerne, og alt det, som hans 

forbløffede blik så, var kun figurer og former, som eksisterer på jorden og er kendt af mennesket. De blev 

brugt som symboler til at repræsentere dybtgående guddommelig undervisning, men Min 

Guddommelighed i al sin herlighed kan ikke ses af nogen, fordi Jeg er uendelig, og har hverken 

begyndelse eller ende. 

80 Når Johannes' profetiebog af nogle er blevet betragtet som et uigennemtrængeligt mysterium og 

af andre som en fejlagtig fortolkning, skyldes det, at menneskeheden endnu ikke har nået den 

nødvendige åndeliggørelse for at forstå det, der præsenteres deri, og jeg kan også fortælle dig, at det 

ikke engang er blevet forstået af den profet, som den blev givet til. 

81 Johannes hørte og så det, og da han hørte, at han fik befaling om at skrive det ned, adlød han 

straks; men han forstod, at dette budskab var for de mennesker, der skulle komme efter ham i lang tid. 

82 I dag befinder I jer i den tid, der er blevet profeteret til jer, og min undervisning - som lyset fra en 

ny tidsalder - giver jer mulighed for at lære at læse den bog, som så længe har været lukket for jeres 

forståelse. Timen nærmer sig, hvor det vil lykkes jer at afkode alt det, som I så længe har anset for at 

være skjult bag mysteriets slør. 

83 Tror du virkelig ikke, at hvis Johannes havde forstået betydningen af den åbenbaring, han havde 

modtaget, ville han have forklaret dig indholdet klart og tydeligt i stedet for at efterlade dig en bog med 

billeder og symboler? Erkend: Hvis han havde forklaret denne åbenbaring i fuld klarhed - hvilket 

menneske på den tid ville have været i stand til at forstå det og ville derfor have troet på profetiens 

sandhed? 

84 Det var Min vilje, at denne bog skulle forblive forseglet, og at kun dens eksistens og en del af dens 

indhold skulle åbenbares for jer, så at jeg, når den nuværende tid ville være kommet, ville forklare jer 

denne åbenbaring. 

85 Vågn op, folk, bring dette budskab til menneskeheden, så de kan modtage lyset fra mit ord i deres 

ånd i den tredje æra. Glem dine menneskelige behov og råb "Hosanna, Hosanna", for endelig vil din 

åndelige udvikling gøre det muligt for dig at forstå den sande betydning af den lære, som jeg har bragt til 

din viden, og hvis lys vil lede dig til en perfekt verden i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 28  
1 Disciple, den tid nærmer sig, hvor jeres brødre vil komme til jer med ønsket om at udspørge jer 

og bede om vidnesbyrd om den åbenbaring, jeg giver jer i den tredje æra for at oplyse deres sind. Når 

dette sker, så benægt mig ikke ved at gemme jer! Når jeg underviser jer med så megen kærlighed i denne 

fase af min manifestation, er det netop for at lære jer at give min undervisning videre, når I bliver bedt 

om det. 

2 Jeg har givet jer lov til at begynde at øve jer i Min undervisning med det formål at udvikle jeres 

åndelige gaver og evner, så at når tiden kommer til at forkynde Mit Ord blandt menneskeheden, vil jeres 

læber ikke stamme og jeres sind ikke være for klodset til at forkynde Min sandhed. 

3 Din opgave er at leve op til din guddommelige Mester på hans jordiske vej. Husk: Hver gang jeg 

viste mig i hjemmene, efterlod jeg et budskab om fred i dem alle, jeg helbredte de syge, jeg trøstede de 

triste med den guddommelige kraft, som kærligheden besidder. 

4 Aldrig har jeg afstået fra at gå ind i et hus, fordi de ikke ville tro på mig i det. Jeg vidste, at når jeg 

forlod dette sted, ville indbyggernes hjerter være fulde af overstrømmende glæde, for uden at vide det 

havde deres ånd set ind i himmeriges rige gennem min instruktion. 

5 Nogle gange opsøgte jeg hjerterne, andre gange opsøgte de mig; men i alle tilfælde var min 

kærlighed det evige livs brød, som jeg gav dem i essensen af mit ord. 

6 Ved nogle lejligheder, når jeg trak mig tilbage i en dal, var jeg kun alene i et øjeblik, fordi 

folkemængden, der var ivrige efter at høre mig, nærmede sig deres Mester for at søge efter hans 

uendelige godhed i hans blik. Jeg tog imod dem og overøste disse mænd, kvinder og børn med min 

uendelige barmhjertigheds ømhed, fordi jeg vidste, at der i ethvert væsen er en ånd, som jeg var 

kommet til verden for at søge. Derefter talte jeg til dem om himmeriges rige, som er åndens sande hjem, 

så de kunne berolige deres indre uro med mit ord og styrke sig selv med håbet om at opnå evigt liv. 

Der var tilfælde, hvor der i mængden var nogen, der havde til hensigt at benægte min sandhed og 

råbte og påstod, at jeg var en falsk profet; men mit ord overraskede ham, før han nåede at åbne sine 

læber. Ved andre lejligheder tillod Jeg en eller anden bespotter at bespotte Mig, for at bevise over for 

folkemængden, at Mesteren ikke blev uvillig over for fornærmelser og dermed give dem et eksempel på 

ydmyghed og kærlighed. 

7 Der var nogle, som skammede sig over min mildhed og straks gik bort og fortrød, at de med deres 

tvivl havde fornærmet den, som med sine gerninger forkyndte sandheden. Men så snart muligheden bød 

sig, kom de til Mig, de fulgte Mig på stierne, grædende, bevæget af Mit Ord, uden at turde henvende sig 

til Mig for at bede om tilgivelse for de fornærmelser, de tidligere havde påført Mig. Jeg kaldte dem til 

mig, kærtegnede dem med mit ord og gav dem lidt barmhjertighed. 

8 Det er de samme veje, I nu vil gå, elskede folk, det er veje, som er forberedt af Mine eksempler 

på kærlighed, og som nu venter på jer, Helligåndens disciple, så I med Mit Ord og jeres eksempel kan 

bringe menneskeheden frelse. 

9 Glem ikke, at den giftige plante og ukrudtet kun bliver ødelagt med de kærligheds- og 

barmhjertighedsgerninger, som jeg har lært jer gennem Jesus. 

10 Stierne er fulde af sten og markerne er dækket af brændenælder. Men din ånd, der er ledet af 

Elias og styrket i troen, i ønsket om at bringe kærlighedens balsam til de lidende, vil lyse med sandhedens 

lys på vejen for dem, der lever i mørke. Han vil hverken føle tornene på vejen eller den smerte, som tvivl 

og mangel på forståelse kan forårsage ham. 

11 Gå på denne måde, og jo flere hjerter du giver overstrømmende kærlighed, jo større vil din 

intuition være, og jo dybere og mere konstant vil din tro på de gerninger, jeg vil åbenbare gennem din 

formidling. 

12 Hvis det før du begyndte din mission virkede umuligt eller svært at opfylde den, vil den senere 

virke lettere og lettere for dig, og du vil kunne afgøre dine åndelige fremskridt ved hjælp af dette. 



U 28 

171 

13 Dette er den tid, hvor jeg vil inkarnere alle ånderne på jorden, med hvem jeg vil danne mit 

elskede folk, så de med deres gerninger af kærlighed og barmhjertighed kan give menneskeheden 

vidnesbyrd om sand viden om det åndelige liv. 

14 I, som er blevet mærket til at udføre denne mission, og som har viden om og vished om at tilhøre 

Mit folk - glæd jer over denne åbenbaring, men fortvivl ikke over for den forestående kamp; for sandelig 

siger jeg jer, at de soldater, som skal kæmpe for sandheden, ikke må føle nogen frygt for de 

modstandere, som menneskeheden står dem over for. 

15 Alle I, der i jeres ånd føler en længsel efter åndeliggørelse, efter frihed, og som længes efter at 

stige op til Mig på kærlighedens, barmhjertighedens og retfærdighedens vej, jer erklærer Jeg for at 

tilhøre Mit folk, og I vil være sandhedens soldater. Men for at opnå dette må du våge og bede og kæmpe 

mod dine svagheder, så det vidnesbyrd du giver om min undervisning er sandt. 

16 Jeg siger jer også, at enhver, der har et ønske om at tilhøre mit folk, vil blive accepteret og elsket 

af det, hvis han gennem sine tanker og gerninger bevidner, at kærlighedens ideal er det lys, der oplyser 

hans livsvej. 

17 For at du bedre kan forstå Min undervisning, skal du lytte til Min  

Lignelse: 

18 To vandrere gik langsomt gennem en stor ørken, deres fødder var ømme af det varme sand. De 

var på vej mod en fjern by, og kun håbet om at nå frem til deres destination gav dem nyt liv på deres 

vanskelige rejse, for brød og vand var efterhånden ved at slippe op. Den yngste af de to begyndte at blive 

træt og bad sin ledsager om at fortsætte rejsen alene, fordi hans kræfter var ved at svigte ham. 

19 Den ældre vandringsmand forsøgte at give den unge mand nyt mod ved at fortælle ham, at de 

snart ville finde en oase, hvor de kunne genvinde deres tabte kræfter, men han tog ikke mod til sig. Den 

ældste ville ikke efterlade ham i denne ensomhed, og selv om han også var træt, tog han den trætte 

ledsager på ryggen og fortsatte vandringen med besvær. 

20 Da den unge mand havde hvilet sig og tænkt over den lidelse, han påførte den, der bar ham på 

sine skuldre, løsnede han sig fra hans hals, tog ham i hånden, og så fortsatte de deres vej. 

21 En umådelig tro besjælede den gamle vandringsmands hjerte og gav ham styrke til at overvinde 

sin træthed. - Som han havde anet, dukkede oasen op i horisonten, og i skyggen af den ventede en kølig 

kilde på dem. Endelig nåede de frem til den og drak af det opkvikkende vand, indtil de havde drukket sig 

mætte. De faldt i en afslappende søvn, og da de vågnede, følte de, at trætheden var forsvundet, og de 

var hverken sultne eller tørstige; de følte fred i deres hjerter og havde styrke til at nå frem til den by, de 

søgte. De havde ikke rigtig lyst til at forlade dette sted, men rejsen måtte fortsætte. De fyldte deres kar 

med det krystalklare og rene vand og fortsatte deres rejse. 

22 Den gamle vandrer, som havde støttet den unge, sagde: "Vi vil kun med måde tage af det vand, vi 

har med os, for det er muligt, at vi på vejen møder nogle pilgrimme, som er udmattede og dør af tørst 

eller er syge, og det vil være nødvendigt at give dem det vand, vi har med os." Den unge mand 

protesterede og sagde, at det ikke ville være klogt at give noget, som måske ikke engang ville være nok til 

dem, og at de i så fald kunne sælge det til den pris, de ville, eftersom det havde kostet dem så store 

anstrengelser at få fat i det dyrebare element. 

23 Den gamle mand var ikke tilfreds med dette svar og svarede ham, at hvis de ville have ro i sindet, 

måtte de dele vandet med de trængende. 

24 Den unge mand svarede surt, at han foretrak at drikke vandet i sit kar alene, før han delte det 

med andre, som de kunne møde på vejen. - — 

25 Igen gik den gamle mands forudsigelse i opfyldelse, for de så foran sig en karavane med mænd, 

kvinder og børn, som var faret vild i ørkenen og var ved at gå til grunde. Den gode gamle mand skyndte 

sig at gå hen til folk og gav dem noget at drikke. - De trætte følte sig straks styrket, de syge åbnede 

øjnene for at takke den rejsende, og børnene holdt op med at græde af tørst. Karavanen rejste sig og 

fortsatte sin rejse. 
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26 Den ædle vandringsmand havde fred i hjertet, mens den anden, der så sit kar tomt, sagde 

bekymret til sin ledsager, at de skulle vende om og gå til kilden for at erstatte det vand, de havde 

drukket. 

27 "Vi må ikke vende om", sagde den gode vandrer, "hvis vi har troen, vil vi støde på nye oaser 

længere fremme". Men den unge mand tvivlede, var bange og foretrak at skille sig fra sin kammerat på 

stedet for at gå tilbage for at lede efter kilden. De, som havde været våbenbrødre, skiltes. Mens den ene 

fortsatte på stien, fuld af tro på sit mål, løb den anden, der troede, at han måske ville dø i ørkenen, mod 

kilden med en dødsfrygt i hjertet. Endelig nåede han op til kilden, han pustede og var udmattet. Men han 

var tilfreds og drak sig mæt, glemte den ledsager, han havde ladet gå alene, og også den by, han havde 

forladt, og besluttede sig for at leve i ørkenen fra nu af. 

28 Det varede ikke længe, før en karavane med trætte og tørstige mænd og kvinder passerede i 

nærheden. De gik ivrigt hen for at drikke af kildens vand. Men pludselig så de en mand dukke op, som 

forbød dem at drikke og hvile sig, medmindre de betalte ham for disse ydelser. Det var den unge 

vandrer, der havde indtaget oasen og gjort sig til ørkenens herre. 

29 Folk lyttede til ham med sorg, for de var fattige og kunne ikke købe den dyrebare skat, som kunne 

slukke deres tørst. Til sidst skiltes de af med den smule, de havde med sig, købte lidt vand for at lindre 

deres desperate tørst og fortsatte deres vej. 

30 Snart blev denne person forandret fra herre til konge, for det var ikke altid fattige, der kom forbi, 

der var også magtfulde mennesker, som kunne give en formue for et glas vand. 

31 Denne mand huskede ikke længere byen på den anden side af ørkenen og endnu mindre den 

broderlige ledsager, som havde båret ham på sine skuldre og reddet ham fra at gå til grunde i denne 

ødemark. 

32 En dag så han en karavane komme sikkert mod den store by, men han blev forbavset over at se 

de mænd, kvinder og børn marchere ud med styrke og glæde og synge en lovsang. Manden forstod ikke, 

hvad han så, og hans overraskelse blev endnu større, da han så, at den, der havde været hans 

rejsekammerat, gik i spidsen for karavanen. 

33 Karavanen standsede foran oasen, mens de to mænd stod over for hinanden og kiggede 

forbløffet på hinanden. Til sidst spurgte den, der boede i oasen, den, der havde været hans ledsager: "Sig 

mig, hvordan er det muligt, at der findes mennesker, der krydser denne ørken uden at føle tørst eller 

træthed?" Han gjorde det, fordi han tænkte på, hvad der ville ske med ham den dag, hvor ingen ville 

komme og bede ham om vand eller husly. 

34 Den gode rejsende sagde til sin ledsager: "Jeg nåede den store by, men ikke alene; på vejen 

mødte jeg syge, tørstige, fortabte, udmattede, og til dem alle gav jeg nyt mod med den tro, der besjæler 

mig, og således nåede vi fra oase til oase en dag frem til portene til den store by. Der blev jeg indkaldt for 

rigets Herre, som så, at jeg kendte ørkenen og havde medlidenhed med de rejsende, og han gav mig 

ordre til at vende tilbage for at være guide og rådgiver for de rejsende i den smertefulde passage (af 

ørkenen); og her ser du mig føre en anden karavane, som jeg skal bringe til den store by. - Og dig? Hvad 

laver du her?" spurgte han den, der var blevet i oasen. - Sidstnævnte forblev tavs og skammede sig. Den 

gode rejsende sagde til ham: "Jeg ved, at du har taget denne oase i besiddelse, at du sælger dens vand og 

kræver penge for skyggen. Disse goder tilhører ikke jer, de blev lagt i ørkenen af en guddommelig kraft, 

så den, der har brug for dem, kan gøre brug af dem. Kan I se disse menneskemængder? De har ikke brug 

for en oase, fordi de hverken føler tørst eller bliver trætte. Det er nok, at jeg giver dem det budskab 

videre, som Herren i den store by sender dem gennem min formidling, og så går de af sted og finder ny 

styrke ved hvert skridt takket være det høje mål, de har: at nå dette rige. 

35 Overlad kilden til de tørstige, så de kan finde hvile i den, og sluk tørsten hos dem, der lider under 

ørkenens strabadser. Din stolthed og egoisme har gjort dig blind; men hvad har det gavnet dig at være 

herre over denne lille oase, når du bor i denne ødemark, og du har berøvet dig selv muligheden for at 

kende den store by, som vi søgte sammen? Har du allerede glemt det høje mål, vi havde sammen?" 
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Da denne mand havde lyttet stille til den, der havde været en trofast og uselvisk følgesvend, brød han 
ud i tårer, fordi han følte anger over sine vildfarelser. Han rev sit falske festtøj af sig og søgte ud til 
udgangspunktet, som var der, hvor ørkenen begyndte, for at følge den vej, der skulle føre ham til den 
store by. Men nu gik han sin vej oplyst af et nyt lys, nemlig troens og kærlighedens lys for sine 
medmennesker.  

(slutningen af lignelsen) 
 
36 Jeg er Herren i den store by, og Elias er den ældste i min lignelse. Han er "stemmen fra ham, der 

råber i ørkenen", han er den, der giver sig selv til kende for jer på ny i opfyldelse af den åbenbaring, jeg 

gav jer i forvandlingen på Tabor-bjerget. 

37 Det er ham, der fører jer i den tredje æra til den store by, hvor jeg venter på jer for at give jer den 

evige belønning af min kærlighed. 

38 Følg Elias, elskede folk, og alt vil ændre sig i jeres liv, i jeres tilbedelse af Gud og jeres idealer; alt 

vil blive forvandlet. 

39 Troede du, at din ufuldkomne religionsudøvelse ville vare evigt? - Nej, mine disciple, i morgen, 

når jeres ånd ser den store by i horisonten, vil den sige som sin Herre: "Mit rige er ikke af denne verden". 

Min fred være med jer! 



 

 

Tillæg - Noter 
Note 1 

I løbet af undervisningen finder vi ofte udtrykket "brødre". Det gælder ikke kun de mandlige 

repræsentanter for den store menneskefamilie, men også de kvindelige repræsentanter. Ordet "broder" 

står ganske enkelt for "nabo" - uanset køn - og betegner samtidig det forhold, som mennesker bør have 

til hinanden: Broderskab. Jesus siger dette klart og tydeligt i sit ord " . . . for én er jeres mester, Kristus, 

men I er alle brødre" (Matth. 23,8). 

Note 2 

Vi støder på ordet "forsoning" igen og igen i løbet af disse proklamationer, og dette begreb går som 

en rød tråd gennem hele værket. Den kritiske læser vil måske spørge: Forsoning - hvorfor og for hvad? 

Gud har givet sin lov til menneskeheden, har forklaret den igen og igen gennem sine budbringere, og 

gennem sin stemme i vores samvittighed minder han os konstant om den. At følge loven skulle give os 

fred, lykke, sundhed, arbejde og brød i vores jordiske liv. Overtrædelser af den guddommelige lov 

medfører derimod automatisk alvorlige konsekvenser. Og der findes ikke noget menneske på jorden, 

som ikke har syndet, dvs. som ikke har overtrådt Guds lov. Derfor ser vi nogle mennesker lide fysisk og 

mentalt, fordi de har tilsidesat de kloge guddommelige love på deres vej gennem livet. De andre tømmer 

det samme bitre bæger, som de gav deres medmennesker at drikke. For det onde, som vi påfører eller 

har til hensigt at påføre andre, falder før eller siden tilbage på os i forstærket form, da vi også må lide 

under de vedvarende konsekvenser af vores adfærd, som digteren Friedrich Schiller karakteriserede med 

ordene: "Det er den onde gernings forbandelse, at den skal føde ondskab. 

Det er Guds ufravigelige lov i fuldkommen retfærdighed at høste det, man har sået, hvad enten det er 

godt eller ondt. Dette er udtrykt i det grundlæggende bibelske ord: "Hvad et menneske sår, det skal han 

høste." Den kristne teologi har ikke givet denne grundlæggende åndelige lov om Guds udvikling og 

opdragelse, som svarer til loven om årsag og virkning, den betydning, den fortjener, og den har fortrængt 

den fra de fleste kristnes bevidsthed gennem en ufuldstændig og ensidig fortolkning af Jesu offerdød. Og 

de mennesker, der gennem deres egne erfaringer er blevet opmærksomme på denne sandhed i dens 

ofte meget barske virkelighed, kan ofte ikke forene den med tanken om en kærlig Gud og Fader. 

Hvis det er blevet sagt, at overtrædelser af den guddommelige lov automatisk medfører alvorlige 

konsekvenser, må det også siges, at disse alvorlige konsekvenser - eller prøvelser - bærer Guds kærlighed 

i sig, da de tjener menneskets evige frelse. For gennem lidelse begynder mennesket at tænke mere dybt 

over sig selv og sit liv. Til tider kan han ikke skelne betydningen af et besøg, fordi der er et mysterium i 

hans fortid, som han ikke kan løse. I mange tilfælde lader den himmelske Fader imidlertid mennesket 

forstå årsagen til dets prøvelse. Hvis han overgiver sig til Guds vilje, føler anger og beder Gud om 

tilgivelse, vil Guds kærlighed også give ham tilgivelse. Men mennesket må forstå, at dette ikke fjerner al 

smerte og nød med ét slag. For Guds retfærdighed kan ikke skåne ham for konsekvenserne af hans 

overtrædelser. Men hans tilgivelse opmuntrer ham, trøster ham, giver ham håb og styrker ham, så han 

lettere kan bære prøvelsen. Hvis han bærer den med tålmodighed og tillid til Gud, er han på vej til at få 

sin skyld gjort op med sig selv. På denne måde bliver smerten en stor lærer i hans liv, og jo mere han 

forvandler sig selv indvendigt og former sit liv i overensstemmelse med Guds vilje, jo lettere bliver hans 

forsoningsbyrde for tidligere skyld med tiden, og jo hurtigere vil han blive fri for den igen. Vores 

personlige prøvelser er indlejret i de verdensomspændende besøg, der er kommet over os og vil komme 

i stigende grad. Både på det personlige og det generelle plan er det tid til at dømme. Uanset hvor og 

hvordan dommens bølge vil ramme os - hvad enten det er i forbindelse med de verdensomspændende 

besøg eller i personlige prøvelser - er det vigtigste, at vi er forberedt indvendigt. Vi skal ikke vente, til 

døden kommer til os, men lade vores liv blive styret så hurtigt som muligt af de guddommelige bud og 

lyset i vores samvittighed, så vores ånd kan fuldføre soningen af sine overtrædelser af den 

guddommelige lov her på jorden og - fri for byrden af ufuldkommenheder - træde ind i det evige rige. 

Ellers vil han, belastet af sine fejl og overtrædelser, få en vanskelig vej at gå i det hinsides. 
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Note 3 

"Efter 1950" er en tidsangivelse, der er åben over for fremtiden uden begrænsninger, og som 

strækker sig over hele anden halvdel af dette århundrede. - Desuden er guddommelige tegn og prøvelser 

normalt tidsbegrænsede og stedbegrænsede, da Gud ikke ønsker at ødelægge, men at forbedre og frelse 

menneskeheden. Verdensomspændende katastrofer er derfor kun tilladt af Gud som en sidste udvej for 

at skabe åndelig fornyelse af 

menneskehed. (Jf. U 9, 79-82 og U 11, 77-78) 
Note 4 
I denne tyske udgave er versene 14-23 ikke medtaget, da de er en gentagelse af undervisning 9, vers 

25-34. - Arbejdet med at samle læren blev udført på løse ark, og det skete, at et enkelt løst ark blev trykt 
to gange. I den anden spanske udgave fra 1966 blev de nævnte vers dog medtaget igen for ikke at 
afbryde den fortløbende nummerering. 

Note 5 
Ved første øjekast kan dommen virke uretfærdig og hård; men ved nærmere eftertanke opdager vi, at 

Guds retfærdighed - hvor vanskelig den end kan virke på os ved første øjekast - indeholder en kærlig 

instruktion og opdragelse. 

Farisæerne var på Jesu tid et parti inden for jødedommen, som strengt overholdt den bogstavelige 

overholdelse af loven og især de utallige regler, skikke og ritualer, som var afledt af loven. Deres 

tilbedelse af Gud blev udtømt i denne hengivenhed til loven. Jesus afviste denne fejlagtige opfattelse 

med sine ord og gerninger. I vor tid fortæller Kristus os også, at den ydre tilbedelse med dens kirkelige 

ceremonier og skikke er nytteløs for ham. De, der kalder sig selv Guds tjenere, har glemt, at Gud er Ånd, 

og at kun det åndelige når ham; derfor må det første sted være: Fremme af ånden som gnist af den 

guddommelige ånd i os, spiritualisering og forbindelse med Gud fra ånd til ånd. De har ikke været i stand 

til at åbne døren til den åndelige verden for sig selv og har derfor ikke proklameret åndens forrang og 

nødvendigheden af åndeliggørelse over for dem, der er betroet dem. 

Nogle Kristus-ord fra den nuværende undervisning skal tjene til yderligere forklaring: U 3, 89-90; U 

15, 48-53; U 18, 2-5 + 12; U 22, 33 + 62; U 24, 46-48; U 25, 38-40; U 27, 35. 
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Dette budskab er til alle folk. 
Til hele menneskeheden vil jeg gennem mit folk sende en bog med essensen af mit ord og vidnesbyrd 

om de gerninger, jeg har gjort blandt jer. Det er min vilje, at disse sider skal indeholde hele essensen og 

sandheden af mit evangelium og mit ord gennem de tre tidsaldre. 

Læs denne bog, tag mit ord som det evige livs brød, og du vil forstå alt det, der er forblevet uklart og 

mystisk indtil nu, når du kommunikerer direkte fra ånd til ånd med min guddommelighed. Denne lære er 

som en ny dag, der gryr for menneskeheden, som vil oplyse den til en stor opvågnen. 

Dette er den tredje tid, den tid, hvor I skal lære at forstå, praktisere og leve mit evangelium. I den 

første tid slog jeg mig ned på et bjerg og sendte dig min lov derfra, indhugget i sten. I den anden tid steg 

jeg ned i dalen for at bo blandt jer. I den tredje tid gør jeg jeres hjerter til min bolig, så jeg kan give mig 

selv til kende og tale til jer fra jeres inderste hjerte. Når menneskeheden anerkender sandheden i denne 

lære, dens retfærdighed og dens uendelige visdom, vil den befri sit hjerte fra alle fordomme og frygt. Min 

lov gør ikke til slave. Min lov befrier. 

Ikke kun én gang, men mange gange og på forskellige måder har jeg antydet og lovet mine disciple 

min genkomst, og jeg har forudsagt dem de tegn, der ville annoncere min genkomst: Tegn i naturen, 

begivenheder i menneskeheden, verdenskrige, synd på sit højeste udviklingsniveau. Men for at verden 

ikke skulle bedrage sig selv ved at forvente mig igen som et menneske, lod jeg dem vide, at Kristus ville 

komme på skyerne, symbolet på det hinsides, hvorfra min stråle udgår, dvs. i ånden. Dette løfte er blevet 

indfriet. Mit ord kom ikke for at blive reinkarneret i kødet. Denne læretid er slut. Jeg har ikke brug for et 

legeme for at bo blandt jer. Ikke desto mindre har I mig i al sin fylde som Mester, som Dommer, som 

Læge. 

Den nuværende tid er en afgørende tid i menneskehedens liv. Du ser en enorm kamp i alle elementer 

og kræfter. Det er afslutningen på et menneskeligt udviklingstrin. 

De begivenheder, der dagligt ryster jordens folk, er dommens stemmer, der kalder jer til omvendelse, 

bøn, fornyelse og renselse, men denne prøvetid vil blive forlænget, indtil menneskenes stædighed og 

modvillige ånd bøjer sig, indtil de opgiver deres arrogance og ugudelighed. Menneskeheden har stadig en 

kort periode til at undersøge sine handlinger, så den kan svare den guddommelige dommer, når han 

kalder den til regnskab. Slutningen af en tidsalder og begyndelsen af en ny har forårsaget den krise og 

det kaos, som I nu lider under. En tid med stor trængsel nærmer sig for alle, for hverken magt, penge 

eller viden vil hjælpe med at afværge den guddommelige retfærdigheds strenghed. Kun åndeliggørelse 

kan redde menneskeheden fra kaos. Du behøver ikke at håbe på nogen anden løsning. Hvis du 

forbereder dig godt, vil verden få en ny kurs. Så vil truslen om krig blive afværget, og der vil blive fred. 

Åh, elskede menneskehed, hvis I blot havde god vilje. En bøn, en tanke, et ord ville være nok til at 

forsone folk, folkeslag og nationer. Mennesker er stadig børn, men den store prøvelse, der nærmer sig, 

vil give dem mulighed for at opleve så meget på kort tid, at de hurtigt vil gå fra barndom til voksenliv. 

Denne stemme, der kalder på dig, er den guddommelige Mesterens stemme. Dette ord er fra ham, 

der har skabt alle ting. Essensen af dette arbejde vil blive den grundsten, som alle ordrer vil hvile på i 

fremtiden. Han, som har magt til at gøre alle ting, vil forvandle dit hjerte fra sten til en helligdom af 

kærlighed og ophøjethed og vil tænde lys, hvor der kun var mørke. 
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