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https://www.deepl.com/translator DeepL, ProVersion, som oversætter til 12 sprog.  
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Den var indtil videre tilgængelig på følgende sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk, spansk, 

tysk  

Bogen om det sande liv 

Fra den tyske original på engelsk: bind IV, V, VI, VI, VIII, IX, XI, XII - de øvrige 5 bind var 

allerede tilgængelige på engelsk. 

Yderligere oversættelser vil følge.  

 

Det er Herrens vilje at gøre disse værker gratis tilgængelige for alle mennesker. Det er ikke hans 

vilje at sælge dette værk for penge. Alle tilgængelige bind kan downloades gratis som PDF-filer fra 

internettet.  

Det er også Herrens vilje at sprede sit ord til hele verden. Dette skal ske i forbindelse med 

vidnesbyrdet om mit eget spiritualistiske eksempel. Derfor kan alle 6 bind af mit personlige, 

spiritualistiske eksempel, som jeg hidtil har udgivet, downloades gratis som PDF-filer på min 

hjemmeside, ligesom 5 digtsamlinger på tysk og engelsk, som er baseret på "Det sande livs bog".  

Herren kaldte mig i sin tjeneste i 2017. Jeg har registreret denne historie i de ovennævnte 6 bind med 

angivelse af datoen for hvert bind. Den indeholder mange drømme, visioner, hemmeligheder, som 

Herren har åbenbaret for mig, profetier og forudsigelser om aktuelle begivenheder rundt om i verden. 

Det er et wake-up call til menneskeheden og for mig en fase af renselse og opstigning og tilbagevenden 
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og det er Gud selv. Den er essensen af alle Guds egne erfaringer med de væsener, han har skabt, og den 

er til deres undervisning, så de kan studere den for at rense og fuldkommengøre sig selv med henblik på 

at vende tilbage til Gud og genindtræde i Faderens skød.  

 

Anna Maria Hosta 
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Forord 
Det er med glæde og taknemmelighed, at vi præsenterer det afsluttende bind XII i serien "Det sande 

livs bog". Den er oversat fra spansk til tysk af Traugott Göltenboth ─ ligesom de andre bind ─ med omhu 

og følsomhed. Som altid anbefaler vi, at man kun læser små afsnit med indre samling og reflekterer over 

det læste i hvert enkelt tilfælde, så den åndelige betydning af Kristi ord kan blive fuldt ud åbenbaret. 

Til alle tider har Skaberånden talt til sine skabninger på forskellige måder. I den første æra gav Faderen 

sig selv til kende for sine børn i direkte form gennem samvittigheden, og han talte også gennem 

budbringere, vejledere og profeter. Herrens tjeneres forudsigelser og åbenbaringer bebudede en 

opadgående udvikling af den menneskelige ånd og Mesterens komme. 

Med Jesu fødsel i Palæstina begyndte den anden æra, hvor "Ordet" inkarnerede i det guddommelige 

barn for at tale til menneskene: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet". I de 33 år, han levede blandt 

mennesker, vidnede Jesus Kristus om sin guddommelige oprindelse, og for at forberede sine disciple på sin 

afrejse sagde han, at han ville vende tilbage, men ikke i kød og blod, men i skyen, symbolet på det 

åndelige, omgivet af sine engles skarer. 

Manifestationerne i Mexico blev klogt forberedt af Guds hånd. Først, i 1866, åbenbarede profeten 

Elias' ånd sig gennem Roque Rojas' sind og sagde: "Jeg er profeten Elias, ham fra forvandlingen på Tabor-

bjerget. Han åbnede for de forsamlede, at den tredje æra, Helligåndens tidsalder, var ved at begynde. 

Nogle få år senere, efter at fællesskabet var vokset, og Kristus havde forberedt instrumenter, åbenbarede 

han sig for første gang i 1884 gennem sit udvalgte instrument Damiana Oviedo ─ og derefter hver søndag i 

flere og flere, til sidst hundredvis af mødesteder i hele Mexico. 

Ifølge Guds vilje varede manifestationerne i Mexico indtil slutningen af 1950. I de sidste ca. 20 år af 

åbenbaringens tid, fra omkring 1930, blev de fleste af Herrens lærdomme nedskrevet i stenografi. Den 

rigelige undervisning, doktriner, profetier, åbenbaringer osv. fandt sted på mange forskellige mødesteder, 

der var blevet dannet over hele landet. En lille gruppe, som tidligere havde fungeret som "stemmebærere", 

og som handlede efter en klar instruktion fra den guddommelige ånd, samlede 12 bind af 366 af de 

forkyndte lærdomme. De gav dem den 

Titel: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" 

Tysk: "Buch des Wahren Lebens" (bog om det sande liv) 

Hver af disse lærdomme repræsenterer en harmonisk enhed af guddommelige lærdomme; på det 

tidspunkt var de rettet til publikum i Mexico, men de er ─ som det er blevet understreget flere gange ─ en 

arv til hele menneskeheden i dag og til fremtidige generationer. 

Det er ikke bogstavet i det guddommelige ord, men dets dybe, indre mening, der opløfter mennesket og 

er mad og balsam for dets sultne sjæl. Samtidig tjener den som en retningslinje for hans adfærd i 

dagligdagen. 
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Introduktion 
De følgende uddrag kan give læseren et første indblik i dette bind. Tallene i parentes henviser til 

nummereringen af instruktionerne og versene. 

Livets store bog ─ det tredje testamente 

Mit ord vil forblive nedskrevet til evig tid, og ud fra det vil I sammensætte den tredje tidsalders bog, 

det tredje testamente, Faderens sidste budskab; for i alle tre tidsaldre havde Gud sine "guldfjer" for at 

overlade sin visdom til menneskeheden. 

Moses var den første "guldpen", som Faderen brugte til at skrive begivenhederne i den første æra med 

uudslettelige bogstaver på en skriftrulle. Moses var Jehovas "guldpen". Blandt mine apostle og efterfølgere 

i den anden æra havde Jesus fire "fjer", og disse var Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Det var den 

guddommelige mesterens "guldfjer". Men da tiden kom til at forene det første testamente med det andet 

ved hjælp af kærlighed, viden og åndelig udvikling, blev det til én bog. 

Nu, i den tredje æra, hvor I har mit ord på ny, har jeg også udpeget "fjer af guld", så det kan blive 

bevaret skriftligt. Når tiden kommer, vil I samle en enkelt bog, og denne bog, den tredje tidsalders bog, vil, 

når tiden kommer, også blive forenet med den anden tidsalders og den første tidsalders bog, og fra de tre 

tiders åbenbaringer, profetier og ord vil den store livsbog opstå til opbyggelse for alle sjæle. Så vil I vide, 

at alle ord ─ fra det første til det sidste ─ er blevet opfyldt i sandhed og ånd, at alle profetier var det 

forventede forløb af historien, som Faderen åbenbarede for menneskeheden. For Gud alene kan få de 

begivenheder, der skal ske, nedskrevet. Når profeterne talte, var det ikke dem selv, der talte, men Gud 

gennem dem. 

Nå, mine elskede børn: Hvem lægger vægt på den bog, som I er begyndt at skrive? I sandhed ─ ingen! 

Men den tid vil komme, hvor menneskeheden, fuld af begær, fuld af nysgerrighed, vil bede dig om din 

bog, og så vil den vågne op, udforske mit ord og diskutere det. I dette sammenstød af idéer vil der opstå 

partier ─ videnskabsmænd, teologer og filosoffer. Vidnesbyrdet om dit ord og Visdommens Bog vil blive 

bragt til folkene, og alle vil tale om min lære. Dette vil være begyndelsen på den nye kamp, ordets, 

tankernes og ideologiernes krig; men til sidst, når alle i sandhed og ånd har forstået, at Herrens Store 

Livsbog er skrevet af Herren, vil de omfavne hinanden som brødre og elske hinanden, som det er min vilje. 

Det er nødvendigt, at de tre bøger udgør én, så dette ord kan oplyse hele verden. Så vil menneskeheden 

følge dette lys, og Babylons forbandelse vil blive ophævet, for alle mennesker vil læse det sande livs store 

bog, alle vil følge den samme lære og elske hinanden i ånd og sandhed som Guds børn. (358, 58-66) 

Virkningen af Kristi undervisning på ånden 

Mit lys har spredt sig over hele verden og har fået min sandhed til at blive søgt i enhver undervisning. 

Dette er årsagen til menneskers adfærd i deres forskellige trosretninger. Det er opfyldelsen af det, der er 

blevet profeteret. Hvem af dem repræsenterer sandheden? Hvem skjuler den sultne ulv i fåreklæder? Hvem 

forsikrer med rene klæder sin absolutte indre oprigtighed? 

Du må bruge spiritualisme for at opdage Min sandhed; for menneskeheden har delt sig i lige så mange 

trosretninger og verdensopfattelser, som den menneskelige tankegang har udviklet sig. Der er således 

opstået flere og flere sekter og trosretninger, og det vil være meget vanskeligt for dig at bedømme 

sandhedsindholdet i hver enkelt af dem. 

Min undervisning oplyser menneskers tanker og ideer, og lidt efter lidt vil hver enkelt forstå det 

grundlæggende for at fuldende sine værker og lede dem i en mere perfekt og højere retning. (363, 4-8) 

Jesu mirakler 

Jeg gav jer helbredelse af hans skabninger gennem Jesus, til manges forbløffelse. 

De vantro, som havde hørt Jesus tale om sin magt og kendte til hans mirakler, krævede de vanskeligste 

beviser for at gøre ham et øjeblik usikker og for at bevise, at han ikke var ufejlbarlig. Men denne befrielse 

af de besatte, det faktum, at jeg bragte dem tilbage til normale menneskers tilstand, blot ved at røre dem 

eller se på dem eller ved at rette et ord til dem, så at ånderne forlod deres sind, og begge blev befriet fra 

deres tunge byrde, forvirrede dem. 



 

8 

Over for denne magt reagerede farisæerne, forskerne, de skriftkloge og skatteopkræverne forskelligt. 

Nogle anerkendte Jesu autoritet, andre tilskrev hans magt til ukendte påvirkninger, mens andre igen var 

ude af stand til at sige noget om den. Men de syge, som var blevet helbredt, velsignede hans navn. 

Nogle var blevet besat af en enkelt ånd, andre af syv, som Maria fra Magdala, og nogle af så mange, at 

de selv sagde, at de var en legion. 

     I hele Mesterens liv fulgte den ene åndelige manifestation den anden. Nogle blev bevidnet af de tolv 

disciple, andre af folket ─ udendørs og i hjemmene. Det var en tid med mirakler, med "undere". 

Mænd og kvinder modtog tegn og kald fra det hinsides. De gamle og børnene var ligeledes vidner til 

disse manifestationer, og i de dage, der gik forud for Frelserens død på korset, trængte det himmelske lys 

ind i menneskers hjerter; væsenerne i den åndelige dal kaldte menneskers hjerter; og den dag Mesteren 

udåndede sin sidste åndedræt som menneske, og hans lys trængte ind i alle huler og i alle hjørner, i de 

materielle og åndelige hjem, i begæret efter de væsener, der længe havde ventet på ham ─ materialiserede, 

forvirrede og syge væsener, som var kommet af vejen, bundet med lænker af anger, som slæbte på byrder 

af uretfærdighed, og andre sjæle, som troede, at de var døde og bundet til deres kroppe ─ alle vågnede de 

op af deres dybe søvn og genopstod til livet. (339, 21- 

22) 

Helbredelse af fysiske og psykiske lidelser 

Jeg vil tale til dig fra ånd til ånd og vejlede dig på din vej. 

Men jeg ønsker, at I, før I kommer til folk som lærere, skal komme som læger, og når I så har lindret 

deres smerte, kan de drikke af mit ords rene vand fra kilden. Søg først efter såret, sårene eller sygdommen 

og helbrede deres lidelser, og vend dig derefter til deres sjæle. 

Gå til dine medmennesker, som Jesus gjorde i den anden æra, og bring den helbredende balsam før 

mine ord. Men hvad er balsam, I disciple? Er det vandet fra kilderne, der velsignes og bliver til medicin for 

de syge? Nej, folkens. Den balsam, som jeg taler til dig om, er i dit hjerte. Jeg har lagt den der som en 

dyrebar essens, og kun kærligheden kan åbne den, så den ustoppeligt strømmer ud. 

Hvis du vil udgyde den på en syg person, vil det ikke være dine hænder, der helbreder, men Ånden, der 

flyder over med kærlighed, barmhjertighed og trøst. Miraklet vil ske der, hvor du sætter dine tanker. 

Du kan påvirke naturens væsener og elementer på mange måder for at bringe komfort til alle. Men jeg 

kan også sige dig dette: Vær ikke bange for sygdom, og vær tålmodig og barmhjertig over for alle. 

Hvad angår de besatte og dem, der er forvirrede i deres menneskelige sind, kan I ligeledes helbrede, for 

I besidder denne evne og bør stille den til rådighed for de væsener, der er i fortvivlelse og glemsel. Befri 

dem og åbenbare denne kraft for de vantro. Det er en af dette folks store missioner at bringe lys derhen, 

hvor der er mørke, at bryde enhver trældom og enhver uretfærdighed og at få denne verden til at kende sin 

Herre og til at se sig selv, sit indre væsen, i fuld erkendelse af sandheden. (339, 39-41) 

Himmel og helvede 

Frygt ikke for disse åbenbaringer, men glæd jer tværtimod ved tanken om, at dette ord vil ødelægge 

den idé, I har haft om evig straf, og alle de fortolkninger, I tidligere har fået om den evige ild. 

"Ilden" er symbolet på smerte, på selvanklager og på omvendelse, som vil pine sjælen og rense den, 

ligesom guld renses i smeltediglen. I denne smerte er min vilje, og i min vilje er min kærlighed til dig. 

Hvis det var sandt, at det er ilden, der udrydder menneskenes synder, så skulle alle legemer af dem, der 

har syndet, kastes i ilden her i det jordiske liv, i livet, for døde ville de ikke længere kunne mærke den. For 

legemerne stiger aldrig op i det åndelige rum ─ tværtimod, når de har fuldført deres opgave, synker de ned 

i jordens indre, hvor de smelter sammen med den natur, som de har taget liv fra. 

Men hvis du tror, at det, du kalder "evig ild", ikke er for kroppen, men for sjælen, er det en anden 

alvorlig fejltagelse, for der er ingen materielle elementer i det åndelige rige, og ild har heller ingen 

virkning på sjælen. Det, der er født af materie, er materie, og det, der er født af ånd, er ånd. 

Mit ord kommer ikke ned for at angribe nogen tro. Hvis nogen tror det, tager de meget fejl. Mit ord vil 

forklare indholdet af alt det, der ikke er blevet fortolket korrekt, og som derfor har skabt fejl, der er blevet 

videregivet blandt menneskeheden fra generation til generation. 
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Hvilken værdi ville min lov og min lære have, hvis de ikke var i stand til at frelse sjæle fra fejl og 

synd? Og hvad ville det have været meningen med min tilstedeværelse som menneske i verden, hvis der 

var mange, der skulle gå til grunde for evigt, i en forsoning uden ende? (352, 44-48) 

Guds omsorg og hjælp 

Du har aldrig levet forladt. Siden begyndelsen, da du blev til, har du været under min kærligheds 

skjold. 

I menneskelige forældre, som elsker jeres børn ømt: ville I kunne overlade dem til deres skæbne, når de 

knap nok er blevet født i dette liv, når de har mest brug for jeres omsorg, jeres hengivenhed og jeres 

kærlighed? 

Jeg har set dig bekymre dig for dine børn, selv når de er blevet voksne; selv for dem, der har forbrudt 

sig, som har gjort dig ondt, bekymrer du dig med den største kærlighed. 

Men hvis du reagerer på dine børns behov på denne måde ─ hvordan vil din himmelske Faders 

kærlighed være, som elskede dig, før du fandtes? 

Jeg er altid kommet jer til hjælp, og i denne tid, hvor jeg møder jer med en større åndelig udvikling, har 

jeg lært jer, hvordan I skal kæmpe for at ophæve de usunde kræfter, og hvordan I kan øge de gode 

vibrationer. (345, 40-42) 

Vigtige aspekter af den perfekte bøn 

Kæmp, kæmp, kæmp for at opnå fuldkommenhed i sjælen. Jeg har vist dig vejen til at nå dette mål. Jeg 

har betroet jer bønnen som det "våben", der er bedre end ethvert materielt våben til at forsvare jer mod 

forræderi på livets vej. Men du vil få det bedste våben, når du opfylder min lov. 

Hvad består bønnen af? Bøn er bøn, bøn, forbøn, tilbedelse og åndelig fordybelse. Alle dens dele er 

nødvendige, og den ene kommer af den anden. For i sandhed siger jeg til jer: Bønnen består i, at 

mennesket beder mig om at opfylde sine ønsker, at tilfredsstille sine længsler ─ det, som det anser for det 

vigtigste og mest frelsende i sit liv. Og sandelig siger jeg jer, mine børn, at Faderen hører bønnerne og 

giver hver enkelt det, han har mest brug for, når det er til hans bedste. Men pas på, at du ikke beder om 

noget, der er i modstrid med din sjæls frelse. For de, der kun beder om materielle goder, om legemlige 

glæder og forbigående magt, beder om at få deres sjæl lagt i lænker. 

Den anden slags bøn, forbøn, udspringer af kærlighed til jeres næste, den kærlighed, som jeg lærte jer 

som Mester, da jeg kom til verden. Bed for jeres brødre og søstre nær og fjern, for dem, der lider under 

krigens konsekvenser i de forskellige nationer, som lider under tyranni fra denne verdens midlertidige 

herskere. 

Forbered jer, mine børn, bed for jeres medmennesker, men selv i denne forbøn skal I vide, hvordan I 

skal bede, for det vigtige er sjælen. Hvis en bror, dine forældre eller dine børn er syge, så bed for dem, 

men insister ikke på, at de skal blive i dette liv, hvis det ikke er det, sjælen har brug for. Bed snarere om at 

få denne sjæl frigjort, at den bliver renset i sin lidelse, at smerten fremmer sjælens opadgående udvikling. 

Den tredje slags bøn, tilbedelse af den guddommelige ånd, betyder tilbedelse af alt det fuldkomne; for 

gennem denne slags bøn kan du forene dig med fuldkommenheden, med den kærlighed, der omfavner hele 

universet. I tilbedelse kan I finde den tilstand af fuldkommenhed, som I alle skal nå, og tilbedelse fører jer 

videre til åndelig kontemplation, som sammen med tilbedelse bringer jer til foreningen med den 

guddommelige ånd, kilden til evigt liv ─ den kilde, der giver jer styrke dag efter dag til at nå Faderens 

rige. 

Det er sådan, I skal bede: Begynd med bøn og slut med åndelig fordybelse. Det vil give dig styrke. 

(358, 10-16)  
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Instruktion 339 
Min fred være med jer! 

1 Du kommer til mig med din sjæl forberedt, fuld af ydmyghed og sagtmodighed, for at banke på 

hos Ham, som er kærlighed og evig tilgivelse for hans børn. Og du venter ivrigt på et ord, der vil lindre din 

smerte, som vil besvare dine klager, eller som vil tænde lys i dit mørke, så du kan føle dig glad. 

2 Jeg ser jer nærme jer fra forskellige veje og hver især opfylde en forskellig skæbne. Men I stræber 

alle efter det samme mål og søger at blive ét med Mig for at føle jer tæt på perfektion. Og I modtager med 

glæde mit ord, som kærtegner og korrigerer jer på samme tid. Du fortolker det i dets sande betydning og 

begynder at elske Mig oprigtigt. I frygter ikke længere noget fra mig, som I gjorde i andre tider, for i dag 

ved I, at jeg er fuldkommen kærlighed og retfærdighed, at jeg ikke straffer jer, og at det er jer selv, som I 

skal frygte, fordi I er svage og begår alvorlige fejl, som I senere græder over, og som I skal gøre op med 

en meget høj pris. Men denne erfaring får dig til at leve på vagt for at undgå de fejltrin, der forstyrrer 

sjælen og forårsager lidelse. 

3 Enhver, der har forstået dette, er på den rigtige vej. I gør endnu ikke værker af højeste 

fuldkommenhed, men I er på vej til at gøre dem, fordi I er mine disciple. Lyset har fjernet jeres tvivl, 

sjælens styrke har overvundet svagheden, og tilliden får jer til at dedikere jer med ægte kærlighed til at 

opfylde jeres skæbne. 

4 Du er nu umærkeligt på vej ind på den åndelige vej, det liv i enkelhed og renhed, som jeg har bedt 

dig om, og du føler dig tilfreds i dette nye liv. I spørger ikke længere jer selv, hvorfor jeg er kommet 

tilbage til jer, eller om mit ord viser jer en ny vej. I dag ved I, at det, jeg fortalte jer i den anden æra, ikke 

var alt, hvad jeg havde at lære jer, at lektien ikke var afsluttet, og at jeg havde gemt en nådetid til jer, hvor 

jeg måtte genoptage min undervisning for at vise jer den vej, der fører til åndeligt liv, den sande dialog 

med mig og forklaringen på mine ord, som jeg gav jer i den tid, hvor jeg boede iblandt jer, og som I endnu 

ikke har forstået. 

5 Tænk over det, og du vil endelig forstå, at hverken i den første eller anden æra var du i stand til at 

forstå, føle og tro på en så stor lære. Men Faderen, som er tidens og evighedens Herre, har taget jer ved 

hånden på livets vej med stor tålmodighed og visdom, uden hastværk, og i dag er I gået ind i en ny 

tidsalder. 

6 Nu er det Helligåndens tid, som snart når sit højdepunkt ─ tiden med store åbenbaringer og 

retfærdighed, hvor slørene af mange mysterier løftes og bliver til lys og klarhed! 

7 Jeg har åbnet jeres øjne, så I kan gå ud over det, I har kendt, og I kan komme ind i mit 

skatkammer; for jeg, Faderen, er ikke hemmelig for mine børn. Jeg ønsker at blive kendt og elsket af dig 

på en perfekt og fuldstændig måde, som jeg elsker dig. Jeg er endnu ikke blevet elsket og tilbedt, som jeg 

burde være, og I ved ikke, hvilken glæde I ville give Min Ånd gennem et øjeblik af forståelse og respekt 

for loven. 

8 Siden du kom til jorden, har du haft mine manifestationer inden for dit intellekts rækkevidde, men 

da du tog de første skridt på udviklingens vej, var din 

forståelsen er stadig meget lille, ligesom barnet er lille, når det bliver født. Jeg måtte begrænse Mig selv 

for at blive set og hørt, så I kunne forstå Mig. 

9 Jeg afslørede mig ikke fuldt ud i de første gange, fordi din fornuft ville have været forvirret, og 

hele dit væsen ville have følt sig knust. Derfor har jeg gennem lange tidsaldre forberedt jer og placeret jer 

ved begyndelsen af vejen for at gå den skridt for skridt, og på den måde ville I nå frem til den nuværende 

periode, hvor I bedre kunne forstå og elske jeres Far. 

10 Til alle tider har jeg sendt budbringere til denne verden, som har talt om sjælens overlevelse, om 

dens udødelighed og om det højere liv, som den opnår, når den har fuldkommengjort sig selv. 

Lige fra de tidligste dage, da mennesket beboede jorden og havde karakteristika af uskyld over sig, 

som i de dage med større syndighed, og nu i materialismens og den falske videnskabs dage, har mine 

åndelige budbringere givet beviser på den høje grad af ophøjethed, som den sjæl lever i, som har forstået at 

holde sig i konstant fællesskab med sin Herre. 
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11 Men de første tiders budbringere var ikke i stand til at forklare menneskeheden de store 

tidsperioder, som sjælen gennemlever, og dens liv i det hinsides. Patriarkerne, som vidste hvordan de 

kunne bevare sig selv i dyd og kærlighed til deres Skaber, var tilfredse med at lede deres familie, stamme 

eller folk ad retfærdighedens og retfærdighedens vej. Men selv om de havde viden om eksistensen af deres 

åndelige, universelle Gud ─ den intuitive viden om et højere liv for sjælen i det hinsides ─ kunne de trods 

alt deres lys og dyd ikke afsløre sjælens udviklingsvej og årsagen til dens store prøvelser. 

12 Profeterne talte med stor sandfærdighed og kom næsten altid til jorden i tider med forvirring og 

vildfarelse. De advarede nationerne og opfordrede dem til omvendelse og omvendelse og bebudede store 

retfærdighedsbesøg, hvis de ikke omvendte sig til det gode. Ved andre lejligheder forudsagde de 

velsignelser for overholdelse af og lydighed mod den guddommelige lov. 

Men det, som disse profeter talte, var en opfordring til at praktisere godhed, retfærdighed og gensidig 

respekt. De afslørede ikke sjælens liv, dens skæbne og dens udvikling. Ikke engang Moses, som jeg valgte 

at gøre til min repræsentant, og gennem hvis mægling jeg gav loven for alle tider, talte til jer om det 

åndelige liv. 

13 Faderens lov indeholder visdom og retfærdighed. Den lærer menneskeheden at leve i fred, at elske 

og respektere hinanden og at vise sig værdig som mennesker i mine øjne. Men Moses viste ikke 

menneskeheden, hvad der er hinsides den kropslige dødstærskel, ej heller hvad der er tilbagelevering af 

ulydige sjæle, ej heller belønningen for de kloge og flittige i deres livsopgave. 

14 Senere blev David konge, fyldt med åndelige gaver og inspirationer, og i sine øjeblikke af 

ophøjethed, i sin henrykkelse, hørte han hymner og åndelige sange, som han skabte salmerne ud fra. 

Sammen med dem skulle han invitere Israels folk til at bede og give deres hjertes bedste offergave til deres 

Herre. Men David kunne med al sin kærlighed og inspiration ikke afsløre folk den vidunderlige eksistens 

af sjæle, deres udvikling og deres mål. 

15 Og Salomon, som efterfulgte ham i regeringsmagten og ligeledes viste de store visdoms- og 

magtgaver, som han havde fået tildelt, og som han blev elsket og beundret for, og hvis råd, domme og 

ordsprog stadig huskes den dag i dag ─ hvis hans folk havde vendt sig til ham og spurgt ham: "Herre, 

hvordan er det åndelige liv? Hvad er der efter døden? Hvad er sjælen?" ─ Salomon ville i al sin visdom 

ikke have været i stand til at svare. 

16 Men sandelig, siger jeg jer, Moses med sin iver for tro og lydighed, profeterne med deres 

advarsler, patriarkerne med deres eksempel, rådgiverne, de lærde og dommerne med deres sunde råd og 

deres gode domme, har efterladt jer deres eksempel, så I ─ efter ham ─ kan få jeres første skridt fra denne 

jord på vejen til det forjættede land i det høje hinsides til at være sikre. I bør begynde at praktisere det 

gode i denne verden, I bør være retfærdige indbyrdes for at finde retfærdighed på jorden. Her fandt du 

frugten eller høsten af dit arbejde i marken. Dette hjem var for mennesket på den tid en afspejling, et 

billede på åndens evige liv. 

17 Senere kom Messias, der blev menneske, for at indlede en ny tid og give menneskeheden en ny 

lektion, hvor han havde store åbenbaringer at give den, idet han sagde: "I er lysets børn, og jeg forvandler 

jer til mine disciple. Sandelig, siger jeg jer: Alt det, I ser mig gøre, kan I også gøre i Faderens navn." 

Og faktisk bragte Messias, i hvem min Ånd manifesterede sig, nøglen til at åbne portene til den anden 

tidsalder og kraften til at bryde seglene, der lukkede Livets, Visdommens, Retfærdighedens og Evighedens 

Bog. 

18 Før hans ankomst tillod jeg den åndelige verden at besøge den menneskelige verden. I Mesterens 

kølvand var der ånder af lys og stor ophøjethed og også ånder af mindre ophøjethed. Både den ene og den 

anden var til stede på dette tidspunkt. De første viste sig som ydmyge tjenere fulde af hengivenhed. Blandt 

dem var den, der fortalte Maria om hendes høje skæbne til at modtage Faderens "ord" i sit reneste skød. En 

anden besøgte hyrderne i Betlehem for at give dem nyheden om fødslen af det hellige land, og en anden 

budbringer advarede den hellige familie mod den fare, der truede dem, og han ledte og beskyttede dem på 

deres flugt til Egypten. 

19 Mange manifestationer blev set i løbet af denne tid med glæde og tro hos mange. Men andre, der 

var fjendtlige og troløse over for det åndelige liv, tvivlede og benægtede denne sandhed. Men mine 

åndelige værter, som havde sværmet til, blev tiltrukket af det lys, som Mesteren udstrålede. 
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20 Lysvæsener i det guddommelige arbejdes tjeneste og andre oprørske og uvidende væsener gjorde 

sig gældende overalt, og blandt denne menneskehed dukkede de besatte op, som videnskaben ikke var i 

stand til at befri, og som blev udstødt af menneskene. Hverken lovlærerne eller videnskabsmændene var i 

stand til at gøre de syge mennesker raske igen. 

21 Alligevel var alt dette tiltænkt af Mig for at lære jer og give jer beviser på kærlighed. Jeg gav jer 

helbredelse af hans skabninger gennem Jesus, til manges forbløffelse. 

De vantro, som havde hørt Jesus tale om sin magt og kendte til hans mirakler, krævede de vanskeligste 

beviser for at gøre ham et øjeblik usikker og for at bevise, at han ikke var ufejlbarlig. Men denne befrielse 

af de besatte, det faktum, at jeg bragte dem tilbage til normale menneskers tilstand, blot ved at røre dem 

eller se på dem eller ved at rette et ord til dem, så at ånderne forlod deres sind, og begge blev befriet fra 

deres tunge byrde, forvirrede dem. 

Over for denne magt reagerede farisæerne, forskerne, de skriftkloge og skatteopkræverne forskelligt. 

Nogle anerkendte Jesu autoritet, andre tilskrev hans magt til ukendte påvirkninger, mens andre igen var 

ude af stand til at sige noget om den. Men de syge, som var blevet helbredt, velsignede hans navn. 

Nogle var blevet besat af en enkelt ånd, andre af syv, som Maria fra Magdala, og nogle af så mange, at 

de selv sagde, at de var en legion. 

22 I hele Mesterens liv fulgte den ene åndelige manifestation den anden. Nogle blev bevidnet af de 

tolv disciple, andre af folket ─ udendørs og i hjemmene. Det var en tid med mirakler, med "undere". 

Mænd og kvinder modtog tegn og kald fra det hinsides. De gamle og børnene var ligeledes vidner til 

disse manifestationer, og i de dage, der gik forud for Frelserens død på korset, trængte det himmelske lys 

ind i menneskers hjerter; væsenerne i den åndelige dal kaldte menneskers hjerter; og den dag Mesteren 

udåndede sin sidste åndedræt som menneske, og hans lys trængte ind i alle huler og i alle hjørner, i de 

materielle og åndelige hjem, i begæret efter de væsener, der længe havde ventet på ham ─ materialiserede, 

forvirrede og syge væsener, som var kommet af vejen, bundet med lænker af anger, som slæbte på byrder 

af uretfærdighed, og andre sjæle, som troede, at de var døde og bundet til deres kroppe ─ alle vågnede de 

op af deres dybe søvn og genopstod til livet. 

Men før de forlod denne jord, gav de vidnesbyrd om deres opstandelse og eksistens til dem, der havde 

været deres kære. Gennem alt dette oplevede verden disse manifestationer på denne nat med sorg og 

smerte. 

Folkets hjerter skælvede, og børnene græd over for dem, der havde været døde i lang tid, og som på 

denne dag kun vendte tilbage for et øjeblik for at vidne om den Mester, der var kommet ned på jorden for 

at sprede sin kærlighedssæd, og som samtidig dyrkede de åndelige marker, der var beboet af et uendeligt 

antal sjæle, som også var hans børn, og som han helbredte og befriede fra deres uvidenhed. 

23 Kendskabet til disse kendsgerninger blev videregivet fra generation til generation, og apostlene var 

på verdens veje, åbnede øjnene på den sovende menneskehed, viste den vej, der fører til et højere liv, slog 

et hul til det høje hinsides og forklarede deres Mesterens lære. De befriede også de besatte og helbredte de 

syge, ikke kun på kroppen, men også på sjælen. De opmuntrede og så med medfølelse på både dem, der 

bor i denne verden, og dem, der bor i en fjern verden. De følte den enes og den andens smerte, for der er 

ingen fremmed eller fjern smerte for den, der elsker. Den, der forbereder sig, er i stand til at opfatte 

klagen, bønnen eller behovet, uanset hvor de er. Og disse disciple underviste andre, så de kunne følge dem 

i opfyldelsen af deres mission på jorden. 

24 Jeg tillod disse manifestationer for at verden skulle reflektere og indse, at sjælen ikke dør, at dens 

liv er evigt, og at den på hver eneste gård, hvor den bor, har en afmærket vej, den er blevet instrueret i sine 

pligter og har en opgave at udføre. 

25 Jeg vendte tilbage selv efter korsfæstelsen for at vidne om Min sandhed og for at overvinde 

menneskehedens vantro. Og selv blandt Mine disciple måtte Jeg vise Mig selv for at bevise, at Jeg er 

Livet, og at Mit Liv er i alt skabt. Jeg fik mine tilhængere til at se mig og deres fingre til at røre ved mig 

for at befri dem fra deres pine. For efter at jeg havde fuldført mit arbejde på Golgata, var de fortvivlede, og 

det var nødvendigt at mit nærvær trøstede og opmuntrede dem. Men det var ikke hele meningen med 

denne begivenhed, det var en forventning om mit genkomst, en lektion af dyb betydning, som jeg gav jer, 

da jeg viste mig i ånden til de elskede disciples forbløffelse og glæde. Så indså de, at der ville komme en 

tid, hvor jeg ville komme så ─ på en åndelig måde ─ for at forklare alting og bringe jer et nyt budskab. 
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26 Dette er, hvad jeg sagde til jer dengang: "Det, jeg har sagt jer, er ikke alt, hvad jeg har at lære jer. 

For at I kan få alt at vide, må jeg først gå bort og sende jer Sandhedens Ånd, for at han kan forklare alt, 

hvad jeg har sagt og gjort. Jeg lover dig trøsten i prøvelsens tid." Men denne trøster, denne forklarer, er 

mig selv, der vender tilbage for at oplyse jer og hjælpe jer med at forstå den tidligere undervisning og 

denne nye, som jeg bringer jer nu. 

27 Det er mig, der har indledt den tredje æra, så I ved at foretage et grundigt studie kan kende årsagen 

til alle mine manifestationer og få kendskab til mine åbenbaringer. 

28 i den anden æra ─ i de år jeg levede i denne verden, var jeg omgivet af overnaturlige begivenheder, 

hændelser og væsener, og alt dette talte om vigtigheden af den periode, om realiseringen af mine løfter til 

den højt elskede menneskehed siden tidernes begyndelse. Og i dag, hvor jeg giver jer endnu en lektion og 

gør jer bekendt med det åndelige liv, giver jeg jer evner og gaver, så I kan blive sjæle-læger og på denne 

måde blive utrættelige frølæggere, lærere af sand visdom. Og til denne mission har jeg først og fremmest 

udvalgt "Israels folk", for at det skal være dem, der skal undervise de andre folkeslag. 

29 Menneskeheden af i dag, hvor stor den end er i jeres øjne, er meget lille i forhold til den verden af 

åndelige væsener, der omgiver den. Med hvilken magt invaderer disse legioner menneskenes veje, men de 

opfatter, føler og hører ikke den verden, der omgiver dem. 

30 Jeg forbereder jer, mine disciple, så I i alle sjæle kan være 

lys, så I kan være sande venner, brødre og søstre, rådgivere og læger for hinanden, og jeres intuition vil 

fortælle jer, hvem der er omkring jer, og hvad deres behov, mission eller reparation er. I, der er optaget af 

dette store arbejde, bør dog respektere og elske den skæbne, jeg har tildelt hvert enkelt væsen, og I bør 

ikke gå ind i videnskaber, der sænker jer fra den høje plads, hvor Min Barmhjertighed har placeret jer. 

31 Du er ikke længere uvidende. I dag går I fast, fordi I begyndte jeres arbejde for længe siden. Fra 

patriarkernes og profeternes dage og siden Moses' dage, hvor I blev vejledt og rådgivet med visdom, er 

alle jeres handlinger, bønner og ord blevet nedskrevet og har deres eftervirkninger i sjælen. De har været 

den begyndelse, der gjorde jer værdige til at modtage mine første store åbenbaringer og også til at være 

vidner til mine ankomster. 

32 Min forkyndelse i denne tid vil ikke være ufrugtbar, og for dem, der har hørt mig og brugt min 

lære, vil den være en skat af frugter af god smag. Når jeg holder op med at give mig selv til kende gennem 

mennesker, vil jeg efterlade mine vidner, mine disciple, som vil fortsætte deres arbejde, og derefter vil jeg 

fra dette folks skød få nye generationer af såere til at komme frem, som vil få denne sæd til at formere sig. 

33 Jeg inviterer jer til at vende tilbage til patriarkernes lykkelige dage. Forestil dig et øjeblik, at du 

lever et dydigt og enkelt liv som det, hvor fred, velvære og livsglæde hersker. Forestil jer de lykkelige 

tider, hvor manden vidste hvordan han kunne holde sig sund og stærk i krop og sjæl gennem sin tro og 

dyd, og vidste hvordan han kunne repræsentere Mig i retfærdighed, i vigør og styrke ─ de tider, hvor 

kvinden også var fuld af dyder, ømhed, moralsk styrke, skønhed i sin sjæl og krop, var livmoder og vugge, 

kilde til godhed og et eksempel på fromhed for sine børn, sin mand og far. 

34 Husk på de tider, hvor nogle havde et tag til at beskytte andre, hvor der var gæstfrihed og 

barmhjertighed, kærlighed og hensynsfuldhed. Når du igen oplever sådanne dage og omfavner ønsket om 

at elske og tjene din næste, at fremme freden i dit folk, freden i dit hjerte og i dit hjem, vil jeg invitere 

andre folk til at dele denne glæde. Her, i dit selskab, vil de finde broderskab og venskab, i dit hjerte 

oprigtighed. Under dit tag vil de finde ære og moral, på dit bord velsignende gaver og i dine ord lys og 

sandhed. Og efter at disse fredsøgende folk har besøgt jer og deltaget i jeres åndelige ideal, vil de vende 

tilbage til deres lande på deres lange eller korte rejser og efterlade et spor, et eksempel på åndelighed og 

sandfærdighed. De vil få lyst til at blive som dig, fordi de hos dig vil have opdaget hemmeligheden bag 

fred, sundhed og livsglæde, som du har fundet i opfyldelsen af mine love og i spiritualiseringen, som er 

enkelhed, ophøjethed og sandfærdighed i alle handlinger. 

35 Ser du denne menneskehed, der vendes og drejes i sin usikkerhed og smerte? Kan I mærke den 

mørke kappe af mørke, af forvarsel, der omslutter jeres planet? Mesteren siger til dig: "Den verden, som 

ikke kender min genkomst og ikke lever inspireret af mit ord, hvor langt væk føler den sig fra det åndelige 

liv! Men selv for at oplyse dens indbyggere vil ét bevis, ét kald være nok til at få dem til at omvende sig 

og indse, at den eneste opgave deres sjæle har på jorden er at perfektionere sig selv gennem de prøvelser, 

jeg sender dem. 
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36 Mange vil forstå denne store sandhed, før de har forladt deres kroppe i jorden og krydset 

tærsklerne til den "dal", som venter alle. Menneskeheden er kun et skridt fra denne erkendelse. Slørene vil 

blive revet over, og alles øjne vil åbne sig for den skjulte viden, og denne verden, som I synes er så stor ─ 

med dens enorme kontinenter, dens have og ørkener, dens lange veje, dens folk så utilgængelige for jer, 

deres racer så uforståelige ─ vil blive besejret af en lære, et ord, en åbenbaring. Men det vil ikke efterlade 

spor af blod, død eller smerte. 

37 Mennesket vil blive oplyst af et ord, der vil slukke ilden. Men denne ild vil være kærlighedens ild, 

og det spor den efterlader på sin vej vil være liv, sundhed, trøst og fred. Denne Lære er Min Lov, Mit Ord 

og Mit Evige Værk, som Jeg tilbyder endnu en gang til Mine børn, og den vil bryde frem med kraft fra 

alles hjerter, fordi den er skrevet i hver eneste sjæl, og dens segl er uudsletteligt. 

38 Hvad vil være begyndelsen på dette arbejde, og hvordan vil denne viden nå ud til folket? Jeg har 

forberedt alt på en perfekt måde: Jeg overtager en stor del af det som min opgave. Men jeg tillader dig og 

mine åndelige værter at deltage i dette arbejde, og det samme gælder mine budbringere, som jeg har 

betroet et uendeligt antal missioner, så I kan tage af sted som legioner af lys for at bringe denne 

åbenbaring og forklaring af de åndelige manifestationer, der er blevet en realitet i fortiden og i den 

nuværende æra, hvor meget få har gættet på deres omfang. Men dette lys skal nå alle uden forskel på 

social klasse eller race. I skal ikke holde jer tilbage af frygt for de vantro menneskers dom eller straf. 

39 Jeg vil instruere jer om, hvornår I skal gå i gang med arbejdet, for det vil være en tid med så store 

og klare tegn, at I vil høre åndeverdenens kald og denne verdens kald, som med sine begivenheder vil 

indikere, at jeres kamps time er kommet. Jeg vil tale til dig fra ånd til ånd og vejlede dig på din vej. 

Men jeg ønsker, at I, før I kommer til folk som lærere, skal komme som læger, og når I så har lindret 

deres smerte, kan de drikke af mit ords rene vand fra kilden. Søg først efter såret, sårene eller sygdommen 

og helbrede deres lidelser, og vend dig derefter til deres sjæle. 

40 Gå til dine medmennesker, som Jesus gjorde i den anden æra, og bring den helbredende balsam før 

mine ord. Men hvad er balsam, I disciple? Er det vandet fra kilderne, der velsignes og bliver til medicin 

for de syge? Nej, folkens. Den balsam, som jeg taler til dig om, er i dit hjerte. Jeg har lagt den der som en 

dyrebar essens, og kun kærligheden kan åbne den, så den ustoppeligt strømmer ud. 

Hvis du vil udgyde den på en syg person, vil det ikke være dine hænder, der helbreder, men Ånden, der 

flyder over med kærlighed, barmhjertighed og trøst. Miraklet vil ske der, hvor du sætter dine tanker. 

41 Du kan påvirke naturens væsener og elementer på mange måder for at bringe komfort til alle. Men 

jeg kan også sige dig dette: Vær ikke bange for sygdom, og vær tålmodig og barmhjertig over for alle. 

Hvad angår de besatte og dem, der er forvirrede i deres menneskelige sind, kan I ligeledes helbrede, for 

I besidder denne evne og bør stille den til rådighed for de væsener, der er i fortvivlelse og glemsel. Befri 

dem og åbenbare denne kraft for de vantro. Det er en af dette folks store missioner at bringe lyset derhen, 

hvor der er mørke, at bryde enhver trældom og enhver uretfærdighed og at få denne verden til at kende sin 

Herre og se sig selv, sit indre væsen, i fuld erkendelse af sandheden. 

42 Hjælp kærligt dem, der i den vildfarelse, at de stadig tilhører denne verden, lever forstyrret og 

forvirret i deres sjæl, med at finde vej ud af deres store fejltagelse. Brug ikke vold, men fyld dit hjerte med 

ømhed og medfølelse for at behandle alle væsener rigtigt. 

43 Har du ikke bragt lys og trøst til disse forvirrede væsener? Ja, siger mesteren til dig. Siden jeg gav 

dig denne viden, har du oplyst disse væseners vej. Men hvor stor må jeres tro og jeres bøn ikke være for at 

omvende disse sjæle. 

44 Kampen, hvor de mørke kræfter vil blive nedkæmpet, er allerede brudt ud fra den ene verden til 

den anden. Den store kamp finder sted i universet, og det er nødvendigt, at mennesket bliver overbevist 

om den, så det kan gribe til våben. 

Så længe verden forbereder sig og nærmer sig den endelige prøve, som skal bringe den frem i lyset, bør 

I bede, våge og bringe den helbredende balsam til alle, der har brug for det. Gå til dem i din bøn og giv 

dem beskyttelse under din åndelige kappe. For når I udgyder jeres væsen i kærlighed, vil jeg omslutte hele 

universet med min Ånd. 

45 Jeg beder jer, folkens, tab ikke et øjeblik modet over min snarlige afrejse. Styrk jer i mit ord og 

bed om fred i nationerne. 
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46 I fremtiden har du ikke til hensigt at vide, hvem du var før, og hvem du vil være i morgen. Tænk 

kun på, at du har været der, at du er der nu, og at du vil være der igen, og at du vil nå Mig ad den vej, jeg 

har udstukket for dig ─ at du er Israels ånd, det udvalgte folk, der skal udføre høje opgaver i Mit værk. 

Gør en indsats, så du kan opnå fred på jorden og lyksalighed i det hinsides. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 340 
1 Med kærlighed og barmhjertighed minder jeg jer om de ord, jeg gav jer i den anden æra, da jeg 

lærte jer at elske hinanden og at efterlade tydelige spor af min kærlighed på jeres vej. 

2 Jeg lærte dig at elske din Gud mere end noget andet skabt. Men i denne tredje æra vender jeg mig 

igen til jeres sjæl for at give den min kærlighed, mit lys og min barmhjertighed. 

3 Fjern jer ikke fra mit skød, for I ved ikke, hvad fremtiden vil bringe jer, og jeg vil ikke have, at I 

skal være svage til den tid. I er det udvalgte folk, som vil gå ud for at vise verden den sikre vej og stavelse 

for stavelse give den den instruktion, som jeg har betroet jer. Men Mit værk er ikke en anden religion ─ 

det har været mennesker, der har skabt religioner i overensstemmelse med deres intelligens. Mit værk er 

en doktrin, det er en lov, som jeg har bragt til jer siden tidernes morgen. 

4 I denne tid tømmer menneskeheden lidelsernes bæger og siger: "Det er Guds straf." Men Faderen 

siger til jer: "Jeg er kærlighed, og jeg straffer jer ikke. Det er jer selv, der 

har skabt renselse." 

I denne tid giver jeg jer undervisning, og I modtager den gennem ordet, gennem intuition, synets gave 

og åbenbaring. Jeg styrker din sjæl, så den ikke bliver overrasket af fristelser, som altid vil lede dig væk 

fra lysets vej. 

5 Jeg hører dem, der dybt inde i deres hjerte siger til mig: "Gør os værdige til at være en del af dit 

apostelskab." Men jeg siger jer, at efter 1950 vil jeg danne nye disciple og tjenere til mig, som vil modtage 

mine budskaber ved intuition og inspiration, så de kan tale til menneskeheden. 

6 I spørger jer selv, hvad betydningen af "de syv trin på himmelstigen" er, og jeres Mester fortæller 

jer med sikkerhed: Tallet syv betyder åndelighed, det er den åndelighed, som jeg ønsker at se i Mit 

Udvalgte Folk Israel. 

Du skal komme til Mig med alle dine dyder og udviklede evner. På det syvende trin eller trin i din 

udvikling vil du ankomme til mig og se Himlen åbne sine porte for at modtage dig. 

Jeg forlader jer ikke et øjeblik, og hvis smerten er i jeres hjerte, er det ikke fordi jeg har forladt jer, for 

min kærlighed er uendelig. Årsagen er, at Faderen har tilladt, at smerten når dig, så du kan vågne og blive 

vågen. 

7 I, elskede folk, er sammen med mig i menneskehedens stedfortræder. I er en del af Israels 

stammer, de 144.000 markerede af Mit Udvalgte Folk. Men nogle af jer er i ånden, og andre i materien. 

8 I skal bringe dette budskab om fred og trøst til alle steder på jorden, for menneskehedens behov er 

stort. Jeg har fyldt din rejsepakke med mine kærlighedsgaver og har lagt et sværd i dine hænder, så du kan 

fjerne det mørke, der ønsker at stoppe dig på din vej. 

9 I denne tredje æra har jeg dækket bordet for jer og givet jeres sjæl åndelig føde. For det er 

Helligånden, der oplyser jer, så I kan opnå åndelighed. 

10 Elias har været foregangsmand i denne tredje tid. Han har forenet jer i min kærligheds forhindring 

og hjælper jer til at fortsætte på denne vej, så I kan lære at tilgive og elske hinanden. Enhver, der følger 

min lære, vil opnå lys og fred i sindet, og glæden vil flyde over i hans væsen. 

11 I Min kærlighed har Jeg givet jer viljefrihed, så I kan komme til Mig gennem jeres egen vilje. Men 

da du ikke var i stand til at svæve op, kom jeg til dig for at lære dig vejen med min guddommelige 

kærligheds ømhed. 

12 Den sande spiritist vil ikke blive kendt på sine ord, men på sine gode eksempler. For at hjælpe jer i 

jeres opstigning kommer min lysende stråle til jeres verden for at oplyse og opløfte jeres sjæle. 

13 Folk har brug for min kærlighed, mit ord, som skal nå helt ned i deres hjerter. Mesteren kæmper 

utrætteligt for, at jeres sjæle bliver mere oplyste hver dag, så de, befriet fra uvidenhed, kan stige op til 

højere regioner. 

14 Mit riges porte er åbne, og "Faderens ord" kommer til jer med uendelig kærlighed for at vise jer 

vejen endnu en gang. 

15 Jeg er kommet til menneskeheden endnu en gang, men de har ikke følt mig, fordi jeg har vist mig 

åndeligt, og deres materialisme er stor. Når din sjæl er udsprunget af Min Guddommelige Ånd ─ hvorfor 

har menneskene så ikke følt Mig?..: Fordi de har bundet deres sjæle til materialismen, til de lavere 

lidenskaber. Men her er Guds lam, som kommer til jer som lys for at oplyse jer og bringe jer sandheden. 
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16 Mit ord er næring til din sjæl, det er det krystalvand, hvori den vil rense sig selv for at modtage fra 

sin Gud det, der tilkommer den. Stræb ikke efter jordens skatte, men efter de evige skatte, så I kan kende 

de herligheder, der omgiver jer. 

17 I svære øjeblikke, når du føler dig trist og nedtrykt, så rejs dig i bøn, så du kan modtage 

barmhjertighed fra din Fader. 

18 Mit folk, I føler jer nedtrykte, fordi I har manglet tro og tillid. Men jeg siger jer sandelig, at hvis I 

mangler tro, vil I miste modet, og jeres sjæl vil føle sig svag, trist og nedtrykt. Jeg ønsker, at I skal sætte 

jeres tro og tillid til jeres Fader, så I kan få alt det, I har brug for. Elsk, så I kan blive lykkelige, vær gode 

og ubesværede, lid med tålmodighed og tilgiv din næstes fornærmelser. 

19 Jeg har kaldt jer, så I kan modtage min lære igen, og så I kan lade mig bo i jeres hjerte og gøre min 

vilje ─ så jeg gennem jeres formidling kan åbenbare mig selv gennem gode gerninger. 

20 I den Anden Tidsalder åbenbarede Jeg, Kristus, Mig selv gennem Jesus af Nazareths læber, og da 

menneskene kaldte Mig liv som menneske, fortsatte dette lysbudskab med at oplyse jeres verden, og det 

vil det også gøre i al fremtid. 

21 Gennemdrøft hvert eneste af mine ord, så vil du være i stand til at nå frem til sandhedens lys, og 

din sjæl vil blive stadig større og stige op ad mit åndelige lys' perfekte stige. 

22 Mit lys har altid været blandt mennesker og har åbenbaret sig gennem mine budbringere. 

Apostlene fra den anden æra ─ oplyst af Helligåndens lys ─ har sået den åndelige sæd i min lære. 

I den tredje æra underviser jeg jer med uendelig kærlighed, idet jeg også bruger det menneskelige 

intellekt, så når I føler jer fulde af dette lys og denne barmhjertighed, kan I bringe disse stråler af lys og 

barmhjertighed til menneskeheden. 

Som jeg instruerer jer, så instruer ─ som I modtager fra mig, så bring mit ord til jeres medmennesker 

med uendelig kærlighed. Du skal ikke påpege din næstes overtrædelser, for jeg er ikke kommet for at 

afsløre dine overtrædelser. Gå på min vej og så roser, selv om du må høste torne. Hvis tornene sårer dit 

hjerte, vil jeg helbrede dine sår. Jeg vil give dig helbredende balsam, trøst og styrke til din sjæl. 

23 Mit folk: I verden er der trængsel, men sandelig, siger jeg jer, den skal ikke vare evigt. For jeg er 

kommet for at fjerne mørket i verden og efterlade dens åndelige lys, så denne store trængsel kan blive 

fjernet for evigt, så menneskeheden kan føle sig lykkelig, som det er min vilje. Men giv ikke Faderen 

skylden for jeres lidelser eller for jeres krige, for det har ikke været Min vilje. 

24 Jeg har tilbudt jer fred, enhed, broderskab og velvilje og har lært jer at elske hinanden. Jeg ønsker 

ikke krigere i din verden, og jeg ønsker heller ikke, at smerte skal tage besiddelse af dig. Det var 

menneskene, der ville det sådan, fordi de ikke vidste, hvordan man elsker og tilgiver hinanden. Jeg, 

Faderen, har tilgivet jer; thi da jeres synd var stor, var også jeres trængsel meget stor. Jeg har tilgivet jer 

for jeres smertes skyld, for enhver, der lider og græder, fortjener jeres himmelske Faders medfølelse og 

barmhjertighed, og i denne tid tørrer jeg jeres tårer. 

25 Elsk og tilgiv, så du kan nå mit rige og bære en lysklæde på din sjæl. Jeres Mester viser jer vejen, 

så I kan redde jer selv. Men ligesom jeg rækker min hånd ud til jer, bør I række den ud til jeres 

medmennesker og forsigtigt guide dem på vejen og vise dem jeres kærlighed og velvilje. 

26 Hvad har været årsagen til jeres smerte, mit folk? Dine fejl. De er blevet til torne, der har såret 

jeres hjerter. Men min kærlighed heler dine sår. 

27 Jeg siger til dig: Giv ingen grund til at du fortjener smerte. Kom ind på min vej med dydernes 

hvide klæde, for at du kan komme ind i himmeriges rige. 

28 I skal være en del af de åndelige skarer af lysende væsener, fordi jeg har givet jer Helligåndens lys, 

så I kan stråle som stjernerne på himmelhvælvingen. 

29 Jeg siger jer igen: Jeg er Sandheden, Vejen, Lyset og Livet. Kom til Mig, for Jeg kalder jer til at 

gøre brug af disse høje egenskaber fra Min Guddommelige Ånd. 

30 På dette tidspunkt viser jeg jeres ånd vide horisonter, så I kan frigøre jer fra materialisering og 

reflektere over alt det gode, I kan gøre for menneskeheden. 

31 Med villighed og lydighed skal du udføre mine ordrer og kontrollere din krop, så du gør min vilje i 

samspillet mellem sjæl og krop. 

32 Du har min kærlighed og mine åndelige fordele. I, som har min fred, bør bede for de nationer, der 

er i kaos. 
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33 Jeg gør Mig selv mærkbar i menneskers hårde hjerter ─ dem, der har til hensigt at opildne til krige 

─ så de kan indse, at Min vilje er stærkere end deres krigeriske hensigter. Hvis disse menneskers hjerte 

forbliver hårdt og ikke tillader sig selv at blive ændret af Min vilje, vil Min retfærdighed blive følt over 

hele kloden. 

34 Bed for menneskeheden, elskede folk, kæmp og arbejd for at de gennem din mægling må modtage 

min barmhjertighed. For dette er jeres mission og den erstatning, som jeres sjæl har i denne tid, så I kan 

opnå fortjeneste. 

35 Sov ikke, Israel, gå fremad med Helligåndens lys i opfyldelsen af din vanskelige mission. I denne 

tid går ungdommen ud, og ligesom Kain røver brødrene hinanden livet fra hinanden. 

36 Rejs dig op og bring verden mit lys og balsam for dens store lidelser. Kæmp med lysets sværd og 

red verden fra dens synd. Fjern gennem din bøn de dårlige påvirkninger, der forfører mennesker. Jeg 

ønsker, at verden skal anerkende jer som budbringere af min guddommelighed, og at I i denne tid, hvor jeg 

dømmer jer alle, skal være mine tjenere, i hvem jeg har lagt lyset og magten til at knuse verdens mørke 

intriger. 

37 Beskyt dine børn mod afgudsdyrkelse i denne tid. I de forskellige religiøse samfund er der mange, 

der spørger mig: "Herre, du sagde, at du ville vende tilbage. Hvorfor åbenbarer du dig ikke for os?" Det er 

de mennesker, der ikke har forstået mig, for jeg er i øjeblikket ved at opfylde mit ord og gøre min vilje 

blandt mine udvalgte, så de kan være de budbringere, der vækker menneskeheden og vidner om mit 

nærvær i denne tid. 

38 Israel: I denne tredje æra venter store skarer på jer. Du bør være som en regnbue af fred og lys, når 

du bringer dem de gode nyheder. 

39 Det er nødvendigt, at du taler til dem, der skjuler Mit Ord og fordrejer Min lære. Tal til dem i al 

klarhed, jeg vil hjælpe dig, så du kan forsvare dit synspunkt over for dem. For det er mennesker, der er 

årsag til, at mit værk i morgen bliver fejlbehæftet og min lov forfalsket, fordi de har tilføjet noget til mit 

værk, som ikke hører til det. 

40 Menneskeheden vil acceptere min undervisning af overbevisning, men mine sande tjenere vil ikke 

optræde som herrer over for mennesker. I morgen skal I modigt tage af sted for at opfylde jeres mission i 

nær og fjern, så verden kan komme ind i sig selv og opfylde min vilje. Men hvor mange prøvelser venter 

dig ikke, Israel! Hvor mange af mine børn vil ikke rejse sig som sultne ulve, fordi de ønsker at ødelægge 

dig! Og hvis du ikke er forberedt, vil du føle stor smerte, selv om det ikke er min vilje. Vær forberedt og 

følg hver eneste af mine instruktioner, så lykken kan herske blandt jer og i menneskeheden. 

41 Du lader dit liv gå forbi dig og beder mig om at tilgive dine overtrædelser, ligesom du tilgiver dine 

medmennesker. Men sandelig siger jeg jer, at det kun er læberne, der gentager de sætninger, som I har lært 

udenad, men det er ikke jeres hjerte, der giver mig en ægte og sand frugt af jeres gerninger. 

42 Nogle gange, når en prøvelse tynger jer, og I fejlagtigt tilskriver den en guddommelig straf, siger I 

til mig: "Herre, når jeg har tilgivet min bror ─ hvorfor tilgiver du så ikke mig?" I stedet for at sige: "Fader, 

tilgiv mig, når jeg måske ikke har tilgivet min bror med den sandfærdighed og oprigtighed, som du har 

lært os." 

43 Hvis du lærte at meditere dagligt i kort tid, og hvis din meditation vedrørte det åndelige liv, ville 

du opdage uendelige forklaringer og modtage åbenbaringer, som du ikke kunne få på nogen anden måde. 

44 Din sjæl har allerede lys nok til at stille spørgsmål til mig og modtage mit svar. Menneskets sjæl 

har allerede nået et højt udviklingstrin. Iagttag dine medmennesker fra ydmyge baggrunde, som på trods af 

deres manglende viden overrasker dig med deres dybe observationer og den klare måde, hvorpå de 

forklarer sig selv, hvad der for mange andre er noget uforklarligt. Får de det fra bøger eller skoler? Nej, 

men af intuition eller af nødvendighed har de opdaget meditationens gave, som er en del af den åndelige 

bøn. I deres afsondrethed, beskyttet mod påvirkninger og fordomme, har de opdaget vejen til at 

kommunikere med det evige, det åndelige, det sande; og nogle mere, andre mindre, men alle, der har 

mediteret over livets sande essens, har modtaget åndeligt lys i deres sind. 

45 Mennesket vil opdage sandheden ved hjælp af sin ånd, alle vil føle mit nærvær; for jeg har allerede 

fortalt jer dengang, at alle øjne vil se mig, når tiden er inde. 

46 Denne tid, som I lever i, er netop den tid, som Mit Ord og Mine profeter fra tidligere tider har 

bebudet, hvor alle mennesker skal se Mig ved hjælp af deres åndelige sansninger og evner. 
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47 Det vil ikke være nødvendigt for dem at se mig på en begrænset måde i en menneskelig form for at 

kunne sige, at de har set mig, men det vil være nok for deres ånd at føle mig og deres intellekt at forstå 

mig for at kunne sige helt sandfærdigt, at de har set mig. 

48 Kærlighed og tro og intelligens kan se uendeligt meget længere end dine øjne kan. Derfor siger jeg 

jer, at det ikke er nødvendigt for mig at begrænse min tilstedeværelse til den menneskelige form eller ved 

hjælp af en symbolsk figur for at få jer til at se mig. 

49 Hvor mange af dem, der så Mig eller bevægede sig sammen med Mig i den anden æra, vidste ikke 

engang, hvem Jeg var. På den anden side, hvor mange, som ikke engang vidste, hvornår jeg blev født som 

menneske, så mig i ånden, genkendte mig ved mit lys og nød mit nærvær på grund af deres tro. 

50 Åbn alle jeres øjne og bevis ved jeres tro, at I er lysets børn. 

51 I kan alle se Mig, men det er afgørende, at I har god vilje og tro. 

52 Rigets porte, det åndelige hjem, som du skal nå frem til for at få alt at vide, står åbne i forventning 

om din sjæl. 

53 Gør det størst mulige i dette liv for at få den nødvendige styrke til at stige op til lyset, når din sjæls 

befrielse sker. Men vær stor i kærlighed og tilgivelse, i barmhjertighed og lys, så at I, når timen kommer, 

hvor I skal forlade kroppen, let vil slippe af med jeres jordiske byrde, og så vil I frit og uden snublen nå 

frem på opstigningens vej til fredens hjem. 

54 For at hjælpe jer i jeres udvikling stiger Mit Ord endnu en gang ned til menneskene for at vise dem 

frelsens vej. Kærligt tager jeg mennesker af god vilje i hånden for at føre dem til lyset og vise dem de 

skønheder, som de aldrig før har opdaget, ved hvert skridt på vejen. 

55 Når jeg taler til jer om skønhed, henviser jeg ikke til naturen, for den har I vækket og udfoldet jeres 

sanser. Jeg taler om det åndelige livs skønheder, som I ikke kender. For da I har været kolde eller ligeglade 

med dem, har I nøjedes med billeder eller figurer skabt af det menneskelige sind. 

56 Jeg giver dig nøglerne til at åbne dørene til din evige lyksalighed. Disse nøgler er kærlighed, 

hvoraf barmhjertighed, tilgivelse, forståelse, ydmyghed og fred udspringer, som du skal gå igennem livet 

med. 

57 Hvor stor er ikke din ånds lykke, når den har herredømmet over materien og nyder Helligåndens 

lys! 

58 Livets prøvelser får dig til at miste troen for en kort tid. Men stol på mig, jeg opmuntrer dig til at 

opfylde din mission, og dag for dag vil jeg fortsætte med at styrke din tro. 

59 Jeg har forberedt jer, så menneskehedens renselse kan finde sted gennem jeres mægling ─ så I kan 

bringe mit lys til de nationer, der står over for deres store problemer. Menneskeheden skriger og søger 

frihed for at kunne gå ind på vejen til åndeliggørelse. 

60 Hver dag venter jeg på mine nye disciples ankomst for at betro dem mit værk og gøre dem til et 

eksempel på ydmyghed og et rent spejl for menneskeheden. De skal uden at prale af, at de er mine 

udvalgte og kæmpe og arbejde som troens prædikanter for at bringe mit lys til verden. 

61 Der er mange skarer, der hører Mig i denne tid, men få er dem, der har forberedt deres hjerter som 

en helligdom for Min Guddommelighed. 

62 Tiden for min manifestation blandt jer er kort, og derfor ønsker jeg at se jer forberedt. Jeg siger jer, 

mine børn, mit riges porte venter på jer, som da I i den første æra gik gennem ørkenen med Moses for at 

nå Kanaans land. I er som den fortabte søn, idet I vender tilbage til Min Faders bryst, føler Min kærtegn på 

ny og får Min undervisning, og når I er kommet nøgne til Mig, har Jeg dækket jer med Min åndelige 

kappe, så I ikke skammer jer. Jeg har vist jer en ny dag og givet jer mad fra mit bord. For jeg har set jeres 

fald, og som Fader har jeg følt med i jeres smerte. Men i denne tid har jeg bragt jer trøst, mit ord som det 

evige livs brød, min fred og glæde i jeres liv, så I kan føle jer i jeres Faders arme. 

63 Den åndelige verden følte også lykke, da den så, at du igen var sammen med mig. Den har sluttet 

sig til jer for at arbejde i min korridor, for at tage imod de trængende og syge, for at fjerne mørket og give 

balsam til de åndeligt syge. 

64 Lige når I fjerner jer fra Mig, våger Jeg over jer så tættere på, så I ikke falder ned i afgrunden, for 

Min kærlighed er grænseløs. Det er jer, som jeg har reddet fra de oprørte bølger for at vise jer frelsens 

havn. Jeg vil vejlede dig på vejen, og min åndelige verden vil beskytte dig og hjælpe dig med at stige op til 

mig. 
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65 Antallet af mine tjenere er blevet mangedoblet, men kun nogle få vil være lydige, når min 

manifestation gennem det menneskelige sind er forbi. Men jeg siger jer, at I vil få min manifestation 

åndeligt. Efter at have modtaget min undervisning side for side er det nu jeres opgave at gå ud og foretage 

opfordringen til menneskeheden. 

66 I bærer Helligåndens gaver og min kærlighed i jeres sjæl, så I kan blive anerkendt som det 

spiritualistiske trinitariske marianerfolk. 

67 Helligånden vil oplyse jer, instruktionsbogen vil forblive åben, og stavelse for stavelse vil I forstå 

alt det, som jeres Mester har givet jer i denne tid. Det vil være det tredje testamente, der vil nå 

menneskeheden ─ det ord, som jeg har bragt til jer i denne tredje tid gennem det menneskelige sind. 

68 Når lyset fra min Hellige Ånd oplyser jer helt og holdent, vil I forberede jer med oprigtighed og 

kærlighed, så I kan tage betydningen af mit ord og bringe det til menneskeheden som næring og balsam. 

69 Suk og suk fra denne menneskehed når Mig. Men jeg spørger dig: Hvem har såret dig? Du er tavs, 

og derfor fortæller jeg dig, at det er dine fejl, der har plaget dig. For menneskene har strøet deres vej med 

stikkende torne uden at ville forstå, at de senere ville blive nødt til at gå på dem. 

70 Nogle gange synes du, at det er uretfærdigt at lide under konsekvenserne af fejltagelser begået af 

dem, der levede på jorden for længe siden. Men hvem af jer kan sige, at han ikke var en af dem, der såede 

stien med torne? 

Mange mennesker vil smile af denne lære, men det vil ikke være deres sjæl, der håner den ─ det vil 

være deres hjerte. For mennesket har altid været skeptisk og vantro, når det gælder det åndelige. Men det 

vil være nok for mig, at mit ord er kendt af dem, så noget i dem, på trods af deres ironi og vantro, vil 

fortælle dem, at dette ord kan indeholde en kerne, som de ikke kan genkende på grund af deres dumhed. 

71 Hvem vil, når han kender min lære, stadig forsøge at undslippe den guddommelige retfærdighed? 

Ingen. 

72 Hvor mange mennesker har ikke efter at have levet et liv i synd set sig selv uden lidelse og smerte 

hele livet igennem, og da deres sidste time i verden er kommet, har de troet, at de har latterliggjort den 

guddommelige retfærdighed eller i det mindste undsluppet den. 

Når de så er i den "åndelige dal", har disse væsener ─ i stedet for at finde den evige pine, som der blev 

talt om til dem på jorden ─ med overraskelse set sig omsluttet af en brise af lys og fred, der er egnet til 

eftertanke og samvittighedsundersøgelse. Hvem skulle i disse øjeblikke fortælle dem, at de skulle gå den 

vej, de havde tilbagelagt på jorden, igen? Så mærker sjælen vægten af en klog og ubønhørlig retfærdighed 

over sig. Men den er materialiseret og forstår intet af evigheden eller af sjælens fuldkommenhed. Den gør 

oprør, fordi den anser alt det uretfærdigt, som nødvendigvis er retfærdigt og kærligt. 

73 Hvis I alle allerede havde denne viden, ville den måde, hvorpå I bærer jeres problemer og lidelser, 

være anderledes. Der ville ikke være nogen fortvivlelse i dine lidelser, men du ville tværtimod have den 

indre tilfredsstillelse af at opfylde en reparation for at rense din sjæl, og i stedet for at blasfemere og gøre 

oprør ─ og dermed gøre denne reparation endnu længere og mere smertefuld ─ ville du dag efter dag 

stræbe efter at lette byrden i håbet om at føle din sjæl fri for pletter. 

74 I denne tredje tid, som er dommens tid, hvor den åndelige reparation skal nå sit højdepunkt for 

derefter at gøre plads til en ny tidsalder, gør jeg min stemme hørt i verden for at vække menneskene fra 

deres søvn og vise dem vejen til at ændre deres lidelsesbæger til et vinbæger med evigt liv. 

75 Jeg har afsløret for jer, hvordan I kan forkorte trængselsdagene og befri jer fra den torn, som I har 

såret jer selv med, og jeg har fortalt jer, at jeg ikke ønsker, at I skal fortsætte med at såre jer selv 

undervejs. Jeg bekæmper jeres fejl ved at give lys til jeres sind, så det forstår årsagerne til dets lidelser og 

ved, hvordan det kan undgå dem. På denne måde vil du ikke længere give skæbnen eller dine 

medmennesker skylden for alt, hvad der sker for dig. For tanken om selv at være ansvarlig for det vil ikke 

få jer til at vente, indtil jeres ulykker ophører, men I vil straks gå i gang og bruge alle jeres kræfter og 

viljestyrke til at befri jer fra lidelsens, syndens og uvidenhedens åg. 

76 Lyset er spredt over hele jorden, og ingen, der hører dette ord, vil have ret til at sige, at det har 

bragt ham i forvirring. Før denne undervisning når frem til jordens folk, vil min åndelige tilstedeværelse 

have vækket dem, og de vil forvente et godt budskab. 

Mit budskab vil komme for at velsigne dig, for at trøste dig, for at hjælpe dig med at bryde ud af 

materialismen og for at stige op til et bedre liv, der er tættere på sandheden. 
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77 Så, disciple: Hvis I er nødt til at vende tilbage til verden en eller flere gange, så lad det ske for at I 

kan høste velsmagende frugter, som I tidligere har plejet, for at jeres sjæl kan opleve den tilfredsstillelse at 

have mulighed for at afslutte et arbejde, som den har påbegyndt. 

78 Forlad ikke denne planet uden først at have fuldført det arbejde, som din ånd har fået overdraget. 

79 Hvor smertefuldt er det ikke for den, der skal vende tilbage og finde det arbejde, som han forlod, 

knap nok begyndt, og som han nu skal se forenet med nye opgaver, ansvar og arbejde! 

80 Jeg kommer for at hjælpe dig med at rette op på dine fejltagelser, for at afsløre dig hemmeligheden 

om at erstatte et tabt år på én dag og et dårligt brugt århundrede på ét år, og dermed gøre dig i stand til at 

tage evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 341 
1 Hvis mit budskab om kærlighed engang var blevet forstået, ville menneskeheden leve i fred. Men 

mennesket foretrækker at tilfredsstille sig selv og har glemt min lov. 

2 Folk: I jeres bestræbelser på at sprede mit værk, skal I ikke kun arbejde for jeres egen fremgang; 

spred dette lys til alle uden undtagelse. 

De, der fortsat holder åndeligt fast ved de vante ideer, der er blevet overleveret i århundreder, og som 

derfor ikke har gjort sig fri af deres fanatisme, vil ikke se mit lys som I. 

Din ånd har accepteret denne guddommelige åbenbaring ─ men hvad er din forpligtelse over for 

menneskeheden? At stille den viden til rådighed for dem, som I har opnået ved at vidne om sandheden 

gennem jeres gerninger. 

3 Jeg har udvalgt jer til at viderebringe det budskab om kærlighed, som jeg har givet jer. Jeg har 

åbenbaret for jer, at jeg er inden i jer og uden for jer. Men I spørger Mig: "Herre, hvordan kan vi nå 

perfektion for at komme til Dig?" Og jeg fortæller jer som svar, at I gennem jeres egne fortjenester vil 

stige højere og højere, indtil I når Mig. Derfor råder jeg jer altid til at åndeliggøre jer selv, til at stige op og 

til at bruge jeres evner. 

4 I har ikke længere brug for særlige former for tilbedelse eller ritualer eller billeder, som hverken 

har liv eller kraft. Du er blevet skabt "i din Guds billede og lighed", fordi du har ånd, kraft og gaver til at 

gøre godt. Lad dig inspirere af skabelsen i din mission, som har liv og afslører din Herres magt og styrke. 

Kig på himlen, observer dine omgivelser, hvordan alting opfylder sin opgave. Se, hvordan 

kongestjernen giver liv til denne natur, og hvilken harmoni der er mellem dens vitale elementer og den 

kim, der spirer fra jorden. Alt afslører Guds storhed i fuldstændig harmoni. 

5 Kristus beherskede materien i sin fuldkommenhed, og derfor udførte han miraklet med at give de 

blinde synet og få de lamme til at gå. Det var ånden, der åbenbarede sig gennem kroppen. Du skal stadig 

udvikle dig, så din ånd kan beherske kroppen og åbenbare sig gennem den. 

6 Igen kommer jeg til dig som kærlighed og barmhjertighed. Men mit lys strømmer ud over alle, for 

verden har brug for åndelig orientering. 

7 De mennesker af god vilje, der formaner folk og giver afkald på enhver personlig fordel og 

forfængelighed ─ de, der virkelig ved, at menneskene er langt fra deres åndelige Fader, og at det er 

nødvendigt for dem at gå ind i sig selv, komme til fornuft og lytte til Lysets ord, så de kan åndeliggøre sig 

selv ─ de, der arbejder for deres medmenneskers bedste, uanset hvilken religion eller doktrin de tilhører ─ 

de vil forkynde sandheden, og sandheden er Gud. 

8 Min lære er universel, og i takt med at den menneskelige sjæl udvikler sig, vil den oplyse alt det, 

der er tilfældigt, og søge spiritualisering, lys og retning til sin perfektion. 

9 Elsk din Gud og din næste, for verdensforståelse er baseret på dette. 

10 Jeg har betroet mit værk til dig, så verden kan modtage mit ord gennem din formidling. Gå til alle 

på lige fod, gør ingen forskel på race eller hudfarve, for alle har brug for den samme åndelige næring. For 

hver god gerning, du udfører, vil din sjæl blive fyldt med glæde. Du vil føle min fred og større styrke til at 

bevæge dig fremad i fuldførelsen af din åndelige forening. 

11 Med kærlighed venter jeg på, at de får, der har forladt forhindringen, vender tilbage ─ de får, der 

nu går andre veje. På dette tidspunkt gennemtræder jeres Mester ørkenen for at søge dem, der er gået på 

afveje ─ dem, som jeg nu ser, selv om jeg har udgydt min nåde og min kærlighed til dem, viklet ind i deres 

store storme. 

12 Elskede disciple, sjæle, I er udgået fra mig: Jeg har forberedt jer i denne tid med min kraft og med 

min kærlighed, så I ikke vil lade jer rive med af den forvirring, der omgiver verden. 

13 Snart vil tiden for min manifestation gennem det menneskelige intellekt slutte, og derefter skal I 

drage ud for at vidne blandt menneskeheden. Jeg har ført jer ind i redningsbåden og har gjort jer til mine 

soldater i den tredje æra, som skal kæmpe for at få verden til at føle tillid og kærlighed til sin Gud. 

14 Du skal være som et klart spejl for verden. Du skal se mit ord blive opfyldt fra den første til den 

sidste. For I er mine tjenere, som opfylder mine ordrer med ydmyghed og lydighed, og som bærer den lov, 

der er skrevet i deres hjerter. 
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15 Som Mester lærer jeg jer ydmyghed, så I kan tage af sted med Mig som eksempel og gå ud til alle 

provinser. For folket er sultent og tørstigt efter mit ord. 

16 Det er nødvendigt, elskede folk, at I begiver jer ud på de forskellige stier på jorden. For se, selv i 

den mexicanske nation er der mange, der ikke har kendt mit arbejde. Erkend, at der i verden allerede er 

dem, der rejser sig, som hævder at arbejde i mit navn, selv om det er dem, der er i åndelig nød. 

Men I, som er blevet rigeligt begavet af min Guddommelighed ─ hvad er jeres opgave? At gøre Min 

lære kendt. I skal ikke skjule jer for verden eller nægte den den barmhjertighed, som den mangler. 

17 Sekterne, kirkerne og de forskellige doktriner vil stå i vejen for jer og vil lede jer på afveje ved at 

erklære sig som indehavere af sandheden og hævde at være mine disciple. I skal imidlertid tage af sted for 

at udføre mine ordrer. Jeg giver jer denne advarsel, så I kan være klar til kamp. Jeg vil være med jer og 

gøre jer kendt for menneskene som mæglere af min fred, som den balsam, der lindrer deres smerte. 

18 Gennem din lydighed vil du stige højere op trin for trin, indtil du når toppen af bjerget. Der venter 

jeg på de markerede fra de tolv stammer af det velsignede folk Israel. 

19 Min instruktion i denne tid er det Tredje Testamente, hvor I finder mine bud, og som jeg har givet 

jer i billedlig forstand og også i klar form, så I kan tage det fra det, der er bestemt for hver enkelt af jer. 

Jeg har indgraveret mit ord i dig, Israel, med uudslettelige bogstaver, og intet kan få det til at gå tabt, og 

således vil du til enhver tid kunne vidne om det, som jeg har betroet menneskeheden i min fuldkomne 

visdom. 

20 Det er gennem bøn, at I kommer til mig, støttet af min åndelige verden, som beskytter jer. I kender 

allerede denne vej, for i de lektioner, jeg gav jer i den tredje æra, tog jeg jer i hånden og instruerede jer i, 

hvordan I kan nå mig gennem bøn. 

21 Mit ords lys er foran dig som et fyrtårn, der oplyser dit liv. Du vil ikke længere kunne fortabe dig, 

for jeg er foran dig. I er skyndt jer herhen på mit kald, fordi I elsker mig og har fundet mig åbenbaret i al 

min herlighed. De, der har set mit nærvær i åndeligt syn, har været glade, men I har alle set mig med jeres 

kærligheds og tros øjne. I har alle nydt mit ord som nektar, som et udsøgt måltid og som en balsam, der 

også helbreder. 

22 I vil ikke længere kunne forveksle Mit Ords frugt med andre frugter, fordi I nu kender smagen og 

ved, at den indeholder al perfektion. I øjeblikket forbereder jeg jer på at tale til andre, når tiden er inde, når 

jeres forberedelse er stor, og I frigør jer fra jeres materialisme. 

23 Jeg udgyder essensen af Mit Ord, Min Kærlighed og Mit Lys over alle sjæle, og alle, der søger 

Mig, finder Mig. 

I alle de religioner, doktriner og trosretninger, der findes på jorden, har jeg fundet ophøjede mennesker, 

der søger Mig i åndeliggørelse ─ sjæle, der har frigjort sig fra al materialisme og har rejst et tempel for 

Mig i sig selv. Intuitivt har de modtaget fra mig, fordi jeg har åbenbaret for dem ─ ligesom jeg har 

åbenbaret for jer ─ alt det, der hører til den tredje æra. De har også læst i Skrifterne, i Mit Ord givet i den 

Anden Tidsalder og i fortolkninger og diskussioner, at jeg med det hælder Mit lys ud blandt jer, og jeg har 

modtaget frugterne af deres ånd med kærlighed. 

24 De forbereder store værker, når de ser menneskeheden fortabt og desorienteret. De har rejst sig, har 

gjort sig fortjeneste og har sagt til mig: "Tilgiv dem, der er uvidende. Vi har dit lys, dine gaver og din 

styrke i os, så vi kan opfylde dine bud." De bygger på loven, på mit ord givet i tidligere tider, og de 

undersøger profetierne og de meddelelser, som jeg har givet til mine disciple, og siger til sig selv: "Nu er 

tiden inde." Derfor søger de mig, og derfor er jeg hos dem, fordi jeg ikke har skjult mig for menneskene. 

Enhver, der søger mig, har mig hos sig. 

25 Jeg er den universelle Fader, min kærlighed kommer ned til alle hjerter. Jeg er kommet til alle 

jordens folkeslag. Men hvis jeg har valgt denne mexicanske nation til at lade mit ord og mine åbenbaringer 

blive udgydt over den i al deres fylde, så er det fordi jeg fandt den ydmyg, fordi jeg opdagede dyder i dens 

indbyggere og inkarnerede "Israels folks" sjæle i dem. 

Men ikke alle tilhører denne nationalitet, ikke alle er inkarnerede. Spredt ud over hele verden er der 

stadig sjæle, som hører til de udvalgte. De er blevet mærket, jeg har åbnet deres øjne, jeg har gjort deres 

hjerter følsomme, og fra ånd til ånd taler de med mig. 

26 I har fået mit ord og mine manifestationer gennem det menneskelige intellekt, og gennem jeres 

gaver har I set udfoldelsen af dette værk i den tredje æra. Derfor, folk, I er mine vidner, som skal tale med 
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fuld overbevisning om det, de har set og hørt, som skal udforske alle mine ord, som skal fortolke min lov. 

For de andre har på trods af deres intuition og træning ikke al den viden, som du har. Deres fortjenester er 

store, for de har ikke hørt mig i den form, som I har hørt mig. Alligevel er de forenet med dig i tanken. 

Der vil komme en dag, hvor I vil mødes på vejen og genkende hinanden. Jeres åndelige blik vil opdage 

sjælen i dem, de bærer ─ deres styrke og deres dyd, og i det øjeblik vil I give hinanden hånden og vide, at 

den vandringsmand, der krydsede jeres vej, også tilhører mine udvalgte. 

27 Ikke alle vil høre mit ord i denne form. Hvorfor, Israels folk? I ved ikke, I ved ikke, om det er på 

grund af jeres manglende enhed eller på grund af jeres lave åndelighed. Men vær forenet med dem, for de 

er ligesom I ansvarlige for menneskeheden. 

28 I skal gøre jeres del, bede for dem og vejlede dem. Blandt mine udvalgte er også dem, der har viet 

sig selv til at tjene min Guddommelighed og bærer et klæde som præster. Blandt de udvalgte er de mest 

ydmyge, som lever ubemærket blandt folkemængderne. Der er også dem, der repræsenterer jordens love 

og regeringer. Jeg er den eneste, der kender deres nummer og kan genkende dem. Du, Israel, skal kende 

dem på din åndelige forberedelse. 

     I skal alle danne ét legeme og én vilje i prøvelsens øjeblik, hvor jeg må kræve, at Israels folk skal 

spredes for at så min sæd overalt. Lad dig ikke påvirke i dette øjeblik. Nogle af jer vil gå ind i 

institutionernes skød og dér opfylde jeres mission af kærlighed, barmhjertighed og undervisning. Andre 

vil gå til indbyggerne i de store byer. Du vil gå ind blandt disse uvidende mennesker, og der vil du kæmpe 

mod fanatismen og uvidenheden hos dem omkring dig. 

29 Tiden for opfyldelsen af din mission er endnu ikke kommet. Jeg har endnu ikke markeret dit 

nummer fuldt ud. I befinder jer stadig i undervisningens tid, I er mine elever og disciple. Men den tid skal 

komme, hvor I skal blive lærere, hvor folk vil bede jer om et ord, og dette ord, der kommer fra jeres læber, 

skal være sandheden, skal være min rene lære. Du skal recitere den uden at tilføje noget. 

30 Jeg forbereder dig på dette tidspunkt. Jeg har selv påtaget mig denne store opgave med at forme 

jeres hjerter. Jeg har ikke overladt dette til mennesker, fordi jeg ser egoisme i dem. Jeg har selv dyrket 

jeres hjerter, og gennem de prøvelser, I har gennemgået på jeres vej, er de blevet bearbejdet. 

Når I har snublet, har jeg sagt til jer: "Denne prøvelse vil give jer et stort lys". Og da du reflekterede, 

forstod du, at den prøvelse, jeg lagde på din vej, var nødvendig ─ at det var en fase i dit hjerte, der skulle 

udjævnes. Er du klar over, hvor perfekt Mit værk er? Hvordan kunne I da bruge mit ord til at tale til 

mennesker, hvis I ikke var rensede, hvis I ikke havde et stort lys og en stor åndelighed i jer? 

31 Jeg alene vejleder jer, jeg alene kender hver enkelt af jer, og jeg har sendt jer prøvelserne i 

overensstemmelse med jeres sjælsstyrke. Det er sådan jeg har lært jer, for hver enkelt af jer bør på det rette 

tidspunkt tage af sted som apostel for Min Guddommelighed. Utallige er de lærdomme, jeg har givet jer. 

Hvor ofte har jeg ikke talt til dig om tidligere tider! 

I denne tredje æra har jeg forenet de tre testamenter og skabt én bog med dem. Men i dette år 1950, når 

jeg giver jer den sidste side ved menneskelig overførsel, fortæller Mesteren jer sandheden: Med denne side 

vil bogen ikke blive lukket. Jeg vil fortsætte med at skrive nye og utallige sider til jer. Jeg vil fortsætte med 

at kaste lys, så I kan trænge ind i mit ord, så I kan fortsætte med at søge i det, og i løbet af tiden vil I opnå 

større åndeliggørelse, fordi I ikke vil stoppe. 

32 I 1950 har I endnu ikke nået den største åndeliggørelse, I er kun i begyndelsen af den. Men senere 

vil I udvikle denne gave, som ligger latent i hver enkelt af jer. 

33 Gør jer klar, Israels folk! Jeg er altid mesteren. Jeg vil ikke fjerne mig selv, ligesom jeg heller ikke 

var fraværende efter at jeg kom til verden som menneske. Efter min afrejse har jeg altid været til stede. Jeg 

har været der før i alle tidsaldre og i alle menneskers handlinger, idet jeg altid har skrevet deres værker 

ned, altid har bedømt deres eksistens. Hvem vil forhindre mig i at gøre det? Hvem kan forhindre dig i at 

stige op til mig og elske mig? Hvem kan forhindre mig i at elske dig, holde dig, trøste dig og dømme alle 

dine handlinger? 

34 I, som udgør menneskeheden, er dem, der fjerner sig fra Mig, som ikke længere er fyldt med 

kærlighed til Min Guddommelighed, som synker ned i materialisme, som lader sig rive med af 

lidenskaberne og glemmer deres åndelige opgave. Men Faderen er uforanderlig og ufravigelig i sine love 

og domme. Jeg er altid den samme. Tro ikke, at min Ånd åbenbarer sig med større kærlighed på et bestemt 

tidspunkt end på et andet. Jeg er den samme Ånd som den, der talte gennem Moses og profeterne ─ den 
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samme som den, der talte gennem patriarkerne og apostlene, og den samme som den, der talte gennem alle 

budbringerne. 

35 Husk min guddommelighed, folkens. Vær som Faderen! Elsk mig med den samme kærlighed! 

Skift ikke fra kærlighed til kulde! Vær ikke ivrige i dag og kolde i morgen! Jeg ønsker at se jer altid 

kærlige, altid troende, altid opløftede og åndelige, altid nærme jer Mig på den opadgående vej. For dette er 

målet for din ånd. 

36 Hvorfor viser du mig din kærlighed og tro den ene dag og mistro mig den anden dag? Hvorfor er 

dit hjerte så lunefuldt? Jeg ønsker, at du skal være som en solid klippe, at din tro altid er den samme, at din 

kærlighed altid vokser. Jeg ønsker, at I skal være som de planter, I vokser på jorden, at I ikke stopper op i 

jeres udvikling, at I på kort tid kan opnå fylde og modenhed i alle jeres gaver, så I kan genkende mig. 

37 Jeg er den Barmhjertighed, der nærer jer, I er villige planter. Tag imod duggen, det liv, som jeg 

giver dig, og brug det til din ånds storhed. 

38 I dag hører børnene mig, og jeg taler til dem, ligesom jeg taler til de voksne og de ældre. Hvorfor 

taler jeg ikke til børnene med en anden udtryksform, når deres intellekt er lille? Fordi deres ånd er lige så 

stor som jeres, fordi de kan forstå mig. For det er ikke "kødet", jeg taler til, men ånden. Derfor siger jeg til 

jer: Tænk ikke småt om børnene, og lad dem ikke tro, at de ikke forstår mig. Lad dem komme her! Deres 

ånd er sulten. Jeg vil uddanne dem på samme måde som jeg uddanner jer. De er morgendagens 

generationer, som skal lægge endnu en sten på jeres fundamenter i opbygningsarbejdet, i åndeliggørelsen. 

39 Dette er de sidste morgenandagter, hvor I vil høre Mit Ord i denne form, men jeg ser, at antallet af 

dem, der hører Mig, stadig er lille. Menneskets hjerte er forhærdet, det elsker kun penge og fornøjelser. 

     Den har tilladt sjælen at blive forstyrret og gå til grunde i en hvirvelvind af fjendskaber, lidenskaber og 

ambitiøse mål. 

40 Kun Israels folk var i stand til at vågne op og våge over dem, der sover; vågen derfor altid. Jeg vil 

forvandle klipperne til frugtbare planter, jeg vil så min sæd til rette tid. 

Ligesom jeg har sagt til jer: "I må ikke bygge på sand", ved jeg også, hvornår I skal så, hvornår hjertet 

er klar til at modtage, hvornår tiden er inde. I, som mine disciple, bør handle som Mesteren handler: Så, 

når I ser et hjerte, der er klar, når det er åbent ─ sultent efter at modtage lyset fra dette arbejde. Din 

intuition vil fortælle dig klokken. Jeg vil afsløre store lektioner for dig, og du vil udføre mange værker, 

guidet af intuitionen. 

41 Når mit ord er færdigt ─ hvem skal så instruere jer på jorden?..: Hver enkelt af jer vil modtage 

inspiration og udrustning fra mig. Lær derfor at bede og at forene jer med mig. Efter denne manifestation 

vil I fortsætte med at samle jer i et stykke tid. Dine tankers kraft vil få dig til at modtage al den inspiration 

fra Livets og Lysets Kilde, som du har brug for på din vej, på din livsrejse. 

Jeg vil inspirere alle, men der vil være nogle, som vil skille sig ud blandt jer, fordi de har stor intuition, 

og det vil være dem, der rådgiver, som taler uden at kalde sig selv mestre, uden at kalde sig selv for mine 

tilhængere. Vær forberedt, alle sammen, for i den tid vil jeg teste jeres tro, jeres fremskridt, og jeg vil se, at 

I bruger al min lære, og at mit ord har været frugtbart i hver enkelt af jeres hjerter. 

42 Jeg ønsker ikke at se dig græde i den tid, og jeg ønsker ikke at se dig føle nøgenhed, sult eller 

forladthed. Jeg ønsker ikke at se jer vandre rundt som en ørken, men som en familie fuld af liv, energi og 

åndelige evner. Jeg ønsker, at I skal elske, forstå og hjælpe hinanden. 

43 Jeg har lært jer kærlighed, jeg har bedt jer om broderskab, jeg har fået jer til at forstå, at I alle blev 

skabt med den samme kærlighed, at I alle kom fra mig, og at I derfor alle har de samme kvaliteter, de 

samme fuldkommenheder. Jo større dine fortjenester er, jo større vil inspirationen være, og jo større vil 

dine gerninger være. 

44 Hvis du ikke er sikker på at tage et fast skridt, så vent. Saml alle dine kræfter, bedøm alle 

"frugterne", så du kan komme videre i din udvikling. Jeg vil velsigne alle jeres gode beslutninger. Jeg vil 

forberede din sjæl på en sådan måde, at den med fuldstændig klarhed vil forstå samvittighedens direktiver. 

For I vil ikke forblive ligeglade som i disse tider. 

45 Mange prøvelser vil komme til at stå for dig. Du vil være nødt til at kæmpe med mange 

modstande. Men I har allerede været igennem de første prøvelser, I er allerede blevet fejlbedømt af jeres 

kære for min Sagens skyld. Du har mistet alt og er stadigvæk hengiven. Men med mig har du fået alt 
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tilbage. Jeg har givet dig den sjælefred, som dine kære ikke var i stand til at give dig. Hos mig har du 

fundet fred i sind og sjæl. Så hvad kan du frygte, når verden peger på dig, når den gør grin med dig? 

46 Du skal ikke være bekymret! Vær sikker på din tro, vær fast i den, så du i prøvelsens stund kan 

give et tegn for folket på, hvad der er min lære ─ at det, du har taget til dig, er rigtigt, godt og værdifuldt. 

Hver enkelt af jer er en repræsentant for mit værk. Uanset hvor du befinder dig, vil dine handlinger 

blive bedømt. Vær derfor opmærksomme på jeres handlinger, på jeres ord, så I kan være mine disciple 

overalt. 

47 Hver enkelt af jer er som en stærk søjle på jeres livsveje. Du kan give troen tilbage til en, der har 

mistet den. Du kan redde den vildfarne sjæl fra forvirring. Du kan give mod, fred og ro til dem, der har 

brug for det. Så husk, folkens, hvor stort jeres ansvar er. Husk, at jeg ikke kaldte dig tilfældigt, men at du 

påtog dig et stort ansvar over for mig og menneskeheden, da du opdagede mit værk. 

48 Jeg er ikke kommet for at opfriske jeres hørelse eller jeres hjerte. Jeg er kommet for at undervise 

jer i åndelige åbenbaringer, og når I bagefter er fulde af lys, er det jeres opgave at undervise de andre. Når 

jeg kaldte jer det udvalgte folk, var det ikke fordi jeg vil favorisere jer frem for de andre. Det er fordi jeg 

ønsker at give dig min undervisning, for at forklare dig alle hemmelighederne, så du kan tale til de andre 

med fuldstændig klarhed og lære dem at følge mig. Jeg vil dog altid være din mester. 

49 Når I finder forhindringer, vanskeligheder i jeres medmenneskers forståelse ─ når nye prøvelser 

overrasker jeres sjæl, vil jeg sige til jer: "Min fred være med jer", og ved denne hilsen vil I genkende mig 

og sige til jer selv inderst inde: "Mesteren er med mig, jeg vil nu modtage hans inspiration fra ham, for på 

trods af al min forberedelse mangler jeg lys i denne prøvelse." Jeg vil give dig lyset, jeg vil fylde din sjæl 

med energi og få dine ord til at være korrekte, fulde af sandhed, fulde af essens. 

50 Jeg taler til jer alle som mine disciple. Jeg ønsker ikke at se flere "barnediciple" ved udgangen af 

1950. Det er derfor, jeg har talt så meget til jer, min undervisning har været langvarig, så at hver enkelt af 

jer kan lære sig selv og blive min discipel på kort tid. 

51 Jeg kan se taknemmeligheden i jeres hjerter. Du siger til mig: "Mester, mit liv og mine gerninger 

fortjener ikke at være sammen med dig og modtage din undervisning." 

Tal ikke på denne måde, lad Mig forvandle jer til mine disciple, lad Mig elske jer lige så meget som jeg 

altid har gjort. Tillad Mig at manifestere Mig blandt jer og afsløre for jer, hvor meget Jeg elsker jer, så I 

også kan elske hinanden, så at mindet om denne lære, som er strømme af kærlighed, altid kan forblive 

indgraveret i jer, og jeres hjerte, fyldt med denne kærlighed, kan dedikere sig til andre, jeres 

medmennesker. 

52 Jeg har inspireret jer med dyder som næstekærlighed, velvilje og tilgivelse. Hvor er disse dyder 

dog nødvendige i denne tid, for jeg ser, at menneskeheden ikke længere har dem! Kun egoisme, ufred og 

uvenlighed blomstrer, overalt hører jeg gensidigt bagtalelse. Husk, at jeg har sagt til jer: Du må ikke tale 

dårligt om dine medmennesker, selv om du har gode grunde til at gøre det. Vær klar til at overlade sagen 

til Mig. Jeg har ikke udnævnt jer til dommere. Jeg har sendt jer alle ud med de samme gaver, så I kan 

betragte jer selv som brødre og søstre. 

53 Men den retfærdighed, der findes på jorden, viser ikke retfærdige gerninger. Jeg kan se mangel på 

barmhjertighed, mangel på forståelse og hjerternes hårdhed. Men alle vil stadig modtage hans perfekte 

dom. 

Jeg har tilladt disse prøvelser, og så længe mennesket ikke opfylder mine love, så længe det vender sig 

bort fra at følge deres bud, vil der være nogen på jorden, som bøjer sit hjerte, som krænker det. 

Hvis I opfyldte loven, ville der ikke være behov for dommere i verden, der ville ikke være nogen straf, 

I ville ikke have brug for nogen regeringer. Hver enkelt ville bestemme sine egne handlinger, og alle ville 

blive styret af Mig. I ville alle være inspireret af Mine love, og jeres handlinger ville altid være velgørende 

og sigte mod spiritualisering og kærlighed. 

     Men menneskeheden er faldet ned i dybe afgrunde: umoralitet, laster og synd har taget fat i 

menneskenes hjerter, og det er konsekvenserne heraf: I må drikke bitre kopper, I må lide ydmygelse af de 

mænd, som, selv om de er jeres brødre, udøver magt på jorden. 

Men vær ydmyg, bær dommene med tålmodighed, husk på, at jeg er den fuldkomne dommer. 
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54 Jeg forbereder jer i dag i lyset af min Ånd og beder jer om bøn og selvransagelse i jeres liv, så I kan 

forstå mit ord og ikke kun høre det. Undersøg den, men studer den ikke kun, men følg den også, så du kan 

forstå dens værdi. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 342 
1 Disciple: Endnu en gang deltager I med tro i den handling, hvor I overfører min undervisning, 

fordi I ved, at dette er de sidste lektioner, som jeg giver jer. Helligånden underviser sine højt elskede børn. 

Det er tidernes kulmination, det er året 1950, som er annonceret til Israels folk som det sidste år, hvor de 

vil få mit ord i denne form. 

Skynd dig og forbered dit hjerte til at bevare hele betydningen ─ den essens, som jeg udgyder i min 

barmhjertighed. Du forbereder din sjæl og beder mig om forståelse for at forstå hver enkelt af mine 

sætninger. Du ser på den menneskehed, som er bag dig, som ikke har hørt disse åbenbaringer, som stadig 

lever i mørke, og du græder i din sjæls dybder. Du ønsker at dele denne lære med dine medmennesker, 

men den Guddommelige Mester siger til dig: Bevar jeres håb, men forbered jer på forhånd, så I kan så 

jeres første korn. 

2 Ikke alle vil høre mig i denne form, folkens. Der er mange kaldede og få udvalgte. Overlad denne 

sag i mine hænder, men jeg vil dømme dit arbejde fra det tidspunkt, hvor du har hørt mit ord. Jeg vil 

dømme de generationer, der er kommet og gået fra 1866 til i dag, og jeg vil give til hver enkelt efter hans 

arbejdsindsats. Til jer, folkens, kan jeg kun sige: I kan stadig rette op på jeres fejltagelser, I har stadig 

muligheder for at opfylde jeres mission. Hvis jeres læber indtil nu har været klodsede, hvis jeres hjerter 

har været som klipper og ikke har hørt kaldet, så fortsæt med at håbe. Jeg forbereder i øjeblikket hele 

menneskeheden, styrer deres sind og bearbejder deres hjerter. Alle de prøvelser, som det oplever, fører det 

til et ønsket mål, nemlig åndeliggørelse. Men inden da skal den gennemgå en rensning. 

3 For at I mennesker kan nå Mig, er det nødvendigt, at I renser jer selv, at I renser jeres sjæl, så I kan 

se Mig og føle Mig. Når jeg kalder dig, skal du ikke skjule dit ansigt, du skal ikke skamme dig over din 

fortid, for inden da vil jeg tillade dig at have renset alle dine overtrædelser og være blevet værdig. 

4 Derfor skal I ikke bekymre jer, folk, hvis I ikke ser store skarer samlet omkring Mig. Først og 

fremmest skal du forberede dig sammen med dine kære. Jeg må benytte mig af hver enkelt, og dette frø, 

som jeg har sået, vil formere sig. Der vil komme gunstige tider for åndeliggørelse. 

I dag støder du kun på forhindringer ─ kæder, der forhindrer dig i at komme videre. Men tiden for 

åndelig frigørelse vil komme for alle, og så vil jeres tænkning og tale være som en strøm, der 

oversvømmer menneskehedens marker. 

5 I dag føler I ansvaret for at have hørt Mig, for at have troet på Mit Ord, for at enhver instruktion fra 

Mig er en forpligtelse for jer, for at Min Lov hviler i jeres ånd, og for at have forklaret den på tusind måder 

gennem den menneskelige forståelsesevne. 

Jeg ser de skridt, du skal tage i morgen, og jeg har forberedt dig på det, jeg har talt til dig, jeg har banet 

veje, så din sjæl ikke skal snuble i prøvelserne. Jeg har givet dig profetier, så du ikke stopper op, men 

søger i det hemmelige skatkammer, som jeg har skabt i dit hjerte, det lys, du har brug for til at bestå den 

prøve, der kommer undervejs. 

6 Hvem af jer kan sige, at han er uvidende eller uvidende, skønt jeg har givet jer lyset, skønt jeg har 

oplært jer, skønt mit ord har åbnet en vej blandt jer, og jeg plejer den sæd, jeg har sået i jeres hjerter? 

Vær ikke bekymret, Israels folk, hvis I tror på de gaver, jeg har givet jer. Gå fremad, bliv stærkere i 

troen hver dag, bliv mere urokkelig i din vilje, så intet og ingen kan stoppe dig i din færd. 

Jeg træner jer til at blive krigere, fordi I skal kæmpe mod mørket, fordi I skal kæmpe mod det onde. 

For du skal blødgøre de hårde hjerter og rense sindet hos mennesker, der er hærdet i selviske videnskaber 

og i fejlagtige trosretninger. 

7 Det er derfor, at den guddommelige Mester beder dig om at bede og meditere. Jeg har altid sagt til 

jer: Gennemdrøft mit ord og hver af mine manifestationer, så I kan blive mine disciple og dermed trodse 

alle de prøvelser og ulykker, der vil komme på jeres vej. 

     Men du ved udmærket godt, at du ikke er alene på din livsvej. Du er ledsaget af de åndelige væsener, 

min guddommeliges tjenere, de dydige skabninger ─ de, der kommer til dig i din svaghed for at hjælpe 

dig, for at give dig åndelige domme, når du ikke har nogen ─ de, der styrker din tro, når du bliver svag. 

8 Jeg har tilladt de ophøjede ånder, de dydige ånder, der bor hos mig, at få adgang til denne verden 

på dette tidspunkt. Derfor, folkens, eftersom alle hjælper jer, eftersom jeres Mester leder jer, eftersom Min 
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instruktion er jeres bolværk, hvorfor skulle I så frygte? Hvorfor skulle dit hjerte fortvivle, når du er 

forberedt? 

9 Undersøg jer selv åndeligt, undersøg jeres sind og hjerter, læs i den bog, jeg har givet jer fra den 

tid, I blev kaldet, og tænk på, hvor mange sider jeg har skrevet i jeres hjerte, hvor mange profetier jeg har 

betroet jer, hvor mange meddelelser Elias har givet jer, og hvor meget udstyr den åndelige verden har 

givet jer. 

10 Der er gået mange år siden den dag, hvor jeg åbnede denne bog i den tredje æra, og mange af jer 

har hørt den længe. Derfor, folkens ─ hvis I har bevaret disse lektioner i jeres sind, vil den dag komme, 

hvor I kan åbne bogen på den side, I har brug for, og læse det, I har brug for. 

Denne bog, som indeholder utallige lektioner, vil ikke blive lukket i 1950, men vil forblive åben i al 

evighed, blot på en anden måde end den, du har i dag. 

11 Jeg har talt til jer ved hjælp af mennesker for at lære jer åndelig samhørighed med mig og med de 

åndelige væsener, der bor i de høje regioner, så I på denne måde altid kan læse i denne store bog. 

12 Når du udvikler evnen til at kommunikere med min Ånd, vil du ikke længere vende dig til jordiske 

bøger, for i denne bog vil du kunne læse og opleve alt det, du har brug for. Viden om det gode vil blive 

åbenbaret for dig; kærlighed vil løse store problemer; fred og barmhjertighed vil være de dyrebare gaver, 

der vil hjælpe dig, og du vil føle dig så stærk, som du aldrig har været. For du vil få forklaringen på store 

lærdomme, du vil kunne læse for dine medmennesker i denne indre bog, som jeg har testamenteret til dig 

for at give dig lyset. Og I skal blive kontaktet, Israels folk, fordi I er i besiddelse af mine åbenbaringer. 

Men dette privilegium er ikke kun dit, denne gave er til alle mine børn. Alle vil følge spiritualiseringens 

vej og søge dialogen fra ånd til ånd. 

13 I vil være forløbere for disse åbenbaringer, som I altid har været det, fordi jeg sendte jer til jorden 

og gav jer mine opgaver og sagde til jer: Bring mit budskab om frelse til menneskeheden! Tal med al din 

overbevisning! Prædiker og profeter, som det er min vilje! 

14 I befinder jer stadig i forberedelsesperioden, folkens, I kan endnu ikke sige, at I har nået den fulde 

udfoldelse af jeres gaver. I har taget jeres første skridt i disse forsamlingers intimitet. Men herefter, når der 

kræves beviser af jer, og jeg giver dem ─ hvis det er min vilje ─ gennem jeres mægling, så skænk 

barmhjertighed. Mens jeg tidligere har klædt dig i ydmyghed, så tilsidesæt ikke mit ord, så ikke på 

ufrugtbar jord. Udvikl din intuition, så du på det rette tidspunkt kan tale i overensstemmelse med Min vilje 

til at lede den gruppe mennesker, som Jeg vil anføre dig til din Mester's bord. 

15 I dag bor I i det land, som min vilje har tildelt jer, og hvor fred, ydmyghed og gæstfrihed har 

blomstret. Denne nation har været jeres hjem, og i dens skød har I fået mit ord opfyldt. Jeg bebudede min 

tilbagevenden til jer, og jeg har holdt mit ord. Mit arbejde er gjort. 

Hvis du endnu ikke har opfyldt din opgave, vil jeg give dig den nødvendige tid til at gøre det. Men jeg 

har som Fader opfyldt min opgave blandt jer, og jeg har talt til jer i overensstemmelse med jeres 

fremskridt. Efter jeres forberedelse har jeg udgydt mit ord for at I kan forstå og forstå det. Jeg har ikke talt 

til jer på en uforståelig måde, men med enkle ord, som alle kan forstå, så I kan forstå dem. Jeg har samlet 

jer, forberedt jer og givet jer de gaver, som allerede var i jeres ånd, og jeg har kun bekræftet dem, fordi 

jeres kropsnatur ikke kendte dem. 

16 I, Israels folks børn, vidste, hvad der var skrevet fra begyndelsen. I kendte jeres skæbne, I følte 

jeres ansvar, men det var nødvendigt i jeres inkarnation på jorden, at mit ord blev menneske, så I kunne 

forstå min vilje og mine ordrer. I er kommet menneskeheden til hjælp i de øjeblikke, hvor den lå ned, hvor 

den tømte sit meget bitre bæger, hvor forsoningen nåede sit højdepunkt. Du har sat din fod i dette land, og 

jeg har sagt dig: hele dit væsen er blevet forberedt til at blive balsam og barmhjertighed blandt mennesker. 

17 Bliv aktive, så de kan genkende jer og bevidne, at I er mine udsendinge. Jeg har forberedt dig på 

dette. 

Men hos nogle kan jeg stadig se tvivl. Men se, prøvelserne vil give jer det lys, I har brug for ─ utallige 

kærlighedsprøver, som jeg forbereder for jer. 

18 Gør jer klar og uddyb jer altid, I, som hører mit lærende ord. Se ikke overfladisk på det, men 

gennemtræng dets betydning, så du i disse øjeblikke kan blive i de åndelige regioner, tæt på Mig, og se 

begivenhederne i det høje hinsides. 
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19 Jeg har givet mig selv til kende på en enkel måde, uden pral, for at lære jer ydmyghed, og det er 

min vilje, at I i disse enkle manifestationer kan genkende og føle deres storhed. Jeg har givet jer de 

åndelige gaver, så I gennem dem kan se, høre og føle mig i hele jeres væsen. Jeg har rørt alle de følsomme 

strenge i dit hjerte og kærtegnet dig med mit ord. Intet menneskeligt ord har givet jer den forfriskning, fred 

og lyksalighed, som denne instruktion har givet jer, og ved denne "smag", ved denne essens, som jeg 

indgyder i den, kan I genkende mig. 

20 Efter år 1950 vil du være mere fast i din tro. Din overbevisning vil være stærkere. I vil med 

ærbødighed og veneration kunne mindes de timer, hvor min Universelle Stråle, der blev overført gennem 

det menneskelige sind, blev ordet til at opmuntre jer, vejlede jer og trøste jer. Også i den anden tid sagde 

jeg til mine disciple: "Menneskesønnen skal dø for at blive troet." I den tredje gang fortæller jeg dig det: 

Efter at Mit Ord er blevet fuldendt ved hjælp af mennesker, vil jeg finde mere tro og blive elsket mere. 

21 I har i denne tid mindet om de år, hvor jeg prædikede ─ de tre år, hvor jeg forberedte mine 

disciple, hvor jeg levede sammen med dem. De så alle mine værker, og i deres forberedelse kunne de 

trænge ind i mit hjerte og se renheden, al den majestæt og visdom, der var i Mesteren. 

Mine gerninger dengang blev ikke gjort for at skabe opmærksomhed, min færden på jorden var 

beskeden; men den, der var forberedt, havde en fornemmelse af min tilstedeværelses storhed og af den tid, 

han levede i. 

Så udvalgte jeg mine disciple, og nogle af dem fandt jeg ved flodbredden, kaldte på dem og sagde: 

"Følg mig. Da de stirrede på mig, forstod de, hvem det var, der talte til dem, og derfor udvalgte jeg dem en 

efter en. 

22 De fulgte mig trofast ─ deres ånd, adlød mine befalinger, forstod min kærlighed og bevarede i 

deres hjerter den skat, der var dem betroet. De ønskede ikke, at denne rigdom skulle gå tabt, og efter en vis 

tid efter Min afrejse skrev de Mit Ord ned og mangfoldiggjorde det, så det ikke ville forsvinde fra de 

kommende generationers sind eller hjerter, og heller ikke fra dem, der ikke havde hørt Mig. De skrev, 

inspireret af mig, så at disse skrifter ikke ville blive forfalsket. Alligevel har mennesker forfalsket dem, har 

misfortolket dem. Men de oprindelige skrifter var mit sande ord. 

23 Jeg har meddelt jer opgaverne, jeg har udvalgt jer alle, og jeg har markeret jer på jeres pander med 

mit tegn. Til nogle af jer har jeg sagt: "Gør jer klar til at profetere, til andre: Til andre har jeg forberedt jer, 

så I kan give den åndelige inspiration videre til folkemængderne; og til andre har jeg forberedt jer, så den 

universelle stråle, der overføres gennem deres intellekt, kan give Mit ord videre til dem. 

24 Jeg har betroet jer alle dyrebare gaver ─ Åndens gaver, evige gaver. I er ikke kun blevet udvalgt i 

denne tid, I lever i, I har haft denne evne før, og efter denne tid vil I fortsat have den. Men jeg siger jer, at 

dens udfoldelse vil afhænge af, hvordan jeres forberedelse har været. Jeg vil ikke tillade, at din sjæl står 

stille. Jeg vil forberede den til den evigt opadgående vej, til stigen, der fører til mig. For i mit rige er der en 

plads tilberedt for hver af jer, og tiden er knap. I må skynde jer at skynde jer, så I om kort tid kan indtage 

den plads, der er bestemt for jeres ånd. 

25 Er der hierarkier i mit kongerige? Det ved du ikke. Jeg siger blot til Dem: Gør en indsats! Kæmp 

for at du kan opnå udfoldelse af alle dine evner, for at du kan forstå Mig gennem dem, for at du kan elske 

Mig og opfylde din opgave til enhver tid. 

26 I dag bor I på jorden, men i morgen skal I have en ny vej. I det øjeblik, hvor sjælen når tærsklen til 

denne verden, vil jeg stille den til regnskab og føre den til et nyt liv. 

27 Jeg taler ikke i ørkenen i øjeblikket. Store skarer hører min stemme i alle kirker, i alle de 

forsamlinger, der har forberedt sig. Men Elias er din vejleder, det er ham, der giver dig profetierne, det er 

ham, der forbereder dig. Han er foregangsmand. Mærk ham foran dig, altid omkring dig. 

28 Når en prøvelse rammer dig, så kald på Elias, som er Lyset, som er den, der baner vejen. I det 

øjeblik, hvor du står på prøve, vil Elias og jeg være sammen med dig. 

29 Nu er det de sidste tider for mit ord, og derfor taler jeg til jer på denne måde. For jeg ønsker ikke, 

at I skal blive forvirrede, og jeg ønsker ikke, at I skal blive spredt. 

30 I skal fortsat samles og stå sammen og støtte hinanden. Lad hver enkelt manifestere sine gaver: 

Den, der er en seer, skal forberede sig på at modtage budskabet, hvis det er min vilje ─ meddelelsen, lyset, 

der vil lede dette folk, og derfor skal hver enkelt arbejde i overensstemmelse med sine gaver uden 

egoisme, i dyb ydmyghed, med al sjælens ophøjethed, vel vidende, at han dermed skriver i Evighedens 
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Store Bog ─ at hvert af jeres værker vil blive bedømt af jeres børn, af jeres efterfølgere ─ vel vidende, at 

det arbejde, jeg har befalet jer at udføre, er Helligåndens arbejde. 

31 I dag forener jeg jer, jeg efterlader jer forberedt som én familie. Se! Gør jer alle klar, så I med jeres 

bøn kan hjælpe nationerne, herskerne og alle dem, der bærer et stort ansvar, med jeres bøn. For over alle 

disse væseners vilje er Min vilje, Min lov er ubarmhjertig retfærdighed, og ved siden af forsoningsloven er 

Kærlighedens lov. 

32 Det er stadig det samme: Enhver, der begår en overtrædelse, skal rense sin overtrædelse og sone 

den. Men i hans forsoning vil der være trøst gennem Helligånden. 

33 Jeg er trøsteren, jeg er den lovede sandhedens ånd. Siden patriarkernes tid er denne tid blevet 

annonceret, når mænd skulle tømme det bitreste bæger. Siden dengang blev det sagt, at Talsmanden ville 

komme til jer for at hjælpe jer i prøvelsens time. 

34 Således har jeg opfyldt mit ord, jeg har forberedt jer, Israels folk. Jeg fylder jer som mine disciple 

også med barmhjertighed, med trøst og med kærlighed. Kend dine gaver, brug dem på den måde, arbejd 

gennem din tænkning og din bøn, så du kan være en balsam for menneskeheden, så du kan stoppe 

ondskabens fremmarch. 

35 Min Lov er i hver enkelt af jer, selv ordenerne, de latente gaver; sanserne og evnerne er forberedt, 

sjælens øjne er åbne. Ånden er modtagelig, fordi den er den guddommelige gnist, så I kan forstå den time, 

I lever i, og bede, gå i forbøn og arbejde i overensstemmelse med mine direktiver. 

36 Jeg velsigner dig. Alle menneskehedens klager bliver hørt af mig, og hver eneste af deres bønner 

bliver hørt. 

37 Endnu en gang bekræfter jeg jer gaverne, så I kan udøve dem fuld af kærlighed til menneskeheden. 

Indhyld dem i din kærlighed, i den fred, jeg giver dig, og i det lys, jeg udgyder i mit ord. Jeg overlader 

dem til dig som en søster. 

38 I dig velsigner jeg hele menneskeheden, som det er skrevet, og siger til dem, at de skal vente på de 

gode tider, hvor jeg vil give dem overflod og fred. 

39 I dag er I på højdepunktet af tiderne, og jeg styrker jer kun, så I kan overleve prøven. Men løftet er 

til stede i hver enkelt af jer om, at efter forsoningen vil der være fred, der vil være velsignelse for alle og 

begyndelsen på en ny vej, som menneskeheden vil gå mod åndeliggørelse. 

40 Min Guddommelige Ånd vil høste de frugter, som du frembringer gennem din åndelige mission. 

41 I er de utrættelige arbejdere, der har dyrket den gyldne sæd, som jeg har betroet jer i denne tredje 

æra, og af denne gode sæd viser I mig noget. Jeg ser på det og ser i ånden, at nogle af jer har forstået Mig 

og gennem Min instruktion og visdom forvandler jer selv til de elskede disciple, som i Min fuldmagt 

viderebringer det gode budskab til deres medmennesker på alle måder. De andre påpeger ligeledes over for 

mig den indsats, de har haft gennem de prøvelser, hvor deres sjæl var i stand til at triumfere og overvinde 

alt, hvad de mødte på deres vej. For I har hørt min stemme, som fik jer til at skælve og ikke lod jer falde i 

søvn igen på jeres vej. 

42 I har rejst jer forhastet på mit kald for at høre mit bud, som er den lov, jeg har indprentet i jeres 

hjerte, og fuld af anger har I kunnet se, at tiderne har overrasket jer, og at I har skjult dette så store og 

sublime værk af uvurderlig værdi, som jeg har betroet jeres ånd. Men din anger er kommet til mig, mit blik 

som dommer har erkendt, at din sjæl har grædt over den tabte tid, og i sidste øjeblik bønfalder du om 

tilgivelse, barmhjertighed og medfølelse. 

43 På denne måde modtager jeg dem, der er vågnet op fra deres dybe søvn og viser mig deres vilje til 

at opfylde deres mission og adlyde, fordi de indser, at jeg har betroet deres ånd en vanskelig mission, og at 

verden har brug for jer til at tage af sted, så den gennem jeres mægling kan opnå frelse og undslippe sin 

undergang for at genopfriske sig selv i det lys, som I har set i denne tredje æra. 

44 Jeg har forberedt dig og givet dig endnu en gang de største gaver. Mit lys har oplyst jeres hjerte og 

jeres sind, og i jeres samvittighed føler I det ansvar, I har i Mit arbejde for at gå ud som budbringere af 

Min Guddommelighed og for at give menneskene den fred, som de har søgt på forskellige måder, så I i 

Mit navn kan give liv til sjæle, som i århundreder har været døde for nådens liv. Derfor har jeg kaldt jer, 

Israels folk, og mit ord har gennem stemmebærerne lydt blandt jer som en høj klokke. Men ikke alle af jer 

har forstået mig. 
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Men de, der har fortolket Min Vilje, har løftet sig op til Mig for at modtage de opgaver, de skal udføre i 

livet, for at lære Mig at kende og lære sig selv at kende, for at frigøre sig fra deres trældom, som deres 

sjæle har udholdt i århundreder. 

45 I er de sjæle, der har den frihed i jer selv, som kun Min barmhjertighed kan give jer, og I vil ikke 

længere være slaver eller falde, hvis I svinger jer selv helt op og forener jeres ånd med Min. 

46 Jeg ønsker, at I skal føle Min fred og Min kærlighed, og at I skal styrke jer selv i denne kærlighed, 

så jeres fod ikke længere holder op, men altid går fremad, indtil I når toppen af bjerget ─ så I gennem 

opløftethed og den harmoni, der eksisterer mellem jeres ånd og Min, kan erkende de mange, som 

menneskeheden skal modtage fra Min barmhjertighed gennem jeres formidling, og I kan være 

overbringere af Mine store goder, Mine åbenbaringer, som Jeg har bragt til jer som den Hellige Ånd. 

47 Det er min vilje, at I tager af sted som soldater, apostle, disciple og arbejdere og dedikerer jer til 

mine børn, der venter på deres befrielsesøjeblik, der ligesom I venter på at finde bordet dækket med livets 

brød. 

Denne menneskehed har kun mærket de dårlige tiders hårdhed, og de hårde tider har sat sig fast i dens 

ånd. Nu er tiden inde, hvor verden skælver, fordi dens renselse er stor, smerten ryster den vågen, og den 

bliver bevidst om, at mit ord, som er skrevet, nu bliver til virkelighed. 

48 Denne menneskehed er nu ved at vågne op midt i sin egen smerte for at se lyset fra en ny dag. Men 

I, elskede folk, skal i opfyldelse af mit ord være mit vidne og bære dette budskab om fred overalt og vise 

alle igen vejen til frelse. 

49 Israel: Den kamp, som din ånd har kæmpet med mørket, har været stor. I har sat jer for at følge 

mine fodspor og er blevet overrasket af prøvelserne. Nogle af jer har forstået mig og anerkendt hinanden. 

For de har set, at mit værk ikke har nogen fejl, at det er rent som snefnug, og fulde af hengivenhed og 

åndelig lyst har de sat sig for at få menneskeheden til at nyde mit værk. Andre, som nyder min lære, har 

ikke forstået den sande betydning, som mit ord har. De har ikke forstået den opfyldelse, som jeg forventer 

af hver af mine udvalgte. 

50 Jeg ønsker at se jer åndeligt forenet, jeg ønsker at finde frugten af den kærlighed, som jeg har givet 

jer, i jeres hjerte, jeg ønsker at se jeres hånd forenet med min højre hånd. Tiden nærmer sig, hvor du må 

give bevis på min tilstedeværelse blandt dine medmennesker, hvor du må tale til dem fuld af lys og 

sandhed med klare ord, vise dem dit hjerte som min Guddommelige Ånds bolig og lade dem vide, at du er 

den, der bringer de åndelige goder, som er hældt ud af mit skatkammer i denne tid. 

51 Rejs dig op, Israel, som et lysets barn, der har overvundet det mørke, der har stået i vejen for dig. 

Vis verden din fornyelse, din åndeliggørelse, fordi jeg har givet dig styrke. Med dit gode eksempel og med 

din bøn skal du vække dine medmennesker, som sover, og tale til dem som Min Guddommelige Ånd gør 

det. I må ikke være bespottere og jeres hjerter må ikke være forhærdede over for min og jeres næstes 

kærlighed. For i jer er min nåde og Helligåndens gaver udgydt, så I kan blive mangfoldige som god sæd. 

52 Jeg modtager den indsats, som din sjæl har gjort i denne tid for at blive min tjener, og ved 

afslutningen af din dags arbejde vil jeg give dig den belønning, du har fortjent: det vil være 

laurbærkransen på din sjæl. 

Jeg har lovet jer, at hvis I blot kan vise mig lidt forståelse og lydighed, vil jeg være med jer, smykke jer 

og give jer det, der tilkommer jer som lysets børn, som de udvalgte i denne tredje æra ─ som dem, jeg har 

renset med mit guddommelige blod, så I kan være dem, der vidner om mig. 

53 I har undersøgt jer selv og har set jeres svaghed og ufuldkommenhed. I øjeblikke har du manglet 

tro, og prøvelser har overrasket dig. Men du har skælvet for mit guddommelige blik, som ser det mest 

hemmelige af dit væsen. 

Jeg ønsker, at I skal føle den lykønskning, som Min Ånd giver jer for at have arbejdet og knoklet i 

overensstemmelse med Min Lov, Min Guddommelige Mission, og for jeres anstrengelser, den smerte, I 

har lidt for at følge Mig ved at stå over for og besejre prøvelser, betror jeg jer en juvel af uvurderlig værdi: 

Min visdom. 

54 Som Helligånden hælder jeg mine stråler ind i dig, men gør en ny indsats hver dag, så din ånd kan 

opnå stor ophøjelse og dit hjerte større åndeliggørelse. For det er min vilje, at du, Israel, skal være som et 

rent spejl for dine medmennesker og vidne om mig med dine gerninger. Vis sjælen frelsens frugt, giv 

budskabet om min fred videre blandt mennesker. 
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55 Jeg har forenet og samlet jer i denne tid for at give jer en apostels "klæde", en soldats "klæde", for 

at smykke jeres sjæl med min nåde og med mit lys. På grund af dig skal mit værk ikke blive revet i 

stykker, ikke spottet eller latterliggjort. Jeg overlader dette ansvar til jer, så at skarer kan rejse sig til 

nådens liv på grund af jeres eksempel, så at menneskeheden kan høre mit kald og komme til mig, fordi jeg 

venter på dem. 

56 Mit lyssværd kæmper i øjeblikket mod mørket og besejrer det. Jeg forbereder vejene, så I kan rejse 

jer med oprigtighed og opfylde min lov i mit guddommelige arbejde. Jeg har betroet dig en stor del af min 

barmhjertighed, så dit hjerte kan blive rystet over for menneskehedens smerte og elendighed. Jeg har fået 

jer til at se al den smerte, som verden lider i denne tid, og sjælenes nød, så I kan våge og bede, så I kan 

arbejde ved at forkynde min sandhed og dyrke dyd i jeres hjerter. 

57 Jeg ønsker ikke, at I skal føle mig langt væk, for jeg har fortalt jer, at I i kraft af jeres 

åndeliggørelse vil I alle føle mig, I vil opfatte mig direkte. Din ånd vil høre min stemme, og åndeligt vil du 

se mit nærvær. Således vil jeg se din ånd forenet med min for evigt; for dette er min vilje. 

58 Forbered dig selv, Israel, så du kan tjene mig med lydighed og kærlighed. For jeg har salvet jer til 

at være de sande disciple. 

59 I jer er jeg i øjeblikket ved at bygge Helligåndens tempel og forberede jeres ankomst til det nye 

Jerusalem. 

60 Giv dine medmennesker, der nærmer sig dig af god vilje, at nyde frugten af min visdom, giv den til 

alle, der beder om den, giv den til den første og til den sidste. Nær dem med min fred, våge over dem og 

uddele dem blandt menneskeheden som et vidnesbyrd om mit nærvær blandt jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 343 
1 Jeg manifesterer mig selv som barmhjertighed og kærlighed for alle, der søger mig. Folk går 

forskellige veje, men Elias baner utrætteligt vejen og viser jer frelsens havn som et lysende fyrtårn i denne 

tid. 

2 I, Israels folk, skal bære mit ord ud over hele verden, I skal drage ud uden frygt for stormens 

bølger, uden hensyn til den uenighed, der opildner menneskeheden. I skal forsvare jer selv med 

kærlighedens våben, som jeg har betroet jeres ånd, og med min lov skal I fjerne mørkets bandage. På 

denne måde vil menneskeheden genkende Mig og ligeledes blive en del af Mit elskede folk. 

3 Du skal ikke prale over for dine medmennesker, men være ydmyg og vise dem gode eksempler. 

4 Til alle tider har menneskeheden ikke værdsat min barmhjertighed, den har fejlbedømt ham, som 

skabte alt, hvad der eksisterer i universet. Mesteren har åbenbaret dig årsagen til alle ting, så du kan være i 

harmoni med skabelsen ved at opfylde min lov ─ den lov, som ikke forårsager dig smerte, men som vil 

føre din sjæl til evig fred. 

Folk har skabt forskellige love og har vist deres naboer forskellige veje. Men på dem har de kun 

oplevet smerte og forvirring, og de store skarer er faldet ned i afgrundene. 

5 Jeg vil sætte en grænse for menneskets ondskab ─ dem, der splitter folkeslagene. De vil stå 

sammen og holde op med at slå uskyldige liv ihjel. Se på enkerne, på børnene, der går deres vej 

forsvarsløse og forældreløse. Denne klagesang kommer til mig, elskede folk! 

6 Folk i deres blindhed bespotte Mit Guddommelige Navn, når de er overvældet af smerte. Er mine 

velsignelser, som jeg har givet dem af min fuldkomne barmhjertighed, årsag til deres lidelser? Nej, mine 

børn. Årsagen ligger i deres egen synd. 

7 Al deres smerte er den frugt, som de har opnået gennem deres ulydighed. I skal imidlertid føre 

folkene til kærlighed, til harmoni, til den fred, som jeg tilbyder dem i denne tid. 

8 Jeg har meddelt jer, at falske kristus'er vil dukke op blandt mennesker, og også blandt jer vil 

mange blive forført og give adgang til fristelse og forvirre menneskeheden. Men hver eneste sjæl skal stå 

foran mit dommersæde, og så vil jeg spørge den, hvad den har gjort med min ordre, med min instruktion. 

Jeg vil også spørge sjælene, hvad den kærlighed og barmhjertighed, de har bragt til verden, består af. 

Mit lys vil sprede mørket for at frelse menneskeheden fra dens synd og fjerne det mørke bandage fra 

dens øjne. Således vil Min kærlighed hjælpe jer til at afvise fristelser, så alle kan se den lysets vej, som Jeg 

har udstukket for jer. 

9 Kampen nærmer sig, elskede Israel! Men i den forvirring af verdenssyn, der vil opstå blandt 

menneskeheden, vil I være som en fredens regnbue, der sætter et eksempel på åndelighed og kærlighed og 

bryder de lænker, der binder mennesker til materialisme. Du skal tale med ydmyge ord og vise loven i din 

ånd. På denne måde vil verden genkende dig. 

10 Hvis I er forberedt, skal I gå ud og med jeres eksempel holde den spiritualistiske trinitarisk-

marianske standard højt, bringe tro, håb og barmhjertighed, krydse have, himmel, ørkener og dale for at 

lindre menneskehedens smerte og bringe min fred til dem, der har drukket et bæger af lidelse. 

11 Jeg har givet jer lyset, instruktionen og mine ordrer i det tredje testamente, som sammen med det 

første og det andet udgør en lære om kærlighed og barmhjertighed, så at menneskene kan elske hinanden, 

så de ikke længere kan skabe sig en guldkalv eller nære fanatisme og afgudsdyrkelse, som har fjernet dem 

fra den sande vej. 

12 Jeg frelser sjæle, så de ikke længere nærer det overflødige og det dårlige, som fristelsen har fået 

dem til at tro. Dette er din kamp, Israel! Min kærlighed vil blive åbenbaret på alle jordens veje, og ingen 

vil kunne tage den nåde fra dig, som jeg har lagt i din sjæl. 

Jeg er jeres Fader, som kommer ned for at lære jer at tale kærligt, som opmuntrer jer med sin fred, som 

trykker sit ord med uudslettelige bogstaver på det mest skjulte af jeres hjerte. 

13 Jeg kommer fuld af mildhed, så I kan tage mig som eksempel. Jeg taler gennem forskellige 

stemmebærere for at opfylde det, som profeterne har sagt, og I føler fred og trøst, når I er sammen med 

mig. Jeg er vendt tilbage i denne tredje æra med store åndelige skatte, som jeg vil betro jeres ånd. 

14 Som Mester giver jeg dig endnu en side i bogen med min lære. I Mit ord giver jeg jer trøst og et liv 

i nåde, så I kan fortsætte på den vej, der vil føre jer åndeligt til Mig, hvor I vil finde sand lykke. 
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15 Der er kun få af dem, der har forberedt sig på at føle min fred og høre min stemme i deres inderste 

væsen, på at blive budbringere af denne fred. 

16 I er mit folk, som blev mærket med Lammets blod i den første æra ─ det folk, som jeg befriede fra 

Faraos trældom. 

17 I tidens løb har din sjæl udviklet sig gennem forskellige jordlegemer. Jeg er den eneste, der kender 

den smerte, du har været igennem. Men gennem den erfaring, du har fået, er du kommet tættere og tættere 

på Faderen. 

18 Den nuværende tid er præget af bod, så I ikke skal lide i morgen i den åndelige dal. Jeg er kommet 

for at befri din sjæl fra alle dens lænker, så den kan stige op til Mig og nå det guddommelige hjem, hvor 

Faderen venter dig. 

19 Stor er min kærlighed til dig. Jeg ønsker ikke længere at se dig lide og græde på din vej. Jeg ønsker 

at se jer lykkelige og glade, når I praktiserer min lov på den vej, jeg har forberedt for jer. Min åndelige 

verden er klar til at hjælpe dig med at opfylde din vanskelige mission. 

20 Mit ord er den guddommelige trøst for din sjæl. Bær den altid i dit hjerte, så du kan være sammen 

med mig. Tilgiv dine medmennesker, hvis de nedgør mit arbejde, hvis de river den "klædning", som jeg 

har prydet dig med, i stykker. Overlad dette spørgsmål til mig. Vær et godt eksempel som din Mester, og 

du vil se, at dine medmennesker ikke længere vil forstyrre din fred og kun vil komme til dig for at spørge, 

hvordan du har opnået så megen storsind. 

21 Det er ikke min vilje, at du skal vænne dig til smerte. Hvis det har renset dig, er det fordi du havde 

brug for det. Nu, hvor du har fået erfaring, skal du søge min fred og følge min vej. Arbejd utrætteligt, så 

mit ord kan komme ud blandt mennesker. 

De er de forberedte marker, hvor denne sæd vil blomstre og bære frugt. For hvor der findes tre hjerter, 

som har den nåde i sig, som jeg har udstyret sjælen med i denne tredje æra, vil jeg stige ned for at give 

dem min varme og min kærtegn. De er de sjæle, der tilhører mig, som jeg har kaldt ─ de er dem, der har 

næret fanatisme og afgudsdyrkelse, og som jeg har udvalgt fra de forskellige trosretninger og riter. 

22 Kære folk: Jeg har til alle tider kaldt på jeres sjæl, men I har ikke forstået at beherske jeres 

materielle natur for at opfylde mine guddommelige ordrer. 

23 Ikke alle forstår, hvad hvert af de syv trin på himmelstigen betyder for de inkarnerede sjæle. De er 

tegn på den udvikling, som hver enkelt sjæl skal opnå, fordi I skal vende tilbage til Mig lige så rene, som I 

kom ud af Min Ånd. Men I har plettet jeres sjæl i jeres forskellige reinkarnationer og har ikke adlydt mine 

bud. Derfor, kære børn, er I kommet tilbage til verden for at gøre det godt igen. 

24 Jeg har hørt jer på disse åndelige planer ─ fulde af anger over ikke at have opfyldt Min Lov. I har 

sagt til mig: "Fader, Fader, giv mig et jordisk legeme, så jeg kan opfylde dine bud gennem det." Og jeg har 

givet dig denne mulighed, jeg har sendt dig til denne verden, så du kan udføre din opgave i et nyt legeme. 

25 Er det kun det lille antal, som I repræsenterer, der hører mit ord i denne tid? Det er ikke sandt! De 

ukropslige sjæle modtager også dette budskab. 

26 Til alle tider har jeg åbenbaret mig selv for jer, som det har været min vilje, for at give jer 

kendskab til en enkelt lov, et enkelt bud fra en enkelt Gud, som har frelst jer med sin guddommelige 

kærlighed. 

27 Min lov er kærlighed og barmhjertighed. Allerede i den første æra blev den givet til jer gennem 

Moses, så I ville blive styret af den samme. 

I den anden æra talte jeg til mine disciple om min anden åbenbaring, og de spurgte mig: "Hvilke tegn 

vil der være på dit komme i den tid?" Men jeg sagde til dem, at menneskene ville forkaste hinanden, at der 

ville blive store, morderiske krige, at de ville bekæmpe hinanden, at ondskaben ville være i overflod. 

I dag fortæller jeg dig det: Børnene bliver smittet med ondskab i en tidlig alder, der er ingen fred i 

hjemmene og heller ikke i nationerne. Forældrene giver ikke deres børn et godt eksempel på respekt og 

moral. Hvor meget lider min ånd ikke under alt dette! 

28 Mit ord har været hos dig, så du kan vise lyset til dine kære, så du ikke efterlader dem i mørket. 

Jeg har givet jer lyset, så I kan fjerne blindhed og uvidenhed. 

29 Jeg er kommet for at give din sjæl storhed ─ en storhed, der er baseret på opfyldelsen af min lov, 

som er min kærlighed. Men I skal bevise, at I er værdige til denne storhed ved at opfylde jeres mission ved 

at følge jeres Mester. 
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30 Jeg har givet mig selv til kende gennem stemmebærerne, fordi jeg ikke ønsker, at I skal være 

sultne og tørstige, fordi mit ord er det evige livs brød. Det er lyset og den instruktion, jeg har givet jer, så I 

kan blive gode disciple, der tager forbillede i dem fra den anden æra. 

31 De mange lyttere tager fejl og opfatter stemmebæreren som om han var min guddommelighed. 

Nej, kære børn. Jeg er i dette ords betydning, i det lys, som jeg sender dig fra fuldkommenhed. 

32 Jeg er Fader Kærlighed, og jeg venter tålmodigt på dig på bjergets top for derfra at vise dig den 

trappestige af trin, som din ånd har været i stand til at bestige. Men de af jer, som har været for svage, vil 

blive opsøgt af repræsentanterne for de forskellige sekter og religiøse samfund. 

33 Ikke alle af jer vil blive mine sande tjenere, ikke alle af jer vil blive stærke. Når denne prøve 

kommer, vil mange af jer fornægte Mig ligesom den elskede discipel, der fornægtede Mig, selv om han 

tilhørte Mesteren. 

34 Den tid, hvor jeg stadig giver mig selv til kende for jer gennem stemmebærerne, er kort. Men før 

min afrejse vil jeg fylde jer med styrke og kraft, så mørket ikke omslutter jer, og I ikke falder ned i 

afgrunden. Fra det høje hinsides vil jeg sende dig min opmuntring og de store værter fra min åndelige 

verden til at hjælpe dig. I skal forsvare jer selv med kærlighedens våben. 

35 Jeg har givet jer disse våben, hvorfra lysglimt vil nå de store skarer. Jeg har til enhver tid forsvaret 

jer og har ikke skilt mig fra jer. Men i denne tid vil I ikke længere høre mig gennem en stemmebærer og 

derefter modtage min åbenbaring fra ånd til ånd. 

36 Min lov er ikke dikteret af mennesker, den er udgået fra mig. Men verden har ud fra Min lære 

skabt forskellige religioner, trosretninger og ritualer i overensstemmelse med sin forståelse for derefter at 

sige til menneskeheden: "Dette er den sande vej." Men jeg har ikke skabt religioner, men jeg har altid vist 

jer loven. 

37 For at gøre det uforglemmeligt for jer har jeg givet Mit Legeme og Mit Blod for jer, og dette offer 

af guddommelig kærlighed vil sige jer for evigt: "Elsk hinanden". 

38 Israels sande folk er det på grund af Ånden, og til dem har jeg givet mit ord i overflod, så de ikke 

må gå på afveje og forsvare mit værk med lysets og kærlighedens sværd. 

39 Jeg har ikke henvendt mig til din krop, for den vil synke ned i jorden, når den har opfyldt sin 

opgave. Derfor siger jeg til jer: Gør en indsats for at bevare sjælens klædning og pynte den med gode 

gerninger for din næste. 

40 Jeg elsker dig med guddommelig kærlighed. Jeg siger det igen: Tilgiv jeres medmennesker, 

ligesom jeg tilgiver jeres fejl. Jeg forråder jer ikke, og jeg fordømmer jer heller ikke. Jeg kærtegner dig i 

dybet af dit hjerte og din sjæl. Hvis I overlader sagen om dem, der krænker jer, til mig, vil jeg til sin tid 

veje hver enkelt af deres gerninger på vægten af min fuldkomne retfærdighed. 

41 Vis kun mildhed og et smil på dit ansigt, så at de, der bærer denne verdens mørke, kan bøje sig ved 

dit eksempel ─ så du kan være den, der viser dem redningsbåden, og du redder de sjæle, der tilhører Mig. 

42 Frygt ikke for menneskenes hån; giv hende min instruktion og fortæl hende, at mit rige ikke er af 

denne verden. Den Gud, der skabte denne verden, hører dem ikke, han taler ikke til dem, og de ser ham 

heller ikke på den måde, som de religiøse samfund tror. Men jeg hører alt, ser alt, ser alt og ved alt. Jeg 

ved, hvad ethvert hjerte spørger mig om på en allegorisk måde. I dag siger jeg jer, som jeg sagde i den 

anden æra: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet." 

43 Vend dig til den syge og lad din kærlighed og barmhjertighed være i ham, mens du stiger op til 

mig fra ånd til ånd. Tag mine eksempler fra den anden æra som forbillede. Jeg har sænket følsomheden ind 

i dit hjerte, jeg har givet dig lyset og gaven til healing. Løft din sjæl op, og jeg vil give de syge den 

helbredende balsam gennem din formidling. 

44 Jeg har ikke lyst til kirker af sten, jeg søger kirken i jeres sjæl og hjerte for at bo i den, når der er 

åndelighed i jer. 

45 Efter 1950 vil I samles i Mine bedehuse og forberede jer, så I kan blive åndeliggjort. I vil ikke 

længere høre mit ord gennem det menneskelige intellekt, men I vil være i stand til at tale med mig fra ånd 

til ånd, og jeres sange vil være jeres sjæls ophøjelse. 

46 Prøvelserne vil være hårde, og ikke alle af jer vil stå fast. Mange af jer vil falde ned i afgrunden og 

miste det lys, som jeg har givet jer til at trænge igennem mørket. Men de af jer, der holder ud og forbliver 
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standhaftige, vil vise sig værdige til at modtage min himmel. Jeg giver jer instruktionerne, men det er op 

til jer at studere og forstå dem. 

47 Israel: 66 år er gået, i hvilke jeg har vist dig nåde på nåde. Jeg har givet jer Mine goder, så I kan 

kende Mig som Kærlighed, og så I kan opfylde Min Lov. 

48 Jeg har talt til din sjæl og forberedt den, så mit guddommelige "ord" ville manifestere sig gennem 

det menneskelige sind ─ så at du ikke ville sige til mig, når det endelige øjeblik for denne manifestation er 

kommet, "Vi har intet forstået af din lære, vi er stadig barnediciple, som ikke har forstået ansvaret for den 

mission, du har betroet os." Derfor, elskede folk, har jeg aldrig forladt jer og har utrætteligt givet jer Mit 

Ord, og indtil dette øjeblik fortsætter Min Universelle Stråle med at komme ned til jer. 

49 Jeg er Fuldkommenhed, Jeg er Livet, Jeg er Kærlighed, og det er ikke jeres Mesters vilje, at I skal 

gå på afveje på vejen ─ at I, efter at Jeg har trukket jer ud af syndens snavs, igen skal forvilde jer ind på de 

tidligere veje, miste Min nåde og vende tilbage til mørket for at blande jer med menneskehedens dårskab 

og materialisme. Nej, elskede 

Israel, jeg har kaldt dig til et spiritualistisk, trinitarisk-mariansk folk, for at du kan bevise menneskene den 

uendelige nåde, du har modtaget fra mig. 

50 Jeg har profeteret mange ting for jer og har sagt til jer: "Gør dig klar, Israel, for der skal komme 

tider, hvor de falske kristus'er vil være iblandt jer. I vil blive ramt, og I vil blive hørt af menneskers 

veltalende ord, og så vil I, hvis I ikke er forberedt, falde i fristelsens net. I vil selv gøre jer selv til de 

arveløse og tilbageholde mine nådegaver. Det brød, som jeg har givet jer, vil blive smidt væk, og I vil 

virkelig føle jer sultne, trængende og flossede, selv om det ikke er min guddommelige vilje. 

51 Erkend derfor, Israel, at jeg har vist jer den sande vej med mit ord, at jeg har givet jer min lov, så I 

kan gøre min vilje, så I kan være disciple, der går foran med et godt eksempel og opfylder deres mission 

trofast. 

52 Jeg beder ikke om noget umuligt af dig. Alt, hvad jeg forventer af dig, er muligt. Det kors, jeg har 

lagt på jer, vil ikke tynge jeres skuldre, og hvis I føler det tungt til tider, er det fordi I ikke har forstået jeres 

Mester og ikke har været i stand til at frigøre jer fra jeres materialisme. 

53 I den første æra stod Moses i spidsen for Israel for at lede det gennem ørkenen til Kana'ans land i 

fyrre år. Men på grund af ulydighed, vantro og materialisme bespottede nogle, andre blev frafaldne, og 

endnu andre gjorde oprør. Men Moses talte til dem i denne situation med visdom og tålmodighed, for at de 

ikke skulle overtræde den Højestes vilje, men være ydmyge og lydige mod den Fader, som ─ uden at se på 

deres ulydighed ─ lod manna falde ned fra himlen og vand springe op af klippen. 

54 Jeg giver jer disse eksempler, elskede folk, for at I kan gå på den rette vej og ikke søge ad de 

forkerte veje, for så ville I gøre jer selv ondt. Jeg har sat jer på den sande vej, så I kan kæmpe og arbejde 

og gøre jer værdige til Min barmhjertighed og Min uendelige medfølelse, så I ved afslutningen af jeres 

vandring kan finde det forjættede land. 

55 Tiden vil komme, hvor I vil bede Mig om, at Mit Guddommelige Ord fortsætter med at 

manifestere sig gennem stemmebærernes sind, og I vil falde på knæ foran de symboler, jeg har givet jer, 

for at bede Guddommen om at komme ned i stråler for at tale til jer om Loven og give jer kærlighed til at 

fortsætte på vejen. Men når det sker, skal I huske, at ligesom i den Anden Tidsalder, efter at tiden for Jesu 

afrejse blev etableret, vil I ikke længere høre Min stemme i denne form, og fra det øjeblik vil I erkende, at 

Mit nærvær har været hos jer, og at I gennem jeres sanselige trældom er blevet vant til Mit Ord. 

56 Din opvågnen, Israel, vil ske sent, meget sent, og det vil være grunden til, at mit kærligste 

Faderhjerte lider umådeligt meget. 

57 Elskede mennesker, jeg ønsker at glæde jeres sjæl ─ jeg ønsker, at når I ankommer til mig, siger 

jeg til jer: "Elskede børn, tag imod belønningen. Min kærlighed sætter laurbærkransen på jeres templer og 

åbner for jer portene til Min Himmel, så I i Min kærlighed kan nyde den lyksalighed, der er i Faderen." 

58 Den menneskelige vilje træder frem og hævder, at mit guddommelige ord ikke vil ophøre med at 

give sig selv til kende gennem den menneskelige forståelsesevne, at min universelle stråle vil fortsætte 

med at stige ned og give sig selv til kende gennem stemmebærerne i nogen tid efter 1950. 

En stor fejl og en alvorlig overtrædelse er blevet begået af de sjæle, der er inkarneret i disse kroppe, 

fordi de har glemt, at jeg er fuldkommenheden ─ glemt, at jeg er den ubønhørlige lov ─ glemt, at mit ord 
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er en konges ord og ikke vil blive taget tilbage. For jeg har sagt jer, at før den kongelige stjerne ville 

ophøre med at lyse, ville mit ord ikke blive opfyldt i universet. 

Men jeg har angivet jer en tid for afslutningen af min manifestation gennem det menneskelige intellekt, 

og det vil ske. Men jeg har også sagt til jer, at jeg ikke vil forlade jer, at jeg vil se jeres forberedelse og 

høre disciplenes bøn ─ dem, som jeg skal give de sidste instruktioner i sidste øjeblik, så de kan få 

vejledning og vide, hvordan de skal bruge det liv, jeg har givet dem i denne verden indtil det sidste øjeblik, 

til at forberede de nye generationer til at forlade denne jord forberedt med kærlighed, forståelse og 

barmhjertighed. Jeg vil bane de stier, som mit elskede folk skal gå på. 

59 Sandelig, siger jeg jer, efter 1950 vil I ikke længere have denne manifestation, og hvis mennesket 

forsøger at være ulydig mod Min vilje og forme værket efter sin egen vilje for at give det til verden, skal 

han stå til ansvar for det over for Mig. Jeg har forberedt jer og har sagt til jer, elskede folk: Min vilje vil 

blive adlydt, mit ord vil altid blive opfyldt, og jeg siger jer: Der kommer en tid, hvor I ikke længere vil 

høre det i denne form. Derfor skal I samle Mit Ord i jeres hjerter og bevare betydningen af disse 

proklamationer. For i morgen vil I bede Faderen forgæves, for Min Universelle Stråle vil ikke længere 

stige ned for at manifestere Mig gennem den menneskelige forståelsesevne. 

60 Forbered jer, adlyd, arbejd og giv jeres medmennesker det, som jeg har givet jer. Tal og giv de 

gode nyheder, så alle kan vågne op. Men de, der ønsker at skabe et materialistisk værk og tilføje det til 

Min Lov og hævder, at Mesteren vil fortsætte med at give sig selv til kende gennem stemmebærerne, hvis 

de stræber efter det, hvis deres ønske om det er stort, vil de kun høre falske manifestationer. 

61 I dag, da lyset fra min Helligånd er med jer, Israels folk, kæmper og arbejder som jeres mester. 

62 Stor er min visdom, men din opgave er at studere og fortolke mit ord. Begynd at kæmpe og 

arbejde, for du vil på din vej møde den, der ønsker mit lys, min undervisning. Du vil møde de 

degenererede, de ydmyge og også de ophøjede, og til dem alle skal du tale og vise dem mit værk. Gå hen 

til deres hjertes døre og bank på en gang, to gange og en tredje gang. Men hvis de forbliver lukkede, så gå 

videre. Hvis de ikke blot ikke lytter til dig, men også håner dig, så vær tålmodig og gå hen til de 

folkemængder, der har brug for opmuntring, trøst og balsam for deres sjæle. Gå hen til dem og "salve" 

dem med mit ord. 

63 Fjern jer fra alt det, der forvirrer jeres sind, og hengiv jer til bønnen, så jeres sjæl kan komme i 

kontakt med jeres Gud og Herre, og vær et eksempel for jeres blinde medmennesker ─ vis dem 

åndeliggørelse. Jeres sind vil blive oplyst, så I kan vide, hvordan I kan undervise folkemængderne med 

min sandhed. 

Der er hjerter, der føler trøst ved dine ord; således skal du vække hele menneskeheden. Så vil der ikke 

længere være selviskhed, ej heller ond vilje, ej heller bitterhed eller uenighed, og når de er hos mig, vil jeg 

sige til dem: "Salige er I, som kommer til Mesteren for at tage et atom af mit lys til udvikling af jeres sjæl. 

64 Folk er sultne efter mit ord. Det er de fattige, der banker på min dør, og som jeg har overladt til 

jeres omsorg, så I kan modtage de nye generationer. 

65 Mediter dagligt og kommunikér med mig fra ånd til ånd. Vejen er banet gennem Elias, han har 

oplyst jer som et fyrtårn. Han har ikke kun været forløberen for Min manifestation i denne tredje æra ─ 

hans mission vil først slutte i evigheden. 

66 Efter 1950 vil nogle af de skarer, der har hørt mig, blive hos mig, mens andre vil gå deres egne 

veje. Sådan vil det også være med mine udvalgte: Nogle vil skynde sig at forene dem, der er ved at gøre 

fremskridt i deres spiritualisering, og andre vil igen forblive i deres materialisme. 

67 Mine sande disciple vil tage af sted forberedt og trofast udføre mine ordrer. De vil være som min 

søn Loth ─ ham, der forstod at holde sig ren i Sodoma og Gomorra, da han modtog min befaling om at 

forlade de lande, der skulle renses. Mine disciple vil også overleve enhver prøvelse. 

68 Hav altid Abrahams eksempel indgraveret i din sjæl: Da jeg bad ham om at ofre sin egen søn, 

stolede han på mig og viste mig sin store tro og lydighed. Men da han var ved at ofre sin elskede søn, 

sendte jeg ham min engel for at holde hans hånd tilbage. Så gav jeg ham for hans tro og lydigheds skyld et 

stort løfte om, at menneskeheden ville få det gode gennem hans mægling. Men jeg har ikke krævet en 

offerdød af jer ─ jeg minder jer blot om Abraham, så I kan tage ham som eksempel i hans tro og lydighed, 

og jeg lover jer, at I vil opnå evigt liv. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 344 
1 I hører det ord, som jeg dagligt har lagt foran jer som en åben bog. Jeg har afsløret indholdet for 

jer, jeg har bragt jer oprigtighed og lys. Jeg har givet dig essensen af mit ord og min kærlighed til at 

forvandle dig. 

2 Salige er I, som er opstået i mit arbejdes skød. Jeg har rettet mit åndelige blik mod jer, så I kan 

være dem, der i morgen skal vidne om mig over for menneskeheden. 

3 Mange vil komme fra forskellige nationer for at modtage noget af det ord, som jeg har bragt jer. 

Det er de nødlidende og skibbrudne, som jeg vil vise denne redningsbåd til. 

Tænk på, at jeg har brugt syndere til at forløse andre syndere. I dag er de de klipper, hvorfra 

krystalvandet vælder frem, de er de får, der er i min fold, de er stammerne af mit udvalgte folk. Jeg har 

brugt dem og indviet dem til min tjeneste. De er trinitarisk-marianske spiritualister, som forenes i én bøn 

for at tilbede Faderen og tilbyde ham deres hjertes blomster. 

Jeg har lagt min barmhjertighed og mit lys i dem, så deres sjæl kan blive fuldkommen. De er de 

udvalgte til at modtage og overføre til menneskeheden gennem deres formidling. De er mine soldater, 

mine arbejdere, mine disciple i denne tredje æra. Jeg har givet dem en kilde med krystalklart vand og et 

træ med ren frugt. Det er dem, der har haft tro nok til at krydse ørkenen endnu en gang. Det er dem, der 

ligesom Elias vil gå ud for at kalde de store skarer til sig. 

4 Israels udvalgte folk: I har fået Mesterens befaling til at vidne om mig over for jeres 

medmennesker. I er det stærke Israel, som vil blive anerkendt af menneskeheden, for jeg har overøst jer 

med min nåde og Helligåndens lys. 

5 Lad ikke denne tid gå til spilde, Israel. Det er nødvendigt, at I får min undervisning i overflod i 

fremtiden, så I ikke bliver svage og trængende. Jeg har fortalt jer, at jeg ikke vil skille mig fra jer efter min 

afrejse. Men stol derfor ikke for meget på jer selv, og lad ikke mit ord, som jeg i øjeblikket betror jer 

gennem det menneskelige intellekt, passere ubemærket forbi jer. Jeg ønsker, at I forbereder jer allerede nu, 

så I, når jeg sender jer til menneskeheden, vil modtage mit budskab intuitivt og føle min tilstedeværelse 

åndeligt. 

6 Alle, der ved, hvordan de skal forberede sig, vil være min talsmand. Når dette år 1950 er forbi, vil 

jeres øjne se mange vidundere, for menneskehedens behov er stort. 

Forbered dig, Israel, på kamp, men med fuldt kendskab til denne guddommelige årsag. For I bliver 

nødt til at rydde op i verdens fejltagelser og fjerne besættelse og forvirring i hjernerne hos de 

stemmebærere, som vil fortsætte med at sige, at jeg stadig giver mig selv til kende gennem deres 

formidling. Men det vil ikke være mit lys i sindet, og de vil heller ikke give ord af trøst og visdom, som 

jeg giver dem til jer. 

7 Du er begrænset og kan ikke gennemskue dine medmenneskers planer og tanker. Men Faderen kan 

med sit gennemtrængende blik se alt, hvad der vil ske i morgen. 

8 Jeg ønsker, at I skal være mine sande disciple, at I skal være i stand til at vise den sande vej, at I 

skal være mine budbringere for at præsentere mit værk for menneskeheden. Med det lys, som I bærer i jer, 

kan I fjerne mørket og vise, at I er lysets børn. 

9 Tab ikke modet i lyset af de prøvelser, der dukker op på din vej, og vær ikke genert over for dem, 

der nærmer sig dig, for de vil være de åndeligt trængende, der befinder sig uden gode gerninger foran Min 

Guddommelighed. I bør være de ydmyge, der er klar til at lindre jeres medmenneskers smerte og forberede 

deres hjerter uden at prale af den barmhjertighed, jeg har vist jer, og som får ord af kærlighed og lys til at 

komme fra jeres læber. 

10 Jeg vil ikke se løgn hos dig, Israel, for en dag skal den blive opdaget, og så vil verden sige: "Er det 

her Mesterens disciple? Hvis de er falske disciple, så var Mesteren også falsk, som boede blandt dem for 

at videregive løgne til dem." 

11 I skal vidne om min sandhed gennem gode gerninger, gennem jeres fornyelse og åndeliggørelse. 

Jeg ønsker ikke, at menneskeheden i morgen skal sige til mig: "Hvorfor viser dine udvalgte, selv om de 

har modtaget det guddommelige ord, ingen barmhjertighed ─ over for os, som har bedt dem om at føle 

trøst i vores lidelser og modtage den balsam, der helbreder vores sygdomme?" 

Alt dette er I kaldet til at gøre for at nære troen i disse hjerter, og for at verden kan genkende jer. 
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12 Din opgave er at få vandrerne til at føle træets kølighed og komme sig efter deres hektiske løb. Jeg 

vil imidlertid tale til dem åndeligt, jeg vil få dem til at føle anger og bekende deres overtrædelser foran 

min guddommelige ånd. Så vil jeg få dem til at forstå, at jeg tager imod dem med åbne arme, og at jeg 

ikke afviser dem, selv om de stadig er store syndere. De vil åndeligt høre Min stemme, der siger til dem: 

"Elskede børn, jeg har båret stor sorg for jer, men nu er tiden inde til at forny jer selv og lade jeres sjæl 

blive fri." Jeg vil få dem til at omvende sig fra alle deres overtrædelser og skamme sig over deres onde 

gerninger. 

13 Derfor lærer jeg dig dag efter dag, Israel, for at min lov skal stå skrevet i dit hjerte. Jeg vil tale til 

jer gennem samvittigheden og vise jer, hvad der er det bud i min lov, som I ikke har adlydt, og på den 

måde vil I trin for trin blive det fornyede folk, der er fyldt med min visdom. 

14 I vil selv opleve jeres forvandling, I vil se, hvem I var før, og hvad I er nu, og så vil selv de mest 

forhærdede hjerter acceptere jeres ord. I vil være deres rådgivere og gøre dem godt med renhed i jeres 

hjerter og vise dem den sande vej. 

15 Hvilken vejledning kunne menneskeheden forvente af de blinde vejledere? Kun fra jer vil de 

modtage det, I, som er lysets børn, fordi jeg vil åbenbare mig selv gennem jeres mægling. 

16 Den tid vil komme, hvor de store prøvelser blandt menneskeheden er på vej. Men I, som er under 

min beskyttelse, vil være som fuglene, der ikke arbejder og alligevel får mad. Så vil menneskeheden blive 

forbløffet over, at I midt i så stor ulykke og elendighed bevarer jeres mod til at leve, og at de mørke 

kræfter ikke griber jer, fordi I har adlydt mig. 

17 I er dem, der er udpeget til at lindre folkets smerte, til at lære de blasfemikere at bede, som i lang 

tid har været forblevet uden at løfte deres sjæle i bøn. 

18 Men derfor må I dagligt åndeliggøre jer selv mere og frigøre jer fra materialiseringen. For jeg 

ønsker ikke, at I skal være overspirerede spirituelle åndsforkæmpere, nej. Fanatisme er afskyeligt i mine 

øjne, og det er det, jeg ønsker at fjerne blandt jer. Samvittigheden vil fortælle dig, hvordan du kan leve i 

harmoni med alting. 

19 Den tid, hvor du vil høre dette ord, er kort. Derfor er det min vilje, at I skal udforske min lære, så I 

kan forstå den og blive forberedt. 

20 Lær af den guddommelige Mester, som giver dig den instruktion, som vil blive bevaret skriftligt, 

og som du vil nyde godt af i morgen. For den tid er allerede kort, hvor I vil høre jeres Mester gennem det 

menneskelige sind. 

21 Faderens barmhjertighed kommer ind i jeres sjæle, opmuntrer dem og siger til dem: Lær af min 

undervisning, for I er stadig svage børn, som ikke føler min styrke. I hvert øjeblik taler jeg også til dig 

gennem din samvittighed for at få dig til at indse din mission. 

22 I min højre hånd holder jeg loven, og i min venstre holder jeg vægten. Jeg vil gå bort fra jer i 

denne manifestation. Men vær ikke bekymret, for jeg vil give dig åndelig næring med mit ord, og du vil 

ikke føle dig forældreløs. I vil bære Mig i jer selv, fordi Jeg vil ikke længere gøre Mig selv kendt gennem 

den menneskelige intellektsevne. Men jeg har forberedt din sjæl til at kommunikere med min 

guddommelige ånd, og du vil modtage mine instruktioner, når det er min vilje. 

23 Efter min afrejse vil jeres kamp begynde. 

24 Jeg betroede jer min lov, så I kan studere den og ikke overtræde den. Opnå fortjeneste over for 

jeres Herre, for nu er tiden inde til at sige til mig med sand overgivelse i jeres sjæl: "Herre, opfyld din vilje 

i os." 

25 Med stor kærlighed og tålmodighed har jeg trukket jer tilbage fra snavset, fra de forskellige 

verdensopfattelser og fra afgudsdyrkelse. For I kastede jer ned for Billederne, for Guldkalven. Hvor meget 

uvidenhed har der dog ikke været til alle tider! Men jeg har altid åbenbaret mig selv for jer som lys, som 

barmhjertighed og kærlighed, så I ikke går jeres vej i blinde. 

26 I denne nuværende tid har jeg endnu engang reddet dig fra de forskellige veje, din sjæl har taget, 

og hvor du har oplevet smerte. Jeg har givet jer forskellige inkarnationer, så jeres sjæl vil udvikle sig, når 

den kommer til denne planet. Men i denne tid har jeg fundet dig sunket ned i en dyb sløvhed. Jeg har ikke 

fundet et forberedt hjerte til at minde jer om profetierne om den anden æra. Men det har været Min vilje at 

give Mig selv til kende gennem det menneskelige sind for at lære jer atter at elske hinanden. 
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27 Min kærlighed og mit lys er faldet ned på jeres sjæle som en nådens dug, så I i morgen kan vise 

verden min lov. Hvis I ved, hvordan I skal forberede jer, vil der ikke være nogen hånd, der kan mærke jer 

og forårsage jer smerte. 

28 I skal tage af sted som apostlene fra den anden æra. De vidste, hvordan de skulle forberede sig og 

vente på det rette tidspunkt til at tage af sted og udbrede Min lære. Jeg vil vælge dem, der tilhører mig, fra 

de forskellige sekter og religiøse samfund. De vil genkende mig og vide, hvordan de skal opfylde deres 

mission. 

29 I skal gøre jer klar til at bringe min lære til menneskeheden, så freden i mit himmelske rige kan nå 

dem. For mit blik ser deres smerte, deres fortvivlelse. 

30 Det er det, jeg har tilbudt jer, elskede folk, og I skal se mit løfte blive opfyldt. Jeres sjæle vil stige 

op trin for trin, indtil de når toppen af bjerget. 

31 Frygt ikke for menneskers snak eller deres domme, frygt din Guds dom. Husk, at jeg har fortalt jer, 

at jeg er en ubønhørlig dommer. Begær derfor altid Mig som Fader, som Gud, så I ikke mangler noget på 

jeres vej gennem livet. 

32 Jeg kommer for at binde det onde sammen i bøtter, som skal kastes i ilden. For enhver dårlig sæd 

vil blive skåret af Min Guddommelige segl, som er dette Ord, der kommer til jer for at give jer liv i nåde. 

33 Som Mester venter jeg altid på dig for at instruere dig, for at vejlede dig på vejen. Salige er I, som 

kommer for at høre mit ord, for senere vil I drage ud for at bringe det gode budskab til jeres 

medmennesker. Den, der har forstået mig og sætter min lære i praksis, vil opnå salighed for sin ånd. 

34 Nogle af jer siger til mig: "Hvorfor har vi ikke følt dig, Herre?" Men jeg siger til jer: Har I ikke følt 

mig, når I gør en god gerning, når I viser barmhjertighed mod jeres medmennesker? Føler du ikke 

tilfredshed, når du opfylder din mission? For denne tilfredsstillelse, som du har, er som om du føler Mig. 

For den, der gør det onde, bevæger sig væk fra mig, og så kan han næppe mærke mit nærvær. 

Jeg er i alt godt arbejde, i den barmhjertighed du viser ─ ikke kun når du deler dit brød, men også når 

du tilbyder ord af kærlighed og trøst for at opmuntre sjæle, for at trøste hjerter i dette livs lidelser. Hvor 

mange har ikke brug for lidt kærlighed, hvor mange forladte kvinder skriger ikke efter opmuntrende ord, 

og I, mine udvalgte, bør gøre jer umage for at bringe kærlighed, opmuntring og styrke alle, der har brug for 

det. 

35 Verden er ved at gå under i sin degeneration, i kaos, i sit vanvittige løb mod det onde. Men jeg har 

betroet denne båd til jer for at redde de skibbrudne, dem, der ikke har hørt mit ord, men hvis sjæle føler et 

behov for at modtage det. Derfor ønsker jeg, at I vækker dem og vidner over for menneskeheden om mit 

nærvær i denne tid. 

36 Bevidner, at jeg i denne tid gav mig selv til kende gennem det menneskelige intellekt, og fortæl de 

vantro, at hvis jeg blev menneske i den Anden Tidsalder for at leve med mennesker ─ hvorfor skulle jeg så 

ikke kunne give mig selv til kende i dag gennem syndere, som jeg har forberedt med min nåde? 

37 Hvorfor tror I mere på menneskers gerninger og tvivler på jeres Guds og Herres mirakler og 

storsind? 

38 Husk mine skridt på jorden som Jesus, husk, at jeg talte til lovens lærere i min tidlige barndom. Jeg 

har lært dig at bede og være ydmyg. Jeg blev født i en stald og døde på et kors. Og når jeg nu har givet jer 

denne instruktion ─ hvorfor skulle I så ikke i denne tredje æra, hvor verden er på toppen af fordærv, høre 

mit ord, og skulle jeg ikke vise jer den vej, som jeg lærte jer i den anden æra? 

39 Folk bærer på had og ond vilje og stræber efter overflødigheder, og fanatisme har også været i 

deres hjerter. 

40 Folk, I spørger mig: "Hvorfor, Herre, er prøvelserne på vores vej blevet større, siden du har 

forberedt os med din nåde?" Og jeg svarer dig: I den anden æra lærte jeg jer at lide og at være ydmyge. 

Husk, at de bragte mig til blodets stillads, trykkede en tornekrone på mine tindinger og et rør i min hånd 

og spottede mig derefter. Men jeg forblev blid og ydmyg. Jeg vidste, at Mit Blod måtte udgydes som et 

symbol på menneskehedens frelse. Hvornår har I kendt Mig til at afvise disse bitterheder, disse 

ugideligheder, disse trængsler? Aldrig. Jeg led af kærlighed til jer alle og udgød mit blod for at vise jer 

vejen til frelse. I vil imidlertid i denne tid ikke udgyde jeres blod, I vil blot forberede jer med god vilje til 

at tale til verden om min sandhed. 
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41 Jeg har givet jer et sværd og kaldt jer mine soldater. I er en del af mine værter, som jeg opmuntrer 

med mit ord, og jeg siger til jer: Kæmp og frygt ikke for verden, for jeg er jeres Fader og vil forsvare jer, 

oplyse jer, så I ikke bliver ofre for menneskeheden. 

42 Elskede mennesker: I vil hurtigt indse, at mit ord vil frelse jer. I har haft mig som en kærlig Fader, 

så I ikke skal lide eller snuble. 

43 Fuld af tålmodighed fortsætter jeg med at vejlede jer, så I i morgen vil være et eksempel for jeres 

medmennesker. 

44 Fjern jer fra verden, så jeres sjæl kan modtage Min barmhjertighed og ikke miste Min fred og Min 

kærlighed ─ så I ikke støder på de torne, som verden har skabt gennem sin ondskab. Jeg har trukket dig op 

af afgrunden og guidet dig, så din sjæl kan komme tættere på mig, trin for trin. 

45 Mit lys har aldrig bevæget sig væk fra mennesker, jeg er altid tæt på deres hjerte. For hvordan 

kunne jeg efterlade mine børn halvvejs? Og efterlade dem uden min nåde i denne tid, hvor jeg hører 

smertens klagesang? 

Jeg har fjernet din smerte og ladet dig hvile under livets træ og næret dig med dets frugt. I skal ikke 

hungre eller tørste efter min afrejse, og I skal dele frugten, vandet og brødet med de tørstige og de sultne, 

med de trængende. 

46 Se på folkeslagene i deres øde, som er ramt af voldsomme storme. Derfor forbereder jeg dig for at 

oplyse dig, så du kan opstå som din Mester, og så de gennem din mægling kan blive befriet af mig fra 

deres sjælelige nedtrykthed. For jeg vil gøre dem sandheden bekendt, jeg vil oplyse deres sjæl og deres 

sind og befri dem fra de forvirringer, der er kommet ind i verden. 

47 Gør jer klar, mine børn, så I med min kraft og mit lys kan vejlede jordens folk og få dem til at føle 

min fred med min kraft og mit lys. 

48 Den salige uskyld er smittet af verdens fordærv, de unge følger dens vej i et åndeløst forløb, og 

også jomfruerne har mistet beskedenhed, kyskhed og kyskhed. Alle disse dyder er forsvundet fra deres 

hjerter. De har næret de verdslige lidenskaber og ønsker kun de fornøjelser, der fører dem til undergang. 

Jeg taler til jer i al klarhed, så I kan tage et fast skridt i jeres sjæls udvikling.  

49 Jeg ønsker, at I skal rejse jer og være i fællesskab med jeres Gud, så I kan manifestere den 

barmhjertighed, som mit værk indeholder. 

50 Elskede mennesker: I er i øjeblikket ved at stige op trin for trin for at kunne nå toppen af bjerget. 

Lyset fra det sjette lys oplyser universet, og jeg guider sjælene og giver dem oprejsning, så de kan nå mig. 

51 Jeg har betroet jer en tid til at modtage min undervisning endnu en gang, så lyset fra min Helligånd 

kan fordrive mørket fra jeres sjæle. Ved hjælp af syndernes intellekt har jeg givet jer min visdom med 

enkle ord, men som indeholder sandhed i deres betydning. 

52 I morgen skal I drage ud for at bringe det gode budskab og vidne om mig på jordens forskellige 

veje, så at menneskene kan gøre op med det skadelige, med synd og uenighed, så alle kan erkende sig som 

børn af én Fader. For Ånden findes der ingen sociale klasser, ingen racer eller adelige familier. I er alle 

udsprunget fra én Fader, og til mig skal I vende tilbage. 

53 Menneskeheden gennemgår i øjeblikket sin store renselse som følge af sin ulydighed; men den har 

ikke forstået, at den har skabt denne lidelsens bæger for sig selv. Men jeg, som Fader, er kommet på dette 

tidspunkt for at veje det kors, som I bærer på jeres skuldre. 

54 Folkene har til alle tider ikke respekteret hinanden, og det er derfor, de har skabt grænser og 

forskellige ideologier og flyttet sig fra hinanden. 

55 Jeg har givet mig selv til kende blandt jer, for at I kan tage mig som et eksempel, så I ikke bliver 

udmattet af solens brændende stråler i ørkenen. Jeg har trænet dig med min visdom, så du kan vise 

menneskeheden vejen. 

56 I den anden æra forberedte jeg mine tolv apostle til at undervise menneskeheden. Men i denne 

tredje tid har jeg forenet de 144.000 for at forberede dem, så menneskeheden igen kan modtage min 

barmhjertighed gennem dette folk. 

57 Elskede Israel: Hvor meget er folk ikke sakket bagud på grund af deres ulydighed, kroppens 

svagheder, som har svækket sjælen og ikke tilladt den at åndeliggøre sig selv, som det er min vilje! 
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58 Undersøg og udforsk min lære, så du i morgen kan give den videre til dine medmennesker. Jeg er 

ikke kommet på dette tidspunkt for at forvirre menneskeheden med min undervisning. Jeg er kun kommet 

for at befri den fra dens synder, så den kan gå den sande vej og opnå min fred. Jeg styrker jer, elskede folk, 

så I kan tage kampen op. 

59 Tiden er nær, hvor I ikke længere vil høre dette ord gennem en stemmebærer. Men jeg vil ikke 

skille mig fra mine børn. I vil ganske vist føle fraværet af denne manifestation; men ligesom jeg har været 

åndeligt sammen med jer fra begyndelsen, vil jeg være det indtil slutningen, for det er min vilje. 

60 Kære disciple: Jeg ønsker, at I gennem jeres gerninger skal vidne om det, jeg har betroet jer i 

denne tredje æra. Allerede i den anden æra sagde jeg til jer: "Elsker hinanden." 

Når mennesker kommer for at høre dig, skal du vise dem vejen, få dem til at se, hvor vildledte de har 

været, og forklare dem hver enkelt af de lærdomme, jeg har givet dig. I skal fortælle dem, hvorfor I er 

spiritister, hvorfor I er israelitter, og hvorfor I er marianiske trinitarer. Husk, at jeg har sagt til jer, at I er 

israelitter ─ ikke efter kødet, men efter ånden, for I er de sande efterkommere af Abraham, Isak og Jakob, 

som jeg kaldte "Israel", fordi han beviste sin styrke i prøven, og derfor skal I også være stærke som 

israelitter. I er spiritister, fordi jeg har lært jer at søge og elske mig med jeres ånd. 

61 Hvorfor søger og elsker du Maria? Fordi jeg i den Anden Tidsalder betroede jer til hendes ømhed 

som Moder, og hendes Ånd går i forbøn for jer og for hele menneskeheden. 

62 Levi-stammen blev allerede udvalgt i den første tid, så de skulle være Guds tjenere, præster. Og i 

denne tredje tid er Levis stamme igen indviet til at tjene min guddommelighed. Det er dem, der dedikerer 

sig til at opfylde deres mission. 

63 Folk, opfør jer ikke som Judas, fornægt mig ikke som Peter, tvivl ikke på mig som Thomas. Men 

hvis du havde sådanne svagheder ─ hvor meget smerte ville du så ikke volde Min Ånd! 

Vågn og bed, tag Mine apostle til forbillede i deres lydighed, og ligesom dem, lad ingen ønske at være 

større end andre, for for for Mig er I alle lige, og i overensstemmelse med jeres gerninger vil jeres sjæles 

fremgang være jeres fremskridt. Jeg siger jer, som jeg sagde til mine disciple: "I Faderens hus er der 

mange boliger." Men du skal blive værdig til at bo i dem. Nogle af jer vil ankomme tidligere og andre 

senere. Tillad din sjæl at stige op gennem gode gerninger, gennem opfyldelse af loven. 

64 Når du går ind i det hinsides, vil jeg præsentere dig for bogen, hvori dine gode og dårlige gerninger 

er skrevet ned, og din sjæl vil glæde sig, når min retfærdigheds vægtskål hælder til dine fortjenester. Men 

hvis det ikke skulle være tilfældet, vil I vende tilbage til denne planet og gøre det godt igen en gang til. De 

af jer, der har opfyldt jeres opgave, vil fortsætte med at gøre jer fortjeneste fra det åndelige rige for at stige 

endnu længere op, og I vil kæmpe og arbejde for menneskeheden ligesom englene og min åndelige verden, 

der har sejret sejrrigt gennem smeltediglen. 

65 På denne måde vil I lidt efter lidt arbejde jer frem til sand lykke, og til sidst vil I smelte sammen 

med Min Guddommelige Ånd, for I ved, at I er kommet ud af Mig og må vende tilbage til Mig rent og 

lydløst. 

66 Hvis du forstod, hvor meget din sjæl bliver renset af smerte, ville du elske smerte. Men "kødet" får 

sjælen til at blive svag. Men jeg har talt til jer om bøn, så I kan forsvare jer mod fristelser. 

67 Når dette ord ikke længere er hørt af jeres ører, skal I gøre jer klar til at give menneskeheden alt 

det, I har samlet sammen, til menneskeheden. Så vil I erkende storheden i Min undervisning og vil vide, 

hvordan I kan svæve op og kommunikere med Min Guddommelighed fra ånd til ånd. Når du er hos mig, 

vil jeg sige til dig: 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 345 
Min fred være med jer! 

1 Velkommen alle til Master! 

2 Elskede folk: Der er kun gået få morgenandagter, siden jeg har været blandt jer som dommer, siden 

jeg dømte mit folk Israel ind til grunden, og fandt nogle bedende og forbønner, mens andre var ligeglade 

med åndelige åbenbaringer og kun var åbne for verdens fristelser. Nogle mødte jeg med ægte åndelig 

forberedelse og åbenhed, andre sank ned i regression ─ nogle af Mine børn i rutine, og nogle uden åndelig 

forberedelse. 

3 Jeg vurderede folkets kærlighed og opdagede, at de endnu ikke elskede hinanden som brødre, at 

mit udvalgte folk endnu ikke føler og lever åndelig harmoni. 

4 Jeg hørte menighedens bønner, og hos nogle var der anger over fejltagelser, hos andre en forsigtig 

bøn om fred i verden og forening af Israels folk. Men hvor få var i sandhed ikke dem, der i bevidsthed om 

deres ansvar over for Gud og verden vidste, hvordan de ydmygt kunne rejse sig foran Mesteren med sandt 

åndeligt syn i ønsket om undervisning ─ som vidste, hvordan de kunne stå foran dommeren med bøjet 

nakke og ligge i Faderens arme som børn, der ved, at Gud er over al kærlighed. 

Ved denne velsignede lejlighed, i dette nådeøjeblik, udgød Faderen sine åndelige goder. Han videregav 

sine inspirationer, sin retfærdighed og sine instruktioner dels gennem menneskelig formidling, dels i stor 

udstrækning også fra ånd til ånd, især til sit folk, men også til verden og hele verden. 

5 Dette har allerede været min sidste undervisningstale, hvor jeg er kommet til jer som dommer, 

hvor min stråle, der er overført gennem den menneskelige evne, har været hos jer, omgivet af "arbejdere" 

fra alle provinser, af repræsentanterne for alle menigheder, af de spiritistiske trinitariske mariatjenere, 

gennem hvis forståelsesevne jeg har gjort mit arbejde kendt og opmuntret troen hos de mange tilhørere. 

6 Jeg vil se jer forenet på denne måde igen i den kommende tid, men ikke længere ved denne slags 

møder. Folket følte det i deres ånd og græd. "Kødet" har været svagt og har modstået den forestående 

afsked og afslutningen af disse møder. 

7 Elias havde forberedt jer, han havde på forhånd udpeget dette øjeblik for jer med sin åndelige 

pegefinger, så at hele folket ville blive vækket, vækket og vågen, så de ikke ville være ligeglade med 

denne tid med dom og nåde. For Elias viser sig altid som en vejviser på sjælenes vej og forbereder stierne, 

fjerner torne og sten, så mine børns fødder ikke kommer til skade på vejen. Han ringer med den åndelige 

klokke, der taler gennem samvittigheden til sjælens dybder for at få dig til at vågne, fyldt med lys, så du 

kan høre stemmen fra Ham, der kommer ─ Ham, der altid siger: "Her er jeg." For Faderen er til stede i 

hvert øjeblik og på hvert sted. 

8 Jeg undersøgte menneskets hjerte i hvert øjeblik af dommen og mødte det fuld af smerte, 

usikkerhed og mørke anelser. Jeg nærmede mig for at høre dens hjertebanken, for at lytte til dens bønner, 

som er mindre og mindre åndelige, som er mere og mere fjernt fra deres oprindelse, fordi de ønsker 

materielle ting, kun jordens viden og tilbøjeligheder. Således mødte jeg menneskeheden, mennesket, der 

kun var optaget af verdens goder, men med en angstfyldt sjæl, der kun bevarede en stråle, en gnist af håb. 

Men jeg slukkede ikke denne gnist ─ tværtimod oplivede jeg den med min sandhed, med min trøst, min 

opmuntring og mit væsen. I dette nådesøjeblik spredte jeg det åndeligt over hele verden, så at Mit nærvær 

ville blive følt, og Min Essens ville være i alle uden undtagelse, for Elias havde også givet sig selv til 

kende på forhånd. 

Da jeg kom, var sjælene og hjerterne allerede blevet forberedt af Elias' ånd, Guds vejviser i alle tider 

og i alle tidsaldre. For Elias er den, der altid har været med dig, og som du sjældent har følt. 

9 Elias er den store Ånd, som er ved Guds højre hånd, og som i sin ydmyghed kalder sig selv Guds 

tjener; gennem hans mægling samt andre store Ånder bevæger jeg det åndelige univers og udfører store og 

høje råd. Ja, mine disciple, jeg har mange store ånder i min tjeneste, som styrer skabelsen. 

10 Så spørger I jer selv: "Er det ikke Faderen, der gør alt?" Men jeg svarer dig: Jeg er den, der gør 

alting, fordi jeg er i alle ånder. Jeg er i alle skabninger, og uden mig bevæger intet sig. Men ligesom jeg 

har givet liv til mange ånder, har jeg givet dem alle del i mit værk, i mit arbejde, en plads i min skabelse ─ 

en værdig plads ved min højre hånd. 
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Efter at jeg havde forberedt jer alle fra den første til den sidste på den nådefulde morgen, der gik forbi, 

viste Elias sin Herre markerne, som var rige på ukrudt. Men Faderen sagde til ham: "Lad det ske! Ukrudtet 

vil stadig formere sig en smule, ukrudtet vil fortsat blomstre, slå sine rødder dybere og sprede sig endnu 

mere over jorden. Men snart vil høsttiden komme, snart vil seglen sætte ind, og så vil der blandt den onde 

sæd også være hvede, om end den er sparsom. Men det skal opbevares i mine lader for at blive sået igen, 

når timen er kommet, og jorden er egnet og frugtbar, mens ukrudtet skal kastes i ilden, bundet i bjerge. 

11 Ondskaben er vokset blandt mennesker, mit folk. Godhed, dyd og kærlighed har været svage over 

for ondskabens invasion, sygdomme, pest, pestilens og ulykker. Alt, hvad der er korruptionsfrø, har 

inficeret de godes hjerte, har fået nogle til at snuble, har decimeret antallet af troende, fordi ondskaben har 

udøvet stor magt over menneskeheden. 

12 Jeg har ladet dette ske af hensyn til den viljefrihed, som du har fået tildelt. For bag al fordærv, alt 

mørke og menneskenes vildfarelse er der et guddommeligt lys, ånden, som ikke forsvinder og aldrig vil 

forsvinde. Der er en oprindelig enhed, som er lysets sjæl, som bevarer det kys, som Faderen gav den, 

uplettet, og som er det guddommelige segl, hvormed jeg har sendt alle mine børn ud på kampens vej. 

Gennem denne egenskab vil ingen af disse sjæle gå tabt. 

13 Antallet af fortabte er stort. Men på jorden, i de forskellige nationer, som udgør jordens 

befolkning, i de små byer og i lavlandet, mangler der ikke nogle hjerter, som forstår at rejse sig, som 

holder den pagt, de har indgået med deres Herre, og som er et eksempel og en åndelig støtte for de mange 

mennesker. Når de beder, så spørg Mig: "Hvorfor er der så meget ondskab? Hvorfor er der ingen 

omvendelse i menneskers hjerter? Hvorfor vågner menneskeheden ikke op til godhed, til fred? Hvorfor er 

mennesker ikke i stand til at forstå hinanden, til at elske hinanden, til at anerkende hinanden som brødre og 

søstre i Gud?" 

14 Men Faderen giver dem, der ser og beder, fred i sindet og håb og siger til dem: Vent, til de, der har 

syndet mest ─ de, der har forårsaget mest smerte for menneskeheden ─ senere vil være deres største 

velgørere, for de vil ikke rigtig "dø". Synden vil dø, dens krop vil forsvinde, de mørke kræfter vil 

forsvinde som årsag til menneskets synd. Men sjælen, der ledes af sin ånd, vil aldrig forsvinde, selv om 

den må gå gennem store smeltedigler, store reparationer og sjælsrensninger, selv om den må gå gennem 

den legemlige død, selv om den føler, at de mørke, der omgiver den i dens forsoning, er evige ─ selv om 

den føler, at ilden i dens omvendelse er helvedes ild. Alt dette vil gå over, og fra alt dette vil hun komme 

hel og ren frem ─ renere end guld, når det går gennem smeltediglen. 

15 Man kan ikke forestille sig eller vurdere livet på grundlag af et menneskes udseende. I ved ikke, 

hvad der skete før jeres eksistens på jorden i andre verdener, i det hinsides, som er uudgrundeligt for jer. 

Men husk min lære, den er din vej. 

16 Der er kræfter, der er usynlige for mennesket og umærkelige for menneskets videnskab, og som 

konstant påvirker jeres liv. Der er gode og dårlige, lyse og mørke. 

17 Hvor kommer disse påvirkninger fra? Fra ånden, fra sindet, fra følelserne. 

18 Alle disse vibrationer gennemtrænger rummet, kæmper indbyrdes og påvirker dit liv. Disse 

påvirkninger stammer både fra inkarnerede sjæle og fra væsener uden jordisk legeme. For på jorden såvel 

som i det hinsides findes der både lysets sjæle og forvirrede sjæle. 

19 Hvis I spørger mig, hvordan disse kræfters begyndelse, deres oprindelse var, svarer Faderen jer: 

20 Før der var verdener, før al skabelse og materie kom til live, eksisterede min Guddommelige Ånd 

allerede. Men som Al-enhed følte jeg en enorm tomhed i mig, for jeg var som en konge uden undersåtter, 

som en mester uden disciple. Derfor lavede jeg en plan om at skabe væsener, der ligner mig selv, som jeg 

ville dedikere hele mit liv til, som jeg ville ─ når tiden kom ─ ─ ─ som jeg ville elske så dybt og intimt, at 

jeg ikke ville tøve med at ofre mit blod for dem på korset. 

21 Du må ikke blive fornærmet, når jeg fortæller dig, at jeg elskede dig, allerede før du eksisterede. 

Ja, kære børn! 

22 For at Gud kunne kalde sig selv Fader, lod han ånder komme ud af sit skød ─ væsener, der lignede 

ham i hans guddommelige egenskaber. Dette var din oprindelse, så du opstod til åndeligt liv. 

23 Men da Faderen er uendelig og efter at have skabt jeres sjæl længtes efter at blive forstået af sine 

børn, skabte han materielt liv, han skabte et af jeres midlertidige hjem ─ verden. 
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24 Faderen formede og forberedte alting med perfekt, uendelig tålmodighed, så barnet ikke ville finde 

nogen ufuldkommenhed, men ville finde sporet af sin Fader i hvert eneste sving og i hvert eneste arbejde. 

For alt var planlagt fra begyndelsen som en bog, på hvis sider I i tidens løb ville finde det længe ventede 

svar på det spørgsmål, I ville stille Mig: "Hvem er jeg, hvorfra er jeg kommet, og hvor skal jeg hen?" 

25 Da alt var forberedt, gav jeg sjælen et jordisk legeme, der skulle tjene den som en stav, et klæde, til 

at bebo en vidunderlig verden, der blev skabt til den med visdom og fuldkommenhed ─ en bog, der 

præsenterede sig for Herrens børn med alle dens lektioner og skønheder som en stige med trin, der 

begyndte i denne verden og nåede ind i uendeligheden. 

26 Og da alt var forberedt, sagde jeg til den inkarnerede sjæl, mennesket: Her er dit midlertidige hjem. 

Gå din vej, drik fra kilderne, smag og nyd frugterne, anerkend Mig i alt dette. 

27 Dette har været din begyndelse i det materielle liv, men det, Faderen fortæller dig her, ligger langt 

tilbage, er blevet begravet i tidens løb. 

28 Jeres beregninger, jeres højeste videnskaber til at måle og beregne tider, ville ikke være 

tilstrækkelige til at bestemme begyndelsen på et værk, som Gud alene kan udføre, fordi han er den eneste, 

der altid vil være hinsides tiderne. 

29 Eftersom videnskabsmanden ikke kan bestemme denne verdens alder nøjagtigt ─ hvordan kan han 

så gætte begyndelsen af det Universelle Liv, medmindre jeg afslører det for ham? Ikke desto mindre ─ for 

at I ikke skal slide jeres hjerner op, fordi I ønsker at vide det, der er uden for jeres rækkevidde, skal I nøjes 

med den viden, som Faderen, den Allestedsnærværende, i hvem alt, hvad der har været, alt, hvad der er, og 

alt, hvad der vil være, er til stede, har fortalt jer i denne dag: Begyndelsen af dit liv ligger meget langt 

tilbage, og viden om det er gået tabt i tidens løb. 

30 Da mennesket begyndte at leve i verden, førte det et åndeligt liv fuld af renhed og uskyld. Men 

Faderen spørger jer: Tror I, at jeg var tilfreds med disse skabningers renhed ─ en renhed, der skyldtes 

deres uvidenhed, deres mangel på viden? Nej, disciple, på grund af denne uvidenhed kunne Faderen ikke 

kendes, forstås eller elskes, på grund af denne mangel på åndelig fortjeneste kunne ingen af hans 

guddommelige egenskaber værdsættes, og jeg ønskede ikke, at I skulle være lavere skabninger, der var 

underlagt min højere vilje, eller noget som de maskiner, I konstruerer ─ uden egen vilje, uden eget liv. 

Derfor gav jeg sjælen den frie vilje som gave, og jeg tillod kroppen at afsløre sjælen hemmelighederne 

i menneskelivet. Men jeg har ved hjælp af intuition givet sjælen kendskab til Skaber-Faderens eksistens. I 

lyset af kroppens svaghed var det sjælens styrke, der blev ledet af åndens lys, som er min retfærdighed, 

min visdom og min stemme. 

31 I det øjeblik sjælen vågnede op til menneskelivet gennem de fysiske sansers "stemme", gav den 

afkald på sit åndelige liv, og smeltediglen, kampen, prøvelserne, smerterne, smerten, konsekvenserne af 

alle tanker, ord og værker begyndte, og sjælens og de menneskelige evner begyndte at udfolde sig. 

32 Ja, mine børn, konsekvenserne af alle de tanker, ord og gerninger, som mennesket har oplevet 

siden begyndelsen på grund af den frie vilje, forårsagede de usynlige kræfter, de gode og onde vibrationer. 

33 De, der ved at bruge deres frie vilje begyndte at leve sundt og søgte at opnå deres egen og deres 

næstes velfærd, producerede sunde og velgørende vibrationer. Men de, der ved samme brug af den frie 

vilje ikke lyttede til samvittighedens stemme, men handlede i overensstemmelse med de egoistiske 

tilbøjeligheder, der var indbygget i deres legemer, skabte usunde, forførende kræfter. 

34 Begge vibrationer forblev i rummet ─ klar til at øge eller mindske deres intensitet, alt efter 

menneskets tanker, alt efter dets tidligere gerninger. Men disse usynlige kræfter ville ikke forblive adskilt 

fra udviklingen af sjæle ─ nej, disciple. Disse vibrationer ville forblive latente over alle sjæle og adlyde 

dem i overensstemmelse med deres tanker og gerninger. 

35 De, der var inspireret af samvittighedens lys, var i stand til at afværge de dårlige påvirkninger og 

vende sig mod de gavnlige, sunde vibrationer. Men de, der ved at bruge deres frie vilje til at gøre 

gerninger, der var i strid med det guddommelige bud, tiltrak skadelige, usunde vibrationer og øgede 

således deres forvirring, og fra denne ubalance kommer de sygdomme og nederdrægtige lidenskaber, som 

plager mennesket i jeres dage. 

36 Jeg, som kender jeres begyndelse og jeres fremtid i evigheden, gav de første mennesker våben, 

hvormed de skulle kæmpe mod de onde magter. Men de forkastede dem og foretrak kampen mellem 

ondskab og ondskab, hvor ingen virkelig sejrer, fordi begge parter er besejrede. 
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37 Hvis I spørger mig, hvilke våben jeg gav menneskeheden til at bekæmpe ondskaben med, så siger 

jeg jer, at det var bøn, udholdenhed i loven og kærlighed til hinanden. 

38 Jeg har talt til jer om oprindelsen af de gode og onde kræfter, og nu fortæller jeg jer det: Disse 

vibrationer skulle nå ud til alle de verdener, jeg ville skabe for at teste Herrens børn. Men med dette 

ønskede jeg ikke din ødelæggelse, men din fuldkommenhed. Beviset på dette er, at jeg altid har åbenbaret 

mig selv for mine børn ─ det være sig, at jeg talte til jer gennem samvittigheden, det være sig, at jeg 

underviste jer gennem mine budbringere, eller ved at blive menneske blandt mine børn, som jeg gjorde i 

den anden æra gennem Jesus. 

39 Der findes ingen racer eller stammer, uanset hvor usofistikerede de kan virke på dig ─ selv dem, 

du ikke kender, fordi de bor i utilgængelige skove ─ som ikke har oplevet manifestationer af min 

kærlighed. De har hørt himmelske stemmer i farens øjeblik, som beskytter, vogter og rådgiver dem. 

40 Du har aldrig levet forladt. Siden begyndelsen, da du blev til, har du været under min kærligheds 

skjold. 

41 I menneskelige forældre, som elsker jeres børn ømt: ville I kunne overlade dem til deres skæbne, 

når de knap nok er blevet født i dette liv, når de har mest brug for jeres omsorg, jeres hengivenhed og jeres 

kærlighed? 

Jeg har set dig bekymre dig for dine børn, selv når de er blevet voksne; selv for dem, der har forbrudt 

sig, som har gjort dig ondt, bekymrer du dig med den største kærlighed. 

Men hvis du reagerer på dine børns behov på denne måde ─ hvordan vil din himmelske Faders 

kærlighed være, som elskede dig, før du fandtes? 

42 Jeg er altid kommet jer til hjælp, og i denne tid, hvor jeg møder jer med større åndelig udvikling, 

har jeg lært jer, hvordan I skal kæmpe for at ophæve de usunde kræfter, og hvordan I kan øge de gode 

vibrationer. 

For de gamle overbevisninger, billeder, figurer og symbolske navne, hvormed fortidens mennesker 

repræsenterede ondskaben, gav den en menneskelig form og tillagde den en åndelig eksistens ─ 

overbevisninger, der er nået frem til de nuværende generationer ─ må forsvinde. For uden at være klar 

over det, har I skabt overtroiske myter og kulter med dem, som er uværdige for den åndelige udvikling, 

som mennesket har opnået i denne tid. 

43 Du siger til mig: "Fader, hvis vi ved at gøre dårlig brug af den frie viljes gave, ved ikke at lytte til 

samvittighedens stemme og ved vores overtrædelser af din lov har givet større magt til ondskabens 

vibrationer ─ hvad skal vi så gøre for at blive åndeligt frie, for at opnå freden i himmeriges rige?" Faderen 

svarer dig: Den frihed, som din og min ånd længes efter, vil du opnå på grund af fortjenesterne ved din 

bod. 

44 Hvornår vil du opnå din åndelige frigørelse? Faderen afslører det ikke for jer i dette øjeblik, han 

beder jer kun om at kæmpe mod ondskabens kræfter med de våben, som min kærlighed inspirerer jer med, 

at holde ud i min lov, at være stærke i de store prøvelser. Så vil I se etableringen af mit Rige komme i 

hjertet af menneskeheden, som i dag er opdelt i racer, sprog og farver, opdelt af forskellige ideologier i 

doktriner, stræben efter magt og fjendskab. I vil se dem forblive i dyder i ånd og sandhed, holde fast ved 

min lære og udtale mit navn med ærbødighed. Men ak! hvor mange sorgfulde øjeblikke og hvor mange 

fristelser skal du ikke gennemleve! 

45 Se og bed, overvind i mit navn, og I vil virkelig have nået jeres åndelige forvandling. Himlen vil 

komme til dig, og et smil af fred og sand glæde vil dukke op. Den fortabte søn i lignelsen vil vende tilbage 

til Faderens hjem, og I vil se menneskeheden efter så mange kampe og fald endelig opnå den fred, der er 

lovet til mennesker af god vilje. 

46 Styrk jer selv med min lære og del dette lys med menneskeheden. Fortæl hende, hvad ondskabens 

oprindelse er, og hvordan hun kan bekæmpe den ved at bruge kærlighedens og dydighedens våben. 

47 Siger du, at det godes og det ondes vibrationer allerede eksisterede, da mennesket dukkede op på 

denne verdens overflade, og at min kloge og kærlige retfærdighed fra begyndelsen har tilladt både sjæle, 

der er tro mod samvittighedens lys, og væsener, der er bestemt af viljens frihed, at inkarnere i denne 

verden ─ den ene for at skaffe menneskeheden bod, den anden for at velsigne den. Derfor har I i alle 

epoker af menneskelivet set store ånder dukke op ─ nogle til det gode, andre til det onde ─ sjæle fulde af 
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magt, fulde af styrke, og da I så disse sjæle inkarneret i mennesker, der udførte velgørende gerninger, 

forstod I ikke, hvorfor ikke alle mennesker er sådan. 

Menneskeheden har taget fejl ved at betragte disse mennesker som exceptionelle mennesker, fordi de 

samtidig med at andre mennesker udvikler sig så lidt, er de i stand til at vise sig med så meget kraft, så 

meget lys, så meget kærlighed, visdom eller dyd. Grunden til dette er, at disse sjæle ikke er født for at 

begynde deres udvikling på jorden, men fordi de er sjæle, der har renset sig selv i andre verdener, på andre 

steder, som også er ukendte for jer ─ fordi de ikke er kommet til jer for at så sparsomt, men for at bringe 

høsten, den dyrkede frugt, som de har bragt til modenhed i andre tider og andre steder, med sig. De har 

bragt deres smag, deres vitalitet og deres essens til dine læber og har oversvømmet din tilværelse med 

velvære. De har været et eksempel for din sjæl og opmuntring og støtte for dit menneskehjerte. Nogle af 

dem har været profeter, nogle har været patriarker, lærde eller konger, nogle har været dommere eller 

lærere. Andre har formidlet naturens, hjertets og sjælens skønhed for at få dit hjerte til at føle skabelsens 

skønhed. 

48 I er også blevet forbløffet over den voldsomhed, som mænd og kvinder har udvist i deres ondskab 

gennem tiderne i jeres menneskelige eksistens. I jeres historieskrivning er deres navne samlet i bogen. I 

din tilværelses bog, i den bog, hvor Gud registrerer og registrerer alle dine gerninger, alle dine handlinger, 

alle dine gerninger, er deres navne også med, og du har undret dig over, at en sjæl, et menneskehjerte, kan 

indeholde så meget styrke til det onde, kan bevare så meget mod, at det ikke gyser over sine egne 

gerninger, at det kan lukke munden på sin samvittigheds stemme, så det ikke hører Guds krav om 

regnskab, som han gennem det kræver af alle sine børn. Og hvor ofte har disse sjæles liv på denne planet 

ikke været langt og varigt. 

De mennesker, som på grund af deres frie vilje modstod Min kærlighed og Min retfærdighed, brugte og 

benyttede Jeg Mig af netop deres ulydighed for at gøre dem til Mine tjenere. De troede, at de handlede frit, 

men alle deres tanker, ord og gerninger var et redskab for Min retfærdighed ─ både i forhold til dem selv 

og til andre. 

49 Men hvornår vil dette styre slutte? ─ Faderen siger til jer: Ondskabens herredømme har aldrig 

(helt) domineret menneskeheden, for selv i de mest fordærvede tider var der trofaste mod Mig, lydige mod 

Min instruktion og apostle for Min Lov. Men kampen har altid eksisteret fra begyndelsen. 

Hvilken af disse to styrker har indtil nu været overlegen i kamp? Det af ondskab! Derfor var jeg nødt til 

at gøre mig fysisk hørbar blandt jer for at stå ved jeres side, for at genoplive jeres håb og tro på mig, for at 

give varme til jeres hjerter og for at fortælle jer: I er ikke alene på vejen, jeg har aldrig løjet for jer. Du må 

aldrig ændre de principper, som jeg har lagt i dig. Dette er godhedens og kærlighedens vej. 

50 For Gud findes der ingen religioners navne eller organisationer af religioner. For Faderen er det 

kun de handlinger, som sjæle har gjort i henhold til hans lov om retfærdighed og kærlighed, der er 

betydningsfulde. 

Jeg har i sandhed altid været med jer og er i alle skabelsesvæsener. Men når det har været nødvendigt 

at begrænse Mig selv, at nærme Mig selv og at gøre Mig selv sanseligt synlig på grund af Min kærlighed, 

har Jeg altid gjort det ─ det være sig ved at gøre Min stemme menneskeligt hørbar som på Sinai, det være 

sig ved at tale gennem profeternes mund, såvel som derefter, da Jeg blev menneske, ved at inkarnerer Mit 

eget "Ord" i den Anden Tidsalder for at blive det levende Ord og Mirakel, for at få menneskeligt blod, for 

at være synlig og synlig selv for ethvert menneskes mest materielle øje. Ligesom det er nu i den tredje tid, 

hvor jeg vælger blandt jer mænd og kvinder i forskellige aldre, af forskellige nationaliteter og 

samfundsklasser for gennem nogle, andre og alle at give det samme ord, den samme mening, den samme 

åbenbaring og det samme vidnesbyrd. 

51 Men sandelig, siger jeg jer: Elias har altid været der før. Før mennesket beboede planeten, kom 

Elias for at give den en åndelig atmosfære, for at oversvømme alle områder af dit hjem med åndelig 

essens, for at forvandle denne planet ikke kun til et jordisk paradis, men til et fristed for sjælen, så 

mennesket ikke kun ville bøje sig for naturen for at tilbede den, men også for at opdage sin Guds nærvær 

gennem naturen. Elias var der allerede, før du ankom, før du ankom. Hvorfor? Fordi Faderen måtte 

komme for at give sin stemme til kende fra de første indbyggere til de sidste. 

Og sandelig, de første hørte Mig, og selv om de ikke så Mig i al Min herlighed og ikke så Min 

Guddommelige Ånd i noget billede, vidste de, at Jeg var Ånd, og de følte Mit nærvær. De vidste, at jeg 
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eksisterede, at jeg talte, at jeg var deres Fader, at jeg så på dem og dømte dem, at jeg tilbød alt godt og 

ydmygede og irettesatte dem for alt ondt. 

52 Men for at I kunne vidne om Elias' eksistens, sendte jeg ham i den første æra for at inkarnere, så 

han kunne vidne om sig selv og sin Fader. Og han har virkelig været en af de ekstraordinære ånder, som 

overraskede menneskeheden, som forbavsede menneskene med deres manifestationer, deres værker og 

deres ord ─ en mand, som ─ uden at være videnskabsmand ─ havde naturens kræfter i sine hænder ─ en 

mand, som, selv om han var menneske, en mand, der, selv om han var menneske, var i stand til at 

overvinde døden og overleve den ─ en mand, der ved sin påkaldelse tilkaldte naturens kræfter for at 

forbløffe menneskehedens vantro og materialisme ─ en mand, der, uden at være troldmand, havde reel 

magt over de ulegemlige sjæle, og som gav sine omgivelser et stort bevis på alt dette. 

53 Elias opstod som profet og fremsatte profetier, som snart blev opfyldt, og som de samme vidner, 

der havde hørt dem, så opfyldt, og også profetier, der blev fremsat over længere tid, og som de nye 

generationer blev vidner til. Han forsvarede også Herrens Tjenere, idet han med retfærdighedens Hånd 

besøgte Folkene. Han styrkede også den gode tro hos dem, der troede på deres usynlige Gud og tilbad 

ham, og som straffede de hedenske nationers materialisme, overtro og hedenskab. Jeg manifesterede mig 

selv gennem hans formidling, jeg talte til folket gennem hans mund. Jeg lagde min kraft i hans højre arm, 

og for at I skulle være vidner til, at Elias selv overlevede døden og var i sandt liv, lod jeg ham vende 

tilbage. 

54 Han måtte komme før Messias for at bane vejen, for at ryste folk op af deres dybe sløvhed, for at 

genoplive håbet hos dem, der dag efter dag og fra generation til generation, fra forældre til børn, med så 

megen kærlighed ventede på mesterens, Messias', komme. Jeg fik Elias til at være i sandhed og ånd i 

Døberen, Vejfareren ─ i ham, der sagde til jer: "Gør jer klar, omvend jer og bed, for Himmeriget er nær." 

Og Israels folk, som troede på Døberens profetier, som frygtede for hans ord, fastede og bad, rensede 

deres sjæle og hjerter og følte i dem den nært forestående ankomst af det gode budskab, Mesterens rige. 

55 Jeg gjorde Døberens liv ekstraordinært, allerede før han blev menneske, før han blev født i sin 

mors skød og således i sin barndom og ungdom og selv i sit sidste øjeblik, for at hans tilstedeværelse 

skulle vække jer, som klokken vækker den sovende, for at han skulle forene jer, som hyrden forener sin 

hjord, og føre jer til flodbredden for at rense jer og vaske jeres kroppe som et symbol, som sover, for at 

han kan forene jer, som hyrden forener sin hjord, føre jer til flodbredden for at rense jer, for at vaske jeres 

kroppe som et symbol på sjælens renselse, som kun på denne måde kan få fællesskab med sin Herre. 

56 Efter at Elias havde opfyldt sin opgave med at forberede alt som en lydig og ydmyg tjener, lagde 

han sagen i Herrens hænder og sagde til ham: "Fader, her er mængden, her er den åndelige skare, som jeg 

overlader til dine hænder, for der er den sikker, for den sikreste forhindring er din egen Faders hjerte." 

57 Jeg fik Elias til at vende tilbage i den tredje æra, og jeg, som Mester, havde annonceret ham i den 

anden æra og sagt: "Sandelig, Elias har været iblandt jer, og I har ikke genkendt ham. Jeg skal vende 

tilbage til verden, men sandelig siger jeg jer: Før mig skal Elias være." 

Da alle Mesterens ord går i opfyldelse, kom Elias foran mig i den tredje æra for at vække sjæle, for at 

få dem til at ane, at Helligåndens time var ved at åbne sin port, for at fortælle hver eneste sjæl, at den 

skulle åbne øjnene og forberede sig på at gå over tærsklen fra den anden æra til den tredje. For at Elias' 

manifestation skulle blive mere håndgribelig i denne tredje æra, lod jeg ham manifestere sig gennem en 

retfærdig mand: Roque Rojas. 

58 Elias oplyste åndeligt denne mand fra det hinsides, inspirerede ham, styrkede ham og vejledte ham 

på alle hans veje fra begyndelsen til slutningen. Men sandelig siger jeg jer, at det ikke var ham, der valgte 

Roque Rojas blandt mennesker. Jeg valgte ham, sendte hans sjæl forberedt af min barmhjertighed. Jeg gav 

ham et legeme, som jeg også havde forberedt for ham, og I ved, at han var ydmyg, og at Faderen gjorde 

store gerninger gennem hans ydmyghed og hans dyd. Han var en profet, en stemmebærer, en seer og en 

leder. I alt dette efterlod han et strålende eksempel til folket. 

Han blev latterliggjort og hånet af sit eget folk, ligesom Moses i ørkenen, blev forfulgt ligesom 

profeten Elias og måtte trække sig tilbage til toppen af bjergene for at bede og forsvare sit folk. 

Ligesom sin Mester blev han latterliggjort og fordømt af præster og skriftkloge. Ligesom hans Mester 

var det kun nogle få, der troede på ham, fulgte og omgav ham. Hans hænder udstrålede helbredende 

kræfter og udførte mirakler, der inspirerede troen hos nogle og skabte forvirring hos andre. For nogle kom 
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der profetiske ord fra hans læber, som blev opfyldt til punkt og prikke. Hans mund gav råd fulde af trøst til 

de syge i hjertet. 

Hans sind var i stand til at absorbere store inspirationer og kunne falde i henrykkelse ligesom de 

retfærdige, apostlene og profeterne. Hans ånd kunne løsrive sig fra denne verden og hans krop for at træde 

ind i det åndelige rige og ydmygt nå ind til dørene til Herrens hemmelige skatkammer. Ved hjælp af denne 

ophøjelse gav Elias' ånd sig til kende for de første vidner, før Mesterens stråle kom. 

59 Det var Elias' lys, som forberedte ham, som oplyste ham og gav ham en klarhed over for de 

tilstedeværende, som vidnede og sagde: "Jeg er profeten Elias, ham fra forvandlingen på Tabor-bjerget." 

Han talte om dom, om opgaver og om døden, og de tilstedeværende blev virkelig rystet, og denne 

rystelse skyldtes tro, tillid og hengivenhed for Herren. 

Men efter at Elias havde forberedt denne vej til den nye manifestation, så Faderens nærvær kunne 

træde ind i den tredje æra, efter at han havde forberedt denne vej, så Herren kunne komme til denne verden 

gennem menneskelig formidling, forberedte han menneskets hørelse, hjerte og hele væsen til at høre 

Helligåndens ord med opmærksomhed. 

Elias forblev åndeligt til stede blandt menneskeheden for at vække alle, der sov, for at rense alle, der 

var besmittede, for at pakke alle, der var kolde, ind i sin Ånds ild og for at anlægge stier, veje og veje, der 

ville føre alle sjæle til sandhedens vej. Elias arbejder nemlig ikke kun blandt dette folk, men hans ånd 

omfatter hele menneskeheden i sin kamp. 

Da han gav sig til kende gennem Roque Rojas, åbnede den tredje tids porte sig for verden. For dette er 

den tid, hvor de 144.000 ånder gradvist kommer ind i inkarnation. 

60 Roque Rojas var den første. Jeg talte til ham fra ånd til ånd og sagde til ham: "Sandelig, store 

skarer vil samles omkring mit ord for at få forfriskning. Men da de stadig er umodne, er jeg nødt til at 

åbenbare mit ord og mine gerninger gennem stemmebærere. Jeg vil være nødt til at mærke deres fysiske 

pander med en trekant for at få dem til at erkende, at de tilhører de 144.000, at de tilhører dem, som jeg 

allerede i den Anden Tidsalder gennem en anden profet har annonceret, at de skal udføre en vanskelig og 

stor mission blandt menneskeheden i denne tid ─ en frelses-, åndeliggørelses- og ophøjelsesmission. 

61 Gennem Roque Rojas fik jeg jer til at forstå, at I befandt jer i det sjette segls tid, at bogen åbnede 

sig for jer i sit sjette kapitel, i sin sjette del. Bogen med de syv segl er den forventede historie om 

menneskehedens eksistens, for Gud alene kunne skrive menneskehedens historie ned, før de skulle opleve 

den. Og da denne bog var lukket i et mysterium, kunne kun én hånd åbne den, en hellig og ren hånd, en 

perfekt hånd, så dens indhold kunne blive åbenbaret for menneskeheden, og denne hånd var Lammet, Gud 

selv, som I lærte at kende gennem hans undervisning og offerdød i den anden æra ─ et sublimt offer af 

kærlighed ─. Han var den eneste, der var værdig til at åbne denne bog. For der var ingen ånd på jorden, ej 

heller i himlen, ej heller i skabelsesrummet eller i nogen anden verden, som var værdig til at åbne bogen 

og åbenbare dens indhold for sjæle. 

62 Jeg har fortalt jer gennem denne åbenbaring, at I hører til det sjette segl. Men du har også tilhørt de 

fem foregående og skal igennem den syvende, indtil du kommer ind i evigheden. 

63 De syv segl er dit liv, er din historie, dine kampe, dine sejre og nederlag, dine lidelser, kampe og til 

sidst din forløsning fuld af herlighed, fuld af lovprisninger, fuld af åndelige fester ved din Herres højre 

hånd, meget tæt på ham. Men der har været forvirring blandt mit folk, og efter disse forvirringer har jeg 

ikke fundet den sande forberedelse hos mine stemmebærere, så jeg som Mester kan befri jer fra dem som 

Helligånd. 

64 Elias løsnede ikke de syv segl, og han plantede dem heller ikke i jeres nation. Roque Rojas løste 

ikke de syv segl. Bogen om de syv segl har jeg selv løst. Gud alene kunne åbenbare sine børn de fortrolige 

ting, hemmelighederne om sig selv. Helligånden har åbenbaret store lektioner for jer gennem mine 

profeter og apostle. Men kun din Herre er den eneste, der kan åbne sit hjerte for dig, så du kan betragte 

hans indre. Profeterne har talt til jer i billedlig forstand, men Faderen har bragt profetiernes virkeliggørelse 

og opfyldelse til jer. 

65 I ved allerede, at jeg har været med jer til alle tider og har givet jeres primitive våben, jeres 

oprindelige våben, glans, så I kan besejre det onde, der eksisterede, før I var der, så I altid kan give adgang 

til de gode inspirationer, så I med jeres bøn og jeres dyd altid kan tiltrække de gode stråler fra den åndelige 

lysverden ─ så I i jeres drømme, I jeres arbejde, i jeres prøvelser og kritiske øjeblikke, må I aldrig falde i 
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de fristelsens net, som altid har lokket jer i baghold, som altid har lovet jer ondskabens vej fuld af 

fornøjelser og flygtige rigdomme, falske lys, lærdom og ære, som er i dag og ikke vil være i morgen, men 

som vil efterlade stor bitterhed. 

66 Du ved allerede, at du altid har haft en hyrde, som har banet vejen for dig og altid fulgt dig: Elias. 

Og når I siger til Mig: "Mester, i disse sidste tider har vi manglet store eksempler til at følge dit spor", 

svarer Mesteren jer: Tag Roque Rojas som et godt eksempel! Han er et billede på Elias, han vågede over 

jer som en hyrde, han helligede sit liv til Min tjeneste, og i ham var der renhed, ophøjethed og kærlighed, 

fordi han forblev trofast over for den mission, jeg gav ham som en god budbringer fra det høje hinsides. 

67 Det var ikke Roque Rojas, der udstedte loven, og det var heller ikke ham, der gav den til 

menneskeheden. Han var kun Faderens talerør, så at Faderens lov gennem hans intellekt og hans læber 

kunne nå ud til menneskenes hjerter i ord. Som stemmebærer kunne han overgive sig selv i Mine arme, 

han kunne inspirere og henrykke sig selv i Mig, med Elias, der gennem sin formidling talte for at give de 

første brød, de første dråber vin, de første madvarer til de første deltagere, der satte sig til bords ved 

Herrens bord i den tredje æra. 

Som en vejleder førte han jer på sandhedens vej, så I ikke snublede, idet han sørgede for, at I ikke faldt 

i fanatisme eller afgudsdyrkelse ─ han sørgede for, at I ikke forvekslede spiritisme med de materialistiske 

videnskaber, der taler om "ånden", men som ikke lærer alle mine børn ─ ikke i sekter eller kirker ─ at 

praktisere barmhjertighed og give jer et rent ord. 

Som seer var han i stand til at se Mig og give et troværdigt vidnesbyrd til dem, der hørte ham, så de 

ville vokse stærkere i deres tro, og hans vidnesbyrd har altid været sandt. 

68 Men efter Roque Rojas har du haft andre rollemodeller ─ om ikke perfekte, så dog nogle, der 

efterlader et frø i dit hjerte. Lad jer anspore af det gode eksempel fra jeres brødre, som går foran. Men døm 

dem ikke med en fuldkommen dommers strenge dom, for så ville du ikke kunne finde den 

fuldkommenhed, du søger i dem. Men hvis du leder efter trofasthed hos nogen af dine brødre og søstre, vil 

du finde den ─ du vil også opdage mod, nidkærhed, selvfornægtelse og offervilje. 

69 Af alle dyder vil du kun opdage et atom, en partikel, i dine brødre og søstre. Men det er stadig 

noget, for det er den sæd, som jeg sår i mine disciples hjerter, eftersom I alle er det. Men hvis du ønsker at 

finde fuldkommenhed, så søg den i mit ord. For i Mit Ord er Mesteren, og han fortæller jer uden hovmod: 

Han er virkelig fuldkommen! 

70 Min manifestation, som jeg har givet jer siden 1866, vil nu snart slutte. Men når Mesteren ikke 

længere taler gennem menneskets intellekt, når denne manifestation er forbi for mig og for jer ─ hvad vil 

Elias så gøre? 

71 Jeg har allerede fortalt jer, at efter at I har haft mig gennem menneskets mellemkomst, vil I have 

mig ånd til ånd. Vil jeres nadver være fuldført dagen efter min afrejse? Vil Israels folk begynde at få de 

store inspirationer og perfekte fællesskaber med min guddommelige ånd fra den første dag efter min 

afrejse? Jeg siger allerede nu til jer: Nej. Jeg har allerede bebudet og befalet jer en tid til meditation og 

forberedelse i disse bemærkninger. For jeg gør jer på forhånd opmærksom på, at Elias vil være sammen 

med jer i den tid, hvor I mediterer og forbereder jer, men det vil være åndeligt. Seernes åndelige visioner 

vil vidne, og jeres hjerter vil føle hans tilstedeværelse, hans hjertelighed og hans profeti og opmuntring. 

72 Når mit folk er forberedt, vil Mesteren komme på sin "sky", på den åndelige og universelle sky, for 

at tale med alle, der virkelig er forberedt, for at hjælpe med at udruste dem, der ikke er det, og for at vække 

dem, der måske er fjernt fra denne lære. Så vil jeg ikke kun have adgang til jer, ikke kun til dette oplyste 

folk, og jeg vil finde åbne døre for min åndelige dialog. Sandelig, over hele kloden venter folk allerede på 

mig. 

Ikke alle vil blive forberedt, som jeg har fortalt jer, men det vil være de trofaste, de standhaftige, som 

har lidt meget og omvendt sig, og også dem, som har holdt deres forberedelse ─ der venter de på mig. Jeg 

ser dem og vil ikke skuffe dem. Jeg vil være med dem i ånd og sandhed. 

73 Over hele verden vil seere og profeter dukke op og give sig til kende fra ånd til ånd. Mænd og 

kvinder i forskellige aldre og af forskellige nationaliteter vil fortælle om store inspirationer. Denne tid er 

allerede nær, o folk. Derfor holder jeg jer vågne, jeg oplærer og underviser jer, så I ikke falder i fristelse 

eller forvirring. For der vil opstå store afvigelser blandt denne menneskehed i de kommende tider. 
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74 Spiritualiseringen, som er mit eget rige, nærmer sig med store skridt, ligesom de vinde, der 

kommer fra nord, river alt ned, bøjer alle træer, får alle skove til at skælve, banker på dørene og pisker alle 

væseners ansigter. På samme måde vil spiritualismen også komme som en storm af lys og kærlighed ─ en 

storm, der vil feje og rive alt ned. Men det vil ske i menneskenes hjerte, i hjertet af alle institutioner, i alle 

nationers og alle racers skød. Det er mit rige, Helligåndens herredømme, et åndeligt opløftelsens, fredens 

og kærlighedens herredømme. 

75 I sandhed vil I så se menneskeheden, fra person til person, fra hjerte til hjerte, vågne op og træde 

ind i templet, i helligdommen, i Helligåndens sande kirke, som er det universelle værk, som er Guds lov, 

en lov om retfærdighed og kærlighed. Men du vil se, at folk er forvirrede over spiritismen ─ uanset om de 

søger den, om de forfølger den, eller om de glæder sig over at have fundet den. 

Du vil se mennesker falde ind i åndelig forvirring, i stor fanatisme. For for at en doktrin virkelig kan 

slå rod i menneskets hjerte, skal den først være som en græsmark for fanatisme og afguderi af 

menneskeheden. 

Menneskers åndelige fanatisme vil være meget stor i den tredje æra. De vil ønske at hengive sig til det 

med en sådan kraft, at de vil tilsidesætte selve det offentlige liv, tilsidesætte deres kroppe, tilsidesætte 

mange jordiske love for helt at hengive sig til det åndelige alene ─ at tænke, drømme, leve og glemme det 

jordiske alene for sjælens eksistens. Men så vil selve de love, der er iboende i det materielle, og som har et 

retfærdighedsprincip i det åndelige, hellige sig opgaven at ryste dem vågen, forfølge dem, irettesætte og 

korrigere dem. 

76 Også I, som disciple af dette værk, som de 144.000 markerede, som det åndelige Israel, der er 

blevet undervist af Faderen gennem tiderne, vil have den store forpligtelse til at tage af sted med jeres 

store åndelige visdomsbog, med jeres standard for fred, enhed og god vilje, med jeres våben for 

retfærdighed, med jeres åbenbaringsgaver, profeti, intuition, fortolkning og studier i mit ord, for at sige til 

menneskeheden: "Dette er Faderens værk! Dette er sand spiritisme, og dette er den rigtige måde at 

praktisere den på! Dette er den tilbedelse, den gudstjeneste, som Faderen som Helligånd har lært!" 

77 Der vil være jeres marker uden ende, der vil være jeres arbejde, der venter jer. Der vil dagen være 

uden nat, arbejdet uden træthed og kampen uden død. Der vil være fest for din sjæl, en fest for kærlighed 

og forløsning, en fest for kamp! 

Jo større dit arbejde er, jo større vil din glæde være, og du vil gå fra dette liv til det andet med høsten af 

din mission i din sjæl som det bedste bevis på, at du har tilhørt Herrens trofaste ─ de sjæle, der er kommet 

til denne verden for at så fred og kærlighed. 

Fra det høje hinsides vil du se denne verdens kampe. Derfra vil I se lysets og kærlighedens frø trænge 

ind overalt, I vil se alting forvandlet, I vil se alle menneskehedens principper rystet i deres grundvold, og I 

vil ydmygt og lydigt afvente Faderens ordrer om at komme og vende tilbage til verden, som det er 

Faderens vilje. 

De af jer, som ikke har fuldført jeres arbejde, som ikke har fuldført jeres arbejde, vil være nødt til at 

komme igen, og andre vil være nødt til at tage til andre verdener, til skødet af andre sjæleforeninger. Men 

det skal ikke gøre dig ked af det ─ tænk ikke på evig hvile i Guds skød. 

78 Dit "kød" tænker på at hvile sig, fordi det er svagt. Men for sjælen ville hvile være den værste 

straf, for den bedste belønning for sjælen er aktivitet, arbejde, kamp, fordi den forherliger sin Fader ved at 

tage sin Gud som forbillede, som aldrig hviler, som aldrig sover og som aldrig bliver træt. Der er ingen 

træthed i den sjæl, der er i fuld udvikling, ej heller nat, ej heller sult eller tørst. 

79 Det vil være nok for døden at vække din sjæl i det høje hinsides, og allerede fra det øjeblik forstår 

den alting i stedet for at være forvirret og siger til mig: "Min Fader, i dag åbner mine vinger sig for at tage 

uendeligheden ind, og i dag kan jeg forstå alting gennem det lys, du altid har givet mig. Vis mig min 

opgave, min mission." Ved I ikke, om I, som i dag føler jer ubetydelige, vil tage til andre verdener for at 

optræde der som store sjæle, som profeter, som mestre inspireret af universets smukke værker? 

80 I ved det ikke, men Faderen fortæller jer meget godt, at jeres dagsværk ikke slutter med døden, at 

jeres vej ikke er forbi, når I ankommer åndeligt til mig, at I stadig har meget foran jer at se og opleve, 

meget at lære og også at gøre. 

81 Dette mit ord hører I på jorden gennem det menneskelige intellekt, og på højere niveauer end jeres 

hører indbyggerne i de samme, andre sjæle, det også, ligesom ånderne på andre, endnu højere niveauer, 
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som er hjemme der, hører det. For denne "koncert", som Faderen giver i den tredje tid med lysånderne, er 

universel. 

Jeg har sagt det: Min stråle er universel, Mit ord og Min åndelige essens (indeholdt heri) er også 

universel, og selv på det højeste niveau, som ånderne har nået, hører de Mig. I hører mig i øjeblikket i 

denne manifestation på den mest ufuldkomne måde, nemlig gennem mennesket. 

82 Det er derfor, at jeg nu forbereder jer på højere proklamationer, så når I går ind i det åndelige og 

forlader denne jord fuldstændigt, vil I være i stand til at forene jer med et nyt livsstadium for at høre den 

"koncert", som Faderen opfører sammen med jeres ånd. 

I dag er du stadig i materien og opfrisker dit hjerte og din ånd med dette ord, og de væsener, der 

tilhørte dig på jorden, som du stadig kalder far, ægtefælle, hustru, bror, barn, slægtning eller ven, befinder 

sig på andre stadier af livet og hører det samme ord, men for dem er dets betydning, dets essens en anden, 

selv om de nyder den samme lykke, den samme forfriskning, den samme opmuntring og det samme brød. 

83 Er denne koncert ─ spørger mesteren dig ─ ikke vidunderlig? Glæder din sjæl sig ikke, glæder din 

sjæl sig ikke ved tanken om, at det, du får her som åndelig næring, også er grunden til glæde og åndeligt 

liv i andre verdenskroppe ─ i andre verdener, hvor der lever væsener, som du elsker ─ væsener, som du 

har kendt, og som gennem åndeligheden er så tæt på og samtidig så langt fra dig? 

84 Det er sådan, jeg forbereder jer fulde af lys, mine disciple, det er sådan, jeg trøster jer og får jer til 

at se de uendelige horisonter, som mit værk åbenbarer for jer, så I kan bringe dette budskab om håb og lys 

til hele menneskeheden, så I kan få dem til at forstå den sande mening med menneskelivet og det åndelige 

liv. 

Men bring ikke kun min lære i ordet, men også gennem arbejdet. For jeg ønsker, at I skal hengive jer 

fuldt ud til at praktisere min lære og derved blive gode spirituelle, der "ved, hvordan man giver verden, 

hvad der er af verden, og Gud, hvad der er af Gud". Det, der tilkommer dit legeme, skal du give det med 

retfærdighed, med barmhjertighed og kærlighed, og det, der tilkommer din sjæl, skal du ligeledes give den 

med kærlighed og barmhjertighed. I skal have en tid til jeres jordiske pligter og også en tid til jeres 

åndelige øvelser, til de åndelige måder at handle på og til at udfolde dem. 

85 På denne måde vil ethvert tegn, ethvert spor af fanatisme, af afgudsdyrkelse, af materialisme og 

endda af overtro falde fra din sjæl og blive fjernet fra dit hjerte, og ved at praktisere spiritualisme med 

denne renhed, med denne oprigtighed, med denne enkelhed og ophøjethed, vil du give menneskeheden det 

sande eksempel på, hvordan den tilbedelse, som Faderen forventer af dig i den tredje æra, bør være. 

86 Vær stærke ─ ikke kun for at I kan blive disciple, men også mestre i dette arbejde, fulde af 

helbredende kraft, overdænget med gaver. Opdag alle disse kræfter i dit eget bryst, i den usynlige ark, som 

jeg har placeret i hjertet på hver enkelt af jer. 

87 Gå ind i jer selv, og I vil finde helligdommen, pagtens ark. Du vil opdage en kilde, et springvand af 

nåde og velsignelser. 

Der er ingen hjælpeløse sjæle, ingen er arveløse. I betragtning af min guddommelige barmhjertighed er 

der ingen i hele universet, der kan kalde sig fattig, udstødt af sin far, ingen, der kan kalde sig forvist fra 

Herrens land. 

De, der føler sig forarvet, gør det, fordi de ikke har opdaget nådens gaver i sig selv, eller fordi de bare 

er faret vild i synd, fordi de er forblændede eller fordi de føler sig uværdige. 

I bør altid opdage disse nådegaver i jer selv; så vil I opleve, at I aldrig vil mangle mit nærvær, at der 

altid vil være "brød", "helbredende balsam", "våben", "nøgler" og alt det, I har brug for, i jer selv, fordi I er 

arvinger til mit rige og min herlighed. 

88 Dette er mit ord, som jeg skriver i din samvittighed på denne nådens dag. 

89 Vågn og bed, o folk. For ligesom genoprettelsens sæd, forløsningens sæd er meget tæt på blandt jer 

og menneskeheden, så spirer også den sæd, som ukrudtet spreder, i stor udstrækning i mine elskede børns 

hjerter! 

90 Vågn og bed, for seglen nærmer sig! Sikkelsen er ikke i menneskets hånd ─ den er i min. 

91 Jeg vil tillade menneskets hånd at bringe ødelæggelse, død og krig, men kun op til en vis grænse. 

Ud over denne grænse vil menneskets uretfærdighed, fordærv, vildfarelse og stræben efter magt ikke 

kunne gå. 
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Så kommer min Segl, og den skal med Visdom hugge af, hvad min Villie bestemmer. For min segl er 

liv, kærlighed og sand retfærdighed. Men I, folkens, skal se og bede! 

92 Det er sådan, jeg ønsker at se dig, og i kraften af din bøn har jeg også fundet en grund til at tilgive. 

Gennem din forbøn vil jeg føle mig bevæget i mit hjerte til at tilbageholde min retfærdighed. I jeres 

bønner vil jeg finde balsam at bringe til den grædende. I din opløftning af sjælen vil jeg også finde en 

grund til at stoppe den ødelæggelse, som mennesker skaber. 

93 Derfor ønsker jeg, at I skal gå i forbøn, bede, tilgive og elske, o Israel! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 346 
1 Jeg giver dig mit ord, så dit hjerte bliver blødt, så din ånd kan mærke min fred. 

2 Jeg er lyset og livet, og enhver, der kommer til mig, modtager noget af denne nåde. Som Fader 

lider jeg, når I mister åndelige goder, når I nærer materialistiske tilbøjeligheder på grund af jeres frie vilje 

og derved trækker smerte over jer selv. Hvis du lider og græder, er det på grund af din egen gudløshed. 

Men jeg fjerner mørket fra dig og renser din vej for torne og sten, så du kan søge min vej, så du kan 

glemme din fortid og kun se på din fremtid. 

3 Jeg vil altid være med dig, jeg vil være den gode rådgiver og trofaste ledsager, og jeg vil tale til dig 

gennem din samvittighed, så du ikke falder i fristelse. 

4 I er som en plante, som Faderen har passet. Som en god gartner er jeg iblandt jer og trækker 

brændenælderne ud og fjerner den gnavende orm. Jeg plejer din sjæl, så den er i harmoni med mig. 

5 I er skibbrudne, som jeg viser redningsbåden til, så I ikke går til grunde i det oprørte havets bølger. 

Gå på vandet, som jeg sagde til Peter, men sig ikke til mig, som han gjorde: "Mester, frels os, vi synker." 

Når troen sammen med kærligheden danner én kraft, vil du opleve stor styrke i din sjæl, og selv dit legeme 

vil være i stand til at gå på vandet, fordi din Faders kraft vil bære dig. Men du må aldrig have til hensigt at 

sætte din Herre på prøve. 

6 Salig er den, som glæder Faderen med sine gerninger, for jeg gengælder ham i stilhed ved at give 

ham mange gange det, han har givet. 

7 De trængende, de blinde og de forvirrede er mange. Men jeg, som Fader, nærmer mig dem for at 

give dem min barmhjertighed. 

8 Denne manifestation vil være med jer indtil år 1950 og vil forblive skrevet i jeres hjerter. Men 

indtil den tid kommer, vil jeg vejlede jer, så I kan komme tættere på mig. Jeg har undervist jer, fordi den 

tredje tid er kommet, og i den har I hørt stemmen fra den himmelske trompet, som har vækket jeres sjæl. 

Nogle af jer har spurgt mig: "Fader, hvorfor er jeg kommet tilbage for at leve på jorden?" Og Faderen 

svarer dig: For at din sjæl kan genvinde sin tabte renhed. Men sandelig, siger jeg jer: Salig er den, der har 

gjort det godt igen, for han skal være i mit rige, for han er blevet renset og har opfyldt sin mission. 

9 I repræsenterer en del af Israels udvalgte folk, som jeg har givet et lysets klæde, så I i morgen kan 

tage af sted som lærere, som ledere for menneskeheden. I denne tid kalder jeg alle mine børn, og alle, der 

er med mig og elsker mig, vil tage ud for at kæmpe og arbejde. 

10 Fristelsen omgiver jer stadig, men den tid vil komme, som jeg har bebudet jer, hvor fristelsen vil 

blive bundet, så det på jeres stier kun vil være lyset, der leder jer. 

11 I befinder jer i en tid med kamp og arbejde, hvor I skal rense jer selv og rydde op i jeres fortid. For 

det er ikke jeres "kød", som jeg har betroet arven til, men jeres sjæl, som er kommet fra mig. 

12 Jeg må rense sjælen, rense den, så den kan være på vej tilbage til mig, for at smelte sammen med 

min guddommelige ånd i al evighed, så den kan nyde mit himmelske rige. 

13 Elskede børn, I, som er kommet i lille antal, sandelig siger jeg jer: Mit gennemtrængende blik 

opdager overalt Mine udvalgte, som føler i deres ånd, at nu er tiden for Mit nærvær kommet. De har ikke 

hørt mit ord, som I har, men i deres ånd hører de en stemme, der fortæller dem, at jeg igen er blandt 

menneskeheden, at jeg er kommet åndeligt "på skyen". Nogle vil jeg give dem mulighed for at se mig med 

åndens øjne, andre ved hjælp af intuitionsevnen, og resten vil jeg gøre min kærlighed stærkt mærkbar, så 

de kan mærke min ånds tilstedeværelse. 

14 Jeg banker på døren til folks hjerter i øjeblikket. Nogle møder jeg forberedt, andre sover, fordi de 

er forblevet i de forskellige sekter og religioner og har forvildet sig fra stien i kort tid. Men tiden er 

kommet, hvor Min høje klokke vil kalde på dem, så de alle kan komme til Mig, modtage deres sjæls 

genopstandelse og forenes for at føle Min fred på jorden og nå det forjættede land. 

Lignelse 

15 En stor herre fuld af dyd og magt sad på en høj trone, og i hans magtområde var han omgivet af 

store skarer, millioner og atter millioner af skabninger. Men ingen af disse skarer kunne nærme sig 

herskeren, de kunne kun se ham på afstand. Men i deres hjerter længtes de efter at komme tættere på ham, 

at være helt tæt på ham. 
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Pludselig åbnede en dør, og i den kom et blødende lam til syne og en overskrift, hvor der stod: "Her er 

lyset, her er den åbne dør for alle, der ønsker at komme ind ─ for alle, der har dyd i hjertet. Kom, kom 

nærmere!" 

Et lysende lys blev set, og folkemængden gik mod døren fuld af glæde. Nogle ankom og gik ind i 

bygningen. Men ikke alle nåede frem, for de stødte på tornehække på deres vej og kunne ikke komme 

videre. Andre stødte på store barrierer, som forhindrede dem i at komme ind gennem denne dør. 

     Men denne hersker, denne Herre, den Almægtige, så ned fra det høje på folkemængderne og sagde til 

dem: "Gå ind, gå ind, for Lammet har udgydt sit reneste blod for at vise jer den vej, ad hvilken I alle skal 

komme til mit rige." 

16 Salige børn: Med min sublime kærlighed har jeg givet jeres sjæl frihed og befriet jer fra syndens 

lænker. Gennem Mit dyrebare Blod har jeg givet dig mulighed for at din sjæl kan tjene sin belønning og 

stige op, indtil den når Mit Rige.  

Slutningen af lignelsen 

17 Forstår I mig, folkens? Denne hersker er jeres evige Fader, den store Jehova. Døren, der åbner sig, 

er Jesus, jeres Mester, det ofrede Lam, som kom til verden for at frelse jer, og som udgød sit blod til sidste 

dråbe for at give jeres sjæle lys og opstandelse. 

18 I denne tid har jeg endnu en gang betroet jer et kropsligt dække, så I kan gøre det godt igen, så I 

kan vende jer bort fra synden og alle verdens tilbøjeligheder, så I trin for trin kan bestige det bjerg, hvor 

jeg venter på jer med åbne arme. 

19 Jeg har lært jer, hvordan I skal løfte jer op i bøn, så I kan fjerne jer fra synden, så I kan afvise 

fristelser. For der står skrevet: Der skal ikke mere være nogen sjælens død, for jeg er Vejen og Livet, og 

den tid vil komme, hvor jeg vil minde jer om: "Hvor er din magt, o død? Hvor er din sejr, o grav, din 

sejr?" For i sandhed er synd årsagen til døden, og jeg eliminerer synden i denne tid gennem lyset fra min 

Helligånd. 

20 Den tid vil komme, hvor I vil se høsten af det, I sår lidt efter lidt blandt menneskeheden. Jeg har 

overladt redskaberne til jeres hænder, så I kan dyrke markerne og give menneskeheden næring til deres 

gode frugter. 

21 Jeg bearbejder dit hjerte med mit ords fine mejsel og oplyser dig med Helligåndens lys. Jeg er den 

allerbedste Lærer og er kommet for at give jer undervisning, tilgive jer, guide jer på sandhedens vej, og 

som den allerbedste Læge er jeg også blandt jer for at helbrede jeres sjæl fra dens spedalskhed og befri den 

fra dens smerte. 

22 Jeg giver jer Min undervisning, så I kan anvende den, så I bærer kærlighed og renhed i jeres hjerte, 

og selv om fristelsen nærmer sig jer, finder den ikke plads i jer, fordi Jeg gør jer stærke gennem Mit lys og 

gennem Min kærlighed, så I afviser enhver svaghed. 

23 Salige folk: Tænk på verden med dens krige, mens den tømmer lidelsernes bæger. Alligevel har 

jeg bevaret jer fra alt dette, men I må ikke tro at det er tilfældigt, I velsignede folk. I er det begavede folk, 

så I kan forberede jer med Mit Ord til at vise det til verden, for det er Min vilje. 

24 I er mit redskab, Israels udvalgte folk, i jeres hænder har jeg betroet min kraft og mit lys, så I kan 

sprede menneskehedens mørke. 

25 Gennem jeres lydighed og opfyldelse af jeres mission vil I føle jer åndeligt forvandlet og forenet 

med de åndelige skarer, så I fortsat vil være mine tjenere i det høje hinsides og aldrig mere adskille jer fra 

mig. 

26 Jeg har betroet jer denne tid til jeres forberedelse, så I kan forny jer selv og bestige bjerget trin for 

trin. 

27 Sandelig, siger jeg jer, min kærlighed og Helligåndens lys er blevet udgydt over hele 

menneskeheden. Alligevel har krige overrasket nationerne, som min apostel Johannes så det i den anden 

æra. Har jeg forberedt disse lidelser for dig? Er jeg død? Nej, mine børn, jeg er Livet, og Livet har jeg 

givet til alle mine børn. 

28 I hver reinkarnation, som jeg har betroet din sjæl, har jeg altid givet dig opfordringen til det sande 

liv. Men dette lys er ikke kun for jer, Israels udvalgte folk, for I er repræsentanter for hele menneskeheden. 
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29 Jeg taler til jeres ånd, banker på jeres hjertes døre og gør mig selv mærkbar gennem jeres 

samvittighed, så I erkender det ansvar, der hviler på jeres ånd. 

30 Jeg har udstukket en enkelt vej for jer, for jeg er én Gud og én Lov, og til alle tider har jeg givet jer 

én og samme Lære, så sjælen kan gøre min vilje. 

31 Med kærlige ord lader jeg dig vide, at du ikke har været i stand til at opfylde din mission. For jeg 

ser, at menneskeheden er gået på afveje og i sin blindhed og materialisme har ladet sig lede på afveje af 

mennesket, og det er derfor, som om det har båret et mørkt bandage om sin sjæl og har frataget sig selv 

Min nåde. 

32 Indse, mine folk, hvor mange fejltagelser menneskeheden er fanget i. Gennem sin uvidenhed søger 

den Mig i sin materialisme, og dens hjerte tilbeder falske guder. Derfor har hun ikke følt mit åndelige 

nærvær. Mine børn glæder sig over smukke ord og tror, at de går på lysets og sandhedens vej uden at 

anerkende Min Ånd i denne tid som en frelsende stjerne, der sender sit lys fra uendeligheden. 

33 Jeg har udvalgt jer fra verden, og selv om I er uuddannede og ubetydelige, har jeg gennem jeres 

formidling udtrykt Mit Ord for at forklare Min Sandhed til verden gennem Helligåndens lys, så denne 

menneskehed ikke længere kan falde i vildfarelse, og så dens ånd kan få liv i nåde, og den kan føle Mig i 

sit hjerte og få åndeliggørelse. 

34 Jeg har udvalgt jer for at gøre jer til besiddere af min nåde, og for at I - så snart I forstår mig - kan 

tage af sted for at redde jeres medmennesker fra undergang, for at redde de skibbrudne fra det onde hav, 

for at befri de fristedes slaver. 

35 I den tredje tid lader jeg kaldet gå ud til alle på lige fod, så alle mine får kan vende tilbage til 

forhindringen. 

36 Jeg redder sjælen fra mørket og vækker den fra dens søvn, for jeg skabte jer og elsker jer meget 

højt, og i den Anden Tidsalder udgød jeg af kærlighed til menneskeheden mit Blod for jeres frelse. 

37 Jeg har vist jer mange åndelige fordele, så I kan forberede jer selv og blive soldater i min 

guddommelige sag. Jeg har betroet jer mine budskaber i form af åbenbaringer og gennem intuition, så I 

kan forstå min vilje. 

38 Jeg har fortalt jer, elskede Israel, at der vil komme en tid, hvor der vil opstå dårlige talerør, som vil 

give adgang til en falsk Jesus, og i deres materielle stræben vil de forføre og sige, at Mesteren taler 

gennem dem. Der vil opstå falske "ledere" og falske "profeter", falske "soldater", som vil forsøge at føre 

jer på afveje fra lysets og sandhedens vej med deres ord og materielle ambitioner. 

39 Jeg har advaret dig. Husk, at jeg har sagt til jer hvert år: Forbered jer, elskede folk, udnyt Mit 

nærvær og saml Mit ord i jeres hjerte, så det i morgen kan være jeres opmuntring, og på denne måde vil 

tiden ikke ramme jer uforberedt. 

40 Jeg har betroet jer tre sidste år, så I kan samle jer op og forberede jer som et eksempel for 

stemmebærerne, så de kan anerkende jer som sande soldater og virkelige disciple af den guddommelige 

mester. Men denne nåde har mange af jer holdt tilbage og har ikke taget den til efterretning. 

Jeg har sagt til Israel: Se på menneskeheden, hvordan den er indhyllet i sit mørke, i sin fanatisme og 

afgudsdyrkelse, og derfor er magtbegæret, grådigheden og selvhævdelsen vågnet op i dens hjerte og har 

gjort den stolt, og alt dette er afskyeligt i mine gennemtrængende øjne! Men dig har jeg oplyst, jeg har 

taget dig i hånden, så du kan gå ud for at vise verden lysets vej. 

41 Allerede i den anden æra gav jeg jer min profeti for at annoncere jer de prøvelser, der ville ske. Jeg 

sagde, at jorden ville ryste, at naturens kræfter ville blive sluppet løs, at plager, klagesang og død ville 

hærge landskaberne, at krigsbudskaber ville fylde menneskers hjerter med frygt. 

42 Jeg er Ham, der præsenterer sig selv som lys for menneskeheden ─ Jeg er Ham, der giver sjælen 

retning og betror den min kraft og min kærlighed, så den kan dominere kroppen og denne kan gøre min 

vilje. 

43 Min retfærdighed vil stoppe menneskehedens krigeriske trang, og folk vil elske hinanden. Der vil 

ikke længere være selviskhed, ej heller selvoptagethed eller mangel på forståelse. Alle vil styre sig selv i 

overensstemmelse med den guddommelige lov, alle vil adlyde Skaberens vilje. Der vil være fred på 

jorden, og nationerne vil ikke længere føre krig mod hinanden. Videnskaben vil også genkende mig. Alle 

vil gå ud og søge den samme vej, have det samme formål, og i denne verden vil der være moral, 

barmhjertighed og sand harmoni. 
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44 Det er jer, elskede folk, der skal rense stierne og gøre dem farbare. For store skarer vil komme 

efter jer, og disse skarer vil jeg udstyre med mit ord. 

45 Hvad tid vil det være, Israel? I ved det ikke, men jeg siger jer: rejs jer til kamp, så menneskeheden 

kan modtage min fred og min kærlighed, og så den kan forblive beskyttet af min guddommelige 

barmhjertighed. 

46 Der er meget kort tid, inden for hvilken I stadig vil have mit ord gennem den menneskelige 

intellektsevne. Men nogle taler ─ i overensstemmelse med deres forstand ─ og siger: "Hvordan skulle 

Faderen forlade os, når han er kærlighed? Som kærlighed har han pligt til at være tæt på os, meget tæt på 

os ─ i dag, da vi er i fare, da vi endnu ikke har forstået hans anvisninger, da vi endnu ikke har samlet de 

mange ting, han har givet os, og da vi stadig er svage. Han er den kærlige Gud, som ikke kan overlade os 

til tidens ubarmhjertighed. Han er den højeste kærlighed, som ikke kan irettesætte os, når vi overtræder 

hans lov. Som kærlighed kan han ikke stille os til regnskab, hvis vi ikke adlyder hans højeste vilje. Hans 

ord vil kun blive trukket tilbage fra de steder, hvor man ikke har opfyldt hans lov ─ på visse steder vil 

hans lys og ord blive trukket tilbage. Men på de steder, hvor vi aktivt går i gang med arbejdet, vil han være 

hos os." 

Men Mesteren fortæller jer: Jeg vidste, at menneskelig uforståelighed ville være en hindring for mit 

sande ord. Men i Helligåndens tempel vil alle sekters og alle religiøse samfunds idéer blive forenet. 

47 I lang tid har Mesteren været sammen med jer. Jeg har forberedt jer, jeg har markeret jer som mine 

udvalgte med mit lys, jeg har givet jer mit fredskys, så I kan leve fast og lydigt. Den, der har forberedt sig, 

får den til at trænge ind i Faderens hemmeligheder, for at han kan vide, at mit værk ikke er hemmeligt. 

48 Føl jer ikke forladt i verden, brug den barmhjertighed, fred og trøst, som jeg dagligt giver jer i 

mine ord. Jeg ønsker, at I skal vide, hvordan I kan vejlede jer selv i morgen og modtage vibrationerne fra 

mine tanker. Det er nødvendigt, at I i morgen, når I ikke længere hører Mig gennem en stemmebærer, 

anvender Min lære og lærer at modtage Mit lys åndeligt. Min åndelige verden vil være med dig ved enhver 

åndelig manifestation. 

49 Hvis I er forberedt, vil der ikke være nogen forhindringer eller afstande, der vil forhindre jer i at 

bringe dette budskab om lys og fred til menneskeheden. Du vil være et eksempel på ydmyghed og mildhed 

for dine medmennesker, gennem dig vil jeg give dem liv og opmuntring. Salige er de af jer, der er blevet 

gamle i jeres arbejde på mit område ─ de af jer, der som unge har vendt sig bort fra verdens udskejelser, 

for I skal nyde en evig glæde. Men søg ikke belønning i denne verden, og forvent ikke at blive rost, for 

disse forfængeligheder ville berøve dig den nåde, jeg har betroet din sjæl. Respekter menneskehedens 

gode eller dårlige idealer, men lyt kun til Min stemme gennem jeres samvittighed, så I kan forenes og være 

ydmyge, så I kan vise jer værdige til at blive respekteret af mennesker. 

Lignelse 

50 I et område var der mange trængende mennesker. Men en herre, der havde store rigdomme og 

goder, sendte bud efter dem og viste dem den dag, hvor han ville give dem det, de manglede. 

Da den tid kom, kom de fattige til Herren og sagde til ham: "Herre, vi har skyndt os efter dit kald, vi er 

nu i dit nærvær." 

Herrens blik var fuld af medfølelse og barmhjertighed over nøgenheden og fattigdommen hos dem, der 

var i nød. Derefter spurgte han dem, hvor de havde deres hjem for at kunne sende dem de kærlighedsgaver, 

som han ville give dem. De sagde til ham: "Herre, vi har intet hjem eller husly. Hvor den mørke nat 

overrasker os, der hviler vi." 

Derefter gav hver Herre dem gavmildt af sin rigdom og sagde til dem: "Hvis I mangler mere af denne 

kærlighedsgave, så kom igen, når I har brug for den. Gå nu videre." 

51 På samme måde kom den forældreløse kvinde og enken til Herren, og han lagde kærlighedens 

gave i hendes hænder. Der kom de unge og jomfruerne med deres klagende gråd uden fred og uden trøst, 

og Herren, som så alle ting, gav dem også af sin rigdom og dækkede deres nøgenhed med sin kappe. Der 

kom de gamle, hvis kræfter var udtømt, og han gav dem opmuntring, fred og velvære. 

52 Både den ene og den anden forlod byen. Men den dag kom, hvor Herren, som havde givet dem 

meget, ønskede at se disse skarer igen for at se, om de havde forstået at bruge deres rigdom, eller om de 

var faldet i fattigdom igen. Men Herren så, at de igen var i smerte. 

Slutningen af lignelsen 
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53 Mesteren spørger dig: "Hvem har jeg talt til dig om?" Og I svarer mig: "Mester, af os selv." 

54 Efter 1950, når I ikke længere vil høre mig i denne form, vil de store prøvelser finde sted blandt 

menneskeheden. Men I, elskede folk, stol på min kraft, på min kærlighed og på min barmhjertighed. Du 

skal være et eksempel for dine medmennesker, så jeg kan redde dem fra undergang gennem din mægling. 

55 Menneskeheden tømmer sit bæger af lidelse, og dens klagesang når mig. Men som kærlighed og 

barmhjertighed har jeg altid været med menneskeheden. Jeg er Fader, men hvad skal jeg gøre i lyset af 

menneskehedens klagesang? Udstråle Min kærlighed og opmuntre sjæle til enhver tid. 

56 De svage vil lide mere under det, de modtager fra verden, end under det, der er blevet tildelt deres 

sjæl som en opgave. De, der ser på dig med et ondt øje og ser, at du er svag og overtræder min lov, vil 

også være dem, der bespotter dig og viser dig din manglende opfyldelse af mine bud. 

57 Jeg har ofte advaret jer om de fristelser, der ligger på lur for at føre jer på afveje. Men I skal være 

standhaftige soldater i kampen og ikke være svage i prøvelserne eller i ondskabens lumskhed. 

58 Der er kun få af mit folk, som virkelig har forberedt sig på at modtage min visdom. 

59 Jeg har gjort mig selv kendt ved hjælp af de ydmyge, de beskedne, de intellektuelt analfabeter for 

at give verden beviser på min magt og visdom. 

60 Gennem forskellige forståelsesorganer har jeg givet jer Mit Ord for at korrigere jer og for at give 

jer Min kærlighed, Mit lys, Min barmhjertighed, for at lære jer dyd, så at de mange lyttere kan stige op til 

nådens liv. 

61 Mennesket er sulten og tørster efter min sandhed, men i hans hjerte er der had, ukrudt og ond vilje, 

og vildfarelsen har taget fat i ham, fordi de forskellige verdenssyn har haft som mål at forføre ham med en 

anden lære og en anden lov. 

62 Søg fællesskabet med jeres Gud, elskede folk, og kast jer ikke ned for materielle genstande og 

tilbyd dem ikke, for det har jeg aldrig lært jer, og jeg har heller ikke bragt jer mystik. Jeg har kun udgydt 

mit lys og min barmhjertighed i jeres sjæle, så materialisme ikke kan stå i vejen for jer. 

63 Hvis I holder øje og beder, hvis I studerer og forsker, vil I modtage meget fra mig, når året 1950 er 

ved at være omme. For I er udviklede sjæle, som jeg vil betro meget af min barmhjertighed til. Men jeg 

har fortalt jer, at hvis I på grund af manglende forberedelse ikke ved, hvordan I skal vidne om mig, vil 

stenene tale og vidne om min tilstedeværelse blandt menneskeheden. 

64 I mit ord har jeg forklaret jer det, som I ikke forstod, så I kan fjerne de fejl, som I har bragt ind i 

mit værk. For hvordan kan I være et godt eksempel for jeres medmennesker, hvis I ikke først har renset jer 

selv for jeres tidligere vaner? 

65 Jeg har tilgivet jer og prydet jer, så I senere kan gøre menneskene den samme tjeneste. Jeg har 

betroet jer mit ord som et lysets sværd, så I kan rejse jer til kamp og fjerne det mørke og den fanatisme, 

der er trængt ind i menneskets hjerte. For det er som et dårligt frø, der har formeret sig meget, og derfor er 

menneskeheden afveget fra sandhedens vej og har ikke været i stand til at stræbe efter fuldkommenhed for 

sjælen. 

66 Jeg kommer med den hensigt, at verden skal erkende sine fejltagelser, så den ikke længere må 

afvige fra den vej, jeg har lagt ud for den. På denne sti er der ingen torne og stensplinter, der kan få dine 

fødder til at bløde. 

67 Mennesket rejser sig for at sætte mig på prøve, uden at indse, at I alle er underlagt de store 

prøvelser i denne tid. For verden er blevet stolt af sin videnskab og rigdom og har fornægtet mig som sin 

konge og Herre. Derfor vil menneskene også benægte, at jeg har givet mig selv til kende for jer gennem 

den menneskelige forståelsesevne. Men de, der således fornægter Mig, vil blive plaget i deres sjæl med 

kærlighed og barmhjertighed, så de kan vågne op og indse, at det, de har skabt, er forgængeligt, og at det 

ophøjede og evige liv er i Mig. 

68 Folk, lad ikke de sidste øjeblikke af Min forkyndelse gennem stemmebærerne gå til spilde, for med 

Mit Ord forbereder Jeg jer til at modstå alle prøvelser, så I kan få lysets våben, hvormed I vil kæmpe mod 

menneskehedens vildfarelse og egoisme. 

69 Føl jer ikke svage eller ubetydelige, for jeg har udstyret jer med min barmhjertighed, med min 

undervisning og med min kærlighed, så I kan rejse jer som soldater i den tredje æra. 
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70 Det menneskelige hjerte vil føle Min kærlighed og forherlige Mit Guddommelige Navn. Som 

Fader nægter jeg ikke min barmhjertighed til nogen. Jeg vil fjerne mørket for de blinde; for lyset fra Min 

Hellige Ånd spreder verdens mørke for at befri sjæle, og det er dem, som jeg til alle tider har frelst. 

71 Når du åndeliggør dig selv, Israel ─ hvem vil så være i stand til at føre dig tilbage på din vej? 

Hvilket blik vil da være i dig som en pil? Du vil kun se smil, glæde i hjerterne og hænder, der rækker ud 

for at omfavne dig, og det vil være som en forventet belønning for din kamp, så det ikke kun bliver smerte, 

du oplever på din livsvej. 

72 Jeg vil betro jer mange flere ting i min undervisning, så I kan blive krigere, der bærer lysets våben, 

kærlighedens sværd og holder troens, håbets og barmhjertighedens standard højt. 

73 Hvad mangler du stadig, Israel, at du, forenet i tanke og handling, rejser dig selv op, at du fornyer 

dig selv, så du kan være det klare spejl, som menneskeheden kan se sine fejl og mangler i. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 347 
Min fred være med jer! 

1 På denne dag modtager jeg jer og velsigner jer. Din sjæl er forberedt, opmærksom på din ånds 

stemme, til at modtage min undervisning. Jeg læser jeres hjerter, kærtegner jer og giver jer mit ord, og det 

vil være en balsam, der vil lindre jeres livs lidelser. 

2 Men jeg trøster jer ikke kun i denne tid, men inviterer jer også til at blive mine disciple. Jeg siger 

til jer: Tag dit kors op og følg mig! Husk mine eksempler i den anden æra i hvert skridt, du tager. Det var 

ikke forgæves, at jeg kom som mand i den tid. 

3 Min lidelse, mit ord og mine højeste bud er skrevet i din sjæl. Der er den bog, jeg har skrevet i de 

tre tider, der er mit ord, som jeg har givet gennem alle budbringere, der er vidnesbyrd og gerninger. Du 

kan finde alt i dig selv, hvis du lærer at trænge ind i din sjæl. I er ikke længere små børn åndeligt set, for I 

er gået gennem vejen og er nu modne, i kulminationen. 

I, som har hørt mit ord i første, anden og tredje gang - hvordan kan I tvivle på dette budskab? Hvordan 

kunne I slette de meddelelser, som jeg har efterladt i jeres sjæle, da jeg lovede jer at vende tilbage ─ da jeg 

sagde til jer: "Jeg vil være hos jer en gang til"? 

Men jeg sagde ikke på hvilken måde, jeg lod jer blot vide det og markerede tiden og de begivenheder, 

der ville tale om min tilbagevenden ─ alt det, jeg forudsagde jer. Nu fortæller jeg jer, at der vil være store 

prøvelser, så I kan være sikre på, at Helligånden er steget ned i jeres ånd for at fuldføre sin mission blandt 

menneskeheden. 

4 Nu er det tid til det! Alle de bekendtgørelser, som jeg har givet, er blevet til virkelighed. Alle 

profetier fra dem, der har talt i ånd og sandhed, er gået i opfyldelse. 

5 Her er jeg til stede, altid hos jer, jeg har ikke skjult mig selv. I denne tid, dvs. fra min afgang i den 

anden æra til min genkomst i den tredje æra, har jeg altid været til stede for menneskeheden. Mit lys har 

altid skinnet blandt jer, Min kærlighed er den samme, og det er også Min undervisning og Mine 

eksempler, det er blot en anden fase af åbenbaringen. 

I denne tid har jeg gjort mit ord fysisk hørbart for at gøre mig selv forståelig for jer. Jeg har brugt jeres 

sprog, så I kan forstå mine udsendelser, og her er jeg, folk, fuld af kærlighed blandt jer med åbne arme, og 

ligesom Faderen modtager sin fortabte søn, har jeg modtaget jer. 

Men jeg vil gøre jer til mine disciple ─ jeg vil have jer til at være vidner til alle mine ord og 

manifestationer. Jeg vil lade testamentet fra den tredje æra, den dyrebare bog, der svarer til denne periode, 

stå skrevet i jeres hjerter. 

6 I har hørt mit ord gennem talrige stemmebærere. Hver enkelt af dem har en mission fra Mig i 

denne tid, en meget vigtig rolle at opfylde. Hans ansvar er meget stort, og når denne tid med forkyndelse 

gennem den menneskelige hjerne er forbi, vil jeg kræve regnskab fra hver af disse stemmebærere, og de 

vil være nødt til at stå til regnskab over for mig med hensyn til mine ord, det lys, som jeg gav til deres 

hjerne, så det kunne blive overført til ord og trofast videregivet til folket ─ de mennesker, der elsker mig, 

og de vil være nødt til at stå til regnskab over for mig. Men også folket skal aflægge regnskab til mig for 

alle de ord, de har modtaget, og når tiden for fuld aktivitet er kommet, vil jeg kræve regnskab af dem alle. 

7 I dag er jeg kommet til jer som Fader og Mester, min dom over Israels folk er endnu ikke begyndt, 

jeg har endnu ikke krævet høsten af jer. I dag giver jeg jer stadig tid, men Mesteren siger til jer: Brug den 

til at handle, til at studere, til at trænge ind i Min lære, som er dyb, så I på grund af den kan elske Mig og 

altid følge Mig. 

8 Jeg har en plads i min ånd til hver enkelt af jer. Når du har fortjent denne høje belønning, vil du 

komme til mig. Indtil da skal I kæmpe på jorden, og derefter skal I kæmpe på den vej, som det er Min 

Vilje at sende jer hen, så I kan tilbyde Mig jeres mission. Husk, at jeg altid ledsager jer, at mit blik følger 

jer overalt, at min beskyttelse er ubegrænset for hver enkelt af jer, at jeres smerter ikke går ubemærket hen 

for mig, at jeg læser i bunden af jeres hjerte og kender jeres fremtid. 

9 Så folkens, elsk mig, studer min lære, så I kan forstå alt det, jeg vil fortælle jer, og det, jeg vil 

testamentere jer. Som Fader kommer jeg fuld af kærlighed for at give jer bud og ordrer, fordi I er de 

ansvarlige for menneskeheden, som skal være lærere, eksempler og vejledere. Det er derfor, jeg har 
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undervist jer dag efter dag, det er derfor, mit "ord" ikke har været tavst. Jeg har givet jer lang tid til at høre 

mig, så I endelig kan åbne jeres sind og forberede jeres hjerter til at forstå mig. 

10 I den anden æra talte jeg kun til jer i tre år. Mit ord var uophørligt. På den tid talte jeg dag og nat til 

disciplene ─ til dem, der kom for at høre mig. Jeg levede sammen med dig, du så alle mine gerninger. I var 

vidner til min fødsel, I var vidner til min opvækst som menneske. Jeg skjulte mig ikke for jer, jeg ønskede, 

at alle mine gerninger skulle blive kendt, men I dømte mig, folk, uden at være dommere. I har dømt min 

barndom, min ungdom, I har dømt min lidenskab, og selv om I er mit væsen, har I sommetider fejlbedømt 

mig. Selv om du er en del af Mig selv, du er Mit barn, har du fordømt Mine handlinger som Fader. 

11 Jeg er kærlighed og tilgivelse. Jeg så medfølende på jeres dom og sagde til jer: En dag, efter lange 

prøvelser og store oplevelser i jeres liv, vil I kende den kærlighed, som Jesus overøste menneskeheden 

med ─ hans love, hans barmhjertighed, og aldrig mere vil I afvige fra den vej, han har lagt for jer. I vil 

beklage jeres fortid og bede Mig om muligheder for at gøre bod på alle jeres overtrædelser, for at følge 

Mine direktiver, og I vil frivilligt blive Mine tjenere. 

Men jeg ønsker ikke at se jer som tjenere. ─ Jeg ønsker, at I altid skal være mine børn, mine disciple, 

for jeg har ingen tjenere. I er alle mine skabninger, som jeg har givet mine egenskaber, min magt og min 

nåde til. I tilhører alle mig. Selv om verden ikke anerkender mig, tilhører den mig, og jeg har ret til at elske 

den. 

Menneskehed, du kan ikke forhindre Mig i at elske dig, men du må kæmpe for at holde alle 

forstyrrelser væk fra din vej og søge det lys, der vil bringe dig til frelsens havn. 

12 I har mødt uendelige prøvelser i denne tid, kære sjæle. Du har ofte snublet, og selv dit "kød" får 

dig til at græde. Men er ånden ikke stærkere end kødet? Har jeg ikke givet dig enorme kræfter til at kæmpe 

mod alle odds? Er du ikke en del af min egen ånd? 

Du har styrken, beføjelsen og energien ─ alt det nødvendige til at kæmpe mod alle de farer for din sjæl, 

som du vil møde. Jeg advarer jer i dag, folk, for I vil møde endnu større farer på jeres vej end dem, I har 

mødt i dag. Men derfor må du ikke standse på vejen, derfor må du ikke lade din tankegang blive forvirret. 

13 Jeg har bebudet jer en tid med forfølgelser, med fordømmelser af folk med anden tro. Men I er 

mine disciple, I har kraften og lyset, og med det vil I være i stand til at sejre over alle verdensbilleder, over 

alle "lys", som folk præsenterer jer for. I første omgang vil du ikke kunne vise dem nogen materielle bøger 

eller noget materielt arbejde. I vil kun kunne præsentere jeres tro og jeres kærlighed, og disse dyder, som 

er åndelige, vil de ikke kunne røre ved. I vil føle i jer selv, at en stor tro griber fat i jeres væsen, og det vil 

også være nok for jer til at holde ud. Du vil være som en uforgængelig søjle på andres vej. 

14 Selv om de materialistiske verdenssynspunkter skulle nå jer, selv om folk ønsker at forføre jer 

gennem videnskaben, skal I ikke bøje nakken for dem. I vil føle min kærlighed pulserende fuldt ud i jeres 

hjerter, I vil føle min lov levende, som er ubønhørlig, som er uforanderlig gennem tiderne, og I vil vide, 

hvordan I skal give den videre til de generationer, der vil komme efter jer. For jeg vil lade dette folk være 

lærere for de andre folkeslag. Jeg vil bruge hver enkelt af jer som grundstamme til et stort træ, som jeg vil 

forsyne med grene efter min vilje. Jo større dine dyder er, jo større vil lyset være for dem, der følger dine 

skridt. 

15 Kæmp for dine kære, kæmp for troen på de skabninger, jeg har overladt til din omsorg. De bringer 

ynde og evne med sig og vil tage et skridt fremad på spiritualiseringens vej. De vil bekræfte dine ord, og 

når du ikke længere er blandt dem, vil de huske den lov, som deres forældre fulgte på jorden, og de vil så 

være trofaste mod den. 

16 Dette er Israels folks historie ─ det folk, som trofast følger mig, fordi jeg har kaldt dem til at være 

mit lys og min visdoms forvaltere. I har en vanskelig mission over for menneskeheden, I vil ikke kunne 

læne jer til den ene side og til den anden side. 

I kender jeres vej ─ I ved, at jeres Fader kom ned til jer ved at gøre sig selv fysisk hørbar for at tale til 

jer, for at vejlede jer, da I endnu ikke var forberedt på at tale med mig ånd til ånd. 

17 Jeg har gjort mine manifestationer håndgribelige og mit ord klart, så I kan forstå mig. Men når 

denne tid er forbi, efter dette år 1950, vil I med sikkerhed vide, hvilken vej I skal følge. I vil tale med Mig, 

og jeres intuition vil fortælle jer, hvordan I kan praktisere Min undervisning, hvordan I kan bringe dette 

dyrebare frø til de hjerter, der har brug for det. Du vil ikke spilde et eneste frø, og du vil heller ikke så det 
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tilfældigt, men du vil placere det der, hvor jorden er forberedt ─ hvor din intuition fortæller dig, at dette 

frø vil spire, og du vil være som en såer. 

18 I vil efter apostlenes forbillede gå i gang med at så frøet i folkets hjerter og sjæle. Men den bog du 

skal præsentere vil være bogen om dit eget liv, dit eget eksempel, din tro og din tillid til mig. Det vil være 

mere overbevisende end det, du kan sige med ord. Derfor skal I tage gode beslutninger i dag for at opfylde 

missionen, mennesker. 

19 Jeg vil efterlade dig i mit sted. Læberne af stemmebærerne vil være tavse, men dine læber vil være 

forberedt, dit hjerte vil være inspireret. Jeg vil guide jer på denne vej med uendelige inspirationer, og i 

morgen vil I så tale om lærdomme, som I stadig ikke kender. 

20 Jeg vil lade jer trænge ind i de inderste dele af de hjerter, der venter på mig. I vil gå ud som 

budbringere fra Mig for at tale om de hellige åbenbaringer med den ærbødighed og kærlighed, hvormed I 

har hørt Mig gennem et menneskes formidling. Din mund vil blive øvet, men du skal passe på dine ord, for 

dine læber skal aldrig lyve. Jeg vil holde øje med jer fra det høje hinsides, og jeres eksempler vil forblive 

skrevet med uudslettelige bogstaver. 

Ja, Israels folk, skridt for skridt får jeg jer til at bevæge jer fremad på vejen mod opfyldelsen af missionen. 

Alle værker har brug for en vis tid til at blive forstået. Jeg har givet jer denne tid, så I kan opnå fylde, 

modenhed og tage vejen til åndeliggørelse. 

21 Jeg har ikke fjernet jeres tidligere skikke fra jer på én gang, men har fået jer til lidt efter lidt at 

opgive dem, som ikke var mig behagelige. Jeg har lært jer at bede med ånden, jeg har fortalt jer, hvordan I 

kan tale til jeres Fader ved at gå ind i stilhed, meditation og fællesskab med jeres Gud. 

22 Så skal I fortsætte jeres vej, folkens. Bønnen vil være dit forsvar, troen din frelse. I prøvelsens 

timer vil mit nærvær være med jer. Indvendigt vil I høre Min hilsen, som i denne tid: "Min fred være med 

jer", og I vil så føle tillid til, at Min stærke arm er i jeres arm, og at det, I vil gøre i lydighed mod Mit ord, 

vil blive velsignet og bekræftet af Mig. 

23 Indtil nu har I været som børn og disciple omkring mig, og jeg har kærligt undervist jer, jeg har 

lagt mine kærligste ord ned i jeres hjerte, så I kan nære jer selv med dem. Sjælen nærer sig selv med 

kærlighed, der er ingen anden næring for den. Så når du fjerner dig fra denne kærlighed, fra denne essens, 

som er i mine ord, føler du tomheden, forældreløsheden, behovet for at modtage denne kærtegn. Og når du 

vender tilbage til Mig, fylder du tomheden i dit hjerte igen med det krystalklare vand. 

24 Jeg har fyldt denne krukke til randen, så du ikke skal føle dig tørstig, så du altid vil være fuld af 

nåde og inspiration, så min Ånds kærlighed vil leve i dit hjerte. 

Denne kilde vil ikke tørre ud, folkens, selv om mit ord ophører i denne form. I vil så modtage mine 

udstrålinger, mine sætninger i jeres bøn, i jeres henrykkelser. Alt vil være forståeligt for jer, jeg vil så ikke 

bruge et fremmed sprog, men vil fortsætte med at tale til jer i den åndelige udtryksform, som jeg har talt til 

jer, og jo bedre I er forberedt, jo højere indhold i undervisningen vil I være i stand til at forstå. 

25 Hvor mange åbenbaringer skal jeg ikke give jer, folkens! Alt det, der ikke er blevet sagt gennem et 

menneskes formidling, vil jeg fortælle jer bagefter fra ånd til ånd. Men for at opnå dette må I fortsætte 

med at bede hengivent. Fra bønnen vil du opnå henrykkelse, og når din sjæl er opløftet, vil den føle, 

hvordan den Guddommelige Mester forklarer sit ord, hvordan det fortæller dig alt i én sætning, og denne 

sætning, som jeg giver dig, skal du udforske, du skal give den videre til dine medmennesker, og således vil 

folk efter 1950 være i stand til at fortsætte med at studere i denne form. 

26 Jeg vil ikke lade dig være ledig en eneste dag. Når du er forberedt, vil min inspiration være 

vedvarende. Jeg vil altid, når jeg finder dig forberedt, åbenbare dig store lærdomme, der vedrører sjælen, 

og give dig store profetier, der vil tjene de nye generationer, fordi du vil efterlade mange lærdomme på 

skrift. 

Efter 1950 vil jeg tillade dig at nedskrive disse inspirationer, så de ikke bliver slettet fra den svage 

hukommelse, så de vil blive bevaret til evig tid som en arv til menneskeheden, og den umådelige sult, som 

denne verden præsenterer mig for ─ den tørst efter kærlighed og sandhed, efter forståelse, efter åndelige 

åbenbaringer vil blive slukket gennem den undervisning, som Israels folk skal bringe som budbringere til 

alle regioner, til de store skarer. 

27 Tiden for den altomfattende dom er kommet, og alle værker og alle religiøse samfund vil blive 

dømt af mig. Et skrig af angst vil komme fra menneskets sjæl, for alt det falske vil blive afsløret, og 
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sandheden alene vil skinne frem. Der vil ske en opvågnen i menneskeheden, og så vil menneskene sige til 

mig: "Fader, giv os din hjælp, giv os et sandt lys til at lede os." Og dette lys og denne hjælp vil være 

Helligåndens undervisning, det vil være den undervisning, som jeg har givet jer, og som også tilhører dem 

alle, fordi jeg er alles Fader. 

28 Min ånd ser allerede nu, at folk er forældreløse ─ den tomhed, som alle føler i deres hjerter. Jeg 

ser, hvordan de søger at fylde denne tomhed med jordiske fornøjelser og ikke finder noget at slukke deres 

tørst med. Overalt leder de efter denne lindring, denne balsam, og finder den lige så lidt. Men når ─ 

menneskeheden spørger sig selv ─ og hos hvem vil vi finde denne balsam og denne fred? 

Men Faderen siger til dig, menneskehed: Jeg venter på dig; alt, hvad du behøver, er i mig og er i dig, 

men du har ikke vidst, hvordan du skal søge det. I har forvildet jer ind på forskellige veje og har søgt fred, 

hvor den ikke findes. Du har søgt sand kærlighed og sandt lys, hvor de ikke findes. Søg Mig, og sammen 

med Mig vil du finde den kærlighed, der skal fylde dit hjerte, og sammen med Mig vil du finde fred i 

sindet, lys og helbredende balsam. 

I er allerede udmattet af jeres søgen og banker ikke længere på min Ånds døre. I er tåbelige, men jeg 

venter på jer, og når I banker på min dør, vil den hurtigt åbne sig og lukke jer ind. Jeg vil vise dig alle 

rigets rigdomme og trøste dig med hensyn til dine tidligere lidelser, og så vil du beklage den spildte tid, du 

vil beklage dine overtrædelser og bede mig om tilgivelse og en ny mulighed. 

Jeg vil give dig alt. Alt, hvad du beder mig om til dit og dine medmenneskers bedste, vil jeg give dig. 

Mine rigdomme er ubegrænsede, men de er åndelige. Hvis du beder mig om denne skat, vil jeg give dig alt 

og sige til dig: Brug det! For hver af de nådegaver og gaver, som jeg giver jer, er evigt liv og er til alle. 

29 Så jeg er kommet i denne tid, folk, og nogle af jer har set mig som en pilgrim, der banker fra dør til 

dør med verdens nationer. Nogle har åbnet deres døre, andre er forblevet lukkede. Men jeg vil fortsætte 

med at banke på, jeg vil opfylde min mission som Fader og Mester, jeg vil føre jer skridt for skridt på min 

vej, jeg vil give jer lyset, og I vil alle komme til fornuft og forstå grunden til jeres liv. 

Det endelige mål er kærlighed, opfyldelse af mine love, og så længe I ikke gør dette, så længe I ikke 

praktiserer kærlighed, så længe I ikke adlyder mine bud, vil I fortsætte med at gå på afveje. Men jeg har sat 

en grænse, og denne grænse vil snart være nået. 

30 Efter denne verdensomspændende store prøvelse, som er bebudet, og hvor I skal drikke de sidste 

dråber af lidelsens bæger, vil genoprettelsen begynde. Til den tid må menneskeheden omvende sig og 

vende tilbage til den rette vej. Den må erkende alle sine overtrædelser og finde mig. 

31 Ja, Israels folk, I som vidner til Min manifestation, I som hører Mig tale og dømmer 

menneskeheden, I lytter også opmærksomt til Mig: Hold mine ord, for I er en del af denne menneskehed. 

Også I har vist Min Ånd tomheden i jeres hjerter, også I er kommet tørstige og sultne. Du har slukket din 

tørst ved kærlighedens kilde. Tænk derfor på dem, der endnu ikke er klar til at finde mig, fordi ondskaben 

har været stærkere i dem. Men en dag vil denne ondskab blive bundet. 

32 Menneskeheden må finde et stort område til at opfylde mine love, til at forny sig selv og til at leve 

i fred med mig. Jeg har fået dem til at gå på alle stier, fordi jeg ønsker at møde dem fuld af erfaring. 

Mennesket, et af mine børn, som kom til jorden efter min vilje, har gennemgået tusind prøvelser, som 

piner hans sjæl. Men hvis hans tro derefter forbliver fast ─ hvor stor bliver ikke den belønning, han vil få! 

Efter trængslerne, forvirringen og farerne vil han finde lyset fra Min Ånd. 

33 Derfor, mit folk, vær ikke bange for at gå igennem prøvelser, vær ikke bange for at gå ind i store 

konflikter. I skal ikke gå til grunde i dem. Jeg vil give alle mine børn udstyr, så deres følsomhed kan vågne 

op. Efter prøvelserne, erfaringerne og frugterne vil jeg tale til jer og sige: "Se, hvor nyttig prøvelsen har 

været, hvordan I er blevet stærkere i den, og hvor sunde og raske I er nu! Min vilje er ikke, at I skal gå til 

grunde, min vilje er kun, at I gør jeres sjæl modstandsdygtig og elsker mig og kender mig på trods af 

prøvelser og hvirvelvinde." 

34 Der er folk, som har udstået ildprøver, bitre prøvelser, men for dem har jeg en belønning. Alle 

dem, der har lidt tålmodigt og stolet på mig, vil få åndelig fred, vil hæve sig over alle disse lidelser og 

vidne om mig, og Israels folk vil acceptere dette vidnesbyrd. 

35 Mit ord påvirker alle områder. Jeg har vist jer alle folkeslag, alle nationer, alle folk. Jeg har talt til 

jer om deres lidelser og deres nød, og jeg har sagt til jer: "Bed, folk, vær afholdende, omvend jer, så I kan 

hjælpe disse folk i deres prøvelser. I er stærke, fordi I er kommet ind i fast land. Bed og forbered dig på at 
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være et bolværk for andre, så du kan række din hånd ud og give barmhjertighed til alle, der har brug for 

det. 

Du kan vise barmhjertighed over for dine medmennesker, også selv om du ikke kender dem. Din ånd, 

som har stor kraft og er klædt i nåde, kan sende dem det gode, som jeg har udstyret dig med. 

Derfor beder jeg jer, folk, først og fremmest om kærlighed ─ om kærlighed, så I kan lære mig og jer 

selv at kende. Kærlighed er det oprindelige princip i Min Lov. Kærlighed er det ultimative mål for alt 

arbejde, det er det, jeg altid har lært jer. Kærlighed, fred og barmhjertighed ─ disse dyder er i dig, du 

behøver ikke engang at lære at elske. 

36 Kærlighed er ikke noget man lærer, den er følelsesmæssig, den bæres i dig, og du, ligesom alle 

andre skabninger, fik alle dens evner og kvaliteter, da du blev skabt. Fordyb jer derfor i jer selv, søg de 

dyder, som jeg har lagt i jeres væsen, og praktiser dem på jeres måder. 

37 Hvor vil du være lykkelig, Israel, når du kan udføre din mission blandt menneskeheden, når du kan 

udfolde dine gaver og gøre dem synlige, når du sår og høster frugt, der er til glæde og tilfredsstillelse for 

min guddommelighed. 

Tiden for fuld aktivitet er endnu ikke kommet, men den nærmer sig. Det er den tid, hvor I vil stå over 

for menneskeheden og må bruge alt lys, al visdom, for at jeres skridt må være sikre, for at jeres vidnesbyrd 

må være sandt. 

38 Det er sådan, jeg forbereder jer og advarer jer. Hver dag, hvor du har mit ord, hører du en advarsel, 

et råd fra din Fader, for i morgen vil du få brug for det. 

I dag er du i fred, fordi du hører mig. Men der vil komme perioder med store kampe, og jeg ønsker, at I 

skal være forberedt på disse tider, at I skal være forenet, og at denne forening vil gøre jer stærkere, så der 

ikke vil være et eneste sårbart sted tilbage, men Israels folk vil samles omkring mig i det øjeblik, hvor jeg 

går bort, for at høre mine sidste ord, ligesom en far på jorden, omgivet af alle sine børn, giver sine sidste 

råd, og børnene venter på dette livs sidste øjeblikke ─ og det lover at elske hinanden og at vokse sig 

stærkere i sine dyder, at være ét legeme og én vilje, der leder menneskeheden. 

Således vil jeg efterlade jer, mennesker ─ fulde af ansvar, men også fulde af nåde, så I kan være stærke 

i hvert øjeblik. 

39 Jeg velsigner dig, Israel. I de forskellige hjem, hvor I samles, velsigner jeg jeres gode måde at 

handle på. Jeg giver jeres hjerter mere følsomhed og siger til jer: Fjern alt det, der ikke er perfekt, det, der 

ikke fører til Mig ─ fjern det, så det på det rette tidspunkt kan blive dømt af Mig, og Israels folk ikke får 

en smertefuld dom, og ikke ser deres Mester bløde og dø på korset endnu en gang på grund af deres 

ufuldkommenhed, men ser Ham fuld af kærlighed, der instruerer hele menneskeheden. 

40 På denne nådens dag, når jeg styrker jer, når jeg giver jer mit ord, som er næring for jer, lader jeg 

jer være forberedt og advaret. Dette er de sidste tider for Mit Ord, og jeg ønsker, at I skal høre Mig i dem 

indtil det sidste øjeblik, så at dette Ord bliver indgraveret i jeres sjæl, oplyser jer og gør jer stærke til de 

kommende tider. 

41 Det er min lektie i dag, folkens. Bed for jer selv og for Israels folk, som står over for den store 

dom. Bed for verden, som også står over for en stor prøvelse! Der må ikke gå en eneste dag, uden at du 

løfter din sjæl og tænker på alle disse prøvelser. Jeg har hørt jeres bønner og vil opfylde jeres ønsker efter 

min vilje. 

42 Vær velsignet, I ydmyge, som håber på Min barmhjertighed, som ved at vide, at en højere vilje end 

jeres hersker over jer, giver Mig retten til at bestemme over jeres liv. Jeg velsigner jer, mine børn, jeres 

kors vil være let. 

43 Til dem af jer, som bliver ved med at spørge mig om grunden til, at I er blevet prøvet, siger jeg: Ti 

stille, spørg mig ikke om grunden! Kender du din skyld over for mig? Ved du, på hvilken måde jeg vil 

rense din sjæl, så den vender tilbage til mig lige så ren, som den kom ud af mig? Derfor siger jeg til jer: 

Tag kun imod de prøvelser, som jeg sender dig dagligt med tålmodighed og forberedelse, for min styrke er 

altid med dig. 

44 Jeg giver jer det lys, I har brug for, så I kan vejlede jer selv korrekt og lede jeres kære på vejen til 

frelse. 
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45 Jeg giver dig den dyrebare gave af fællesskab med din Fader, som vil frelse dig i alle prøvelser. 

Denne morgen er min helbredende balsam og min trøst med jer alle, er med verden og med alle 

skabninger, der er kommet fra mig. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 348 
1 Elskede mennesker: Mesteren giver jer side efter side af bogen med hans lære til at bære den med 

jer, som er indpræget i jeres hjerte. Disse lektioner vil være en skat af uvurderlig værdi for dig i morgen, 

som vil hjælpe dig med at udføre din mission på jorden og give dig en belønning til din sjæl. Gennem jeres 

kamp vil denne lære forblive indpræget i menneskenes hjerter, og I vil synge en triumfsang, når I når frem 

til det forjættede land. 

2 Jeg giver jer lov til, at I i jeres forberedelsestid må tage fra min skatkammer det, I mangler, for at 

give det til jeres medmennesker. For på forskellige måder vil mine udvalgte komme til at blive mine 

disciple, mine arbejdere, mine soldater, som vil forsvare mit værk. 

3 Hele skabelsen er underlagt min lov, og alt tilbeder mig i sin harmoni. Løft dit blik mod 

himmelhvælvingen, og du vil se de strålende stjerner, som Min visdom har skabt. Se i dem et eksempel på 

lydighed og harmoni, inspirer jer selv af denne herlighed, af denne fuldkommenhed, så I kan reflektere og 

lade min Faders stemme tale til jer gennem jeres samvittighed. Træerne giver deres frugter, som altid er 

velsmagende. I alt åbenbarer Faderen sig selv og taler til jer, så I kan reflektere og adlyde den lov, som jeg 

har givet jer, og så I kan være lydige mod den. 

4 Jeg har skabt stammer, folkeslag og nationer, og til alle har jeg givet dem det, de har brug for til 

deres åndelige udvikling. I har tilbedt mig i stjernerne og i menneskeskabte genstande. Søg mig nu i jer 

selv. Salig er den, der går ind i den indre stilhed, for han vil føle mit nærvær og opnå sjælefred. 

5 I har modtaget mit ord gennem utrænede hjerner, som ikke er blevet trænet af menneskers 

videnskab. Alligevel har jeg forberedt dem til at være den fodskammel, som min universelle stråle hviler 

på. 

6 Når du hører mit ord, ønsker du også, at Faderen skal gøre sig selv synlig for dine fysiske øjne. 

Men jeg siger til jer: Forbered dit hjerte, og du vil føle mig. For jeg kommer ikke kun for at trøste jer i 

denne smertetid, men også for at give jer den undervisning, som jeg allerede havde lovet jer, da jeg var 

sammen med jer i Jesus i anden tid. 

7 Mine eksempler, min lidenskab er skrevet i din sjæl. Der er den bog, jeg har skrevet i de tre 

tidsaldre, mine udsendinge, vidnesbyrd og gerninger. Du kan opdage alt, hvis du lærer at trænge ind i din 

sjæl. 

8 I denne tidsalder taler Mesteren til jer fra toppen af bjerget, hvor jeg venter på jer. Jeg giver liv til 

din sjæl, så den kan stige op til mig. Føl min kærlighed og hav min fred i dig. Søg efter dem, der er 

fortabte, både i denne verden og i den åndelige dal. Salige er de af jer, som har sagt til mig: "Herre, vi vil 

følge dit spor, gør os til modige soldater til at forsvare denne sag." 

9 Jeg viser dig endnu en gang den vej, hvor du vil finde sandheden. Jeg underviser jer, så I kan vidne 

om Mig over for menneskeheden, så I kan forberede de kommende generationer gennem jeres eksempel, 

og de vil bære Min kærlighed i sig og føle Min fred. Så vil I have forvandlet jer selv til disciple, der ligner 

mine apostle fra den anden æra. 

Jeg vil sende nogle af jer til forskellige provinser og nationer for at vise vejen til dem, der er faret vild. 

Men du skal gå ud med ydmyghed og være et rent eksempel for de mange mennesker, som jeg vil betro 

dig. I skal være som fakler, hvor Helligåndens lys skinner. 

10 Jeg træner mine udvalgte med mit ord uden at tage hensyn til deres overtrædelser. Jeg helbreder 

deres sjæle, fordi jeg er den allerbedste læge. Jeg rejser dem op og siger til dem: Følg denne sandhedens 

vej, som jeg tilbyder dig, og du vil snart komme til mig. 

11 I er Israel, af hvem jeg har udvalgt 144.000, som bærer mit guddommelige segl, så menneskeheden 

kan opnå frelse gennem jeres mægling. 

12 Mænd, kvinder og børn fra forskellige nationer vil søge Mig, og I, det udvalgte folk, er mægleren, 

I er den, som Jeg har givet jer, så de udtørrede marker og ørkener kan blive til frugtbare marker på jeres 

vej. 

Lignelse 

13 På et stort landområde boede der kun få indbyggere. De vidste, at der ville komme en tid, hvor 

vandrere fra planetens fire retninger, af forskellige racer og farver, ville komme til at bo i disse lande. En 
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ydmyg ung mand belærte dem med ord om sandhed, fred, lys og kærlighed. En gammel mand opsøgte 

folkemængderne og opfordrede dem til at komme til det land. Han ledte dem, forberedte dem og talte til 

dem om de begunstigede lande. 

Da kom tiden, hvor folkemængden ankom en efter en, og den unge mand sagde til den gamle mand: 

"Hvad bringer du mig?" Den gamle svarede: "Her har du disse skarer, som jeg har forberedt og ført herhen 

for at gøre dem til dine disciple." Da sagde den unge mand til ham: "Vær velsignet, bliv ved med at lede 

efter de fortabte får ad forskellige veje og stier. Lys op i jordens fire verdenshjørner som et strålende 

fyrtårn, bær de fortabte får på dine skuldre." 

14 Den gamle mand fortsatte sin vej, fuld af underkastelse og lydighed, for at samle og samle de store 

skarer. Så vendte den unge mand sig til indbyggerne i disse lande og sagde til dem: "Jeg har forberedt jer 

med min kærlighed, jeg har givet jer min undervisning, fordi I skal være de formidlere, gennem hvem 

Helligåndens lys vil oplyse de store skarer, der snart vil komme. Se, jeg har dækket bordet med det evige 

livs brød, og med dette 

det samme brød skal du brødføde menneskeheden". 

Slutningen af lignelsen 

15 Således taler jeg til jer, mine børn. Undersøg betydningen af min lære og forstå, hvem der er den 

unge mand og hvem der er den gamle mand. Det er mig, der underviser jer og forbereder jer til den kamp 

mellem verdenssynene, som nærmer sig. Den gamle mand er Elias, den gode hyrde, som samler og samler 

fårene i min hede. 

16 Mennesker, der har bedt for at få fred genoprettet og smerte lettet ─ I vil nu snart med glæde høre 

vidnesbyrdet fra jeres medmenneskers levende stemme og konstatere bønnens værdi. 

17 I dag lader jeg jer høre mine råd og advarsler, for i morgen får I brug for dem. Jeg beder jer om at 

være forenet, så I kan være stærke, og så der ikke er et eneste sårbart punkt blandt jer. Ligesom en far, der 

føler sin død nær, kalder sine børn til at være sammen med ham i sidste øjeblik for at give dem sine sidste 

råd, således taler jeg til jer og beder jer om at love mig at elske og forstå hinanden, at blive stærke i dyd 

for at danne en enkelt ånd, der våger og beder for verden. 

18 Jeg efterlader jer en stor opgave, men jeg giver jer fred og styrke. I vil ikke selv være i stand til at 

dømme jeres gerninger. Men jeg, dommeren, vil veje jeres gerninger, modtage jeres frugter og til sidst vise 

jer resultatet af jeres arbejde og indsats. 

19 Velsignet er I ydmyge, der anerkender, at en højere vilje styrer jeres skæbne. I tilskriver det Min 

Guddommelighed og giver Mig ret til at bestemme over jeres liv, fordi I ved, at Jeg altid giver jer beviser 

på Min kærlighed til jer. 

20 I er det spiritualistiske folk, som Faderen har rettet sit blik mod, så I kan vække verden til at 

modtage Helligåndens lys. 

21 Menneskeheden søger Mig ved hjælp af religioner, og blandt disse er der også religioner, som 

viser spiritualitet i deres handlemåde. 

22 Jeg har betroet jer mit arbejde og har oplyst jer, så I utrætteligt kan dyrke mit ord i menneskers 

hjerter ─ så I kan rejse jer med lovens banner og som gode soldater med kærlighed forsvare den sag, jeg 

har betroet jer. 

23 Min Ånd glæder sig over høsten af gode arbejdere, men den lider også, når jeg ser, at arbejderen 

har sovet, at han ikke har vidst, hvordan han skal passe på den sæd, jeg har betroet ham. 

24 Når du tømmer lidelsens bæger, hører Faderen dig i stilhed og trøster dig åndeligt. 

25 Stort er antallet af dem, der i denne tid er blevet født i mit værk til nådens liv. Men I, som har 

været de første, må forberede jer, så I i morgen, når I ikke længere hører mit ord gennem en stemmebærer, 

vil jeres medmennesker ikke føle sig forældreløse eller forvirrede. 

26 Menneskeheden kender kun loven fra den første æra og det, der er skrevet i det første og andet 

testamente; men det tredje testamente vil nu forene og rette op på det, som menneskene har fordrejet på 

grund af manglende forberedelse og forståelse. Menneskeheden må studere mit budskab, så de ved at 

trænge ind i kernen af hvert ord kan opdage et ideal, en sandhed, et og samme lys, som vil føre dem til 

åndeliggørelse. 

27 Forbered jer, elskede folk, så I ved, hvordan I skal passe på denne skat, som jeg har betroet jer. 
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28 Salige er de, der forstår mig ved enhver manifestation gennem det menneskelige intellekt. Salige er 

de familier, hvor alle, fra det første til det sidste medlem, er i mit åndelige arbejdes skød. De vil være de 

lydige familier, det velsignede frø, som jeg vil sætte foran menneskeheden som et eksempel. 

29 Jeg har talt til jer om sjælens liv ─ om det, I kalder det hinsides, og om Min Guddommelige 

Majestæt. Men jeg siger jer, at der ikke er noget mysterium i denne lære. For den, der er ren, vil få det 

privilegium at se og forstå livet i det høje hinsides ─ den åndelige verden, der er oplyst af Helligåndens 

lys, og dens indbyggere, som sammen danner et kærlighedsbånd. Han vil se toppen af det bjerg, hvorfra 

seerne taler til jer. Det er der, at Faderen venter på hele menneskeheden. 

30 Min Spirituelle Verden arbejder utrætteligt på at inspirere og nære dig, så du kan opnå 

spiritualisering. Det hjælper dig, så du kan gøre større fremskridt i opfyldelsen af din mission. 

31 I lang tid har I i mine proklamationer hørt, at den dag vil komme, hvor I bliver nødt til at være som 

jeres Mester for at instruere jeres medmennesker, der ikke kender til spiritualisering. Tiden vil komme, 

hvor Helligåndens lys vil stråle og oplyse jer fuldt ud, så I kan gøre verden bekendt med mit værk, mit ord, 

som er givet i denne tid ─ det lys, der vil føre enhver sjæl til det guddommelige hjem. 

32 Lev i harmoni med det, jeg har betroet dig til dit menneskeliv. Nær jer af frugten fra livets træ, og 

vær klar over, at I vil finde hvile og ly under dets grene. Plej den selv, så I kan se dens grene og frugter 

mangfoldiggøres. 

33 Kilden vil udgyde sit krystalklare vand i bække for at slukke tørsten hos vandrerne ─ dem, der 

krydser ørkenen ─ så de kan føle sig styrket. 

34 Ulven i fåreklæder vil lure på dig undervejs. Men du må se og bede og passe på ikke at falde ned i 

afgrunden. Til tider vil du føle solens stråler nådesløst gøre sig gældende i dit væsen. Men jeg vil få min 

åndelige verden til at være som en beskyttende kappe på din vej. I vil hjælpe mig med at skabe en ny 

verden i denne menneskehed. 

35 I er de disciple, der er klar til at kæmpe i morgen. I vil være modige, og I vil videregive de mange 

af de ting, som jeg har betroet jer til menneskeheden. 

36 Jeg vil ikke have, at du overtræder loven. Nogle af jer er blevet overvundet af mørket, og det er 

sket for jer, fordi I ikke ønskede at lytte til jeres hyrdes stemme, som kalder jer med så megen kærlighed. 

37 I har vænnet jer til Mit Ord og tvivler på, at Mesteren holder op med at tale til jer gennem den 

menneskelige forståelsesevne. Men jeg siger til jer: Hvorfor blander du dig i mine høje råd? Jeg har 

udstukket tiden for jer, og det er ikke Min vilje, at I skal sige til Mig: "Mester, husk på, at skæbnestreg og 

krige sætter verden i frygt. Det er en tid med prøvelser for menneskeheden ─ og du vil gå fra os?" 

Så vil din samvittighed svare dig og gøre dig opmærksom på den lange tid, jeg har betroet dig mit ord. 

Men som Fader og som Mester vil jeg efter 1950, ligesom i dag, høre alle jeres bønner gennem jeres bøn. 

Efter min afrejse skal I alle sammen hellige jer lige meget til at udføre mine ordrer, I skal udfolde jeres 

gaver, og jeg skal tale til jer gennem jeres samvittighed, så I kan blive fornyet, og jeg skal få jer til at 

kende den sande vej gennem lyset fra min Helligånd, så I ikke falder i fortabelse. 

38 Når de store skarer kommer til jer med behov for trøst og Min barmhjertighed for deres sjæle, vil 

Jeg oplyse jer og inspirere jer, så at de gennem jeres formidling kan modtage Mit Ord. Jeg har betroet jer 

min nåde, så I kan blive anerkendt som lysets børn. 

39 Jeg har renset jer, elskede folk, fordi jeg har betroet jeres ånd store opgaver i denne tid, så I kan 

opnå fortjenester, så I kan vidne om sandheden i Min Lære ved at gøre godt mod menneskeheden ─ så I 

kan få Min fred i det hinsides og ikke længere forgå i mørket. Jeg ønsker, at din sjæl, når den ankommer til 

Mig, siger til Mig: "Mester, jeg har opfyldt Din vilje på min måde, og her er jeg igen, så at Du kan betro 

min ånd instruktioner og ordrer i overensstemmelse med Din guddommelige barmhjertighed." 

40 Hvis I åndeliggør jer selv, vil jeres børn adlyde jer, og folkemængderne vil respektere jer, fordi de 

vil se, at I er udviklede sjæle, der bærer Helligåndens lys. Så vil de efterladte, der ser dit eksempel, vende 

tilbage til stien, tage din højre hånd og følge dine skridt. Når de, der hungrer efter sandhed, henvender sig 

til dig, skal du give dem mine ord, så de kan blive blide lamme. 

41 På den tid skal det onde bindes i bundter og kastes i ilden. Jeg vil gøre alle disse gerninger, og du, 

Israel, skal tale til verden om den tid, den lever i, og om årsagen til alt det, der sker. Jeg har betroet jer min 

sandhed, fordi min kærlighed til jer er stor. I er forvaltere af de store åbenbaringer og profetier. 
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42 Gennem dig skal loven blive kendt på ny for de nye slægter. Det er derfor, jeg har sagt til jer, at I 

skal være forberedt. For du er kommet for at bane vejen for fremtiden, så de nye generationer i fremtiden 

ikke længere skal være afgudsdyrkere, og så der ikke længere skal opstå falske profeter blandt dem for at 

forføre menneskene. 

43 Alt dette skal du afsløre for verden, Israel. I denne tid, hvor der er opstået forskellige verdenssyn, 

vil sekter rejse sig mod sekter, og konfessioner vil kæmpe indbyrdes og også afvise jer. 

Men da I er lysets og fredens børn, bør I sige til dem: "Sandheden er indeholdt i meningen med det 

tredje testamente, der er vidnesbyrd om Herrens tilstedeværelse og komme i denne tid." 

Du skal henvise menneskeheden til denne bog og vidne om dens sandhed ved at opfylde min lov. 

44 Men hvis du sover, Israel, hvor meget smerte skal du så ikke lide, fordi folkene skal blive ramt af 

min retfærdighed. De vil ikke vide, hvordan man søger den sande Gud og vil kun være fortabt i deres 

verdenssyn og vil ønske, at du skal anerkende deres falske guder for at forvirre dig. 

45 Lev vågen, mit folk, for jeg har betroet jer mit ord i overflod, så I ikke kan være uvidende. For I 

ved, hvordan I kan føle mit nærvær, og jeg har lært jer at genkende betydningen af mit ord. 

46 Efter min afrejse vil mange forsøge at få jer til at tro, at jeg fortsat giver mig selv til kende gennem 

deres intellekt. Men jeg vil ikke give mig selv til kende i disse hjerner, og det vil min åndelige verden 

heller ikke gøre, for efter 1950 vil den ikke længere bruge den menneskelige hjerne til at give sig selv til 

kende for jer. Kun åndeligt vil I være i stand til at kommunikere med min åndelige verden af lys. 

47 Vær lydige børn, så I ikke falder for bedrag, for store begivenheder vil finde sted efter min afrejse. 

Men I bør vække dem, der sover, og ikke falde tilbage i afgudsdyrkelse. I det øjeblik du rejser dig i bøn, 

vil du føle min opmuntring og modtage strømmen af min nåde. Jeg vil således give dig et bevis på, at du 

ikke er faldet for vildfarelsen. 

48 Mit blik vil altid være opmærksomt på dig, jeg vil aldrig forlade dig. Min Ånd vil være med dig, se 

dig i din kamp og forsvare dig mod intriger og farer. Opfyld min lov, så mennesket med sine love ikke vil 

stå i vejen for dig. Hvis du er mig velbehagelig, vil du stå op imod verden, og du vil føle broderskab med 

alle dine naboer. 

Nu er det tid for verden at anerkende mit lys og ikke afvise mine budbringere. 

49 I har magten til at fordrive mørkets væsener fra jeres medmennesker, så jeres naboer ikke med 

magt river livstråden fra hinanden. 

50 I en kort tid vil jeg lade verden gøre sin vilje, men derefter vil min vilje blive fuldbyrdet i hele 

verden. Se og bed i lyset af det bæger af lidelser, som menneskeheden tømmer. For årene er gået, og tiden 

er gået overraskende hurtigt for dig. 

Jeg har vist dig den vej, du skal gå, og jeg har givet dig alt, hvad du har brug for, fordi jeg har passet på 

din sjæl. Jeg har næret den med det evige livs brød og har vækket den fra dens søvn, så den kan erkende 

sin mission og føle sit ansvar i mit værk. 

51 Materialismen og manglen på forståelse har været stor, og derfor, kære disciple, er I forblevet i 

jeres vante rutine uden at lade jeres sjæl udvikle sig. 

52 Jeg har hele tiden gennem Mit kærlighedsord fået jer til at indse, hvad I har undladt at gøre for at 

give menneskeheden det værk, som jeg har betroet jer, til kende. Men hvis I ikke har udstyret jer selv, 

hvordan kan menneskeheden så få Min fred, Mit lys og Min kærlighed gennem jeres formidling? Det er 

jer, som jeg har betroet opgaven med at udbrede min lære overalt. Jeg har åbenbaret dig den majestæt, som 

din ånd er bærer af. 

Jeg har fortalt jer, at jeg har udvalgt og salvet jer af kærlighed og på grund af min nåde, uden at I har 

gjort jer fortjent til det. Jeg har udvalgt jer til at være apostle, som viser verden Min instruktion, der er 

indpræget i jeres hjerter. 

53 Tiden er gået, men du har endnu ikke gjort dig fortjent til fortjeneste. Du skal strække din arm ud 

for at rejse den, der er faldet, op. I skal vise den lyse dags lys til jeres medmennesker, som er i mørke, så 

de kan vide, at jeg har åbenbaret mig for jer og for menneskeheden til alle tider. 

54 I den første æra befriede jeg jer fra Faraos trældom gennem Moses, som jeg satte i spidsen for mit 

folk, så han kunne lede dem til det forjættede land, Kana'ans land. 

55 I den anden æra gav Jesus, den guddommelige Mester, jer beviser på mit sind, mit nærvær og min 

kraft. Men mennesket i sin egoisme og materialisme afviste mig. 
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56 I denne tid er I igen slaver ─ ikke længere under Farao, men under fristelsen. For den har givet jer 

rigdom, fornøjelser og magt for at undertvinge jer, og mange af jer er faldet og er kommet væk fra lysets 

vej, fordi I har været svage. Jeg har ikke trukket nåden tilbage fra jer, det er jer selv, der har tilbageholdt 

den, fordi I ikke har opfyldt min lov. Men verden er i sin mangel på forståelse ikke blevet klar over dette, 

og menneskene overlader til deres medmennesker et værk, som de selv har skabt. 

57 Hvor stor er ikke den vildfarelse, som "de første" er faldet for, og hvor stor er ikke den vildfarelse, 

som I også er faldet for, fordi I ikke har tænkt på, at det var den samme Gud, der talte til jer, og at I derfor 

ikke har modtaget nogen anden undervisning eller anden lov. 

58 En Gud har altid givet sig selv til kende for dig, jeg har aldrig forladt dig, jeg har altid været tæt på 

dit hjerte. Jesus åbenbarede Min guddommelige kærlighed i den anden æra, og som Mester gav han jer et 

eksempel på lydighed mod loven. Jeg lærte dig at bede og viste dig vejen. 

59 I denne tredje æra sker den guddommelige vilje, fordi I har modtaget Min instruktion, det evige 

livsbrød til jeres sjæl. Men jeg har meddelt jer, at efter år 1950 vil I ikke længere høre mit ord gennem det 

menneskelige intellekt, men kun være i kontakt med mig fra ånd til ånd gennem jeres sjæls udvikling. 

60 Jeg har betroet jer de sidste tre år af min manifestation gennem stemmebærerne, så I ville overveje 

og forstå jeres ansvar, så I ville forlade jeres vante rutine og tillade jeres sjæl at udvikle sig. Men mange af 

jer er fortsat med at sove og er forblevet uden forståelse og ophøjelse. 

Hvorfor har du, Israel, ikke viet dig selv til at studere og fortolke den detaljerede instruktion, som jeg 

har givet dig? De blinde har endnu ikke set lyset, de lamme har du ikke vidst hvordan du skal helbrede, så 

de kan følge mig, og skaren er forvirret og spekulerer på, om de har fundet den sande vej? 

61 Mange af jer har troet at opfylde min Lov og er i stor fejl, fordi de kun er et dårligt eksempel for 

deres medmennesker. De er årsagen til, at menneskene er forvirrede og fortsætter med at nære 

afgudsdyrkelse og søge den sande Gud ved hjælp af forskellige menneskelige ideer. 

62 Elskede folk, I vil blive efterladt forældreløse ved slutningen af min forkyndelse. Men ligesom i 

den anden æra vil I forstå mig efter min afrejse. Når du ikke længere hører mit ord, vil du genkende det, 

som jeg ofte har lært dig, men din opvågnen vil være sen. 

Derfor, folk, er det med stor smerte i Mit Faderlige Hjerte, at jeg bebrejder jer for jeres manglende 

overholdelse af loven og lydighed. Jeg ønsker ikke, at menneskeheden i morgen skal betragte jer som folk, 

der er uværdige for Min Guddommelige nåde. Alligevel vil mange tro på mit budskab og elske mig uden at 

have hørt mig, som I gør. 

63 Jeg har påpeget jeres fejltagelser for jer, så I kan forstå, at I ikke viser Mit værk i sandhedens lys ─ 

så I kan forny jer selv og afsløre for verden, hvad I har modtaget fra Mig. 

64 Du mente, Israel, at jeg, fordi jeg er en kærlig Fader, ikke ville bebrejde dig for dine fejl, og at jeg 

ville være nødt til at dække dig med min kappe for at gøre dig kendt for verden som morgendagens sande 

disciple, soldater og lærere. Hvis jeg gjorde det, Israel, ville jeg selv fornægte dig min kærlighed. For når 

tiden kommer, vil I ikke være i stand til at vidne om Min sandhed med jeres ord og gerninger, og så vil 

morgendagens menneskehed benægte Min manifestation. For perfektion er aldrig blevet blandet med dine 

ufuldkommenheder. 

65 Jeg har fortalt jer, at I befinder jer i en tid, hvor kærlighedens kamp mod hadet, mit lys mod 

mørket, ydmyghed mod stolthed er i gang. Men i morgen, når I vågner op, vil I føle en uendelig og dyb 

sorg i jeres hjerter, når I forstår den tid, I har spildt, og så vil I værdsætte den opgave, som de 

stemmebærere, der vidste hvordan de skulle forberede sig til at give jer min sandhed, har udført. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 349 
1 Elskede folk: I har troet på mit komme i denne tid, og selv i de sidste dage af min manifestation 

kommer I hastigt, uden træthed, og I ønsker mit ord. Mange er blevet kaldt, til alle har jeg givet vand fra 

denne kilde, men få har hørt og forstået mig. Men jeg har gjort mig selv kendt og har spredt kærlighed i 

hele verden. 

2 I den anden æra sagde jeg til jer: "Salige er de, der har troet uden at se!" Og til jer siger jeg også i 

denne tid: "Vær velsignet, fordi I har troet og været trofaste mod mit værk uden at se mig!" 

3 Min ankomst bør ikke overraske jer, for den var annonceret. Men du vidste ikke, hvornår jeg ville 

komme. 

Efter min afgang i den anden æra blev mine ord skrevet ned af mine disciple, og de bragte dem videre 

til andre, nye disciple for at blive spredt over hele verden. 

Løftet om min tilbagevenden var for dem, der fulgte mig direkte, en stimulans i den hårde kamp, et 

smukt håb og næring til deres ånd, der tørstede efter viden. Og fra generation til generation håbede mine 

disciple på at se deres Mester komme tilbage. 

Men se, generationerne fulgte efter generationerne, den ene efter den anden. Et stort antal væsener kom 

til at inkarnere på jorden, og bagefter vendte de tilbage til det hinsides uden at deres øjne så dette løfte gå i 

opfyldelse. Århundrederne gik og endda årtusinder. Men da timen blev angivet, og mit åndelige nærvær 

åbnede en ny tidsalder, fandt jeg ud af, at menneskene havde slettet mit ord fra deres hjerter, og meget få 

så på i forventning om min tilbagevenden. 

4 Jeg er kommet til dig i stilhed, uden at gøre mig bemærket. Men den måde, hvorpå jeg har givet 

mig selv til kende, har overrasket mange, har været årsag til tvivl for nogle og endda til latterliggørelse for 

andre. Kun de, der har været i stand til at holde ud med en vågen ånd og et vågent sind, har følt mig, som 

de kunne føle mig i enhver form, jeg ville vælge at åbenbare mig selv. Men løftet blev givet til alle, og 

dets opfyldelse gælder også for alle. 

5 Dette er min åbenbaring i denne tid: Mennesket har til alle tider været min stemmebærer. Jeg har 

valgt ham, fordi han er mit barn, mit værk ─ det er grunden. Og selv om dette barn føler sig uværdigt over 

for Mig, fordi det ikke har fuldendt sig selv, ser Jeg bag disse ufuldkommenheder den lyspartikel, som er 

en del af Min Ånd ─ det privilegerede væsen, det intelligente væsen, der er i stand til at viderebringe Mit 

Ord. 

6 I som mennesker ─ elsker I kun jeres gode børn? Jeg har set forældre støtte deres syge eller 

fortabte børn med større omsorg for at befri dem fra deres lidelser. Jeg har valgt denne tid til at udføre 

denne opgave blandt ydmyge, enkle mænd og kvinder, syndere og uuddannede. For jeg har fundet 

taknemmelighed hos dem, og de har forstået at rense og hæve sig selv for at udføre deres mission med 

værdighed. 

7 Hvis jeg ikke blev menneske i denne tid for at tale til jer, som jeg gjorde det gennem Jesus, så er 

årsagen denne: Kan I overhovedet høre min åndelige stemme, opfatte og forstå det guddommelige sprog ─ 

i dag, hvor I er blevet så materialiserede, at I ikke er i stand til at høre og adlyde jeres ånds stemme, som er 

bange og svag i den verden, I lever i? 

8 Derfor valgte jeg mennesket og gav ham åndelige evner, så han kunne være min stemmebærer. 

Og gennem denne forkyndelse har jeg fundet tro og er blevet forstået af mange. Andre har dog fortsat 

deres vantro. 

9 Jeg har tilladt den åndelige verden at give sig til kende for mennesket på samme måde og har 

forenet disse væsener i ånden og de andre i kroppen. 

10 Det er nødvendigt, at du smager "smagen" af alle lidelsens kopper, at du kender smerten og også 

freden, så du kender det hele, og det er en del af din tilværelse. For jeg ønsker, at I skal være sande 

disciple, at I skal lære mere ved gerninger end ved ord. Eksemplet har mere magt end ordet, og det er 

nødvendigt, at du lader mit arbejde nå ud til alle dine medmennesker, og dette er den bedste måde at 

sprede det på. 

11 Arbejd tålmodigt, vær standhaftige til det sidste. Intet skal stoppe dig på din vej, for den smerte, du 

skal lindre, er stor, og der er meget mørke, du skal fjerne. Frem for alt skal I stole på jeres Fader og på jer 

selv og anerkende værdien af jeres gaver. 
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12 I den anden æra, da Jesus talte sit ord til de skarer, der fulgte ham, talte han til alle og enhver i en 

enkelt undervisning og afslørede det indre liv i de skabninger, der nærmede sig ham. Men på trods af de 

forskellige bønner, behov og hensigter, de bragte for ham, trøstede hans kloge, præcise og klare ord altid 

en smerte, løste et problem eller fjernede tvivl. 

Selv om nogle menneskers uforberedte hjerte ikke var i stand til at modtage ordet og fortolke dets 

betydning, accepterede åndsjælen, der er mere tilgængelig end kødet og mere følsom over for 

guddommelige stråler, læren og efter at have reflekteret og kæmpet en kamp med sin krop, troede den til 

sidst. For kun en overlegen Mester, den uendelige godheds Fader, kunne erkende det drama, der udspillede 

sig i menneskene, og berolige og trøste deres sjæle. 

13 Mange mennesker, som så disciplene leve sammen med Mesteren, håbede på de samme gerninger 

fra dem, som Jesus havde gjort, og de blev ofte skuffede over at se, at de kun var små børn, som var 

begyndt at stige åndeligt og stræbte efter at forstå deres Herres store lektioner. Men Jesus havde endnu 

ikke sagt til folkemængden: "Hør på disse disciple!" Han introducerede dem ikke som lærere i den tid, han 

prædikede. De var stadig sten, men de blev bare poleret til at skinne bagefter. 

14 Hvor ofte har disciplene ikke forsøgt at fordrive de små børn, der nærmede sig Jesus for at høre 

hans ord ─ de troede, at de gjorde det rigtige og dermed bevarede en større hengivenhed, uden at forstå, at 

de også skulle have en plads blandt disciplene. Da dette skete ─ hvor meget smerte følte de ikke, da 

børnene rejste af sted med deres mødre! 

15 De mennesker, der fulgte Jesus, vurderede altid nøje hans og hans disciples gerninger. Da en af 

dem forsøgte at forsvare sin Mester ved at trække sværdet, blev han irettesat af folkemængden. Men Jesus 

fortsatte med at rette og oplære sine trofaste disciple indtil den dag, hvor han sagde til dem: "Jeg efterlader 

jer i mit sted for at gøre ved menneskene, hvad jeg har gjort ved jer." 

16 Alle ufuldkommenheder, fejl og uvidenhed var faldet fra dem som ubrugelige klæder for at blive 

klædt på med gaver og autoritet fra ham, der sendte dem. Nu kunne de repræsentere deres mester, og selv 

om folk undersøgte dem skånselsløst, ville de ikke finde nogen grund til at bebrejde dem noget. Hvor 

meget måtte de ikke kæmpe med sig selv for at opnå den grad af ophøjethed, der var nødvendig for at 

forkynde deres Herres lære! Men sandelig, siger jeg jer, deres eksempel er uudsletteligt. 

Hvor meget ydmyghed og hvor meget kærlighed de spredte på deres vej for at vidne om mit Værk, og 

hvor frugtbart og gavnligt var deres eksempel for denne menneskehed. Selv efter mange århundreder lever 

deres navne og mindet om dem stadig i menneskers hjerter, og jeg vidner om deres store arbejde i den 

tredje æra, en tidsalder efter, fordi de vidste, hvordan de skulle vidne om min sandhed. 

17 I dag, hvor jeg igen er omgivet af disciple og små børn, som jeg var det i den anden æra, 

forbereder jeg jer på samme måde og klæder jer med nåde og kraft. I vil blive efterladt som dem, som får 

blandt ulve. Men fortvivl ikke, og det skal heller ikke virke umuligt for dig at udføre et stort arbejde og 

efterlade et eksempel for menneskeheden. 

18 Du vil umærkeligt begynde at leve et dydigt liv, og dine skridt vil føre dig til større og større 

forståelse og udfoldelse af din mission. I ved ikke, hvilken magt jeres eksempel vil have og hvilken 

indflydelse I vil udøve, når I dedikerer jer selv til at opfylde jeres mission. 

19 Jeg kan se, hvordan dette ydmyge folks gerninger, som går deres vej under hårde strabadser og 

svære prøvelser, vil blive skrevet ned med lysende bogstaver i menneskehedens fremtid. 

20 Hvor meget mørke vil jeres kærligheds- og barmhjertighedsarbejde ikke fjerne, og hvor mange 

fanatismens altre vil ikke falde til jorden i lyset af jeres åndeliggørelseskraft! For I vil bære min lære om 

fred og kærlighed i jeres øjne, på jeres læber, i jeres hjerte og i alle jeres ånds evner. 

21 I dag, hvor mit ord snart ikke længere vil være manifesteret i denne form, siger jeg til jer: Fraværet 

af disse manifestationer bør ikke få jeres hjerter til at blive kolde og være en grund til fremmedgørelse 

mellem jer. Du kan stadig ikke kæmpe alene i opfyldelsen af din mission. I er stadig afhængige af 

hinanden for varme, liv og opmuntring. Efter min afrejse vil jeg sørge for, at I fortsætter jeres møder. For 

jeg vil fortsat vejlede jeres arbejde og ansætte mig selv til at udgyde inspirationer over disse elskede 

forsamlinger. Jeg ønsker, at I fortsætter med at vende jer tålmodigt mod Mit Ord, mod Mine nye 

åbenbaringer, som I gør nu, for det Guddommelige Lys vil fortsætte med at strømme ned over jer alle uden 

begrænsning. 
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22 Når du studerer min lære, skal du undgå enhver diskussion eller lidenskab, så du aldrig får din 

dømmekraft til at skygge din vurdering. Spiritualitet, som er hengivenhed og ophøjelse, bør altid styre 

jeres møder, og I bør ikke kun tænke på jer selv. Tag de syge, de svage og de trætte i livet ind i jeres midte 

─ dem, der oplever skuffelse i de forskellige kulter, som de praktiserer ─ dem, der hungrer og tørster efter 

åndelig næring, de nedværdigede og forsvarsløse, fordi deres sag ikke forstås. Elsk dem alle og bring dem 

til jeres sammenkomster og giv dem trøst, helbrede deres sår, hjælp dem til at bede og hjælp dem alle til at 

komme til mig forenet i én bøn. Søg Mig som Fader og Læge, så vil denne handling være tilstrækkelig for 

at Jeg kan udgyde den helbredende balsam og give jer mirakler. 

23 Jo mere åndelig jeres forsamling er, jo større mirakler vil I se blive til virkelighed. De gode 

fortolkere af min lære vil stå frem blandt jer, og når de taler for at give jer deres fortolkning til kende, vil 

jeg oplyse dem og fortælle dem, hvad der vil blive inspireret til dem i det øjeblik. Men ingen må tale af 

forfængelighed, for at han ikke skal miste sine dyrebare gaver. 

24 Ligesom jeg i disse tider har belønnet jeres forberedelse ved at give jer denne manifestation, vil jeg 

også i de kommende tider give jer nådegaver for jeres ophøjelse og jeres iver i mit arbejde. Hvis I handler 

på denne måde, vil der komme mænd og kvinder til jer, som, når de hører om min genkomst, vil være 

interesserede i at kende mit budskab og ivrigt vil spørge jer om, hvad jeg har lært jer, og hvordan jeg har 

talt til menneskeheden i den tredje æra. 

Men den bog, som "guldfjerene" er ved at skabe ─ den inspiration, som stemmebæreren oversætter til 

ord, der skal samles og omhyggeligt opbevares på bogsiderne ─ vil være den hellige arv, som jeg 

efterlader til alle, der hungrer efter brød, og til alle dem, der ønsker næring til deres sjæle. 

25 Læg ikke disse sider i et hjørne af din glemsel, for de vil være våben i kampens dage, når dine 

læber endnu ikke ved, hvordan man taler med den nødvendige veltalenhed. Hvis din svage hukommelse 

glemmer min undervisning, vil disse trykte ord tale med den samme overbevisende kraft, som jeg har lært 

dig. Lyset fra denne undervisning vil trænge ind i hjertet på dem, som I vidner for, og de vil blive rystet og 

tro på min manifestation som Helligånden. 

26 For dig vil kampens tid komme, og du vil se folket føle sig stærkt og modigt og brænde i sin tro. 

For at vide, om denne time er kommet, skal du ikke spørge dine medmennesker, men du skal føle det kald, 

som din Fader retter til dig. Profeterne vil være vågne, for deres ansvar vil ikke ophøre. Deres åndelige 

øjne vil med ærefrygt og kærlighed trænge ind i den verden, hvorfra de tydeligt vil se de tegn, der vil lede 

folket ind på den gode vej. Og også i denne verden vil der være begivenheder, som vil tale til dig om 

denne time, hvor det skal ske. 

27 Hvad vil du stadig gerne vide til de tider, som du ikke allerede har forstået gennem dette enkle og 

klare ord, der forklarer og oplyser alt? Med samme klarhed skal I også undervise, så I kan være sande 

lærere og rådgivere for mennesker. 

28 Landene vil se på dig som deres forsvar, profeterne vil finde tro. Dine lindrende, helbredende ord 

vil blive eftertragtet af de syge, dit råd vil blive søgt indtrængende, og din bøn og forbøn vil ligeledes blive 

bedt om i øjeblikke med prøvelser. 

29 Sikke nogle smukke tider det vil være for jeres missionsopfyldelse! Sikke en fantastisk mulighed 

for at din sjæl kan blomstre og dine gaver kan udfolde sig! Hvilken lykke du vil føle, når du ser mange, 

der har levet forgæves, vokse sig stærke i godhed og rejse sig op og udføre nyttige gerninger, gerninger af 

betydning! 

Dette er din mission: at forløse din næste og give ham det lys tilbage, som han har mistet, så han kan 

føle sig som en del af den guddommelige nåde. Alt det, som han har været berøvet, vil han så få igen for at 

blive ejer af den guddommelige fred, den guddommelige visdom og den guddommelige kærlighed. 

30 Din forberedelse til denne tid bør ikke indeholde mysticisme eller menneskelige teorier. I skal ikke 

være tjenere af kulter eller formaliteter, men simple lærere, der går ind i aktivitetens tid. 

31 Forstå, at menneskeheden nu er ved at vågne op til åndeligt liv, og snart vil I være vidner til store 

begivenheder, der vil afsløre dens fremskridt. I vil se nationer, der længe har været fjender, alliere sig og 

anerkende hinanden, og mange modsatrettede racer vil smelte sammen. De lærdomme, der ikke har deres 

rødder i åndelighed, og som har domineret folk, vil blive fjernet af de samme folk, der tidligere har udråbt 

dem til at være frelsende, og der vil opstå nye lærdomme, der hælder mod det høje. Jeg vil tillade dem at 

få gyldighed, fordi de vil være bevægelser, der går forud for den reneste åndelighed. Men når I ser disse 
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processer vise sig på jorden, vil I vide, at menneskenes ånd er klar til at komme til slutningen af endnu en 

stor tidsperiode. 

32 Mange af dem, der i dag kaldes kloge mænd, vil i disse dage være forvirrede og forstyrrede, mens 

andre, der er blevet forfulgt og ydmyget for deres kærlighed til retfærdighed, vil se deres forhåbninger, 

deres sunde idealer, stråle frem i disse dage med balance og moralsk fornyelse. 

33 Det åndelige liv vil manifestere sig fuldt ud på denne planet og vil gøre sin indflydelse mærkbar på 

alle mennesker, og de, der har været materialister, vil lukke deres læber, lukke deres bøger og åbne deres 

åndelige øjne for at se det liv, som de havde benægtet, og åbne de døre, som de havde lukket for de store 

skarer. 

34 I vil se mit lys skinne over hele kloden, og alle sjæle vil være blevet oplyst. Skatkammeret vil være 

åbent, og alle, der ønsker at kigge indenfor, vil kunne gøre det, hvis de forbereder sig med lidt kærlighed. 

35 Hvis menneskeheden så kender min lære og forstår dens betydning, vil den sætte sin lid til den og 

styrke sig selv i troen på, at den er den sikre vej, vejviseren for ethvert menneske, der ønsker at leve i 

retfærdighed, i kærlighed og i ærbødighed for sin næste. 

Hvis denne lære slår rod i folks hjerter, vil den oplyse familielivet ved at styrke forældre i dyd, 

ægteskaber i troskab, børn i lydighed, og lærere vil blive fyldt med visdom. Den vil gøre herskere 

storsindede og inspirere dommere til at udøve sand retfærdighed. Videnskabsfolkene vil føle sig oplyste, 

og dette lys vil afsløre store hemmeligheder til gavn for menneskeheden og dens åndelige udvikling. På 

denne måde vil en ny tidsalder med fred og fremskridt begynde. 

36 Spiritualisme ─ som jeg har kaldt denne lære ─ er ikke ensbetydende med mysticisme eller 

fanatisme. Denne lære råder til en forenkling af tilbedelsen og den reneste opløftelse af sjælen. Den guider 

dig på denne vej og får dig til at gå sandhedens vej skridt for skridt. 

37 Hvor få har forstået Mig og har en anelse om den sande essens af Min lære! Jeg ser også hos mine 

disciple ønsket om at forblive i deres forfædres traditioner og skikke ─ frygten for at opgive mange vaner 

og ritualer, som er en hindring for, at folk kan komme videre i deres udrustning. Men jeg vil hjælpe de 

små, de svage sjæle, så de kan blive stærke og indhente de første disciple, for I skal alle forenes i ét mål. 

38 Dette folks mission er at arbejde for freden i denne verden ved at forkynde og så mit ord på dens 

vej, så denne dal på jorden kan blive en afspejling af det himmelske hjem og dens indbyggere et billede af 

de retfærdige, der bor i mit rige. 

39 For at nå målet i denne verden må du kæmpe, lide og fælde tårer, men du må ikke miste modet i 

din kamp. I vil blive rystet over menneskets ufuldkommenhed og hårdhed, men I bør ikke dømme jeres 

medmennesker. 

Husk, at i den Anden Tidsalder var der ingen fordømmelse af nogen af mine disciple over for deres 

medmennesker. Jeg alene rettede og dømte gerningerne hos dem, der fulgte mig, og hvis nogen, der var 

forarget over, hvad en anden havde gjort, henvendte sig til mig og sagde: "Herre, hvorfor har den broder 

syndet? Hvad vil der ske med ham af den grund, hvilke konsekvenser vil det få for ham på hans livsvej?", 

svarer jeg ham: "Hvis han har syndet, så begå ikke den samme fejl og forvent ikke straf for ham, så du 

føler, at du er mere fuldkommen og værdig til mig." Selv den dag, hvor jeg fejrede den sidste nadver med 

mine disciple, og hvor Judas' gerninger var kendt af alle, befalede mit nærvær stilhed, ingen fordømte ham, 

ingen kaldte ham uretfærdig eller forræder, ingen irettesatte ham eller kaldte ham utaknemmelig. 

Tavsheden skete, fordi disciplene allerede havde lært denne lektie af deres Mester, og det var kun Judas' 

samvittighed, der kaldte ham til ansvar og dømte ham. 

40 I bør også være sådan i denne tid: Døm ikke og fordøm ikke jeres medmennesker, uanset hvor 

uvidende og fejlende I ser dem. Overlad jeres bekymringer til Mig og gør jeres pligt som gode disciple. 

Vær et godt eksempel; for hvis du gør det oprigtigt og uden forfængelighed, vil du finde et ekko i hjertet 

hos dem omkring dig, og snart vil du se dem tage de samme skridt og følge den samme inspiration. 

41 Hold øje og bed, folkens! Stræb efter jeres forening og fred. I er allerede i de sidste dage af dette 

år, og jeg ønsker at se jer forenet. Jeg har været den lærke, under hvis vinger alle ungerne har fundet ly. Så 

jeg vil fortsat give jer varme, så I ikke spredes. Jeg har ofte instrueret jer, så I kan være de første til at vide, 

hvordan I skal vejlede dem, der følger efter. Husk på, at der er nogle af dem, som ikke er stabile, og det er 

nødvendigt, at du hjælper dem. Og selv blandt dem, der ofte har hørt mig, er der nogle, der er svage. 

Gentag mine ord til dem, giv dem varme og liv, så de ikke kommer af vejen, og arbejd for freden i denne 
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verden med dine gerninger. Bed, og denne bøn vil oplyse dine medmenneskers liv. Og din sjæl, der er 

forvandlet til en fredens lærke, vil flyve som Mesteren over jorden og bringe mit budskab til alle 

mennesker af god vilje. 

42 Men du skal ikke forvente resultatet af din såning på det tidspunkt, hvor du lægger frøet i jorden. 

Jeg har fortalt jer, at den åndelige sæd ikke har det samme sted at spire som den, I sår på jeres marker. 

Hvis det materielle frø spirer på syv dage, kan det åndelige frø spire på syv sekunder og i syv 

evighedsstadier. Du skal så og pleje med kærlighed, og en dag vil din åndelige sjæl, som tilhører det evige 

liv, opleve glæden ved at se spiringen af det såede frø, dets vækst, dets blomstring og frugtbæring. Men 

ikke blot dette, men også at den frugt, som I kun har sået et enkelt frø af, skal mangfoldiggøres. 

43 På denne måde lærer og forklarer jeg jer det, som I ikke kan forstå, og jeg gør jer stærkere hver 

dag, fordi jeg ønsker at se jer stærke i sjælen og sunde i kroppen. 

44 Alle, der føler sig svage eller syge, skal styrke sig i mit nærvær, føle min trøst og rejse sig med tro 

og tillid til sin skæbne. Det er denne tro, der vil være en stav til at holde sig selv oppe og fortsætte med at 

bevæge sig fremad. 

Hvis dine lidelser er lange, så overvind dem med den styrke, jeg giver dig. Hvis du ser smerte hos dine 

medmennesker og ønsker at fjerne den, så kom til trøstens kilde, og du vil meget hurtigt forvandle smerten 

til fred og smil. Se ikke døden, hvor den ikke findes, for jeg er Livet, og I lever alle som mennesker i mig. 

45 Hvis du ønsker at bede for de væsener, der bor i den åndelige dal, skal du ikke afsætte dage eller 

timer til at kalde dem og nærme dig disse væsener. Gør det af kærlighed, som forener jer med dem, og 

husk, at de tilhører det åndelige liv, at de lever i evigheden og ikke er underlagt tidens gang. 

46 Lev nu i fællesskab med denne verden, den ene tæt på den anden. Stram dine kærlighedsbånd, og 

hvis de væsener, som du har været forenet med på jorden, er højere end dig på den åndelige stige, vil de 

hjælpe dig i dit liv. Hvis de derimod er sakket bagud og har brug for din bøn og hjælp ─ det eksempel, du 

kan give dem ─ hjælp dem, og på den måde vil du opretholde harmoni og fred i denne verden. 

47 Vis ikke utålmodighed med at være sammen med dine kære igen. Denne utålmodighed stammer 

fra det menneskelige hjerte, som ønsker at se disse væseners form, deres ansigt og deres adfærd for at nyde 

dem et øjeblik. Hold denne utålmodighed tilbage og vent med ægte åndelig dyd, indtil det glædelige 

øjeblik med denne genforening kommer, og så vil I sammen gå på den samme vej, som vil føre jer alle til 

min højre side. 

48 Se efter og bed for de væsener, der befinder sig hinsides. For dem, der ikke har brug for noget fra 

dig, vil din bøn være en hilsen, et kys, en åndelig omfavnelse. Men for dem, der har brug for din hjælp, vil 

din bøn være en balsam, en befrielse, en kærtegn og en opmuntrende stemme på prøvelsernes og opgørets 

vej. Når de ånder, der ikke har været i stand til at stige op til deres hjem, til den verden, som de tilhører, og 

som venter dem, modtager den stemme fra denne verden, som tiltrækker dem gennem deres bøn, vil de 

vågne fra deres søvn, rejse sig fra deres død og stræbe mod deres frelse. 

49 Men menneskeheden ved ikke, hvordan den skal oplyse disse væseners liv, og heller ikke hvordan 

den skal fjerne deres materialisering. Den kan ikke bryde de lænker af anger og smerte, der tynger dem. 

Du, som besidder lyset ─ bed og vær barmhjertig over denne verden, som du ikke kender, og hjælp 

dem til at frigøre sig og begive sig ud på vejen til det liv, som de hører til. Du skal ikke vige tilbage for 

deres tilstedeværelse og ikke frygte dem. Jeg bringer jer sammen for at bede og komme til mig sammen. 

Det er sådan, jeg vil modtage jer for at give jer den fred, som skal sprede sig til at dække alle. For I er alle 

mine højt elskede børn. 

50 Min Guddommelige Ånd omfavner dig og velsigner dig. Tag imod mit ord, så I bliver fulde af lys, 

styrke og visdom, og gennemtræng det, så I kan kende min vilje. Jeg ønsker, at I omhyggeligt skal passe 

på det, I modtager, og at I skal vide, hvordan I skal fortolke det. 

51 I mine kærlighedsudtryk har I følt, at jeg giver jer liv. I føler min varme og beskyttelse og er ikke 

længere kolde, så I bliver væsener fulde af tro og håb. 

52 Hvert eneste af mine ord er en opgave, og jeg ønsker, at I skal skynde jer at opfylde dem. Mine 

profetier, der er givet gennem enkle og ydmyge skabninger, vil gå i opfyldelse, og I vil vidne om dem. 

53 For mit arbejdes skyld vil mange af jer blive dømt dårligt. Men tag ikke sagen i dine hænder, 

overlad den til mig, og jeg vil forsvare dig. Stræb kun efter at sprede dette lys og være ydmyg. 
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     Når I bliver angrebet, så brug kun de våben, jeg har givet jer: kærlighed, respekt og ydmyghed. Jo mere 

du bliver kritiseret, jo mere vil jeg manifestere min kraft over for dig. Og de af jer, der har den gave at se 

ud over dette liv og ind i åndens regioner ─ styrker de svage ved at bekræfte mine ord. Og de af jer, der 

har den gave at svæve op og høre de høje hinsides stemmer ─ forbered jer på at videregive mine 

budskaber. Disse højere manifestationer vil støtte jeres sjæle selv i de største prøvelser. 

54 Dine værker vil forblive nedskrevet for evigt. Derfor, I, som er blevet indviet til min tjeneste, brug 

jeres intellekt og ordets gave på den rigtige måde. 

55 Jeg giver jer min undervisning som et frø, så I kan så det og pleje det. Når dit forberedte hjerte 

føler, at timen er kommet til at begynde sit arbejde, så åbn det, del med alle de sultne, og så vil frøet 

formere sig. 

Mange vil ikke vide, hvordan de skal modtage de gode nyheder, fordi deres sind endnu ikke er klar til 

at forstå disse lektioner. Andre vil stjæle den dyrebare frugt for at misbruge den. Men bagefter vil de 

omvende sig og komme til mig som "fortabte sønner". Men jeg vil erstatte den sæd, som de mistede 

gennem uvidenhed, og enhver sjæl af god vilje vil få den i sin besiddelse. 

56 Når du ved, hvordan du kan finde alt det lys og den opmuntring, som din ånd har brug for, i mit 

undervisningsord, vil du følge mig til det sidste. Du vil ikke føle nogen træthed, du vil ikke blive stoppet i 

din opgave med at gøre mit ord kendt, og ulykker vil ikke få dig til at vakle. Når I har forstået en lektion, 

så udforsk den næste og fortsæt med at læse bogen med uendelige lektioner, som jeg efterlader jer til at 

studere og nære jer selv. Tag fra den det, der er nødvendigt for at leve. Lev som disciple af mig. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 350 
1 Jeg tager imod jer som menneskehedens stedfortræder, I lille skare af Israels folk. Du bevæger dig 

væk fra verden for at høre min koncert og se ud over grænserne for det, der er materie. Jeg vil lade jer 

vandre på stien under min beskyttelse, og hver enkelt af jer skal bære en lampe, så han ikke snubler, når 

han når enden af sin vej på jorden. 

Når din sjæl skiller sig fra kødet for at stige op til Mig og præsentere sine gerninger for Mig, vil du se 

alle dine gerninger, dine skridt skrevet ned i dit livs bog, og sammen med Mig vil du dømme dit arbejde. 

2 I dag ønsker jeg at se din sjæl fri til at udføre sin opgave, klar til at tjene og opmærksom på mine 

inspirationer, idet du ser slutningen på livets rejse, som er nær, meget nær, og føler, at du snart vil modtage 

den belønning, som jeg har til hensigt at give dig. 

Jeg vil sige til jer: Kom til mig ─ I, som har forstået at høre mit ord gennem den menneskelige 

forstandsevne, I, som har levet efter mine bud og har sået kærlighed og tilgivelse. 

3 Enhver, der bærer mit ord i sit sind og følger det i livet, vil få mit rige, få sundhed, inspiration og 

profetiske gaver. På denne måde vil mine disciple kunne praktisere min lov, uanset om de er uvidende 

eller lærde, fattige eller rige, børn eller voksne. 

De uuddannede vil blive oplyste og tale med visdom. Den, der intet ejer på jorden, vil føle, at han ejer 

alt, fordi han har åndeliggjort sig selv og er ligeglad med verdens goder. Hans hjerte vil blive fyldt med 

glæde, fordi han vil kunne dele sin skat med dem, der ikke har den. Og de børn, hvis sjæle har udviklet sig 

meget, vil tale med beslutsomhed, og deres vidnesbyrd vil antænde de nyindviedes tro. 

4 I, som har lært af mig ─ vær ydmyge, undervis med tålmodighed og tilgiv jeres medmenneskers 

fejl. 

5 Jeg har forberedt jer til at give liv til nye generationer, som vil kommunikere med mig med den 

største perfektion. På den tid vil menneskene se Mig komme til dem og etablere Mit rige i deres sjæle. 

6 Lev i alarmberedskab og vær klar til enhver prøvelse. I dag bringer du menneskehedens og din 

smerte foran mig. Men jeg siger til jer: Fjern koppen, mærk freden og send den videre. Jeg kærtegner dig 

og giver dig glæde. Når du befrier en sjæl fra smerte eller last, vil du være steget et niveau op, og du vil 

føle lykken ved at have arbejdet sammen med din Mester i de Guddommelige Værker. 

7 Mine engle skal være med dig. Jeg, jeres Herre, ledsager jer på jeres vej. 

8 Jeg er i øjeblikket ved at bygge en helligdom i dit hjerte. Jeg søger ikke de prægtige boliger eller 

menneskets ubrugelige luksus. Jeg danner det enkle, blide og ydmyge hjerte, som er modtageligt for mit 

kald. 

9 Kun et kort stykke tid endnu vil jeg være i kontakt med jer gennem det menneskelige intellekt. Jeg 

forbereder jer til at give fred til verden i morgen. Min barmhjertighed redder de fortabte fra fortabelse. For 

jeg ville ikke være en Fader, hvis jeg kun vendte mig til de rene sjæle. For de retfærdige bor allerede i mit 

rige. 

10 Mennesket ønskede at være i kontakt med Mig ved hjælp af sine forskellige trosretninger, men det 

er stoppet åndeligt. Derfor har jeg betroet jer mit ord, så I i morgen kan stå op og være det klare spejl, som 

menneskene kan se deres fejl og mangler i. 

11 Jeg er meget tæt på alle hjerter, men folk har ikke forstået mig. Jeg har talt til jer på jeres eget 

sprog, så I kan forstå mig. For hvis jeg skulle give jer min undervisning på et mere valgt sprog, ville I ikke 

forstå mig. Derfor taler jeg til disciplen og disciplen med enkle ord, så de ikke bliver forvirrede og afviser 

min kærlighed. 

12 Gennem din udrustning og fornyelse vil menneskeheden få noget godt. For gennem en af jer, der 

er udstyret på denne måde, vil de ulykker, der rammer menneskeheden, blive stoppet alene ved bøn. 

13 Jeg forklarer jer det, I ikke har forstået, så I i morgen også kan begynde at undervise 

menneskeheden med fuldstændig klarhed. Hvis tusind sind blev trænet, ville jeg sprede min lære gennem 

dem. 

14 I den anden æra valgte jeg tolv af mine børn for at gøre dem til mine apostle, og de glemte deres 

ejendele for at følge mig og forlod deres slægtninge. 

Han var også sammen med mig, til hvem jeg sagde: "Forlad jordens rigdomme, tag dit kors og følg 

mig." Men da han ikke ønskede at opgive sin rigdom, sagde han til mig: "Herre, jeg kan ikke følge dig." 
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15 Jeg er barmhjertighed, og jeg kræver ikke af jer en offerdød. For også mine disciple har af egen 

vilje, af lydighed mod min guddommelige lov, sat sig for at blive menneskefiskere. 

16 I dag er I mine disciple. Men for at I kan få glæde, trøst og fred, skal I tage mit ord til efterretning i 

jeres hjerter. 

17 Husk, at jeg i Anden Gang, da den utro kvinde blev forfulgt af mængden, sagde jeg til hendes 

forfølgere: "Hvis nogen af jer er uden synd, skal han kaste den første sten." På samme måde tilgiver jeg nu 

den utro kvinde endnu en gang. Derfor siger jeg jer, at I ikke skal bekymre jer om jeres naboers 

anliggender. Bliv ikke dommere for at fordømme dem. For jeg siger også til jer: "Hvem af jer er uden 

fejl?" 

18 Jeg er Lyset og Barmhjertigheden, og jeg ved, hvad du mangler. Derfor kommer den forsvarsløse 

menneskehed til mig, og jeg har sagt til den: "Gør jeres lidelser tålelige, for jeg kender dem. Jeg er trøsten, 

jeg er barmhjertigheden, jeg er tilgivelsen." 

19 I denne tid er menneskeheden desorienteret og forvirret af de ideer, den har fostret, og derfor har 

mange af jer tvivlet på jeres Mesterens tilstedeværelse i den tredje æra. Men jeg siger til jer, mine børn: 

Forbered jer og forstå, at dette ord udspringer af min guddommelige ånd. 

20 Jeg giver jer lyset, så I kan forstå formen af manifestationen af Min Guddommelighed gennem den 

menneskelige forståelsesevne. Stemmebæreren er kun et redskab, som jeg har forberedt til at tale til dig 

gennem hans formidling. Der står skrevet, at jeg vil komme for at give mig selv til kende ved at bruge 

enkle hjerter, klodsede sind og ubehjælpsomme læber til at tale til jer om loven, om retfærdighed og om 

kærlighed. 

21 Til alle tider har jeg sendt sjæle af stort lys til at inkarnere på jorden, så menneskeheden gennem 

deres eksempel og kærlighed ville redde sig selv fra kaos, had og forvirring. 

22 Jeg har fortalt jer, elskede folk, at I ligesom apostlene fra den anden æra også vil blive forvandlet 

til menneskefiskere. Med kærlighed, med medfølelse for den, der lider, vil I begive jer ud på vejen. 

Hvilket hjerte vil så vende dig tilbage på vejen? Den forvirrede sjæl vil modtage lyset og det krystalvand 

fra min undervisning for at slukke sin tørst. 

23 Lad ikke ondskaben fortsætte med at blomstre. Ungdommen går til grunde, jomfruer bliver trukket 

ned i mudderet i deres spæde ungdom. Vær barmhjertig over for dine medmennesker. Se den lidelseskalk, 

som menneskeheden i øjeblikket er ved at tømme. 

24 Mine profetier er nu ved at blive til virkelighed. Derfor beder jeg jer om at være forberedt, så I 

ikke føler jer svage, når tiden er inde til at opfylde jeres mission ─ når den kommer. 

25 Jeg er i øjeblikket ved at udvælge dem, som jeg skal sende til nationerne som budbringere af den 

undervisning, jeg har betroet jer. Dette kors, som jeg lægger på dine skuldre, skal du ikke tage som en 

byrde ─ det er et skinnende kors og let at bære. 

Jeg forvandler jer til mine arbejdere fra den første til den sidste. Mine åndelige værter vil våge over jer, 

og når I går i kamp og efterlader det, der tilhører jer, på jorden, vil jeg ligesom apostlene fra den anden æra 

give jer alt det, der er nødvendigt for at omvende menneskeheden. 

26 Jeg har symbolsk fortalt jer, at 144.000 markerede vil udgøre mit udvalgte folk Israel. Du vil vise 

verden redningsbåden, og gennem din mægling vil jeg give fred og trøst til menneskeheden. 

27 Det er ikke mig, der plager dig med smerte. Oprindelsen til jeres lidelser ligger i jeres 

ufuldkommenhed og ulydighed. Jeg har sagt til jer: "Vågn op, elskede folk, for prøvelser banker på jeres 

døre." Men hvis I alle våger og beder, vil prøvelserne blive fjernet, og når fristelsen nærmer sig jer, vil I 

ikke falde i dens net. 

28 Jeg har mærket dig med mit lys, så du kan overleve prøvelserne i ét stykke. Denne gave har større 

værdi end alle jordens rigdomme og skatte. Det er et guddommeligt kys, som jeg har trykket på jeres sjæl i 

denne tredje æra, så I selv i de største ulykker og i de sværeste øjeblikke i livet kan føle min fred. 

29 Denne gave indeholder helbredende balsam til at helbrede dem, der er syge i krop eller sjæl. Den 

har magt til at stoppe naturens kræfter, når de bliver sluppet løs, den har våben til at vende ufred og krig til 

fred. Det er en del af din åndelige arv, som du bør bruge og udvikle i denne tid. 

30 Dit hjerte ønskede at få noget stort i livet, men du vidste ikke, at det ikke ville være verdens 

ejendele eller rigdomme, som du ville få, men åndens goder. 
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31 Hvilken større ambition kan et menneske have end at blive som sin himmelske Fader? Sandelig, 

siger jeg jer, dette er det største ønske, I bør nære. 

32 Det er ikke umuligt at blive som din Herre. Derfor kom jeg engang til verden som et menneske for 

gennem mit liv og mit eksempel at lære jer at blive som den guddommelige ånd i kærlighed og 

retfærdighed. Sandelig siger jeg jer, at når I først har viet jeres liv til at blive som mig, vil I finde den 

lykke og fred, som I forgæves har søgt på andre veje, og denne fred vil ikke kun være indvendig, men også 

udadtil. For nu skal din samvittighed ikke længere bebrejde dig hver gang og hver dag, sådan som dine 

overtrædelser gør nu. 

33 Elsk mig og tag mig i Jesus som dit eksempel. Husk, at jeg beviste jer gennem den ydmyge Mester 

fra Galilæa, at min magt, visdom og rigdom var større end verdens. For alle mine gerninger udspringer af 

kærlighed, som er kilden til liv, kraft og lys, der skabte alting. 

34 Ligeledes siger jeg jer, at i denne tredje æra vil sejren tilhøre dem, der tager mine gerninger som 

eksempel. For de våben, som I vil kæmpe med, vil være de samme som dem, jeg brugte dengang. 

35 Når jeg gennem Jesus har sagt til jer: "Jeg er verdens lys", ønsker jeg, at I også skal være som et 

fyrtårn i jeres medmenneskers liv, at jeres tilstedeværelse altid er gavnlig og jeres indflydelse altid gavnlig 

─ at jeres tanker er rene og jeres følelser ærlige. Så vil du opleve, hvor let livet er, hvor let kampen for 

livet på jorden er, og hvor smukt det er at tjene din næste. Så vil I være blevet lysets børn gennem 

fortjeneste. 

36 Hvilken forhåbning vækkes i dit hjerte under indflydelse af mit ord? Denne verdens elendige 

forhåbninger? Nej, kære mennesker. Mit ord vækker i dig det ædle ønske om at opdrage din sjæl på 

sandhedens vej. 

37 Jeg ønsker heller ikke, at I skal fortolke min undervisning forkert, fordi I tror, at jeg ønsker at se 

jer fattige, grædende, ulykkelige og syge, flæbende eller sultende. Nej, jeg ønsker, at du skal lære at 

harmonisere din materielle livskamp med din åndelige mission på en sådan måde, at du kan få det 

nødvendige i verden og give ånden mulighed for også at få et par øjeblikke til at udøve sine gaver og 

udføre sin mission. 

38 Jeg forbereder dig, o folk, til at være denne tids profet blandt menneskeheden ─ den gode profet, 

gennem hvem jeg annoncerer de kommende begivenheder og giver jer mine ordrer og instruktioner. 

39 Jeg siger til jer: Hvis du nogensinde skulle så bedrageri og løgn, vil du være nødt til at vaske din 

plet væk med smerte og tårer, og jo mere dine løgne spredes, og jo mere skade de vil forårsage, jo større 

vil din renselse være. Kan de, der med rette kalder sig selv "lysets børn", sprede ondskab blandt 

menneskeheden? Nej, kære disciple! 

40 Hvor meget lys har jeg ikke givet jer, I skarer af mennesker, som dag efter dag kommer for at 

modtage min undervisning. Tænk på, at det ikke ville være retfærdigt, hvis du blev sløv og i et øjeblik blev 

overrasket af en prøvelse, som ville få dig til at snuble! 

41 Dit hjerte siger til Mig, fyldt af smerte: "Mester, mener du, at vi er i stand til utroskab, svigt eller 

svigt?" Men jeg svarer jer: Ja, folkens, jeg mener bestemt, at I er i stand til at bryde jeres løfter. Var der 

ikke en blandt de tolv disciple fra den anden æra, som overgav mig til verdens retfærdighed, da han var 

overbevist om, at det rige, som jeg tilbød, ikke var af denne verden? Slog ikke Peter et dødeligt slag mod 

høvedsmanden i det øjeblik, han arresterede mig, fordi disciplen ønskede at forsvare sin Mester på denne 

måde og beholde ham længere, end det var skrevet? Vovede Thomas ikke at tvivle på Min åndelige 

tilstedeværelse, selv om Jeg havde lovet dem så mange gange at være altid med dem? Hvorfor skulle jeg 

ikke tvivle på dig i dag? 

Det er bestemt ikke alle, der vil ignorere mine ord i prøvelsens øjeblikke, for i dag, som i de dage, vil 

der være trofasthed, der vil være pligtopfyldende, der vil være lydige og stærke. 

42 Disciple, jeg siger jer kun i denne time: "Vågn og bed, for at I ikke skal falde i fristelse." 

43 Israel: Når jeg ser jeres kolde hjerter, er min ånd bedrøvet, men når jeg ser jeres vilje til at forny jer 

og adlyde, fyldes den med glæde. 

Jeg ved, at efter 1950 vil voldsomme storme angribe jer. Men I er det udvalgte folk, som jeg har frelst 

fra al ulykke ved hjælp af mit ords lys. 

Selv blandt jer selv vil mange uoprigtige ord nå jeres ører, men jeg ønsker ikke, at der skal være 

forvirring blandt mine udvalgte. Men i disse begivenheder vil min sandhed fjerne løgnen, og med lyset fra 
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min Helligånd vil I være stærke, I vil vide, hvordan I skal forsvare mit værk, og I vil være i stand til at 

holde forvirring væk fra andre, fordi I er lysets børn. 

44 Ligesom jeg er verdens lys, skal I også være blandt menneskeheden. Folk lider og græder, fordi de 

har været døve over for min inspiration. Men det er jer, der skal vejlede dem. Du skal være en oase for den 

rejsende og skal ydmygt give ham Min fred. 

45 Hvis I ikke forbereder jer, vil jeg bevise, at den sidste skal være den første, og jeg vil skrive min 

lov i hans hjerte, selv om han ikke har hørt mit ord. 

46 Sandelig siger jeg til dig, Israel: I skal være de rådgivere, som giver lys og fred til andre. Du skal 

forsvare Mit arbejde på det rette tidspunkt og tale med blidhed til de mest uregerlige i hjertet. Så vil du se 

dem blive blide lam. 

Fald ikke tilbage i de fejl, du tidligere har begået, for det har kun efterladt en tilbagegang i din sjæl. 

Foren jer for at bringe lys og undervisning. 

47 Sørg for, at dine børn erkender konsekvenserne af godt og ondt. Lær dem de eksempler, som jeg 

har givet jer. Forbered dem, for de er blandt dem, der skal tjene mig i morgen. Jeg ønsker at se jer glade og 

rolige og kun tænke på det gode, så I kan blive ledet af lyset fra Min Hellige Ånd. 

48 Jeg beskytter dig i hvert øjeblik mod alle fejltagelser; på samme måde bør du bede for andre. Se 

smerten overalt: de forladte børn, de unge, der bliver slæbt i mudderet, ægtefællens utroskab. Men når du 

møder en syndig kvinde, som kritiseres af mænd, så lær hende den sande vej og fjern hende fra den 

bitterhed og uro, der omgiver hende, så hun kan begynde at forny sig selv. 

49 Vær nådig mod verden, Israel, og ligesom jeg talte til den i den anden æra, skal du overbringe mit 

ord til den. 

50 Jeg vil efterlade menneskeheden det tredje testamente, som indeholder en visdomsskat, der vil nå 

jer, fordi jeg vil gøre jer værdige til at modtage den uden at se på jeres pletter, fordi jeg er Kærlighed og 

Fuldkommenhed. Men Elias vil rense jeres sjæle mere og mere. 

51 I har fjernet jer fra verden for at høre mig.Jeg er sammen med de ydmyge for at bygge en 

helligdom i deres hjerter. 

I den anden æra talte jeg til jer for at give jer min lære om kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse. 

Men verden har skabt andre trosretninger i overensstemmelse med sin forståelse. Alligevel har jeg som 

Fader fortsat med at oplyse alle mine børn. 

Mange af jer siger til mig: "Fader, er mine medmennesker i vildfarelse? Hvorfor viser du dem så ikke 

vejen?" Men sandelig siger jeg jer, velsignede folk: Det lys, der har oplyst jer ─ den undervisning, jeg har 

givet jer, har jeg givet til alle på lige fod. Alligevel har folket fulgt deres egen frie vilje og har ikke villet 

acceptere mig. 

Jeg tvinger ikke mine børn, hver enkelt må komme til min vej af egen vilje, af egen kraft. For jeg 

oplyser hele menneskeheden på dette tidspunkt. Nogle har hørt mig ─ det er jer, Israels velsignede folk. 

For andre viser jeg vejen gennem intuition, og gennem åbenbaringer modtager de også lyset fra den tredje 

æra. 

52 Jeg har altid prædiket kærlighed, fordi kærligheden er et beskyttende forsvar, som jeg har lagt al 

min kraft i. Salig er den, der lever med kærlighed i sit hjerte, for han vil efterhånden overvinde alle livets 

problemer. Salig er den, der bærer kærligheden i sit liv og viser den i sine handlinger. For disse gerninger 

vil være til velsignelse for ham og for andre. 

53 Mine børn, anerkend mig som Fader og Ånd, så I ikke længere søger mig i afgudsdyrkelse. Du har 

altid Mig som Helligåndens lys i din sjæl. 

54 Hvis I udøver barmhjertighed, er jeg i denne barmhjertighed, og hvis I sætter jer for at opfylde alle 

mine ordrer, så vær lykkelige, velsignede mennesker, for mine velsignelser vil forblive i jer for evigt. 

55 I vil ikke længere høre mit ord gennem disse redskaber. Men denne tid er bestemt til at forberede 

din sjæl, og efter 1950 vil kampen begynde. Jeg vil ikke skille mig fra jer, men det er nødvendigt, at I 

åndeliggør jer selv. For gennem dem, der har forberedt sig, vil jeg fortsætte med at manifestere mig selv 

fra ånd til ånd. Seerne vil fortsat se mig, og til dem, der åndeliggør mig, vil jeg tale gennem intuition, og i 

dem vil intuitionen være. 

57 Salige mennesker: I den anden æra sagde jeg til mine disciple: "Al magt i himlen og på jorden er 

givet til mig", og sandelig siger jeg til jer: Gå overalt og bring mit ord, bring min kærlighed og min lære. 
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Ligeledes siger jeg nu til jer, velsignede folk: I er de forberedte disciple ─ I er dem, der skal gå ud på 

alle jordens veje og bringe mit ord og min kærlighed. 

Endnu en gang vil den, der med tvivl i sit hjerte siger, at det, I modtog, kun var løgn, rejse sig. Det vil 

være nødvendigt for dem at røre ved såret i min side for at tro. 

58 Jeg ser ham, som, skønt han har hørt mig længe, vil forkaste mig ligesom min discipel Judas 

Iskariot og sælge mit værk. Men jeg vil komme tæt på disse hjerter og fjerne usandheden fra dem gennem 

min retfærdighed. Thi mit værk er rent og rent og uden fejl. Den vil opstå i al sin renhed i alle hjerter og 

sjæle, for det er min vilje. 

59 Kom til Faderen, kom til den festmiddag, der er forberedt for dig. På dette bord er det evige livs 

brød til din sjæl. Jeg forbereder mine disciple, så I i morgen kan vidne om, at I har været sammen med 

Faderen, og at han bor i jeres hjerter, fordi I har forberedt det som hans helligdom. 

60 I er dem, der fra min skatkammer har modtaget kraften til at give liv til de "døde", så I kan blive 

som jeres Mester. 

61 Hvis I forstår at forberede jer, som jeg har lært jer, vil mine åndelige goder være med jer, og ved 

den åndeliggørelse, I opnår, vil jeres medmennesker erkende, at I er lysets børn, at selv om I bærer mine 

høje egenskaber i jer, viser I jer som de mest ydmyge. 

62 Rejs jer op, elskede folk, stop ikke jeres sjæls fremskridt. Brug den instruktion, som din Mester har 

givet dig, og indprent den i dit hjerte. For kort er de øjeblikke, hvor I vil høre Mig gennem den 

menneskelige forståelsesevne. 

63 Forbered det tredje testamente til de kommende generationer. Store skarer vil komme, og når I er 

forberedt, vil I tale til dem under inspiration fra min Helligånd. 

Lignelse 

64 En herre, der var ejer af store ejendomme, kom til et mægtigt træ. I nærheden af den var der en 

kilde med krystalklart vand. På dette sted kaldte han på de vandrere, der kom forbi, og inviterede dem til at 

hvile sig i træets skygge og slukke deres tørst ved kildens vand. 

65 Blandt disse vandrere udvalgte Herren syv mænd og sagde til dem: "I har bedt om min nåde, og jeg 

vil nu overlade hver af jer en stor del af disse marker, så I kan arbejde som gode arbejdere på dem og så 

denne sæd og passe den, så I kan høste en rig høst. Thi de store skarer er mange, og de er sultne og 

tørstige." Så overdrog Herren dem såsæd og arbejdsredskaber og bad dem alle om at arbejde på jorden. 

træet og våge over kilden, så de også kunne modtage skarer, efter at Herren var gået bort, og han tilføjede: 

"I skal forberede markerne og lægge denne gyldne sæd ud på dem. Du skal vande markerne med dette 

kildevand, så du kan få en rig høst, og du skal passe det store træ, så dets frugt altid smager godt. I skal 

arbejde sammen, og når de sultne, tørstige og trætte skarer kommer, skal I tilbyde dem træets skygge og 

dets frugters sødme. Du skal give dem brød og vand, så de kan føle sig stærke og bære min fred i sig." 

Til mændene sagde Herren: "Jeg går nu bort, men I skal mærke mit nærvær helt tæt på jeres hjerter, mit 

blik vil se på jer, og min hørelse vil høre jer."  

Slutningen af lignelsen 

66 Sandelig, siger jeg jer: I denne tredje æra har jeg kaldt mine arbejdere for at give dem deres arv, så 

I ligesom jeres Fader kan forberede festmåltidet og modtage dem, der sulter og tørster efter mit ord. De 

skal gennem din formidling modtage de åndelige skatte, som jeg har betroet dig. 

67 I er mine får, som er blevet ført til den åndelige forhindring. Den hyrde, der leder dig i denne tid, er 

Elias' ånd. Ingen ser denne hyrde, men alle kan mærke ham. Nogle er klar over det, andre kender det ikke. 

68 Elias åbnede Livets Bog i det sjette kapitel, så snart det sjette segl blev løsnet af mig, som har 

autoritet til at gøre det. 

69 Hvad afslørede det sjette segl for dig? Hvilket budskab havde den i sin barm for at vise verden på 

dette tidspunkt? Det åndelige liv, kendskabet til dig selv, åbenbaringen af alle dine kvaliteter, vejen til at 

udfolde de åndelige gaver, den åndelige manifestation gennem sindet og manifestationen fra ånd til ånd. 

70 Din sjæl er fuld af jubel, fordi den føler sig oplyst og ser sig selv beskyttet af budbringere og engle. 

Vær tro mod din hyrde, og du vil hele vejen igennem din jordiske rejse føle denne velsignede fred, som nu 
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oversvømmer dig, og du behøver ikke at flygte for at gemme dig, når han erklærer min retfærdighed over 

for denne hedenske, afgudsdyrkende og materialistiske verden. 

Ja, folk, Elias er iblandt jer og vil endnu en gang sætte den falske guds præster på prøve og endnu en 

gang vise dem, hvem der er den sande gud, og hvordan han skal tilbedes. Men Elias vil ikke komme for at 

blive menneske. Menneskekroppen er ikke absolut nødvendig for at et åndeligt væsen kan manifestere sig 

på jorden, og slet ikke Elias' krop, som har den nøgle, der åbner dørene til kommunikation mellem den ene 

verden og den anden. 

71 Åndeverdenen vil komme endnu tættere på mennesker for at vidne om deres eksistens og 

tilstedeværelse. Overalt vil der dukke tegn, beviser, åbenbaringer og budskaber op, som vedvarende vil 

tale om, at en ny tidsalder er begyndt. 

72 Der vil være stridigheder, der vil være uro blandt befolkningerne, fordi de religiøse repræsentanter 

vil sprede frygt blandt dem, der tror på disse budskaber, og videnskaben vil erklære disse fakta for usande. 

Derefter vil det almindelige folk tage mod til sig og rejse sig for at vidne om sandheden i de beviser, de 

har modtaget. Der vil opstå dem, der ─ forladt af videnskaben ─ har genvundet deres helbred på en åndelig 

måde, og de vil vidne om mirakuløse helbredelser, om åbenbaringer af en uendelig kraft og en absolut 

visdom. 

Blandt de almindelige og ukendte mennesker vil der komme mænd og kvinder frem i lyset, hvis ord, 

fulde af lys, vil overraske teologer, filosoffer og lærde. Men når kontroversen er på sit højeste, og de 

fattige er ydmyget og deres vidnesbyrd benægtet af de stolte, så vil det øjeblik komme, hvor Elias vil stille 

de lærde, herrerne og herskerne til regnskab og underkaste dem en nærmere undersøgelse. 

Ve de falske og hykleriske i den time, for den fuldkomne retfærdighed vil da komme ned over dem! 

Det vil være dommens time. Men mange sjæle vil stige op fra det til sandt liv, mange hjerter vil 

genopstå til tro, og mange øjne vil åbne sig for lyset. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 351 
1 Jeg er Lyset, Kærligheden, Barmhjertigheden og Tilgivelsen. Kom for at modtage fra mig det, du 

har brug for til dit og menneskehedens bedste. 

2 Kære disciple, I, som er samlet omkring Mesteren: I kommer for at modtage min visdom, for at 

give jeres liv retning og for at opfylde den mission, jeg har givet jer. 

3 Hvis din Mester skulle fortælle dig alt, hvad der er i Min visdom, ville du aldrig forstå det. Og 

bortset fra det, hvilken fortjeneste ville du have ved at opdage, hvad jeg har gemt til dig i mit skatkammer? 

Det er sjælens ophøjelse, der gør dig værdig til at modtage Min Guddommelige inspiration. 

4 I har udviklet jer, og i løbet af denne tid har jeg afsløret for jer det, som I allerede kan forstå. Men 

det er ikke mig, der sætter en grænse for jeres forståelse ─ det er jer selv, der skal stige mere for at kunne 

modtage mere fra mig. 

5 Det, jeg har lært jer, er tilstrækkeligt til, at I kan forstå, hvad jeres mission er, og hvordan I skal 

etablere Kirken af Ham, der talte til jer, i jer selv, så I kan forene menneskehedens verdenssyn og vide, 

hvordan I kan forene denne lære med Jesu lære i den Anden Tidsalder og det, som blev sagt af profeterne 

og de oplyste i den Første Tidsalder. 

6 Mit komme i denne tid har ikke været i fysisk form, som mange har forventet, at jeg ville komme, 

men I skal være dem, der skal bringe menneskeheden til at forstå Min lære om den Anden og Tredje Tid. 

7 Mit folk: Tiden til at afslutte min forkyndelse i denne form er nær, men I må udruste jer endnu 

mere. 

8 Der er mange fristelser i verden. Men i det omfang I forstår mit værk bedre, i det omfang I udøver 

herredømme over kroppen, vil I nærme jer mere og mere fuldkommenhed. 

9 Spiritualisér jer selv, så jeres sjæl kan opnå den grad af ophøjelse, der er nødvendig for at fortsætte 

sin opstigning til evig fuldkommenhed, som er det mål, den skal nå. 

10 Husk mine ord fra den anden æra: "Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er." Men 

nu siger jeg til jer: "Giv jeres krop det, der tilkommer den, og jeres sjæl den opløftning og det fremskridt, 

der tilkommer den. 

11 Nu er mit "ord" ikke blevet til et menneske. Den kommer til dig "åndeligt" på skyen for at 

åbenbare dig det, som du ikke kunne forstå. 

12 I årenes løb har fristelsen gjort sig gældende på din vej. Den har været ivrig efter at lede dig på 

afveje fra den sande vej, for at forvirre og desorientere dig og efterlade usikkerhed i dit hjerte. 

13 Gennem åbenbaring og intuition har jeg givet budskaber til denne verden, og jeg har sendt 

forberedte mænd, udvalgte sjæle, for at tale til menneskeheden gennem deres formidling. Og når dit hjerte 

har forberedt sig, har du givet min Ånd husly. Jeg har åbenbaret mig selv i jeres liv som undervisning, som 

barmhjertighed og fred. Men jeg har ikke taget hensyn til, om I har troet på min manifestation eller ej. For 

mit ønske som Mester og som Fader er, at I må genkende hans stemme, som taler til jer gennem jeres 

samvittighed, gennem jeres fred og ophøjelse. 

14 Jeg er ikke kommet for at redde dit legeme, men din sjæl. Derfor har jeg talt kærligt til jer, så I kan 

rejse jer og blive som patriarkerne i den første æra, som apostlene i den anden æra, og så I kan blive mine 

disciple i den tredje æra. 

15 På alle udviklingstrin er jeres sjæl forblevet materialiseret, og derfor har I også fjernet jer fra min 

kærlighed, I er blevet ofre for fejltagelser, og I har givet mit ord en anden fortolkning. 

16 I nærmer jer nu slutningen af den tid, hvor I vil høre Mit Ord overført gennem det menneskelige 

intellekt; således for sidste gang. Men jeg føler smerte i Min Faders hjerte, fordi I viser mangel på 

forståelse og tilvænning til Mit Ord, kun en lille sjæleforhøjelse. Men vil jeg fortsætte med at manifestere 

mig selv gennem den menneskelige hjerne på grund af jeres manglende forberedelse? Nej, kære 

mennesker. For I har hørt, at jeg er fuldkommenhed, og min vilje er én. 

Kunne Faderen være som mennesket i sin vilje? Så ville jeg ikke være perfekt, jeg kunne ikke have 

været jeres Skaber eller jeres Gud. Det ville være bedre, at den kongelige stjerne ville ophøre med at 

skinne, end at Mit Ord og Min Vilje ikke ville blive opfyldt. 

17 Allerede i den første æra annoncerede profeterne denne nådeperiode, og i denne tid forbereder jeg 

jeres sjæl gennem lyset fra Min Hellige Ånd, så I kan rejse jer mere og mere hver dag. 
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18 I vil se, at de, der aldrig har hørt Mit Ord gennem en stemmebærer eller været til stede ved 

manifestationen af Min Universelle Stråle, vil rejse sig, så Jeg kan forberede deres hjerte, og de vil 

modtage Mit Guddommelige Budskab og Mine direktiver gennem intuition. De vil elske mig som 

apostlene fra den anden æra. Med dem vil mit ord: "De sidste skal være de første" blive til virkelighed. 

19 Opfyld jeres mission, I Israels stammer, indse jeres ansvar over for menneskeheden, indse at I er 

budbringere af min lov, at I er budbringere af den spiritualistiske lære, som jeg har betroet jer. 

20 Israel, gå ud forenet og stræbende som ét hjerte, én vilje, og adlyd min lov og min guddommelige 

vilje. Du ved, at jeg er din frelse. 

21 Jeg har indprentet min lære i jeres hjerte, og min guddommelige udstråling har været som livsblod 

i jeres sjæl, der har styrket jer og oplivet jer, så I kan begynde at opfylde jeres mission, så I kan være som 

ældre brødre og søstre over for menneskeheden, så I kan vide, hvordan I kan lede dem på min vej med 

lydighed og mildhed. I skal være morgendagens lærere. 

22 I "sidste": Betragt ikke Mit folk som et ukendt folk, for i denne tid har Jeg sendt disse sjæle til at 

reinkarnere, så menneskeheden kan opnå Min barmhjertighed gennem dem. 

23 Hvor meget forvirring er der ikke i verden, hvor meget bedrag, fordi den menneskelige hjerne, i 

stedet for at blive styret af Min Lov, er faldet i materialisme, hedenskab og afgudsdyrkelse, og 

utilstrækkelige mennesker har vovet at kalde sig "repræsentanter for Min Guddommelighed", talsmænd for 

Min Guddommelige Stemme, Min Kærlighed og Mit Lys. Alligevel ser jeg dem nære selviskhed, mørke, 

fanatisme, løgn og uenighed. Men jeg er fuldkommenheden, som viser jer vejen til åndeliggørelse og 

kærlighed, så I kan opnå tilgivelse. 

24 Materialisme og afgudsdyrkelse er fremherskende i verden, og det er derfor, at menneskeheden er 

faldet i fristelse. 

25 Hvem vil Mesteren bruge til at tale til menneskeheden om min sandhed? Mit udvalgte folk Israel. 

26 Saml jer åndeligt omkring Mesteren. I er mine disciple, som jeg har givet min undervisning som en 

åben bog og med den Helligåndens klare lys, for at I kan forstå mit ord, adlyde det og indprente det i jeres 

hjerte med uudslettelige bogstaver. I er lysets børn, som skal være et godt eksempel for menneskeheden 

ved at vise den åndelighed, kærlighed og tro i jeres gerninger. 

27 Mesteren er kommet åndeligt til jer i denne tredje æra for at give jer sit ord gennem det 

menneskelige sind, og denne instruktion er som en lysstråle, der er kommet for at vække jeres sjæl og få 

den til at forstå, at dette er dens Guds og Herres stemme, Faderens stemme, der kalder sit barn ─ 

Mesterens stemme, der udstråler sig selv som ord i undervisning, i eksempler, i sublime principper, så 

jeres sjæl kan se sig selv iklædt min guddommelige ånds egenskaber. 

28 Elskede mennesker: Jeg ønsker, at I skal tage mig som jeres forbillede ─ jeg ønsker, at I skal være 

"i mit billede og lighed med mig". Det er derfor, jeg er kommet til jer, for at give mig selv til kende 

gennem mine stemmebæreres intellekt. Det er dem, jeg har udvalgt, forberedt og renset, så I kan modtage 

mit ord gennem deres åndelige gaver. De var hårde klipper, hvorfra jeg fik det krystalklare og rene vand til 

jeres sjæle til at springe frem. 

29 Jeg er kommet i denne tid for at få de "blinde" til at se mit lys og for at vise dem lyset fra en ny 

dag. Jeg er kommet til jer for at give jer et vidnesbyrd om mit nærvær, for at bringe jer min kærlighed og 

min sandhed, så der ikke er nogen tvivl blandt jer. Jeg ønsker, at I, når I hører mit ord, skal genkende dets 

betydning og løfte jer op til jeres Fader fuld af tro og kærlighed. 

30 Jeg ønsker, at I viser dyb anger over at have besmittet jer selv og fjernet jer fra jeres Fader ─ at I er 

følsomme over for det åndelige, og at jeres hjerte er den helligdom, I forbereder for jeres Fader, så I kan 

bære hans kærlighed, hans fred, hans lys og evigt liv i jer. 

31 Forbered jer, mine børn, så jeres sjæl kan blive fri fra al materialisering ─ så I kan fjerne det mørke 

bandage foran jeres øjne og se mig i al min herlighed. Verdens sensualitet har forhindret jer i fuldt ud at 

føle Mit nærvær og i at værdsætte Min visdom, som er hældt ind i jeres eget hjerte. 

32 Hvor fuldkommen og ren er den undervisning, som jeg har givet din sjæl, så du kan blive værdig 

til Mine åndelige goder og arvinger til denne skat, som du i morgen skal tage af sted med, inspireret af 

Min Guddommelige Ånd, for at vise barmhjertighed over for den lidende og nødlidende menneskehed. På 

denne måde vil profetierne gå i opfyldelse for dig. 



U 351 

87 

Jeg vil gennem din formidling vise menneskeheden frelsens havn, redningsbåden. For sandelig, siger 

jeg jer, folkeslagene og nationerne, de store masser af mennesker, der lever på jorden, er gået på afveje, 

har dræbt nådens liv. 

33 Indse, at du ikke længere hører til de "døde", fordi jeg har givet dig liv ─ fordi alle, der kommer til 

mig, vil blive genoplivet. Tillad dette liv og denne styrke at lade dig være i fællesskab med mig. Luk ikke 

øjnene for dette lys, for denne herlighed. Mine børn, indse hvor stor jeres Faders barmhjertighed er. 

34 I er det folk, som jeg har sat min lid til, fordi I vil give håb og trøst til menneskeheden og være den 

lysende fakkel, der spreder dens mørke. 

Mennesker søger mig i deres fortvivlelse ─ nogle gennem videnskab, andre i deres afgudsdyrkelse. Når 

I ser kvinder, børn, unge og voksne, der klager og kalder på Mig, fordi de ikke føler Faderens 

tilstedeværelse ─ det Hellige Land, som lovede at vende tilbage for at bringe dem fred, trøst og 

barmhjertighed ─ når I ser denne menneskehed rense og rense sig selv i sin egen smerte, må I være 

udrustet, i samklang med Mig, våge og bede for denne menneskehed, så de kan høre Mig gennem jeres 

formidling og blive oplyst af lyset fra Min Hellige Ånd. 

35 Jeg vil få selv de mest forhærdede hjerter til at føle min kærligheds impulser, så de ikke længere 

vil være sten, der forårsager smerte for menneskeheden. 

36 Dette er den tid, Israels velsignede folk, hvor I vil blive udrustet og gå med sikre skridt i 

opfyldelsen af jeres vanskelige mission. 

37 Jeg er kommet med mit ord for at befri jer åndeligt, for at løfte den byrde, I har båret, for at befri 

jer for de lænker, som har bundet jer til denne verden, og som ikke har tilladt jeres sjæl at stige op til mig. 

38 I er de mennesker, i hvem jeg ønsker at se den retfærdiges åndeliggørelse. 

39 Bær dit kors med kærlighed, ydmyghed og sagtmodighed, for jeg vil være din Cyreneus*. Gør 

menneskeheden til et godt eksempel og vær det klare spejl, som den kan se sit ansigt i. Vær velgørende og 

del din styrke med dine medmennesker. Jeg ønsker, at I gennem jeres smil viser verden den kærlighed, 

som Faderen har givet jer. For jeg vil ikke lade jer være alene over for naturkræfternes ubarmhjertighed. 

I denne tid med stor fare, hvor fristelser og store prøvelser vil krydse jeres vej, vil I føle Mig meget tæt 

på, fordi Jeg selv vil være i jer, så I ikke vil have den frygt i jer, som verden føler over for manifestationen 

af Min Guddommelige Retfærdighed. 
* I den spanske originaltekst er Cyrenaeus "Cirineo". Det er navnet på den mand, der hjalp Jesus med at bære sit 

kors, da han faldt sammen under dets vægt. I Bibelen kaldes han også Simon af Kyrene. 

40 Overtræd ikke loven og fjern jer ikke fra min kærlighed, smitte jer ikke med verdens ondskab. 

Frygt kun for at gå bort fra jeres Fader, for denne frygt er begyndelsen til visdom, gennem hvilken I vil 

opnå den højeste salighed. 

41 Den, der forbliver forberedt og forstår at våge over det arbejde, som jeg har betroet hans hænder, 

vil uophørligt modtage Himmelrigets barmhjertighed, min velsignelse, fra min skatkammer, og det vil 

være ham, der vil bære et trofast og sandt vidnesbyrd over for menneskeheden. 

42 Jeg har betroet jer lysets våben, kraftfulde våben, så I kan forsvare jer mod de fristelser, I vil møde 

på jeres vej. Fristelsen er altid klar som en rovfugl til at fratage din sjæl den nåde og de gaver, jeg har 

betroet dig ─ at tage den gode sæd og efterlade dig spild af ager. Det er som en sulten ulv, der vil fortære 

dig. I skal dog leve i den sandhed, jeg har givet jer, så I kan være gode disciple, som viser folk denne vej 

ved deres eksempel. 

43 Når du ikke har våget eller bedt, kommer fristelsen over dig som en hvirvelvind og river din 

helligdom ned, slukker lyset fra din fakkel og river din undervisning bort. Da følte du dig berøvet min 

barmhjertighed, trængende og i mit nærvær som en anklaget. Du græd og følte anger. Du bønfalder igen 

din Fader om nåde, og så lægger jeg igen lysets bog i dine hænder, gør dit sind klart, forbereder dit hjerte, 

giver dig et nyt klæde og siger til dig: Stå op, vågn op og bed, så du ikke falder i fristelse. 

44 Foren jer, elskede folk, så at Faderen kan glæde sig over sine børns lydighed og pligtopfyldenhed. 

45 Jeg ønsker, at I skal være som én discipel og bringe én lære ud i verden. 

46 Kæmp, mit folk, med det lysets sværd, som jeg har betroet jer i mit ord ─ med bøn, så I kan 

besejre fristelsen. Kæmp med Min kærligheds ild, så I kan ødelægge ukrudtet, og med Helligåndens lys, så 
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I kan fordrive mørket fra de forvirrede, fra de uvidende, fra de afgudsdyrkende, fra de fordærvede, og så I 

kan lede de uskyldige, som har søgt Mig i de materielle helligdomme. 

47 Du, som står i spidsen for disse ydmyge samlingssteder, skal byde disse skarer velkommen og tale 

til dem om Min kærlighed med Mit Ords enkelhed. Du skal fortælle dem, at jeg er kommet i begær efter 

syndere ─ ikke for at fordømme dem, men for at de kan lære mig at kende, for at tørre deres tårer, for at 

fjerne mørket fra deres sjæle, for at helbrede deres blinde øjne og for at få dem til at føle og se mit nærvær. 

På denne måde skal I give liv til de "døde" i mit navn. I, det udvalgte folk, skal være som en lysende 

stjerne for menneskeheden. 

48 Du har indpræget mit ord i dit hjerte, og når du er parat, vil min guddommelige ånd blive 

videregivet til dine medmennesker fra denne velsignede bog. Jeg vil mangfoldiggøre dette brød, så at sjæle 

kan blive næret og styrket. 

49 Opfyldelsen af jeres mission vil være tæt på jeres hjerter, ikke kun i den tid I lever på jorden, for 

her vil I kun begynde at tage de første skridt. Du skal få de store skarer til at opgive afgudsdyrkelsen og 

give afkald på deres krigsvåben, så de kan modtage mit fredsbudskab i deres hjerter. Din sjæl vil 

imidlertid fortsætte med at kæmpe og arbejde utrætteligt, selv efter at den har forladt sin fysiske skal, 

indtil du ser, at folk har fred og god vilje, at de har Helligåndens lys i sig, at de søger ophøjelse og er 

åndeliggjorte. 

I skal kæmpe fra generation til generation, og på denne måde skal I bestige bjerget, indtil I når toppen, 

hvor I skal forfriske jer med frugten af jeres gerninger. 

50 Efter 1950, når I ikke længere vil høre Mig i denne form, vil I ikke blive forfærdet og ikke sige: 

"Hvor skal jeg gå hen? Hvilken mission skal jeg udføre på denne måde? Hvad er din vilje, Herre?" 

Sandelig, siger jeg jer, I vil modtage Min inspiration, jeres sjæl vil høre Mig, og I vil føle, at Jeg tager 

jer ved hånden og viser jer den vej, I skal følge for at vende jer mod jeres medmennesker. Jeg vil få dine 

øjne til at se dem og dine ører til at høre dem, der søger mig ─ dem, der kalder på mig, og du skal vide, at 

dem, der søger mig, vil søge dig. Så vil jeg fylde dig med inspiration, og gennem din formidling vil jeg 

give lys til disse skarer. 

51 Menneskeheden har renset sig selv i sin smerte og vil rense sig selv endnu mere, så sjæle vil vågne 

op og indse, at deres frugter bærer bitterhed og død. De vil søge deres frelser og finde den vej, som de er 

kommet på afveje. Men dette budskab om lys, fred og kærlighed vil jeg give til verden gennem mine 

udvalgte. 

52 I lever i en nådens tid, i en ny dag, hvor det guddommelige lys oplyser alle menneskers vej. Jeg, 

Mesteren, tager imod jer, lader jer hvile på mit bryst og velsigner jer, og mens jeg kærtegner dette folk her, 

udgyder jeg velsignelser og goder i hele verden. 

53 I, Mine disciple, har forberedt jer på at høre Min lektion i denne tid. I er kommet med tro og håb, 

ligesom I er kommet tidligere, når jeg har henvendt mig til jer. 

54 Den vej, jeg viser dig, er lovens vej ─ en bred, præcist defineret vej, så du kan føle dig sikker på at 

gå den. Opfyldelsen af denne lov er prisen for din frelse. Ønsker I at redde jer selv og nå målet på denne 

vej for at få de retfærdiges gaver og kraft? Du har alt det, der er nødvendigt for at nå dette mål, i dig. Jeg 

har udstyret dig med dyder, så du kan fuldende dit ideal. 

55 Hvis du føler, at kampen for at vinde din ånds sejr er hård, så brug den styrke, du har. Hvis 

ulykkerne i denne verden undertrykker jer, skal I væbne jer med tålmodighed. Hvis menneskelig 

uforståelighed får dig til at lide, så løft din sjæl, og her, i fællesskab med Mig, stil dine klager og bring 

fred tilbage til din verden, uden bekymringer eller hævn, men kærlig og tilgivende som gode disciple. 

56 Spred denne lære, som jeg har bragt dig, ud på din vej, så verden kan få næring af den. For den sult 

og tørst, som menneskene lider, er overvældende. 

57 Spild ikke det øjeblik, hvor dine medmennesker præsenterer deres nød for dig. Bring trøst til 

sjælen for at lindre dens angst. For dens åndelige fattigdom og sygdom er mere smertefuld og 

undertrykkende end den, som dens krop oplever. 

58 Dit ord som discipel vil have magt til at fjerne den tåge, den tristhed, der omslutter dine 

medmenneskers hjerter. 
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59 Jeg har kaldt dig for at opfylde det velsignede ønske du viser mig om at fuldkommengøre din sjæl, 

at gå ud over menneskelig viden for at komme ind i det guddommelige skatkammer. Og jeg, som lytter til 

jeres anmodninger og ønsker jeres fremskridt, har givet mit ord i overflod, så I kan føle jer lykkelige. 

60 Når dagens tid er forbi, og kun erindringen om denne manifestation er tilbage i jer, vil I betragte jer 

selv som heldige, og når I læser Mit Ord i bøgerne, vil I med jeres tårer vande disse sider, der er skrevet 

ned med den kærlighed og ømhed, som I viser Mig som Mine børn. 

61 Tiden er allerede nær, hvor I vil stå foran menneskeheden som vidner om min sandhed. Men I bør 

allerede nu tage beslutninger og væbne jer med mod. For den prøve, der venter dig, er stor. Intet skal gøre 

jer kujonagtige, elskede disciple! Og ligesom mit ord har vist jer en enkelt retning: Kærlighed og Sandhed, 

I skal også være de utrættelige frøsåere af dette frø blandt menneskeheden. 

62 Din stav skal være bøn, den skal forberede dig det gode og gøre det klar til dig. I denne bøn vil du 

føle, at din sjæl bevæger sig til andre niveauer, til højere og mere ophøjede niveauer, jo bedre du 

forbereder dig. Og på disse vil I ånde fred, I vil føle jer inspireret af de væsener, der bor i dem ─ 

retfærdige og dydige væsener, og de vil bringe jer ind i mit nærvær. I dette fællesskab vil jeg give jer mine 

nye åbenbaringer og ordrer. 

63 Jeg ønsker, at I nu skal hvile jer fra jeres lange vandring, at I ikke skal fælde flere tårer i denne 

jorddal, og at I skal løfte jeres humør. 

64 Jeg forkynder jer, at I vil leve og opleve de største katastrofer i verden, som vil være 

konsekvenserne af menneskets egoisme og magtbegær, af mangel på kærlighed og barmhjertighed. Hvad 

vil du gøre i denne tid, Israel, når du ser alle naturens kræfter blive sluppet løs og dine medmennesker slå 

ud efter dig? 

Denne verden vil opleve alvorlige jordskælv, vandet vil gå over sine bredder, og dele af havet vil blive 

tørt land, mens andre lande vil blive oversvømmet af vandet. Folk vil flytte fra deres land og endda fra 

deres hjemlande for at søge efter redning. Vandfloderne vil ødelægge mange byer, ligesom under 

syndfloden i den første æra, og kun nogle få vil undslippe denne hårde dom. 

65 Hvordan vil I modtage disse mennesker, der flygter fra så megen elendighed og smerte og søger 

den frelsende ark i denne nation? Vil du adlyde min vilje og dele dit brød og dit hjem med dem? 

66 Snart vil en tid med store begivenheder begynde for verden. Jorden vil skælve, og solen vil sende 

brændende varme stråler ned over denne verden og brænde dens overflade. Kontinenterne vil blive ramt af 

smerte fra den ene pol til den anden, hele kloden vil blive renset, og der vil ikke være noget væsen, som 

ikke føler lidelserne og forsoningen. 

67 Men efter dette store kaos vil nationerne genvinde roen, og naturkræfterne vil falde til ro. Efter den 

"stormfulde nat", som denne verden lever i, vil fredens regnbue komme til syne, og alt vil vende tilbage til 

love, orden og harmoni. 

68 Endnu en gang vil du se en klar himmel og frugtbare marker. Vandet vil igen være klart og havet 

roligt. Der vil være frugt på træerne og blomster på engene, og der vil være rigelige høstudbytter. 

Mennesket, renset og sundt, vil føle sig værdigt igen og se vejen banet for sin opstigning og tilbagevenden 

til Mig. 

69 Alle vil blive rene og renset fra bunden og opad for at være værdige til at opleve den kommende 

Nye Tidsalder. For jeg skal skabe den nye menneskehed på et solidt fundament. 

70 Der er mange ånder, som kun venter på dydighedens genfødsel i denne verden for at komme ned 

og udføre den mission, jeg har givet dem. Forbered jer og gør jer klar til at modtage dem, når den tid 

kommer, og forkort jeres renselsesdage ved hjælp af jeres barmhjertighedsgerninger. 

71 Jeg vil gå ind i alle hjem for at tale gennem deres samvittighed til de regerendes sjæl ─ til 

familiefædre, dommere og lærere, og jeg vil efterlade loven i dem. 

72 Det ondes herredømme, som har hersket så længe i denne verden, vil nu snart forsvinde for at give 

plads til åndens herredømme, frigørelsen af de åndelige gaver og evner, som findes i mennesket, og som 

giver det en meget høj skæbne. 

73 Mange af jer vil være vidner til disse begivenheder, som jeg annoncerer for jer i dag. Nogle tror, 

andre tror ikke, og I vil se disse ord gå i opfyldelse. 
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74 Vågn op på, at disse profetier går i opfyldelse, vågn altid, så ingen prøvelse kan gøre jer svage, og 

bær mine ord indprentet i jer. For hver af dem indeholder visdom og kraft, som vil redde jer, hvis I ved, 

hvordan I skal anvende dem i jeres liv. 

75 Hvis I ved, hvordan I kan bevare jer selv ved at bede og følge mine anvisninger, vil I opnå jeres 

åndelige fremskridt og vil være i stand til bevidst at gå igennem den nye periode, I skal til at leve. I vil føle 

Mit nærvær i jeres handlinger, i jeres sammenkomster, og inspireret af Mig vil I udføre gerninger, der er 

værdige til jeres værdighed som mine disciple. 

76 Lev i harmoni med dine åndelige brødre og søsters ønsker og idealer, selv om I er langt fra 

hinanden. Jeres sjæle skal forenes med deres sjæle, og I skal alle leve i fællesskab med mig. Dette er min 

vilje. 

77 Føl min opmuntring, når I hører mit ord, for det er liv for alle, der kan forstå det, så I i morgen kan 

være mine disciple, der opfylder min lov ─ så I ikke giver Sodoma og Gomorra næring. Jeg giver jer mit 

ord, så I kan forstå, hvad sjælens sande rigdom er, så I kan åndeliggøre jer selv og blive værdige til at arve 

mit rige. 

78 Jeg giver jer lys fra min Helligånd, så I ikke synker ned i mørket. Jeg har talt til jer, så I kan give 

Mig bolig i jeres hjerte og forvandle det til en helligdom for Min Guddommelighed. 

79 Hvad nærer verden i denne tid?: Stolthed, forfængelighed, fjendskab og onde fornøjelser, som gør 

sjæl og legeme syge. Men jeg ønsker at se dig fri for dette sensuelle begær, og derfor har jeg kun efterladt 

din sjæl den hvide kåbe. Ved afslutningen af livets rejse vil jeg modtage jer i mine faderlige arme og sige 

til jer: Velkommen, I, som har forstået at leve efter min lov og har adskilt jer fra verden for at blive mine 

arbejdere. 

80 Enhver, der hører mit ord og anvender det, vil være værdig til at modtage min barmhjertighed fra 

min skatkammer. Det vil være denne person, der vil vise sig som et klart spejl for andre. I ham vil der 

være helbredelsens gave, det profetiske ord. Han vil være som en kilde af krystalklart vand for dem, der 

tørster efter mit ord. Jeg vil lægge mit guddommelige ord i ham og betro ham min helbredende balsam, så 

det bliver ham, der giver trøst til alle, der lider. 

81 Jeg vil skabe fred og glæde overalt, hvor han slår sig ned, og jeg vil give ham et sværd til at 

bekæmpe al afgudsdyrkelse. 

82 Lær dine børn at søge mig i det ukendte. Fortæl dem, at I har sat jer til bords med mig ved mit 

bord, og at I ikke længere er afgudsdyrkere. Hvis de afviser mig, så elsk dem og tilgiv dem. 

83 Folkene fastlægger deres grænser, går i krig og sår død. Men jeg er kommet i Ånden for at 

forberede nogle mennesker, og det er jer, som er en del af de nye generationer, som vil søge mig i morgen 

fra ånd til ånd. På den tid vil jordens nationer ikke længere forberede sig på krig. Folket vil modtage mig i 

deres sjæle. 

84 Jeg ønsker, at I skal være "de første" og forberede jer på at dele de gode nyheder og være et 

eksempel for jeres medmennesker. 

85 Det er Min vilje, at I skal rense jer selv, for den urene når ikke frem til Mig, og jeres smerte er da 

meget stor. Løft jer op til mig for at lindre jeres smerte. 

Jeg fjerner det dårlige fra dig, så der kan være velvære og glæde i din sjæl ─ så du kan stige op til 

toppen af det åndelige bjerg. 

86 Føl kærlighed til din Mester og til menneskeheden, tilbagehold ikke min barmhjertighed. Gør en 

indsats for at befri dine medmennesker fra fanatisme, så vil min åndelige verden være med dig. Bliv mine 

vidner, så vil jeg give verden det gode budskab gennem jeres formidling. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 352 
1 Det er et velsignet øjeblik, når min Ånd sætter ind hos jer ─ en dag, hvor stierne er oplyst af mit 

lys, så disciplene kommer til disse mødesteder i begær efter mit ord. 

2 Folk, jeg modtager jer, vær velkomne! 

3 Jeg hører jeres bøn, og på grund af jeres inderlige anmodning udvider jeg Min barmhjertighed til 

menneskeheden, så at alle mennesker åndeligt kan føle Min kærtegn. 

4 Med god vilje og tro har I forberedt jeres hjerter og gjort jer fysisk og åndeligt modtagelige for at 

modtage guddommelig instruktion. 

5 Gennem denne forberedelse får du mit kærlighedsord til at være hos dig. 

6 Disciple, siden de tidligste tider har jeg forberedt de veje, der skulle føre jer til det punkt, hvor I 

befinder jer i dette øjeblik ─ til den sjælsudvikling, der vil gøre det muligt for jer at forstå dialogen fra ånd 

til ånd med jeres Fader. 

7 Hermed får jeg jer til at forstå, at jeg aldrig har ladet jer gå jeres vej tilfældigt, og at jeres skridt i 

opfyldelsen af min lov har adlydt et guddommeligt råd. 

8 Som om jeg havde været din skygge ─ så jeg har fulgt dig hele tiden og har altid hjulpet dig med at 

gå mod livets og sandhedens vej. For når du først er på den, er det ikke mig, der vil følge dine skridt, men 

du vil følge mit spor. 

9 Det er her, på min vej, at du vil opdage alle de gaver, som din ånd besidder ─ den eneste måde, 

hvorpå den i sig selv vil opdage de nødvendige våben til at forsvare sig mod de tusinde farer, der ligger på 

lur for den, mens den vandrer rundt. 

10 For mange har livets vej virket hård og lang, fordi de ikke har villet forstå, at det er dem selv, med 

deres fejl og svagheder, der gør deres tilværelses korset endnu hårdere. 

11 De har manglet ideal og kærlighed, og derfor følte de sig til sidst væmmede og trætte, da de 

kastede sig i armene på et materialistisk liv. Til disse sjæle, der er trætte af verden, og som har overført 

deres århundreders træthed til deres menneskelige del, har jeg i denne tid bragt mit opmuntrende ord, der 

er som en fin mejsel, der gradvist bearbejder disse hjerters rå klippe, indtil det har givet dem en smuk og 

harmonisk form ─ ikke bare en form, ikke bare et ydre udseende, men sandt liv, åndeligt liv. 

12 Jeg ønsker, at kun denne klippes hårdhed skal forblive, som senere vil blive fundamentet for en 

helligdom, hvor kun sandheden bor ─ en kirke, hvor min lov er bevaret, og hvor samvittighedens stemme 

høres. 

13 Min indsats for at undervise jer i denne tredje æra gennem den menneskelige forståelsesevne har 

været en guddommelig tålmodighed. For jeg ønsker, at når denne manifestation slutter, skal mit ord være 

bevaret i hjertet på hver enkelt af jer. I morgen, når I indser, at tiden for jeres vidnesbyrd er kommet, vil I 

således føle, at jeres sjæl er fyldt med denne essens, og at jeres læber ikke nægter at udtale den åndelige 

inspiration, som jeg hælder i jer. 

I vil se jer selv omgivet af store menneskemængder, og alligevel vil I føle jer alene i et øjeblik. Men 

din ensomhed vil kun være ydre, for det vil være nok for dig at kontakte mig for at føle min kærlige støtte 

og desuden tilstedeværelsen af en verden af lys, som, selv om den er usynlig for dit fysiske blik, er 

mærkbar for dine åndelige sanser. 

14 Vil du være i stand til at føle dig alene eller forladt, selv om du kender bønnens hemmelighed, som 

bringer dig i kontakt med det åndelige liv? Vil du lade dine ulykker besejre dig, selv om du har din Mester 

styrke i dit væsen? Nej, kære disciple, I må ikke miste tilliden og blive svage på jeres missionsrejse. For så 

vil det ske, at I vil fælde tårer, idet I tror, I er pariaer, uden at indse, at jeres tårer falder på den skat, som I 

bærer i jeres væsen, og som I ikke ønskede at se. 

15 Fyld din skattekiste allerede nu, men vær bevidst om, hvad du har i den, og vær bevidst om alt det, 

du har, og om anvendelsen af hver enkelt af dine gaver. 

16 Jeg ønsker ikke, at I bare skal gentage med jeres læber, at I er arvinger til mit rige ─ jeg ønsker, at 

I virkelig skal vide, hvorfor I er mine arvinger, og hvad jeres arv er. 

17 Kun den, der ved fra bunden af, hvad han bærer i sin sjæl, vil vide, hvordan han kan gøre mit 

arbejde kendt. Kun den, der er bevidst om alt det, han ved og besidder, vil være i stand til at stå fast i de 

store prøvelser. 
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18 Jeg kan se, at I har gjort åndelige fremskridt i den tid, I har hørt mig. For hvis I undersøger det i 

lyset af jeres samvittighed, vil I opdage, at I er blevet moralsk bedre, at jeres tro er blevet større, at I har 

optaget noget af den kraft, som udgår fra mit ord. Men jeg siger også til dig, at du ikke skal være tilfreds 

med det, du har opnået indtil nu, men at du skal fortsætte trin for trin på vejen mod fuldkommenhed uden 

at gå i stå. 

19 Nu kender du den vej, du går, du ved, hvor du skal gå hen, og du har et højt ideal. 

20 Hvor mange af jer er ikke kommet til skade i livets kamp, uden udholdenhed i jeres arbejde, uden 

at vide hvor I er gået hen, uden mål og uden håb om frelse. Men i dag lever du et nyt liv fuld af selvtillid 

og idealer. Er dette ikke et skridt fremad på din åndelige vej? 

21 Mit lys har længe skinnet på jeres vej for at redde jer fra den afgrund, som de sjæle falder ned i, 

som ikke har troens og håbets lys. 

22 Jeg, som kender den smerte, der rammer menneskene, kommer med min undervisning for at 

åbenbare dem vejen til at modstå ulykkerne, til at besejre fristelserne og til at vinde sejr over ondskab og 

ulykker. På denne måde har I fået endnu en manifestation af min kærlighed. 

23 Jeg er kommet til jer for at forene jer og begynde at danne den nye nation Israel, i 

overensstemmelse med et løfte fra mig, som jeg har givet til menneskeheden siden de tidligste tider. 

24 Er det ikke sådan, at du mange gange i øjeblikke af hvile eller meditation har haft en fornemmelse 

af, at noget åndeligt nærmede sig dig? Det var fordi mit løfte var skrevet i din sjæl, før du overhovedet 

ville komme til jorden, og når den tid kommer, afslører intuitionen sig selv med klarhed og lader dig føle 

øjeblikket af min tilstedeværelse på din vej. 

25 Tro ikke, at dette forvarsel kun har været i jer, der har hørt dette ord ─ nej, det har været i alle 

sjæle, da mit nye folk vil udgøre hele menneskeheden uden forskel på racer, familiekøn, hudfarver og 

sprog. 

26 I dag, hvor folk på hele jorden tømmer smerten som det bitreste bæger af alle, har jeg fundet 

mange af jeres medmennesker, der mediterer og endda beder efter at have været igennem en prøvelse. Jeg 

har set store syndere og stædige libertiner standse op i deres handlinger, og hvordan de har forberedt sig på 

at høre samvittighedens stemme. 

27 Det var det øjeblik, hvor Ånden åbenbarede mit løfte for hjertet, og hvor personen indvendigt 

spurgte sig selv: "Hvor kommer dette håb fra, som lever i mig?" 

28 Jeg vil fortælle jer: den udspringer af min guddommelige ånd. Min retfærdighedens stav rører ved 

dit hjertes klippe for at få omvendelsens krystalvand til at springe ud af den, hvori du vil vaske dine 

pletter, indtil du når fornyelse og får kærligheden til at springe ud af den. 

29 Uanset hvor hård, ubarmhjertig og ubarmhjertig du dømmer min retfærdighed ─ sandelig, siger jeg 

dig, vil du altid finde min faderlige kærlighed i den. 

30 Fokuser jeres opmærksomhed på jer selv: I renser jer hele tiden gennem smerte, men samtidig har I 

den trøst, den balsam og den styrke, som mit ord giver jer. 

31 Jeg fortæller jer ikke noget nyt, menneskeheden. Thi alt er sagt i loven fra de første tider. Men 

jeres åndelige umodenhed og jeres manglende forståelse har fået jeres Fader, menneskeliggjort i Jesus, til 

at komme til verden for at gøre lovens indhold klart for jer gennem gerninger. 

32 Men de menneskelige generationer har ikke været i stand til at trænge ind til kernen af mit ord og 

har forårsaget, at der i denne tid er en ny forklaring på loven fra den første æra og på mine værker og ord 

fra den anden æra. 

33 Jeg søger hjerter i øjeblikket, for i nogle vil jeg skrive Min Lovs bud, som om de var de stentavler, 

som Mine bud blev indhugget på i den første æra, mens jeg i andre vil klæde dem som det træ, som Jesus 

blev korsfæstet på. 

34 Ja, menneskehed, der er en så stor åndelig forsinkelse blandt menneskene, at det vil være 

nødvendigt at gentage fortiden, så de kan vågne op og modtage ─ når de er vågnet ─ mit nye budskab, 

som er forklaringen på alt det, der blev åbenbaret i tidligere tider. 

35 Jeg ved, hvordan jeg skal bruge det øjeblik, hvor jeg finder et menneske, der er optaget af 

selvransagelse, samvittighedsundersøgelse eller bøn, til at forkynde ham, at timen for hans opstandelse til 

det sande liv er kommet. Det er den tid, hvor sjælen bryder de lænker, der har bundet den til verden, og fra 

den reneste del af dens væsen udstøder et råb om frihed, som en fange, der efter lang tids fængsling 
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endelig ser de tremmer åbne foran sine øjne, som har været hans martyrium ─ som en skibbrudne, der 

efter at have kæmpet desperat mod det brusende hav endelig ser den eftertragtede strand i horisonten. 

36 Jeg siger til jer: De prøvelser, som mennesket har skabt for sig selv i denne tid, er meget 

vanskelige, for de er nødvendige for hans frelse. 

37 På ethvert menneskes mest elskede vil den guddommelige retfærdighed finde sted for at kræve 

regnskab for ethvert menneskeligt væsens arbejde. 

38 Nuvel, elskede folk: I, som har haft en forudanelse om Mit nærvær i en eller anden form, der er 

håndgribelig for jeres umodenhed ─ her har I Mig, som menneskeliggør Mit Ord, så I kan føle det og 

forstå det. 

I, som har haft mange øjeblikke til at tænke over jeres fortid, jeres nutid og den evighed, der venter jer, 

påtager I jer nu et stort åndeligt ansvar over for menneskeheden: at være vidner til mit nye budskab ─ dette 

ord, som I hørte ved foden af den tredje tidsalders bjerg. 

39 Du har stadig meget at kæmpe mod "kødet" og mod verden, så du ikke længere er dens tjener ─ og 

du har heller ikke meget at rense dit hjerte, så du gør det til en værdig bærer af mit ord. 

40 Derfor er det nødvendigt, at mit Arbejde udsætter jer for en konstant kamp, og at prøvelserne som 

kloge lektioner ikke mangler i jeres liv, så I kan leve vågent. 

41 Jeg forsikrer jer, at den, der har styrket sin tro i smerte, vil være den, der forbliver trofast mod min 

Lov med størst standhaftighed hele livet igennem. For der er nogle, som kun føler deres tro genopstå, når 

de modtager ydelser. Men hvis det, de beder om eller håber på, ikke når frem til dem, så vender de mig 

ryggen. Men det er ikke tro, det kan ikke være et bolværk, som man kan søge tilflugt i i livets store kampe. 

42 Hvor vigtigt er det ikke, at mennesket opnår viden om, hvad åndelig forsoning betyder, så det i 

erkendelse af, at sjælen har en fortid, som kun Gud kender, kan acceptere sit lidelsesbæger med kærlighed, 

tålmodighed, respekt og endda glæde ─ vel vidende, at det dermed vasker fortidens og nutidens pletter 

væk, betaler gæld og opnår fortjeneste for loven. 

43 Der vil ikke være nogen åndelig opløftning i smerte, så længe man ikke lider med kærlighed, med 

respekt for min retfærdighed og med overgivelse til det, som enhver har opnået for sig selv. Men kun 

denne ophøjelse midt i prøvelserne vil kunne give folk viden om, hvad loven om åndelig erstatning er. 

44 Frygt ikke for disse åbenbaringer, men glæd jer tværtimod ved tanken om, at dette ord vil 

ødelægge den idé, I har haft om evig straf, og alle de fortolkninger, I tidligere har fået om den evige ild. 

"Ilden" er symbolet på smerte, på selvanklager og på omvendelse, som vil pine sjælen og rense den, 

ligesom guld renses i smeltediglen. I denne smerte er min vilje, og i min vilje er min kærlighed til dig. 

45 Hvis det var sandt, at det er ilden, der udrydder menneskenes synder, så skulle alle legemer af dem, 

der har syndet, kastes i ilden her i det jordiske liv, i livet, for døde ville de ikke længere kunne mærke den. 

For legemerne stiger aldrig op i det åndelige rum ─ tværtimod, når de har fuldført deres opgave, synker de 

ned i jordens indre, hvor de smelter sammen med den natur, som de har taget liv fra. 

46 Men hvis du tror, at det, du kalder "evig ild", ikke er for kroppen, men for sjælen, er det en anden 

alvorlig fejltagelse, for der er ingen materielle elementer i det åndelige rige, og ild har heller ingen 

virkning på sjælen. Det, der er født af materie, er materie, og det, der er født af ånd, er ånd. 

47 Mit ord kommer ikke ned for at angribe nogen tro. Hvis nogen tror det, tager de meget fejl. Mit ord 

vil forklare indholdet af alt det, der ikke er blevet fortolket korrekt, og som derfor har skabt fejl, der er 

blevet videregivet blandt menneskeheden fra generation til generation. 

48 Hvilken værdi ville min lov og min lære have, hvis de ikke var i stand til at frelse sjæle fra fejl og 

synd? Og hvad ville det have været meningen med min tilstedeværelse som menneske i verden, hvis der 

var mange, der skulle gå til grunde for evigt, i en forsoning uden ende? 

49 Lyt til mit ord, og du vil opleve, hvor mange mørke det befrier dig fra. Lyt til mit ord, og du vil 

opdage alle de åbenbaringer, som din sjæl længes efter, den viden, du skal have, og alle forklaringerne på 

din tvivl. 

50 Alt det, som mennesket bør vide om åndeligt liv for at kunne lede sin livsvej mod dette 

eksistensplan, afslører jeg for jer i min lære. 

51 På den måde vil du få en idé om sjælens udvikling, du vil få kendskab til de stadier, som sjælen 

gennemløber, og du vil kende betydningen af reparation. Men hvis du virkelig ønsker at forstå min lære, 
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siger jeg dig, at du må lære at forlade dette materialistiske plan, som du lever på, og hvorfra det er umuligt 

for dig at se sandhedens lys. 

52 Forstanden alene er ikke i stand til at forstå indholdet af dette værk. Det kræver også åndelig 

følsomhed og intuition for at kunne trænge ind til kernen i min åndelige lære. 

53 Det er grunden til, at jeg lærer mine disciple at bede fra ånd til ånd. For uden denne måde at bede 

på vil folk ikke kunne opnå oplysning af deres sind på andre måder. 

54 De tider, som profeterne har forudsagt, de tider, hvor Sandhedens Ånd ville komme for at afklare 

alting, er netop de tider, som I oplever nu. Men jeg har ønsket at overraske jer ved at manifestere mig selv 

i denne form for at teste jeres indlevelse i betydningen af de profetier, der siger, at jeg ville manifestere 

mig åndeligt gennem den menneskelige forståelsesevne. 

55 I dag, da Mit løfte er blevet opfyldt, da Jeg gav Mig selv til kende for menneskene gennem dem, 

ønsker Jeg ikke, at I skal glemme, at et af de største mål med Min forkyndelse var, at I ville udbrede den 

måde at bede og stå op på, som Jeg lærte jer, over hele verden, så mennesket kunne lære at forberede sig 

til at føle Mit nærvær i sin sjæl, i sit sind og i sit hjerte. 

56 Tror I ikke, elskede folk, at det ville være bedre, hvis det var jer, der forkyndte menneskeheden 

min tilstedeværelse i ånden i denne tredje æra, og ikke de uhæmmede elementer, de uhæmmede storme, de 

jordskælv, der ødelægger byer, havene, der ødelægger landet, og landet, der bliver til hav? Tror du ikke, at 

det ville være mere åndeligt og menneskeligt af dig at foregribe disse begivenheder ved at opfylde din 

kærlighed og barmhjertighed? 

57 Forbered jer i sandhed og ånd, så vil jeg bruge dette folk som Noa, der var stærk i troen, og råde 

dem til at bygge en åndelig ark, i hvis skød folk vil finde frelse ─ en ark bygget af tro, af åndeliggørelse, af 

barmhjertighed, som skal være et sandt tempel af fred, af sikkerhed og et tilflugtssted i både materielle og 

åndelige ulykker. 

58 Når tiderne går, og mennesker undersøger og undersøger vidnesbyrd og tegn for at bevise 

sandheden i min forkyndelse, vil de forstå, at alt det, der skete i disse tider, kun var et af de mange tegn, 

der fortalte verden om slutningen af min forkyndelse og begyndelsen på en anden tidsperiode. 

59 Hvor meget har profeterne i den tredje æra dog ikke sovet! 

Det er kun sjældent, at man åbner øjnene og gør dem klar til at se, hvad der kommer. Derfor ved dette folk 

ikke alt, hvad de burde vide om fremtiden, ligesom Israel i andre tider blev forberedt og advaret 

århundreder før en begivenhed af sine profeter. 

60 Det måtte være Mit Ord, der advarer og vækker jer, som jeg gør i dag, når jeg også meddeler jer, at 

den guddommelige retfærdighed vil ramme jordens fuldmægtige eller herskere, fordi de også skal rense 

deres sjæle. De vil blive mere og mere plaget, for på denne måde vil jeg forberede den tid med fred, 

velfærd og forening, som skal følge efter prøvelsernes tid. 

61 Efter den nye syndflod vil regnbuen skinne som et symbol på fred og den nye pagt, som 

menneskeheden vil indgå åndeligt med sin Herre. 

62 I skal forberede jer på en hård kamp, for I skal alle kæmpe mod ondskabens drage, hvis våben er 

æresbegær, had, jordisk magt, frækhed, forfængelighed, forfængelighed, selviskhed, løgn, afgudsdyrkelse 

og fanatisme ─ alle ondskabens kræfter, der stammer fra det menneskelige hjerte, og som I skal kæmpe 

med stort mod og tro, indtil I besejrer dem. 

63 Når jeres lidenskabers drage er blevet dræbt af jeres lysvåben, vil en ny verden dukke op for 

menneskenes øjne ─ en ny verden, selv om den er den samme, men den vil fremstå smukkere. For så vil 

menneskene bruge den til deres velbefindende og fremskridt og indgyde et spiritualiseringsideal i alt, hvad 

de gør. 

64 Hjerterne vil blive forædlet, menneskenes sind vil blive oplyst, ånden vil være i stand til at vidne 

om sin eksistens. Alt det gode vil blomstre, alt det opløftende vil tjene som frø til menneskelige værker. 

65 I materialet vil du også opleve transformationen: Floderne vil være rige på vand, de golde marker 

vil blive frugtbare, naturkræfterne vil vende tilbage til deres vante forløb, fordi der vil herske harmoni 

mellem mennesket og Gud, mellem mennesket og de guddommelige værker, mellem mennesket og de 

love, som livets Skaber har dikteret. 

66 Synes du, at mit ord virker som en fantasi? Det er fordi I ikke kan indse, at I er ved slutningen af 

en jordisk periode og i begyndelsen af en åndelig tidsalder. Jeres rejse gennem denne verden er så kort, at 
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mange af jer ikke er i stand til at bemærke de forandringer, der finder sted i det materielle liv eller i det 

åndelige liv. For nogle gange tager disse overgange århundreder at gennemføre. Kun studiet af et sind, der 

er hævet af tro, godhed og bøn, gør det muligt for dig at blive bevidst om tidens indflydelse på mennesker. 

67 Når I, der hører mig med skepsis, er i det åndelige, vil I være i stand til at forstå denne sandhed i al 

sin fylde, for så vil I sammenligne jeres eksistenser på jorden ved de forskellige lejligheder, hvor I har 

beboet den, og I vil være i stand til at bedømme udviklingen, målene og principperne for hvert jordisk 

stadium og hver åndelig æra. Så vil du beklage, at du ikke har vidst, hvordan du skal bruge din sjæls 

erfaring til at udføre værker, der er værdige for dem, der har studeret livet i så lang tid. 

68 Jeg efterlader disse ord skrevet i jeres ånd, så når I er vidne til deres opfyldelse, kan I velsigne Mit 

Ord og rejse jer for at vidne om Min undervisning og forklaringen på alle de begivenheder, som Jeg i 

øjeblikket profeterer for jer. 

69 Jeg ved, at angeren hos dem, der ikke troede på mit ord eller afviste det, vil være meget stor, når de 

bliver vidne til dets ankomst, og deres hjerter vil da blive fyldt med sætninger, der beder mig om 

tilgivelse, fordi de tvivlede. Men jeg ved også, at der blandt dem vil være dem, der vil blive fyldt med glød 

og blive de mest utrættelige stiftere af min lære. 

70 For at bevare sin tro som en levende flamme har mennesket altid haft brug for ekstraordinære 

begivenheder for at få det til at reflektere og opløfte sine følelser. På grund af manglende sjælsudvikling 

tvivler han på sandheden, når den viser sig på en klar måde og ikke kommer indhyllet i mystiske slør. 

71 I har altid søgt Mig gennem smerte, men få er dem, der søger Mig på grund af kærlighed og 

taknemmelighed. 

72 Mennesket skal kende sig selv, så det bliver bevidst om, at det ikke kun er materie, men at det også 

har en ædel og god del af sit væsen, nemlig ånden. 

73 De åndeligt mere udviklede anerkender Maria som en ånd uden at give hende en specifik form. 

Men de, der er nødt til at se for at tro, er tvunget af deres mentale retardering til at søge billeder, der 

repræsenterer deres åndelige kvaliteter. 

74 Hvis I tager Mesteren som jeres forbillede ved at beherske kroppen, så jeres åndelige gaver kan 

udfolde sig, vil I være i stand til at modtage fra Mig alt det, I har brug for til at gøre godt. Men du bør ikke 

gøre dette for at prale over for andre, men for at følge din Mester. 

75 Hvis du søger Gud, så søg ham i det åndelige, i det gode, i naturens vidundere, men søg ikke Gud i 

billeder. 

76 Maria er Ånden, der er så smeltet sammen med Guddommen, at hun udgør et af dens aspekter som 

repræsenteret af de tre former for åbenbaring: Faderen, Ordet og Helligåndens lys. I denne forstand er 

Maria Guds ånd, som åbenbarer og legemliggør den guddommelige omsorg. 

77 Maria er den, der inspirerer jer og opmuntrer jer til at opnå fortjeneste og til at modtage 

prøvelserne i den verden, I lever i, med overgivelse og villighed, så I midt i prøvelserne kan finde åndelig 

lykke, da dette vil hjælpe jeres sjæl til at opnå større ophøjelse. 

78 Sjælen vil nyde og få del i Gud. Men først må det udvikle sig ved at bebo forskellige legemer og 

derefter fortsætte sin udvikling på høje livsplaner, indtil det når frem til evig fuldkommenhed. 

79 Mit folk, nøjes ikke med blot at høre Mit ord ─ udforsk det, så I, når I ikke længere hører Mig i 

denne form, kan føle jer stærke og følge jeres Mester i at gøre godt for menneskeheden. Dine handlinger 

skal altid være baseret på min sandhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 353 
1 Faderens hjerte åbner sig kærligt for at modtage dig. For jeg ser dine lidelser og giver dig min 

barmhjertighed. 

2 Nådens kilde strømmer ud i denne tredje æra, og hvis jeg i den anden æra forberedte mine apostle 

med mit ord, oplyser jeg i denne æra hele menneskeheden med lyset fra min Helligånd. For jeg vil gøre 

alle værdige til at kalde sig Guds børn. 

3 I er Israels udvalgte folk, de stærke, de forkælede, og I skal gå forud for hele menneskehedens 

skarer, fordi I alle er mine børn. I denne tid vælger jeg synderen, jeg giver den fortabte søn mulighed for at 

få sin sjæl forløst. 

4 Jeg ønsker ikke, at nogen skal gå tabt, jeg ønsker ikke, at nogen af jer skal gå fra mit skød, for min 

kærlighed er enestående. Her er min barmhjertighed og min fuldkomne kærlighed. 

5 Jeg forråder dig heller ikke, og jeg ser ikke på pletten i dit hjerte. Jeg hører jeres anger, når I siger 

til mig: "Fader, vi ønsker at gå på denne vej uden nogen pletter." Så tilgiver jeg enhver synd. 

Jeg hører jer også sige til mig: "Fader, vi vil gerne følge dit spor", og jeg siger til jer: "Gå ind på denne 

vej, som er fuld af dyd. Det er den rene vej, hvor synden vil blive fjernet fra dit hjerte." 

6 I beder Mig om at give jer kontakt med jeres kære, og Mesteren fortæller jer faktisk på denne 

nådens dag: Jeg giver jer denne nåde for sidste gang. For sandelig, siger jeg jer: Efter dette år vil der ikke 

være flere af disse manifestationer gennem det menneskelige sind. Men de sjæle, som du beder mig om lys 

for, vil kun give sig selv til kende for dig fra ånd til ånd. Derfor forbereder jeg jer, så jeres sjæl kan rejse 

sig mere og mere, så I kan modtage denne nåde. 

7 I vil aldrig være forsvarsløse, folk, for jeg har aldrig fjernet mig fra jer, jeg har altid beskyttet jer 

med min barmhjertigheds ømhed. Det er jer, der til tider har adskilt jer fra mig. 

8 I dag minder jeg jer om, at der er en Fader for jer, en meget kærlig Fader, som giver jer sin 

barmhjertighed for at lede jer på den sande vej. 

9 Mennesket har lagt en mørk bandage om dine øjne og har ført dig på afveje fra den sikre vej, har 

ført dig til afgrundene, ind i mørket. Men sandelig, siger jeg jer, I velsignede folk, jeg vil ikke, at I skal gå 

til grunde. Derfor giver jeg dig en ny mulighed for at blive frelst. 

10 I øjeblikket skriver jeg ordet "kærlighed" i hvert enkelt af jeres hjerter ─ kærlighed, som er det 

bedste forsvar for Israels folk ─ kærlighed, som er det mest magtfulde våben for hele menneskeheden ─ 

kærlighed, som virkelig vil bringe jer ind i lysets rige. 

11 Før i tiden var du fortabt, ligesom den fortabte søn, du vandrede på verdens veje, forvirret i din 

sjæl, skuffet i dit hjerte, med sorg indgraveret i dit væsens dyb, og du fandt ingen trøstende ord eller en 

hånd til at lede dig, og til tider viste ørkenens luftspejl sig for dig. Og da du troede, at du havde fundet den 

sikre vej, forstod du i samme øjeblik, at du havde taget fejl, og at det lys, der var dukket op foran dine 

øjne, kun var et bedrag. 

12 I løbet af denne tid er I gået ind på lysets vej. Det er ikke tilfældigt, at det har bragt jer på denne 

vej ─ det har været min vilje. For sandelig siger jeg til jer, elskede folk: "Ikke et blad fra træet bevæger sig 

uden min vilje." For hver skabning har sin skæbne i mig. 

13 Faderen siger til jer: I den Anden Tidsalder, da Jesu legeme blev båret til gravhulen, sendte min 

Ånd ud for at give lys til de sjæle, der var i mørket, og for at befri dem fra deres lænker. Fra det øjeblik 

modtog de sjæle, der var dømt til "evig" nat, lyset. 

14 Mit ord vil gå i opfyldelse, sjæle vil modtage opstandelsen gennem min nåde og gennem min 

kærlighed og søge stadig mere opstigning i den åndelige dal. For de har anerkendt deres Herre, deres 

frelser, som kan gå foran dem. De vil synge Hosanna til Herren, og jeg vil virkelig give dem endnu en 

nåde: At forvandle dem til jeres skytsengle, så de kan føre jer til 1950. 

Du vil modtage deres budskaber og råd gennem intuition, og i øjeblikke med prøvelser kan du kalde 

dem i mit navn. Deres vilje er min vilje, deres kærlighed til jer er min kærlighed, fordi de har vasket sig i 

Lammets reneste vand og har gjort sig selv værdige til denne nåde. 

15 I er det udvalgte folk, som loven blev givet til, for at menneskeheden skulle styre sig selv efter den. 

Og nu er tiden inde til, at denne menneskehed skal rejse sig på lysets og sandhedens vej ved at adlyde 

mine bud. 
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16 Jeg har givet jer mit guddommelige lys i tre gange, men jeg bringer jer ikke frugt med en anden 

"smag". Min undervisning i denne tredje tid er den samme åndelige undervisning som den, jeg altid har 

betroet jer. 

17 Sjælen har til enhver tid materialiseret sig. Det er derfor, at menneskeheden er desorienteret og 

ikke ved, hvordan den skal lede sig selv åndeligt på den vej, der vil føre den til fuldkommenhed. 

18 Mesteren har været sammen med jer for at vælge og forberede jer, for at forvandle jer til arbejdere, 

som sår mit ord i hjerter, der ønsker sandhed. Men tvivl og manglende åndeliggørelse har været årsagen 

til, at mit arbejde endnu ikke er blevet anerkendt af hele menneskeheden. 

19 De, der har hørt mig i denne tid, er få. Min universelle stråle har oplyst dig og forberedt dig, så alle 

mine børn kan høre mit kald gennem din formidling. 

20 Gør dig klar, Israel, til med tillid og mod at gribe kærlighedens sværd, hvormed du vil kæmpe mod 

det mørke, som stadig ligger på lur efter dig, selv i de sidste dage af min forkyndelse i denne form. 

21 Mit Guddommelige Ord har givet sig selv til kende gennem det menneskelige intellekt for gennem 

Mit Ords essens at give jer forberedelse og liv til at løfte jeres sjæl, så I kan være et eksempel for 

menneskeheden. 

22 I jeres sjæl har jeg lagt min instruktion, så den kan rejse sig ved at gøre kroppen smidig, så I kan 

være budbringere af mit ord, så menneskene ikke bliver en barriere, der forhindrer Åndens værk i at 

komme fremad. 

23 Verden giver næring til hedenskab og afgudsdyrkelse. Jeg har aldrig givet jer en undervisning, der 

fremmer fanatisme eller benægter den åndelighed, der findes i mit værk. 

Naturens kræfter har været vidne til Mig, men verden sover i en dyb dvale og lader sjælen forblive i 

afgrunden og i mørket. Rejs dig op, Israel, med lydighed, med kraft i din ånd, for at tale til verden og 

vække den. 

24 Derfor, eftersom I ikke har forberedt jer, eftersom I ikke har indsamlet Min lære eller studeret den, 

vil Jeg ikke længere give Mig selv til kende for jer gennem stemmebæreren ─ nej, for Min vilje er én, og 

den manifesterer sig ved at føre Mit ord til fuldbyrdelse i hele verden ─ i det synlige og usynlige. Efter 

1950 vil jeg fortsætte med at vejlede og inspirere jer fra ånd til ånd. 

25 I skal ikke gå til grunde, for så ville jeg ikke længere være Gud. Men alt, hvad der er kommet fra 

mig, skal vende tilbage til mig. Men sjælen må rense sig selv og gøre sig fortjeneste i sin kamp for at 

kunne sprede sin rene høst foran Mit gennemtrængende blik. 

26 Stå op med mod til at konfrontere mørket, bedrageriet. Vis den sandhed, du har modtaget i denne 

tid. 

27 Hyrden Elias vil gå foran jer og forklare jer det, I ikke har forstået. Træn jer selv, vær som blide og 

ydmyge får, der vidner over for verden om det, de har modtaget fra min Guddommelighed. 

28 Maria vil dække dig med sin kappe, og fra hendes moderlige hjerte vil den guddommelige ømhed 

strømme, så du kan bære hende i dit hjerte, og hun vil være din opmuntring. 

29 Forbered jer, folk, for der vil komme svære tider over jer, og det er ikke min vilje, at I på grund af 

manglende forberedelse søger vejledning hos den blinde og trængende mand, som ikke har noget at give 

jer. Jeg har givet mig selv til kende i denne tid for at bringe lys til den blinde og vise ham vejen. 

30 Husk, at Mesteren for længe siden fortalte jer, at I bliver nødt til at kæmpe mod de falske 

stemmebæreres bedrag. For i de kommende tider skal der komme falske arbejdere. 

31 Det er ikke min vilje, at I er svage eller uden viden. Men hvis I føler det på denne måde, er det ikke 

fordi I har manglet min undervisning, men fordi I ikke har indprentet den i jeres hjerte. Mange af jer stoler 

på, at jeg vil være hos jer længere som Mester, der er blevet kendt gennem det menneskelige intellekt. 

Men jeg siger til jer, at I skal være vågne, for denne tid er ved at være forbi. Derfor siger jeg til jer, at I 

skal være forberedt, for blandt jer skal der komme lærere, som skal give verden min undervisning. 

32 Menneskeheden vil søge mig, den vil søge mit værk, den vil søge dig. Den person, der har 

bespottet mest, vil være den, der vil søge Mig hurtigst, og I skal så være forberedt på at tale med ham om 

Min Lære. 

33 Israel, fornægt aldrig min barmhjertighed, og luk ikke dine læber for at skjule min sandhed. Ingen 

besidder denne visdom som du, og selv det mest begrænsede sind vil ikke lade nogen af dine ord gå 
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upåagtet hen på det rette tidspunkt. Hvis du er forberedt, vil der komme ord fra dine læber, som vil 

forbløffe verden. 

34 Lad ikke denne mulighed gå dig forbi, Israel, vær altid klar til at opfylde missionen og give lys til 

dem, der er i mørket. Stol på mit ord, for i tidens løb vil I se, at der kun er én lære, der vil bestå på jordens 

overflade: kærlighedens lære. 

35 Store skarer vil tage af sted i morgen, og I må så vejlede dem, I må fjerne deres afgudsdyrkelse og 

fanatisme, I må bede, så mit lys kan skinne i deres sind, i deres sjæle, så de kan rette deres blik mod det 

Uendelige, og de kan se mit nærvær, som vil sige til dem: "Vær velkommen til Faderen, I har forberedt jer 

med tro og håb på mig til at modtage mit ord, og jeg modtager jer." 

36 Siden de tidligste tider har jeg forberedt jeres sjæle ved at bringe dem tættere på dydens vej, og jeg 

har givet jer Min inspiration. 

37 Jeg har altid vist jer retfærdighed, kærlighed og lydighed mod min lov. Denne kamp har virket 

besværlig for dig og svær at gå. Derfor arbejder jeg konstant på jeres hjerter. 

Mit ord er som en mejsel, der nærmer sig en hård sten og hele tiden bearbejder den for at give den 

form, for at skabe en helligdom, på hvis alter de dyder, jeg har givet dig, skinner. Der vil jeg bo for at 

betragte jeres tro og modtage jeres bøn ─ der skal I efter min vilje opbevare mit guddommelige ord som i 

en kiste, så I i morgen, når I tror, at I er forladt og omgivet af dette livs ulykker, vil I huske, at I bærer en 

skat i jeres hjerte, at jeres sjæl er dens ejer, og at I skal vise barmhjertighed over for de mange mennesker, 

der dør af tørst, og som jeg ser hungre efter sandheden. Giv dem det brød, som jeg har givet jer, og som er 

livets brød, der nærer sjælen. 

38 Mit ord er som en højlydt klokke, som i øjeblikket kalder sjæle for at give dem mod, styrke og tro. 

39 Du har vandret uden orientering, som en vandrer, der ikke kan finde vejens mål. Men Faderen er 

kommet jer nær i denne tid, hvor mennesket kæmper. Da livets omskiftelser undertrykker jer, og 

uretfærdigheden er på sit højeste, er jeg kommet som et lys, der skinner for at fjerne mørket. 

40 Jeg har kaldt jer, fordi I er en del af de tolv stammer af Israels velsignede folk. Jeg ønskede ikke, at 

denne tid skulle gå uden at din sjæl følte min fred, og at du ved banketten nød den bedste mad, som jeg har 

givet dig ved mit bord. 

41 Jeg breder mine faderlige arme ud for at tage imod jeres sjæle, for at indprente mit ord i jeres 

hjerter, for at vise jer loven, for at få jer til at føle mit guddommelige nærvær som Helligånden. 

42 Jeg venter på jeres ophøjelse og åndeliggørelse for at kunne give jer min barmhjertighed fuldt ud. 

Syndens lænker binder dig stadig. Derfor siger Faderen til jer: Jeg har udsat jer for en vanskelig kamp, 

men jeg har givet jer den nødvendige styrke til at kunne overvinde forhindringerne. 

43 Befri jer fra synd, befri jer fra had og ondskab, og kom til mig for at forberede jer med min 

instruktion. For i morgen skal I være budbringere af denne sandhed. 

44 Bliv ikke forvirret og forvred ikke den vej, jeg har lært jer, ved at tilføje verdens forskellige 

trosretninger til mit værk. For så vil jeg stille jer til regnskab som dårlige disciple, der har slukket deres 

lamper og lagt sig til at sove som de tåbelige jomfruer i min lignelse. 

45 Den vej, som jeg har udstukket for dig, er som en smeltedigel, hvori din sjæl renser sig selv for at 

nå Mig. 

46 Det er den smeltedigel, som Faderen udsætter jer for, som får jer til at genkende den rette vej og 

råder jer til at rense jeres sjæl gennem jeres gode gerninger, gennem jeres opfyldelse af jeres mission og 

åndelige reparation. 

47 Det er nødvendigt, at I renser jer selv, så I kan føle mit nærvær og modtage inspiration fra min 

guddommelige ånd. Det er derfor, jeg også har lært jer at bede. 

48 Min fred skal være i alle hjem, og jeres børn skal være som et fredens frø. Du skal lede dem 

gennem retfærdighed, gennem kærlighed og barmhjertighed, gennem gode eksempler. I hvert hjem vil jeg 

bo som en pilgrim, og jeg vil der tale om min lov, som er i familiefædrenes samvittighed, så at de kan rette 

sig efter min vilje. 

49 Jeg vil gå ind i folks hjem og fjerne deres grådighed. Jeg vil lære dem at leve som brødre og søstre, 

så de kan elske hinanden og leve i fred. 
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50 Velsignede mennesker: Denne tidsperiode, som jeg taler til jer nu, og hvis afslutning er nær, vil 

markere begyndelsen på ondskabens afslutning, kulminationen af den korruption, som har næret verden i 

denne tid. 

51 Helligåndens lys vil skinne over hele jorden i al sin pragt. Alle mine børn vil se dens klarhed, og 

den vil tjene til at genoplive dem til et nyt liv fuld af fred. 

52 Hvornår vil disse begivenheder finde sted, mit folk?: Det ved du ikke. Jeg lader profetien stå 

skrevet i jeres hjerter; men når I er klar, vil det ikke være svært for jer at føle mit nærvær og høre min 

stemme fra ånd til ånd. 

53 I morgen vil I forene jer åndeligt, som jeg har bedt jer om, og I vil således tage af sted og udføre 

jeres vanskelige mission. I vil forene jeres tanker, jeres idealer og jeres vilje, så jeg kan udrette Min blandt 

jer. 

54 Velsignede mennesker: Indprent mit ord i jeres hjerte, tænk over det, studer og forsker, så vil I 

mærke smagen af denne mad, som jeg har efterladt jer. I vil tage af sted, I vil tage ud til jeres kære, til de 

forskellige provinser, og I vil være som budbringere af min fred, mit lys og min nåde, som jeg gør jer til 

budbringere af. 

55 I dette hjørne af jorden, hvor I bor, er lyset fra min Ånd kommet ned for at oplyse jeres eksistens 

og forvandle jer fra egoistiske væsener til ægte brødre og søstre for jeres næste. 

56 "Arbejdere på mine marker" kalder jeg jer i mit ord, fordi jeg er kommet til jer for at lære jer den 

perfekte måde at dyrke kærligheden i menneskers hjerter på. 

57 Jeg forlanger endnu ikke vinens frugt af jer, for I skal stadig lære mange ting af mig for at kunne 

tilbyde mig en frugt, der er mig værdig. Ikke desto mindre bør I ofte huske på, at Min forkyndelse i denne 

form ikke vil være evig, men midlertidig, og at I bør lære indtil det sidste af Min lære. 

58 Den høje klokke, som I har hørt i så lang tid, og som kaldte jer åndeligt til forsamlingen, slår nu 

sine sidste slag. Dens lyd er tung og fuld af retfærdighed, for nu er det ikke længere det jublende kald, der 

inviterer de uvidende til den åndelige festmiddag, eller kaldet til de syge til at befri sig fra deres tunge 

byrde ved blot at høre mit ord om livet. Nu er det det et opvågningskald, der kalder de disciple, som længe 

har modtaget den guddommelige lære ─ det er den stemme, der befaler alle dem, som har modtaget 

beviser på min sandhed, gaver, opgaver og fordele, at samles omkring deres Fader og Mester, så de kan 

høre hans sidste lære, hans sidste livsregler. 

59 Salige er de sjæle, som i bevidsthed om betydningen af disse øjeblikke trækker sig tilbage fra 

verdens fristelser og fra ubetydelige fornøjelser for at være sammen med mig i ånden. For de vil vide, 

hvordan de skal fortolke og adlyde mine guddommelige bud. De vil være i stand til at fortsætte med at 

passe vinstokken, og når de hører Mit kald gennem ånden, vil de ved dagens afslutning af arbejdet være i 

stand til at tilbyde Mig den behagelige frugt af deres åndeliggørelse, deres kærlighed og ophøjelse. 

60 Året 1950 er skrevet i dette folks sind, fordi det er det år, som min vilje har fastsat for afslutningen 

af denne fase af min manifestation gennem det menneskelige intellekt. 

61 Jeg har sendt jer min lære, så I kan finde opmuntring og lys i lidelsen i den. For menneskehedens 

tid med store prøvelser er på vej, og jeg ønsker, at mit folk skal komme igennem dem uskadt og sejrrig. 

62 Jeg ser stadig, at du er svag i din tro. Det er nok, at naturens elementer slippes løs, og allerede nu 

er dit hjerte fyldt med frygt. Hvorfor? Har jeg ikke fortalt dig, at naturens kræfter skal adlyde dig og 

respektere dig, når du er på den vej, der er markeret af min lov? 

63 Åh, folkens, det er fordi jeres samvittighed fortæller jer ved hver eneste lejlighed, at I ikke gør 

jeres pligt som gode disciple! 

64 Jeg lyver ikke, og jeg overdriver heller ikke, når jeg fortæller dig, at naturens riger kan høre din 

stemme og adlyder og respekterer dig. 

Israels historie blev skrevet som et vidnesbyrd om min sandhed, og i den kan du opdage, hvordan Guds 

folk igen og igen blev anerkendt og respekteret af naturens kræfter og elementer. Hvorfor skulle det ikke 

være tilfældet for dig? 

Tror du, at min magt eller min kærlighed til menneskeheden har ændret sig i tidens løb? Nej, I skarer, 

som hører dette ord, min Ånds lys omgiver jer, min kraft og min kærlighed er evig og uforanderlig. 

65 Nu ønsker jeg, at dette folk, det nye Israel, skal komme frem blandt menneskeheden fuld af tro, 

styrke og åndeligt lys for ligeledes at vidne over for verden om sandheden om min eksistens, min 
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kærlighed og min retfærdighed, ligesom det folk fra den første æra vidnede om den levende og sande Guds 

eksistens og retfærdighed. 

66 Husk, at I er det fangne folk, at det nye Egypten er verden, og at Farao er den herskende 

materialisme, som slaver og martyrer. Men husk også, at I skal forenes i kamp og fortsætte jeres vandring 

sammen, så I aldrig bliver besejret af jeres fjender. Så vil I se alle de mirakler og mægtige gerninger, som 

Israels folk oplevede på deres vej til befrielse, gentaget, om end nu i åndelig form. 

67 Mit folk, mit elskede folk: Hvis I virkelig elsker åndelig frihed, hvis I hungrer og tørster efter 

retfærdighed, hvis de kæder af vanære og elendighed, som I slæber med jer, virkelig vejer tungt på jer, så 

foren jer åndeligt, bed sandt, styrk jeres beslutninger, bliv oplyst af troens lys, af inspiration og ideal, og 

begav sig ud til det nye forjættede land, hvis eksistens er lige så sikker som Kana'ans land var for det 

israelitiske folk, der i den første æra udholdt ørkenens prøvelser og besværligheder, indtil de nåede frem til 

opfyldelsen af det guddommelige løfte. 

68 Det er min stemme, der vækker dig, og hvis du ignorerer den, vil den ikke komme en anden gang 

for at vække dig i morgen. 

69 Israel: Gå ufortrødent i retning af mine anvisninger, som jeg har lagt i dit hjerte og i din sjæl. Jeg 

er Mesteren, der nærmer sig dig for at tale til dig i dit hjertes intimitet og for at få dig til at føle Min 

kærligheds ild for at hæve din sjæl til lyset og nåden fra Min Guddommelige Ånd. 

70 Jeg uddeler utrætteligt min barmhjertighed til jer for at redde jer fra ødelæggelse. Som Læge salver 

jeg dig med min balsam, og som Fader nærmer jeg mig dig, trøster dig og får dig til at se dine fejl og 

mangler. 

71 Velsignet Israel, jeg beder dig: Hvad vil du gøre i morgen, når Mesteren ikke længere giver sig 

selv til kende gennem det menneskelige intellekt? I er endnu ikke i stand til at forstå størrelsen af mit 

værk, og derfor har jeg sagt til jer, at I skal studere og udforske mit ord, så I ikke falder i fanatisme og 

afgudsdyrkelse. 

Jeg har talt til jer alle, med jer alle har jeg siddet ved mit bord, og alle har jeg sat jer på den bedste 

plads. Jeg har vist jer Min Ånds ydmyghed, så I også kan blive ydmyge. 

72 Indse, elskede mennesker, at nu er tiden inde til at være blide og ydmyge, så I kan blive de sande 

spirituelle åndsfolk, der bærer jeres Faders essens, kærlighed og kraft i jer, så I kan gå i gang på denne 

måde. For jeg har undervist jer med Helligåndens lys, og hvis I nu endnu er disciple, skal I i morgen være 

herrer. 

73 Jeg vil give dig alt, hvad du har brug for til at give verden næring. I skal gå ud til nationerne, 

folkene, landsbyerne og provinserne og viderebringe det, jeg har betroet jer. Og gennem inspiration vil du 

have en uudtømmelig kilde til lys, nåde, kærlighed og undervisning af dine medmennesker. 

74 Jeg har aldrig lært dig noget unødvendigt eller dårligt. Min Lov og Mit Arbejde er rene og langt fra 

materialisme. Derfor har jeg fjernet fanatisme og afgudsdyrkelse, og jeg har endda frataget jer de 

materielle symboler, der legemliggør det åndelige. Jeg har lært jer den rene, perfekte måde at bede og søge 

mig på. 

75 Det er ikke min vilje, Israel, at I i morgen skal forvandle bedehusene til fanatismens huse. For jeg 

har instrueret dig i at praktisere den spiritualistiske doktrin, og når du har gjort brug af min lære, vil du 

have en direkte dialog mellem ånder. På denne måde vil der altid være harmoni og broderskab mellem jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 354 
1 Kom endnu en gang til Mesteren, I disciple, I, som skynder jer for at nå bjergets fod så hurtigt som 

muligt, hvorfra I vil høre den hilsen og det råd, som jeres Fader sender jer. 

Fra det øjeblik du begynder at høre lyden af denne stemme, som jeg sender dig fra uendeligheden, 

begynder din sjæl at stige op, at stige op, indtil den når toppen og finder mig, mens jeg giver min evige 

instruktion af kærlighed og visdom. 

2 Således forbereder I jer ved hver af mine manifestationer ved at stige op fra foden af bjerget for at 

nå toppen, når min lektion når sin afslutning, forenet og gjort ét med min Ånd. 

3 Jeg giver jer i øjeblikket de sidste lektioner i denne fase af min manifestation gennem mennesket, 

og I lytter ivrigt til dem, drikker dråbe efter dråbe af deres essens og styrker jer selv i jeres tro. Ved at gøre 

det giver I min Ånd glæde, for når mit ord slutter i denne form, vil I forblive som trofaste vidner. Jeg vil 

efterlade jer forberedt til at fortsætte mit arbejde i menneskers hjerter. 

4 Hvis I tænker dybt over det, vil I indse, at jeg har taget jer i min varetægt for at gøre jer til sande 

apostle ─ at jeg ikke kun har talt til jer gennem mit ord, men også i prøvelser og hændelser i jeres liv, at 

jeg har formet og renset jer i dem, fordi jeg ønsker at efterlade jer som sandhedens forkyndere. 

Sig ikke mine ord uden at dit hjerte føler dem, uden at leve min lære, så at dine gerninger i denne tid 

kan tale mere end dine ord fra tidligere tider, og du kan være et eksempel på ydmyghed, overgivelse og 

åndelig ophøjelse. Jeg ønsker, at verden, når den ser dig lide og give bevis på din sjælsstyrke, skal lære at 

stole på dig og endda smile selv i den største smerte. Hvis du følger mine anvisninger, vil dit arbejde 

efterlade et godt frø i dine medmenneskers hjerter. 

5 Du kan ikke længere lyve over for menneskeheden. Den har udviklet sig så meget, at den kan 

opdage både sandhed og bedrag. 

6 I må ikke gentage det tilfælde, hvor farisæernes og saddukæernes sekter ophøjede sig over folket 

og forførte og vildledte dem med falske eksempler. I den nuværende tid skal der ikke opstå sådanne sekter 

i mit folks skød. Der skal ikke være farisæere eller saddukæere blandt mine nye apostle. Enhver, som ikke 

mener sig selv parat til at prædike, skal lukke sine læber og holde sine hænder lukkede, indtil han er blevet 

forvandlet til min discipel. Først da vil han tillade sine læber at åbne sig for at tale mine ord og lade den 

skat, han gemmer i sin sjæl, flyde over. 

Derfor har jeg talt meget til jer for at forberede jer, så at verden ikke kan forføre jer med sine teorier 

eller ødelægge det tempel, som I har bygget i jeres hjerter. Det er grunden til, at jeg har afsat lang tid til at 

undervise jer, så at mit ord kunne rense jeres sjæl, og troen kunne slå dybe rødder, og selv jeres krop ville 

deltage i åndeliggørelsen, og I ville således blive forberedt som mine redskaber til at afsløre den kraft og 

nåde, som I er blevet iklædt, for verden. 

7 Jeg har ikke brugt videnskabsmænd, filosoffer eller lærde til at sprede min kærlighedssæd blandt 

menneskeheden i denne tid. Jeg har valgt de ydmyge, dem, der hungrer og tørster efter åndelig opløftelse, 

dem, der længes efter evigheden, dem, der længes efter universets fred. Disse sultne og berøvede af 

verdens goder hører til det åndelige Israels folk. 

Da jeg kaldte disse skabninger for at betro dem en så stor mission, valgte jeg dem ikke tilfældigt. Jeg 

valgte hver enkelt sjæl med visdom for at få den til at høre min stemme og for at give den sin vej, sin 

arbejdsdag, for at give den marken og frøet og også redskabet. For når du først er udstyret, o du ydmyge og 

fattige på jorden, vil jeg sende dig ud i verden for at vise og tilbyde dette lys, som vil fylde dig med 

lyksalighed, og som derefter vil sprede sig over hele kloden. 

8 Jeg fik jer til at forvente, at mine løfter ville blive indfriet, men først nu ser I dem indfriet. I jeres 

tidligere inkarnationer søgte I efter opfyldelsen af mit løfte om at vende tilbage til jer, men fandt det ikke. 

Men din sjæl, som besidder det evige liv, har efterladt sine midlertidige beklædninger som klæder, der er 

revet i stykker i kamp, og holder fast ved sit håb, og til sidst ser du din tro og tillid til, at mit ord skal 

opfyldes, blive belønnet. I dag har du set den brede vej, der fører til mig, åbne sig foran din sjæl. 

9 Har Min Lov og Min lære i tidligere tider ikke været den samme som den vej, jeg viser jer nu? Jeg 

siger til jer: I min lære, som jeg har undervist og åbenbaret for jer siden de tidligste tider, har jeg forberedt 

jer til at få viden om det, jeg taler til jer i dag. Gennem Moses og profeterne har jeg givet jer loven til 

kende, så I kan leve retfærdigt og respektfuldt indbyrdes og hylde mig med jeres kloge og ordnede liv. 
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I har indset, at I kun lever i nåde, når I gør det gode, og at jeg belønnede jeres gerninger, når de adlød 

lovens forskrifter, og at I følte, at I ikke havde været til behag for jeres Fader, når I ikke lyttede til deres 

stemmer, og at jeres samvittighed irettesatte jeres vantro. 

     Men selv om I havde sådanne kloge lærdomme foran jeres øjne i mine budbringere, havde I ingen 

anelse om, at de førte jer til viden om det åndelige liv. Menneskeheden har ikke med sit blik krydset 

tærsklerne til det vidunderlige liv, som I alle vil få, og som er det mål, I blev skabt til. 

10 Tiderne gik, jeg sendte jer Jesus, og gennem ham talte jeg til menneskers sjæl og hjerte, så de 

skulle føle, at han, der talte til dem, underviste med sit liv og eksempel, så hans undervisning skulle 

opfattes som et himmelsk budskab, en invitation til det sande liv. Og du åbnede dine øjne, dit hjerte og din 

sjæl og lærte, fra hvem ordet var. 

I har modtaget hans eksempler, hans mirakler og lærdom, og sammen med ham har I fået et glimt af 

det åndelige livs skønhed. I har lært, at den ydmyge Mester ikke kom for at herske i denne verden, at han 

ikke kom for at blive på jorden, og at han kun ville passere den kortvarigt og derefter vende tilbage til det 

hjem, hvorfra han var kommet, for at vente på sine disciple, når han havde fuldført sit frelsesværk. 

11 Men hvor kom denne Mester tilbage, som var kommet for at give bevis på sin uendelige kærlighed 

til menneskeheden? Hvorfra kom han, som var en kilde af ømhed og visdom? Og hvor ville hans disciple 

søge dette livets brød og denne kærlighedens vin? 

Hvor mange har ikke elsket ham og følt ham, og da de så ham gå bort, ville de gerne have fulgt ham til 

sit hjem, hvortil han vendte tilbage, og dette fordi deres sjæl var vågnet til livet, da den følte sig kaldet og 

kærtegnet af mesterens stemme ─ på grund af den undervisning, der forklarede, hvad de menneskelige 

følelser af kærlighed, den materielle natur og også betydningen af det åndelige liv betyder. 

12 Jeg fik jer ikke til at foragte verden, og jeg har heller ikke berøvet folk god mad, sunde fornøjelser 

eller hellige pligter over for familien. Jeg sætter kun menneskene på den moralske vej i dette jordiske liv, 

og sjælen på den uendelige vej, der fører til mig. 

Gennem denne guddommelige instruktion blomstrede dyden, sjælen så døren til opstigning åben for 

ethvert væsen, der ville adlyde mine bud. Men ingen anede, at jeg efter den tid ville komme en anden gang 

med mine ord for at fortsætte mit arbejde, og at jeg ville åbenbare jer endnu mere end det, jeg fortalte jer i 

Jesus. 

13 Før jeg forlod denne verden, sagde jeg til mine disciple: "Trøsteren skal komme til jer, sandhedens 

ånd, som skal åbenbare jer, hvad han har i sit skatkammer." Men I, som ønskede at kende 

hemmelighederne i Åndens liv, som aldrig ophører, har ventet på det ene liv efter det andet, den ene 

prøvelse efter den anden, og hvert af dem har været opfyldelsen af et af disse ord. I vidste, at Faderen ikke 

kunne bryde sit løfte, for selv i de tidligste tider oplevede I, at hvert ord, der kommer fra ham, bliver 

opfyldt. Og endelig, i denne tid, får I belønningen for jeres håb. 

14 Se her fortsættelsen af mit værk, mit komme i den tredje æra som en trøstende ånd, omgivet af 

mine store engleskarer, som der står skrevet. 

Disse ånder i mit kølvand repræsenterer en del af den trøst, som jeg har lovet jer, og i deres 

saliggørende råd og eksempler på dyd har I allerede modtaget beviser på deres barmhjertighed og fred. 

Gennem dem har jeg givet jer goder, og de har været mæglere mellem jer og min Ånd. 

Da du så deres nådegaver og deres ydmyghed, følte du dig inspireret til at gøre lige så retfærdige 

gerninger som dem, de havde gjort i dit liv. Når de besøgte dit hjem, følte du dig beæret over deres 

åndelige tilstedeværelse. 

15 Vær velsignet, hvis du har anerkendt deres gavmildhed. Men Mesteren siger til dig: Tror du, at de 

altid har været dydige væsener? Ved I ikke, at mange af dem har boet på jorden og har kendt til svaghed 

og alvorlige overtrædelser? 

Men se på dem nu: De har ikke længere nogen fejl på sig, og det er fordi de lyttede til samvittighedens 

stemme, vågnede op til kærlighed og omvendte sig fra deres tidligere overtrædelser. I den smeltedigel 

rensede de sig selv for at stige værdigt op, og i dag tjener de mig ved at tjene menneskeheden. 

Deres ånd har af kærlighed påtaget sig opgaven at hjælpe deres næste med at indhente alt det, de har 

forsømt at gøre, da de beboede jorden, og som en guddommelig gave har de grebet lejligheden til at så den 

sæd, de ikke havde sået før, og til at fjerne alt det ufuldkomne arbejde, de havde udført. 
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Derfor er I nu vidner til deres ydmyghed, deres tålmodighed og deres mildhed med forbløffelse, og af 

og til har I set dem lide for deres opgørs skyld. Men deres kærlighed og viden, som er større end de 

forhindringer, de møder, overvinder alt, og de er villige til at gå så langt som til at ofre sig. 

16 Forøg ikke deres lidelser. Vær lydig og forstående og adlyd deres råd. Giv dem deres kærtegn 

tilbage, de er dine åndelige brødre og søstre, så vil du i morgen være som de er i dag. I vil også bebo denne 

verden, og jeres kærlighed, anstrengelse og omvendelse vil vaske de pletter, der er tilbage i jer, væk, så I 

kan blive rene og larmende som dem. Din udholdenhed og kærlighed til det gode vil få dig til at sende din 

bøn til dem, du efterlod på jorden, som er viklet ind i ulykker og ondskab, og du vil sige til Faderen: 

"Herre, tillad mig at vende tilbage, om end i en form, der er usynlig og urørlig for mine brødre og søstre, 

for at bringe et budskab om fred og sundhed til dem, der lider", og jeg vil give dig denne nåde. Så vil I 

være som engle, og intet vil forhindre jer i at besøge forsoningens verden, idet I bærer den kilde af nåde og 

godhed i jer, som jeg har betroet jer som mine børn. Og i det omfang du tillader din sjæl at flyde over, vil 

du blive roligere og opnå større ophøjethed. 

17 Når jeg for sidste gang ringer med klokken og kalder mine børn til at høre mit ord for sidste gang, 

vil manifestationen af disse åndelige værter også ophøre. I vil ikke længere høre dem gennem 

gavebærerne, I vil ikke længere høre deres råd i denne form. Men de vil ikke forlade jer, de vil fortsat 

være der som skytsengle og beskyttere af mennesker. Det vil være nok for dig at bede og bede om deres 

råd, og de vil komme dig til hjælp. Men gør det udelukkende af hjertet, så du føler deres indflydelse og 

ikke tvivler på deres tilstedeværelse. For i enheder med en så høj grad af åndeliggørelse er der kun 

barmhjertighed over for deres næste. 

18 Hvad har den åndelige verden lært i denne tid? Den har kun bragt forklaringen og fortolkningen af 

mine åbenbaringer. Den har ikke afsløret eller lært jer noget, som jeg ikke har sagt før. Den har ikke 

foregrebet min undervisning, men den har ikke desto mindre været profet og forløber og meddeler, 

efterhånden som tiden for mine manifestationer til mennesker nærmede sig. 

19 Da I forberedte jer på at tilbyde jeres intellekt til disse væseners manifestation, modtog I, der 

besidder denne evne, fra dem manifestationer af den oprigtighed og kraft, som er deres. Hvor meget 

ydmyghed i deres ord og hvor meget lydighed og kærlighed til Mit Værk har jeres åndelige brødre og 

søstre ikke udvist, og hvor har de ikke oplyst jeres liv gennem deres undervisning! 

20 Dagen for mine sidste manifestationer nærmer sig allerede, og hvis I stemmebærere og 

ordtransmittere ikke forbereder jer, vil I ikke være i stand til at modtage mine sidste åbenbaringer, 

instruktioner og direktiver, som jeg må efterlade jer. Men efter den tid ─ hvor meget skal I ikke anstrenge 

jer for at modtage det, som min skatkammer har i vente til jer. Du må erhverve dig fortjeneste for at kunne 

modtage fra ånd til ånd det, du burde have modtaget gennem din dyrebare gave. 

Når denne fase er slut, vil min åndelige verden ophøre med at give sig til kende som en lydig tjener, og 

selv når den kaldes i mit navn, vil den ikke længere bruge den menneskelige hjerne og vil begrænse sig til 

kun at oplyse og indgyde sine gavnlige råd til dem, der kalder på den, og den vil udgyde barmhjertighed til 

alle. 

Jeg har fastsat denne dag, ligesom jeg har begrænset hver æra i hver af de tider eller perioder, hvor jeg 

har åbenbaret min Ånd. Og i dette år, hvor jeg er kommet omgivet af Mine åndelige Hærskarer, er året 

1950 slutningen, som jeg har sagt gennem alle Mine stemmebærere. 

21 Få mest muligt ud af denne tid! Vær udholdende, disciple, vær stræbende, disciple! Alligevel kan 

jeg hos nogle af jer konstatere sløvhed, hos andre uvidenhed om den tid, I lever i, og om den time, der 

nærmer sig for folket. Jeg ser hos nogle, at de har til hensigt at fortsætte med at kalde på åndeverdenen, og 

hos andre med håb om, at jeg vil tilbagekalde min beslutning. Men jeg vil ikke give hverken den ene eller 

den anden det, som de beder mig om. 

22 Vend øjnene tilbage og lad jeres sjæle huske de begivenheder, der skete omkring Moses, da han 

nåede slutningen af sin livsrejse. Folket så i denne mand din fars legemliggørelse. I kendte ham som 

åndeligt stærk, retfærdig og klog i de love og forskrifter, han befalede, modig i kamp og hengiven i 

prøvelser, fuld af tro, energi og liv. 

Mens folket hvilede under den lange og vanskelige vandring, så Moses til, mens hans sjæl løftede sig 

op til mig, og styrket i sin bøn betragtede han sit folk og indhyllede det i sin kærlighed. 
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Mens dette vaklede i kampene og manglen på tillid fik det til at bespotte, løftede Moses sine arme og 

påkaldte Jehova og bad om styrke og mod for dem, der fulgte ham, og efter sin bøn vendte han tilbage til 

sine egne for at opmuntre dem til at kæmpe godt, og han bragte dem til sejr. 

23 Efter så mange kampe, så mange prøvelser begyndte folket at stole på deres leder. De troede ikke, 

at han en dag ville være nødt til at forlade dem, at han som alle mennesker ville være nødt til at forlade det 

jordiske liv for at flyve op i luften. 

Og denne dag, som jeg har bestemt, kom endelig. Moses' dage var allerede talte, og der ville ikke gå 

mere end de dage, der var angivet. Da han fornemmede, at han var ved at nå sit mål, steg han op på et 

bjerg, hvorfra han kunne se Kanaans land, som de endnu ikke havde nået. Fra det bjerg omfavnede han 

folket med sit blik og sagde: "Gå videre, indtil I kommer til det forjættede land." 

24 Da folket fik at vide, at deres leder, deres lovgiver og profet, havde fået sin dødstime, bad de til 

mig og sagde: "Herre, lad ham blive hos os, for vi er endnu ikke nået til Kanaans porte. Tillad ham at føre 

os så langt som dertil, og bær ham derefter til dit skød." Mænd og kvinder blev rystet, voksne og børn 

græd, men timen var kommet, og lederens liv blev ikke forlænget et øjeblik mere. Men det var ikke fordi 

jeg ikke blev rørt over for folkets smerte og over for den kærlighed, de gav udtryk for til den, i hvem de så 

min legemliggørelse, men fordi timen var bestemt, og mine råd er kloge og uigenkaldelige. 

25 Moses kom til mig, og folket fulgte hans efterfølger. På den tid afprøvede Israel den magt, som 

Moses havde givet det. Den var i stand til at genkende forhindringerne og beskytte sig selv mod de 

frigjorte elementer, og derfor kæmpede den og besejrede sine fjender. Det udholdt prøvelser og afveg ikke 

fra den vej, der førte det til det forjættede land, og det beviste, at Herren havde ret, da han kaldte Moses til 

sig. For han havde fuldført sin mission og kunne nu hvile ved sin Faders kærlige bryst. Folket havde lært 

at leve og adlyde den lov, som jeg havde givet dem gennem min udvalgte. 

26 I tre år boede Jesus sammen med sine disciple. Han var omgivet af store skarer, som elskede ham 

højt. Der var intet andet for disse disciple end at lytte til deres Mester, når han prædikede sin 

guddommelige lære. Da de fulgte i hans fodspor, følte de hverken sult eller tørst, der var ingen snublen 

eller hindring af nogen art, alt var fred og lykke i den atmosfære, der omgav gruppen, og dog ─ da de en 

gang var særligt betaget af at betragte deres elskede Jesus ─ sagde han til dem: "Nu kommer en anden tid; 

jeg vil gå fra jer, og I vil blive efterladt som får blandt ulve. Den time nærmer sig, og det er nødvendigt, at 

jeg vender tilbage til det sted, hvorfra jeg kom. I vil være alene i en periode og bringe vidnesbyrd om det, I 

har set og hørt, til dem, der hungrer og tørster efter kærlighed og retfærdighed. Arbejd i mit navn, og 

herefter vil jeg tage dig til mig selv i det evige hjem." 

27 Disse ord gjorde disciplene bedrøvet, og da timen nærmede sig, gentog Jesus denne meddelelse 

med større vægt, idet han talte om sin afrejse. Men samtidig trøstede han dem, der lyttede til ham, ved at 

fortælle dem, at hans ånd ikke ville forlade ham og fortsat ville våge over verden. Hvis de forberedte sig 

på at bringe Hans ord som et budskab om trøst og håb til folk på den tid, ville Han tale gennem deres 

mund og gøre mirakler. 

28 Den guddommelige ånd bebudede slutningen af denne periode med disse ord. Og da Jesus blev 

grebet af folkemængden for at blive dømt som en forstyrrer af den offentlige orden, blev disciplene 

foruroliget og rejste sig mod dem, der anklagede ham. Men Mesteren beroligede deres sind og sagde til 

dem: "Vær ikke bekymrede, for min time er endnu ikke kommet." 

     Mange havde til hensigt at sprede Jesu tilhængere og endda at tugte Mesteren. Men da han vidste, at 

han ville blive nødt til at overgive sig selv, fortsatte han sin mission for at forberede dette folk, så de 

kunne klare prøven med mod. 

29 Men da han overgav sig i fjenders hænder, protesterede hans disciple og sagde forarget: "Hvorfor 

overgiver han sig selv på denne måde uden at yde modstand? Hvorfor flygter han ikke fra dem, der ikke 

ved, hvem han er?" Og en af disse disciple trak sit sværd og sårede en af dem, som var ved at arrestere 

Mesteren. Men Mesteren vendte sig mod ham og sagde til ham: "Stik dit sværd i skeden, forsvar mig ikke 

på denne måde! Den forudsagte time er kommet, og det, der er skrevet, skal ske." 

30 Da disse mænd og kvinder så deres Herre midt i pøbelen, følte de, at de nu ville miste ham for 

altid, at de ikke længere ville høre hans guddommelige ord ─ at de dage, hvor Mesteren havde fået dem til 

at bo i åndelige regioner og i deres henrykkelse havde ført dem til den himmelske Faders fødder, ville 
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være væk for altid, og at kun mindet om disse lykkelige dage med fællesskab og lyksalighed ville leve i 

dem. 

31 Disse disciple bad om nåde for deres uskyldige Mester og håbede at se ham fri igen og prædike på 

de veje og i de landsbyer, som de havde set ham i de korte år. Men tårerne og bønnerne fra de skarer, der 

elskede ham, var ikke nok, og Mesterens liv blev ikke forlænget ud over den fastsatte time ─ ikke et 

øjeblik. 

32 Først efter at ofringen var fuldført, og disciplene vendte tilbage til dagligdagen, og deres bedrøvede 

hjerter faldt til ro, begyndte de at studere, gjorde de dybe overvejelser, og forstod de, at deres Mester ikke 

havde efterladt sit arbejde ufærdigt, men at det var helt færdigt ─ at han havde fået en ukendt gave af en 

rige, som han ville vende tilbage til efter at have fuldført sit værk ─ at hans liv som menneske og 

guddommelig sendebud havde været eksemplarisk, og at dette ville skabe en fase, en dyrebar tid, hvor han 

ville efterlade en skat af visdom i sine troendes hjerter og vise dem den vej, ad hvilken de kunne nå det 

lovede rige. 

33 Efter en tid fik de flere og flere beviser på, at Mesteren inspirerede dem og gav dem mirakler i 

udførelsen af deres mission som apostle, og de fandt ud af, at Hans Ånd talte gennem deres mund, mens de 

forberedte sig på at bringe Hans budskab om kærlighed til dem, der ventede på dem. Disse første disciple 

var virkelig repræsentanter for ham, og fordi de tog den, der havde instrueret dem, som forbillede, gentog 

de hans store gerninger blandt syndere. 

34 Gennem denne missionsopfyldelse forstod de deres Mester meget bedre, de følte sig oplyste og 

fulde af Hans Ånd til at udføre den mission, han havde givet dem. 

35 Det guddommelige ord, som talte gennem Jesus, er det samme ord, som nu er vendt tilbage til dig 

for at fortsætte sit arbejde. Jeg har givet mig selv til kende gennem mænd og kvinder, som jeg har udvalgt. 

De er menneskelige, enkle og ydmyge mennesker, som vidste hvordan de skulle forberede sig til at 

opfylde deres vanskelige mission, og som, når denne periode er forbi, vil fortsætte med at leve blandt jer, 

fortsætte med at arbejde og gøre den største indsats for at opnå åndelig samhørighed med mig. 

36 Moses steg symbolsk op på bjerget, og da han var nået til enden af sin livsrejse, steg han op til 

Mig. Jesus blev løftet op på et kors, og derfra svingede han sig op for at forene sig med mig. Men i dag, i 

den tredje æra, hvor jeg har talt gennem Mine stemmebærere, vil jeg kun trække Min Universelle Stråle 

tilbage ─ den kraftfulde stråle, som ved at falde ned på de instrumenter, jeg har brugt, har oplyst og rystet 

denne verden fra den ene pol til den anden. 

Hver skabning fik sit lys, som er visdom og kraft fra min Ånd. Og de stemmebærere, som har tjent Mig 

på dette stadie, vil forblive i denne verden i nogen tid for at vidne om Mig. 

37 Stemmebærere: Hengiv jer til bøn, vær sparsommelige og bær altid Mit Ord levende i jeres sjæl, 

og når den sidste dag for Min manifestation er kommet, foren jer med Moses og husk, at denne time ligner 

den, hvor Budbringeren, Lovgiveren, så øjeblikket nærme sig for at præsentere sit værk for Mig. Bliv ét 

med Mesteren og oplev hans smerte på korset, så du kan bede og sige, som han gjorde i dødsstunden: "Alt 

er fuldbragt." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 355 
1 Jeg velsigner jer, Israels folk, som er samlet i den jordiske dal i denne tid, og jeg velsigner også de 

væsener, som tilhører dette folk og bor i den åndelige dal. For begge har haft én beslutning i deres 

bestræbelser på at opfylde deres mission: At elske og tjene dine brødre og søstre. I er forenet af dette 

formål, og begge begynder at leve i perfekt harmoni. 

2 Jeg har sendt jer til at bo i forskellige hjem, så I fra dem kan stå for fred og bringe en stråle af lys 

og retfærdighed til jeres brødres og søstres sjæle. I er kommet til jorden som en del af det store folk, der 

følger mig i de største prøvelsers time og kæmper som soldater i denne kamp mellem det gode og det 

onde, og da I stod over for denne kamp, følte I jer stærke, sikre og sikre på jeres skæbne. 

3 Hør mig med en forberedt sjæl, så du kan forstå mit ord. Ikke engang jeres intellekt skal blande 

sig, og vær helt følsomme, opmærksomme og glødende i denne time med Min manifestation, så I kan tage 

Mine ord med jer som en vejledning og være opmærksomme i jeres arbejde. 

4 Du er allerede overbevist om, at du er på vej mod opfyldelse af din mission. I har optaget hver 

eneste af mine lærdomme, som tilfredsstiller jeres ønske om viden og om at få viden om det åndelige liv. 

5 Lær af mig, tag den arbejdskraft, som I har brug for, til jer selv. Jeg er den uudtømmelige kilde. 

Men tro ikke, at jeg fortæller jer dette med stolthed. For selv om jeg er Skaberen af alting, lærer jeg jer 

ydmyghed. Derfor beder du mig om alt det, du har brug for til din frelse. Hvis du mangler lys til dit sind, 

så tag imod det. Hvis du er svag i dine intentioner, vil jeg gøre dig stærk og give dig viljestyrke. Hvis du 

ikke føler kærlighed til din næste og beder mig om denne evne, vil jeg give dig den. Men vid, at du har 

alle disse evner og kvaliteter fra begyndelsen, og at de blot er faldet i søvn i din sjæl i forventning om en 

stemme, der vil vække dem og få dem til at vibrere og blive aktive i overflod. 

6 Jeg forbereder jer i øjeblikket, så I kan instruere mennesker og forvandle materialisterne til mine 

disciple. Dette Ord givet gennem mennesker er kun blevet hørt af en lille del af menneskeheden, men alle 

skal modtage jeres vidnesbyrd og den bog, som er skrevet af mig, som en arv til denne og fremtidige 

generationer. 

7 Jeg ønsker ikke længere at se uvidenhed og undertrykkelse i din sjæl. Jeg giver dig kraft til at 

overvinde ethvert åg, til at styre din krop korrekt og til at holde sjæl og krop i mine love, så du i den sidste 

time af det liv, jeg giver dig på jorden, kan se dit arbejde fuldført og den vej forberedt, der vil føre dig til 

det høje hinsides. 

8 Denne periode, som I lever i, er midlertidig, det er et øjeblik midt i evigheden. Derfor råder jeg 

Dem til at tage det som en dybtgående lektion. For det er en af de mange lærdomme, der udgør den bog 

med åndelig visdom, som hver af jer vil få. Saml i dette liv alle de erfaringer og så mange fortjenester som 

muligt, så du kan forkorte vejen. Den vej, du skal tilbagelægge, er lang, og det er nødvendigt, at du 

skynder dig at gå. 

9 Bliv ikke mere rodfæstet i jorden, end din samvittighed tillader. Brug de frugter, som den tilbyder 

dig, med måde, så du også kan leve for åndelig udvikling. Dette liv med al sin skønhed og alle de 

rigdomme, det tilbyder dig, er kun en svag afspejling af det liv, du vil leve i andre verdener med den 

største perfektion. 

10 Jeg har givet jer jorden som jeres midlertidige opholdssted, og da I inkarnerede, blev I en del af 

denne menneskehed. Men for at du kan være "kødets" ror, der styrer dets kurser, og for at det kan styres 

som en villig båd på dette store hav, har jeg givet dig lyset i din sjæl, så du kan følge den rute, jeg har 

udstukket for dig, og altid adlyde de tegn, der markerer din skæbne, indtil du når frem til den havn, der 

venter dig. 

11 Jeg har sendt dig som en lysstråle til samfundets og samfundenes skød, og jeg ønsker, at du skal 

manifestere dine gaver i denne lille verden, som du lever i, for at tjene din næste, for at hjælpe ham med at 

løse sine livsproblemer og for at lede ham på hans eller hendes vej. Jeg har klogt placeret dig på et sted, 

hvor du kan arbejde for dine medmennesker. 

12 Hvor vanskelig er ikke din opgave, og hvor kan du ikke i et øjebliks forvirring lade dine skridt gå 

på afveje! Det er derfor, jeg altid har anbefalet dig at bede. "Vågn og bed" har jeg sagt til jer, så I ikke 

falder i fristelse. Lev opmærksomt på din samvittigheds vejledning, som altid vil råde dig til at være 

retfærdig og kærlig i dine handlinger. 
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13 I er kommet til jorden for at være medarbejdere i mit arbejde. For der står skrevet, at jeg ville 

komme omgivet af hærskarer, som ville kæmpe med mig mod det onde i denne tid, og jeg bekræfter nu 

mine ord med handling. Store skarer af væsener ─ nogle åndelige og andre inkarnerede ─ er kommet i mit 

selskab for at udføre dette renselses- og genoprettelsesarbejde, for at bringe alle sjæle tilbage til deres rette 

plads. 

14 Jeg opfordrer jer til at meditere og omvende jer. For den svære time, den højtidelige dag er 

kommet, hvor I skal høre Mit Ord for sidste gang, og det er nødvendigt, at I smider al urenhed væk, for 

Jeg vil have jer rene og fri for synd. Saml dine gode gerninger og giv dem til mig. For jeg har tilbudt jer at 

mangfoldiggøre deres frugter og lade dem nå ud til menneskeheden som et budskab om trøst, håb og fred. 

15 Men når jeg dømmer dette folk her, som er mine disciple, vil jeg også dømme nationerne, og jeg 

vil efterlade dem alle min kærlighedsarv, Det Tredje Testamente, så I kan nyde godt af de gaver og 

nådegaver, som jeg deler med alle mine børn. 

16 De nationer, hvis ledere har været strenge og ubøjelige, som har bragt dem nådesløst til en lidende 

afgrund, har udholdt åget, og på trods af deres lidelser har deres sjæl ikke bøjet sig, har ikke løftet øjnene 

til mig og har ikke bedt mig om udfrielse. Alligevel er de stadig i deres stolthed, og deres hovmodige 

hoved har ikke bøjet sig for at bede om nåde. Den har foretrukket at lide under den onde krigs trængsler 

uden at ane, at jeg i øjeblikket manifesterer mig selv på hver eneste skabnings vej for at hjælpe den med at 

udholde sin prøvelse. 

17 Denne menneskehed, der er hærdet i had, har ikke ønsket at føle mit nærvær, og den ved ikke, at 

jeg kender og føler alle dens smerter, og at jeg er parat til at give den den frihed og triumf, som den længes 

efter. 

Men de goder, som folk håber på, vil jeg give til hendes sjæl og ikke til hendes "kød". Jeg vil give 

hende herredømmet over hendes krop, over denne verden, som har bundet hende så meget. Jeg vil få hende 

til at sejre over materialismen for at gøre hende til ejer af åndelige goder, jeg vil få hende til at gå ind i 

visdommens skatkammer, som er min Ånd, for at hun der kan slukke sin tørst efter viden og få viden om 

det sande liv. 

18 Udskift din stræben efter magt og overlegenhed med sunde sjælelige ønsker, og du vil opdage, at 

dit arbejde giver dig legitime tilfredsstillelser og glæder. 

19 Hvornår vil I anerkende mig og danne en harmonisk og lydig familie, der ved, hvordan man 

opfylder mine love? Den tid nærmer sig allerede. Efter de prøvelser, der vil komme over jer, vil I vende 

tilbage til fred og gøre gensidig kærlighed og respekt til en sand tilbedelse af Gud. 

20 Jeg dømmer jer i denne tid, og ligesom Min dom er ubønhørlig, er Min kærlighed og Min tilgivelse 

manifesteret i hver enkelt af jer. Hvad ville I gøre, hvis jeg, når jeg vejede jeres gerninger, dømte jer og 

uigenkaldeligt stillede jer til regnskab, som denne verdens dommere gør det? Indse, at jeg er din dommer 

og din advokat på samme tid. Forstå mig og indse, at jeg er din Fader, og derfor ønsker jeg, at du skal være 

hel. For jeg elsker dig uendeligt højt på trods af din svaghed. 

21 De prøvelser, som menneskene udsættes for i dag, og de prøvelser, som vil komme senere, vil 

konsolidere deres sjæle og placere dem på deres rette plads. Ethvert væsen vil sone sine overtrædelser, 

indtil det er rent og parat til at træde ind i den åndelige æra, som allerede er begyndt. Og når denne æra af 

rensning er forbi, vil I vende tilbage til mig for at takke mig. I vil ikke klage over den smerte, I har lidt, og 

I vil kun føle jer stærke til at kæmpe for jeres opstigning. 

22 Men når du tømmer dit bæger af lidelse, skal du ikke føle dig ydmyget eller nedgjort af Min 

barmhjertighed. Husk, at det er på grund af min kærlighed, at du blev skabt ren, sund og stærk, og derfor 

må du vende tilbage til mig. 

23 Hvor rigt og langt er ikke det liv, jeg giver jer, for at I i det kan erhverve jer de nødvendige 

fortjenester for sjælen! På denne vej, som I går, må I bevise den dyd, der er medfødt i sjælen ─ dog ikke 

over for mig, for jeg kender jer og ved, hvad I er i stand til, men over for jer selv, for I kender endnu ikke 

jer selv. 

24 I dag er I tilstrækkeligt forberedt til at forstå min nuværende manifestation, fordi I har levet længe 

og udviklet jer. Til din undersøgelse og udforskning efterlader jeg dig lærdomme, som udgør en dyrebar 

arv af kærlighed: Livets Bog. Hver af dens sider afslører den visdom, jeg har lagt i den, ved hjælp af dit 

begrænsede sprog og ved at bruge dit intellekt. Denne viden vil føre jer til at kommunikere med Mig på en 
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perfekt måde, når jeres bøn ikke længere vil bruge ord, men vil bruge åndeligt sprog, det oprigtige udtryk, 

den kærlighed, som den overlegne sjæl har til sin Gud, og som jeg kender og modtager med glæde. 

Jeg ønsker, at du skal tale til mig på denne måde, så jeg kan afsløre fremtiden for dig og give dig 

instruktioner. Men disse profetier og anvisninger, som I modtager, skal I give videre til jeres 

medmennesker. Når du er forberedt, vil dine læber, som har været lukkede, åbne sig. En stor ordgave vil 

blive åbenbaret, og det, som du hidtil har skjult, vil blive afsløret fuldt ud. 

25 Du, som har bedt om helbredelsens gave, fordi du er i stand til at føle med andre menneskers 

smerte, vil opleve udfoldelsen af denne aktivitet, og din bøn, dit ord eller dit blik vil bringe helbredende 

balsam til de syge. 

De af jer, der beder om fred i denne verden, om harmoni og broderskab mellem mennesker ─ bær 

denne kraft i jer og så fred på jeres veje og send også jeres sjæl derhen, hvor der mangler fred. Den time 

nærmer sig allerede, hvor I alle vil blive oplyst og føle, at jeres gaver kommer til live og afslører sig selv i 

fuld klarhed. 

26 I løbet af denne tid har nogle hørt mit kald som lyden af en høj klokke, der har nået jeres sjæl. Men 

andre bliver stadig søgt af Elias på alle måder. 

27 I har søgt mig i forskellige trosretninger og i forskellige verdenssyn uden at finde den frelsende 

båd. Men jeg siger til jer: Jeg viser dig vejen igen og giver dig instruktionerne, så du kan forstå mig. 

28 Af de store skarer, som Elias samlede i denne tredje æra, har nogle fortsat med at følge deres frie 

vilje. Men de andre har vist mig deres tro og deres vilje til at følge mig og arbejde i mit område. 

29 I er kommet trængende, tørstige og sultne. Men jeg har givet dig hvile under det mægtige træ, jeg 

har helbredt dig, jeg har givet dig det krystalklare vand og det evige livs brød. 

30 Salige er de af jer, der har begivet jer ud med sandheden i jeres hjerter for at redde de skibbrudne 

fra havets brusende bølger. 

31 Folk, jeg har i stor udstrækning givet mig selv til kende gennem jeres mægling, jeg har næret jer 

med de bedste fødevarer, jeg har betroet jer en juvel af uvurderlig værdi, jeg har givet jer et yndefuldt 

klæde og forsynet jeres fødder med sko, så I ikke mærker tornene. Du er det lille barn, der siger til Mig: 

"Guddommelige Mester, jeg vil bære din lære indpræget i mit hjerte og give den videre til 

menneskeheden. Jeg vil være din budbringer, som vil bringe dette lys til verden." 

32 Mesteren siger til dig: Jeg har forberedt jer og betroet jer min lov, så I kan blive som disciplene fra 

den anden æra. 

33 Jeg har givet dig fred, Helligåndens lys, så din sjæl ikke længere skal være i mørket. 

34 Hvor velkomne er ikke de manifestationer, jeg har givet dig gennem det menneskelige sind. 

Inspirationen springer op fra bunden af disse hjerter som en lysende fakkel. De er klippestykker, som jeg 

arbejder mere og mere for at give dem form og få det reneste og klareste vand til at springe ud af dem. De 

er den kanal, gennem hvilken jeg giver jer mit ord. 

35 Se kilden, det mægtige træ med sine grene fulde af god frugt, som giver sin skygge til den rejsende 

for at give dig hvile fra dine lidenskaber, dine ambitiøse ambitioner og dine fristelser. I er hverken døve 

eller blinde, når I hører mine ord og ikke genkender mig. 

     Hvis I hører Mig og tillader dette lys at være i jeres sjæl, vil I hurtigt forstå Mig og vide, hvordan I skal 

bede Mig om hjælp til dem, der ikke har anerkendt Mig. 

36 Vend dig til spiritualisering, og du vil opleve, at dine tankers mørke forsvinder, og de vil blive 

oplyst af et smukt lys. I vil modtage inspiration fra Faderen, og I vil føle hans udstråling, så I vil være som 

et klart spejl for menneskeheden. Så vil jeres ansigter afspejle glæde og venlighed over for andre. 

37 Salig er den, der ikke praler, når han gør noget godt, for han vil få en skat i det hinsides. Du skal 

ikke forvente betaling for det, du gør i mine værker. Lad det være mig, der betaler dig for dine værker. 

38 Jeg siger jer igen, at I skal elske hinanden, for selv om I er af forskellige racer og farver, er I ét 

barn i Faderens øjne. 

39 I er sjæle, der er kommet fra Faderen, som jeg giver Min kærtegn til, og som Mester betror jeg jer 

instruktionen til at rette jeres fejl og forvandle jer til Mine disciple. 
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40 Da jeg tidligere har givet jer et løfte, opfylder jeg det i dag. Jeg kommer igen for at befri jer fra den 

smerte, I fortjener, og for at minde jer om at elske hinanden fra nation til nation, fra den ene verden til den 

anden. 

41 Derfor har jeg kaldt jer, folk, for at I skal være budbringere af min fred, mit lys og min kærlighed 

til alle folkeslag. I er mine budbringere, som skal lade trompeten lyde, ved hvis kald menneskeheden vil 

vågne op. I er som en åndelig klokke, hvis klang skal lyde i alle sjæle og i alle hjerter. Det er sådan, jeg 

forbereder jer i øjeblikket, så I kan blive de mennesker, der bringer lykke til alle steder på jorden. 

42 Salig er den, der mister sit menneskeliv i opfyldelsen af sin mission, for hans sjæl vil komme til 

Mig fuld af lykke og triumf. 

43 Efter 1950 vil jeg fortsætte med at give mig selv til kende for jer fra ånd til ånd. Din mission vil 

ikke være slut på det tidspunkt. Du vil praktisere min lære, og ligesom din Mester vil du sprede min lære. I 

skal være de gode disciple, der underviser ved at være et godt eksempel og bringer det gode budskab til 

menneskeheden. 

44 Du skal gøre min lære, som er blevet nedskrevet af "guldfjerene", kendt i al renhed og klarhed, og 

ud fra alle disse tekstsider skal du lave en bog for at gøre den kendt for mennesker. Det er det Tredje 

Testamente, der på dette tidspunkt er dikteret af Faderen som Helligånd gennem menneskets sindorgan. I 

den giver jeg jer min lære stavelse for stavelse, så I kan forstå og anvende den. 

Den tid, hvor jeg vil tale i denne form, er allerede kort. Men når du er forberedt, og dit hjerte er en 

helligdom for Min Guddommelighed, vil jeg bo i dig. 

45 Jeg giver jer min undervisning, så I kan blive lysets børn. Jeg giver jer min visdom, så I i morgen 

kan blive lærere. For I skal modtage de udmattede, sultne og tørstige skarer, som kun har tømt et bæger af 

lidelse. Det påhviler jer, mine disciple, at fjerne det bitre bæger fra deres læber, at give dem velgørenhed 

og fred og føre dem til frelsens havn. Rejs jer op og danner ét legeme og har én og samme vilje til at elske 

Mig og tjene menneskeheden. 

46 Se ikke på deres pletter og deres synd, for allerede i den anden æra lærte jeg at tilgive. Husk: Da 

synderen kastede sig ned for mine fødder, sagde jeg til dem, der fordømte hende: "Den af jer, som er uden 

synd, skal kaste den første sten." Så blev de forfærdet, fordi de hørte samvittighedens stemme. Da kvinden 

så op, sagde jeg til hende: "Hvor er de, der anklager dig? Vend tilbage til dit hjem og synd ikke mere." 

Således skal I, elskede disciple, heller ikke dømme jeres medmennesker, for jeg alene kan dømme jeres 

handlinger. 

47 Sjælen skal komme til mig ren som et snefnug. Forbered jer, velsignede mennesker, så I ikke føler 

jer forældreløse, når I ikke længere modtager dette ord, men bærer Mig i jeres hjerte og kommunikerer 

med Mig fra ånd til ånd. 

48 Jeg har til enhver tid vist jer vejen, jeg har oplyst jeres sjæl, så I kan forenes i mit guddommelige 

værk. 

49 Nogle af jer har opfyldt den lov, som jeg har bekræftet i denne tredje æra ved hjælp af det 

menneskelige intellekt. Du har været det eksempel, som jeg har vist verden. Men andre af jer er stoppet op 

i jeres spor. 

50 Du spørger Mig: "Mester, hvad er den vej jeg skal følge for at opnå fortjeneste i mit liv?" Og som 

Mesteren, der utrætteligt underviser jer, så I ikke kan være uvidende, har jeg givet jer lyset, jeg har 

inspireret jer, og jeg har talt til jer gennem jeres samvittighed, så I kan arbejde i min korridor. 

51 Jeg giver jer frugterne fra det mægtige træ i overflod, så I kan føle jer stærke, så I kan anstrenge jer 

og arbejde utrætteligt. 

52 Jeg har oversvømmet din sjæl med min barmhjertighed, så du ikke mangler noget. Jeg har slukket 

jeres tørst og jeres sult med essensen af mit ord, og jeg har betroet mit værk til jeres hænder som en juvel 

af uvurderlig værdi. 

53 Nogle af jer har rejst på lysets vej, og på den har I genopfrisket jer selv. De andre har vandret på de 

forkerte veje, og smerte og udmattelse har invaderet deres liv. 

54 Jeg har tilkaldt Mine udvalgte uden at se på deres race, farve, sociale klasse eller stilling, uden at 

tage hensyn til, om de har trænet deres intelligens, eller om de har uuddannede og klodsede 

intellektorganer. Jeg har udvalgt dem fra verden og forberedt dem med mit lys og min nåde til at give mig 
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selv til kende gennem deres formidling. Jeg har ringet til mænd, kvinder, børn og voksne, som er trætte af 

verden og skuffede over den. 

Jeg har renset de kvinder, der har drukket et bittert bæger, jeg har trøstet dem og gjort dem til mine 

tjenere. Jeg har sat en grænse for de unge, der går til grunde i denne tredje æra på grund af verdens 

korruption. Jeg har givet dem mad fra mit bord, og jeg har inviteret dem til at øge antallet af mine 

arbejdere, mine disciple i denne tid. 

55 I har viet jer selv til Min tjeneste og beder Mig om at hjælpe jer med at nå målet for livets rejse. 

Jeg opmuntrer dig, hjælper dig og styrker din sjæl og krop til at nå mig. 

56 Jeg har reddet dig, når du har været tæt på at falde ned i afgrunden og blive bytte for den sultne 

ulv. Nogle af jer anerkender min store kærlighed til jer og priser mit navn. Men de andre præsenterer mig 

kun for den smerte, de selv har skabt for sig selv. 

57 Nogle af jer beder Mig om at forlænge jeres dage på jorden for at kunne tjene Mig. Men de andre 

viser mig deres trætte fødder og deres hjerter, der er såret af livets omskifteligheder. Men jeg siger til jer: 

Jeg har sendt jer alle til at bebo denne planet for at gøre jer fortjenstfulde gerninger for at fremme jeres 

sjæls udvikling. 

58 Sandelig, siger jeg jer: Jeg er kommet for at frelse syndere. Nogle af jer har beslutningen om at 

følge min lære. Men andre lever efter deres egen vilje og præsenterer deres smerte for mig. Men Faderen 

siger til jer: Erkender, mine børn, at I ikke følger min lære, og derfor plages I af smerte, selv om det ikke 

er min vilje. Anerkend Elias som en utrættelig hyrde, der opsøger dig på stierne, i underskoven, for at 

bringe dig tilbage til fårehyrden igen. 

59 Han lader dig hvile i sine hyrdearme og bringer dig ind i mit nærvær. Derefter beder han for sin 

hjord, så I igen kan modtage min barmhjertighed, min tilgivelse og min velsignelse. 

60 Hvad beder du mig om i dag, hvad har du brug for, som jeg ikke vil give dig? 

Du beder mig om at tilgive dig og opmuntre dig i kampen ─ desuden siger du, at du har lidt og har 

brug for trøst. Intet går ubemærket hen for mig. Jeg har fulgt dine skridt og er trængt ind i dit hjerte som en 

tyv for at kende alt det, der er i dig. Alt, hvad du beder mig om, skal gives dig. 

61 I, som søger Mit nærvær i ånden, har ikke brug for at udføre en ydre kult eller deltage i ritualer og 

ceremonier. I kommer til disse ydmyge mødesteder, hvor jeg vil have jer til at samles for at lade Mit Ord 

blive hørt til jer, og her rejser I jer selv op for at finde Mig. 

62 Jeg søger i øjeblikket sjæle af god vilje, som tager mine apostle fra den anden æra som forbillede. I 

dag er jeg ikke kommet for at blive menneske, og min manifestation er subtil. Derfor må I forberede jer og 

rense jer selv, så I kan opfatte ethvert tegn eller vink fra mig. 

63 Tag Elias som forbillede, den utrættelige hyrde, der kæmper og forbereder folkets sjæl. Hjælp ham 

i hans vanskelige opgave, og glæd dig, når du opdager dine evner. Åbn sjælens øjne og se allerede i denne 

verden de andres perfektion ─ i de åndelige verdener. 

64 Giv mig hyldesten for din opfyldelse af missionen, som de høje væsener, de retfærdige, gør det. 

Undersøg ikke Mit værk overfladisk, for så vil du ikke forstå det, og du vil heller ikke opdage dets 

fuldkommenhed. Tag det som det tredje testamente, som jeg vil efterlade til menneskeheden, og husk, at 

jeg i tidligere tider talte til jer med samme kærlighed: Jehova med sin retfærdighedsstemme, da han talte til 

folket i den første æra ─ derefter Jesus med sit forløsende ord og i dag Trøsterånden har ledt den 

menneskelige sjæl ad én vej. Det er en og samme guddommelige ånd, som altid har skinnet på dig. 

65 Sig ikke, at du kun elsker mig, når du har fået lindring for dine lidelser og derefter går bort. Se, 

hvordan blomsterne bevarer deres skønhed og duft, selv når vejret er barskt. Så skal også I ─ både i 

fredens dage og i prøvelsens dage ─ elske mig. 

Lignelse 

66 En ung mand befandt sig i en båd på et oprørt hav. Men på trods af bølgernes voldsomhed forblev 

båden rolig. 

Den unge mand opdagede midt i havet tolv simple mænd, der virkede som skibbrudne. Han trak dem 

ind i sin båd og sagde til dem: "Jeg vil føre jer til havnen og give jer det, I har brug for. Disse mænd 

knælede ned foran deres frelser og takkede ham. Men i deres sjæle følte de sig uværdige til at være 

sammen med ham. 
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Da den unge mand så dem, sagde han til dem: "Jeg er kommet for at frelse syndere, jeg har søgt de 

fattige for at gøre dem rige ved min nåde. Jeg søger de syge for at give dem 

Sundhed at give." 

Da de skibbrudne hørte disse ord, forstod de, hvem den unge mand var, som havde reddet dem fra at gå 

under i havets brusende bølger. Så sagde de til ham: 

"Herre, lyset fra en ny dag er opstået for os og for alle i nød." 

Den unge mand sagde til dem: "Jeg giver jer nu besked på at krydse dette oprørte hav. De tolv, der var 

blevet reddet, blev forundrede, da de så, at de brusende bølger på bådens vej blev blide og lydige ved deres 

frelsers stemme. 

De forkastede, som havde overtrådt et bud, en lov, og som var blevet syndere og nødlidende, angrede 

og sagde til ham: "Herre, giv os igen din undervisning." 

Da viste Herren dem en åben bog, hvori der var skrevet en perfekt instruktion, og han sagde til dem: 

"Jeg overlader nu dette skib til jer, for at I kan redde de forliste." De tog imod denne opgave med glæde og 

lovede at være lydige for at opfylde denne mission. 

På den båds vej blev de, der sank i havet, reddet, og disse mænd blev forbløffede og overbeviste om 

den kraft, som Herren havde givet dem.  

Slutningen af lignelsen 

67 Mesteren fortæller jer i sandhed: Jeg har kaldt jer i denne tredje æra, mens verden er på vej mod 

toppen af sin fordærv, for at redde jer ind i denne båd gennem den Undervisning, som jeg har betroet jer, 

så I kan vise den til menneskeheden. 

68 Efter denne tid med undervisning vil du være i stand til at udføre din mission i verden. I vil blive 

ledsaget af jeres skytsengle og vil have tro og retfærdighed som jeres norm. I skal bekæmpe uvidenhed 

ubarmhjertigt, men I skal også gøre brug af barmhjertighed og tålmodighed i jeres vanskelige opgave med 

at undervise og korrigere. 

69 Jeg forstår jeres bøn, jeg hører jeres bønner, jeg kender jeres ønsker og håb, og jeg siger jer: Vær 

rolig, intet vil mangle. Du vil få alle de nødvendige midler til at opfylde din åndelige mission, og for at 

bevare din krop vil jeg give dig det, du har brug for. 

70 Jeg velsigner jer på denne morgen af nåde. Lad jeres oprigtige bøn være som en kappe, der 

omslutter nationerne, mens jeg velsigner dem nu og for evigt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 356 
1 Det var jer, der troede på, at jeg ville komme. Det er allerede de sidste år af min manifestation, og 

alligevel kommer I i hast for at høre mig, som om det var de dage, hvor I begyndte at være mine disciple. 

2 Mange er blevet kaldet i denne tid, men kun få har fulgt mig. Men på dem alle kom min ånds lys 

ned over dem alle. Hvis jeg i den Anden Tidsalder sagde: "Salige er de, der troede uden at se," så gentager 

jeg nu for jer: "Salige er de af jer, der troede uden at se, fulgte mig og holdt ud!" 

3 Selv om jeg må fortælle jer, at ingen bør blive overrasket over Min manifestation og Min 

tilstedeværelse i denne form, fordi det allerede er blevet profeteret og lovet af Mig i den Anden Tidsalder. 

Jeg har ikke overrasket Dem, det var ikke min hensigt. Hvis I blev overrasket over min ankomst, og hvis 

mange blev overrasket, da de hørte om min manifestation, var det fordi I var åndeligt opslugt i en dyb 

søvn. Det var, fordi du ikke var vågen. 

4 Efter min afrejse i den anden æra blev min tilbagevenden forventet fra generation til generation 

blandt dem, der troede på mig. Fra forældre til børn blev det guddommelige løfte givet videre, og mit ord 

holdt længslen efter at opleve min genkomst i live. 

Hver generation troede, at de var den dygtige generation i forventning om, at Herrens ord ville blive 

opfyldt i dem. 

5 Så gik tiden, og generationerne gik også, og fra hjerterne blev mit løfte mere og mere fortrængt, og 

man glemte at våge og bede. 

6 Århundrederne gik, og da menneskeheden ikke engang længere forventede, at jeg kunne komme 

på det mindst forventede tidspunkt ─ når folk var længst væk fra sandheden, gjorde jeg min åndelige 

tilstedeværelse mærkbar i opfyldelse af mit ord. 

7 Den form, jeg har valgt for at give mig selv til kende for folk i denne tid, har overrasket og endda 

opmuntret mange til at fordømme den uden først at reflektere over mine tidligere åbenbaringer. 

8 Jeg siger jer, at enhver form, jeg ville have valgt for at manifestere mig selv, ville have forvirret 

alle dem, der ikke var klar til at modtage mig. Men den, der var vågen og forberedt, ville ikke være blevet 

overrasket over nogen form, som jeg ville have brugt til min manifestation, fordi han ville have følt mig i 

enhver form for manifestation. 

9 Alle, der har troet på mig i denne tid ─ alle, der har følt mig, og alle, der har fulgt mig ─ sandelig, 

siger jeg jer, de har åndeligt ventet på mig. Uden at være klar over det, har de søgt min genkomst og ventet 

på mit ord. 

10 Mit løfte dengang var ikke givet til et enkelt folk, men til hele menneskeheden, og derfor fortæller 

jeg jer i dag, at mit lys ikke kun er steget ned til disse skarer, der hører mig gennem stemmebærernes 

forståelsesorgan, men at jeg manifesterer mig på tusind måder på alle menneskers vej for at gøre den nye 

tids komme mærkbar for dem. 

Jeg må også fortælle jer, at der har været dem, som, selv om de forventede Mig fra den ene dag til den 

anden og fra det ene liv til det andet, da de så Mig komme i den form, I har Mig i, ikke kunne tro på Min 

tilstedeværelse og gik bort. Hvorfor: Fordi de i lang tid i deres fantasi skabte en manifestationsform, som 

ikke lige var den, jeg valgte. 

11 Forstå, at mine beslutninger og mine inspirationer er hinsides ethvert menneskeligt gæt eller 

fantasi. 

12 Jeg har givet jer mange beviser på, at mine værker er højere end det, som mennesket kan forstå 

som sandhed og fuldkommenhed. 

13 Noget af det, der har forvirret nogle mennesker mest, er Min undervisning udtrykt gennem 

begrænsede menneskelige intellektorganer. Men hvis de, der føler sig irriterede af denne grund, prøvede at 

trænge ind i Mit Ord ─ virkelig, siger jeg jer, ville de snart opdage de grunde, som Jeg havde til at vælge 

netop et uuddannet og endda urent menneske til at høre Min undervisning. Så ville de opdage, at de 

grunde, jeg havde til at vælge dette middel, var Min kærlighed, Min retfærdighed og den evige Lov, i kraft 

af hvilken den menneskelige sjæl ville være i stand til at kommunikere direkte med sin Fader, en form for 

kommunikation, hvor sjælens kvaliteter og kroppens evner ville deltage samtidig. 
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14 Det er kun naturligt, at den, der ved, at han er en synder, anser sig selv for uværdig til at nyde en 

sådan nåde. Men det er kun retfærdigt, at I også skal vide, at jeg ser ud over jeres tilstedeværelse, og at jeg 

er hævet over jeres ufuldkommenheder. 

15 Forstå ─ eftersom I er en del af mig - at det eneste, jeg gør, er at hjælpe jer med at rense jer selv og 

gøre jer perfekte, så I kan leve i mig. 

16 Det er ikke længere passende, at andre skal gøre sig fortjeneste for syndere. Disse tider er allerede 

forbi, men disse fortjenester er til stede som eksempler. 

17 I dag vil det være synderen selv, der opnår fortjenester til sin frelse. Jeg vil være hans vejleder, 

hans lærer og hans frelser. 

18 Hvornår har forældre på jorden kun elsket de gode børn og afskyr de onde børn? Hvor ofte har jeg 

ikke set dem være mest kærlige og omsorgsfulde over for dem, der gør dem mest ondt og får dem til at 

lide mest! Hvordan skulle det være muligt for dig at gøre større kærligheds- og tilgivelsesgerninger end 

mine? Hvornår har man nogensinde set, at Mesteren skal lære af disciplene? 

19 Vid derfor, at jeg ikke anser nogen for at være mig uværdig, og at vejen til frelse derfor for evigt 

indbyder jer til at betræde den, ligesom portene til mit rige, som er lys, fred og godt, for evigt står åbne i 

forventning om, at de, der var langt fra loven og sandheden, vil ankomme. 

20 På grund af alt dette ønskede jeg at udvælge dem blandt de mange syndige skabninger, som jeg 

ville bruge som redskaber til at gøre mit ord hørt. 

21 Hvor mange tilfælde af ægte fornyelse har der ikke været blandt dem, som jeg har udvalgt til 

denne tjeneste! Hvor mange beviser på omvendelse og omvendelse! 

22 Jeg annoncerede, at mit genkomst ville ske i ånden, og derfor opfyldte jeg det i denne tid. Hvorfor 

skulle jeg have valgt et andet middel, som ikke ville have været menneskeligt, for at gøre mig selv kendt, 

når det er mennesker, jeg har søgt? Det var nok for disse skarer at åndeliggøre sig selv en smule, og deres 

følsomhed gjorde dem i stand til at opfatte Mit nærvær og Mit væsen og finde denne form for 

manifestation korrekt og naturlig. 

23 Jeg må fortælle jer, at ikke alle er kommet med tilstrækkelig følsomhed til at kunne opleve 

fornemmelsen af min tilstedeværelse fra første øjeblik. For mens nogle er kommet med et vågent åndeligt 

blik for at se dette lys og for at forstå essensen af mit ord, er andre kommet med søgende fysiske øjne, og 

derfor har deres vurderinger, deres vurdering og deres observationer været overfladiske og altid kun 

interesseret i det ydre. For i stedet for at søge ordets betydning eller essens har de vurderet, om sproget er 

mere eller mindre korrekt, og derefter spurgt ind til stemmebærernes liv, deres levevis, deres måde at tale 

på og endda deres tøj. 

24 Disse sidste måtte naturligvis opdage ufuldkommenheder hos dem, der kun er begyndere i dette 

værk, og så fornægtede de al sandhed i min lære, mens de første overså mine tjeneres fejl, begrænsninger 

og fattigdom, idet de mente, at de kun er mennesker og derfor begår fejl, og kun var ude efter meningen, 

essensen af dette ord, hvorfor de fandt min Ånd i denne "buket". 

25 Den, der ikke lægger behørig vægt på mine ord og ikke fordyber sig i deres indhold, vil aldrig 

kunne finde deres sandhed, og han vil heller ikke finde en afklaring eller løsning på alle sine 

tvivlsspørgsmål. 

26 Det er mig, der forklarer alt i mit ord selv, så der ikke er den mindste fejl eller tvivl blandt 

disciplene. 

27 Husk, hvor ofte jeg har sagt til jer, at I skal lære at lede efter essensen af dette ord, den betydning, 

som ligger bag jeres sprogs menneskelige form. Husk, at jeg har sagt til jer, at I ikke skal blive fornærmet 

over ordets jordiske form, for så vil I ikke finde dets mening, og at I altid skal tage hensyn til, at jeg har 

givet mig selv til kende gennem syndere, gennem mennesker med uuddannet sind, uden uddannelse og 

studier, så I ikke tillægger ordets ydre form for stor betydning og lærer at tillægge Min manifestation den 

sandhed, som den har, og at tillægge disse legemer det, som tilkommer dem. 

28 Erkend, at ikke alle har søgt mit lys eller været disciple, der stræber efter at blive disciple. 

Lær nu hvorfor mange har vendt Mig ryggen og fortsætter med at hævde, at de har lidt skuffelse i 

hænderne på Mine arbejdere! 

29 De er tørstige hjerter, der har været ved kilden til den uudtømmelige sandhed og ikke har kunnet 

bøje sig ned for at drikke sig mætte. De har en meget stor tomhed i sig selv og fortsætter med at søge og 
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kalde uden at finde det, som deres sjæl har brug for. Men en dag vil de nærme sig denne vej igen, og så vil 

deres smertefulde erfaringer fortælle dem, at de ikke længere skal søge Mig i det ydre, men i det dybere. 

Når de vender tilbage, vil I se visdommen skinne hos dem, der har hørt mig inderligt ─ hos dem, der er 

blevet hos Mesteren, og som er blevet belønnet for deres tro og åndeliggørelse ved at lyset strømmer ned 

over dem og åbenbarer dem store mysterier og lærdomme. 

30 Jeg testede jer alle, før I kom for at være vidner til min manifestation. Jeg sendte kloge beviser til 

hver enkelt af Mine disciple, så de ville give jer mulighed for at bevidne Mit nærvær. Men sandelig, siger 

jeg jer: Mens nogle har været hengivne, ydmyge og lydige over for Mit kald, har andre, selv om de også 

har hørt Mig, været uden tro, uden vilje og har ofte været fulde af stolthed, modvilje og endda uvilje. Hvad 

kan sjælen modtage, når sindet er sløret og hjertet forgiftet? En sådan person vil kun se fejl og mangler. 

31 Jeg tester jer alle. Jeg tester også dem, der følger Mig kontinuerligt, med den hensigt at hele deres 

væsen må blive styrket og ─ hvis Mit Ord ikke længere kan høres på denne måde ─ de må have den 

visdom, der er indeholdt i Mit Ord, og samtidig have al den styrke, der er nødvendig for at sprede denne 

lære med sand renhed. 

32 Mine disciple skal være overbeviste om, at når de ikke længere hører mig som nu, vil deres 

eksempel være meget vigtigt. Thi da skal det være de fremragende disciple, der lærer de andre ved deres 

gerninger. De skal vide, at det vidnesbyrd, de afgiver om Mit Ord, altid skal ledsages af handling. 

33 Hvis mit folk i morgen, når vidnesbyrdets tid kommer for dette folk, ikke lever efter mit ord ─ hvis 

de ikke tilpasser deres gerninger til min sandhed, så nytter det dem ikke at gentage mine ord, hvor 

fuldkomne de end måtte være. 

34 Den, der har lyst til at gøre mine ord mærkbare i hjerterne, bør klæde sig med kærlighed, være 

gennemtrængt af barmhjertighed, opbygge en mængde ydmyghed og tålmodighed, være parat til at tilgive 

og være af god vilje til at lindre sine medmenneskers lidelser. Så vil han opleve, hvordan det hårdeste og 

mest modvillige hjerte rystes og bevæges af mit ord, som virker i mine disciples hjerte. 

35 Da I ved, at grunden til, at mange af jeres medmennesker ikke holder ud i at høre dette ord, er, at 

de har opdaget jeres ufuldkommenheder, så prøv så vidt muligt at afholde jer selv fra at overtræde min lov, 

vel vidende at jeres eksempel vil have stor indflydelse på dem. 

36 Jeg ønsker, at I skal føle jer tilfredse med jer selv, så jeres samvittighed aldrig bebrejder jer, at 

nogen af jeres medmennesker er kommet af den rette vej, fordi I ikke vidste, hvordan I skulle vise ham mit 

arbejdes renhed og sandhed. 

37 Da jeg talte til folkemængderne i den anden æra, blev mit ord ─ perfekt i betydning og form ─ hørt 

af alle. Mit blik trængte ind i hjerterne og opdagede alt det, som hver enkelt havde i sig selv. I nogle var 

der tvivl, i andre tro, i andre igen var der en stemme fyldt med frygt, der talte til Mig: det var de syge, hvis 

smerte fik dem til at håbe på et mirakel fra Mig. Der var dem, der forsøgte at skjule deres hån, da de hørte 

Mig sige, at Jeg kom fra Faderen for at bringe himmeriges rige til menneskeheden, og der var også hjerter, 

hvor Jeg opdagede had mod Mig og intentioner om at lukke munden på Mig eller fjerne Mig. 

38 Det var de arrogante, farisæerne, som følte sig ramt af Min sandhed. For selv om Mit Ord var så 

klart, så fuld af kærlighed og så trøstende ─ selv om det altid blev bekræftet af kraftfulde gerninger ─ 

fortsatte mange mennesker med at ville opdage sandheden om Min tilstedeværelse ved at dømme Mig i 

overensstemmelse med mennesket Jesus, ved at undersøge Mit liv og rette deres opmærksomhed mod 

Mine tøjers beskedenhed og Min absolutte fattigdom af materielle goder. 

Men de nøjedes ikke med at fordømme mig, men fordømte også mine disciple, idet de holdt nøje øje 

med dem, om de talte, om de fulgte mig på vejene, eller om de sad til bords. Hvor blev farisæerne ikke 

vrede, da de ved en bestemt lejlighed så, at mine disciple ikke havde vasket deres hænder, før de satte sig 

til bords! Stakkels hoveder, som forvekslede kroppens renhed med sjælens renhed! De var ikke klar over, 

at når de rørte ved det hellige brød i templet, var deres hænder rene, men deres hjerter var fulde af 

råddenskab. 

39 Så længe jeg prædikede i verden, sagde jeg aldrig, at mine disciple allerede var herrer, eller at man 

skulle lytte til dem. De var stadig disciple, som, betaget af lyset fra mit ord, villigt fulgte mig, men som 

stadig begik fejl, for det tog tid for dem at ændre sig og derefter være et eksempel for mennesker. De var 

klippeblokke, som stadig blev glattet af den guddommelige kærligheds mejsel, så de senere også ville 

blive sten til diamanter. 
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40 Når jeg fortæller jer, at mine disciple begik fejl, så husk dengang, da jeg talte til folkemængden, og 

fordi der var nogle kvinder blandt dem, som havde deres små børn i hånden eller i armene, begik mine 

disciple den fejl at sige til disse mødre, at de skulle gå væk med deres børn, fordi de mente, at mit ord kun 

var for voksne. For de vidste ikke, at mit ord er beregnet til ånden, hvad enten det er en gammel mand, en 

moden person, en ung eller et barn, og at det er det samme, hvad enten det er en mand eller en kvinde, da 

køn ikke har noget med ånden at gøre. 

41 Hvilken smerte oplevede de mødre, som havde henvendt sig til Jesus for at få ham til at velsigne 

deres små børn, og hvor tvivlede de på mine disciples handling, på den barmhjertighed og kærlighed, som 

jeg udstrålede i mit ord! Derfor måtte jeg hæve min stemme og sige til dem: "Lad børnene komme til 

mig." 

42 Jeg brugte disse fejltagelser til at lære mine disciple noget. Da jeg blev arresteret i olivenhaven, 

forsøgte en af mine disciple, Peter, at forsvare mig og gav ypperstepræstens tjener et sværdslag mod ham. 

Så sagde jeg: "Stik dit sværd op igen. For alle, der griber til sværdet, skal omkomme ved sværdet." 

43 Jeg forlod mine disciple, og de forblev i mit sted for at vidne med deres gerninger og deres ord. 

Min Ånd overstrømmede dem med lys og inspirerede dem til alle de gerninger, der ville tjene til at sprede 

min sæd over hele verden og bestå som et eksempel på kærlighed, ydmyghed og ophøjelse. De var ikke 

længere skrøbelige børn, men havde forvandlet sig til brændende disciple, værdige repræsentanter for 

deres Mester på jorden. Tøven, tvivlen og fejlen havde givet plads til sandheden, som de bekendte sig til i 

alle deres værker. 

44 Elskede mennesker, I har også begået fejltagelser i den tid, hvor jeg har forkyndt jer i denne tid, I 

har haft svagheder, I er faldet i fristelser og har tvivlet til tider. Men jeg vil afbryde min forkyndelse og 

give jer tid til at tænke, forberede jer og blive stærke, for også I skal blive på jorden for at vidne om mit 

ord ─ et vidnesbyrd, der skal være gennem jeres gerninger. 

45 Tænk dog ikke på, om din mission vil være besværlig og trist. Sandelig, siger jeg jer, når I opnår 

åndelig udrustning, vil intet synes jer vanskeligt eller svært. 

46 I vil umærkeligt begynde at leve et dydigt liv, og det vil være det klareste vidnesbyrd I giver jeres 

medmennesker om min sandhed. 

47 Husk, at du trods dine mangler ofte allerede har udført mirakler. Husk derfor, at når din åndelighed 

blomstrer fuldt ud i dig, vil dine værker blive større. 

48 Jeg kan se, at du endnu ikke mener, at det er så vigtigt, hvad dit eksempel har af betydning for 

andre. Du ønskede ikke at være klar over den kraft, der ligger i dine ord, såvel som i din bøn og dine 

gerninger. 

49 Jeg er den eneste, der kender de frø, som jeres handlinger sår i hjerterne, og jeg lader min dug af 

liv og kærlighed falde ned på jeres frø, så de ikke går til grunde. Men det er nødvendigt, at I tror på 

sandheden i jeres værker, så I ikke opgiver dem, for I er knap nok begyndt på dem. Vær opmærksom på, at 

der altid vil være øjne, der ser på alt, hvad du gør, og det vil være godt, hvis disse øjne altid opdager et 

eksempel på lydighed mod min lære. 

50 På din vej er mange blindfolds af uvidenhed faldet af. Gennem dit ord har nogle af dine 

medmennesker forvildet sig fra lasternes vej. Jeres eksempel på fredsommelighed har bidraget til at 

genoprette harmonien i mange hjem, der er blevet pisket af uenighedens hvirvelvind. Mange syge 

mennesker har mærket den balsam, som du har overøst dem med, og derved befriet dem fra deres lidelser, 

og du har også gjort mange hjerter stærke mod verdens forfølgelser og farer. 

51 Hvorfor giver du så ikke dine værker den værdi, de har? Jeg siger ikke til jer, at I skal prale af dem 

eller gøre dem kendt ─ nej, jeg vil blot fortælle jer, at i hvert af de tilfælde, hvor jeg udgyder min 

barmhjertighed, anerkender I den betydning, som det lys, der strømmer gennem jer, kan have for jeres 

medmenneskers liv. For så vil I ikke længere kunne forlade jeres frø. 

52 Elskede såere! Bær Min fred ud i verden, i den er Min kærlighed, Min barmhjertighed, Min 

sandhed og Min balsam! Få denne balsam i bøn, i tanke, i ord, i blik, i en kærtegn, i hele dit væsen, og 

sandelig siger jeg dig, at kun din åndelige dags arbejde på jorden vil være rig på tilfredsstillelse for dig, 

men aldrig bittert. 

53 Snart vil jeg ikke længere manifestere mig selv i denne form. Men jeg vil lade jer være fulde af 

min kraft og mit lys, og derfor skal I ikke frygte, at jeg vil efterlade jer som får blandt ulve. 
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54 Fraværet af mit ord bør ikke være en grund til, at I bliver kolde, ophøret af disse manifestationer 

bør ikke få jer til at fjerne jer fra hinanden ─ tværtimod bør I netop da forene jer endnu mere, så I kan 

klare kampen og prøvelserne. 

55 Den tid er stadig langt væk, hvor I vil komme tættere på hinanden åndeligt, så længe I er fysisk 

langt fra hinanden. 

56 I øjeblikket har I stadig brug for at se og høre hinanden ─ i øjeblikket har I stadig brug for at give 

hinanden varme, styrke, tro og mod. 

57 Jeg har udtrykt Min vilje over for jer, at I fortsætter med at samles i et stykke tid efter Min afrejse, 

så at jeres forberedelse kan gøre jer værdige til at bevidne Min åndelige tilstedeværelse i jeres samlings 

skød. Men når først jeres tro er blevet stærk, jeres beslutninger modnet, og I er vant til at søge og modtage 

mig fra ånd til ånd, så vil I være i stand til at sprede jer selv på forskellige måder som frølæggere af denne 

Lære, der befrier og ophøjer sjælen. 

58 Jeg vil altid være til stede ved jeres sammenkomster, og i dem vil jeg udgyde min inspiration over 

alle sindets organer. Men allerede nu siger jeg til jer: Salige er de hjerter, der i de dage, når Mit Ord ikke 

længere kan høres, vil fortsætte med at føle den samme følelse i dets udbredelse, som nu griber dem, mens 

de venter på at Min stråle skal komme ned. 

59 Jeg ønsker, at jeres sammenkomster skal være gennemsyret af fred, så jeres meditation kan være 

dybtgående og give jer mulighed for at opdage essensen af mit ord, men at der aldrig opstår stridigheder 

eller lidenskab ved disse lejligheder. For så vil du kun høste mørke. 

60 Jeg giver dig en usynlig nøgle, som vil låse døren til enhver fristelse. Men samtidig vil jeg åbne 

dørene for inspiration. For vær altid klar over, at det netop er på det tidspunkt, at åbenbaringen af den 

tredje æra vil blive hældt ud over jer i overflod, for denne proklamation ved hjælp af Mine stemmebærere 

har kun tjent til at forberede jer. 

61 Spiritualisering, indre samling og opløftning af din tankegang vil være den nøgle, der vil åbne 

døren til nye åbenbaringer, i hvis lys du vil finde opklaringen af alle mysterier og af alt det, der ikke er 

opklaret. 

62 I vil fortsat stræbe efter at tiltrække nye sognebørn, som så vil være de nye disciple, de "sidste", 

som jeg også vil udgyde min Ånd over. Dit hjerte skal ikke lukke sig for andres smerte ─ tværtimod skal 

din barmhjertighed være størst over for de svage og dem, der lider, over for dem, der er udmattede, 

åndeligt sultne og tørstige efter kærlighed. 

63 I skal sørge for, at jeres forsamlinger har den åndelige kraft, som tiltrækker jeres medmennesker, 

ligesom mit ord i denne tid har tiltrukket og samlet de store skarer. 

64 Din bøn vil gøre underværker i disse forsamlinger, når du forener dine tanker og tager dig af dine 

medmenneskers anliggender, som om de var dine egne. Så vil du føle trøsten, sundheden for deres krop 

eller sjæl, der strømmer ned over dem ─ freden for deres hjerte, lyset, der løfter dem til det sande liv. 

65 I lyset af alle disse beviser på min tilstedeværelse vil dit hjerte ikke savne slutningen af den 

nuværende periode, fordi du har mit skriftlige ord til at fortolke det med den største forberedelse; så vil du 

føle det dybt. 

66 Der vil dukke fortolkere af min lære op, seere med klart syn og sandt ord. Du vil bruge en mere 

åndelig måde at helbrede de syge på. Den helbredende kraft, som jeg har lagt i dig, vil først nå den syges 

sjæl og inspirere den til at rejse sin liggende krop og lære den at overvinde lidelser og lidenskaber for at 

genvinde sjælens sande frihed. 

67 Alt jeres arbejde skal være beskedent og hemmeligt, ingen må lade misundelse eller 

forfængelighed spire i sit hjerte. For hvis dette skulle ske, ville I ikke se miraklet med dialog mellem ånder 

ske, hvilket er det, I skal begynde at praktisere, når den nuværende fase er overstået. 

68 Ligesom jeg i disse sidste dage af Min manifestation har belønnet med Mit ord fuld af 

åbenbaringer, essens og undervisning den forberedelse, I har haft ─ for at høre det ─ så vil jeg i dagene 

med jeres dialog fra ånd til ånd vide, hvordan jeg skal belønne jeres oprejsning med inspirationer og 

profetier, der vil ryste verden. 

69 Mine disciples iver, respekt og lydighed vil blive belønnet med åndelige fordele. 

70 Folk vil komme fra andre lande for at spørge dig om, hvad jeg har lært, og hvad jeg har meddelt, 

og så vil du gentage mine ord. Men hvis nogle eller mange af Mine lærdomme skulle blive slettet fra din 
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hukommelse, vil du konsultere den bog, som Min inspiration i øjeblikket dikterer til de disciple, der kaldes 

"guldfjer". 

71 Denne bog skal være for alle uden undtagelse og uden privilegier, ligesom mit ord har været for 

alle. På den måde vil min lære ikke blive begravet i nogle få menneskers hjerter, men vil give sit lys for 

evigt. 

72 Allerede nu formaner jeg dette folk til at tage hensyn til denne bog, som de snart vil få i deres 

besiddelse ─ at I ikke lader dens lektioner falde i glemsel, at dens sider ikke forbliver lukkede. Husk, at i 

de kommende kampdage vil du i disse lektioner finde de nødvendige våben til kampen, det passende svar 

på de spørgsmål, som menneskeheden stiller dig, og løsningen på dine prøvelser. 

73 Denne bog vil hjælpe disciplen med en svag hukommelse, vil også hjælpe den, der er taleløs, og 

vil kun være nødvendig, fordi hans hensigt er inspireret af barmhjertighed og kærlighed til sine 

medmennesker, så at han i de øjeblikke, hvor han gentager Mine ord, når han læser dem, kan gøre Mit 

nærvær føleligt og nydes af dem, der aldrig har hørt Mig gennem stemmebæreren. Sandelig siger jeg jer, 

når I forbereder jer på at modtage mig i denne form, vil selv tvivlerne og de hårdhjertede skælve, fordi 

jeres vidnesbyrd har været rent. 

74 Jeg vil allerede nu give dig disse anbefalinger til at hjælpe dig med at forberede dig. 

75 Forbliv forenet efter min afgang, forstå min lære og tænk over den, så vil du se den tid komme, 

hvor dit folk vil være stærkt nok til at stå op til kampen. 

76 Du behøver ikke at spørge nogen om time eller dag for at tage af sted for at udføre den mission, 

som jeg betror dig på dette tidspunkt. I vil i jeres hjerte føle den tid, jeg har fastsat, ligesom tidligere tiders 

profeter, der indvendigt hørte det guddommelige kald og fuld af tro og adlydende denne impuls drog af 

sted for at opfylde min vilje. 

77 Seernes opgave i disse dage vil være meget vanskelig og deres ansvar meget stort, nemlig at 

vejlede folket, at vække det og opmuntre det. For at mit klare lys altid kan nå dem, må de forblive i god 

forberedelse og aldrig lade forfængelighed forføre dem eller løgne friste dem. 

78 Der vil også være begivenheder i verden, som vil være tegn eller indikationer, så I kan vide, 

hvornår I skal af sted. 

79 Hvad vil du så ikke kunne vide? Hvilken tvivl vil der være i jeres hjerter? Hvilke spørgsmål vil du 

blive stillet, som du ikke ved, hvordan du skal svare på? 

80 Eftersom jeg har forklaret mit ord og alt mit arbejde for dig på en enkel måde, selv om det er det 

mest dybtgående, der findes i dit liv, skal du forklare min lære til dine medmennesker på samme enkle 

måde. 

81 Så vil du være et bolværk for de svage og for dem, der længes efter lys, som vil søge dit råd og 

bede om dine bønner i prøvelsens øjeblikke. 

82 Det vil være smukke aktivitetstider for dette folk, hvis de forstår at værdsætte og bruge dem, og en 

lysfyldt mulighed for jeres sjæl, som vil nyde alle sine gaver i overflod. 

83 Hvor mange tilfælde af omvendelse vil I ikke være vidne til! Hvor mange mirakuløse helbredelser 

af syge på krop og sjæl! Hvor vil du glæde dig, når du ser dine medmennesker, som hidtil har levet som 

pariaer, ligeledes manifestere de gaver, som du har lært dem at opdage i deres væsen! De, som troede, at 

de var arveløse, da de så jeres gaver, vil bekræfte, at I alle er mine arvinger, og at det, jeg giver jer, tager 

jeg aldrig fra jer, selv om jeg nogle gange holder det tilbage fra jer på grund af mine perfekte 

kærlighedslove. 

84 Vid, hvordan mit ord forbereder jer til at træde fast ind i handlingens tid og være et eksempel på 

åndelighed og ydmyghed. 

85 Nu er det tid til jeres forberedelse, fordi menneskeheden allerede er tæt på at vågne op. 

86 Jeg lader jer være vågne og bede, for I vil være vidner til store begivenheder, som vil ryste alle 

jordens folk. I vil se de mest forfærdelige krige, der har fundet sted i jeres verden. I vil se kampen mellem 

de forskellige religiøse samfund og doktriner, I vil se hungersnød, pest og død hærge nationer og byer, og 

alt dette vil være tegn på slutningen af en periode, en tidsalder. Men bagefter vil I se livets opstandelse. 

I vil se foreningen af folk, der har levet som fjender i århundreder. I vil være vidne til forsoning 

mellem folk og racer, I vil se den beseglet af nogle menneskers kærlighed til andre. I vil se den jordiske 

magt i de store religiøse samfund forsvinde, og frugterne af spiritualiseringen vil dukke op overalt. 
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I vil se mange mennesker, der er kendt som lærde, forvirrede, og I vil se de store talsmænd forvirrede, 

fordi de ikke ved, hvad de skal sige, fordi sandhedens lys vil påvirke dem. På den anden side vil de, der 

altid er blevet forfulgt eller ydmyget for deres kærlighed til retfærdighed og sandhed, se frihedens og 

retfærdighedens sol skinne i horisonten. 

87 Dette vil være det rette tidspunkt for menneskers åndelige fremskridt til at blive fuldt ud 

manifesteret og det åndelige liv, der eksisterer uden for menneskene, til virkelig at blive følt af dem. 

88 Det vil være materialismens sammenbrud, når mennesker, der kun har elsket verden, med åndens 

blik ser på det sande liv ─ når gerningsmændene til alt det onde, der plager menneskeheden, kaster deres 

bøger, hvori de ofte har benægtet sandheden, i ilden. 

89 Jeg, som ikke kan nægte nogen mit lys, vil give det til alle og dermed åbne sindets døre for 

inspiration som en invitation til visdom, evighed og ophøjelse. 

90 Undersøg, I disciple, min lære, og sig, om nogen af dens dele betyder tilbagegang, tilbageskridt, 

stagnation eller forvirring. 

91 Hvis din tro på mit ord er fuldkommen, så bær det uforgængeligt indpræget i din sjæl, så 

åndeligheden kan komme til udtryk i alle dine handlinger. 

92 Mit ord lover jer det rige, som efter min vilje skal skabes i jeres hjerte, så det kan oplyse jeres liv, 

og dets lys skal være i hjemmene, hos forældrene, i ægteskabet, hos børnene og hos medmenneskene, så at 

herskerne kan være generøse, lærerne kloge og dommerne retfærdige. 

93 Dette er min undervisning. Lad den ikke blive blandet sammen med de videnskaber, hvor 

mennesket kun søger at manifestere og realisere sin sjæl. 

94 Jeg har kaldt min lære for spiritualisme, fordi den lærer sjælens opstigning og åbenbarer 

mennesket alle de gaver, som det besidder til sin fuldkommenhed. 

95 Hvor få er der ikke indtil dette øjeblik af dem, der aner den sande essens af denne lære! Kun få er 

dem, der forstår Mig lidt efter lidt! Jeg kan se, at størstedelen af jer stadig er nedsænket i traditioner og 

skikke, som ikke gør jeres sjæl godt. 

96 Hvor meget frygt ser jeg ikke i mange hjerter, når det drejer sig om at opgive disse vaner, 

traditioner og handlinger, som I har skabt i mit Arbejde! Og hvor meget føler du ikke dit hjerte såret, når 

dette bliver sagt til dig, uden at du ønsker at forstå, at du for at følge disse traditioner giver afkald på den 

sande opfyldelse af Min Lov. 

97 Indse, at menneskehedens eksternaliserede tilbedelse af Gud til alle tider har været årsag til dens 

åndelige stagnation. Men du bør ikke falde i denne fejl igen og altid være opmærksom på, at for at gøre 

åndelige fremskridt og opnå fuldkommenhed er det vigtigt, at tilbedelsen af Mig er indre, ren, dyb og 

åndelig. 

98 Jeg vil prøve mit folk med visdom og retfærdighed for at befri dem fra uvidenhed eller fejltagelse. 

Jeg vil forhindre dem i at falde i fanatisme, og også derfor vil jeg prøve dem. 

99 For at elske jeres næste, for at sprede fred, for at gøre Mit Ord kendt, for at vise barmhjertighed og 

for at bede for menneskehedens fred, hvilket er den åndelige tilbedelse, som Jeg forventer af jer, har I ikke 

brug for ydre tilbedelseshandlinger ─ hverken i de forsamlingslokaler, hvor I samles, eller i jeres hjem. 

100  Husk: Så længe I ikke er forenet i en reel åndeliggørelse, vil jeres bøn ikke have den nødvendige 

kraft til at gøre sig gældende for jeres medmennesker. 

101  På grund af disse ord skal ikke de mennesker rejse sig, som mener, at de er rene nok til at dømme 

deres medmennesker. Thi sandelig, siger jeg eder, det er mig alene, som kan dømme den enes og den 

andens gerninger. 

102  I må heller ikke dømme eders brødre, selv om den time kom, hvor I skulle se dem forråde mig. 

For I skal huske, at jeg har sagt jer, at jeg alene kan dømme åndelig renhed eller urenhed. 

"Døm ikke," har jeg sagt til jer, men giv gode råd, prøv at undgå at friste jeres medmennesker. Men 

hvis I ikke kan gøre noget af dette, så stræb efter at forblive i sandheden. Så vil den dag komme, hvor de, 

der er kommet på afveje, vil vende tilbage til stien, overbeviste om deres fejltagelse og komme til at tro, at 

I har holdt fast ved mine bud. 

103  Vågn og bed, så I kan være forenet og i fred. I er allerede i de sidste dage af mit ords sidste dage, 

og jeg ønsker, at når den sidste dag kommer, vil jeg finde jer åndeligt forenede. 
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104  Jeg har givet jer mange lektioner, så I ved, hvordan I kan forhindre en af jeres brødre og søstre i at 

adskille sig fra folket. Forstå, at de, der har været i stand til at høre Mig meget lidt, kan være svage. Giv 

dem styrke og tro. 

Selv blandt dem, der ofte har hørt mig, kan der være hjerter uden fasthed, så du kan give dem varme og 

opmuntring på livets vej. 

105  Når I er forenet, o folk, vil I samles for at bede for verdens fred og sende jeres sjæl, der på tankens 

vinger er forvandlet til en fredens due, til nationerne. 

106  Forvent aldrig, at resultatet af dine bønner skal komme med det samme. Nogle gange må du vente 

lidt, nogle gange må du vente længe, og nogle gange vil du ikke engang kunne opleve at få det, du har bedt 

mig om, realiseret. Men din mission er ikke desto mindre blevet udført. 

107  I skal så fredens frø, men jeg siger jer igen, at I ikke skal forvente at høste før tiden. Du skal lade 

dette frø spire, spire, vokse og bære frugt, og først derefter skal du høste høsten og lade din sjæl blive fyldt 

med tilfredshed. 

108  Disciple, undrer jer over, at I lærer alt dette gennem en af jeres brødre og søstre, som jeg har 

forvandlet til et af mine redskaber, så I kan være vidner til de gerninger, som min kraft gør ved at 

forvandle et klodset væsen til et væsen, der er åndeligt nyttigt for alle, og ved at forvandle en synder til et 

væsen, der er rent af hjerte og sind til at viderebringe mit ord. 

109  Jeg har også betroet jer mine stemmebærere, så I kan føre dem til fremskridt og fuldkommenhed; 

og nu, i de sidste dage af mine proklamationer, nyder de samfund, som har været i stand til at føre deres 

stemmebærere til ophøjelse, den åndelige "smag" af en moden frugt, som er blevet plejet med 

udholdenhed og kærlighed. 

110 Ikke alle har forstået at gøre dette, for mange af dem har forsømt stemmebærerne, har forladt dem. 

Andre har de berøvet deres livsblod uden hensyn eller barmhjertighed, og andre igen har de afskåret de 

grønne grene af livets træ. Der har du årsagen til den bitre smag, som folkemængderne ofte har fået i stedet 

for sødme, og deraf er opstået mange fejltagelser, såsom at betragte det som perfekt, som kun har været en 

ufuldkommenhed hos stemmebæreren, eller at tilskrive mig urenheder, materialiseringer eller 

ufuldkommenheder hos stemmebærerne. 

Efter min afrejse skal I skille hveden fra spidsen, det vil sige, I skal fjerne alle de urenheder, der skulle 

være blevet tilføjet mit ord, så I kan bære denne lære ud i verden. 

111. Hvis nogen skulle spørge dig, hvorfor Jeg gav Mig selv til kende gennem så mange 

stemmebærere, skal du fortælle dem, at hvis Jeg var kommet for at overbringe Mit Ord, som Jeg gjorde i 

Jesus på den tid, ville én person have været nok for Mig. Men da Min manifestation skete gennem simple 

og uuddannede mennesker, og Mit budskab samtidig var meget stort, kunne et enkelt menneskeligt 

intellektuelt organ ikke være tilstrækkeligt, men der måtte være så mange, som det ville være nødvendigt. 

112. Fra Roque Rojas, forløberen for Min forkyndelse, gennem hvem Elias talte, og fra Damiana 

Oviedo, gennem hvem Jeg gav Mit første ord i denne tid, til de sidste stemmebærere, har hver enkelt af 

dem kun offentliggjort en del af Mit værk, men ikke hele Mit budskab. 

113. For eksempel meddelte jeg jer gennem Roque Rojas, at den tredje æra var ved at gryende for 

menneskeheden. Jeg har åbenbaret for jer åbningen af det sjette segl, som indeholder visdom, dom, gaver 

og opfyldelsen af mange gamle profetier, der skal udgyde deres lys over enhver ånd og alt kød. 

114. Hemmeligheden om "karakteristikken" eller "mærket" blev afsløret for jer af denne mand, og han 

mindede jer om det symbolske antal af de udvalgte i den tredje æra. 

115. Senere blev formålet med mit komme afsløret for jer gennem Damiana ─ de gaver, som hver 

enkelt discipel bar i sig, og også datoen, hvor min manifestation ville slutte. Fra disse læber kom det ord, 

som min Ånd bragte dengang og udtrykte gennem enkel undervisning og små lignelser for de første 

disciple. 

Men det åndelige ord kom også fra Maria som et budskab af uendelig ømhed og ubeskrivelig trøst til 

ethvert bedrøvet hjerte. 

116 Med Roque og Damiana var alt kun en begyndelse, et løfte. Men som årene gik, trængte de 

stemmebærere, der fulgte efter dem, mere og mere ind i mysteriet om stemmebærerens opgave, hvilket 

gjorde det muligt for mit ord at blive mere omfattende, for mit arbejde at få en klar form og for 

mysterierne at blive opklaret. 
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117. Hvor mange hjerter er ikke blevet opmuntret og trøstet, når I har hørt Mit Ord gennem Mine 

udvalgtes tankeorgan! Hvor mange sjæle er ikke blevet frelst fra mørket, fordi de har hørt mig gennem 

mæglingen! 

118 Jeg velsigner mine stemmebærere, som forstod at forberede sig og helligede sig til min tjeneste. 

119. Men Jeg fortæller jer også, at mange af Mine børn har vendt Mig ryggen og fornægtet Mig på 

grund af manglende åndeliggørelse af stemmebærerne. Dem tilgiver jeg og giver dem mulighed for selv at 

rydde op efter deres pletter. 

120 Kære folk: Vågn og bed indtil de sidste øjeblikke af min manifestation, så I kan begynde den nye 

fase af min manifestation med et fast skridt fra ånd til ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 357 
1 På denne dag står en ung mand og en jomfru foran Mig for at bede Mig om, at deres forening må 

blive velsignet og bekræftet af Min kærlighed. 

2 Og jeg modtager jer, mine børn ─ ikke kun i denne time, for I har altid været med mig, og jeg med 

jer. 

3 I kommer for at fejre jeres forening, men jeg siger jer: I har længe været forenet af skæbnen. Men 

det er stadig nødvendigt for folk at fejre en handling, der bevidner fællesskabet, ægteskabet mellem de to 

mennesker, så det åndeligt og menneskeligt anerkendes og respekteres. 

4 I deltager ikke i en ceremoni, I kommer for at modtage en kærtegn, råd fra Faderen og instruktion 

fra Mesteren. 

5 I er to sjæle, to hjerter, der forenes til et enkelt væsen og en enkelt vilje. I har været langt fra 

hinanden i forskellige verdener og er kommet til jorden ─ først den ene og så den anden, og i denne 

overgang er I blevet testet i jeres kærlighed, i jeres tålmodighed, og I har været trofaste mod mig. I har 

holdt jeres løfter ved at overvinde alle forhindringer med kærlighed og tro. 

6 Du er i nærvær af din Herre, som pryder din sjæl og opmuntrer den, så du med denne vanskelige 

opgave, som jeg påpeger for dig, kan opfylde det mest sublime, som jeg har givet menneskene i det 

menneskelige. 

7 I går nu ind i denne institution af kærlighed, offer og liv ─ af afsavn og lydighed mod skæbnen ─ 

for at opfylde et ideal. Og for at jeres skridt på den nye vej kan være sikre, kommer I med ønsket om lys, 

og det udgyder jeg rigeligt over jer. 

8 Du menneske: De evner, som jeg gav det første menneske på jorden, har jeg også givet dig: Talent, 

vilje og energi ─ også styrke, liv og frø. Du holder symbolsk et sværd i din højre hånd og et skjold i din 

venstre hånd. For det jordiske liv udfordrer jer til en kamp, hvor I mænd er soldater, vogtere af fred, 

retfærdighed og dyd, forsvarere af menneskeheden. 

Jeg gør jer til soldater i denne kamp og placerer en jomfru på jeres venstre side, tæt på jeres hjerte, på 

jeres venstre side. Hun er åndeligt, moralsk og fysisk en blomst, som jeg passer i en dejlig have ─ en 

lysthave, som ønskes af menneskelige lidenskaber, og som Maria, den Guddommelige Moder, altid vogter 

og beskytter og vander med det krystalklare og rene vand fra sin jomfruelighed og kyskhed. 

9 Du bad mig ydmygt om denne blomst, og jeg gav den kærligt til dig. Det er det største, som 

mennesket kan få i dette liv. 

Du er ikke bundet til dine forældre. For for at opfylde denne skæbne bevæger du dig væk fra dem og 

forbliver på livets kampens vej. Også dine børn vil forlade dig, når tiden er inde til at gå deres skæbne i 

møde, de vil forlade forældrenes hjem, og så vil kun hans livsfælle forblive tæt på mandens hjerte ─ den 

kvinde, han valgte, som delte hans glæder og lidelser, og hvis forbindelse med ham kun døden kan bryde. 

10 Det er mit kærlighedsord, der forener jer og giver styrke til jeres virksomhed. 

11 Løft jeres ansigt, gå med faste skridt, vær for hinanden som en stav! Vær en kærlig kappe, der 

tørrer tårerne, siger jeg til jer begge. For åndeligt set er I begge ens, i ånden er der ingen køn eller forskel. 

Ingen af jer står over den anden. Men når jeg først er inkarneret, har jeg sat manden før kvinden. 

12 At være menneske er en prøve for sjælen, som jeg udsætter den for. At være kvinde er også en 

reparation for sjælen. 

13 Mennesket har magt, og det skal altid bruge den med forstand. I kvinden, som blev skabt med 

ømhed og følsomhed, bor kærlighed og offervilje, og begge dele supplerer hinanden. Fra denne forening, 

fra dette fællesskab mellem sjæle og kroppe, springer livet frem som en uudtømmelig strøm. Fra dette frø 

og denne frugtbare jord spirer det frø, der ikke har nogen ende. 

14 Jeg velsigner dig og forener dig med min Mesterens arm, med mit guddommelige kys. Jeg 

efterlader jer som et eksempel blandt dette folk, fordi I er kommet hertil med åndelig forberedelse og med 

ærbødighed. 

15 Folket skal tjene dig som vidne, og jeg holder dem ansvarlige for dig. Jeg ønsker, at de med deres 

ophøjelse i dette øjeblik skal strø din vej med lykke, at de altid skal glæde sig over at se dit smil og din 

fred og velsigne dig i din mangfoldighed, ligesom jeg velsigner dig. Dette er min vilje. 
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16 Det var ikke en præstes hånd, der bekræftede jeres pagt, men min evige lov, min kærlighed. Jeg 

fører dig ad den vej, der fører dig til fuldkommenhed, og når din livsrejse er slut, skal du aflægge regnskab 

for din Herre. Og i det øjeblik vil du igen høre lyden af dette ord ─ dog ikke længere lyden af den 

menneskelige stemme, men den, som du hører i din samvittigheds dybder, og du vil sige: "Faderen, som 

har udstukket vejen for vores sjæl, fortæller os i dag, at vi er nået frem til målet og skal præsentere vores 

arbejde." 

Der venter jeg på jer i mit hjem på toppen af bjerget, så I kan se jeres Herre. Jeg vil modtage dig i dette 

øjeblik, give dig mine goder og velsigne dig. 

17 I dag giver jeg dig frøet, blot et enkelt, men i morgen skal du give det tilbage til mig mangfoldigt. 

Men hvis du vil vide, om dit arbejde er til glæde for mig, kan du se, hvornår dit hjerte behager dig og giver 

dig tilfredsstillelse. 

Maria velsigner også jer, giver jer varme og lykke, inviterer jer til at gå skridt for skridt på dydighedens 

vej, altid med den dyd og tålmodighed, som hun har givet jer et eksempel på. 

18 Jeg velsigner jer og forener jer. 

19 Folkens, dette er mine sidste proklamationer gennem menneskelig handling. "Hvordan vil vi fejre 

denne ægteskabshandling i fremtiden?" spørger I mig, kære disciple, og jeg svarer jer: Gør det i jeres 

fællesskab. Foren jer foran dem, der har forberedt sig som apostle for denne lære. Men de vil ikke forene 

jer, for jeg har ikke overladt denne opgave til nogen mand. Jeg er Herren over din skæbne. Forbered jer 

fysisk og åndeligt på at komme i fællesskab med mig, så vil jeres livspagt forblive uudsletteligt skrevet i 

den evige bog. 

20 Hvis I i dette højtidelige øjeblik, hvor to væsener forenes til at danne ét og gå denne vej af 

kærlighed, selvfornægtelse og offervilje, ønsker at læse min lære ─ den, der taler om disse ting, kan I gøre 

det. På mit ord vil jeres hjerter blive opmuntret i deres beslutsomhed, og jeres skridt vil blive sikre. 

21 Jeg ønsker, at I skal leve med denne enkelhed og kalde dem lykkelige, der fejrer deres ægteskab 

med tilfredshed og glæde. For de vil modtage nåde og velsignelser på deres rejse gennem livet. 

22 Dine medmennesker fra forskellige religiøse samfund vil komme, og mens nogle vil forstå 

sandheden i denne åndelige handling, vil andre blive forargede. Men I vil med jeres dydige gerninger 

bevise, at I er blevet velsignet af mig, og jeres forening er uopløselig. 

23 Jeg har sagt jer på denne dag, at det øjeblik, hvor denne handling fejres, kun er en bekræftelse af 

jeres pagt. For I var bestemt til at mødes før, og der var allerede tiltrækning og kærlighed mellem jer. Jeg 

tillader og pålægger jer at udføre denne handling i jeres familie, venner og forældres nærvær, så jeres 

ægteskab kan blive anerkendt og respekteret. 

24 Indtil videre er menneskets ophøjethed og intuition ikke stor nok til at erkende, at to mennesker er 

forenet i en hellig pagt i mit navn, selv uden at være blevet forenet af en embedsmand eller en præst. Men 

den tid vil komme, og så vil der ikke være nogen tvivl hos hverken manden eller kvinden, når de mødes. 

De vil genkende den time, som jeg har fastsat, og de vil vide, hvordan de skal forberede sig til at fejre 

deres ægteskabelige forening med tillid og sikkerhed, og samfundet vil ikke fordømme dem, fordi de ikke 

er blevet konfirmeret af en præst foran et alter. Den tid vil komme, men først, mens verden bevæger sig 

opad i sjælen, skal I handle, som jeg har instrueret jer i dag. 

25 I den anden æra gik jeg ind i mange pars hjem, som var blevet gift i henhold til Moseloven, og ved 

I, hvordan jeg fandt mange af dem? Skænderier, der ødelægger frøene til fred, kærlighed og tillid. Jeg så 

fjendskab og uenighed i deres hjerter, ved deres bord og i deres lejr. 

Jeg kom også ind i mange hjem, som ─ uden at deres ægteskab blev bekræftet ved lov ─ elskede og 

levede som lærker i deres rede, hvor de kærtegnede og beskyttede deres lille skat. 

26 Hvor mange er der ikke, som bor under samme tag, men som ikke elsker hinanden, og da de ikke 

elsker hinanden, er de ikke forenede, men åndeligt adskilte! Alligevel lader de ikke deres splittelse blive 

kendt af frygt for guddommelig straf eller menneskelige love eller samfundets dom, men dette er ikke 

ægteskab; med disse mennesker er der hverken fællesskab eller sandhed. 

Alligevel fremviser de deres falske fælleshed, besøger familier og kirker, går ture, og verden 

fordømmer dem ikke, fordi de forstår at skjule deres mangel på kærlighed. På den anden side er der 

mange, der elsker hinanden, som må gemme sig, skjule deres virkelige enhed og udholde manglende 

forståelse og uretfærdighed. 
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27 Mennesket har ikke udviklet sig højt nok til at gennemskue og bedømme sin næstes liv korrekt. De 

mennesker, der har de åndelige og verdslige love i deres hænder, anvender ikke sand retfærdighed til at 

straffe sådanne tilfælde. 

Men de tider med forståelse og indsigt, som jeg annoncerer til jer, hvor menneskeheden vil blive 

fuldkommengjort, vil komme, og så vil I opleve, som i patriarkernes tid før Moses, at de elskendes forening 

vil finde sted, som jeg har gjort det i dag med mine børn: på en åndelig måde. Sådan skal I også gøre i de 

kommende tider: i nærvær af forældrene til dem, der skal forenes, af venner og slægtninge, i den største 

åndelighed, broderskab og glæde. 

28 Når der først er fred og god vilje i overflod på jorden, vil I se mine guddommelige institutioner 

blomstre, og mine love vil gøre jeres liv smukkere. Tiderne med fred, harmoni og velvære vil vende 

tilbage uden at jeres civilisation eller jeres videnskab vil blive forringet. Jeg siger jer snarere, at hvis 

mennesket, trods sin mangel på arbejde på sig selv, har opdaget mange ting på grund af mangel på 

ophøjethed, kærlighed og barmhjertighed, og har stjålet mange af naturens hemmeligheder ─ hvor meget 

mere vil det så ikke opnå, hvis det stiger op til mig og beder om at jeg åbenbarer ham hemmelighederne og 

oplyser hans væsen til at udføre store, velgørende gerninger! Jeg vil give mennesker mulighed for at gøre 

denne verden til et rige af lys, frelse og velvære for alle mine børn, fordi jeg ønsker, at I skal besidde min 

visdom og fred. 

29 Jeg indhyller dig i lyset fra min Universelle Stråle, som stiger ned og trænger ind i dit hjerte og 

etablerer der sit hjem, sit tempel. I den modtager jeg jeres offergave, hyldesten fra jer, som elsker mig, og 

jeg hører jeres stemme, som på samme tid er en anmodning og lydighed mod min vilje. 

30 På trods af de ulykker, I går igennem, viser I jer stærke på grund af jeres ophøjelse, og I føler jer 

glade for at være mine disciple. I er involveret i en stor åndelig og jordisk kamp, gør brug af den tid, jeg 

har givet jer, og i denne kamp forventer I at høste frugten i rette tid. 

Dit arbejde på jorden vil give sit udbytte dag efter dag, når du går til hvile, og dine åndelige værker vil 

blomstre fuldt ud, når du har nået slutningen af din mission i opfyldelsen af mine love. 

31 Fra din sjæl kommer en konstant bøn om fred og lindring for andre folk, der lider uendeligt meget 

mere end du. 

Der er rapporter om ødelæggelse, fortvivlelse og død i dit land, som fylder dig med smerte og frygt ─ 

ikke for dit eget eller din families liv, men for andre langt væk fra dig, som lider, og som er dine naboer. 

Jeg føler medfølelse, når jeg hører jeres bønner, og når jeg bringer jeres budskaber om fred og 

barmhjertighed til disse nationer. 

32 Kære disciple, I bor i hjertet af dette kontinent. Det har behaget mig at sende jeres israelitiske sjæle 

til dette rige og frugtbare land med dets strålende sol, med en lysende himmel, med dale og bjerge dækket 

af grønt, smukke og vandige floder og vidunderlige blomster ─ alt det, der kan forfriske og forskønne jeres 

jordiske liv. Men midt i denne pragt og ynde truer en nådesløs krig miljøet. 

     Du bliver ramt af smerteråb, klageskrig, blasfemier og fornærmelser. Men jeg kan ikke se nogen 

krigsstemning blandt jer, I har ikke grebet til våben for at forsvare jer eller angribe. Jeg ser i denne nation 

kun overgivelse til retfærdighed og modvilje mod menneskelig ondskab. Men jeg beder dig om noget 

mere end det. Jeg ønsker at se din tillid til mig, din åndelige forberedelse til at hjælpe din næste i hans eller 

hendes prøvelser. 

33 I dag, som i tidligere tider, lever menneskeheden indviklet i krige. Den har ikke villet nære fredens 

frø, men disse frø vil altid falde som manna i ørkenen i hjertet på ethvert menneske, der hungrer efter fred. 

34 Jeg har sendt væsener af stor højde ind i familiernes skød for at inkarnere ─ engle, der fra barnsben 

har til opgave at bøje og gøre menneskers hjerter af forskellige racer og trosretninger kærlige. Men hvad 

har menneskeheden gjort ved disse udsendinge: den har tvivlet på deres budskab, forfulgt og dræbt dem. 

35 Jeg så folk føre morderiske krige i de tidligste tider: I det gamle Fønikien og Syrien og blandt 

romerne og grækerne. Der var ingen respekt, kærlighed og retfærdighed ─ hverken indbyrdes eller fra et 

folk til et andet folk. Aldrig løftede den stærke den svage, aldrig rakte den mægtige sin hånd ud mod den 

fattige. Han, der viste civilisationens lys, bragte det ikke med kærlighed, med ægte idealisme, til de folk, 

der var i mørket. Hans erobringer skete altid med magt, ved fjendskab, magtbegær eller uretfærdighed. 
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Da jeg, Faderen, så, at der herskede uvidenhed hos nogle som hos andre, sendte jeg i skødet på de folk, 

der var forskellige i deres verdenssyn og skikke, mine profeter og pionerer, for at de skulle tale om den 

eneste sandhed og føre dem til et og samme mål. 

     De talte og forberedte menneskenes sind på mit komme i den æra, som I nu kalder den anden æra. Og 

da tiden for mit komme var kommet, bekræftede jeg de trofaste profeters ord, og alt gik i opfyldelse, som 

de havde sagt. 

36 Min undervisning var ikke kun beregnet på det jødiske folk, selv om det var det åndeligt forberedte 

folk, der allerede i de tidligste tider var blevet renset gennem store prøvelser til at modtage Messias i sit 

skød. Men det testamente, som jeg betroede ham, var beregnet til alle mennesker af alle racer. 

Blandt dette folk optrådte apostle, martyrer og et stort antal mænd og kvinder, som levede et 

eksemplarisk liv og forstod at så kærlighedens frø. Men også i andre hjemlande og i lande langt fra Judæa 

begyndte mit ord at blomstre, som mine første disciple havde bragt med sig. 

37 Men det var nødvendigt, at i denne "Nye Verden", beboet af mennesker, der elskede Mig inderligt 

og søgte Mig for at tilbyde deres gave og offer, ville lyset gryde, Mit budskab om kærlighed, Min lære 

ville ankomme, som kun kræver, at I elsker hinanden i Mig. 

38 Jeg accepterede den ufuldkomne tilbedelse af de skabninger, der elskede mig, fordi den blev 

tilbudt uvidende. Senere, da afstanden mellem de to kontinenter blev overvundet, og frøet blev bragt hertil 

for at blive spredt i denne Nye Verden og lagt i dens indbyggeres kærlige hjerter ─ hvor meget 

uretfærdighed og vold udøvede de, der kaldte sig selv for mine disciple, ikke over for disse mennesker 

med enkle hjerter og opløftede sjæle! 

39 Deres rene og oprigtige ritualer og skikke fik kun kritik og hårdhed fra dem, der anså sig selv for 

overlegne og alligevel viste tegn på den største tilbageståenhed. Kun langsomt modtog dette folk min arv 

gennem de trofaste disciple og forstod deres guddommelige renhed og oprindelse. 

40 I dag ser jeg dig truet på ny, omgivet af mægtige folk, der begærer din arv og forstyrrer din sjæl. I 

har endnu ikke nået toppen af jeres pragt, men I vil stadig stråle åndeligt og jordisk. Jeg advarer jer, for at I 

ikke skal falde i sløvhed, at I skal bede og vogte over jeres arv. 

41 Jeg er kommet til jer i denne tid, og jeg giver jer igen min arv af kærlighed. Min sæd går ikke til 

grunde. Den kan blive pisket af kraftige storme. Men når dens aks bliver revet af af elementerne, falder 

kornene ned i jorden og spirer igen og formerer sig uophørligt. 

42 I vil være lys i denne verden, jeres nation vil være en fakkel for de andre nationer, så længe I elsker 

fred og godhed i alle dens former. Blandt jer er der allerede nogle af dem, som vil blive fredens apostle. 

Jeg har forberedt deres sjæle, så at dette lys kan blomstre i deres ord og i deres instruktioner. Så vil det 

lykkes jer, der arbejder åndeligt, sammen med jeres ledere, der er bekymrede for dette folks velfærd, at 

udvide jeres fordele til dem, der tørster efter fred, sandhed og retfærdighed. 

43 Lyset kom symbolsk fra øst til vest, men nu vil dette budskab, som jeg har bragt jer, bevæge sig fra 

vest til øst, og begge dele vil smelte sammen til én, ligesom sandhedsviden, civilisationerne og racerne vil 

smelte sammen. Når I så har forenet jer, vil I indse, at lyset ikke er kommet fra menneske til menneske, 

men fra den guddommelige ånd til hans børn. 

44 I dag afviser mange mig, fornægter mig og forsøger at skabe nye måder at gøre det på. Men lovens 

lige og smalle vej er overalt, hvor der er mennesker. For denne lov er i hjertet, i talentet og i ånden hos 

ethvert menneske ─ en enkelt vej, som I vil nå Mig ad, og som altid kalder på godhed, barmhjertighed og 

forsigtighed. Du vil kunne blive tynget af store prøvelser og bryde sammen under deres vægt. Men hvis du 

elsker retfærdighed, vil du rejse dig stærkere end før og triumfere, for kun godhed varer ved gennem 

tiderne. 

45 Hvis du ønsker fred for et folk, er det ikke nødvendigt for dig at gå til dem. Skab fred i dit hjerte 

eller i dit hjem. Dette vil være nok til at skabe harmoni og enhed i dette folks ånd. 

46 Både godt og ondt kan overføres på afstand. Derfor har jeg lært jer at komme dem til hjælp, der har 

brug for jeres hjælp, uanset om de er tæt på eller langt væk, med en forberedt sjæl. Men pas på med at 

sende tanker, der opildner til krig. Ønsk ikke, at en nation skal besejres og en anden nation skal vinde, for 

denne indflydelse vil komme og forårsage omvæltninger. Elsk først og fremmest og vær overbærende over 

for alle dine medmennesker. 
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47 Hvis I rystes af smerten hos de sårede, der har lidt under krigens nådesløshed, og I ønsker at sende 

dem lidt fred og trøst, så opsøg den nærmeste syge, tag ham som stedfortræder for de fraværende, og læg i 

mit navn jeres barmhjertighed i ham, og jeg vil kærtegne og helbrede en mængde syge mennesker i disse 

smertefyldte nationer. 

48 Sørg for, at dit hjem er et tempel, hvorfra lyset stråler ud og omslutter dem, der omgiver dig, og at 

andre uden for disse grænser føler velvære og får del i din forberedelse. 

49 Snart vil I fejre Messias' fødsel. De dage nærmer sig, hvor menneskeheden vil huske denne 

begivenhed. De folkeslag, der stadig lever i fred, vil fejre det med glæde. Men der er mange mennesker i 

fjerne nationer, for hvem en trængselstid er kommet, og som vil forsøge at glemme bekymringen og 

frygten for et øjeblik, at påkalde min Ånd og genkalde sig mindet om denne begivenhed. Andre lider 

allerede under følgerne af en krig, der har gjort dem forældreløse, har kastet dem ud i elendighed og 

tvunget dem til at kende alle former for smerte. 

50 Jeg vil indhylle alle i min kærlighed, jeg vil besvare deres bønner, og en strøm af lys vil skinne ned 

over denne menneskehed. 

51 Det er nødvendigt, at I forbereder jer, at I bevarer i jeres hjerter al den kærlighed, som jeg har 

åbenbaret for jer ved mine to lejligheder, så I kan elske hinanden med fuldkommen kærlighed og altid 

være forbedere og mæglere for sand retfærdighed. For jeg har udvalgt dig til at indgå en pagt med alle 

mennesker ved din mægling. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 358 
1 Salige er I alle ─ ikke kun her, men alle steder, hvor I samles for at være sammen med jeres Fader 

─ som hører hans ord som én sjæl. 

2 I har meget kort tid tilbage til at modtage Min undervisning gennem munden på Mine 

stemmebærere, så I kan lære at forberede jer på at høre Mig bagefter i åndelig stilhed. Men jeg siger jer 

sandelig, at jeg aldrig vil forlade jer, jeg vil altid være lige så tæt på jer som i disse øjeblikke. 

3 Jeg er allestedsnærværende, jeg er i hele universet og i hvert af mine børn. Men ikke alle føler jeres 

Faders nærhed, jeres Guds nærvær. 

4 Jeg har min helligdom i dit hjerte, og jeg har givet dig nøglen, så du kan åbne den. Men det skal 

komme af din egen vilje, det er din pligt. 

5 Jeg har givet jer ånd, som er en del af mig selv, og en materiel skal til at leve i på jorden. Men 

sandelig siger jeg jer, at hvis I ved, hvordan I kan overvinde de prøvelser, I skal gå igennem i dette liv, vil 

I opnå åndelig frigørelse. 

6 I den første tid gav jeg oplyste åndelige væsener den mission at inkarnere på denne planet og tale 

til menneskeheden som profeter. I den anden æra blev mit guddommelige ord af min store barmhjertighed 

menneske i den anden æra, så I bedre kunne forstå jeres Gud. Jeg kom i Jesus for at tale til jer om 

kærlighed. Og nu, i den tredje æra, er jeg endnu en gang kommet ─ i Ånden ─ for at give jer min 

undervisning. 

7 Der er gået meget tid, før menneskeheden har nået åndelig modenhed. I er altid bukket under for 

de to yderpunkter: Den ene har været materialisme, hvor I søger større verdslige fornøjelser, men det er 

faktisk skadeligt, fordi det forhindrer ånden i at udføre sin opgave. Men I skal også undgå den anden 

yderlighed: "kødets" aflivning, den totale fornægtelse af alt, hvad der hører til dette liv; for jeg har sendt 

jer til denne jord for at leve som mennesker, som mennesker, og jeg har vist jer den rette vej, så I kan leve 

på en sådan måde, at I "giver kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er". 

8 Jeg har skabt denne verden til dig, med al dens skønhed og fuldkommenhed. Jeg har givet dig den 

menneskelige krop, hvorigennem du kan udvikle alle de evner, jeg har givet dig for at opnå 

fuldkommenhed. 

9 Faderen ønsker ikke, at I skal nægte jer selv alt det gode, som denne verden tilbyder jer. Men du 

bør ikke sætte kroppen over sjælen, for kroppen er forgængelig, men sjælen hører evigheden til. 

10 Kæmp, kæmp, kæmp for at opnå fuldkommenhed i sjælen. Jeg har vist dig vejen til at nå dette mål. 

Jeg har betroet jer bønnen som det "våben", der er bedre end ethvert materielt våben til at forsvare jer mod 

forræderi på livets vej. Men du vil få det bedste våben, når du opfylder min lov. 

11 Hvad består bønnen af? Bøn er bøn, bøn, forbøn, tilbedelse og åndelig fordybelse. Alle dens dele 

er nødvendige, og den ene kommer af den anden. For i sandhed siger jeg til jer: Bønnen består i, at 

mennesket beder mig om at opfylde sine ønsker, at tilfredsstille sine længsler ─ det, som det anser for det 

vigtigste og mest frelsende i sit liv. Og sandelig siger jeg jer, mine børn, at Faderen hører bønnerne og 

giver hver enkelt det, han har mest brug for, når det er til hans bedste. Men pas på, at du ikke beder om 

noget, der er i modstrid med din sjæls frelse. For de, der kun beder om materielle goder, om legemlige 

glæder og forbigående magt, beder om at få deres sjæl lagt i lænker. 

12 De fysiske glæder bringer kun lidelse ─ ikke kun i denne verden, men også efter overgangen til 

den åndelige verden; for selv der kan disse fysiske begærs indflydelse nå frem; og fordi sjælen ikke kan 

frigøre sig fra dem, bliver den fortsat plaget af disse begær og ønsker at vende tilbage til jorden igen og 

igen for at reinkarnere og fortsætte med at leve materielt. Derfor, mine børn, bed kun om det, som I 

virkelig har brug for til jeres sjæls bedste. 

13 Den anden slags bøn, forbøn, udspringer af kærlighed til jeres næste, den kærlighed, som jeg lærte 

jer som Mester, da jeg kom til verden. Bed for jeres brødre og søstre nær og fjern, for dem, der lider under 

krigens konsekvenser i de forskellige nationer, som lider under tyranni fra denne verdens midlertidige 

herskere. 

14 Forbered jer, mine børn, bed for jeres medmennesker, men selv i denne forbøn skal I vide, hvordan 

I skal bede, for det vigtige er sjælen. Hvis en bror, dine forældre eller dine børn er syge, så bed for dem, 

men insister ikke på, at de skal blive i dette liv, hvis det ikke er det, sjælen har brug for. Bed hellere om at 
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få denne sjæl frigjort, at den bliver renset i sine lidelser, at smerten fremmer sjælens opadgående 

udvikling. Det er derfor, at Mesteren allerede i den anden tid lærte jer at sige: "Fader, din vilje ske". For 

Faderen ved bedre end nogen af sine børn, hvad sjælen har brug for. 

15 Den tredje slags bøn, tilbedelse af den guddommelige ånd, betyder tilbedelse af alt det fuldkomne; 

for gennem denne slags bøn kan du forene dig med fuldkommenheden, med den kærlighed, der omfavner 

hele universet. I tilbedelse kan I finde den tilstand af fuldkommenhed, som I alle skal nå, og tilbedelse 

fører jer videre til åndelig kontemplation, som sammen med tilbedelse bringer jer til foreningen med den 

guddommelige ånd, kilden til evigt liv ─ den kilde, der giver jer styrke dag efter dag til at nå Faderens 

rige. 

16 Det er sådan, I skal bede: Begynd med bøn og slut med åndelig fordybelse. Det vil give dig styrke. 

17 Når I så er godt forberedt, skal I ikke kun kæmpe for jer selv, men også hjælpe jeres 

medmennesker til at følge denne vej. For I kan ikke opnå jeres frelse for jer selv alene, men må kæmpe for 

at opnå hele menneskehedens frelse. 

18 Folk råber: "Hvis der findes en Gud af barmhjertighed og kærlighed ─ hvorfor skal de gode lide 

under de ugudelige, de retfærdige under synderne?" Sandelig, mine børn, jeg siger jer, at ingen kommer i 

denne verden for sin egen frelse alene. Han er ikke et ensomt individ, men er en del af en helhed. 

19 I et menneskeligt legeme, lider et sundt og perfekt organ ikke, når de andre organer er syge? 

Dette er en materiel sammenligning, så du kan forstå det forhold, der eksisterer mellem hver enkelt 

person og de andre. De gode må lide under de onde, men de gode er ikke helt uskyldige, hvis de ikke 

arbejder for deres brødre og søsters åndelige fremskridt. Men som individ har hver enkelt sit eget ansvar, 

og da han er en del af Min Ånd og ligner Ham, har han vilje og intelligens til at bidrage til alles fremskridt. 

20 Siden den første æra har jeg talt til jer gennem mine profeter for at vejlede jer, men ikke for at 

tvinge jer til at opfylde min lov. 

Men tiden er gået, og den menneskelige åndelige sjæl har udviklet sig, er blevet moden og kan nu 

forstå sin mission som åndelig sjæl. Menneskeheden, som er så tæt på afgrunden, på fortabelsen, har brug 

for åndelig hjælp fra jer. 

21 Det er kampen, den endelige kamp, den mest frygtelige og forfærdelige kamp mellem mørket og 

lyset. Alle mørkets ånder forener sig på dette tidspunkt, og alle lysets ånder må konfrontere denne magt. 

22 I, som har hørt mig, I, som bærer Helligåndens lys i jer, vågn op! Spild ikke længere tiden med 

jordiske fornøjelser, med tidsmæssige mål. Kæmp for menneskeheden, kæmp for at Faderens rige skal 

komme til denne verden. Det er den opgave, jeg giver alle, fra de mindst til de mest veluddannede. 

Den åndelige verden er med jer og frem for alt Faderen fuld af kærlighed, fuld af barmhjertighed ─ 

Faderen, der med uendelig smerte ser den lidelse, som mennesker påfører hinanden. 

23 Dette er lysets kamp mod mørket, og hver enkelt af jer må kæmpe, indtil sejren er vundet. 

Bed, mine børn, med al oprigtighed. Følg den vej, som Faderen viste dig, da han talte til dig om bøn på 

denne nådens morgen. Det er jeres mission, det er sådan I vil opnå åndeliggørelse for jer selv og frelse for 

dem, som I beder for. 

24 Den time er allerede nær, hvor I for sidste gang vil høre min stemme gennem menneskelige 

instrumenter. Men Faderen siger jer igen: I har intet at frygte efter 1950, hvis I er forenet i kærlighed. 

25 Tro ikke, at jeg kun søger dem, der er rene af hjertet ─ nej, jeg søger de fortabte, de plettede, som 

er dem, der har mest brug for min barmhjertighed. Jeg tror heller ikke, at jeg har præferencer ─ hverken 

for dem, der lever i luksus, eller for dem, der lever i fattigdom. Jeg søger den sjæl, der har brug for lys ─ 

de syge, de trængte, de sultne, og jeg opfylder disse behov hos de rige såvel som hos de fattige. 

26 Jeg kommer til alle for at bringe dem et budskab om lys, trøst og håb ved hjælp af en undervisning 

fuld af kærlig retfærdighed. Sandelig siger jeg jer: Den, der kommer til at drikke fra denne kilde, vil aldrig 

blive skuffet. 

Enhver, der søger noget godt i den, vil finde det. Alt, hvad jeg tilbyder dig, er sandt, og alt, hvad jeg lover 

dig, vil ske. I Mit ord er der ingen løgn, som jeres verden er fuld af i denne tid! 

27 Jeg er enig med jer i, at I er blevet tvivlere på jorden, fordi jeres medmennesker har lovet jer 

mange ting og ikke holdt dem. Derfor er der millioner af mennesker, som ikke tror på noget og ikke 

forventer noget, fordi de er blevet gjort til ofre fra den ene skuffelse til den anden. Men jeg spørger dig: 
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Hvad forventer man af en materialistisk, egoistisk og umenneskelig verden? Hvad forventer du af dem, der 

styrer verden og ikke styres af samvittigheden, som er det eneste lys, der fører til den sande vej? 

28 Kom tilbage til mig, men kom uden at klage og uden at være vred på dine medmennesker. Kom til 

mig og lad mit ord igen tænde troens lys i din sjæl. For så vil I ikke længere være svage, bitterhed vil 

forsvinde fra jer, og i stedet for mistillid og frygt for mennesker vil I have mod til at leve, håb og 

næstekærlighed. 

29 Når mit lys er trængt ind i alle hjerter, og de mennesker, der leder nationerne, som instruerer dem, 

og alle dem, der har de vigtigste opgaver at udføre, lader sig lede og inspirere af det højere lys, som er 

samvittigheden, så kan I stole på hinanden, så kan I stole på jeres brødre, fordi mit lys vil være i alle, og i 

mit lys vil min tilstedeværelse og min kærlighedsretfærdighed sejre. 

30 I lever i dag i en tid med åndelig forvirring, hvor I kalder det onde for godt, hvor I tror, I ser lys, 

hvor der er mørke, hvor I foretrækker det overflødige frem for det væsentlige. Men min altid beredvillige 

og hjælpsomme barmhjertighed vil gribe ind i tide for at redde jer og vise jer sandhedens lysende vej ─ 

den vej, som I har forladt. 

31 Folkene gør fremskridt, og deres videnskabelige viden vokser. Men jeg spørger dig: Hvad er det 

for en "visdom", som menneskene, jo mere de trænger ind i den, jo mere fjerner de sig fra den åndelige 

sandhed, hvori livets kilde og oprindelse ligger? 

32 Det er menneskevidenskab, det er videnskab, som den er tænkt af en menneskehed, der er syg af 

egoisme og materialisme. 

33 Så er denne viden falsk, og denne videnskab er dårlig, for du har skabt en verden af smerte med 

den. I stedet for lys hersker mørket, for I driver folkene mere og mere ud i ødelæggelse. 

34 Videnskab er lys, lys er liv, er styrke, sundhed og fred. Er dette frugten af din videnskab? Nej, 

menneskeheden! Derfor siger jeg jer: Så længe I ikke lader åndens lys trænge ind i jeres sindets mørke, vil 

jeres værker aldrig kunne have en høj og åndelig oprindelse, de vil aldrig kunne være mere end blot 

menneskelige værker. 

35 Sand viden, viden om det gode, er i Mig, og det er Mig, der inspirerer den i dem, der har tilbudt 

Mig deres sind som opbevaringssted for Mine åbenbaringer. Det er de mennesker, der med selvopofrelse 

har viet deres eksistens til en opdagelse, til en åbenbaring til gavn for menneskeheden. Disse mennesker 

har virkelig åbnet lysets veje, de har virkelig bragt et budskab om fred, sundhed og trøst til deres 

medmennesker. Nogle har udført perfekte værker, andre har været banebrydere. Men nogle, som andre, 

har lært jer gennem deres værker, at godhed, kærlighed og opløftelse af sjælen har været nøglen til deres 

sejr. 

36 Sandelig siger jeg jer, med det ideal at gøre godt og bringe fred til dem, der har brug for det, vil I 

være i stand til at åbne den mest hemmelige dør i mit skatkammer, for der er ingen 

dør, der modstår kærlighedens kald. Den, der derimod, som er inspireret af egoistiske og arrogante mål og 

søger lærdom, viden og magt, må stjæle, må gribe for at få noget af det, som han ønsker at få åbenbaret for 

sig. 

37 Af alt dette kan du konkludere, at hvis din videnskab har menneskehedens velfærd og højere 

udvikling som sit mål, vil skattekammerets døre være åbne og vil afsløre livets uendelige hemmeligheder 

for mennesket. 

38 Hvor lidt har I ikke vundet til jeres fordel, og hvor meget har I ikke stjålet til gengæld for at gøre 

jer ondt! 

39 Israels velsignede folk: Stå op i bøn, så I kan mærke mit nærvær. Salige er de, der gennem bøn 

føler indflydelsen fra min guddommelige ånd, for de vil ikke føle sig forældreløse, når mit ord er ophørt 

med at give sig selv til kende gennem stemmebærerne. 

40 Salige er de, som praktiserer bønnen med kærlighed, med renhed, og som løfter sig op for at 

nærme sig Mig. Sandelig, jeg vurderer ikke, om jeres bønner er overlegne eller ufuldkomne. Jeg er lydhør 

over for enhver anmodning, men jeg er Mester og lærer jer at bede. Jeg er perfekt og retter dig, så du ikke 

begår nogen fejl. 

41 Kære folk: Hvor ofte har Faderen ikke set mennesker på jorden udføre et perfekt arbejde i 

mennesket, og det har været mig til behag. Alligevel viser du mig endnu ikke perfekte værker inden for det 

åndelige, for du vil ikke opnå åndelig perfektion, før du har forladt al materialisering. Så, folkens, vil jeres 
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ånd se et højere liv, den vil se mit ansigt og høre min kærlige stemme. Den vil virkelig forstå min Lov og 

vil vide, hvem den er, hvem den har været, og hvem den vil være i det evige liv. 

42 I denne tid, Israels folk, er I som et barn i denne kropsskal, som jeg har sendt jer ind i for at 

reinkarnere. Men du skal ikke være bekymret, drøm om perfektion, søg den og stræb efter den. For jeres 

skæbne er at bane en vej for menneskeheden, en vej med fred, dyd, undervisning og åbenbaringer. 

43 Jeres mission, udvalgte folk, er at skabe en åbning for den menneskelige sjæl, så den kan finde sin 

Skaber i sit eget væsen. 

44 I de tre gange har du fundet den vej, der fører til fuldkommenhed, fordi din samvittighed er som et 

lysende fyrtårn, hvor der er en brændende fakkel. Men I har været skrøbelige og har ikke været i stand til 

at opfatte åndelig herlighed på denne vej. Forfængelighed og arrogance har undertrykt jeres sjæl, og I har 

kun brugt jeres gaver til at skabe kongeriger i denne verden ─ kongeriger, som I ikke hører til; men I har 

været herrer og har besiddet rigdomme, I har haft tjenere og har fået titler, I har ophøjet jer over andre og 

har glemt jeres Fader, I har glemt jeres mission. 

Men bagefter rejste selv verden sig mod jer, ydmygede jer og underlagde jer. Men i den trældom, som 

du er faldet ind i, Israel, har du ikke glemt mig, du har brugt din forberedelsestid til igen at gå ind på den 

vej, der fører dig til mig, og du har lyttet til din samvittigheds stemme. 

45 Hvorfor har Faderen tilladt disse fald? Hvorfor tillod Faderen dig at kende til alle 

forfængelighederne, alle prøvelserne og de falske herligheder i dette liv? Tillod Faderen det virkelig? 

Ja, mit udvalgte folk, jeg har tilladt at tårnet af fordærv og menneskelig synd rejser sig foran mig. Jeg 

har ladet de syv store synder opstå i Min skabelse, som alle andre skyldes. Men sandelig, siger jeg jer: 

Synden kommer ikke fra mig, den har ikke sit udspring i mig. Jeg har kun tilladt den at eksistere, så din 

sjæl kan få erfaring, så du kan værdsætte din Guds storhed, hans fuldkommenhed, hans retfærdighed, hans 

kærlighed, hans sandfærdighed ─ så du kan værdsætte det perfekte og også kende det ufuldkomne. 

46 Men Faderen siger til jer: Nu er det nok! Jeg finder jer fængslet, belastet af lænker, lidelser og 

sygdom. Men midt i jeres fængsel har I ikke glemt mig, og jeg siger til jer: Tro på mig og på dig, Israel, og 

jeg vil gøre dig fri! 

47 Din udvikling er stor, din sjæl er stor og kender mig. I den samler I sandhed, oprigtighed, 

barmhjertighed og kærlighed, og med disse gaver vil I være i stand til at bringe fred, harmoni, lys og frelse 

til verden. 

48 Hvem kan give dig fred i denne verden og holde de krige tilbage, som hærger nationerne? Det er 

de evner, du har, det er din sande storhed, som er baseret på ydmyghed, på ydmyghed. Salige folk, giv 

aldrig kærlighedens ord eller sandheden for jordens penge, forfalsk aldrig en barmhjertighedshandling 

med smiger, for så vil I ikke vidne om, at I er mine disciple. 

49 Israels folk i denne tredje tidsalder skal være et forbillede for ydmyghed, mildhed og åndelighed. 

Gå på perfektionens vej. I ved nu, velsignede mennesker, at den fred, visdom og undervisning, som jeg 

hælder i jeres sjæle, er ikke kun til at samle, men at I skal dele ud, give videre, sprede denne undervisning 

blandt menneskeheden. Det er jer, der har fået til opgave at gøre dette. 

50 Mesteren siger til jer: Det er ikke nok for jer at gøre intet ondt. I skal gøre det gode, så I kan blive 

værdige til mit himmerige. Jeg har tilgivet dig alle dine fejl, alle dine fald, jeg har renset dig for alle dine 

pletter med mit ord, med mit blod og mine tårer. Derfor beder jeg jer om at kæmpe, at gøre en indsats, så I 

kan nå til slutningen af livets rejse, hvor jeg er. 

51 Vær opmærksom på den store mission, mennesker, som Faderen betroede jer i det øjeblik, hvor I 

blev skabt. Du ved ikke, om det ikke er den sidste mulighed for at bebo jorden. Men hvis I lader jeres 

mission stå ufærdig, vil jeg sende jer igen ud i verden ─ nogle for at høste høsten, og andre for at fuldføre 

den mission, I har påbegyndt. Men andre af jer vil ikke vende tilbage til jorden. Jeg vil give dem 

missioner, så de kan arbejde og kæmpe i det åndelige. 

52 Jeg vil afsløre dig store lektioner fra det høje hinsides. For jeg forbereder jer nu til det åndelige liv, 

til det sande liv ─ det liv, som hverken har begyndelse eller ende. Jeg skal forberede dig og vise dig vejen 

og også vise dig døren, fordi du er den førstefødte, som jeg altid har lært vejen, og du skal også lære de 

andre den. Og ligesom jeg har vist jer vejen i denne verden, må I også genkende den i det høje hinsides. Så 

vil du fortsætte med at lede sjæle på den vej, der fører dig til sand fred. 
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53 Folk: Tiden er inde til at lære at bede for jer. I dag siger jeg ikke, at I skal falde ned på jorden, jeg 

lærer jer ikke at bede med jeres læber eller at påkalde mig med udvalgte ord i smukke bønner. I dag 

fortæller jeg dig det: Vend dig mentalt til mig, løft din sjæl op, og jeg vil altid komme ned og få dig til at 

føle mit nærvær. Hvis du ikke ved, hvordan du skal tale til din Gud, vil din omvendelse, dine tanker, din 

smerte være nok for mig, din kærlighed vil være nok for mig. 

54 Det er det sprog, jeg hører, som jeg forstår, det sprog uden ord, som er sandhedens og 

oprigtighedens sprog. Det er den bøn, som jeg har lært jer i denne tredje æra. 

55 Hver gang I har udført et godt arbejde, har I følt min fred, min tryghed og mit håb, fordi Faderen er 

da meget tæt på jer. 

56 I mit ord er der ild, og med denne ild ødelægger jeg ukrudtet. 

57 "Elsk hinanden! Gør ikke grin med den falske gud, som dine medmennesker tilbeder. Du må ikke 

erklære dine medmenneskers lære for falsk, uanset hvor fejlagtig den måtte være. Hvis du vil have folk til 

at respektere dig og følge dig, skal du først vise respekt. Men I skal ikke frygte nogen, for jeg har givet jer 

sandheden og ordets gave. Stå op, tal og overbevis dine medmennesker. I ordet er balsam, kærlighed, 

styrke og liv. I ordet er kraften, så I kan åbne jer selv. 

58 Mit ord vil forblive nedskrevet til evig tid, og ud fra det vil I sammensætte den tredje tidsalders 

bog, det tredje testamente, Faderens sidste budskab; for i alle tre tidsaldre havde Gud sine "guldfjer "* 

for at overlade sin visdom til menneskeheden. 
* Dette udtryk henviser til betegnelsen for de deltagere i de guddommelige forkyndelser, som havde til opgave at 

nedskrive Herrens ord i stenografi. 

59 Moses var den første "guldpen", som Faderen brugte til at skrive begivenhederne i den første æra 

med uudslettelige bogstaver på en skriftrulle. Moses var Jehovas "guldpen". 

60 Blandt mine apostle og efterfølgere i den anden æra havde Jesus fire "fjer", og disse var Matthæus, 

Markus, Lukas og Johannes. Det var den guddommelige mesterens "guldfjer". Men da tiden kom til at 

forene det første testamente med det andet ved hjælp af kærlighed, viden og åndelig udvikling, blev det til 

én bog. 

61 I den tredje tid, når I får mit ord på ny, har jeg også sat "guldfjer" til, så det kan blive bevaret 

skriftligt. 

Når tiden er inde, vil I samle en enkelt bog, og denne bog, den fra den tredje æra, vil ─ når tiden er 

inde ─ ligeledes blive forenet med bogen fra den anden æra og den første æra, og så vil den Store 

Livsbog* blive skabt af de tre tiders åbenbaringer, profetier og ord til opbyggelse for alle sjæle. 

Så vil I vide, at alle ord ─ fra det første til det sidste ─ er blevet opfyldt i sandhed og ånd, at alle 

profetier var det forventede forløb af historien, som Faderen åbenbarede for menneskeheden. For Gud 

alene kan få de begivenheder, der skal ske, nedskrevet.  
* Forklarende tekst fra instruktion 85, vers 24, i Det Sande Livs Bog: "I behøver ikke bekymre jer om, at dette (nu 

fremkommende) testamente eller bog kan forenes med de tidligere, for det er mig, der i denne bog har forenet 

åbenbaringerne og læren fra de tre tider, idet jeg har trukket essensen fra dem for at skabe ét budskab." 

62 Når profeterne talte, var det ikke dem, men Gud, der gjorde det gennem deres mægling. 

63 Jeg har givet mine nye udvalgte tilstrækkelig forberedelse, som Moses og de fire disciple fra den 

anden æra havde, så at mit ord blev skrevet i fuld integritet, i fuld klarhed og sandhed, for det er til 

morgendagens generationer; men hvis nogen har til hensigt at tilføje eller slette noget fra denne bog, vil 

jeg stille jer til regnskab. 

64 Nå, mine elskede børn: Hvem lægger vægt på den bog, som I er begyndt at skrive? I sandhed ─ 

ingen! Men den tid vil komme, hvor menneskeheden, fuld af begær, fuld af nysgerrighed, vil bede dig om 

din bog, og så vil den vågne op, udforske mit ord og diskutere det. I dette sammenstød af idéer vil der 

opstå partier ─ videnskabsmænd, teologer og filosoffer. Vidnesbyrdet om dit ord og Visdommens Bog vil 

blive bragt til folkene, og alle vil tale om min lære. Dette vil være begyndelsen på den nye kamp, ordets, 

tankernes og ideologiernes krig; men til sidst, når alle i sandhed og ånd har forstået, at Herrens Store 

Livsbog er skrevet af Herren, vil de omfavne hinanden som brødre og elske hinanden, som det er min 

vilje. 
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65 Hvorfor var Jehovas ord ikke tilstrækkeligt i den første æra til at forene verden, og hvorfor var 

Jesu lære heller ikke i stand til at gøre det i den anden æra? Hvorfor har det ikke været nok i denne tid, 

hvor jeg har leveret Mit Ord siden 1866, så at nationerne kan elske hinanden og leve i fred? 

66 Det er nødvendigt, at de tre bøger udgør én, så dette ord kan oplyse hele verden. Så vil 

menneskeheden følge dette lys, og Babylons forbandelse vil blive ophævet, for alle mennesker vil læse det 

Sande Livs Store Bog, alle vil følge den samme lære og elske hinanden i ånd og sandhed som Guds børn. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 359 
1 Elskede disciple: Glæd jer over jeres Mästers sidste manifestationer og kom efter denne tid til 

bønnens vej for at tale med mig. Bed altid ─ i fredens dage og i prøvelsens dage, så I kan føle jer stærke 

og modige til at møde prøvelserne. 

2 Denne tid har været præget af udvidet åndelig horisont og lykke for dem, der har forstået at 

fortolke min lære. Barnet er kommet for at møde sin Fader og har gennem den undervisning, det har 

modtaget, følt sig så tryg ved hans bryst, så stærk i sine overbevisninger og også så elsket, at det kun vil 

leve for at vogte over sin skat og huske det privilegium, som det har fået tildelt. Jeg må dog erkende, at jeg 

elsker alle mine børn med den samme kærlighed. I udgør alle Min familie, og selv om kun et lille antal har 

været direkte vidne til Min manifestation gennem mennesker, har I alle modtaget lys og inspiration fra 

Mig. 

3 Alle mennesker har et møde med mig, og I vil alle komme til mig. Vejene er forberedt. De enkleste 

sind er blevet kaldt først, så kommer de andre. De vil ankomme ydmygt, med bøjede sjæle, fri for oprør og 

falsk storhed. Og i den time vil jeg tilgive dem for deres ydmyghed og selvindsigt og give dem store 

opgaver til at opfylde den store mission, der venter dem. 

4 I den tid, hvor jeg vil kalde alle, skal de stivnakkede blive hengivne, de hårdhjertede skal blive 

ømme, og de stolte skal vide at bøje sig med sand lydighed. For min Ånd vil lære alle, vil oplyse og 

velsigne mine højt elskede børn, og fra deres sjæle vil der opstå en bøn, en enkelt kærlighedssang til deres 

Fader og Skaber. I disse dage vil sjæle med stor dyd komme ind på denne planet, og de, der allerede er 

blevet omvendt her, vil gå til andre åndelige hjem med et stort ønske om perfektion. 

5 Sandelig siger jeg jer, I, der har fulgt min undervisning, når disse stemmebærere er tavse og ikke 

længere overfører mit ord, vil I ikke føle, at jeg holder mig væk fra jer. Du vil føle mig nær, du vil have 

mig i dit indre tempel, og i det vil du fortsat høre min stemme og dermed min vejledning og trøst. 

6 I ved ikke meget om, hvad der vil ske i denne verden efter 1950. Men jeg advarer jer og fortæller 

jer, at i det bitre bæger, som menneskeheden drikker i øjeblikket, er der stadig gær tilbage i bunden, og 

smerten vil stige. Men bagefter vil den blive fjernet fra hende, når hendes forsoning er overstået, og et nyt 

glædesbæger vil blive tilbudt hende. 

7 Åndeverdenen vil fortsætte med at beskytte og beskytte mennesker som en opmærksom vogter af 

deres liv og perfektion og dermed opfylde den mission, som den har modtaget fra mig. 

8 Efter min sidste lektion vil I fortsætte med at studere mine ord, så I ved, hvad I skal gøre, og når 

det sker, vil I sammen med mig danne en enkelt ånd, der hjælper og beskytter menneskeheden. 

9 Den Guddommelige Moder udgyder sin ømmeste kærlighed til alle sine børn. Hun er en 

beskyttende kappe for de fattige og forældreløse og en kærlig omsorg for de syge og hjælpeløse. Hendes 

ånd, som står op for alle, hjælper denne verden i dens svære stund. 

10 Gå gennem din verden i dine tanker og bring et budskab om trøst og broderskab til dine 

medmennesker. På den sidste dag af min manifestation vil jeg tale til alle nationer, og mine ord vil forblive 

uudsletteligt skrevet i mine disciple. Jeg overlader jer som apostle til at gå til dem, der har brug for jer. 

11 Føl dig rolig ved mit bryst og glem dine trængsler. For på den sidste dag af min manifestation vil 

jeg løse de store problemer, som I bringer foran mig, for jer. 

12 Gør jer klar, for prøvens time nærmer sig allerede! Velsignet er de stemmebærere, der har 

videregivet min inspiration med hengivenhed og bevidsthed om deres mission indtil det sidste øjeblik. 

13 Seerne vil få det indtryk, at en ny offerdød finder sted i Mig, fordi Min Ånd af kærlighed til 

menneskene gentager Hans lidelse i en uendelighed. Husk alle disse beviser på kærlighed, så I kan finde 

frelse. 

14 Maria vil passe på jer på jeres lange rejse, hun vil stå jer bi, ligesom hun gjorde med mine disciple 

i den anden æra. Hun var den kærlige og ømme mor, som gav mod til disse sjæle med sin ømhed, fyldte 

deres hjerter med glæde og delte deres smertetimer med dem. Og når hun bad, steg Moderens tanker også 

op og ventede på Faderens vilje. 

15 I denne tid vil Maria dække jer med sin åndelige kappe, så I ikke bliver overrasket af de prøvelser, 

der nærmer sig. 
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16 Med jeres sjæle og hjerter vil I danne det tempel, hvori Helligånden vil give sig til kende, så I kan 

efterlade et mærke af lydighed og åndeliggørelse i verden. 

17 Mit ord vil som lyset fra en ny daggry gradvist oplyse og vække indbyggerne i alle nationer. 

18 Jeg er stjernen, der fører dig til det forjættede land. Her er koncerten af mit ord, gennemsyret af 

kærlighed, som opmuntrer din sjæl på dens rejse. 

19 Når smerte har bragt dig tættere på mig, modtager jeg dig med kærlighed ─ stol på mig. Jeg vil 

være sammen med dig, og du skal være sammen med mig, så du og jeg kan være ét i denne harmoni. Jeg 

vil være din ledsager, der viser dig vejen til din udvikling ─ lyset, der altid går foran dig. 

20 Jeg er Mesteren, som forvandler og åndeliggør dig, som fylder dit hjerte med ømhed, så det kan 

komme til udtryk i dine ord, i dit udseende og i dine værker. 

21 Vær i harmoni med kærligheden, som er den kraft, der bevæger verdenerne i universel koncert. 

Kom til Mig, så I kan modtage essensen af Mit Ord, så I kan føle Min kærligheds uendelighed, så I også 

kan opmuntre de bedrøvede og tørre tårerne hos den, der græder. 

22 Jeg vil give jer trøst i jeres lidelser, jeg vil helbrede jeres sår og kun efterlade erfaringens lys i jer, 

så I kan reflektere og sikre, at jeres sjæl nærmer sig mig. 

23 Hvis I åndeliggør jer selv, vil jeres gerninger være som duftende roser foran mig. Når du beder, vil 

jeg svare dig uden stemme, uden sætninger, med en sød trøstende vibration. Hvor opløftende vil det være, 

når du føler Min kærtegn som svar. 

24 Menneskeheden, hør mig, jeg ønsker ikke, at nogen af jer skal gå til grunde. Kom og lyt til det 

kald, som hyrden kalder sine får. Mange bliver spredt på smertens vej. Men I skal alle nå den forhindring, 

hvor Min kærlighed venter på jer for at forløse jer. 

25 Elskede folk: foren jer med jeres brødre, så I, når I er i fællesskab med mig, gennem den 

kærlighed, som jeg har inspireret jer, kan tilgive selv de mest svære forseelser. Hvorfor skulle du ikke 

tilgive den, der ikke ved, hvad han gør? Han ved det ikke, fordi han ikke er klar over, at han gør dette onde 

mod sig selv. 

26 I den anden æra levede Messias blandt folket for at vejlede dem kærligt, lindre deres lidelser og 

give dem sin lære, så de kunne elske hinanden. 

27 I de dage fandt jeg folk nedsunket i en dyb søvn, som kun var blevet store af verdens rigdomme og 

formuer. Da de erfarede, at den lovede Messias var blevet født på et ubemærket fødested, var deres 

forvirring derfor meget stor. 

28 Jeg fandt mit folk som undersåtter til kejseren. Alligevel gav jeg dem lys, fred og trøst. Der stod 

skrevet, at Faderens ord skulle komme for at tale til folket og lære dem at adlyde loven og frelse dem fra 

undergang. Det var nødvendigt, at den skulle drikke et bæger med lidelser for at vise jer vejen til frelse. 

29 Lige fra min barndom talte jeg til lovens lærere og var som en frelsende stjerne, der førte de 

fortabte til deres frelseshavn. 

30 Elskede folk: Mine apostle kæmpede hårdt for at forberede menneskeheden med min lære. Efter 

min afrejse gik de i kamp uden tøven og uden at vige tilbage for deres medmenneskers ondskab. De 

stolede på Mig, og dag efter dag spredte de Min lære om kærlighed og barmhjertighed. Men hvad har 

menneskeheden gjort ved dem? Afvis dem og slæb dem til blodets stillads. De blev forfulgt og hånet, men 

de opfyldte min mission til det sidste øjeblik af deres liv. 

31 På dette tidspunkt siger jeg jer, folk: I skal ikke længere være martyrer, i dag beder jeg jer kun om 

forberedelse, så I kan bringe brød og vand til menneskeheden. Men også i denne tid vil mennesker stå i 

vejen for jer. 

32 Du er Israel, menneskehedens stærke, som jeg har udpeget som støtte for dine medmennesker. 

Gennem jer vil de få jeres Guds nåde, tilgivelse, kærlighed og barmhjertighed. 

33 I den Anden Tidsalder gav de magiske konger, som I kaldte "de magiske konger", mig guld, 

røgelse og myrra som bevis på deres viden. De enkle hyrder lagde også deres ofre for mine fødder. I dag 

modtager jeg imidlertid fra jeres sjæle som et kærlighedsoffer jeres ophøjelse, jeres bøn. 

34 Kære folk: I alle tider har jeg talt til jer, og i denne tredje tidsalder har jeg lært jer mange ting. 

Nogle af jer har kun hørt mig lidt. Alligevel er mine store lærdomme blevet skrevet ned af mine "guldfjer", 

og når du ikke længere hører mig gennem en stemmebærer, vil de fortsat vejlede og opmuntre dig. For den 

mad, jeg giver dig ved mit bord, vil være lækker og vil styrke din sjæl. 
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35 Glem din smerte i det øjeblik, du modtager mit ord. Fjern jer fra denne verdens fristelser, vær 

fromme ved dette åndelige bord. Salige er de, der hører mit ord med denne forberedelse, for det er liv for 

jeres sjæl. 

36 Fristelse frarøver dig den rene beklædning. Men når jeg ser sorg og dyb smerte i dig, dækker jeg 

dig igen med min åndelige kappe. 

37 Vær stærk over for prøvelserne i dette liv, løs dine problemer gennem det lys, som jeg har betroet 

dig. Fjern alle forhindringer fra din vej, som kan stoppe dig i din udvikling. Fjern fanatisme og hykleri fra 

dit hjerte, vær den stærkeste i denne verden og smed en kæde af kærlighed og broderskab. 

38 I er spiritister, I bygger ikke materielle kirker med bronzeklokker, I bygger en kirke i jeres sjæl, i 

jeres hjerte, og Faderen vil komme til denne kirke og være sammen med jer i al evighed. Jeg vil selv være 

denne kirkes lys. 

39 Forstå, at jeg er kommet i denne tid for at vække jer fra dødens søvn, for at vise jer en ny dag, så I 

kan høre min stemme, og så I kan se mig. 

40 I er lysets børn, som har til opgave at oplyse de mysterier, som mennesker har opdaget i Mit værk, 

så alle kan forstå Mig. 

41 I skal opgive alle tidligere skikke, som I har tilføjet mit værk, og derefter vil I åndeliggøre jer selv 

med et enkelt formål og en enkelt vilje. 

42 I var undertrykt af ondskab og lænket til materialisme, og I ventede på mig under taget på de kirker 

af sten, som mennesket havde skabt. I forstod ikke, at jeg på dette tidspunkt kom i ånden for at give jer 

min undervisning. Alligevel er jeg her og giver mig selv til kende blandt de ydmyge, så de kan bringe 

verden det budskab, der vil befri menneskeheden åndeligt. 

43 Jeg kommer til dig som en kærlig Fader for at vise dig min kærlighed. For selv for dommeren er 

jeg jeres Fader, som tilgiver jer og dækker jeres åndelige nøgenhed med sin kappe. Men som en perfekt 

dommer giver jeg dig mit ord, og jeg giver dig mulighed for at genoprette din sjæl til dens oprindelige 

renhed. 

44 Nu er det tid for dig at opfylde min lov. Ønsker I, at jeg skal stille jer til regnskab igen, fordi I ikke 

har forstået mig? I skal være den tredje tidsalders gode og trofaste disciple ─ sov ikke længere! Husk, at 

Mine sår stadig udgyder guddommeligt blod. 

45 Vent ikke på, at min retfærdighed skal kunne mærkes blandt jer. Rejs jer op, folk, og vis mig, at 

den sæd, jeg har betroet jer, bliver mangfoldig. Men hvis I endnu ikke har oplevet verdens omvendelse, er 

det fordi I ikke har forberedt jer og åndeliggjort jer selv. 

46 Israel, forbered dig, for du skal ud og sprede min lære, så menneskeheden kan forstå den, og når du 

så ikke længere hører mit ord, vil du ikke længere have smerte i dig. 

47 Udvalgt folk: Spiritualisér jer selv, gå fremad, så tidens tidevand ikke fanger jer uforberedt. Gør jer 

selv værdige til den belønning, der venter jer i det høje hinsides. 

48 Tiden er kommet, hvor Mesteren ikke længere giver jer sit ord gennem stemmebærerne. Men det 

er ikke min vilje, at I vender tilbage til de måder, hvorpå I kan miste den udrustning, I har fået gennem 

praktiseringen af min lære. Brug min kraft, og der vil blive lys i jeres sind. 

49 Jeg har oplyst din vej, fordi jeg er din sjæls vejleder. Jeg arbejder på dig for at redde dig. Jeg er din 

Fader, og som Fader har jeg givet dig mit ord, så du ikke længere kan falde på din vej. 

50 Søg mig, mine børn, i jeres hjerte, for der bor jeg. Føl omvendelse, så du kan bo i det forjættede 

land. 

51 Jeg er det lys, der uophørligt udstråler. 

52 Jeg er "det evige ord", som spørger dig: Hvornår vil du vende tilbage til mig? 

53 Vær vel, velsignede mennesker, min fred, mit lys og min kærlighed er med jer. 

54 Mit folk: I dag er en mærkedag, hvor hele menneskeheden forbereder sig på at fejre Jesu fødsel. 

Folk har forenet sig åndeligt for at fremsætte deres bønner og bede om fred i verden. Men mens bønnen 

for nogle kommer fra bunden af deres hjerte, består den for andre kun af ord. Ægte bøn, der er født af 

åndeliggørelse, praktiseres kun af et meget lille antal mennesker. Men forberedelsen af alle jordens folk, 

forenet med forberedelsen af de spiritualistiske folk, udgør en enkelt bøn, en enkelt bøn, en enkelt bøn, der 

når Mig. 
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55 Den kærlighed, som jeg prædikede til verden som Mester, er ikke blevet forstået, og det er derfor, 

at mennesket opildner til de morderiske krige med sit fjendskab. Det er dine gerninger, der bærer den 

frugt, som du vil høste bagefter. Hvis du ønsker at være retfærdig, har du alle muligheder for at gøre noget 

godt. 

Jeg udgyder min nåde i dig, så du kan opfylde din mission med fuldkommenhed. Men hvis du ønsker 

at gennemtvinge din vilje og din egoisme og ikke adlyder min lov, vil du være ansvarlig for det onde, du 

har forårsaget. 

56 Spiritualistiske mennesker: Det er jeres opgave at forene jer med de åndelige kræfter, der virker i 

rummet for at hjælpe verden. Foren jer også med dem, der tænker på en verden af fred og ro, kærlighed og 

velvære. 

57 Elskede mennesker: Mit ord nærer ikke kun jer. Mit ord udstråler som inspiration til alle dem, der 

føler menneskelig smerte ─ til dem, der ønsker godhed og barmhjertighed for menneskeheden. Salige er 

de, der tilgiver og angrer deres gæld, som er parate til at rense sig selv og overvinde sig selv for at hæve 

sig åndeligt og tjene menneskeheden. Til dem giver jeg min nåde, min inspiration og min tilgivelse. 

58 Den eneste måde, hvorpå nationerne kan leve i fred, er gennem lydighed mod de kristne 

principper, som Jesus lærte verden i den anden æra, og som jeg nu minder jer om. 

59 Det er principperne om kærlighed, forståelse og barmhjertighed, som menneskeheden skal 

praktisere for at kunne leve i fred. Men jeg giver også min kærlighed og min barmhjertighed til dem, der 

mangler åndelig udvikling, uden at være opmærksomme på deres gæld. Jeg betragter jer alle som min flok, 

og jeg elsker jer alle lige meget. Derfor siger jeg til jer: Ingen er langt fra mig; min tilgivelse omfatter hele 

verden. Selv om I gør oprør mod min lov og nærer jeres fjendskab, tilgiver jeg jer én gang og tusind 

gange, så I har lige muligheder for at forny jer selv og nå evig fuldkommenhed. 

60 Spiritualisme er ikke en religion; det er den samme lære som den, jeg har spredt i Jesu person til 

vejledning for alle mennesker til alle tider i verden. Det er min lære om kærlighed, retfærdighed, forståelse 

og tilgivelse. 

61 I denne tredje tid har jeg kun talt til jer med større klarhed på grund af jeres åndelige, fysiske og 

intellektuelle udvikling. 

62 Spiritualisme skal være i alle og enhver. Jeg taler til sjælen, for at den kan rejse sig sammen med 

sin krop, og for at denne kan modtage åbenbaring og inspiration fra sin egen sjæl, som kan anvendes på 

sig selv og på det almene gode, og dermed opfylde den universelle lov om at arbejde for menneskehedens 

bedste. 

63 Mit åndelige arbejde er til alle tider blevet forstået af alle de mennesker, der er vågnet op og har 

udviklet sig mod evig fuldkommenhed. De har modtaget fra den uudtømmelige kilde af min nåde og min 

guddommelige visdom og har, inspireret af den åndelige verden, forberedt en bedre fremtid for 

menneskeheden. Al den videnskabelige og gavnlige udfoldelse for menneskeheden er inspireret af de høje 

åndelige væsener, der som lærere uophørligt vejleder de hjerner, der er ved at gøre sig klar til at arbejde 

for det fælles bedste. 

64 På denne måde modtager hjernen meningen med min undervisning, inspirationen fra min visdom. 

Men alt efter menneskets åndelige forberedelse med dets tilbøjeligheder og tankefrihed kan det modtage 

disse ideer til gavn eller til sin egen undergang. 

65 Hvis videnskabsmanden arbejder med sin intellektuelle evne på at ødelægge og ødelægge 

menneskeheden, skal han ikke tilskrive dette til inspiration fra de høje åndelige væsener. 

66 Disse åndelige væsener har inspireret hans hjerne, så han kan forstå naturen, så han kan udforske 

den og opdage dens store hemmeligheder og forstå alle dens manifestationer. Men mennesket har friheden 

til at anvende denne inspiration, denne nåde, på den måde, som det ønsker. Den kommer til ham som en 

fordel; men hvis hans følelser er uden ædelhed, eller hvis han på grund af sine fordærvede instinkter eller 

mangel på åndelighed ønsker at bruge denne inspiration til at forårsage ondskab, kan han også gøre det. 

67 Det er den viljens frihed, som jeg har givet mennesket, så det kan være ansvarligt for sine 

handlinger og gennem dem opnå fortjeneste eller pådrage sig den renselse, som hans ufuldkomne 

gerninger medfører. 

68 Mennesket blev skabt i "billede og lighed" med sin Gud, hvad angår den åndelige del af dets 

væsen, da det er udstyret med de samme evner som den guddommelige ånd. Din krop tilhører jorden, men 
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din åndelige sjæl er kommet fra mig og skal vende tilbage til mig ren og fuldkommen. Derfor er sjælens 

vej en lang udvikling. 

69 I sin evige eksistens er en enkelt krop ikke tilstrækkelig for din sjæl, ligesom en enkelt beklædning 

ikke er tilstrækkelig for din krop under dens liv i denne verden. Det er derfor, at sjælens reinkarnation er 

nødvendig for dens udvikling. På hvert trin lærer du om rigdom og fattigdom, sundhed og alle de 

sygdomme, der rammer mennesker. Du lærer om egoisme, stolthed, sorg og mangel på barmhjertighed, 

men også om tilgivelse og kærlighed, ædelhed og generøsitet. 

70 I er kommet op til denne tid, inkarneret i forskellige kroppe. Din sjæl har gradvist renset sig selv 

for sine pletter. For fra begyndelsen lod den sig besejre af kroppens tilbøjeligheder og fjernede sig således 

fra den renhed og fuldkommenhed, som den havde, da den kom ud af mig. 

71 I har nået den tredje tid, og jeres sjæl har udviklet sig, men ikke tilstrækkeligt til at kunne mestre 

sine fysiske instinkter fuldstændigt og leve i et helt åndeligt stadie. 

72 I denne Tredje Tid har jeg forklaret Min Undervisning gennem det menneskelige forståelsesorgan 

for at give jer en ny mulighed på jeres sjæls udviklingsvej. 

73 Velsignet folk: Ligesom mine disciple i den anden æra ikke forstod storheden i min lære, så længe 

de hørte mig og var vidner til mine store gerninger, indtil jeg ikke længere var hos dem, og først da 

besluttede de sig for at tilpasse deres handlinger så meget som muligt til min lære, vil det samme ske med 

jer, folk. Jeg efterlader jer den åndelige visdom, så jeres handlinger kan være værdige og værdig Mit værk, 

og det samme kan tjene jer som et fundament og inspiration, og I kan fortælle verden med hvert af jeres 

værker, at Kristus har åbenbaret sig åndeligt og udgyder sin inspiration ved hjælp af intellektet, der er 

forberedt af hans uendelige barmhjertighed som en uudtømmelig kilde af nåde og visdom. 

74 Jeg har lært jer at tænke på Gud som den Eneste, som miraklet uden grænser for jeres åndelige 

fantasi, som den kraft, der forårsager bevægelse og handling i hele universet ─ som det liv, der 

manifesterer sig både i den enkleste plante og i de verdener, der løber millioner af gange rundt i rummet, 

uden at nogen af dem adlyder den lov, der styrer dem. 

75 Denne lov er jeg, jeres Gud, er loven om den uophørlige udvikling, som forbløffer mennesket og 

åbner for ham store forskningsområder, som gør det muligt for ham at trænge stadig mere ind i naturens 

hemmeligheder. 

76 På denne måde vil fællesskabet mellem mennesket og Gud også blive bekræftet af kendskabet til 

denne natur, hvori Guds storhed og magt åbenbares. 

77 Gud er således ikke en figur, ikke et symbol eller et fænomen. 

78 Alt, hvad der er blevet skabt, er blevet dannet gennem en konstant udvikling ─ jeg har allerede 

fortalt dig det ─ fra livets begyndelse, dvs. fra det øjeblik, hvor jeg manifesterede livet i et atom, og dette 

udviklede sig til molekyler, og molekylerne til grundstoffer, og fra disse opstod verdenerne, som 

befolkede sig selv i henhold til den samme lov om logisk og naturlig udvikling. 

79 Min lære er grundlaget for al viden, for al aktivitet ─ den er lyset til at kunne erkende alle de 

vidundere, som mennesket endnu ikke er i stand til at forstå på grund af sin manglende åndeliggørelse. 

80 Det er mennesket, der opsætter barrierer for sit åndelige fremskridt. Gud straffer ikke, og han er 

heller ikke en bøddel. Gud er almægtig, han er magt, lys, liv og kærlighed. Han inkarnerede sit "ord" for at 

leve som jer på jorden, udsat for de samme fristelser, og på den måde elskede han jer endnu mere. Når 

Gud er visdom, forståelse, universel fred ─ hvordan kan du så tro, at jeg, selv om jeg elsker dig, som jeg 

elsker dig ─ at jeg, selv om jeg giver mennesket så mange nådegaver og gaver ─ at jeg, selv om jeg 

forbereder det til et evigt åndeligt liv, kan straffe det? 

Nej, menneskehed, det er jer selv, der pådrager jer alle disse smerteprøver, som rammer jer. Du kaster 

spyddet, der sårer dine medmennesker, og du løfter den morderiske hånd for at dræbe den, der forstyrrer 

dig. Derfor siger jeg til jer, at det er jer, der skal renses i henhold til min guddommelige retfærdighed. Hvis 

dine gerninger er rettet mod en altomfattende fuldkommenhed, har du fortjent en belønning gennem dine 

fortjenester. Men hvis dine gerninger er dårlige, skal du rense dig, hvad enten det er i kroppen eller i 

ånden. 

81 De magter, der repræsenterer det onde, danner efterhånden en magtfuld kerne, der kaster verden ud 

i deres krige, så folk afviser hinanden og overalt. 

Destruktion er. 
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82 Dette bliver det sidste år, hvor jeg minder jer om de kristne principper om kærlighed og tilgivelse 

gennem det menneskelige forståelsesorgan. 

83 Elsk jeres næste, lev i fred med jer selv, tilgiv dem, der fornærmer jer. For Kristus tilgiver jer, og 

jeres Mester, der er åbenbaret i denne tredje æra som Helligåndens lys, tilgiver ligeledes menneskeheden. 

84 Mit folk: Åbn jeres læber for at give trøst, opmuntring og råd. Lad hver enkelt af jeres handlinger 

være et eksempel på kærlighed, så at min undervisning kan forstås mere gennem jeres gerninger end 

gennem jeres ord. 

85 På denne måde vil verden forstå, at Kristus gik igen på jorden ─ ikke i fysisk form, med det 

legeme, som Jesus havde i 33 år, men gennem det lys og den åndelige visdom, som blev udgydt over hver 

enkelt af hans disciple. 

86 Kære folk: Af hensyn til det ædle og gavmilde i jeres sjæle siger jeg jer: Gør min lære gældende, 

gør det gode, fordøm ikke nogen. Sørg for, at din krop ikke er et redskab, der får dig til at degenerere og 

blive uren, men at den hjælper dig med at hæve din sjæl, så du kan komme sejrrigt ud af fristelserne, selv 

om du bliver udsat for dem. 

87 Forstå din krop som noget skrøbeligt, der er blevet givet til sjælen for at den kan udvikle sig. 

88 Fordøm ikke de andre lærdomme som ufuldkomne, men begræns jer til at arbejde godt. 

89 Jeg lægger mit rene og rene arbejde i dine hænder, og du vil være ansvarlig for den måde, hvorpå 

spiritismen udfolder sig. 

90 Jeg efterlader jer ingen faste ritualer eller pligt til at udføre visse ritualer. For det er ikke min vilje, 

at I skal falde tilbage i fanatisme igen. I skal samles for at studere mit ord og sørge for, at de andre får del i 

denne viden. 

91 Spiritualiseringen vil blive konkret, når alle folk har samme verdensbillede. Så vil Kristi rige være. 

92 Det kristne princip vil sejre, og åndelighed vil tjene som en vejledning for mennesker til at indføre 

de retfærdige love, der skal styre menneskeheden. Kun på denne måde vil der være fred i verden. 

93 Hvor ofte mødes I ikke for at studere mit ord, for at dele jeres problemer, for at gøre noget for det 

almene bedste, for at bede om åndelig hjælp, for at bede åndeligt. Koncentrer jer om jer selv, så vil hver 

enkelt af jer, der er forberedt på denne måde, tale og give råd. I ham vil Mesterens ord, som han har givet 

gennem stemmebærerne, blive gentaget. Men det vil ikke være nødvendigt for ham at være i henrykkelse, 

alene gennem inspiration vil han have mulighed for at udøve barmhjertighed og få mit arbejde til at blive 

anerkendt og følt. 

94 Mennesker, gå til folket, tal til dem, som Kristus talte til jer, med samme barmhjertighed, samme 

hensigt og samme håb. 

95 Lad dem erkende, at der findes måder at hæve sig på, som giver større tilfredsstillelse end dem, der 

giver jordiske goder. Lad dem indse, at der findes en tro, som får en til at tro og håbe på mere end det, man 

kan røre ved. Fortæl dem, at deres sjæl vil leve evigt, og at de derfor skal forberede sig på at nyde denne 

evige lykke. 

96 Opfyld jeres opgave på denne måde, gå af sted med sandhed og generøsitet i jeres gerninger, og 

når I når frem til Mig, vil Jeg sige til jer: Vær velsignet, bliv en del af Mig selv, nyd den ubeskrivelige 

lykke ved Min Guddommelighed. Glem alt, glem at du har lidt i verden, og du vil ikke længere have 

nogen grund til at føle smerte igen og blive udsat for et utal af fristelser. 

97 I vil kun være åndelige væsener, der gennem jeres fortjenester er steget op ad stigen til 

fuldkommenhed - Jakobs stige til himlen, en udviklingsstige, der starter på jorden og taber sig selv i 

uendelighed. Du vil klatre trin for trin, og til sidst vil det føre dig til det evige liv, til lysets rige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 360 
Min fred være med jer! 

1 Elskede disciple af den guddommelige Mester: I kommer til Mig endnu en gang, og jeg giver jer 

en plads ved mit bord. 

Jeg kan se, at du har lært at tale kærligt. Selv i de bitreste dage ved I, hvordan I kan smile med håb og 

tro midt i den største smerte, fordi I har opmuntret jer selv med min undervisning. 

2 Det er sådan jeg ønsker at se dig, altid fuld af fred, mod og tillid. Du har nået det tidspunkt, hvor 

du føler Mig fuldt ud i og uden for dit væsen, tæt på dig i hvert øjeblik. I er ikke længere dem, der sagde: 

"Fader, hvorfor glemmer du mig i prøvelsen, hvorfor hører du mig ikke?" I dag ved I, hvordan I skal bede 

i prøvelsen, og når I har bedt, venter I ydmygt på min freds komme. Du tillader lydigt Mesteren at teste 

dig. 

3 Nu er I virkelig mine disciple. Du kender værdien af dine fortjenester, og du ved, hvordan du kan 

opdage og bedømme dine fejl. I dag er din sjæl oplyst med så stor lysstyrke, at du ved, hvornår du har 

været din Fader til behag, og hvornår du har fornærmet ham. 

Du har øjeblikke af kulde og nedtrykthed. Men når disse øjeblikke er forbi, brænder kærlighedens og 

troens flamme igen i jeres hjerter, jeres alter i jeres indre tilbedelse af Gud lyser op igen, og I føler 

Faderens tilstedeværelse i jeres helligdom ─ den Fader, der altid er i jer ─ uanset om I er forberedt eller ej. 

4 Jeg kan ikke fordømme nogen af mine børn, for det ville betyde at tage deres liv fra dem. Jeg har 

skabt dig til livet, ikke til døden. 

5 O discipel! På den syvende dag hviler denne tids mand, han løfter et øjeblik sin sjæl til Faderen i 

taknemmelighed eller i ønsket om hjælp. Men ikke alle er vågne, og ikke alle beder. Men for dem, der 

lever vågen ─ for dem, der arbejder for freden, for menneskers velbefindende, lader jeg verden få en 

stump af min fredsmantel, en dråbe af min guddommelige balsam, mit kærlighedskys, hvori ligger min 

tilgivelse og de muligheder, jeg giver hver sjæl for sin frelse. 

6 Nu er det en afgørende tid for sjæle, virkelig en tid med kamp. Alt er strid og kamp. Denne krig 

finder sted i alle menneskers hjerter, i familiernes skød, i alle institutioner, i alle folkeslag, i alle racer. 

Kampen udkæmpes ikke kun på det jordiske plan, men også i den åndelige dal. Det er det store slag, 

som blev set i symbolsk form af profeterne i andre tider, og som også ses i visionerne hos profeterne eller 

seerne i denne tid. 

Men denne kamp, som udkæmpes og som ryster alt, er ikke forstået af menneskeheden, selv om den er 

en del af og vidne til netop denne kamp. 

Menneskehedens kurs er accelereret i disse dage ─ men hvor er den på vej hen? Hvor er mennesket på 

vej hen i så travlt? Finder han lykken på denne svimlende vej, opnår han den eftertragtede fred, det 

glorværdige liv, som ethvert hjerte egoistisk ønsker sig? 

7 Jeg siger jer, at det, som mennesket faktisk opnår med sin hastværk, er total udmattelse. 

Menneskets åndelige sjæl og hjerte går mod livets træthed og udmattelse, og denne afgrund blev skabt af 

mennesket selv. 

8 I denne afgrund vil han falde, og i denne totale udmattelse, i dette kaos af fjendskab, fornøjelser, 

uopfyldte magtbegær, af synd og utroskab, af vanhelligelse af åndelige og menneskelige love, vil han 

finde en tilsyneladende død for sjælen, en midlertidig død for hjertet. Men jeg vil få mennesket til at 

genopstå fra denne død til livet. Jeg vil få ham til at genopstå og i dette nye liv kæmpe for genfødslen af 

alle idealer, for genopstandelsen af alle principper og alle dyder, som er kvaliteter og arvelige egenskaber i 

sjælen, som er dens oprindelse, dens Alpha. For fra mig er sjælen opstået, fra mig har den fået liv, fra min 

fuldkommenhed har den drukket, fra min nåde er den mæt. 

9 Støt folket i denne tid med stor åndelig kamp med jeres bønner. Når I ser dem græde, skal I ikke 

relatere jeres gråd til den årsag, som får dem til at græde, men græde på grund af dem, for de er jeres 

medmennesker, og jeres kærlighedens tårer skal være balsam og trøst. Hvis I ser dem uden fred, så tag 

ikke del i deres fredsløshed, for I er fredens børn. Men bed for dem, og alle bliver fredens engle. Lad 

freden falde ned fra din sjæl som dug, der er en frugt af kærlighed til hele verden. 
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10 Når du opdager, at de starter diskussioner og overvejelser, der er i modstrid med andres mening, så 

hæv dig over alt dette. I dette øjeblik skal du overveje mit arbejde, mit ord, og overvinde de grunde, der 

opmuntrer folk i deres kampe og deres krige med Helligåndens lys, med din bøn, dit eksempel og dit ord. 

Når I ser dem gå ud med våben på skulderen og derefter dømme deres egen bror uden nåde, skal I også 

gribe jeres våben, kærlighedens, barmhjertighedens, tilgivelsens og det evige livs våben. 

11 Vind sjæle for fredens rige! Omvend syndere til et liv i nåde. På denne måde vil Faderens tjenere 

blive mangfoldige, og syndens, ødelæggelsens og dødens rige vil blive decimeret af jeres kamp! 

12 Salige er de, der midt i et så stort mørke stadig finder styrken i deres hjerte til at søge Mig, eller 

som stadig bevarer en smule renhed i det for at gøre det til en helligdom for en kort stund og lade deres 

samvittighed tale til dem om Mig, om sig selv og om deres næste. 

13 Jeg har bebudet jer en tid, hvor den menneskelige ånd vil udøve en tilbedelse af Gud som aldrig før 

i tidligere tider, hvor den vil tilbyde sin Fader den åndelige tilbedelse, som jeg har lært mennesket fra de 

tidligste tider gennem Min perfekte lære. Jeg har altid givet store åbenbaringer, jeg har altid været en 

lærer, og også som Fader har jeg trukket sløret væk fra mine hemmeligheder, så de menneskelige 

skabninger kan genkende mig bedre, og på den måde kan jeg blive elsket med større fuldkommenhed. 

Men for mennesket har den jordiske tilværelse virket så vidunderlig, så rig på den skat, som denne verden 

indeholder, at det altid har glemt den lære, som taler til det åndelige liv. Han har kun haft øjne for den 

herlige materielle skabelse, som er et værk af Faderen og et spejl, en svag afspejling af livet i det høje 

hinsides. Og mens han har åbnet sine øjne, sit sind og sine sanser for at se på, røre ved og længes efter 

denne verdens goder, har han lukket sin ånds øjne og glemt, at der over alt dette er en anden vidunderlig 

tilværelse, et andet endnu rigere liv og andre virkelig større rigdomme. I denne kærlighed, i denne 

menneskets hang til jordiske goder, har han materialiseret sig selv. 

Ikke desto mindre har hans sjæl ikke glemt mig, den har stadig en anelse om min eksistens, og desuden 

føler den et ønske om næring, som jorden ikke kan give den, og den søger mig. Men den søger Mig 

halvhjertet og ikke altid på de bedste måder. 

14 Da mennesket er materialiseret, må det søge mig gennem fornuftig tilbedelse, og da åndens øjne 

ikke er åbne, må det skabe mit billede for at se mig. Da han ikke har gjort sig selv følsom i sjælen, kræver 

han altid materielle mirakler og beviser for at tro på Min eksistens, og han stiller betingelser til Mig for at 

tjene Mig, følge Mig, elske Mig og give Mig noget tilbage for det, jeg giver ham. Det er sådan jeg ser alle 

kirkerne, alle de religiøse samfund, alle de sekter, som folk har skabt over hele jorden. De er gennemsyret 

af materialisme, fanatisme og afgudsdyrkelse, af hemmelighedskræmmeri, bedrag og vanhelligelse. 

15 Hvad skal jeg tage med mig af det? Kun hensigten. Hvad får jeg ud af alt dette? Mine børns 

åndelige eller fysiske behov, deres lille kærlighed, deres ønske om lys. Det er det, der når mig, og jeg er 

med alle. Jeg ser ikke på kirker eller på former, på ritualer. Jeg kommer til alle mine børn på lige fod. Jeg 

modtager deres sjæl i bøn. Jeg trækker hende til mit bryst for at omfavne hende, så hun kan føle min 

varme, og så denne varme kan være en stimulans og et incitament på hendes vej af besøg og prøvelser. 

Men fordi jeg accepterer menneskehedens gode hensigt, behøver jeg ikke at tillade, at den forbliver evigt i 

mørket, indhyllet i sin afgudsdyrkelse og fanatisme. 

16 Jeg ønsker, at mennesket skal vågne, jeg ønsker, at sjælen skal stige op til mig og i sin ophøjelse se 

sin Faders sande herlighed og glemme liturgiernes og ritualernes falske pragt. Jeg ønsker, at når det når sin 

sande opstigning, vil det forny sig selv, frigøre sig fra menneskelige behov og overvinde sanselighed, 

lidenskaber og laster og finde sig selv, så det aldrig vil sige til Faderen, at det er en regnorm; så det vil 

vide, at Faderen har skabt det i sit billede og lighed med ham. 

17 Dette er grunden til jeres ansvar i denne tredje æra, o Israels folk! 

18 Jeg har fortalt jer, at menneskeheden er som en mark, som jeg har gjort frugtbar, og i denne 

frugtbarhed ligger opvågningen af dens gaver og latente evner. Gennem intuition modtager 

menneskeheden i øjeblikket mit budskab, gennem åndelige drømme og i forskellige andre former. Min 

åndelige verden er også ved at vække og forberede folk. 

     Begivenhederne, begivenhederne taler klart til hjertet og sjælen, og gennem alt dette har 

menneskeheden fået en smule udstyr. Det ved, at det står ved en korsvej ─ det føler, at det er gået ind i en 

æra af betydning og åndelig fylde. Den føler, at den guddommelige retfærdighed ubarmhjertigt vejer tungt 

på alle skabninger. Men den mangler det levende ord og det endelige bevis foran dens øjne. Men dette 
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bevis og dette ord, som I har, folkens. Jeg har betroet den til jer, I er bærere af denne åbenbaring, som er et 

frø af guddommelig kærlighed, som I vil så i de marker, der allerede er frugtbare gennem min fuldkomne 

visdom. 

19 Fortsæt med at fordybe jer villigt i bøn, så jeg kan fortsætte med at forme jer, så jeg snart kan 

forvandle jer til tjenere og apostle for dette værk, som I ved, at jeg har kaldt det spiritualistiske, trinitariske 

og mariale, navne, der vil forsvinde, når verden opfylder mine love. Der vil da ikke være behov for navne 

eller symboler, for I vil alle sammen bære en åndelig sten i jeres væsen, som sammen med alle de andre vil 

danne det sande tempel, den sande helligdom, hvor jeres Fader og Skaber bor. 

20 Er hele menneskeheden trinitarisk? Nej, disciple. Ikke alle bærer arven fra de tre tider i deres sjæle. 

Der er mange, som ikke engang holder testamentet fra de to tidligere tider, og nogle ikke engang 

testamentet fra den første tid. Men I vil bringe den trinitære sæd ─ min Lov, min Lære eller Instruktion, 

hvad I end vil kalde den, som jeg betroede jer i tre tider, som en sæd til alle folkeslags og alle menneskers 

hjerter. 

Du må ikke påtvinge min lære med forbandelser, trusler eller smerte. Præsenter den kun, præsenter den 

rent og højt, som den er. Tilbyd denne kilde af evig visdom og lad de tørstige drikke af dens krystalvand. 

Sandelig siger jeg jer, at de, der føler, at de har slukket deres tørst, vil være sammen med jer. De, der 

drikker og alligevel ikke har kunnet slukke deres tørst, vil forblive afvisende. Men du skal overlade dette 

spørgsmål til mig. Og der vil være andre, som vil nægte at drikke, men I skal vente, for kilden er evig. 

Hvis de, der i dag nægter at drikke af dette vand, vil de i morgen være endnu mere tørstige. Tørsten vil 

pine dem, og så vil de komme til kilden, og hvis de ikke finder den i nærheden, vil de søge den gennem 

ørkener og langs lange veje og huske på, at den var frisk og forfriskende, indtil de finder den. For selv om 

jeg er blevet nægtet vand, vil jeg aldrig nægte det til jer. 

21 Menneskeheden er endnu ikke spiritualistisk, men allerede nu vågner sjæle op og indser deres 

idolers døvhed og blindhed, og allerede nu bliver de opmærksomme på nytteløsheden af falske ofre og 

bodshandlinger, og mange jeg møder er trætte og trætte af fanatisme. De længes efter en mad, der er sød 

og behagelig for den åndelige smagssans, de længes efter en vin, der virkelig opliver sjælen. 

22 Jeg ser menigheder, små sekter og store sammenslutninger af mennesker, der stræber efter 

åndeliggørelse, som går ind i den åndelige helligdom, sjælenes hjem ─ nogle på veje tæt på den åndelige 

hensigt, som er den, der når Mig. Jeg vil belønne dem en dag, og den sande spiritualisme, den dybe doktrin 

fuld af lærdom og åbenbaringer, trøst og åndelig næring fra Helligånden vil blive åbenbaret for alle ─ de 

længselsfulde, de tørstige og også de koldhjertede og ligeglade. 

23 Er hele menneskeheden marianer? Sandelig, siger jeg jer: Nej, mange kender ikke engang Maria. 

Jeg ser en del af menneskeheden, som ikke engang kender hendes navn, en anden stor del, som gennem jer 

er faldet i stor fanatisme, i den største afgudsdyrkelse, i vanhelligelse, i grådighed. Og en anden del af 

menneskeheden og af de religiøse samfund, som ikke anerkender dig som menneskehedens åndelige 

moder. 

24 Jeg har kaldt jer for "marianere", fordi I vil lære menneskeheden, hvem Maria er. 

25 Jeg siger jer, o folk: Maria er ikke kun den kvinde, som modtog Frelseren i den anden æra. Jeg 

fortæller alle de dele af menneskeheden, som jeg lige har nævnt, alle sekter og religiøse samfund, alle 

racer og alle mennesker, at Maria er den moderlige, guddommelige essens, som altid har eksisteret. Hun er 

den feminine, universelle essens, som du kan opdage og se i alle skabelsens værker. Hun er ømheden, hun 

er forbønnen og brystet, der nærer. 

Allerede i tidligere tider blev Marias eksistens og hendes jordiske komme åbenbaret for jer. For 

sandelig, fra den første til den sidste ─ til alle har jeg talt som Fader, som Dommer og som Mester. 

26 Allerede i den første æra begyndte patriarkerne og profeterne at tale om Messias' komme. Men 

Messias kom ikke kun i ånd ─ han kom for at blive født af en kvinde, for at blive menneske, for at få et 

legeme fra en kvinde. 

Guds moderlige Ånd måtte også blive et menneske, en kvinde, en blomst af renhed, så duften af Guds 

"ord", som var Jesus, kunne flyde fra hendes blomsterkrone. 

27 Da denne kvinde havde nået sin jomfruelige alder, blev hun forlovet. Faderen sendte hende en 

engel for at fortælle hende om hendes mission. Men hvordan mødte englen hende, hvordan overraskede 

han den forlovede jomfru? Beder. Da han fandt hende parat, sagde han til hende: "Hil dig, Maria, som har 
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fundet nåde for Guds øjne. Frygt ikke, for dit skød skal modtage ham, som skal være konge over Jakobs 

hus, og hans regering skal ingen ende have." 

28 Maria vidste, at hun ville modtage en konge, der var mægtigere og større end alle jordens konger. 

Men kronede hun sig selv til dronning blandt mænd på grund af dette? 

29 Forkyndte hendes læber på torve, gader, i enkle hytter eller i paladser, at hun ville blive Messias' 

Moder, at Faderens "Enbårne Søn" ville komme ud af hendes skød? Sandelig ikke, mit folk, hun var i den 

største ydmyghed, mildhed og nåde, og løftet gik i opfyldelse. Hendes hjerte af en menneskelig mor blev 

gjort lykkeligt, og allerede før hun fødte ─ dengang og derefter i hele Sønnens liv ─ var hun en yderst 

kærlig mor, som åndeligt kendte Jesu skæbne, den mission, han skulle udføre blandt mennesker, og hvad 

han var kommet for at gøre. Hun modsatte sig aldrig denne skæbne, for hun delte det samme arbejde. 

30 Hvis hun af og til græd, var det en menneskelig mors gråd, det var den kropslige natur, der følte 

smerten i sønnen, hendes eget kød. 

Men var hun en discipel af Mesteren, hendes Søn? Nej, Maria havde ikke brug for at lære noget af 

Jesus. Hun var i Faderen selv og var kun inkarneret for at udføre denne smukke og vanskelige opgave. 

Var denne fremragende mors hjerte begrænset til kun at elske sin mest elskede søn? Bestemt ikke; 

gennem dette lille menneskehjerte åbenbarede Moderhjerte sig i trøst og sublime ord, i råd og goder, i 

mirakler, i lys og sandhed. 

Hun har aldrig pralet med sig selv, hun har aldrig misforstået Mesterens ord. Men ligesom hun lå ved 

fødderne af den krybbe, der tjente som hendes vugge, lå hun også ved fødderne af det kors, hvor Sønnen, 

Mesteren, Faderen for hele skabelsen døde og udåndede sin sidste åndedrag som menneske. 

31 Således opfyldte hun sin skæbne som menneske-mor og satte et sublimt eksempel for alle mødre 

og alle mennesker. 

Og for at menneskeheden skulle lytte til hende, for at også hun skulle blive elsket, og for at hendes 

eksempel ikke skulle udviskes fra menneskers hjerter, dedikerede den blødende Mester på korset et af sine 

syv ord på korset til Moderen og sagde til hende: "Moder, dette er din Søn!" og sagde til Sønnen, som i det 

øjeblik var Johannes, Herrens apostel: "Søn, dette er din Moder!" 

32 Med dette ønskede Mesteren at efterlade Johannes som repræsentant for menneskeheden og i folks 

hjerter en helligdom af kærlighed og respekt for den Universelle Moder. 

33 Har apostlen Johannes kun gjort krav på denne moderlighed for sig selv? Nej, han gik til sine egne, 

til kammeraterne i kampen og i undervisningen, til de andre disciple og fortalte dem: "Mesteren sagde 

dette, før han gik bort", og der blev disciplene hos Maria, indtil hun blev løftet op i uendeligheden. 

34 På pinsedagen, den højtid, som folket havde fejret siden første gang som påsken, var disciplene 

samlet, og midt iblandt dem var Maria. Og Helligånden nærmede sig, symboliseret i en hvid due, og 

overstrømmede dem med sit lys og fyldte dem med sin nåde. 

35 Disciplene følte den dybeste respekt og kærlighed til Maria. Og når disse såere, disse sjæle-læger, 

følte denne ærefrygt for Forløserens Moder som menneske ─ hvorfor skulle så de generationer, der fulgte 

efter dem, ikke føle det? Jeg har fortalt jer, at Maria er evig, og sandelig siger jeg jer, at hvis I vender jer 

til hende, vil mange af jer finde hende. 

36 Da min discipel Johannes var alene på øen Patmos på sit tilflugtssted, hvor han modtog de store 

åbenbaringer om de kommende tider, hvor han åndeligt trængte ind i det høje hinsides og så Herrens store 

mysterier, der var klædt i allegorier og repræsenteret ved figurer, så han også Marias skikkelse der. 

I denne store åbenbaring, som Faderen betroede Johannes til de kommende tidsaldres folk, så han efter 

et stort tegn en kvinde klædt i et klæde med solen og månen ved sine fødder og på sin pande en krone med 

tolv stjerner. Kvinden følte fødselsveer, og da smerten var størst, så Johannes ondskab i form af en drage, 

der forfulgte hende og kun ventede på, at barnet skulle fødes for at fortære det. 

     Men Mesteren fortæller dig: Da denne åbenbaring, som Faderen gav Johannes, talte om de kommende 

tider, siger jeg jer: Han så Maria i den tredje æra, lige før hun fødte Marias folk, og den ondskab, der lå på 

lur for Herrens folk. 

Johannes så også, at der i fødselsøjeblikket udbrød en stor kamp mellem engle mod dragen, som 

legemliggjorde menneskets ondskab ─ en kamp, som i øjeblikket finder sted blandt jer, fordi det mariale 

folk er blevet født, allerede er dukket op på jordens overflade og i dag modtager deres skjold og 

kærlighedssværd for at gå ud i den store endelige kamp. 
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37 Dette er, hvad denne åbenbaring betyder, elskede folk! Derfor har Faderen sagt jer i dag: De, der 

kender Maria, kender hende ikke i sin sandhed. De ser hende kun som en kvinde, de betragter hende kun 

som en menneskelig mor, og omkring hende har de skabt kulter, ritualer, fester og henrykkelser. Gennem 

denne afgudsdyrkelse har de glemt opfyldelsen af Herrens love, Mesterens ord og kærligheden indbyrdes. 

38 Faderen ønsker ikke, at verden skal kende Maria på denne måde, og jeg ønsker heller ikke, at I skal 

elske hende på denne måde. Maria er ikke bare en kvinde, det har jeg allerede fortalt jer: Maria er den 

moderlige essens, som findes i det guddommelige, og som manifesterer sig i alt, hvad der er skabt. 

39 Hvis du søger Hende i nattens ensomhed, i stilheden, som intet forstyrrer, der i kosmos, vil du 

møde Hendes billede, og hvis du søger Hende i blomsternes duft, vil du også møde Hende, og hvis du 

søger Hende i din Moders hjerte, vil du få Hende. Hvis I ønsker at møde hende i Jomfruens renhed, vil I 

også se hende der, og som i hende i utallige værker, hvor det evigt feminine, som findes i Gud og i hele 

hans skabning, afspejles. 

40 Når I fysisk begiver jer ud på vejene for at opfylde missionen, for at prædike undervisningen, vil I 

støde på de hårde hjerter, på dem, der har skabt en lukket dør for ikke at lade essensen af Marias kærlighed 

og hendes navn komme ind. 

For mange eksisterer denne essens ikke. Hvad vil I så gøre, I folk? Vil I bruge magt til at rive denne 

mur, denne dør ned, så Marias lære kan trænge ind til disse mennesker og nationer? Nej. Jeg har fortalt jer, 

at I kun skal præsentere mit arbejde, kun påpege min lære, men at I skal tale med så meget sjæl, med så 

meget hjerte, med så megen sandhed, at mange af de stivnakkede vil omvende sig og sige: "Sandelig, den 

Universelle Moders essens oversvømmer hele jordkredsen, denne lære er klar og forståelig. Den er som en 

livskilde, der indbyder til at drikke, men ikke tvinger til at bruge den." 

41 Sandelig siger jeg jer, at hvis dette skulle ske, ville jeg for længe siden have bragt alle sjæle med 

Min kraft for at bade dem i dette vand, for at få dem til at drikke af det og bringe dem til det mål, som I 

alle er bestemt til. Men I skal ikke kun nå mig gennem mig, men også gennem jer selv. 

Derfor har jeg givet jer ånd, vilje, intelligens, evner og sanser. Det er derfor, jeg har åbenbaret min lov 

for jer og givet jer den nødvendige tid og sat jeres sjæl på en vej til udvikling, fremskridt og forløsning af 

den samme. 

Jeg ønsker, at dit hjerte og dit ord skal være som en kilde, som en uudtømmelig kilde blandt 

mennesker, og at din stemme ydmygt skal indbyde til at drikke af mit ord, som du skal udbrede. 

42 Når dette vand er krystalklart, når det er så klart, som jeg har betroet det til jer ─ sandelig, siger jeg 

jer, vil folk finde deres sundhed og frelse i det. De vil så råbe højt af deres lunger og bekende, at de har 

fundet min sandhed sammen med dig, og det er Israels ansvar i den tredje æra ─ det er den byrde, der 

hviler på det spiritualistisk-trinitarisk-marianske folk. 

43 Din blide og ydmyge vandring vil ryste religiøse samfund, vil ryste fundamenter og principper. Dit 

ord, som altid vil være mit, vil nedbryde falske helligdomme, og der vil ikke blive en sten tilbage af dem 

på en anden. Den vil omstyrte afguderne, al den afgudsdyrkelse, som I har skabt omkring tilbedelsen af 

Gud, ligeledes omkring Maria og omkring hendes navn, indtil I har nået de største overdrivelser. Alt dette 

må forsvinde, brændt af Helligåndens ords ild, som jeg har lagt og fortsat vil lægge i jer. 

44 Når mit ord er holdt op med at give sig til kende gennem stemmebærerne, vil jeg finde jer samlet 

som mine disciple fra den anden æra ved påsken, og min Helligånd vil komme i overflod, forenet ånd til 

ånd med jer, pionererne i denne tredje æra, pionererne i det perfekte fællesskab mellem Helligånden og 

menneskets ånd. 

45 Hvad vil Faderen åbenbare for dig til den tid? Det, som jeg ikke har fortalt dig gennem det 

menneskelige intellektorgan. Men indse, at I må have sand indvielse og spiritualisering ─ indse, at I for at 

opnå denne forberedelse må befri jer for ethvert spor af fanatisme og materialisme. 

Hvordan vil du opnå denne store udrustning? Gennem studiet af i dag, gennem udfoldelsen bagefter, 

senere gennem din sande kærlighed. For mit ord er ikke færdigt. Mit ord vil ikke ende i 1950. Min 

proklamation vil fortsætte. Men ikke længere gennem stemmebærere, ikke længere på denne måde at 

proklamere, for jeres bortrykkelse vil blive mere og mere fuldkommen efter 1950. Jeres åndelige ophøjelse 

vil være større, og min forkyndelse vil kun finde sted ved hjælp af ånden. 

46 De, der har været mine stemmebærere, har nået langt. De, der har modtaget min stråle ofte, vil 

fortsætte med at udfolde og videregive store inspirationer eller åbenbaringer. For dem, der kun har 
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modtaget min guddommelige stråle nogle få gange, og for hvem mit ord har været sjældent, vil min 

inspiration være stor, meget stor. Lad dem ikke hæmme deres udfoldelse, deres vandring på denne vej. For 

det, som de ikke har opnået i denne tid af manifestation gennem det menneskelige intellekt, kan de så 

modtage fra ånd til ånd, og så vil der være glæde og taknemmelighed i deres sjæl. 

47 Men jeg vil ikke kun herligt manifestere mig selv gennem dem, der blev indviet som 

stemmebærere. Min Guddommelige Ånd vil også stråle herligt over gavebærerne. Denne nåde vil ikke 

være mindre hos dem, den vil være den samme for alle. 

Min åndelige verden skal ligeledes skinne, dens flydende stråle, der er omdannet til inspiration og 

tanke, skal være over Herrens discipel, så at disse lysvæsener fortsat kan give sig til kende for denne 

planets væsener gennem samfundsledere, "grundstenene", seerne og "guldfjerene", gennem de mærkede og 

de umærkede; gennem dem, der har oplevet den symbolske handling med mærkning, såvel som gennem 

alle dem, der anser sig selv for ubrugelige til at være en del af mit folk. 

På den "første" og den "sidste" vil der være de tunger af ild, som Helligånden vil udgyde, så I i 

morgen, en meget nær "i morgen", vil I kunne give jer til kende for alle jeres medmennesker ─ ved den 

daggry, der nærmer sig jer, og hvor I vil kunne bringe mit ord ikke kun til dem, der taler jeres sprog, men 

også til dem, der taler de sprog, som I endnu ikke kender i dag. 

48 Hvordan vil du kunne kommunikere med dem? Gennem din gode vilje, gennem din indsats, 

gennem din iver og din kærlighed. Jeg vil hjælpe dig, siger Faderen. Jeg vil gøre mirakler blandt jer. Jeg 

vil sørge for, at der blandt jer, at der fra jeres samfund kommer pionerer, budbringere, budbringere, dem, 

der er forberedt af min vilje, som taler andre sprog for at bringe det gode budskab, Guds tredje budskab til 

andre folk, andre folkeslag, andre racer. På denne måde vil Babelstårnet, som i den materielle verden er 

blevet ødelagt i tidens løb af menneskers hænder, også gradvist blive ødelagt i den åndelige verden, og 

over det vil Helligåndens tårn, den sande kirke, det sande sted for tilbedelse og helligdom, hvor alle vil 

slutte sig sammen, hvor alle sprog vil smelte sammen, hvor alle racer og generationer vil smelte sammen i 

Faderens kærlighed, rejse sig op over det. 

49 På denne nådens morgen, hvor I har modtaget mit ord på et stort antal mødesteder, men som udgør 

ét folk, beder Mesteren jer om forbøn, barmhjertighed og bøn for verden. Fjern enhver uenighed eller 

fordomme fra jeres hjerte og kom åndeligt tættere på hinanden for at danne et folk, der er stærkt i ånden, 

og denne åndelige styrke skal hjælpe folket. 

Hvorfor har du endnu ikke været i stand til at udføre store mirakler i din sjæl og med dine tanker? 

Hvorfor har det bønnevåben, som jeg har åbenbaret for jer, endnu ikke manifesteret sig med herlighed i 

disse tider? 

50 I mangel af forberedelse, folk, i mangel af enhed har I tilladt rovfuglen, fristelsen, som altid ligger 

på lur, at komme ind i jer for at splitte jer og svække jer, en snedig fristelse, som aldrig har tilladt jer at 

blive forenet. 

Selv om mit kærlighedsord altid har været med jer, hælder jeres hjerte stadig til onde hviskener, I lader 

jer stadig forføre af illusions- og løgnehistorier. Men vær årvågne, folk, vær årvågne, I spiritistiske, 

trinitære marianiske disciple, så I i disse forberedelsestider for jer ─ i disse prøvelsestider for 

menneskeheden, som i øjeblikket drikker lidelsens bæger endnu en gang ─ kan I give beviser på jeres 

magt ─ I griber ikke mange våben, men et enkelt lysets sværd, og med det bryder I fristelsens snore, 

trældomens lænker, nedbryder vægge, åbner døre for at befri sjæle og lade dem stige op til lyset i den 

tredje æra. 

51 I kan gøre dette, folkens, gennem tankekraft, gennem bøn. Men den skal udspringe af den sande 

kærlighed, som jeg inspirerer dig i denne tid. Foren jer, anerkend hinanden, tilgiv hinanden, elsk hinanden, 

elsk hinanden, så vil I opleve mirakler over hele kloden, og I vil være vidne til, hvordan denne 

menneskehed, som løber med lynets hast mod den afgrund, som jeg taler til jer om, vil opleve mirakler 

over hele kloden, vil meget snart opleve faldet og også "indtil her og ikke længere", hvilket vil være afsky, 

træthed, sjælens træthed i had, i materialisme, i sanselighed og i fornøjelser, så du kan række din 

broderlige hånd ud til den, kærligt røre den og vække den til at fortælle den: 

52 "Se, der er ikke flere paladser af selvhøjtidelighed. Herskerne har forladt deres troner, de grådige 

imperier er forsvundet, og krigsvåbnene spytter ikke længere død ud af deres munde. De militære ledere 
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og soldater er besejret. Løft dit ansigt og se i horisonten lyset af en ny dag, en ny daggry, der oplyser et nyt 

liv." 

53 Jeg modtager nu din sjæl i dens bøn. Jeg ønsker at finde taknemmelighed i det, og derfor åbenbarer 

jeg mig selv i verden endnu en gang for at udgyde Min Ånd over menneskeheden i forskellige former. Jeg 

kunne gøre det uden din mægling, men gennem den vil jeg vise min barmhjertighed. 

54 Således forlader jeg jer på denne nådens morgen: opløftet i kærlighed og barmhjertighed over for 

jeres medmennesker ─ åndeligt opløftet, så I kan føle jeres Faders velsignelse i jeres væsen. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 361 
1 Jeg møder dig i bøn, og min Ånd sætter sig hos dig. Jeg lever af din kærlighed, af din tro. Jeg har 

smagt jeres frugter, og de er mig velbehagelige. Derfor velsigner jeg dig og giver dig fred. 

2 Din sjæl er blevet testet af mig på forskellige måder. Men når du har oplevet et sorgfuldt øjeblik, 

svæver du op og spørger Mig, om jeg har forladt dig, og meget snart har du været sammen med Mig. 

Sandelig, siger jeg jer, I er ikke alene, og jeres tro har fået jer til at overvinde de hårde og store prøvelser i 

denne tid. 

3 I, som har rejst langt for at søge efter Mig, har endelig fundet Mig, og da I hørte Mit Ord, blev 

jeres tvivl fjernet, og I modtog det klare svar på jeres forespørgsel. Overalt hørte I bønner og påkaldelser 

om Min Ånd, og selv om I ikke havde kaldt på Mig, ville Jeg være kommet til jer, som Jeg lovede. For jeg 

sagde til jer, at jeg ville stå jer bi i jeres trængsler i disse smertefulde dage. 

4 Jeg har givet dig følsomhed, så du kan fornemme det, der skal komme, så du kan leve opmærksom 

på enhver åndelig manifestation og genkende mine ords ankomst. 

5 Jeg taler til jer med den samme kærlighed og visdom, som jeg har talt med i tidligere tider, og jeg 

bekræfter mine ord fra tidligere tider og beviser, at profetierne vil gå i opfyldelse. 

6 Johannes så i sin store åbenbaring, hvordan min Ånd ville blive åbenbaret i denne tid, hvordan 

Visdommens Bog ville oplyse sjæle ved løsningen af det sjette segl. Han så de store kampe mellem 

mennesker og deres trængsler. Han så bogen lukket og endelig åbnet af det ubesmittede lam. Og sammen 

med dig har jeg åbnet side efter side i denne bog for din ånd. Den indeholder den lov, som jeg har givet jer 

fra tidernes morgen. 

7 Bedøm mit værk, gennemskue det fra start til slut. Husk hele fortiden og foren den med denne 

åbenbaring, så alt er levende i din sjæl. Jeg har udstedt love og vedtægter for menneskers materielle liv, 

jeg har givet instruktioner for det moralske og åndelige liv. Jeg har placeret jer i åndens regioner, og I har 

indåndet freden og lykken i dette hjem, så I kan lære det fuldt ud at kende og opnå viden om mine love. 

8 Lev for et højt ideal, sørg for, at din sjæl genvinder sit mod og sin energi til at opfylde sin mission. 

Spred fred på din livsvej, inviter folk til at bede med den bøn, som jeg har lært dig, så de igen kan føle sig 

værdige over for deres Skaber. Plej deres hjerter, som er jomfrueligt landbrugsland, frugtbart land for min 

undervisning. 

9 Når du følger min lære, mens du arbejder for menneskehedens bedste, vil din sjæl vokse sig stærk, 

du vil glæde dig og også lide og indse, hvad tro og kærlighed er værd. I skal derfor ikke lade jer forvirre i 

kampen af de forskellige trosretninger. Min lære står over enhver religion og enhver sekt. Bring mit ord, 

som er mit udtryk for kærlighed, og brug det ikke som et våben til at bekæmpe jeres medmennesker med, 

for det fornærmer ikke, det gør ikke ondt, det er kun liv for sjælen. 

10 Rens beholderen indvendigt og udvendigt, så den kan indeholde den essens, jeg giver dig. Din 

mission er fantastisk. For at sejre skal I arbejde sammen for at vinde. Bland dig med alle folkeslag, smelt 

sammen med alle racer, bring mit budskab om fred til alle. Derefter vil jeg føre jer til "dalen", hvor I alle 

vil være lige, hvor menneskelig elendighed og menneskelig egoisme vil forsvinde og kun være åndelige 

væsener. 

11 Jeg ved, at I i en periode vil gøre bod på jeres uenighed. Men der vil komme en dag, hvor I, trætte 

af jeres svaghed, vil samles for at blive stærke gennem enhed og enighed. 

12 Jeg vil have dig ren. Det er derfor, I renser jer selv under smerte i denne tid for at bringe sjælen 

tilbage til sin oprindelige renhed og dyd. De prøvelser, som du lider nu, vil ikke få dig til at dø. De vil blot 

vække dig fra din dybe søvn, så du kan stræbe efter at fuldkommengøre din sjæl. 

13 Selv om I endnu ikke har gjort jer selv værdige ved jeres gerninger, vil den dag komme, hvor dette 

folks ydmyghed, udholdenhed, kærlighed og tro vil blive lovprist med rette. Mange vil så, når de 

genkender disse dyder i dig, ønske at give dig et navn eller en titel eller sætte en krone på dit hoved. Men 

så vil I huske Jesus og ydmygt skjule jer selv. Som jeg har sagt jer, er jeres rige ikke i denne verden. 

14 Hvis du ønsker at erobre menneskers hjerter, skal du tale med sandhed, med den største sandhed. 

Vær ydmyg blandt de ydmygste, for at I kan finde tro i jeres ord og gerninger. 

15 Hvor meget vil min ånd ikke glæde sig, når den ser dit arbejde komme frem under 

menneskehedens moralske og åndelige murbrokker. Dit arbejde er allerede begyndt. Se de syge, som er 
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blevet raske ─ de vantro, som er blevet født til tro ─ de fornyede syndere. Dit arbejde er stadig lille, men 

jeg anser det for at være godt, og jeg vil mangfoldiggøre dets frugter. 

16 Israel: Mesteren er med jer fuld af kærlighed og barmhjertighed. Gang på gang har jeg givet jer 

beviser på min kærlighed på den vej, jeg har lagt ud for jer. 

17 Mit guddommelige ord taler til folket, og dette ord er sendt til jer af Faderen, så I kan kende det 

arbejde, som jeg har betroet jeres hænder. 

18 Jeg viser jer Mine apostle som et eksempel for jer. Derfor hælder jeg mig selv ind i din sjæl i dette 

øjeblik, så du kan besejre din krop. Jeg har rørt ved den hårde klippe for at få krystalklart vand til at 

springe ud af den. 

19 Tro ikke, at I allerede er nået til slutningen af jeres missionsopfyldelse, og tro heller ikke, at jeg 

efter 1950 vil fortsætte med at tale gennem det menneskelige forståelsesorgan. Alt det, jeg har sagt jer, er 

sket og vil ske, elskede folk. 

20 I den tredje tid er din sjæl blevet sendt ud for at reinkarnere, så du får en ny mulighed for at 

opfylde din mission ved at bruge min guddommelige ånds tilstedeværelse i denne tid. 

21 Jeg er med jer på grund af min store kærlighed og giver jer styrke, fordi jeg ikke ønsker at se jer 

svage. 

22 Jeg er kilden til nåde og kærlighed. Drik, giv liv til dit hjerte og din sjæl. Fjern jer fra 

materialismen, så I kan forstå storheden i den mission, jeg har givet jer. 

23 Kære folk: Når jeres hjerter er fulde af smerte, så kom til mig, for jeg vil vende jeres lidelse til 

glæde og styrke jer åndeligt og fysisk, så I kan fortsætte på vejen fuld af tilfredshed og håb. 

24 Jeg modtager de mange mennesker, der søger Mig i hobetal for at gøre Mig opmærksom på deres 

smerte. Jeg hører dem i stilhed; de er de mange mennesker, der kommer fra forskellige sekter og kirker til 

disse ydmyge mødesteder for at høre Mit Ord, for at modtage Mit budskab om fred og håb i deres sjæle og 

hjerter. 

25 Når de når frem til dette træ, føler de køligheden i dets skygge, som får dem til at hvile, og de 

glæder sig, når de hører mine nattergalers kvidren. Så føler de mit nærvær og den søde frugt fra dette træ. 

26 Der står skrevet, at jeg i denne tredje æra ville komme i Ånden og som en højlydt klokke kalde 

menneskeheden for at give den trøst, brød og åndeligt vand. Jeg byggede min kirke i mine børns hjerte og 

sjæl. I kirkens højtidelighed og stilhed vil I føle mit nærvær, og her vil I modtage det, I har lagt på mit 

hjerte i jeres meditation og jeres bøn. Inde i denne kirke vil du føle dig oplyst af Helligåndens lys. 

27 Jeg har forberedt de tolv stammer af mit udvalgte folk i denne tid, så at alle nationer kan modtage 

lyset gennem deres formidling ─ så de ved basunens lyd kan vække dem, der sover, og de, der løfter deres 

blik mod himlen, kan se mig med deres ånds øjne. 

28 Menneskeheden er desorienteret, men jeg er kommet for at lede den gennem Helligåndens lys, så 

den kan genkende mit ord i dets betydning. 

29 I tidens løb er de skrifter, som mine disciple efterlod sig, blevet ændret af mennesker, og det er 

derfor, der er uenighed mellem trosretningerne. Men jeg vil forklare al min lære for at forene 

menneskeheden i ét lys og i én vilje. 

30 Året 1950 vil snart være slut. Men jeg har efterladt dig en detaljeret instruktion, som du skal give 

videre til de nye generationer, så de kan finde fred og liv for sjælen. 

31 I jeres hænder overlader jeg Tredje Testamentets Bog, så I med den kan bringe det gode budskab 

til menneskeheden. 

32 Dit hjerte forudser allerede den hjemve, du vil føle, når du ikke længere hører Mig i denne form. 

Derfor har jeg sagt til jer: Anvend min lære og lad jer ikke forføre af dem, der vil rejse sig i morgen og 

bedragerisk hævde, at jeg stadig manifesterer mig gennem deres intellektorganer. 

33 I er vidner til, at alt det, jeg har sagt jer i mit ord, er blevet sandt, men I må leve på vagt, så der 

ikke er ulydighed blandt mit folk. I vil føle smerten hos dem, der er svage og endnu ikke har forstået min 

lære. Men du vil forklare dem min sandhed og vejlede dem gennem mit ord. Jeg vil give mig selv til kende 

gennem dem, der er forberedt, og selv gennem de "sidste" vil jeg udgyde mig selv som lys og inspiration. 

34 Jeg vil ikke efterlade menneskeheden forældreløs, jeg vil redde de fortabte og kalde dem til mit 

bord, som ikke har hørt mit ord i denne form. 
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Elias vil fortsætte med at samle folkemængderne, så du kan vise dem bogen, som indeholder mit ord. 

Gennem din mægling vil jeg vække de sovende sjæle og fjerne afgudsdyrkelsen fra dem. Men hvis du ikke 

er parat til at tale til menneskeheden, så vil stenene tale, og du vil se de mest uvidende blive mine sande 

disciple og tale om min sandhed. 

35 I bør dele det gode budskab med menneskeheden uden at forvrænge mit arbejde, være ydmyge 

som jeres Mester og ikke iklæde jer prægtige klæder for at tiltrække jeres medmenneskers 

opmærksomhed. 

36 I morgen må I ikke forfalske min undervisning, men kun undervise i det, jeg har betroet jer. Jeg 

har givet jer min undervisning i overflod, så I kan være vejledere og ambassadører blandt menneskeheden. 

Når I ikke længere hører mit ord gennem stemmebæreren, skal I hjælpe og elske hinanden, så I kan løse de 

problemer, der opstår på jeres vej. 

37 I er de mennesker, som jeg i øjeblikket forener, så menneskeheden kan lære mig at kende gennem 

jeres formidling. Jeg er den højeste barmhjertighed og har givet jer næring af den allerbedste mad. Stor er 

den kamp, du vil kæmpe. Derfor taler jeg kærligt til jer for at fjerne de fejl, som I tilskriver Mit værk, så I 

kan være verdens lys, når tiden kommer. 

38 De åndelige værter omgiver jeres sjæle, de er klar til at tage kampen op, for I er ikke alene i denne 

kamp om verdensanskuelser. Min åndeverden vil også være med jer. Disse ånder inspirerer jer med fred 

og harmoni, så I kan vise jer frem for menneskeheden. 

39 Stor vil din kamp være. Du skal være et eksempel på lydighed og i dit hjerte vise din Mester lov i 

dit hjerte. I vil opmuntre mennesker, men min Universelle Stråle vil ikke længere manifestere sig, og min 

åndelige verden vil heller ikke manifestere sig gennem jeres sind. Ikke desto mindre vil Mesteren give jer 

sin instruktion i en højere form og som Helligånden, kraften, velsignelsen og barmhjertigheden. 

40 Slutningen af året 1950 nærmer sig, og den sovende menneskehed har ikke mærket mig. Men jeg 

vil ryste dem op, så de kan se mig. 

41 Hvornår vil disse arrangementer finde sted? Den tid er nær. Snart vil slutningen af Min 

manifestation gennem det menneskelige forståelsesorgan være her. Gennem formidling af de 

stemmebærere, der har forstået at forberede sig i disse sidste dage, har jeg givet jer store og klare 

instruktioner, kærlige ordrer, så I kan udføre dem, efter at I ikke længere hører mit ord i denne form. 

42 Jeg har åbnet min visdoms bog for dig og har instrueret dig i, hvordan du skal udføre din mission, 

hvordan du skal vandre på min vej. Jeg har vist jer farerne og givet jer kraften til at overvinde 

forhindringerne og nedbryde barriererne. 

43 Før jeg holder op med at tale til jer i denne form, må jeg forberede jer, så I i morgen kan være de 

lærere, der giver de nye disciple min undervisning. 

44 Hvis du føler dig berøvet denne undervisning, så bebrejd ikke Mig for det, for Jeg har givet dig 

Mit Ord, det evige livsbrød til din sjæl, i overflod. 

45 Jeg har givet jer min undervisning på en perfekt måde. Men hvis du tilføjer noget til den, som ikke 

hører til, vil din samvittighed fortælle dig, hvad du skal fjerne, så menneskeheden i morgen kun kan 

modtage min fuldkomne lære. 

46 Fortæl menneskeheden, at jeg, Gud den Almægtige, altid har været med jer. I har intet manglet, 

fordi jeg har fyldt jeres sjæl med nåde og kraft på alle udviklingstrin. 

47 Folk, I har lovet at elske mig i nærvær af mit guddommelige lys. Men jeres materialisme har altid 

været en hindring for opfyldelsen af Åndens mandat, fordi I ikke kender jer selv, og I ved heller ikke, hvad 

jeres formål og jeres idealer er. Men min barmhjertighed har forenet jer i forhindringen, så I kan føle min 

kærligheds ild og kende min Helligånds fred. 

48 Jeg er giveren, jeg har mere at give dig, end du kan bede mig om. Jeg kender kroppens behov, 

kender sjælen og kender jeres trængsler og sorger. 

49 Lukas, Markus, Johannes og Matthæus blev udvalgt efter min vilje. Jeg gav hver enkelt sjæl en 

mission, et ansvar, og de spredte min lære med udholdenhed, med beslutsomhed og kærlighed og skabte 

den anden tidsalders testamente. Og ligesom dem vækker jeg i dag din sjæl, så den kan genkende tiden, 

føle og forstå den ed, den har aflagt over for min Guddommelighed, og begynde at udføre sin mission. 
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50 Jesus vidnede om guddommelig magt, for i ham var Gud selv, som viste sig på jorden, så verden 

kunne lære ham at kende. Det var Faderen selv, der gav sig selv til folket i ord, i kærlighed, i sandhed og i 

lys. 

51 Det, der er skrevet i Guldets Mindebog, vil ske og vil ske. I løbet af tiden vil alting gå i opfyldelse. 

52 Israel: Jeg har ikke kun talt til dig i denne tid. Men din sjæl har været bundet og har ikke brugt det, 

jeg gav den i første gang, i anden gang og i dag i tredje gang. Men hvad forventer du af Herren på dette 

tidspunkt? Hvad er din beslutning og dit ønske? 

Jeg taler til jer i øjeblikket ved at udgyde mit guddommelige ord. Men jeg vil ikke give jer mere tid til 

at følge mig i at manifestere mig gennem stemmebæreren, og hvis sjælen modsætter sig og kroppen nægter 

at adlyde mine bud, vil I blive nødt til at stå til ansvar over for mig i lang tid. For som dommer vil jeg give 

dig et kald og få dig til at forstå, hvad der er skrevet i din skæbnebog. 

Når sjælen står foran den øverste dommer, vil den erkende sin overtrædelse og fuld af sorg bede mig 

om en anden tid til at rette op på den, en anden reinkarnation. 

53 Jeg har ikke kun talt til din sjæl, men også til din krop. Jeg har givet den ekstra liv, styrke og 

barmhjertighed, så sjælen kan opfylde sin mission. 

54 Jeg har kærligt udgydt mit guddommelige ord, jeg har skænket jer alt det, som min Ånd og den 

kærligste Faders hjerte havde tiltænkt jer. Du er det mest dyrebare af min guddommelighed. 

55 Du er ved slutningen af min forkyndelse gennem stemmebærerens sindets organ. Men selv om I 

ikke længere hører min undervisning, vil jeg fortsat lede jer, for jeg ville ikke længere være en Fader, hvis 

jeg forlod jer i ørkenen uden brød og vand. 

56 Forbered jer med min instruktion, studer det, som jeg har givet jeres hjerte i mit ord. 

57 Forbered din hjerne på at modtage vibrationerne fra mit lys. Udfold dine gaver, så du kan stoppe 

naturens kræfter, for store katastrofer vil ramme menneskeheden. 

58 Mit kærligste Faderhjerte åbner sig, så selv den sidste kan føle min guddommelige kærligheds 

varme i sin sjæl. Jeg er en åben bog, sandheden og loven. 

59 Jeg har givet menneskeheden min undervisning i ånd, min undervisning i kærlighed og min 

undervisning i harmoni. Det er ikke kun i denne tid, at jeg har givet jer min undervisning. Siden det første 

øjeblik, hvor min Guddommelige Ånd gav jeres sjæl jorden, har jeg talt til den gennem mine udvalgte, og 

aldrig har jeg ført jer ind i mørke, fanatisme eller afgudsdyrkelse. For disse gerninger er ikke behagelige i 

mine øjne, fordi de fjerner din sjæl fra lyset, fra min kærlighed, og gør den træg og forlænger frelsens tid 

og volder den stor smerte. 

60 Hvad skal jeg gøre, så folk genkender mig, forstår mig og føler mig i deres hjerter? Hvad skal man 

gøre for at sjælen kan bryde den kæde, der binder den til materialismen? At give den endnu en gang og at 

opfordre sjælene i Israels udvalgte folk til at stille sig selv som gode soldater og arbejdere i spidsen for 

menneskeheden for at være dens leder i den kamp, der nærmer sig. 

61 Den guddommelige Mester kommer ned for at give sig selv til kende ved hjælp af den 

menneskelige hjerne, men søg Mig i bunden af dit hjerte, der er Jeg. 

62 Synk ned i dyb meditation, folkens. Luk øjnene og prøv med det åndelige blik at se de mange 

mennesker, der vil nærme sig dig i ønsket om et vidnesbyrd, der vil tale til dem om mit nærvær. 

63 Husk, at du skal vente på dem med et hjerte fuld af barmhjertighed. For de, der hungrer og tørster 

efter kærlighed, vil komme, ligesom I er kommet i ønsket om at få mig til at slukke jeres tørst. 

64 Du må ikke tro, at du kan udføre store værker uden at være forberedt. Stræb efter at opnå større 

åndelighed, for så vil et ord, en bøn eller et kærlighedsværk kunne udrette større mirakler end dem, du 

måske ville have ønsket at udføre i din forfængelighed. 

65 Barmhjertighed og igen barmhjertighed er det, som jeg har udløst i dig. Barmhjertighed er den 

følelse, som jeg har oplivet mest med min undervisning. For barmhjertighed er et udtryk for kærlighed og 

visdom. Sandelig, siger jeg jer, hvis I forbereder jer på at modtage jeres medmennesker, som endnu ikke er 

kommet, med barmhjertighed, vil I have modtaget dem med den bedste velkomst, med det mest veltalende 

vidnesbyrd, som I kan give om Min sandhed. Meget få vil modstå dette bevis på kærlighed. 

Men hvis du ønsker at få dem til at forstå mit budskab på anden vis, skal du kæmpe meget, for verden 

har fået nok af ord, lærdom og filosofier. Det, verden hungrer frygteligt efter og tørster efter til døden, er 

kærlighed. Derfor gentager jeg for jer, at et barmhjertighedsarbejde, selv om det er lille, men oprigtigt, følt 
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og sandt, vil være mere kraftfuldt end tusind prædikener eller taler med smukke ord uden indhold og 

sandhed, som dem, verdens folk hører dag efter dag, uden at disse ord bliver anvendt. 

66 Forbered jer endnu mere på det, I skal sige, selv om jeres sprogfærdighed vil hjælpe jer, og 

skrifterne vil også tjene som en støtte for jeres hukommelse. Men glem ikke, at det, som din sjæl indser, 

det, der udspringer fra dit væsens dyb, vil være de mest frugtbare af dine frø ─ dem, ved hvilke du vil gøre 

dine medmennesker de største tjenester, og ved hvilke du samtidig vil modtage de største lyksaligheder, 

når tiden kommer til at modtage din belønning. 

67 Elskede mennesker, kom til mig, foren tanken med samvittigheden, så I kan føle min fred. 

68 Det, som jeg giver jer i mit ord, vil i morgen være jeres beskyttende forsvar, jeres sværd og skjold, 

og når I har forenet jer i åndeliggørelsen, vil de forskellige religiøse samfund komme til jer, så I kan elske 

hinanden. 

69 Jeg har fortalt jer i mit ord, at tiden for min manifestation gennem den menneskelige 

forståelsesevne snart vil være forbi. Men du vil fortsat modtage lyden af min guddommelige stemme i den 

inderste del af dit væsen. 

70 Da lyset på denne nye dag kom frem, opfattede I den høje klokke, som skulle høres blandt 

menneskeheden. I har været blinde mænd, som har set dette lys' pragt, og som har følt jer ført til denne vej 

af min barmhjertighed. 

71 I er mine disciple, forløbere for de skarer, som vil komme til mig i morgen, som vil bære dette 

budskab om fred, liv, kærlighed og lys som budbringere. Med jeres eksempler vil I vidne om den sandhed, 

som I prædiker, med jeres eksempler. 

72 De prøvelser og fald, du har oplevet, skal være erfaringens lys for dig, så du i morgen kan vandre 

på min vej med retfærdighed. 

73 Jeg har åbenbaret jer årsagen til enhver begivenhed og enhver smertefuld prøvelse blandt 

menneskeheden ─ årsagen til, at jeg i denne tid med den største fordærv har oplyst jer med Helligåndens 

lys og forenet de tolv stammer af mit udvalgte folk Israel. 

74 Ligesom I kom til Kana'ans land i den første æra, ønsker jeg, at I i dag begiver jer på vej til det 

virkelige forjættede land. I er allerede begyndt at tage de første skridt til at bestige det bjerg, på hvis top 

den store by venter jer. 

75 I morgen vil I ikke føle jer forældreløse, for jeg og min åndelige verden vil stå op for jer, så I kan 

opfylde jeres mission om side for side at give menneskeheden min instruktionsbog til kende. 

76 Jeres arbejde vil ikke ende i 1950, men mange af jer vil gå på afveje. Men godt for dem, der holder 

fast, for de skal være som søjler i mit tempel. 

77 I spørger jer selv: "Vil "Faderens ord" forsvinde, og vil vi ikke længere føle denne kærlighed? Vil 

Mesteren gå bort, og vil vi ikke længere høre det ord, som har været til glæde for vores sjæl og 

opmuntring?": Nej, mine folk, Faderen går ikke bort, Mesteren vil fortsætte sin lysmission. I dag har I hørt 

mig gennem et eller andet af sindets organer. Men i morgen vil der ikke være nogen grænse for jeres 

forberedelse, for I vil alle være i stand til at kommunikere med mig fra ånd til ånd. Og gennem alle, der er 

udstyret, vil jeg udgyde min inspiration. Så vil I kende den sande henrykkelse, og så vil Mesterens 

manifestation ikke have nogen grænser. På samme måde vil I få manifestationer af ånderne på det høje 

åndelige niveau. 

78 I vil bede i stilhed, og jeg vil tage imod jeres offergave og besvare jer ved at pryde jer med min 

velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 362 
1 Mesteren modtager dig i sin uendelige barmhjertighed for at høre hans ord. 

2 Faderen siger til jer: Forstå, hvad jeg betroede jer åndeligt, så I kan forberede jer på at sprede dette 

budskab blandt menneskeheden. For snart vil den tid komme, hvor I ikke længere vil høre min instruktion 

gennem en stemmebærer. Jeg har meddelt dig det, og mit ord er som en konges ord, og det skal gå i 

opfyldelse. 

3 Siden 1866 har jeg forberedt menneskenes sind til at videregive mit ord, og denne manifestation er 

nu ved at være slut. 

4 Mit arbejde er ikke nyt. I befinder jer allerede i den tredje tid, hvor menneskeheden er udviklet. 

5 Har mit ord forvirret jer, I elskede folk? Jeg har mødt dig på forskellige måder: Nogle i fanatisme, 

andre i afgudsdyrkelse, hvor de tilskriver stjernerne menneskers skæbne, og endnu andre, som har 

benægtet Mit nærvær i denne tid, og derfor mødte jeg jer svage. Jeg er kommet åndeligt i denne tredje æra 

for at nære jer med mit ord. 

6 I tre gange har jeg undervist jer, men i denne tredje gang har nogle benægtet sandheden i Mit 

Trinitarian-Marian Spirituelle Arbejde og er igen faldet i afgudsdyrkelse og forvirring og har troet at 

opfylde Min Vilje. 

7 Allerede i den første tid begyndte mit værk at manifestere sig ved at få jer til at anerkende den ene 

sande Gud. 

8 I denne tid har jeg forberedt utrænede hjerner, gennem hvilke jeg har givet jer mit ord. For jeg har 

altid søgt enkelhed. 

9 På samme måde trænede jeg Moses' intellekt, en simpel mand fuld af dyder og en stor ånd. 

Gennem ham gav jeg loven til mit folk Israel og førte dem gennem ørkenen i fyrre år for at bringe dem til 

det forjættede land. 

10 I den anden tid kom "Jehovas ord" til at blive menneske, som profeterne havde set det. Men før det 

kom Elias for at bane vejen for ham. 

11 Nu er I i den tredje tid, Helligåndens tid. Siden 1866 har jeg forberedt det menneskelige 

forståelsesorgan til at tjene som fodskammel for Min Guddommelige Stråle, og siden den tid har jeg talt til 

jer gennem mænd og kvinder. 

12 Det er den æra, hvor sjælen kærligt skal bøje kroppen, og hvor kroppen skal være lydig over for 

sjælens befaling. 

13 Sjælen vil udvikle sig fra det ene trin på stigen til det næste, og dermed vil den opfylde sin 

mission, som den ikke kunne fuldføre i det jordiske legeme. 

14 Hvor er der tale om bedrageri? Hvor er mit arbejde blevet gjort til en forretning, hvor er mit ord, 

der altid er blevet givet, blevet misfortolket? Jeg har altid bedt dig om at få mit tempel i din sjæl. Men 

jeres forvirring har været stor, når I i stedet har bygget kirker af granit og udsmykket dem rigeligt med 

stenornamenter og billeder lavet af menneskehænder. 

15 Menneskeheden: Jeg har fundet ud af, at I er blevet afgudsdyrkere, idet I søger min Ånd i 

begrænsede figurer. Husker I ikke, at jeg i den anden æra førte jer til flodernes bredder for at give jer min 

undervisning? Lærte jeg jer afgudsdyrkelse i den tid? Nej. 

Nu, i denne tid, søger jeg templet i jeres hjerte ─ det tempel, som ikke vil blive ødelagt af elementerne, 

fordi mit arbejde, som I vil gøre kendt, vil være lige så klart og rent som min lære. På denne måde vil 

fanatisme og afgudsdyrkelse blive ødelagt. 

16 Jeg ønsker at se dit hjertes tempel altid forberedt, så jeg kan bo i det. Du skal ikke pynte den med 

markens blomster, men med dit hjertes gode gerninger, med bøn. I dette tempel ønsker jeg at se en fakkel, 

hvis lys aldrig slukkes: troen. På denne måde vil du være redningsbåden for dine medmennesker, når 

elementerne slippes løs, når elementerne slippes løs. 

17 Kom til mig, elskede folk, for at mit ords manna må være i jer. Lad dens essens være liv i din sjæl. 

Jeg er kommet i denne tid for endnu en gang at give jer Min Lov, Min Sandhed og Min Kærlighed. 

18 Tænk på menneskeheden, som er i nød på grund af sine synder. I skal forsøge at hjælpe den ved at 

give den min undervisning, så den kan rejse sig i bøn. 
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19 Israel: Kampens tid er allerede kommet for jer, og det øjeblik er ikke langt væk, hvor 

menneskeheden skal drikke et meget bittert bæger. Så skal du rejse dig i bøn og føle dine medmenneskers 

store smerte. Men forstå, at jeg af kærlighed til jer og til hele menneskeheden har vist jer vejen til at 

opfylde missionen ved at udgyde Mit blod til sidste dråbe, og gennem dette er jeg kommet for at forberede 

verden med Mit ord - gennem jer selv. 

20 Jeg er trøsteren for de trængte, jeg er den kærlige Fader, som opmuntrer dig på dine veje. Folkene 

klager, de har brug for mit ord, de søger mig og ved ikke, hvordan de skal finde mig. De bliver pisket af 

hvirvelvindene, og i deres ondskabs hav finder de døden. Men I, folk, skal rejse jer som en modig soldat, 

så menneskeheden kan være sammen med mig i denne tid. 

21 Israel, jeg forbereder dig med min kraft. Støt dig på min lov, omvend dig, så syndens verden kan 

ligge for dine fødder. 

22 Mit ord giver dig sandhedens lys. 

23 Jeg ønsker ikke at se denne jord dækket af lig. Jeg ønsker, at menneskeheden skal genopstå fra 

graven som en ny Lazarus, og du skal med den kraft, jeg har givet dig, hjælpe den samme til at finde det 

evige liv. 

24 Mennesker, hvad har I manglet, så I har sat jer for at opfylde min vilje? Stå op med korset for at 

opfylde din pligt. Salig er den, der gør sin pligt, for jeg vil give ham alt det, jeg har lovet, og når I så 

kommer til mit rige, vil jeg sige til jer: "Vær velkommen, elskede folk, forbered jeres hjerte som en åben 

bog, så I kan skrive min guddommelige instruktion i det." 

25 Jeg er blandt jer, fordi I har brug for mit lys. I denne tredje æra har I endnu ikke åndeliggjort jeres 

hjerter, men jeg er kommet for kærligt at forberede det. 

26 Jeg giver dig trøst, og jeg har prøvet dig, så du kan se, om du har brugt mit ord. Opfyld min lov, og 

du vil finde sand lykke. Men hver gang du har været ulydig, har du kun følt smerte. 

27 Mange har genkendt mig, hørt min stemme og har rejst sig op ved mig. Også verden, der er træt af 

sin materialisme, søger sin Fader. I er imidlertid mine udvalgte, som jeg har næret med mit ord, så I kan 

kalde jeres medmennesker til at modtage det lys, som jeg har givet jer. 

28 Jeg har forberedt jer, fordi jeg ønsker, at I skal gøre gerninger af sand kærlighed ligesom mig. 

29 Folk er forvirrede, de tømmer lidelsens bæger og ved ikke, hvad jeg har givet dem i Mit værk med 

så megen kærlighed. De har givet efter for fristelsen i deres hjerter og har ladet ukrudtet vokse, selv om 

det ikke er min vilje. 

30 I den tredje æra har jeg gjort brug af mænd af god vilje. Hos nogle har jeg fundet god vilje, hos 

andre inspiration, og hos andre igen lydighed og lydighed mod mine instruktioner. 

31 Men sandelig siger jeg jer, at fristelsen søger mit folk for at fratage dem min nåde og mit lys. 

Mesterens kamp er stor, men jeg udgyder min barmhjertighed over mit udvalgte folk, fordi jeg ser det 

hvide klæde, jeg har givet dem, blive revet i stykker. 

32 Jeg har givet dig alt det, som din sjæl manglede, og jeg har givet dig det. Jeg har givet dig mit ord, 

så du kan åndeliggøre dit hjerte. 

33 Gør jer klar, mit folk, verden har brug for jer. Forstå, hvordan den opildner sine krige, hvordan 

fristelsen har plaget den, og hvordan menneskene derfor ikke kan rejse sig. Men jeg oplyser i øjeblikket 

menneskeheden, så den kan modtage min fred. 

34 Mit rige består af fred og kærlighed. Jeg kræver af jer, mit folk, en smule god vilje, en fast 

beslutning og et uendeligt ønske om at tjene menneskeheden. Jeg ønsker, at I føler deres smerte i jeres 

dybeste væsen, at I forbarmer jer over dem, der ikke har hørt mit ord, og som kun kæmper med deres 

lidelser. Indse, mine børn, at smertens skrig høres alle steder, at menneskeheden er rystet, at den skyldige 

renser sig selv. 

35 Forøg kærlighedens frø blandt dine medmennesker, brug dine gaver, så de kan opnå deres frelse. 

For I er dem, der har beføjelse til at gøre det, fordi jeg har lagt nøglen i jeres hænder til at åbne dørene til 

mine nye åbenbaringer til menneskeheden. 

36 Når du har fuldført din mission, vil jeg modtage din mangfoldige sæd. I er den lampe, der skal 

oplyse nationernes mørke. 

37 Forstå, at det, jeg har givet dig, er evigt, fordi jeg har lagt det i din sjæl. Jeg har lagt mit arbejde i 

jeres hænder, så I kan arbejde for menneskehedens frelse. Jeg har givet dig den lov, som folkene skal 
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styres efter. Men gå ikke på afveje på vejen. Når I samarbejder med Faderen i dette åndelige arbejde, må I 

ikke udføre ritualer eller nære afgudsdyrkelse. Undersøg Min guddommelige instruktion, forstå Min 

guddommelige hensigt, som jeg giver dig ved inspiration, mens jeg forener Mig selv med din sjæl. 

38 Jeg har sendt jer ud i denne verden, I er mine tjenere. Nogle er inkarnerede og andre er i ånden, og 

disse har givet sig til kende ved hjælp af de forberedte hjerner. De er kommet for at få en erstatning. 

Kærlighed findes i disse mine tjenere, fordi de er udsprunget af mig. De er oplyste, for jeg har 

oversvømmet dem med mit guddommelige lys og skænket dem alle med det. Men de vil i deres ydmyghed 

være tjenere og ikke herrer over menneskeheden. 

39 Elias kom ind i verden som en forløber for mit komme i den anden æra. Han var sandhedens 

profet, som jeg sendte, fordi menneskeheden blev ledet af falske disciple, og det var nødvendigt, at alle 

skulle vende tilbage til forhindringen, fordi alle skal nå frem til himmeriges rige. 

40 I den tredje tid sendte jeg Elias igen, men i ånden, for at give sig til kende gennem Roque Rojas, så 

mennesket derefter ville modtage min manifestation gennem stemmebærerne. 

41 Føl menneskehedens lidelse over ikke at have opdaget redningsbåden, over ikke at have kunnet se 

lyset fra den nye daggry. 

42 I opfyldelse af tidligere tiders profetier er jeg kommet i ånden i denne tredje æra og har givet mig 

selv til kende ved hjælp af den menneskelige forståelsesevne. Min Ånd oplyser menneskeheden fra 

"skyen". 

43 Jeg er Sandheden, og jeg kommer for at forberede hjerterne, så de kan kende min vej og indse, at 

jeg ikke har forladt verden. 

44 Jeg er med dig som en åben bog. Jeg giver dig i øjeblikket den samme instruktion, som din sjæl 

modtog i de tidligere tider. Men nu er I udviklet, og derfor har mit guddommelige ord givet sig selv til 

kende gennem det menneskelige sind. 

45 Jeg sender min Universelle Stråle for at undervise din sjæl, for at vække den og få den til at indse, 

hvad dens reparation består i, og hvordan den skal gøre sig klar til at opfylde sin mission. For tiderne er 

gået for hurtigt for det, og det har i sine forskellige reinkarnationer ikke vidst, hvordan det skulle udvikle 

sig. 

46 Du har ikke vidst, hvordan du skal styre din krop, så den bliver villig og lydig mod min lov. For I 

har følt jer svage og er faldet i fristelse, fordi I ikke har befæstet jer med essensen af mit guddommelige 

ord. 

47 Selv om jeg er Dommeren og den Almægtige, har jeg ikke forladt jer og har ikke fordømt jer, selv 

om I har krænket mig og brudt min lov. 

48 Endnu en gang har jeg gjort jer opmærksom på, hvordan I skal komme til den perfekte vej, som jeg 

har udstukket for jer, for at I kan finde Åndens liv. 

49 I er alle kommet her på dette tidspunkt for at opfylde den mission, jeg har givet jer. Men da jeg så 

jer sove, talte jeg til jer og stillede jer til regnskab, fordi I ikke lyttede til jeres samvittigheds røst. 

50 Jeg har udgydt mit guddommelige ord over jer som krystalklart vand. Jeg har lagt min kærlighed 

og essensen af mit ord i jeres hjerter som en perfekt og unik instruktion. Men hvad var det eksempel, som 

du gav dine medmennesker? 

51 Verden har på grund af jeres manglende forberedelse ikke erkendt storheden i det arbejde, som jeg 

har betroet jeres hænder. 

Folk har ikke følt min Guddommelige Ånds fred i deres hjerter, de er splittede og nærer forskellige idealer, 

søger nye guder og nye love for at kalde sig Guds repræsentanter i denne verden. 

52 Jeg har talt til dig med retfærdighed, så du kan erkende dine fejl og være et eksempel for andre. I er 

nemlig lysets børn, verdens duft og salt, I er anerkendt som det åndelige Israels folk. 

53 Jeg er jeres Mester, og jeg sender jer mit lys for at fjerne alt mørke fra jer, for at forvandle jer til 

gode disciple, der følger min lære og omvender deres medmennesker. 

54 Jeg har talt til jer om de apostle, som Min Barmhjertighed valgte i den anden æra. Jeg gav dem 

beviser, så de ville tro på mig og følge mig. Da de indså, at de virkelig var sammen med Mesteren, faldt de 

på knæ og tilbød at følge mig og blive mine disciple, prædikanter af min lov, mit værk. 
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55 Deres hjerter var lige så skrøbelige som jeres. Det var nødvendigt, at Mesteren ville indprente 

stavelse efter stavelse i deres hjerter for at gøre dem til gode disciple. 

Efter at de havde modtaget Min undervisning og alle de beviser på kærlighed, som Jeg gav dem, var 

det Min vilje at sende dem ud, så de kunne fortælle om det, de havde hørt fra Mig. 

56 Men før Mesteren ville rejse, var det nødvendigt at prøve deres hjerter. Derfor sendte jeg dem ud 

på forskellige måder for at se deres tillid, mod og overbevisning om min sandhed. Men når de var uden 

Mesterens tilstedeværelse, følte de sig som små børn, deres mod sank, deres vilje blev svag. Der var stadig 

ikke meget oprejsning og tillid til dem selv. Så de oplevede bitterhed og græd. Men Mesteren genforenede 

dem for at indgyde tillid og kærlighed. 

57 Da jeg kom ind i denne verden, inspirerede jeg mig ikke af noget menneskeligt ideal, og jeg 

accepterede heller ikke lærdom fra nogen religion eller videnskab. Jeg selv var kundskab, 

fuldkommenhed, Gud selv, som blev menneske i denne verden for at opfylde den mosaiske lov, som var 

blevet misforstået, trofast. 

58 Da folkemængden samledes for at høre Jesu lære, vendte mine apostle deres opmærksomhed mod 

den og lyttede ærbødigt til mit ord. En sætning var nok, og de havde allerede erkendt det "guddommelige 

ords" uendelige barmhjertighed. Et ord var nok, og de skabte en bog med enorm visdom og viden om den 

doktrin, som jeg spredte. For jeg gav dem fuldkommen instruktion, så at mine udvalgte kunne stå ansigt til 

ansigt med menneskeheden og lede den ad kærlighedens, fredens og forståelsens vej. 

59 Jeg har aldrig forladt jer, jeg har altid gået i forbøn for jer, for hele menneskeheden, og jeg har 

givet hver enkelt det, han mangler, så jeres sjæl kunne styrkes og selv kunne bryde de bånd, der binder den 

til materialisationen. 

60 Endnu en gang er jeg kommet, denne gang i Ånden som Kraft og Kærlighed over denne 

menneskehed, siden den er kommet på afveje, og menneskene har kaldt på krig ─ nu hvor naturens kræfter 

er sluppet løs, prøvelser og sygdomme plager landene, og hjemmene er draperet i sorg ─ nu hvor hjerter 

sørger og plagede kroppe går rundt i deres liv uden retning og uden at finde en hånd, der nådigt tilbyder 

dem brød, styrke og hjælp. 

61 Den kærlige Fader kan ikke forlade menneskeheden i dens usikkerhed, i dens pine eller i dens 

trængsler. De profetier, jeg har givet jer, er nu ved at gå i opfyldelse. 

62 Fjern jer selv fra materialiseringen, så I kan opfylde den guddommelige og åndelige lov, som jeg 

har givet jer. Den er perfekt, ren og fuld af lys, så I kan finde liv, barmhjertighed og vide, hvordan I kan 

lede jer selv på kærlighedens, forståelsens og moralens vej. 

63 Jeres hjerte har ikke bøjet sig for Min kærlighed, jeres mørke og mangel på forståelse har ikke 

tilladt jer at opdage meningen med Min lære i det perfekte lys, som Jeg hælder ind i jeres sjæle, og jeres 

hørelse har ikke hørt Mig. Ønsker du, at Jesus skal komme ned og blive menneske, så du kan føle ham hos 

dig og røre ved hans sår og hans tøj med din hånd? Nej, den tid er nu forbi. 

64 Elskede disciple, sandelig siger jeg jer, at jeg i øjeblikket udgyder min Helligånd over jer og mit 

ords essens i jeres hjerte. 

65 Som Fader modtager jeg alle, der hører mit ord, og alle, der er villige til at gå alle de veje, som min 

vilje viser ham. 

66 Jeg kommer i denne tid, så I på ny kan føle tro, tillid og varmen fra Min kærlighed ─ så I kan leve 

med Mig i al evighed, så I kan genopfriske jer selv og læse Mine åbenbaringer og lærdomme som i en 

åben bog. 

67 Min Guddommelige Ånd er som en lysende stjerne foran din sjæl på dette tidspunkt. Jeg giver dig 

mit lys og min kærlighed, så du altid kan have tillid til din Fader og Skaber. For tiden er kommet, hvor jeg 

ønsker at se jer med udstyr i jeres sjæl. Jeg vil ikke længere have, at I skal sige, at jeres Fader har forladt 

jer. Nej, mine børn, I er ikke alene. 

68 Jeg ønsker ikke at se dig på vej med sorg i din sjæl, for middagslyset oplyser dit hjerte. 

69 Jeg giver jer nu det, som jeg har gemt til jer i mit skatkammer. Derfor er det nødvendigt, at du 

søger Mig i dit hjertes inderste dybeste afkroge. Det er nødvendigt, at I opfylder Min Guddommelige Lov, 

så I ikke fejler og skaber forvirring blandt jeres medmennesker, men forstår og gennemskuer Min lære og 

er Mine sande disciple, som følger den. Således vil der aldrig mere være blindhed i jeres åndelige øjne, og 
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jeres ører vil være forberedt til at høre min stemme, så I virkelig kan føle, at Mesteren, verdens frelser, slår 

sig ned i jeres hjerte og giver sig til kende derfra. På denne måde vil I vidne for mennesker. 

70 For at denne verden kan blive renset, er det nødvendigt, at du åndeliggør dit liv, at du bliver en 

levende helligdom, at du vender dig bort fra det, der ikke passer dig, og at du renser din sjæl for 

spedalskhed og snavs. 

71 Uden at vide, hvad I var kommet for, og hvorfor Faderen havde kaldt jer, kom I, og jeg tog imod 

jer og forberedte jer kærligt. Hvis smerte har plaget dig for en kort tid, har jeg trøstet dig bagefter og givet 

dig liv, idet jeg har opmuntret dig med min barmhjertighed, så du kan omvende dig fra onde gerninger. 

For jeg ønsker virkelig, at I skal præsentere jer selv for mig som rene og rensede. 

72 Hvis det ikke var sådan, ville I ikke være blevet sat ved mit bord i denne tredje tid, I ville ikke 

have accepteret at gøre brug af det vand, der renser jer, og I ville være på afveje. Men Faderens stemme 

lød i dit hjerte og gjorde dig igen følsom, så du kunne træde frem for din Herre. 

73 Jeg vil udruste og styrke dig, når din tro truer med at gå ud. Det er mig, der har tændt den, så I kan 

nære den, for jeg vil ikke have, at den skal slukkes. Jeg ønsker, at I renser jer for pletter gennem jeres 

forberedelse. For I er i sandhed de udvalgte, og jeg ønsker, at I en dag skal befri jeres medmennesker fra 

mørket. Derfor må I kende jeres Gud fra jeres hjertes dybeste dybder og sprede kendskabet til Min lære 

over hele verden ved at tænde en fakkel i hvert eneste hjerte. Det er den tjeneste, som jeres Gud og Herre 

forventer af jer, og som menneskeheden også forventer. 

74 Jeg har lært jer at hæve jeres sjæl og forene den med den guddommelige ånd. Jeg kræver fornyelse 

af jer og siger jer: jeres Fader er al kærlighed og barmhjertighed, og jeg åbenbarer mig selv i min skabelses 

fylde. Jeg har lært jer at overføre min kærlighed, jeg har befriet jer, og I er ikke længere i trældom, fordi 

jeg har brændt alt det urene i jer, og denne ild har renset jeres gerninger og tanker. Jeg har brudt de bånd, 

der bandt dig til denne verden. 

75 I er faret vild ─ på veje, der har ført jer til døden. Derfor har mit ord undervist jer, som den 

stemme, der korrigerede og vækkede jer fra jeres dybe søvn. Jeg har mindet dig om det, du havde glemt. 

Jeg har forædlet dig og forvandlet dit hjerte til en helligdom. 

76 Dette er min kamp for at frelse jer, for at fjerne de bind for øjnene, der dækkede jeres øjne, for at 

lære jer at genkende mig i min sandhed. Fra de pariaer I var før, har jeg forvandlet jer til lysets børn, til de 

udvalgte børn, som bærer de bedste klæder, selv mens de stadig er inkarneret. Det har været min vilje, at I 

skal blive opmærksomme på mit nærvær, så I kan forberede jer og leve i mit rige. 

Jeg har villet, at I skal være de første til at se mig åndeligt og føle mig, så I kan vidne om dette over for 

jeres medmennesker. Sig til dem, at timen er kommet for dem til at forberede sig, så de ikke-troende kan få 

tro. Fortæl folk, at mit rige er til stede i deres egne sjæle. Bank på hjerterne fra dør til dør for at vække 

dem, der sover, for døden har taget overhånd blandt dem. 

77 Menneskene har udløst krigene for at forsvare deres flygtige troner og besiddelser. Gå hen og 

fortæl dem, at Fredsfyrsten er kommet for at bekæmpe det onde. Men denne kamp er med våben af 

kærlighed og lys. Thi jeg har hørt Enkenes Suk og Gråd, de forældreløse Væmmes Klage, jeg har set 

Menneskers Uro og Fjendtlighed. 

78 Gå hen til dem og fortæl dem, at den levende Gud er kommet, at de ikke har brug for de afguder, 

som de selv har lavet, og heller ikke for de materielle templer ─ at kærlighedens, lysets og fredens Gud 

kalder alle sine børn til at forny sig selv og lytte til samvittighedens stemme. 

79 Jeg siger til jer: Velkommen som "den fortabte søn". I har grædt meget, fordi I har mødt ondskab 

og har fjernet jer fra min evige barmhjertighed. I har kun set afgrundene, ørkenerne. Men se nu på det 

levende Vands Kilder, som har slukket jeres Tørst for evigt. Se livets træ, som giver dig sin frugt og 

skygge under sit løv. Jeg tilbyder jer husly og næring og vil fjerne jeres materialisme fra tidligere tider. 

80 Jeg overlader jer evangeliet til at forkynde det, så menneskeheden kan genkende mig og rejse sig i 

begær efter min kærlighed. Fortæl jeres medmennesker, at jeg venter dem med åbne arme som en far fuld 

af kærlighed. Fortæl dem, at tiden nu er inde til deres åndelige forening ─ til at ophæve deres grænser og 

fjerne deres indbyrdes afstand. For for mig er I alle mine børn, og jeg elsker jer alle lige meget. Bring dem 

disse budskaber, gå til dem som repræsentanter for Mig, og tag Mig som dit eksempel på din vej, så at 

dine ord kan være fulde af opmuntring, trøst og liv. 
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81 Kæmp på din livsvej og besejr verdens mørke. Fjern afgudsdyrkelse fra hjerterne; forbered vejen, 

så alle kan komme til mig. Uanset hvor du kalder, vil det ikke være dig, men mig, der gør sin stemme hørt, 

og hvor du end går hen, vil jeg være der. 

82 Faderen siger til jer: Gør jer klar, for jeg vil bo i jeres hjerter. Hvis I er værdige til det, og jeres 

sjæle er stærke, vil det ikke være jer, der vil give menneskeheden en gave, men mig med uendelig 

kærlighed. 

83 Forstå, at jeg vil benytte mig af jer. I må forberede jer på at vidne om mig og vise menneskeheden 

fredens og lovens standard som redningshavn for skibbrudne. Tal uden frygt for teorierne, den falske lære 

om spiritualisering. Fortæl dem, at Faderen ikke ønsker menneskehedens undergang, at han ønsker alle 

sine børns frelse. 

84 Sig, at I også er kommet til mig uden noget godt, at I har været døve og blinde for sandheden. Sig, 

at den bekræftede synder, som har mistet troen, skal kunne frelse sig selv, at jeg skal vide, hvordan jeg 

skal rense og rense hans sjæl. Vær derfor ikke bange for at gå ned i afgrundene for at redde dine 

medmennesker. Bestig bjergene og giv også der. Men vær ydmyg af hjertet, ydmyg og dydig. Som din 

vejleder vil jeg give dig Helligåndens lys, som er udgydt i hele universet. 

85 Hvis dine medmenneskers falske fortolkninger modsætter sig din vandring, så sig til dem, at de 

raske ikke har brug for en læge. Se og bed, løft jer åndeligt op til mig. Thi jeg vil rive Babelstårnet ned, jeg 

vil ødelægge afguderne, jeg vil forvirre de lærde, jeg vil vise mit lys, jeg vil fjerne blindhed fra 

menneskene, og jeg vil udrydde fjendskab og onde hensigter. Jeg vil få de døde til at opstå, og dem, der 

troede, de var store, til at se deres lidenhed, og jeg vil få de stolte til at bøje sig for mig. 

86 Jeg søger sjælens frelse, og i denne tid med stor kamp må I tale til dem, der ønsker at korsfæste 

mig på ny. 

87 Faderen siger til jer: Hvis I elsker mig, opfylder I min lov og arbejder på jer selv. Hvis du føler dig 

svag eller mangler noget, så spørg Faderen, for jeg vil høre dig. Men bed om det, der er rigtigt, og jeg vil 

fylde dig med min nåde. 

88 Hvis I forbereder jer, vil jeg gøre jer til mine apostle, som åbenbarer min kærlighed. Men du må 

ikke prale eller tage store skridt, så du ikke kommer på afveje. Når tiden er inde, vil Elias udstyre dig med 

Helligåndens lys. 

89 De gaver, jeg har givet jer, tager jeg ikke tilbage, og jeg ændrer dem heller ikke. De vil forblive i 

din sjæl for evigt, og når du når toppen af bjerget, vil du se frugten af din kamp. 

90 Vejled jer selv med min mest fuldkomne instruktion, bær fred og ro i jeres hjerter, så I kan give 

den til andre. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 363 
1 Elskede disciple, hør ordet, som vil gøre jer stærke. Vær overbevist om sandheden i mit arbejde, så 

du kan praktisere det og vise det til dine medmennesker ved dit eksempel. 

2 Når mennesket er fornyet, når min sandhed hersker i ham, og hans åndelige evner overvinder hans 

verdslige lidenskaber, så vil han have forstået mit værk. 

3 Mine arbejdere har et stort slid, og den vej, de skal tilbagelægge, er meget lang. Hans arbejde er 

begyndt, og frøet er blevet sået. Men der vil komme andre arbejdere til at høste frugten og så frøet igen i 

tidens løb. Det er jeres opgave, mit folk, at få mit arbejde anerkendt i denne tid, og at menneskeheden kan 

modtage min uendelige visdoms nåde, som den aldrig har kunnet føle det samme. 

4 Mit lys har spredt sig over hele verden og har fået min sandhed til at blive søgt i enhver 

undervisning. Dette er årsagen til folks adfærd i deres forskellige trosretninger. 

5 Det er opfyldelsen af det, der er blevet profeteret. Hvilken af dem repræsenterer sandheden? Hvem 

skjuler den sultne ulv i fåreklæder? Hvem forsikrer med rene klæder sin absolutte indre oprigtighed? 

6 Du må bruge spiritualisme for at opdage min sandhed; for menneskeheden har delt sig selv op i 

lige så mange trosretninger og verdensopfattelser, som der har været i takt med udviklingen af den 

menneskelige tankegang. 

7 Der er således opstået flere og flere sekter og trosretninger, og det vil være meget vanskeligt for 

dig at bedømme sandhedsindholdet i hver enkelt af dem. 

8 Min undervisning oplyser folks tanker og ideer, og lidt efter lidt vil alle forstå det grundlæggende 

for at perfektionere deres værker og lede dem ind på en mere perfekt og højere vej. 

9 Spiritualisme er ikke en ny doktrin, der søger at udvikle tidligere tiders troslære ─ nej, det er den 

samme åbenbaring som den første og anden tids åbenbaring. Det er grundlaget for alle religioner, som jeg 

ønsker at minde menneskeheden om i disse tider med adskillelse, så de ikke glemmer deres oprindelse. 

Menneskets værker, skikke og måder at imponere sanserne på for at smigre sig selv og være stolt af 

sine forskellige religioner er i modstrid med det, som mit værk ønsker, at verden skal se. 

10 Jeg forlod den perfekte undervisning gennem Jesus, så der kunne blive en forståelse af kærlighed 

blandt mennesker. Dens virkninger har været en velsignelse for verden. Nu tænker man igen på de kristne 

principper. Men verden er så langt fra dem, at kun de prøvelser, som menneskeheden gennemgår i 

øjeblikket, vil minde den om den kærlighed, som Mesteren lærte ved sit eksempel. 

11 Min lære er det lys, I skal søge, så fred altid kan herske blandt menneskeheden. 

12 I enhver handling, der indeholder gode hensigter, afsløres mit arbejde. Det er en væsentlig del af 

alt det, som mennesket kan opbygge gennem velgørende formål, gennem ærlige intentioner om at hjælpe 

menneskeheden, bringe folk tættere sammen, føre mennesker på vej mod højere udvikling og forædling. 

13 Den spiritualisering, som jeg igen lærer jer, er det guddommelige arbejde, som, selv om det er så 

stort, kan begrænse sig selv til at afsløre sig selv i en kærlighedshandling. Men gå ikke fejl, og bliv ikke 

underlagt et religiøst samfunds gudstjenestehandlinger, og følg heller ikke de ideer, som andre mennesker 

har indført som uforanderlige. 

14 Jeg har sagt til jer, at mit arbejde ikke skal splitte jer, at I skal forene jeres tanker og gøre godt ved 

at dele min lære med jeres medmennesker. Hvis de følger dem, er det ligegyldigt, hvad deres lære er. De 

vil føle åndeliggørelse, når de spreder deres kærlighed blandt deres medmennesker. 

15 Der er mange, der forstår den åndelige essens af mit arbejde og gør det for at få tilfredsstillelse af 

at give kærlighed og barmhjertighed. 

16 Når den tid kommer, hvor Mit Ord ikke længere kan høres gennem det menneskelige 

forståelsesorgan, vil der være dem, der forsøger at tale ved at tage Mit navn forfængeligt. Men jeg har 

allerede sagt jer: de vil være bedragere! 

17 Jeg vil ikke lade dig være alene. Dit sindets organ vil hele tiden modtage min inspiration. Jeg vil 

være i dine ord og i dine gerninger. I vil fortsat kunne samles for at mindes mit ord. Det er derfor, jeg har 

tilladt, at den bliver bevaret på skrift, så den kan være et emne, som I konstant kan studere. Men det er 

ikke Min vilje, at I skal have sensuelle ritualer ved jeres sammenkomster. For så ville det, jeg har lært jer, 

blive til ritualer og traditioner. 
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18 Jeg har betroet jer mit arbejde, og hver enkelt af jer skal følge en vej og opfylde en pligt. Tilpas 

dine behov til min lære. I alle dine handlinger vil du opdage en mulighed for at elske og tilgive din næste, 

at tilgive dine medmennesker ─ ikke ud fra et mystisk synspunkt, men som en naturlig handling i 

overensstemmelse med det øjeblik af udvikling, du lever i. På denne måde vil verden lidt efter lidt forstå 

mit arbejde. 

19 Hvis menneskeheden havde hørt, forstået og forstået min lære, ville en sandhedens og 

kærlighedens vej have åbnet sig foran den i horisonten, og den ville ikke gå igennem de prøvelser af 

smerte og frygt, som den befinder sig i nu. 

20 Forstå, at ingen er retfærdig og perfekt. Jeres overtrædelser er store, I kæmper med jer selv. Netop 

derfor har jeg givet dig min barmhjertighed. 

21 Ligesom den gruppe af disciple, som jeg udvalgte, sørgede over Jesu bortgang, men som 

efterfølgende fik guddommelig inspiration, og hvis sind blev oplyst, og som gav deres liv til forsvar for 

mit værk, således vil I også sørge over Mesterens bortgang i forbindelse med hans manifestationer. Men 

din hjerne vil åbne sig, dit hjerte vil blive betændt af kærlighed og barmhjertighed over for dine 

medmennesker, og du vil fortsætte med at elske Mig ved at elske og tilgive din næste. 

22 Så vil min sandhed åbenbare sig åndeligt, og alt vil blive større, mere retfærdigt og mere sandt. 

23 Da menneskeheden ikke er i harmoni med den universelle lov, der styrer al skabelse, vil der opstå 

en ukontrollabel tilstand, som vil komme til udtryk i naturkræfternes voldsomhed. 

24 Mennesket har splittet atomerne, og hans udviklede hjerne bruger denne opdagelse til at opnå de 

største kræfter og bringe døden. 

25 Hvis mennesket havde udviklet sig åndeligt i samme grad som sin videnskab og sit intellekt, ville 

det kun bruge opdagelsen af nye naturkræfter til gavn for menneskeheden. Men hans åndelige 

tilbageståenhed er stor; derfor har hans egoistiske sind brugt sin skabende kraft til skade for 

menneskeheden og har brugt ødelæggelseskræfter, idet han har vendt sig bort fra Jesu principper om 

kærlighed og barmhjertighed. Når I ser en flod af ild komme ned fra himlen, er det derfor ikke fordi 

himlen selv åbner sig, eller fordi solens ild piner jer ─ nej, det er menneskets værk, som vil så død og 

ødelæggelse. 

26 Jeg er kommet på dette tidspunkt for at minde jer om min kærlighedsundervisning, og i morgen vil 

jeres børnebørn kunne høre lyden af min stemme, der kalder dem til at huske og blive bevidste om, at der 

er større kræfter, der kan ødelægge dem. 

27 Jeg siger jer det samme, som jeg sagde til mine disciple dengang: "Vågn op og bed, så I ikke falder 

i fristelse", for I vil opleve bitre tider. Men hvis din tro er stor, vil du se, at alt er til gavn for 

menneskeheden. Og i fremtiden, når folk forstår, at de kun har arbejdet for fjendskab og ødelæggelse, vil 

naturens kræfter blive frigjort til menneskehedens bedste og vil skabe kærlighed og forblive i fred. Så vil 

sjælen finde et mere gunstigt område for sin udvikling, for jeg, I elskede disciple, er kommet for at give jer 

fred og trøst. Jeg har talt til dig om et bedre liv og har åbenbaret dig de store undere, som din sjæl vil 

kunne vise verden. For du vil give synet til de blinde og helbrede de psykisk syge gennem mit 

kærlighedsord. Du vil få de lamme til at forlade deres senge for at følge mig. 

28 Den tid vil komme, hvor I vil forstå mig bedre som følge af jeres missionsopfyldelse og 

spiritualisering. Så vil I føle jer forenet, og der vil være glæde i jeres sjæl. Så vil I alle vide, hvordan I skal 

våge og bede, så verden kan se mit velsignede værk med den renhed, hvormed jeg har betroet det til jer. 

29 Den tid vil komme, hvor hver sekt og kirke vil søge sig selv for at finde det, der tilhører mit værk. 

Men for at finde denne skat er det nødvendigt for dem at løfte deres sjæle og lytte til Åndens stemme. 

30 I dag fortsætter Mesteren med at undervise jer og forvandle folk til rigtige kristne. 

31 Mine disciple, I ved ikke, hvornår I vil se afslutningen på jeres mission, hvornår I vil opnå sejr i 

jeres kamp. For I vil fortsætte med at arbejde fra generation til generation for at opnå spiritualisering af 

menneskeheden. I vil krydse grænser og have grænser, I vil gå til provinser, lande og nationer for at gøre 

min sandhed kendt. 

32 Ligesom i den anden æra, hvor mine disciple, der var overfyldt af Helligåndens lys, uden frygt for 

verden og uden at måle afstanden, drog af sted for at viderebringe min lære, bør I også udruste jer og, når 

tiden er inde, drage af sted for at opfylde jeres mission. 
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33 I denne æra har jeg været den bedste lærer, jeg har aldrig løjet for jer, jeg har altid talt til jer med 

enkle og klare ord, så jeres sjæle og hjerter kunne føle mig og nære sig selv med den essens, der styrker og 

opliver. 

34 Jeg kender jer, og til alle tider, hvor jeg har sendt jer ud for at reinkarnere, har jeg manifesteret mig 

selv for jer. Men din hjerne kan ikke huske dine tidligere reinkarnationer. 

35 Aldrig har jeg ført jer på afveje fra pligtens vej, aldrig har jeg givet jer en anden lov, og jeg har 

heller ikke ført jer ind i de afvigelser, som mennesket har skabt. Til alle tider har menneskene fulgt deres 

egen vilje og har vist de mange guder, som de har skabt i deres hjerner, deres egne guder. Fra deres læber 

er der kommet falske ord, løgnagtige profetier, og der har været svage hjerter, bundne sjæle, som ikke har 

været i stand til at frigøre sig og indse, at der venter dem evigt liv. 

36 Ja, Israel, menneskets hjerte har altid søgt at tilbede materielle ting, og øret har festet på melodiske 

ord. Derfor har mennesket ændret det, som jeg bragte som kristen lære i den anden æra, da han 

forvandlede det til "religion". 

Egoisme, grådighed og forfængelighed har altid vækket sig i menneskets hjerte, og de har gjort sig selv 

til konger og herrer, så folk kan bøje sig for dem, og for at gøre dem til vasaller, slaver, for at lænke dem 

til synden og føre dem ind i mørke, forvirring og forvirring. 

37 Verden afviste mig som Jesus, naglede mig til trækorset og gjorde senere korset til genstand for 

afgudsdyrkelse og kastede sig ned foran det for at bede om tilgivelse. I dag nærer I materialisme, 

fjendtlighed og ond vilje. Menneskeheden lever i dag i den allerstørste fordærv. 

38 På livets vej har den voksne, den unge, jomfruen og barnet forvildet sig, og de finder ikke den 

perfekte vej, som jeg har udstukket med mine eksempler på kærlighed og barmhjertighed. 

39 Den store masse af mennesker har glemt, hvordan de skal søge deres Skaber. Sjælene har ladet sig 

bestemme af materien, og i dag græder de, fordi de har mistet den nåde og autoritet, som min 

barmhjertighed gav dem i det øjeblik, hun sendte dem til jorden. 

40 Hvad skete der med Israel? Hvad har menneskeheden følt i dag? Hvad har de alle sammen mødt på 

deres vej? Kun tidsler og torne, krigen om verdensanskuelser. Hele menneskeheden er fanget i en fejl. 

Men hvem skal rette op på det, som mennesket har ødelagt, det, som det har begået en fejl? Hvem skal 

give det, som menneskeheden mangler, så den kan blive ledet af denne lov, af denne lære og af dette 

lys...? Jeg, trøsteren, som kommer ned "i skyen" i den tredje æra for at tale til menneskene og undervise 

dem, for at gøre dem endnu en gang opmærksom på, at de har mistet alt på deres vej, og at jeg som Skaber 

har taget dem ved hånden for at føre dem på min vej, for at give dem kendskab til det åndelige liv. 

41 I morgen vil store begivenheder vidne om det, jeg har givet jer som profeti, og gennem den smerte, 

som naturkræfterne forårsager i landene og nationerne, vil folk rejse sig og søge Israels folk. 

42 Krigens atmosfære og pest, sygdomme og sult vokser, og som følge heraf har mennesket ingen 

fred i sit hjerte eller i sit hjem. Men har jeg ønsket det sådan, og kommer Min Hellige Ånd ned for at fryde 

sig over jeres smerte og lidelse? Nej, elskede mennesker, der findes en uendelig sorg i min guddommelige 

ånd. 

43 Menneskeheden har glemt det velsignede højeste bud, som jeg gav den i den anden æra: "Elsk 

hinanden". 

44 Jeg har forberedt en tidsalder, hvor menneskeheden vil rejse sig i lydighed. Dine børnebørn vil se 

den herlighed, som jeg vil udgyde over denne jord. 

For min vilje skal opfyldes i denne verden, som jeg gav jer som et jordisk paradis, og tiden vil komme, 

hvor de sjæle vil komme til denne planet, som har nået et højt udviklingsniveau, som har kæmpet. Mit 

guddommelige lys vil overstråle jorden, og opfyldelsen af min lov vil herske over den. 

45 Husk mit ord indtil det sidste øjeblik af dit liv i materien, så vil din ånd minde dig om alt det, du 

hørte i mit ord, og som dit sind havde glemt. 

46 I det sidste øjeblik vil din sjæl ønske endnu et øjeblik i livet for at opfylde sit formål, men din 

skæbne må ske. 

47 Jeg har sagt, at forvirringens og ulydighedens tid vil komme, når denne "arbejder" vil rejse sig og 

hævde, at min forkyndelse gennem det menneskelige intellekt ikke vil ophøre. Men den tid skal komme, 

hvor mit ord skal gå i opfyldelse, selv om mennesket vil modsætte sig min vilje. 
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48 Hvor mange fejltagelser på vejen er ikke begået af mange af dem, som jeg har betroet en mission 

og en nåde. Hvor meget uforståelighed ser jeg ikke sprede sig blandt mine børn efter 1950. 

49 Gennem uforståelse og dårskab tilbageholder mennesket min hjælpende kærlighed, autoritet og 

nåde og står adskilt fra den sande vej med lov, harmoni og sandhed. 

50 Jeg benægter ikke det, jeg gav dig for år tilbage. Siden 1866 har jeg talt til folket gennem den 

første stemmebærer og profeteret til dem, at der ville komme en tid, hvor mit ord ikke længere ville blive 

kendt for folket. Men da jeg så, at modløsheden var ved at gribe fat i hjerterne, lod jeg dem med enkle ord 

vide, at året 1950 ville være det sidste år for manifestationen af min lære gennem stemmebærernes 

intellekt, et ord, som netop blev givet i det bedehus, der bærer navnet "Damiana Oviedo". 

51 Endnu en gang vil Israel splitte sig fra stamme til stamme, det vil igen splitte sig selv og ville 

træde den rene og lovløse Lov, som jeg gav det i hænderne, under fode; endnu en gang vil Israel søge 

tilbage til de tidligere veje og falde i afgudsdyrkelse og fanatisme. Den vil vende sig til sekterne og falde i 

forvirring og mørke og vil spise sig mæt i de behagelige og falske ord, som mennesket vil tilbyde den. 

52 Hvor meget smerte er der ikke blevet forvoldt Mit Hjerte af de tjenere, der ikke har forstået Min 

Lov, og hvor meget smerte er der ikke i øjeblikket forvoldt af dem, der, selv om Jeg har trænet og udnævnt 

dem, i dag har givet ly til tvivl og usikkerhed, og som følge af deres manglende forståelse og deres 

egoisme har sagt, at Jeg vil blive blandt menneskene i endnu en periode, at Jeg i overensstemmelse med 

deres menneskelige vilje vil sende Min Universelle Stråle ned endnu en gang og fortsætte med at 

manifestere Mig selv i lang tid. 

Derfor har jeg sagt til jer: Hvornår har jeg i mit ord vist ubeslutsomhed, usikkerhed eller uenighed i mit 

ønske? Aldrig, i sandhed, for så ville jeg ikke længere være perfekt, ville ikke længere være jeres Gud og 

jeres Skaber. 

53 I Mig er der beslutsomhed, en enkelt vilje, og derfor taler Jeg så klart som det klare dagslys, så alle 

kan føle Mig i Mit nærvær, Mit væsen og Min kraft, så at ånden kan genkende den (underliggende) fornuft 

og det Ord, som Jeg har givet gennem den menneskelige forståelsesevne. 

54 Mesteren fortæller dig det: Mennesket har opført bygninger og kaldt dem kirker, og de mennesker, 

der kommer ind på disse steder, gør hyldest, nærer fanatisme og afgudsdyrkelse og tilbeder det, som 

mennesket selv har skabt. Det er afskyeligt i mine øjne, og derfor har jeg fjernet fra jer, Israels folk, alt 

det, I oprindeligt kendte og hørte, for at I kan opgive jeres fanatisme. 

55 Israels folks bedehuse skal være kendt af alle mennesker, de skal ikke være lukkede, for de skal 

give ly til svage og fortabte, trætte og syge. Gennem jeres forberedelse, gennem lydighed mod Min højeste 

vilje og overholdelse af Min Lov, vil Jeg bevidne Mig selv i de sande disciples gerninger af Min 

Guddommelighed. 

56 Lad det ikke bedrøve jer, at falske stemmebærere, falske kirkeledere, falske "arbejdere" også 

dukker op, at deres blasfemiske læber taler til folket og hævder, at mit ord og min Universelle Stråle vil 

forblive som undervisning blandt folket. 

Jeg vil afsløre, hvem der er en bedrager, hvem der ikke adlyder loven efter min vilje, hvem der kun 

giver udtryk for sin egen vilje, og jeg vil afsløre det værk, han har gjort forkert, og den lov, han har skabt, 

og de vil blive forkastet og forvist. 

For jeg vil tilbageholde guddommelig nåde og kraft, og fristelsen vil fange dem i sine net, og derfor vil 

enhver, der søger dem, ikke føle min Helligånds nåde i sin sjæl. 

57 Når kirken og sekteriske folk ser, at Israel splittes, at Israel fornægter hinanden og er svagt, vil de 

søge efter grunde til at gribe juvelen af uvurderlig værdi, tage den nye pagts ark og sige i morgen, at de er 

de sande Guds udsendte blandt menneskeheden og repræsentanterne for min guddommelighed. 

58 I kender alle betydningen af lovens første bud: "Du skal elske Gud mere end dine forældre og dine 

børn ─ mere end dig selv og alt, hvad du ejer på jorden." Hvis du handler på denne måde, vil du føle fred i 

sindet, dine lidelser vil blive mildere, og naturkræfterne vil være barmhjertige mod dig. Du vil så leve 

gennem de prøvelser, der er designet til at fuldende din sjæl uden at føle dig mislykket. 

59 Når du forstår dette bud og adlyder det, vil du være tilfreds med din lod, du vil elske mennesker og 

respektere deres liv. Der vil være retfærdighed i dine gerninger, og du vil bruge dine gaver til dit eget og 

din næstes bedste. 
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60 Det er sandt, at den vej, som jeg har udstukket for jer, ikke er en behagelig vej, men et liv med 

afkald og streng overholdelse af mine bud, men det er ikke en vej, hvor man ofrer sig. Kærlighed og 

barmhjertighed betyder ikke smerte, men er snarere glæde og liv for sjælen, og jeg tilbyder jer denne 

glæde, så I kan kende sand åndelig lykke. 

61 Jeres smerte er jeres egen skyld, da I afveg fra lovens opfyldelse. Ønsker du at stoppe spredningen 

af krig og dens konsekvenser? Så elsk og tilgiv, del dit brød, og du vil føle dig mere tilfreds. Stol på de 

guddommelige loves effektivitet, på deres visdom og retfærdighed, og du vil blive beskyttet af dem. 

62 Vær sjæle, der er omhyggelige med deres gerninger og lever i bøn og konstant forberedelse, så I 

kan være standhaftige over for fristelser og overvinde den herskende materialisme. 

I begyndelsen vil dine skridt være usikre, som når et lille barn begynder at gå. Men derefter vil du blive 

stærkere, du vil tilegne dig viden, indtil du når frem til udfoldelsen af dine åndelige gaver, hvis værdi er 

uvurderlig på jorden. 

63 Hvis I går ind på denne vej, vil I blive mennesker med store dyder og vil være i stand til at 

kontrollere jeres krop og leve åndeligt. Du vil have samvittigheden som et fyrtårn på din livsvej. Den vil 

være din ven og din dommer. Den vil altid tale sandt til dig, og dens anvisninger vil være rigtige og 

præcise i det øjeblik, du har brug for dem. Denne stemme er min altid blide og kærlige stemme, som viser 

dig det gode. 

64 Hvem kan frygte noget fra mig, som er jeres livs Fader og Herre? Jeg har skabt alt det, du kender, 

og også det, du ikke kender, til din glæde og varige lykke. Tvivl ikke på ham, som elsker dig uendeligt 

meget mere end det, du kan forstå og fatte med dit sind. Husk betydningen af Min lidelse, og når I først 

har forstået, hvem I er, vil I med hengivenhed rette jeres blik mod Mig for at give Mig jeres kærlighed og 

lydigt underkaste jer Mine love. 

65 Jeg giver dig mit ord, som giver dig liv som en himmelsk koncert. Nogle af jer finder jeg 

hensunket i en dyb søvn. Men ligesom jeg gav liv til Lazarus, vækker jeg i dag din sjæl til nådens liv. Brug 

min styrke og rejs dig op, så du kan begynde den vej, der vil føre dig til Åndens liv, som er evigt liv. 

66 Der er kun lidt tid tilbage, før den guddommelige mester trækker sit ord tilbage. Men inden da vil 

jeg gerne have, at du er forberedt, så du kan udføre den mission, jeg har bestemt for dig. Jeg ønsker at lære 

jer de gerninger, der er tiltalende for mit guddommelige blik. 

67 Jeg er i øjeblikket ved at overdrage den bog, som De skal læse og fortolke i morgen, til Deres 

intellekt. I den vil I efter min afrejse finde min kærligheds ild, og I vil dele jeres medmennesker i dens 

guddommelige lære, som vidner om intelligens, viden og magt ─ alt det, som min Guddommelighed 

rummer. 

68 I denne tredje tidsalder har jeg lært jer, at I alle er børn af én Fader, at I alle er brødre og søstre i 

min uendelige barmhjertigheds øjne, og at jeg har givet alle sjæle de samme gaver. 

69 Velsignede folk, en ny fase af opfyldelse begynder for jer, hvor I skal gøre Min lære kendt. For I er 

mine disciple, mine udvalgte, og I skal forberedes til at så kærlighedens frø på menneskers veje, ligesom 

jeg gør det. Tro dog ikke, at alle dine medmennesker vil tro dig, for fra mange af dem vil du kun modtage 

hån og foragt. Men frøet vil alligevel spire, og de vil komme til mig. 

70 Når alle naturens riger og hele skabelsen giver beviser og manifestationer af min retfærdighed, skal 

du ikke tage det som en straf. Det vil kun være en prøve, der vil få menneskeheden, som ikke har lyttet til 

mit ord, til at erkende sin fejltagelse efter at have levet i forvirring og lidelse og tilskrevet naturkræfternes 

udløsning forskellige årsager. Men I bør ikke lade jer forvirre, I bør være parat til at bestå denne prøve 

med sejr med sand tro, med kærlighed og barmhjertighed over for jeres medmennesker, hvilket vil tjene til 

at redde menneskemasserne. 

71 Gør jer rede, Israels folk! Jeg overlader jer min nåde, så I kan fortsætte med at være de stærke. Lad 

opfordringen gå ud til menneskeheden. Jeg ønsker at manifestere mig selv i hvert eneste hjerte, jeg ønsker 

at gøre mig selv mærkbar i hver eneste sjæl og give den vandet og brødet, som nærer og styrker den. 

Forstå, at menneskeheden er tørstig, og at I ikke må forlade den, som lider i ørkenen. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 364 
1 Fuld af kærlighed kommer jeg til dig for at oplyse dit sind, for at gøre dit hjerte følsomt gennem 

mit ord. 

2 Jeg modtager i denne tid den, der hører denne lære, og den, der er langt fra den ─ den, der har 

glemt mig, såvel som den, der har skabt en helligdom i bunden af sit hjerte. 

3 Mesteren er fuld af glæde, når han ser, at I er de gode arbejdere, der har luget deres frø ud og 

fjernet halmen fra deres korn for kun at tilbyde Mig det gyldne hvedeøre. 

4 I, der arbejder på denne måde, har opfyldt det løfte, I gav jeres Fader i det øjeblik I kom ind i mit 

nærvær, så jeg ville betro jer frøet og markerne. Gennem jeres lydighed minder I mig om den mangfoldige 

sæd. 

5 Antallet af mine arbejdere er blevet mangedoblet. Men farvel til dem, der forstår at så og passe 

deres marker, for de skal bringe en stor høst. 

6 Min Faders stemme sender et kald ud til alle mennesker. Men de, der lever for verdslige 

fornøjelser, har skabt en barriere, der forhindrer deres sjæl i at høre mit kald. Det vil være smerten, der 

vækker dem og får dem til at høre min stemme gennem samvittigheden. 

7 Den, der adlyder min lov, vil også vide, hvordan man adlyder menneskers love, og der vil ikke 

være nogen hindringer eller barrierer, der kan forhindre ham i at arbejde i mit værk. 

8 Hvis menneskeheden levede inden for min lov, ville den ikke være slave af sine lidenskaber, og 

den ville heller ikke tømme lidelsernes bæger. 

9 Gennem sin ulydighed har hun forvandlet denne jord til en tåre-dal. Overalt hører man klagesang 

over smerte, der er ingen enhed i tankegangen i sekter og religioner, og der er heller ikke broderskab 

mellem dem. 

10 Jeg har forberedt dette folk her, så de med Faderens kraft og visdom kan åbenbare budskabet om 

fred, lys og kærlighed, som skal nå ud til alle nationer. Jeg har betroet den et sværd, et skjold og en fane, 

så den kan kæmpe utrætteligt, indtil min vilje fortæller den enden. 

11 Elskede folk, forbered jer og begiv jer på vandring, som i den første æra, og forlad denne "dal" for 

at drage mod det forjættede land. Stol på mig, for som til den tid skal havenes vand trække sig tilbage og 

lade jer passere, og i ørkenen skal der igen ikke mangle manna eller vand, der springer fra klippen. 

12 Når menneskeheden følger mine instruktioner, vil den fjerne den smertefulde renselse, som den har 

pådraget sig, fra sin vej. 

13 I dag kommer mit ord ned til dig, Israel, for at hjælpe dig i din udvikling, så du kan udføre den 

vanskelige opgave, jeg har betroet dig, så du kan være et eksempel for dine kære og dine medmennesker. 

For Israels folk skal i hjerternes og sjæles forening være et eksempel, de skal være et spejl for hele 

menneskeheden, og disse skal se deres eget ansigt afspejlet i Israels ånd. 

14 Jeg oplyser jeres sind, så I alle kan vidne om mig med jeres tanker, ord og gerninger. For I, som er 

begyndere, er kaldet til at være Mine store disciple og senere lærere blandt menneskeheden ─ de gode 

lærere i Helligåndens lære, ikke materialiserede, ikke gjort dumme i de tidligere skikke. 

15 Derfor kræver jeg af jer i denne tid spiritualitet, ophøjethed, enkelhed og renhed i hver eneste af 

jeres handlinger og procedurer inden for Min Lov. 

16 Elias forbereder åndeligt hele verden, Israels ånd, på min snarlige afrejse, så I kan være modige og 

fulde af lys til den kamp, der venter jer. 

Efter min afgang må I ikke falde i sløvhed, ej heller forblive på eller afvige fra den praktiske vej, men 

ydmygt og værdigt indtage min plads som lærer. I ─ med jeres selvfornægtelse, forberedelse og 

sjæleforhøjelse, med jeres kærlighed og barmhjertighed ─ skal I ud for at så den spiritualistisk-trinitarisk-

marianske sæd på alle stier og veje, hvor hjerterne venter jer, hvor armene åbner sig for at modtage jer, 

hvor sjæle, der tørster og hungrer efter min sandhed og kærlighed, venter på mine udvalgtes komme. For 

snart vil I gøre jer klar til at ryste verden vågen og ikke længere lade den sove, for det er min vilje. 

17 O Israels elskede folk! Elias har hjulpet jer til at løfte jeres sjæle. Han har forenet dine tanker og 

din vilje til én. Han har forenet alle sjæle, så min velsignede stråle kan slå sig ned i selve Israels ånd. 

18 Elias går foran jer og baner vejene, gør dem farbare. Det er ham, der renser dig, som hjælper dig 

med at rense selv den mindste plet i dit hjerte, så din samvittighed altid er rolig og klar til at tjene min 
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Guddommelighed og til at tjene dine medmennesker. Det er ham, der giver dig nyt mod på vejen, når han 

ser dig bedrøvet og deprimeret ─ det er ham, der varsler dig om farerne og oplyser dig i øjeblikke af 

vildfarelse og mørke. Det er Elias, der trøster dig i smertefulde øjeblikke og fører dig trin for trin til et 

enkelt punkt af forening ─ til et punkt, som alle sjæle er kaldet til, som er det høje hinsides, og som du vil 

nå frem til gennem din sjæls ophøjelse, sand bøn og sand tilbedelse af Gud. 

19 Frygt ikke menneskers dom eller kritik. Også jeg vil blive fordømt, diskuteret og pisket, men jeg 

vil ikke blive dræbt i denne tid. Mit arbejde, Mit lys og Min sandhed vil ikke blive besejret. 

Spiritualismen, som er min lære, kan ikke gå til grunde, den vil fortsætte med at manifestere sig selv på 

trods af menneskers uforståelighed, ulydighed, utaknemmelighed, ugidelighed, vantro og forfængelighed. 

Min Guddommelige Ånd og min lære vil fortsætte med at give sig selv til kende og udvikle sig fra hjerte 

til hjerte, fra ånd til ånd, fra folk til folk og fra verden til verden, uden at stoppe. For der er ingen kraft, 

ingen magt, ingen lov eller hindring, der kan stoppe min Ånd og mit Lys ─ der er ingen skygge, der kan 

skjule mit Universelle Lys. Derfor vil jeg altid være Lys, jeg vil altid være Sandhed, jeg vil altid være 

Ånd. 

20 Men som jeg har sagt til dig: I er mine børn, som jeg har gjort til mine disciple, for at I kan tage 

mig til forbillede og blive som min guddommelighed, så I fuldt ud kan forstå jeres Fader, som er 

Helligånden. Men du vil forstå dette ved hjælp af din åndeliggørelse gennem denne spiritualistisk-

etrinitarisk-marianske doktrin. 

21 Bed for de "første" og arbejd også for de nye generationer ─ for dem, der kommer efter jer. Hvis 

de "første" tog det første skridt, skal I tage det andet, og de, der kommer efter jer, skal tage det tredje. Og 

således vil menneskeheden fra generation til generation og fra periode til periode nærme sig Mig åndeligt, 

indtil den opnår sand åndelig ophøjelse og fuldkommen tilbedelse af Min Guddommelighed. Men jeg siger 

til jer: Freden i hele verden afhænger ikke af ét hjerte, ej heller af mange hjerter ─ ej heller af udbredelsen 

af Mit Arbejde, som er verdensomspændende, som er åndeligt. Alt afhænger af Min vilje, men i Min 

barmhjertighed, i Min uendelige kærlighed, giver Jeg dig, Israel, del i Mit værk for åndelig 

fuldkommenhed, for fred i hele verden. Mine børn, jeg har ønsket, at I skulle deltage i mit arbejde, i dette 

kærlighedsarbejde, i denne kamp for lys mod mørket. 

22 Husk, at verden venter på jer, at nationerne venter på mit folk, at denne verden, som ikke finder 

noget middel, som ikke kender den sande tilbedelse af Gud ─ denne verden, som ikke finder sin Gud, 

møder jer, og at den i jer vil finde mig, høre mig og se mig. For jeg ønsker, at I skal være mit billede ─ jeg 

ønsker, at I skal afspejle mit ansigt og min kærlighed i jeres egen sjæl og i jeres gerninger. 

23 Falder ikke ind i fanatisme, for det er ikke det, I skal undervise. Falder ikke i afgudsdyrkelse, for 

det er ikke det, I skal give verden. I skal åndeligt give det vand, der slukker tørsten ─ det brød, der mætter 

den sultne, det klæde, der dækker den nøgne. 

24 Jeg har gjort Mig selv kendt i denne tredje æra gennem det menneskelige intellekt, og de, som Jeg 

har begunstiget som "fodskamler", har besiddet en af Helligåndens største gaver: overførslen af Min 

Guddommelige Stråle gennem dem for at overbringe Mit Ord til verden. Og I har oplevet meget ydmyge, 

uvidende og ubetydelige hjerter, gennem hvilke jeg har forbløffet jer med mine ord om fuldkommenhed, 

visdom, sundhed, barmhjertighed og opmuntring ─ med mit ord, som altid er et uendeligt blik, der i jeres 

hjerter læser jeres fortid, jeres nutid og jeres fremtid. Og hver gang I har hørt det gennem stemmebærerne i 

denne tredje tid, har I følt, at Mesteren er med jer, og at han betragter jer, hører jer og er opmærksom selv 

på jeres sidste bønner ─ at han accepterer jeres missionsopfyldelse og bedømmer hver eneste tanke, ord og 

arbejde. 

25 I denne tredje æra har min Hellige Ånd fuldt ud åbnet dørene til det høje hinsides for at tillade min 

åndelige lysverden at komme til jer fuld af udvikling og ønske om at opfylde sin mission og gøre sig selv 

kendt gennem den menneskelige evne til at forstå, for at tale med mennesker, for at forklare mit 

guddommelige ord og for at helbrede åndelige og fysiske sygdomme med den åndelige væske ─ den 

væske, som Jesus, jeres Mester, helbredte de syge med i den Anden Tidsalder ─ en væske af kærlighed, liv 

og åndelig sundhed. 

26 Min åndelige verden har været din ven, din læge, din bror, men en perfekt bror fuld af kærlighed, 

tålmodighed og barmhjertighed. 
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27 Israels velsignede folk, i jeres hænder har jeg betroet den nye pagts ark. I er mine udvalgte, som 

jeg forvandler til kilder med krystalklart vand, så menneskeheden kan finde det genoplivende vand blandt 

jer. 

28 I jer har jeg udgydt mine åndelige nådegaver, I er mit tempel, i hvilket mit lys og min kærlighed er. 

Det er jer, der fuld af ydmyghed skal gå ud til de skarer, der er faldet i fanatisme og afgudsdyrkelse, for at 

vise mit lys til dem, der har skjult min sandhed og forfalsket min lov. 

29 Folk, I har troet på Min åndelige tilstedeværelse, fordi I har følt Mig i den mest skjulte del af jeres 

hjerter: det er jeres sjæl, der har udviklet sig med tiden. 

30 Jeg har talt til jer gennem syndere for at lære jer at søge mit rige. Men du har materialiseret det, der 

hører til mit værk. I har skabt et livsstadium, som ikke er det, jeg har talt til jer om. I har materialiseret 

korset, som er symbolet på frelse. 

Det kors, hvorpå Lammet forløste jer ved sit guddommelige eksempel ─ dette kors forsvandt allerede 

fra jeres materielle øjne i den Anden Tidsalder, så I ikke skulle blive til afguder. 

31 Allerede i den første æra talte Faderen til jer gennem sine profeter, så I ikke ville falde i fristelse 

og afgudsdyrkelse. I den Anden Tidsalder kom jeg gennem Jesus for at give hele menneskeheden min lære 

om kærlighed og sandhed. Jeg har ikke lært jer nogen religion, for religioner er skabt af mennesker. 

32 Allerede i den anden æra sagde jeg til jer: "Jeg vil vende tilbage til jer", og jeg har opfyldt mit ord. 

Hvor stor fanatisme og afgudsdyrkelse end er, så er jeres Mester her igen, åndeligt manifesteret. Jeg renser 

dit hjerte med mit ord for at give din sjæl opløftelse, så den kan opnå sin frelse. 

33 Salig er den, der har modtaget min kærlighed, min fred og mit lys og ved at frelse den, der er ved 

at gå under, og som med sin bøn også kan oplyse de væsener, der bor i den "åndelige dal" ─ de mørke 

kræfter, der ikke har kunnet modtage Helligåndens lys. 

34 I er ydmyge, udvalgte folk, men jeg vil gøre jer store og kloge i ånden til at give vejledning og 

trøst til menneskeheden. Jeg har talt til jer gennem forskellige stemmebærere, så I kan arbejde sammen 

med mig som et eksempel for fornyelsen af menneskeheden. 

35 I er det folk, som jeg har lært åndeliggørelse, for at I på denne måde kan give et trofast vidnesbyrd 

om jeres Fader. 

36 Bring en fuld forståelse af mit arbejde, så I kan tilbede mig fra ånd til ånd. 

37 Vær uvillig til at forblive i jeres materialisme, fald ikke længere ind i forvirringens og mørkets net. 

I denne tid, hvor jeg redder jer fra syndens mudder, skal I kende mig ved mit lys, ved min kærlighed og 

ved min retfærdighed. 

38 Jeg ønsker ikke, at I bliver splittet, og jeg ønsker heller ikke, at I overtræder mine instruktioner. 

39 Hvorfor er der opstået en storm blandt jer? På grund af jeres manglende forberedelse og forståelse 

af mit ord. Når slutningen af Min manifestation for jer i denne form er kommet, ønsker Jeg, at I skal være 

forenet foran jeres Mester med tilfredsstillelsen af at have adlydt Mine bud. 

40 Vær klar, mit folk, og lad jer ikke forføre af de dårlige kirkeledere ─ lad dem ikke præsentere 

deres lov for jer. For jeg ser, at de skjuler min lære og kun gør deres undervisning kendt, og de er begyndt 

at gøre forretninger med mit arbejde og præsentere det fuld af hemmeligheder og materialiseringer. Det er 

Min vilje, at I gør Mit værk kendt med renhed, med åndeliggørelse. For dette værk er udgået fra min Ånd 

og indeholder essensen af mit ord til fornyelse af menneskeheden. 

41 Jeg ønsker, at I alle skal gå i gang med at opfylde missionen og fjerne jeres ufuldkommenheder fra 

mit arbejde. Erkend, at lige fra begyndelsen af Min manifestation gennem det menneskelige 

forståelsesorgan har Min kamp været stor for at frelse jer fra synd. 

42 Jeg ser stadig mine får på forskellige veje, men Elias som et lysende fyrtårn forener jer i øjeblikket 

og samler jer på én vej. Han sender et kald til Mit Udvalgte Folk med en høj klokke, så de kan nå frem til 

frelsens havn. 

43 I den første æra frelste Faderen sit folk gennem Moses. Han var den udvalgte til at udføre denne 

vanskelige opgave. Han var lydig og gik foran jer fuld af mod, og folkets manglende forståelse lod ham 

ikke svække et øjeblik. 

44 I den anden æra kom jeg som Faderens "ord" for at blive menneske og give mig selv til kende for 

menneskene. 
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45 Det var et bud fra Faderen, og det skulle opfyldes. Det var nødvendigt at leve sammen med folket 

selv for at bringe dem min lære og min sandhed. Mit ord åbenbarede sig selv i essens, nærvær og kraft til 

at banke på hjerternes dør og åbne dem. 

46 Jeg har altid talt til menneskeheden som intuition, som åbenbaring ved hjælp af profetiske visioner. 

I dag, i denne tid, er jeg kommet i opfyldelse af profetierne i Ånden, så menneskeheden kan erkende lyset 

fra den nye daggry og rejse sig. Tegnene er allerede blevet profeteret i den første æra, og de skulle 

opfyldes i denne tredje æra, Helligåndens tidsalder. 

47 Jeg taler klart til jer, så intet forbliver skjult, og hvis jeg ikke talte til jer i den første og anden tid 

om det, som jeg åbenbarer for jer i dag, er det fordi det var Faderens vilje. For jeg har selv opfyldt mit ord 

og giver jer et vidnesbyrd om min tilstedeværelse hos jer på dette tidspunkt. 

48 De tolv stammer af Israels folk omgiver Mig, og Jeg giver Mit Ord til dem alle, så at I, når tiden 

kommer, kan rejse jer og vidne om Mit nærvær for menneskeheden. 

49 Rejs jer op i de sidste øjeblikke af Min manifestation i denne form, foren jer som én arbejder, som 

én leder af fællesskabet, så at Jeg kan gå bort med glæde i Mit Hjerte for at have fået Mit folk til at danne 

ét legeme og have én vilje. 

50 Jeg er uovervindelig på grund af menneskehedens synd, og I vil ikke være i stand til at ødelægge 

mit lys, min kærlighed og min barmhjertighed gennem jeres ufuldkommenhed, fordi jeg står over alle 

skabte ting, og der er ingen magt, hvor mægtig den end er, der kan besejre min visdom og min magt. 

Derfor taler jeg til jer og giver jer kærlighed, så I kan genkende mig som Fader, og så I kan tilbede mig 

som Gud. 

51 Arbejdere på min mark: Jeg betror jer mit ord som god sæd, for at I kan vise mig, at det er blevet 

mangfoldigt ved afslutningen af jeres arbejde. 

52 Opfyld din mission, så at Faderen kan opfylde de løfter, der er givet til din ånd. Hvorfor ønsker du, 

at jeg skal give dig det, du ikke fortjener? Hvorfor vil du høste, hvad du ikke har sået? Før det skal du gøre 

en indsats og arbejde. Jeg vil ikke have, at din samvittighed skal bebrejde dig noget. 

Vær velsignet, mine børn, fordi I forstår jeres Fader og ønsker at gøre jer fortjent til denne belønning 

på grund af anstrengelse og arbejde. I må kæmpe for dette mål, og hvis mennesker ofrer sig selv for et 

materielt mål og mister selv deres liv, skal I nå dette åndelige mål, hvor I ikke vil miste livet. For hvis I 

holder ud til det sidste, skal I opnå evigt liv. 

53 Optjen fortjeneste, så du kan nå det forjættede land. Der skal du hvile efter den store kamp. 

54 Når to eller tre af Mine udvalgte mødes og hæver deres ånd til Min Guddommelighed, vil jeg være 

sammen med dem og inspirere dem. Jeg vil være til stede overalt, hvor I påkalder mig, hvor I kalder på 

mig. For jeg har sagt jer, at alle syndige og ikke-syndige øjne vil se mig, og alle vil føle mit nærvær. 

55 I arbejdere er under det mægtige træ, for I ved, at jeg venter på jer med åbne arme. Du ved, at det 

er mig, som du skal vise, at du har løst opgaven. For jeg alene kan dømme det, for det er min sag, og jeg er 

den eneste, der kan belønne jer eller drage jer til ansvar. 

Men du har tillid til din Fader og ved, at ─ hvor hård min irettesættelse end måtte være ─ jeg udgyder 

også min barmhjertighed og medlidenhed over dig sammen med irettesættelsen. For jeg elsker dig og har 

medlidenhed med dig og giver dig styrke til at modstå min irettesættelse. 

I har hver især en mark i min jord, og i den skal I så og høste. Jeg, som Fader, modtager jeres indsats, 

jeres offer og jeres lidelser. Jeg ser jeres tårer og opmuntrer jer med mit ord, så I kan fortsætte med at gå 

fremad, altid fremad mod evigheden. 

Min fred være med jer! 



U 365 

165 

Instruktion 365 
1 Disciple, jeg har sat jer til mit bord, og ved det har jeg tilbudt jer den rige festmiddag med min 

undervisning: mit legeme og mit blod, ordet og dets betydning, så at I gennem denne næring kan blive 

udødelige og uovervindelige i livets store kampe. 

2 I omgiver Mig, og Mesteren går ind i jeres hjerte og ser jeres sorg. Hvorfor, mine børn? Jeg har 

forberedt jer til sand manifestation ─ i denne tid, hvor jeg har været sammen med jer og har givet mig selv 

til kende gennem enkle og ydmyge mennesker. Men dette har ikke været den bedste eller den mest 

perfekte af de former, jeg har valgt for at kommunikere med menneskeheden. Dette har været en 

forberedende manifestation, så jeres ånds øjne snart kan se mig komme "på skyen", og så kan jeres sjæl 

også få kontakt med englene i deres ophøjede tilstand. 

3 Den mest perfekte kommunikation med Mesteren er den, der vil komme efter adskillelsen af Mit 

Ord. Fraværet af disse manifestationer vil gøre mange svage i deres tro, dem, der ikke forstår Mig eller 

ved, hvordan de skal fortolke Min lære. Men de, der har forstået mit ord og har brugt tiden med 

kærlighedsarbejde, vil vide, at jeg har sat en grænse for min manifestation på det rette tidspunkt, på det 

rette tidspunkt, for derefter at overlade jer til det Uendelige, til Evigheden, til det Åndelige. 

4 Vågn og bed, denne tid er afgørende, det er prøvens time, o mit folk! I skal passe på 

menneskeheden og på jer selv, for jeres bøn skal være som en kappe, der dækker dem ─ også som en 

uforgængelig mur, der beskytter dem. Fristelser venter på dig i tusind former, men lad dig ikke forføre. 

Mesteren giver jer disse profetier, for I skal drikke et meget bittert bæger, som folket har tilberedt for 

sig selv ─ et bæger, som jeg har drukket i det hinsides, og som jeg nu vil give jer at drikke. For du er nu 

stærk, for jeg har lagt min visdom og min beredvillighed i din sjæl, og hvis du holder vagt, vil du kunne 

modstå prøvelser og storme. 

5 Hvad er der i dette bæger, som har efterladt en så bitter smag på Mesterens læber? Det er dette 

folks vantro, det er deres ulydighed, deres materialisme, deres afguderi, deres fanatisme, deres mangel på 

fornyelse, den ringe åndeliggørelse, de har opnået, og den ringe værdi og brug, de har lagt i læretidens tid 

─ den uenighed og strid, der altid har hersket i dette folk mellem arbejderne og mellem menighederne. Og 

alt dette tilsammen udgør nu et bæger, som I selv skal drikke. Men jeg giver dig styrke til at stå i prøven. 

6 Til jer, der hører dette ord, siger jeg: I har ikke fyldt dette bæger, men I vil alligevel drikke noget 

af det, for I vil være i kamp og ikke ligeglade ─ for I vil berøre den manglende følsomhed hos dem, der 

tilsyneladende altid har våget og bedt og i virkeligheden har sovet dybt i deres rutine ─ for I vil være nødt 

til at stå op imod de svage, imod de mange ofre for ulydighed, imod manges vanhelligelse, fordi I vil være 

soldater for Mit værk blandt jer selv og blandt de fremmede. 

7 Jeg vil have, at I skal være en beskyttende hær i morgen. Men forbered jer, saml åndelig styrke, så 

I ikke bliver svækket et øjeblik. Med disse ord opfordrer jeg jer til at bede og forberede jer til kampen, så I 

kan nå mit bryst, toppen af det bjerg, hvor jeg er. 

8 Kom til mig, elskede folk, og adlyd mit bud. Kom til mig, Israel, og giv dig selv næring af mit ord, 

så du ikke bliver ramt af sult og tørst. Salig er den, der, når han hører mit ord, modtager det med 

ydmyghed og bevarer det i sit hjerte. For den tid vil komme, hvor menneskeheden vil søge dette brød, og I 

skal give det videre til den, som jeg har betroet jer i mit værk. 

9 Tiderne er gået, og jeres sjæl har udviklet sig, og I befinder jer nu i den tid, hvor I har udviklet jer 

og er blevet åndeliggjort. 

10 I tre gange har jeg lagt min lov i dine hænder. Mit værk er det samme som det, jeg gav jer første 

gang, da jeg gav jer Lovens tavler ved Moses, og han har været jeres vejviser i ørkenen i fyrre år. 

11 I den anden æra opfyldte jeg denne lov for at forløse menneskeheden. Og i tredje gang er jeg 

kommet igen som Helligånden for at forklare jer den samme lov. 

12 Derefter vil du give menneskeheden et vidnesbyrd om Min sandhed ─ den menneskehed, som 

forventer at se Mig med sine fysiske øjne for at tro, og som bagefter benægter Mig. 

13 Det er en tid med forvirring i verden, en tid med kamp for jer. Tre år før 1950 sluttede, talte jeg 

udførligt til jer, så I kunne forberede jer og forene jer åndeligt, men nu, hvor 1950 slutter, er mange af jer 

gået på afveje i jeres materialisme. 
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14 Kampen venter på jer, og I skal rejse jer som soldater. Jeg har betroet jer våben, så I kan være 

uovervindelige i kamp. Begynd med at besejre jer selv. 

15 I mange år har jeg betroet jer mit ord. Men de, der ikke har forstået deres Mester, beder mig om at 

give mig selv til kende gennem det menneskelige intellekt til en anden gang. Men mit ord er en konges 

ord, og det skal gå i opfyldelse. 

16 De falske disciple vil fortsat eksistere, og de vil forvirre menneskeheden. Så vil de råbe og sige: 

"Hvor er du, min Gud, hvor er din sandhed, hvor er din gerning, hvor er dine udvalgte? 

17 Efter min bortgang skal I vidne om mit nærvær og være lydige mod min lov, så I kan gøre dette 

værk kendt i al sin renhed. 

18 Når Min forkyndelse gennem stemmebærere er forbi, vil verden stige til åndeliggørelse, til lys, til 

fred, og når de nye generationer kommer, vil der ikke længere være fanatisme eller afgudsdyrkelse. Så vil 

jeg blive søgt i Helligåndens tempel, hvor jeg vil være for evigt. 

19 På denne nådens dag forener og samler jeg de tolv stammer, som udgør mit udvalgte folk Israel, 

ved foden af bjerget. 

20 I denne tredje æra er I blevet forberedt af Mit Ord, af Helligåndens lys, til at opfylde den mission, 

som Jeg har betroet jer fra begyndelsen, til at være det folk, der er lydigt mod Min Lov, budbringere af 

Min Guddommelighed til menneskene. 

21 På denne dag betragter jeg din forberedelse og modtager din sjæl. Vis mig, hvad du har lært af 

mig. For jeg har udgydt mit guddommelige ord i jer for at give jer undervisning, liv og åndeliggørelse, så I 

åndeligt set kan blive "i mit billede og lighed". 

22 Mit faderlige blik trænger ind i dit væsen på denne dag og gennemsøger alt. Jeg ser jeres sjæle 

forberedt, og jeg giver dem Mine ordrer, så I kan udføre dem, som det er blevet skrevet siden den første 

æra og også er blevet bekræftet i denne tid af Mine stemmebærere. 

23 Som Mester har jeg været utrættelig over for jer og har givet jer instruktionerne for at gøre jer til 

mine disciple. Jeg har renset jer og givet jer liv med mit blod. Jeg har vendt jer fra andre veje og har 

fjernet fanatisme og afgudsdyrkelse fra jer. Du er nu fri fra alt dette, fordi jeg har lagt sandheden i dit 

hjerte og din sjæl, og gennem den har jeg åndeliggjort dig, og på denne dag viser jeg dig en ny side i 

Visdommens Bog. Men alt lys, al åbenbaring vil jeg give jer fra ånd til ånd. 

24 I skal forberede jeres hjerter og opløfte jeres sjæle til at modtage min visdom i det perfekte 

fællesskab mellem ånd og ånd. 

25 I skal udfolde jeres gaver og altid være forberedt, så min Helligånd kan udgyde sig over jer. 

26 På denne dag siger jeg i mit nærvær, i nærvær af Maria, Elias og patriarkerne fra den første æra til 

jer: I sjæle, som udgør mit udvalgte folk Israel, indvier jeg jer til at tage de første skridt i opfyldelsen af 

den store og sublime mission, som jeg har forberedt jer til. 

27 Tag imod min kærligheds kærtegn og hengiv jer til at opfylde jeres mission blandt 

menneskeheden. 

28 Sæt din fod på alle stier, vis dine medmennesker Mit værk og vidn om Mig, så vil du med Min 

visdom, med Min instruktion give liv til de "døde" og vise folk Min lov. 

29 Del med alle den barmhjertighed, som jeg har betroet dig, føl i din ånd ansvaret for det arbejde, jeg 

har givet dig, og bær dette kors for at åndeliggøre verden. 

De af jer, der er forberedt, skal undervise folket ─ de "første" og de "sidste" ─ med min instruktion. 

Vær som fakler, der oplyser sjæle, og dæk bordet med det evige livs brød for dem, der sulter, og for dem, 

der søger min visdom. 

30 Bær vidnesbyrd med de barmhjertighedsgerninger, som du bærer i din sjæl. Kæmp utrætteligt dag 

efter dag og "vågen" for menneskeheden og for jer selv, for jeg ønsker at se jer forenet foran min 

Guddommelige Ånd. 

31 Jeg har en bog i min hånd, Livets Bog. Skriv jeres navne i den, Israel, for at I kan få evigt liv og 

modtage alt det, jeg har lovet jer fra begyndelsen af tiderne, fra mig. 

32 Jeg efterlader jer mit nærvær, Elias' nærvær og Marias ømhed. Jeg forbereder de åndelige værter til 

at forene sig med jer i ånd og sandhed. I skal være jeres Guds tempel, for dette er min vilje. 
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33 Som en velsignet skygge kommer min sublime kærlighed ned for at dække dig på din vej. For jeg 

ser det øjeblik, du befinder dig i, og den prøvelse, din ånd går igennem. 

34 I forbereder jer med stor bekymring på at høre mit ord på den dag. 

Velsignede mennesker: I fireogfirs år har Mesteren været hos jer for at uddanne jer. Men jeg ser, at I 

stadig stammer den første stavelse og er svage over for mine bud. 

35 Menneskeheden er desorienteret, forvirret og er et bytte for den sultne ulv. Selv om min afrejse ved 

hjælp af det menneskelige sind er så tæt på, ved I ikke, hvilken stor prøve jeres ånd vil blive udsat for fra 

dette øjeblik. 

36 Erkend, Israel: Jeg har givet jer tre år til at opnå stor parathed, så I alle skulle forenes og samles 

som får i Min kærligheds hegn ─ så I ville arbejde og høste store høstudbytter ─ så I den dag ikke ville 

komme ind i Mit nærvær med bøjet hoved og kun præsentere det gyldne aks for Mig. 

37 Men du har ikke fuldt ud anerkendt mit ord, og du har heller ikke forstået min inspiration. Du er 

gået i stå, du har efterladt korset på vejen, og du er forstyrret af din ulydighed. Men jeres kamp er ikke 

slut: Jeg vil tale til jer gennem åbenbaring og intuition, så I kan fortsætte med at arbejde i mit værk og 

blive åndeligt forenet. 

38 Efter min afrejse vil stemmebærerne dele sig mellem sig selv. Alt dette ser mit blik. Men det er 

min vilje, at I alle skal have det samme udstyr. Hvis du handler på denne måde, vil jeg holde dig vågen. 

Jeg har efterladt mit ord og dets betydning præget i jeres hjerter, og det, som "guldfjerene" har skrevet 

ned af min lære, vil udgøre det tredje testamente. 

39 Mesteren vil aldrig forlade jer, for til hver enkelt, der virkelig forstår at forberede sig på at søge 

mig, vil jeg give alt efter hans ophøjelse og åndeliggørelse fra ånd til ånd. Jeg vil give mig selv til kende 

som åbenbaring, som intuition og som inspiration, så du kan lede folkemængderne og nå toppen af bjerget. 

40 Jeg vil lade jer gennemgå store prøvelser, fordi enhver prøvelse kalder jer til at opfylde jeres pligt 

og adlyde. 

41 Så jeg taler i dag til den flok, som Elias har udvalgt i denne tredje tid, og som Fader modtager jeg 

jeres missionsopfyldelse, jeres indsats og jeres villighed. 

42 Gennem stemmebærerne har jeg fortalt jer, at på den sidste dag i år 1950 vil I høre mit ord for 

sidste gang, og at enhver, der efter den dag vil kalde min stråle eller min åndelige verden til at 

kommunikere i den tidligere form, vil falde i falskhed, i bedrag. I dag gentager jeg min instruktion til jer. 

43 Når året 1951 begynder, vil Min Hellige Ånd oplyse jer til dialogen mellem Ånd og Ånd, og som 

Fader vil jeg ikke vende Mit blik og Min kærlighed fra jer. 

44 På denne dag falder en kærlighedstråle fra min Ånd på dig, fordi du har været i stand til at bruge 

mine åndelige goder og føle mit nærvær i din sjæl. 

45 Du vil udføre mine ordrer på jorden, for jeg ser dig forberedt, fuld af undervisning, styrke og 

visdom. 

46 Du har været lydig mod min vilje. Jeg har åndeliggjort jer på livets vej, jeg har fjernet den 

materialisme, der eksisterede i jer, og jeg har gjort mit nærvær håndgribeligt for jer i jeres sjæls ophøjelse. 

47 Jeg åbner en større dør, men en dør fuld af lys og åndelig fuldkommenhed, som I vil gå igennem, 

og gennem hvilken I vil tillade jeres medmennesker at nå åndeliggørelsen. 

48 Jeg overdrager profeti, åbenbaring, intuition og ægte forståelse af min guddommelige vilje. I skal 

være som klarinetter og trompeter, der gør min lære kendt og derved vækker menneskeheden. 

49 Jeg venter på dig på toppen af bjerget, og når du har opfyldt mine ordrer, vil jeg belønne dig med 

laurbærkronen. Jeg vil omfavne jer i mine faderlige arme, og som belønning for jeres lydighed vil I 

komme ind i det forjættede land, og når I så er hos mig, vil jeg fortælle jer: 

50 "Velkommen være disciplen i lyset af den fuldkomne instruktionsbog." 

51 Fra det øjeblik I blev mærket med mit guddommelige lys, fik I den vanskelige og store mission at 

stå op for menneskeheden. 

52 Jeg ser de modgang, I har været igennem, men sandelig siger jeg til jer: Det var ikke mig, der 

lagde smerten i din vej. Det var dig, der skabte det, og i dag giver jeg din sjæl tilbage, hvad der er dit. Men 

jeg har fyldt jer med min nåde og sagt til jer: I skal være menneskehedens stærke og give den mit lys. 
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53 I skal være et levende eksempel på kærlighed og barmhjertighed for jeres næste, når I viser dem 

Mit værk. For I er de børn, der har været i stand til at forstå mig, og jeg ser, at I altid er klar til at lytte til 

mig og følge i jeres Mesterens fodspor. 

54 I lang tid har jeg fortalt jer, at de desorienterede mennesker ville komme til jer for at bede om min 

undervisning. I dag siger jeg til jer: Vis dem i sandhed, at I ikke er afgudsdyrkere, at I lever i lysets tid, så 

de kan søge mig fra ånd til ånd. På denne måde vil de finde den kærlige Fader, den almægtige Gud, den 

bedste læge og også deres bedste ven. 

55 Når filosofferne kommer til dig, skal du forklare dem, hvad de ikke kunne forstå, og når 

videnskabsmændene kommer, skal du give dem lyset fra min visdom. For mit folk er i mit lys af min 

Helligånd. 

56 Elskede Mesterens disciple: I denne tredje æra har jeg meddelt jer, at når året 1950 er forbi, vil jeg 

ophøre med at give jer mit ord gennem det menneskelige forståelsesorgan. Men jeg har efterladt jer ord til 

trøst og vejledning, så I kan rette jeres handlinger derefter, så I kan styrke jeres tro og blive som jeres 

Mester i morgen. 

57 I denne tid med åndelig og mental udvikling, hvor mennesket kæmper med sig selv, med 

forskellige verdensopfattelser, for at finde sandheden, må du gøre dit arbejde for at sørge for, at 

menneskeheden opgiver sine skikke, ritualer og vaner fra fortiden, så den kan kende og forstå 

spiritualisering på en omfattende måde. 

58 I denne tid dømmer verden hinanden forkert: en bror dræber en anden, kvinder glemmer deres 

skam og værdighed, forældre dømmer deres børn forkert, og børn dømmer deres forældre forkert. Værdien 

af et liv er ikke tilstrækkelig anerkendt. Folk følger forskellige idealer, og der er ingen enhed mellem dem. 

Lederne af nationerne forstår ikke hinanden. 

59 Derfor er jeg kommet i Ånden og har gjort mig selv kendt gennem menneskets intellekt for at få 

verden til at forstå, at mit værk er redningsbåden, og for at minde den om den samme undervisning, som 

jeg gav den i den anden æra. 

60 Mesteren vil ikke adskille sig fra dig, men han vil ikke længere give sig til kende i denne form, 

fordi du går ind i et nyt stadium af åndelig udvikling, hvor det er nødvendigt, at du udfolder dine gaver. 

For kun på denne måde kan I bevise, at I har gjort brug af min undervisning, og at I er værdige til at gøre 

mit arbejde kendt. 

61 Kun én gang manifesterede Faderens "ord" med alle sine evner til at udøve magt og kærlighed sig 

selv i et perfekt forberedt legeme, nemlig Jesu legeme. Men i den nuværende tid er "fodskamlerne" blevet 

forberedt af min barmhjertighed og medfølelse, så Trøstens Ånd, som er min egen Ånd, kan give sig til 

kende. Hvis I forbereder jer, vil I i den kommende tid modtage min inspiration på en omfattende måde. 

62 Hvorfor er jeg kommet igen, mine børn?..: Fordi mennesket gennem sine egne instinkter, gennem 

sine egne lidenskaber, har hældt sig selv mere og mere mod det, der fjerner ham fra åndeliggørelse. Han 

har fulgt så forskellige veje, at han har forvrænget mit værk i forsøget på at forstå det. 

Mennesket er åndeligt stagneret, fordi dets åndelige udvikling ikke er i harmoni med dets 

videnskabelige udvikling. Det er ikke gennem overholdelse af ritualer, at folk vil opnå større ophøjelse, og 

heller ikke gennem frygt for straf eller straf for deres gerninger. 

63 Sjælen, der er inkarneret i det ene og det andet legeme, har haft forskellige erfaringer for at lære 

det godes fortjenester og det ondes foragtelige. På denne måde vil du kunne opnå evig fuldkommenhed 

ved at føle tilfredsstillelsen ved at gøre det gode af kærlighed til Skaberen. 

64 Mit værk er kærlighed, og kærlighed giver sig selv uden egoisme, uden at søge fordele for sig selv. 

Derfor var det nødvendigt, at jeg kom for at minde jer om min lære. 

65 Hver enkelt af jer er blevet udstyret af mit lys, og I har også følt tilstedeværelsen af høje væsener, 

som har hjulpet jer i det øjeblik, I havde brug for dem. Du har følt Mesteren med dig. Jeg har levet med 

mine børn i deres trængsler og tvivl. Hvem kan tvivle på de manifestationer, som Herren har tilladt til trøst 

for menneskeheden i denne tid? 

66 Jeg begrænser ikke nogen. Du skal lade mit værk blomstre og gøre det kendt efter din forberedelse. 

Udøvelsen af barmhjertighed vil være den bedste oplevelse for jer, og gennem denne dyd vil I hæve jer 

åndeligt. 
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67 Disse manifestationer, som du har modtaget fra Mig gennem en stemmebærer, er nu ved at være 

slut, men du vil fortsætte med at modtage Min inspiration, fordi din sjæl er blevet oplyst af Mig og 

forberedt til dialog fra ånd til ånd. 

68 Mit åndelige arbejde har ikke brug for materielle symboler og ritualer. Det er en fortsættelse af den 

undervisning, som Jesus efterlod i den anden æra. 

69 Spiritualisme er ikke en religion, det er ikke en sekt, det er ikke en ny doktrin, det er loven for alle 

tider. Det er den kærlighed, den tilgivelse og det lys, som Jesus efterlod verden i den anden æra. Hvis I 

forstår min lære og følger den, vil I være værdige til at kalde jer spiritister. 

70 De, der fra 1950 og fremefter fortsætter med at få deres medmennesker til at tro, at jeg stadig giver 

mig selv til kende gennem det menneskelige intellektorgan, vil bringe dommen over sig selv, og til sin tid 

vil de drage konsekvenserne og vågne op af deres søvn. 

71 Faderen manifesterer sig ikke længere i den nuværende form, men alt det, jeg har givet jer, 

forbliver skriftligt. 

72 Jeg efterlod mit ord af instruktion og udgød min kærlighed, så I alle ville lade den inspirere jeres 

gerninger. Jeg har tilgivet alle overtrædelser, fordi jeg er tilgivelse og kærlighed, fordi jeg manifesterer 

mig selv i retfærdighed. Men ikke på den måde, som du forstår det, hvis du tror, at jeg straffer dig ved at 

ødelægge dig med de frigjorte elementer. 

Nej, min retfærdighed er blevet åbenbaret for jer, når jeg har forberedt jer og oplyst jer til at forstå mig, 

når jeg har vist jer jeres eget værk og fået jer til at vide, hvad I er og hvad I vil blive, når jeg har åbenbaret 

jer, hvad verden har opnået, og hvad menneskeheden skal modtage gennem jeres formidling. 

73 I vil samles for at studere mit ord, som vil blive bevaret på skrift, og jo mere I forstår det, jo større 

styrke og opbyggelse vil I få. 

74 Jeg forlader jer forenet og overbevist om vigtigheden af mit arbejde i verden i fremtiden. Jeg har 

allerede fortalt jer, at I er såerne, men at I ikke vil høste høsten i jeres jordiske liv. Nej, for det, du sår i 

denne tid, er bestemt for morgendagens verden. 

75 Mit arbejde skal være for jer som et krystalklart spejl, der afspejler jeres handlinger og gør jer i 

stand til at genkende jer selv. 

76 Mit folk: Jeg vil ikke lade jer alene. Når det er nødvendigt, vil jeg være sammen med dig, og når 

du taler i mit navn, vil jeg være der for at give kærlighed og barmhjertighed. 

77 I overensstemmelse med jeres forberedelse vil I være i stand til at modtage liv, inspiration, 

kærlighed, viden, forståelse, styrke, helbredende kraft og alt det, I mangler, fra Mig, når I er i harmoni 

med Mig. 

78 Jeres renselsesfase skal slutte, så I kan begynde jeres opstigningsfase. På denne måde vil du føle 

den ubeskrivelige lyksalighed i din sjæl, når du smelter sammen med din himmelske Faders kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 366 
Min fred være med jer! 

1 Fra det nye Zions højder sender jeg dig mit ord, elsket folk. I essens, nærvær og kraft giver Jeg 

Mig selv til kende for sidste gang gennem den menneskelige evne til at forstå, et middel, som Min 

Guddommelige Vilje har valgt i denne Tredje Tidsalder for at give Mig selv til kende, for at udgyde Mit 

Ord blandt mennesker og forberede dem til den fuldkomne manifestation fra ånd til ånd, og gennem denne 

forberedelse at modtage den fuldkomne tilbedelse af Min Guddommelighed fra mennesket. 

2 Dette har været en forberedelsestid, hvor Faderen, omgivet af sine åndelige værter, har givet jer 

den instruktion, hvormed han har åbnet Livets Store Bog, den Guddommelige Visdoms Bog, De Syv 

Seglers Bog, for jer, så dette folk, der læser side efter side, kan høre den Guddommelige forklaring på al 

hans lære, kunne blive forvandlet til Helligåndens discipel, til den stærke apostel, som med sit eksempel, 

sin tankegang og sit ord ville bringe mit værk ind i hjertet af denne menneskehed, af denne verden, som i 

dette øjeblik, hvor jeg giver jer mit sidste budskab, vendes og drejes i sin trængsel, i sin smerte og i sit eget 

blod. 

3 Jeg er kommet til dig og har set dig forberedt. I den bøn, I beder til Faderen, I elskede folk, ser jeg 

opbygningen af en helligdom, som inviterer mig til at være i den. Det er jeres eget hjerte, mine børn. I den 

modtager jeg offeret, jeres duft, og ved fødderne af det åndelige alter ser jeg jeres høst ─ det, som I har 

arbejdet og høstet i tidens løb, og som I har bragt til tops, nu hvor I har været mine arbejdere. 

Mit blik som dommer, som Fader og som Mester dømmer jeres alle sammen sæd. Den indeholder jeres 

kampe, jeres ønsker om åndelig udvikling, jeres lidelser, de idealer, I har set komme til udfoldelse, og 

dem, I endnu ikke har set blomstre. Men din ånds ydmyghed har givet sit offer, som jeg virkelig tager 

imod. Min Faders hånd rækker ud for at modtage den frugt, som I tilbyder mig. 

4 Mit folks bevidsthed er ved at klarlægge sig selv og dømmer sig selv. Erindringen bliver klarere, 

og du husker de øjeblikke, den morgenandagt, som var lykkelig for din sjæl, hvor du for første gang gik 

den vej, som du er på i dag, hvor du hørte stemmen, der lød i ørkenen, og også det øjeblik, hvor den blev 

rettet til dig. Og fra den dag af har du trods modgang, forhindringer og torne fulgt mit spor skridt for 

skridt. 

5 Hvor meget har I oplevet, hvor meget I har set og følt, og endelig er I nået den dato, som mit folk 

frygter! Til dommens, samvittighedens og forberedelsens dag! 

6 Ingen vidste, om Faderen havde givet ham lov til at være vidne til den sidste af mine 

manifestationer i hans nuværende jordiske liv og i hans nuværende legemlige skikkelse. Men du er her! I 

har efterhånden dannet et enkelt hjerte, en enkelt arbejder, en enkelt blomst, der afgiver en duft, der når op 

til min trone. Og på grund af denne åndelige forberedelse kommer jeg endnu en gang fuld af styrke, lys, 

fred og nåde til jer for at sige til jer, elskede folk: I er ikke forældreløse. Lad ikke sorg komme ind i jeres 

hjerter ─ lad ikke modløsheden gribe jer, når I ikke længere hører Mit Ord gennem disse sendere. Se ikke 

tilbage, gå altid fremad, søg i kernen af mit arbejde den opmuntring, der vil føre dig skridt for skridt til 

målet. 

7 Folket har forberedt sig, og hinsides, over jer, er himlen også parat. Den er klædt som en brud, der 

venter på Ægtemandens komme, og denne universelle forberedelse har jomfruens renhed, dufter af 

blomster og har en ny daggryts lys. 

Bag jer, men der, hvor jeres ånd er steget op i dette øjeblik af herlighed og dom, er de store ånder, der 

omgiver Faderen ─ de åndelige væsener, som I endnu ikke kender, og som I i morgen vil se og elske som 

jeres egne brødre og søstre, som jeres budbringere, der har oplyst jeres eksistens fra det Uendelige som 

lysende stjerner, og blandt dem er der også dem, som I kender ved navn. Det er Moses med loven i sin ånd, 

med den udødelige, uforanderlige lov. Det er patriarkerne, apostlene, profeterne, martyrerne, de hellige, de 

retfærdige, de uskyldige og de store bodsherrer. Hver enkelt har forberedt sig. 

8 Den åndelige dal skinner over dig, og selv naturens kræfter hæver deres stemmer som varsler for at 

ryste menneskets sjæl, dets hjerte og sige til det: "Denne time er som den, hvor Jesus udåndede sit sidste 

åndedrag på korset." Ja, i dette øjeblik kunne jeg gentage mine syv ord fra den anden æra, som jeg udbrød, 
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mens jeg hang på korset. Men sandelig, siger jeg jer, de er allerede skrevet ind i menneskehedens 

bevidsthed med guddommeligt blod. 

9 Jeg er kommet med nye ord, men med samme lys, essens og visdom, for at man ikke skal sige, at 

Helligånden blot gentager den lære, der er blevet åbenbaret i fortiden. 

10 Hvis I forbereder jer og trænger mere og mere ind i det, der skinner ned på jer i dette øjeblik, vil I, 

ligesom Johannes i sit syn, kunne se den Almægtige på sin trone. Det er ham, der taler til dig ─ ham, hvis 

ansigt du ikke kan se ─ ham, der kun lader dig gætte, at han er kongernes konge og den Almægtige. Det er 

ham, der taler til dig i dette øjeblik fra den højeste højde på det nye Zions bjerg, og som lader sig selv 

blive set af ethvert åndeligt øje, der rejser sig og forbereder sig. 

Han er også omgivet af de Ældste = tolv til højre og tolv til venstre for ham, af patriarkerne fra 

stammerne af Guds udvalgte folk, af apostlene fra den anden æra, Jesu tilhængere. Det er dem, der 

omgiver Faderen i al evighed for at fortsætte med at skinne ned på jer derfra i al evighed. 

Nogle vil give jer liv på denne klode, blodet, styrken og begyndelsen på vejen. De andre vil give jer det 

åndelige liv ved at være vidner til mit arbejde, min lidenskab og mit ord. Og i dette øjeblik dømmer de 

sammen med Faderen deres folk, de dømmer deres afkom, de tester deres egen frugt, og de bøjer sig 

ligeledes for den guddommelige dommer. 

11 Men min dom i dette øjeblik vedrører ikke kun disciplene fra den tredje æra eller kun de tolv 

åndelige stammer, hvoraf nogle medlemmer er inkarnerede og andre i åndelig tilstand. Min bedømmelse er 

altomfattende. Hver skabning, hver sjæl bliver i dette øjeblik vejet på min guddommelige vægt. Og efter at 

de er blevet dømt, bliver de af Mig igen sat på den sikre vej. 

12 Siden begyndelsen af min forkyndelse gennem det menneskelige forståelsesorgan, fra 

stemmebærer til stemmebærer, fra generation til generation, fra arbejder til arbejder, er den dag, den time, 

som min retfærdighed har fastsat for afslutningen af min forkyndelse, blevet annonceret for jer. 

For Faderen har denne tid kun været et øjeblik i evigheden, men for dette folk har det været en lang og 

tilstrækkelig lang tid til deres forberedelse, deres åndelige forvandling, deres genopstandelse blandt 

menneskeheden, og slutningen af denne periode er af min vilje fastsat til 1950. 

13 Dette år har jeg ikke kun dedikeret til dig. Det har været en nåde, som Faderen har skænket 

menneskeheden, og som har skinnet Mesterens lys i enhver samvittighed, der har 

Institutionerne rystes i deres grundvold og rystes af de mennesker, der udfører præsternes opgaver i sekter 

og kirker, for at menneskeheden i denne tid, i dette år, skulle komme til fornuft, vågne og bede, for at den 

kunne opnå fred, enighed og broderskab, fjerne lidelsens kalk fra sine læber og forvandle sine morderiske 

våben til arbejdsredskaber. 

14 Alt blev givet til denne verden i begyndelsen af 1950. Åndeligt sendte jeg mit budskab om fred, 

opmuntring og lys til alle mine børn. Jeg velsignede alle stier og gav frugtbarhed til alle frø. 

Men nu ved årets slutning, når jeg kommer for at modtage høsten fra menneskets hånd, når jeg 

udspørger dets egen samvittighed ─ hvad tilbyder han mig? Hvad er det, som denne verden tilbyder 

mig?...: Dens ulydighed, dens materialisme, dens mistillid til Min guddommelige retfærdighed, dens 

mangel på ærbødighed over for Min magt. 

Men jeg siger jer sandelig, at dette folk, som jeg har undervist, er som et spejl af hele menneskeheden, 

det er et spejl af den uenighed, der findes i verden. For når I ser, at denne verden er opdelt i kraftblokke, 

har I ligeledes opdelt jer selv i åndelige kraftblokke. Hvis de store folkeslag, de store nationer på jorden 

har til hensigt at opsluge de andre, at annektere dem og gøre dem til slaver, så ser jeg også mange blandt 

dette folk, som ønsker at være de første og trække de andre til deres side. Og når I ser, at der blandt 

menneskeheden, i disse store folk og nationer, er en morderisk krigsførelse ─ når I ser, at mennesker er på 

vej mod døden med de nye våben, de har skabt, ser jeg også blandt dette folk dem, der udstyrer sig med 

nye våben for at ødelægge menneskers tro, for at hæve nogle over andre, for at få de "første" til at ydmyge 

de "sidste" og forkaste hinanden. Men hvis denne verden har mistroet mig, accepterer jeg dens mistillid, 

jeg tillader mig selv at blive sat på prøve, og jeg er i sandhed underkastet en prøve. Men hvordan vil I, o 

folk, stå for min dom? 

15 Når jeg har modtaget jeres frugt, når jeg har overøst jer med velsignelser, siger jeg jer: Det 

åndelige kan ikke dø. Kun synden vil forsvinde. Lidenskaberne vil forsvinde, denne menneskeheds stolte 

kræfter vil også falde, og af dem vil der ikke blive en sten tilbage på en anden. Den menneskelige 
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videnskab, som er beregnet til at tjene ondskab og ødelæggelse, vil blive ødelagt af Min retfærdighed, og 

også blandt jer vil Jeg fjerne jeres bedrag, jeres verdslighed og uenighed, og Jeg vil kun bevare jeres sjæl, i 

hvilken Jeg har placeret lyset fra det sjette segl ─ det kapitel, som er åbnet i denne tid, og hvor der står 

skrevet, at I vil opleve den store dag med Herrens guddommelige retfærdighed. 

16 Dette er en stor dag, den består ikke af fireogtyve timer. For I ved ikke, hvor længe dommens dag 

vil vare, I ved ikke, hvornår den vil slutte. Men under alle omstændigheder er I allerede på højdepunktet af 

tiden, og I lever under Herrens dom. 

17 "Vågn og bed i denne tid" har jeg lært jer. I er mit afkom, I er mine disciple, I er mit folk, som jeg 

vil sende blandt de andre folkeslag på denne jord, som jeg vil føre ind i mørket, fordi det er lyset ─ som 

jeg vil lade komme ind blandt de syge, de spedalske og de fortvivlede, for at I kan bringe lys og trøst, 

balsam og fred der. Jeg vil få dig til at se forældreløse og enker, elendighed i alle dens former, synd på sit 

laveste niveau, så at din sjæl vil rejse sig over for disse billeder af trængsel, forladthed og død, dine 

følelser vil vågne, dit hjerte vil åbne sig som en kilde af kærlighed, og du vil endelig opfylde den 

guddommelige skæbne blandt mennesker, som jeg har forudset for dig fra begyndelsen. 

18 Hvornår vil du se retfærdighedens sol igen i din verden? Hvornår vil I igen se fred i menneskers 

hjerter? Hvornår vil I, elskede folk, høre en sang, en fredssang, der stiger fra menneskets sjæl til Faderens 

hjerte? 

19 I vil stadig være nødt til at se store begivenheder passere i denne verden, indtil den tid kommer. 

Det sjette segl er stadig åbent, og jeg er nødt til at vende mange sider, så det syvende segl kan blive løsnet 

blandt jer. 

20 Hvilke varsler vil jeg give jer, så I over hele verden kan erkende, at det syvende segl er ved at åbne 

sig for mennesket: Når der er blevet en stor stilhed i hele verden. Dette bliver mit tegn. Men hvordan vil 

denne store stilhed være, o folk, hvorigennem I kan vidne over for den forbløffede menneskehed om, at 

det er slutningen på en periode og begyndelsen på en anden? 

21 Når krigene er ophørt for en kort tid, når naturkræfterne er faldet til ro, når forfølgelsen af mine 

love og min lære er ophørt, så vil der være en stor stilhed i menneskeheden, og denne stilhed vil være en 

meddelelse om, at det syvende segl åbner sig for at afsløre sine hemmeligheder for menneskeheden. Det er 

den sidste del af bogen, som du skal lære at kende, som din ånd skal have for at kende Faderen og kende 

sig selv. 

22 Spiritualisering vil vise sig i hele menneskeheden. Kampens tid er meget nær, og varslerne er 

allerede ved at nærme sig. Folket vil selv give dem. Jeg vil ramme kirkeoverhovederne, præsterne, alle 

gejstlige og præster med min retfærdighed. I dette øjeblik føler de min dom dybt i deres ånd. Der er ikke 

nogen, der er rolig i denne time. Nogle bøjer nakken, andre græder, andre igen forsøger at lukke munden 

på deres samvittigheds stemme. Men alle føler mig, alle fornemmer mig, fordi jeg er med alle i dette 

øjeblik. 

23 Jeg ønsker at opdage den kirke, som Peter grundlagde, i menneskeheden, men jeg kan se, at der 

ikke er bygget nogen helligdom på denne grundsten. Hvor få har ikke ofret sig selv ved at følge i hans 

fodspor. 

Jeg ser de store kirker, de store religiøse organisationer, pragt og rigdom, pragt og magt, men jeg ser 

ikke åndelig pragt, jeg ser ikke festlige dydens klæder, jeg ser ikke den magt, som er en del af Min 

universelle magt. Og sandelig, siger jeg jer, jeg ser disse "Peters tilhængere" græde i den åndelige dal, når 

de tænker på dem, der har fulgt dem og har ført menneskeheden til ulykke og død ─ at læberne hos dem, 

der kalder sig apostle og Peters tilhængere i denne tid, taler om kærlighed, taler om Kristus, taler om 

verdensfred, men bag deres ord giver de næring til de morderiske krige. 

Peter såede ikke døden. Jeg tog sværdet ud af hans hånd. Jeg lærte ham at give sit liv for at give liv til 

andre. Jeg lærte ham at udgyde sit blod, så det blev som kærlighedssæd, som et vidnesbyrd om sandhed, 

som et sandt segl for hans egne gerninger, og han opfyldte dette til slutningen af sin livsrejse. 

24 Derfor kan jeg i denne tredje æra, når jeg dømmer afkommet af dem, som jeg har efterladt blandt 

mennesker som eksempler, som ambassadører, kun sige til menneskene, at de har bygget på sand som 

tåber, og at de ikke har forstået at bygge på Peters urokkelige klippe, som mennesket skulle have bygget 

den sande kirke til sin Fader og Herre på. Jeg siger jer også: Af al den herlighed, af al den magt skal ikke 

en eneste sten blive tilbage på en anden. 
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Men hvad vil masserne gøre bagefter? Hvad vil flokkene gøre uden hyrder og uden forhindringer? 

Hvor skal fårene henvende sig, når klokkerne ikke længere kalder dem til fårefolden? 

25 Så, folkens, når fårene vender deres blægen mod det hinsides, når de søger deres hyrde på toppen 

af bjerget, så vil mit rige komme til alle. Jeg skal komme i overensstemmelse med mit løfte, i 

overensstemmelse med mine profeters ord "i skyer", og alle øjne ─ både syndere og ikke-syndere ─ skal 

se mig. Så vil menneskene, rystet af det åndelige og skræmt af sandheden, se opad og glemme alt, hvad 

der er under deres fødder. Og de vil ikke længere betragte granit-helligdomme, og deres ører vil ikke 

længere høre klokketoner. Så vil menneskeheden ─ der vågner fra hjerte til hjerte, fra folk til folk og fra 

nation til nation ─ rejse sig i begær efter Helligånden, som har åbnet sin skattekiste for at afsløre skatten 

og placere den i alle mennesker af god vilje. 

26 Men på den tid ─ hvem vil være forklarerne af mine åbenbaringer? Hvem vil forklare 

Helligåndens mysterier for menneskeheden, som da allerede vil være vågnet op til Faderen? 

27 I ved godt, at I vil være disse, at I vil blive spredt af mig til de forskellige steder på kloden, så jeres 

mund skal være som trompeter midt om natten ─ så jeres vidnesbyrd bliver kraftfulde værker, der bevæger 

menneskers hjerte. Så vil I kunne sige til verden: "Her er det sjette segl i sin pragt! Her er det sjette segl på 

højdepunktet af sin tid! Her er Helligånden, der kommunikerer sig selv til menneskets ånd ─ hyrden søger 

fårene og får dem til at høre hans stemme, hans ord, hans koncert, uden hjælp fra noget materielt!" Og 

mange vil lytte til jer, fordi I vil være dem, der går fast. 

Man vil ikke se dig vakle, og der vil ikke være nogen stammelse på dine læber. Du vil bringe dit klare, 

dybtgående og omfattende vidnesbyrd til alle, der ønsker at modtage det. Og I vil blive betragtet som 

apostle, vil blive hørt som profeter og vil blive modtaget i samfund, hjem og institutioner som pionerer og 

budbringere af min guddommelighed! 

28 Bliv stærke, o folk! Vær forberedt og lad mit arbejde trænge dybt ind i dig. Behold den, behold den 

der, for du skal nu studere den. Sandelig, siger jeg jer, selv om I allerede forstår meget af mit værk, forstår 

I endnu ikke alt. I den tid til eftertanke, som jeg giver jer, vil I være i stand til at forstå mange lektioner, 

som vil overraske jer. 

     I lever nu i den tredje æra, men I har endnu ikke forstået, hvordan I skal fortolke profeterne fra den 

første æra. I har ikke dybt fordybet jer i det Ord, som Jesus fortalte jer i den Anden Tidsalder, og det 

Arbejde, som Helligånden har åbenbaret for jer, har I endnu ikke indarbejdet i jeres forståelse. Men du 

bliver nødt til at sammensmelte disse tre testamenter, disse tre åbenbaringer til én i din ånd, fordi de alle 

repræsenterer én lov, én bog, én vej, én sandhed. 

29 Tiden nærmer sig, hvor bøgerne fra den første og anden tid vil vende tilbage til jeres hænder, til 

jeres øjne og til jeres sind, og så vil I være i stand til at forstå fortiden ved hjælp af nutiden og bekræfte 

nutiden ved hjælp af de åbenbarede lærdomme fra tidligere tider. 

30 Jeg har tilladt mine budbringers menneskehænder at skrive den historie ned, som er jeres fortid. 

Jeg har givet mig selv til kende i denne tredje æra gennem disse stemmebærere, som jeg har udvalgt og 

forberedt til at kommunikere nye åbenbaringer til jer. Dette er din gave. 

Jeg har også talt til jer i en profetisk tone og har rejst profeter i denne tredje æra for at tale til jer om de 

begivenheder, der skal komme, og denne profeti er jeres fremtid. 

Fortiden, nutiden og fremtiden er ligesom dig, de indeholder alt. Det er evigheden, som jeg giver jer, 

som I lever i, og som I skal besidde efter min vilje, så I ikke kun besidder den jordiske tid, og I er ikke kun 

herrer over denne tid. 

31 Spred jeres åndelige arme ud! Spred dine vinger! Åbn jeres øjne og omfavn evigheden, for I er 

spirituelle, der er bevidste om livet, om begivenhedernes skæbne, og I forstår alt det, der har været, alt det, 

der er, og alt det, der vil være. Mit lys har fået jer til at forstå mange ting, og I vil forstå endnu mere, 

efterhånden som I forbereder jer. 

     Du vil stå foran teologer og teosoffer, og de vil være forbløffede. Så skal der ikke være nogen fejhed i 

dig, du skal ikke mangle tro, Israel, for så ville du skælve for dem, som virkelig, virkelig ikke er store i 

mine øjne. Andre åndelige øjne vil også se jer som ligeværdige, som "arbejdere" i denne tid ─ som sjæle, 

der i dag er en del af mine åndelige kor, som længe har været blandt jer som arbejdere i disse korridorer, 

som vejvisere, budbringere og stemmebærere. 
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32 Se, I seere! Føl, kære folk, disse store legioner, som er her, som er fulde af kærlighed, fulde af 

respekt, fulde af glæde i deres sjæle over og med jer. 

Der er Roque Rojas, Damiana Oviedo, alle de stemmebærere, der er rejst til den åndelige dal ─ 

"arbejderne", "søjlerne", samfundslederne og mange af dem, der bærer det åndelige mærke af Min 

betegnelse og danner et folk, en legion af åndelige arbejdere, der blander sig med jer i dette øjeblik for at 

danne den tredje tidsalders folk, den åndelige arbejder i denne tredje tidsalder, der forbereder sig på at 

modtage Helligånden, der manifesterer sig blandt menneskeheden. De tilbyder mig også deres mission, 

viser mig deres frø og hjælper dig i din forberedelse, så du kan blive værdig til at vise det til Faderen. 

33 I er alle forenet i denne velsignede time, i dette øjeblik af dom og kærlighed, og I danner én 

familie, ét folk foran Faderen. I hvilken region vibrerer din sjæl lige nu? I det åndelige rige. Det er derfor, 

du føler denne fred og lyksalighed. Du har glemt verdens ulykker. Du føler ikke længere vægten af din 

byrde, og bitterheden i din mund er i dette øjeblik kun sødme. Hvorfor, folkens? Fordi I har hævet jer over 

mennesker, religiøse ideer og alle sekter. Du rejser dig i hemmelighed, ydmygt, fordi dit glædesråb ikke 

finder noget ekko i denne verdens uendelighed. Men i det åndelige rige ser man, at alle væsener ophøjes 

og dematerialiseres for at hylde Skaberen. 

34 Du føler, at du er omgivet af et uendeligt antal væsener, der gør sig gældende, fordi de er vågnet op 

til retfærdighedens stemme. Men når I hører dette lyde gennem den menneskelige stemmebærer, hører 

hele jordkredsen det i det inderste af ånden, og I spørger Mig: "Fader, vil Himmeriges Rige, Dit Rige, nu 

være helt hos os?" Men Faderen siger til dig: "Jeg ønskede, jeg ønskede, at du allerede skulle bære 

himmeriges rige i dit hjerte. Men indtil i dag har I ikke opnået dette, I soldater for min sag!" 

35 Du vil stadig skulle kæmpe, du vil stadig skulle arbejde og lide for at opnå din fagforening. Men 

det vil være opnåelsen af jeres egen enhed, der vil få jer til at føle, at Faderens Rige er i jeres hjertes 

inderste del af jeres hjerte. Dette kongerige er det andet Jerusalem, den hvide by, hvor I skal bo efter min 

vilje. Dets porte er åbne, dets indbyggere er forberedt, og inden for dets mure er der fred, frelse og evigt 

liv. 

Du skal gå lidt længere ad stien, og så er du nået frem til byen. I dag kan jeg sige til jer, som første 

gang, som til Moses: "Se i horisonten den 

Det forjættede land!" 

36 Moses så i sin sidste time ikke jeres indtog i det forjættede land. Selv Mesteren kunne på tærsklen 

til sin død som menneske ikke se, at folket ville vende sig til hans lov. Da Herren var steget op på et bjerg, 

som Moses var steget op på det i den første æra, og han så det jordiske Jerusalem synde som altid, 

nedsunket i sin århundredlange søvn, udgød Mesterens øjne og hjerte tårer over den elskede by, og han 

råbte: "Jerusalem, Jerusalem, du har ikke kendt det gode, der har været med dig! Jeg ønskede at samle jer 

som lærken samler sine unger. Men I er faldet i søvn og har ikke mærket mine skridt og ikke hørt mine 

ord." 

I denne tid, i denne time, siger jeg jer det samme, o folk: "Israel, Israel, du har haft mig hos dig så 

længe, men du har ikke været i stand til at elske hinanden med den kærlighed, som jeg har elsket dig med. 

I har ikke forenet jer selv, selv om Faderen har inspireret denne kærlighed og dette broderskab så mange 

gange, og han har forvandlet sig selv til den lærke, under hvis vinger alle ungerne kunne finde plads og 

anerkende hinanden. Men som i tidligere tider har du stadig styrken til at fortsætte din rejse i livet. 

37 Vil du ankomme for at indtage det forjættede land? 

38 Ja, kære mennesker. Herfra kan du allerede se lysene i den store by. Allerede her kan du fornemme 

duften af dens haver. Selv herfra kan man høre stemmerne fra indbyggerne, fra folket, og dette indtryk af 

virkeligheden opmuntrer en til at fortsætte sin vej, så man ikke kommer væk fra den. Dette smukke 

himmelske panorama inviterer dig til uophørligt at gå fremad for at kunne nå frem til dets porte og endelig 

sige: "Jeg har indtaget det forjættede land ved min indsats". 

39 Moses' tro og mod førte jer første gang til det forjættede land ─ et land, der har været en afspejling 

af det himmelske fædreland, det evige hjemland. Lammets blod, Mesterens blod frelste dig i anden tid. 

Dette er din præmie. Ingen vil kunne tage fra mig, hvad der er mit. Og i denne tid hæver Mit Ord, der er 

leveret gennem det menneskelige forståelsesorgan, jer op i Vejen ─ et middel, hvormed Jeg har åbenbaret 

den tredje æras store lære for jer ─ endnu en gang. Det er din samvittigheds lys, der ikke tillader dig at 

afvige fra stien, det er det samme åbne brud for sandheden. 
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Tag aldrig afstand fra det, for tiden for ordkrig og verdenssyns-krig nærmer sig, en krig af synspunkter, 

af fortolkninger i mit værk. Misforstå aldrig min lov, mine åbenbaringer og min lære, men pas på de 

fortolkninger, som dine medmennesker giver dem. Underkast fortolkningen, den fortolkning, som andre 

giver af min lov, din dømmekraft, din åndelige følsomhed, og hvis du mener, at fortolkningen er korrekt, 

så accepter den. Hvis andre er foran jer i forståelse, så vær upartisk og retfærdig og giv førstepladsen til 

dem, der er vågnet før jer, og som har opdaget kernen i mit værk, dets sandhed, dets evige værdi og dets 

lys. 

40 Jeg forlader jer endnu en gang som får blandt ulve. Men disse får er forberedt, de går ikke uden 

hyrde. De kender den sikre vej og ved, hvor forhindringen er. Så længe du går på stien, har du intet at 

frygte. For det er lettere for en ulv at blive til et får end for et får at blive til en ulv. Men hvis I skulle 

afvige fra stien og glide ind i arrogance, ulydighed, selvhøjtidelighed eller materialisme, så ville I blive 

rovulve, ravne ulve. Men så ve dig! For der vil være stærkere ulve og stærkere retfærdighed, fælder og 

afgrunde. 

41 Min vej er skrevet i din samvittighed. Snart vil I ikke længere have flere sjælehyrder på jorden, ej 

heller præster til at fejre ritualer foran jeres øjne, ej heller forsamlingssteder til at symbolisere Guds 

universelle tempel. Du vil have hele verden som dit tempel, foran din ånd Herren, Mesteren, din kærlige 

Jesus fuld af visdom og kærlighed, som altid er klar til at høre dig. Du vil ikke have noget andet alter end 

dit hjerte eller nogen anden vejledning end din egen samvittighed. 

42 Disse lektioner er blevet åbenbaret for jer og har taget form i jeres sind. I vil ikke længere kunne 

afvige fra stien, for I har kendt den godt. 

Når verden ser jer leve uden jordiske guder, uden ritualer og uden præster, vil den blive forarget, den 

vil fordømme jer og det, der kunne give dem vidnesbyrd om min sandhed, og det vil være jeres gerninger, 

jeres dyd, jeres liv, der vil få jer til ikke at forblive alene. For I vil ikke kun udbrede mit værk ved hjælp af 

jeres læber, I skal leve det, for én handling i jeres liv er mere værd end tusindvis af jeres ord, hvor 

overbevisende de end måtte være. Kærlighed, mildhed, offervilje ─ på den måde vil verden genkende mig 

i jer. 

43 Jeg overlader jer i mit sted som lærere, og selv om I altid føler jer som små børn over for mig, vil I 

over for mennesker være som mestre, som ældre brødre og søstre, der giver alt det, jeg har givet jer, til de 

efterladte. Og hvis de på grund af deres kærlighed, deres hengivenhed til Mit værk, bliver større end dig, 

så indrøm det over for dem og smil ─ men med et smil af kærlighed, af åndelig tilfredshed. For der vil 

virkelig komme en ny tid for jer, hvor I vil indhente dem på vejen, så alle kan være ligeværdige, fordi I 

alle er kommet frem på samme måde fra begyndelsen og også skal nå frem til Mig som ligeværdige. 

I vil alle være gode til at forstå mig. I vil alle være ånder med kraft, med visdom og med kærlighed til 

at føle og forstå Faderen og sammen med ham at regere universet som det er min vilje. 

For i øjeblikket er I overmennesker i forhold til undermennesker; men ligesom jeg har betroet jer denne 

verden, for at I skal herske over den, således vil I senere, når jeg fører jer til mit rige, alle være fyrster over 

for Faderen og herske over hele skabningen. I vil så blive herskere af sand storhed. Ingen vil føle sig 

overlegen i forhold til andre. Kærlighed vil styre alle jeres handlinger, og I vil altid have fuldkommen 

åndelig lykke ved at elske Faderen og elske jer selv. Du vil ikke føle hverken Faderen eller din næste 

fraværende eller fjerntstående. Den ene verden vil ligge ved siden af den anden verden, ligesom et hjem i 

dag ligger ved siden af et andet hjem. 

44 Således, folk, således, disciple, ønsker jeg at føre jer til fuldkommenhed, således skal I efter min 

vilje nå frem til denne store "by", som er forberedt fra evighed, så I kan blive beboere, evige beboere i 

denne fred og i denne fuldkommenhed. 

45 Alt det, jeg har åbenbaret for jer fra 1866 til 1950 gennem den tidligere form for transmission, kan 

I finde i De Syv Seglernes Bog, og alle begivenhederne i denne menneskehed bekræfter det, der står 

skrevet i den. Jeg har altid givet mig selv til kende over for mine børn. I øjeblikket har I stadig denne form 

for manifestation, men den vil nu ophøre med jer. 

46 Der vil komme en ny måde at gøre mig kendt på: Den perfekte form for ånd til ånd. Den åndelige 

manifestation vil nå en høj grad af perfektion blandt mennesker, men den vil først få sin højeste grad, når 

du har forladt verden og kroppens skal. Jeg vil fortsætte med at opklare mange mysterier gennem denne 
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gave, jeg vil give jer nye og store åbenbaringer. Mennesker vil gå ind på spiritualiseringens vej, og på den 

måde vil de finde lyset til deres foretagender, deres missioner, deres opgaver og deres videnskab. 

47 Ved hjælp af dialog mellem ånder vil jeg fortsat blive udspurgt og søgt af alle. På denne måde vil 

jeg tale til mine børn og inspirere dem. Salig er den ─ siger jeg jer i dag ─ som søger mig gennem denne 

nåde med ydmyghed, med ydmyghed og med ærbødighed, for han vil i mig finde en rig og uudtømmelig 

kilde til lys, åbenbaring og goder. Men ve den, der søger mig på en dårlig måde, for jeg vil besøge ham for 

at få ham til at forstå sin fejltagelse. Hvis han så stadig er tåbelig, vil han kun komme i kontakt med det 

tilsyneladende lys, som er mørke og fristelse! 

48 Lidt efter lidt er I kommet fra begyndelsen af min undervisning. I er kommet til mine fødder, trætte 

af vejen, syge ─ og mange uden noget godt ─. Mit ord og mine beviser på kærlighed overvandt al vantro. 

Min åndelige essens besejrede materialismen. Jeg forvandlede de hårde hjerter, der lignede sten, til 

følsomme hjerter, og jeg gjorde syndere til mine tjenere. De mænd og kvinder, der har hengivet sig til 

laster, lod jeg gå gennem fornyelse for at gøre dem til mine arbejdere. Mange, som ikke var i stand til at 

lede deres egne skridt, omdannede jeg til samfundsledere for at skærpe folks samvittighed. 

Mange profane læber måtte senere udtale det guddommelige ord. Mange uuddannede og klodsede sind, 

der var lukket for videnskabens og den menneskelige videns lys, åbnede sig villigt for at give adgang til 

den åndelige verdens lys. Men sandelig, siger jeg jer: Jeg har ikke inddelt Mine kaldede i klasser, i kaster 

eller familiekøn. Jeg har ikke afvist videnskabsmanden, jeg har ikke afvist den skriftkloge. Jeg lukkede 

ikke dørene for den uddannede mand, for ofte forstod de uddannede Mig tidligere og bedre end de 

uuddannede. I andre tilfælde har de uuddannede og uvidende tidligere tilstået, at sjælens oplysning har 

fundet sted i dem. 

49 Jeg har ringet til alle. Jeg har placeret en udsending, en herold på Mine børns vej, og selv om 

mange har været lydige og lydige over for Mit kalds stemme, har andre været døve og er aldrig kommet til 

Mig. Men af dem, der har holdt ud ─ nogle i deres overbevisning, i deres tro, andre for at overvinde deres 

vantro, indtil de har sejret, andre i deres sygdom, indtil de har genvundet helbredet, og endnu andre, der 

har sagt til mig: "Fader, hvis du ikke vil helbrede mig, vil jeg følge dig alligevel." 

50 Af alle disse, som elskede Mig, dannede Jeg Mit Legeme af "arbejdere", Mit nye Apostelskab, og 

Jeg tillod tilstedeværelsen af mange ydmyge og fattige mødesteder, så at folk kunne samles i deres skygge 

og der modtage Min Guddommelige manifestation ved hjælp af Mine Røstbærere, Gavebærerne, 

Kirkelederne, "Søjlerne", Seerne, "Guldfjerene" og "Grundstenene". For jeg har talt til dette folk gennem 

de syv gaver, som repræsenterer de syv ånder (foran Guds trone), jeg har vejledt dem og forberedt dem. 

     På trods af mine udvalgtes ufuldkommenhed, på trods af deres fejl og mangel på forståelse har jeg altid 

åbenbaret mit værk ─ det være sig i et ord, i et ansigt, i en prøve, så det ville være et incitament og en 

stimulans for dette folk, og så de, der allerede havde troet på sandheden i denne åbenbaring, aldrig ville 

tvivle igen. 

51 Selv om mange har vendt Mig ryggen, er mange blevet på stien og har fulgt Mig til slutningen af 

denne periode. I er disse faste mennesker, disse arbejdere, disse ledere af folkemængder. For I har alle 

trukket mange sjæle, mange hjerter bag jer og har været vidne til, at de samme mange mennesker har 

forandret deres helbred, deres moral og deres religiøse praksis. Selv om du ved deres første skridt så dem 

fattige, syge, trængende og uvidende, ser du nu lys på Israels mange menneskers læber, sandfærdighed i 

deres handlinger, fornyelse i deres liv, og længsel, begær og fuldkommenhed i deres tilbedelse af Gud. 

52 Jeg har ikke afvist mit ord over for nogen. Jeg har altid været på standby for dette folk, og gennem 

alle disse mæglere har jeg udgydt essens, sandhed og liv. Ikke alle har vidst, hvordan de skal forberede sig, 

og ikke alle har opdaget åndeligheden. Hos dem, der har opnået mest, har det været på grund af deres 

forberedelse, deres ophøjelse og deres dedikation til Mit Arbejde. Men nu er den sidste dag kommet, som 

jeg har forkyndt for alle. For der er ikke nogen, der ikke ved, at Faderen på denne dato skal afslutte sit ord 

for evigt i den form, som I har fået det. 

53 Er befolkningen klar til denne begivenhed? 

54 Er disciplen stærk nok til denne prøve? 

55 Nogle ser jeg stærke og andre svage, og Mesteren siger til de stærke: Spørg efter de svage! Og til 

de opvågnede: Hold øje med dem, der sover! Og til dem, der er nået længst: Føl ansvar over for dem, der 
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er blevet efterladt! Og til dem, der har modtaget mest: Vær opmærksom og del denne lære med andre, når 

tiden er inde! 

56 Men Faderen spørger hele sit folk: Hvorfor vil I holde Mesteren tilbage længere? Hvorfor beder du 

Faderen om at gå ud over sit eget ord og give dig et eksempel på ufuldkommenhed? Har I ikke forstået, at 

jeg er uforanderlig, ufravigelig og fuldkommen? Savner du mit ord, som jeg tålmodigt har givet dig i så 

mange år? 

57 Mit ord har været et fuldkomment værk, som nu er slut hos jer. I har gaverne, I har 

undervisningen, I har mine åbenbaringer. Jeg har forberedt dig: Hvad mere kan man forlange? Hvad mere 

ønsker I af Faderen, I mennesker? 

58 Men de sovende ─ de ulydige, som har vænnet sig til at vanhellige, til at tilsidesætte mine bud og 

sige: "Vi kan tilsidesætte Herrens ord. Han kan give sit folk alt. Vores vilje kan ske." 

59 Åh, sandelig, de ved ikke, hvad de siger, og de ved heller ikke, hvad de udsætter sig selv for, fordi 

Faderens dom kan blive udløst! 

60 Herrens retfærdigheds store dag er allerede over jer, og også den menneskelige retfærdighed ─ 

vågen, truende, oplyst af min guddommelige retfærdighed ─ kan sætte sig til at dømme menneskers 

gerninger! 

61 Alle dem, der har accepteret et guddommeligt værk, et åndeligt ord ─ alle dem, der har brugt min 

lære og mine love til at styre mennesker, til at undervise dem, til at holde dem tilbage i deres laster og 

synder, til at lede dem på evighedens vej, er i dommen. Blandt dem er I, Israel, de første, og efter jer 

kommer alle religioner. 

62 Her er mine vægte! Her er min retfærdighed og også mit ubarmhjertige sværd! Stol ikke længere 

på mig, mit folk! Vær ikke som denne menneskehed, der i refleksionsåret, i tilgivelsens og forsoningens 

år, rejste sig, greb sine morderiske våben, plettede fredens hvide side med broderblod og ─ sandelig, siger 

jeg jer ─ trodsede mit fredstilbud! 

63 Ve verden! Den står på randen af afgrunden! Den er tæt på at tømme den store lidelseskalk til 

bundfaldet, og den må udstøde et stort smerteudbrud for at vågne. 

64 Det er sådan, mennesket har ønsket det. Jeg har tilbudt ham min fred, jeg har tilbudt ham min 

kærlighed, jeg har nærmet mig ham mere, og alligevel ─ han vil ikke have noget af mit rige, han vil have 

sit eget. Han har heller ikke noget af min magt ─ han har foretrukket sin egen magt. Heller ikke noget af 

mine festlige klæder ─ han vil fortsat hænge sig i stolthed. Han vil ikke have evigt liv, han vil kun have 

tidsmæssig magt og død, som vil gøre op med alle menneskers gerninger. 

65 Jeg har forudbestemt et sted til alle dem, der søger min fred og som finder døden i menneskers 

uretfærdige krige. For der er mange, som står på slagmarken med et våben i højre hånd, men 

samvittigheden taler til dem. Den grædende samvittighed, fortvivlelsen i hjertet, siger til Faderen: "Tilgiv 

mig, fordi jeg sår død. For jeg har gjort dig ondt med det." 

66 Det er dem, der har følt Mig. Jeg vil redde dem. Bed for dem, folkens. Mange vil vende tilbage til 

fred, mange vil vende tilbage til deres hjem. De, der falder, de, der efterlader deres kroppe i ruiner, vil 

rejse sig glorværdige i ånden, fordi min stemme kalder dem til dette fredens og retfærdighedens rige for at 

sige til dem: På jorden har I ikke fundet retfærdighed, men min retfærdighed eksisterer og kalder jer, 

omgiver jer og vækker jer til live. 

67 Du vil stadig opleve mange smertefulde prøvelser. Året 1951, som kun vil begynde om få timer, 

vil bringe en "gave" af prøvelser til menneskeheden, og hvis året 1950, som var forberedt med Faderens 

lys, blev overskygget af menneskers tragedie, blev gennemsyret af deres eget blod, blev rystet af de store 

begivenheder ─ sandelig siger jeg jer, at året 1951 vil ryste menneskeheden endnu mere. 

68 I, som er en del af Mig og er blevet forberedt på at overleve alle disse prøvelser, må I ikke holde 

op med at "se", må I ikke holde op med at bede. Husk, at du er som en fredens kappe. Husk, at det er jer, 

der ejer balsammen. Husk, at I er trøst i denne verden, og at jeg derfor ikke tager jer med mig i denne time, 

hvor I ønsker at forblive forenet med min Universelle Stråle og med min åndelige verden og ikke ønsker at 

forlade denne verden for at kunne opleve det Højeste Rige. Den tid er endnu ikke kommet for dig. Bliv 

hos folket og vær en velsignelse og tilgivelse for dem. 
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69 Dine våben er klar. Din styrke vil holde dig i gang til det sidste. Men sandelig, siger jeg jer: Du 

skal ikke tro, at disse ulykker kun rammer dig. Tænk på, at jeg i hver eneste prøvelse giver dig nåde. 

Enhver lidelse og modgang vil blive ledsaget af en velsignelse og et bevis på kærlighed til dig. 

70 Jeg har talt til dig som dommer. Jeg har været hos jer som dommer, men min kompetence er 

universel. 

Som Mester har I haft Mig gennem alle disse år med undervisning, som kulminerede i de sidste tre år, 

som jeg dedikerede til minde om de tre år, hvor jeg prædikede i den Anden Tidsalder, og også som en 

påmindelse om de tre tider. 

Mit undervisningsarbejde som mester er hele mit ord. Min åbenbaring som Helligånd er alt det, jeg har 

sagt til jer i løbet af denne tid med undervisning. Denne bog er skrevet med Helligåndens ild i din 

samvittighed, i selve kødet i dit hjerte, hvor mit ord vil forblive uudsletteligt. Den er rettet mod hele 

verden. Og alt det, der er blevet placeret i jer som noget, der har været et uigennemtrængeligt mysterium i 

tidligere tider, bliver nu opklaret af stråler af lys, der er vidunderlige for jeres ånd i denne tredje æra. 

71 Jeg overlader jer som fortolkere af mit værk, mit ord og mine bud. Se, hvordan menneskene kun er 

blevet forvirret i deres ønske om at trænge ind i Herrens ord, hans lov, hans profetier og alt det, som 

Johannes gav til menneskeheden på min guddommelige befaling! Hvordan vil menneskene, teologerne, 

fortolkerne, kunne finde frem til sandheden? Gennem det vidnesbyrd, du giver om det, som Helligånden 

har talt til dig. 

Helligånden har kastet lys i al hans lære. Han skjulte ikke noget. Alle slør er blevet fjernet, og 

skattekammeret er blevet åbnet for folket. I er dette lys' forvaltere, for I er blevet kaldt disciple og børn af 

Helligånden. Gå derfor til folket og lad dem forstå det. I vil se, hvor stor glæde de vil føle, når de endelig 

kan læse udskrifterne og forstå det, de ikke kunne forstå før ─ de profetier, de har set opfyldt, og de 

profetier, der endnu ikke er blevet til virkelighed. 

72 På denne måde vil I opfylde denne høje skæbne, I Helligåndens profeter og apostle, I velsignede 

folk i Israel! Det er sådan, I har været mine disciple i denne tid, det er sådan, I har haft mig som Mester, 

men jeg ønsker, at I endelig skal anerkende mig som Fader. 

73 Du sidder ved mit kærlighedsbord endnu en gang. I er alle mine disciple. Jeg har altid delt brødet i 

tolv dele, og de tolv stammer af mit folk har spist lige meget. 

     Ved nadveren, den sidste gang jeg spiste omgivet af mine apostle i den anden æra, sagde jeg til dem, da 

jeg tog brødet: "Tag og spis, dette er mit legeme." Jeg velsignede vinen og gav den til dem at drikke med 

ordene: "Drik, dette er mit blod." Men bagefter tilføjede jeg: "Gør dette til minde om mig!" 

74 I hele den anden tidsalder har menneskeheden ernæret sig af dette symbol. Men da Faderen igen 

viste sig blandt jer, ikke længere i legemet gennem Jesus, men åndeligt blandt skyerne, og han gav sig selv 

til kende gennem sin guddommelige ånds lys ved hjælp af ydmyge menneskelige væsener, sagde jeg jer: 

Tiderne har ændret sig, tiderne er gået, og i dag er mit ord kroppen, og dets betydning er blodet. Dit 

fællesskab med Mesteren er åndeligt. 

Men i dette øjeblik, hvor jeg giver jer mit ord for sidste gang i denne form, siger jeg til jer: Glem ikke, 

at dette ord, som har været mad for jer og har været essens og liv, forløsning og fornyelse, sundhed og håb 

for dette folk, indeholder evig essens, og at selv når I ikke længere hører det gennem stemmebærerne, vil 

det altid være i jer som en kilde til liv, som brød, som udsøgt mad, som balsam og håb. 

75 Bevar det, jeg efterlader dig, og bær det altid i din sjæl. Men hvis du ønsker at indgå i perfekt 

fællesskab med din Mester, hvis du ønsker at modtage Ham helt og holdent i dit hjerte, vil forberedelsen, 

renheden i tanke og hjerte være nok til at lade sjælen slippe ud, som vil vide, hvordan den meget hurtigt 

kan finde Mig. Den vil finde mig forvandlet til mad, til næring fuld af liv og god smag. 

76 Forbered jer på denne måde, o folk, så I altid kan komme ind i dette fuldkomne fællesskab. Du vil 

aldrig mangle min opmuntring og fred. 

I sidder omkring Mig, spis dette Livets Brød, og Mesteren siger også til jer, som Han gjorde i en anden 

tid: Blandt de ydmyge, blandt dem, der har elsket Mig højt ─ blandt dem, der tålmodigt og udholdende har 

fulgt Mig på trods af prøvelser, er der dem, der vil overgive Mit værk i hænderne på den menneskelige 

retfærdighed. Nogle vil fortsætte med at forfalske Mit værk, Mit eget ord, Mit testamente for at tjene 

småpenge, og I vil spørge jer selv endnu en gang: "Vil jeg i morgen forandre mig fra en flittig og lydig 

arbejder til en forræder?" 
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"Hvem er denne Mester?" spørger din ånd mig, og jeg fortæller dig det: Det ved du ikke. Men i dette 

øjeblik forbereder jeg dig, jeg giver dig styrke, så du kan overlade det til mig alene at dømme dig. 

77 Hvis du ser en forræder, en uoprigtig, en hårdhjertet, en svag eller vantro, en bespotter, en 

verdensfjerne, så rejs dig og tilgiv ham ─ ja. Tal til ham med kærlighed, med dette ord af dom, som jeg har 

talt til dig. Men lad det være min dom, ikke jeres, folkens, for jeres dom er endnu ikke fuldkommen. 

Mens du arbejder inden for mit arbejde og opfylder det, så tænk, at der ikke er nogen forrædere ─ 

glem, at der er verdsligt indstillede og tænk, at der kun er føjelige. Fordøm ikke nogen og elsk kun, tilgiv 

og arbejd. For bag opfyldelsen af jeres mission vil min retfærdighed stå og vil bestemme alt, vil give alle 

deres lys og deres fuldkommenhed tilbage, vil rette og gøre værdig i mit værk og mine love dem, der er 

fuldkomne i begyndelsen af deres liv og ligeledes i slutningen af deres liv. 

78 Mine sidste ord ─ tror du, at jeg kan vejlede dig fra et kors' højde? Menneskeheden bliver ikke 

fornyet. Klagesangene når mig, menneskers bespottelser når mig, den øredøvende larm fra menneskers 

krige, børns gråd, mænds og kvinders ødelæggelse. 

Jeg ser sorg og fattigdom, jeg ser imperier i forfald og magter tæt på at bryde sammen, dødsånde i hele 

menneskeheden. Og midt i alle disse forbandelses- og tilråbelsesstemmer er der en stemme, der lyder 

blandt mennesker og når ud til Mig, og som bevæger Min Guddommelige Ånd. Det er et ord, der siger: 

"Kom!" Det er det, som denne verden siger til mig: "Kom!" Fordi Ånden har mit løfte, fordi menneskene 

ved, at jeg har bebudet min genkomst, fordi menneskene har vækket hinanden ved at sige: "Herren 

bebudede, at han ville komme igen." For i lyset af manglen på menneskelig retfærdighed vender de sig til 

Mig i ønsket om Min fred og retfærdighed og siger til Mig: "Herre, hvorfor kommer Du ikke?" Hvorfor ser 

du ikke min smerte? Hvorfor tænker du ikke på min tragedie?" 

79 Jeg ser på dig nu, menneskehed. Mit blik som Fader ser dig, men mine øjne er også en dommers 

øjne. Du har aldrig ønsket mig som en far. I har ikke givet mig overherredømmet over jer. I har ikke 

ønsket Mig som Mester, kun som Dommer, og som Dommer har I Mig nu i dette øjeblik. 

For ikke at gøre byrden på jeres samvittighed tungere, fortæller jeg jer ikke, at jeg hænger på et kors. 

Usynligt er jeg på et bjerg, på toppen af et bjerg, men ─ som på det kors ─ med åbne, umådeligt åbne arme 

for at omfavne jer. Og ligesom min side dengang åbnede sig for at udgyde kærlighedens vand og blod over 

jer, åbner min Ånd sig i dag for at udgyde tilgivelsens, barmhjertighedens og fredens guddommelige vand 

og blod over alle. 

80 Mine arme er spredt ud! Hele min ånd føler din smerte. Men ikke den fysiske smerte, ikke den 

menneskelige smerte, ikke den smerte, som torturerede sjæle har. Det er en guddommelig smerte ─ 

uforståelig for begrænsede skabninger, det er en smerte, du ikke kan kende. For sandelig, siger jeg jer: Jeg 

tørster, mennesker, jeg tørster, menneskeheden, efter din fred, efter din frelse og din kærlighed! 

81 De, der lytter lige nu ved hjælp af en menneskelig stemmebærer, ville i det øjeblik ikke turde løfte 

hånden for at fornærme deres egen trosbroder. De kunne ikke åbne deres læber for at sige nogen 

fornærmelse over for deres Herre. Men de, der ikke er til stede ved denne manifestation, kan meget vel 

skade hinanden, dræbe hinanden og berøve hinanden den dyrebare skat af liv, velvære og kærlighed. Det 

sker, fordi de slet ikke ved, hvad de laver. 

Men på denne sublime dag, en dag med verdensomspændende kærlighed og retfærdighed, hører alle 

dem, der forlader deres kroppe for at bevæge sig gennem de åndelige rum, endnu en gang Jesu kraftfulde 

stemme, der fra toppen af dette bjerg siger til dem: "Sandelig, i dag skal I være sammen med mig i 

Paradiset." 

82 Alle de, der er forberedt under denne guddommelige indflydelse, er vågnet op og siger til Mig: 

"Herre, på den sidste dag i dette år, som kaldes 'helligt', forlader jeg min krop for at stige op til det 

ukendte. Tag imod mig!" Sandelig, siger jeg jer, de skal finde mig i mit rige. Men for dem, der bespotter 

Gud, når de lukker kroppens øjne for evigt, vil øjnene i det åndelige være lukket for Mit lys, og de vil først 

åbne dem efter deres egen dom. 

83 Da Kristus som menneske følte al den smerte og blev forladt af Ånden i en kort tid i denne smerte, 

sagde han som menneske, som menneske: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" 

84 I dag siger jeg til alle, der lever, vandrer, lider og synder med mig: Når du føler "kødets" svaghed, 

så kald på din ånd, som Mesteren gjorde. Ånden er stærkere end kødet. "Kødet" er og vil altid være svagt. 

Men hvis prøvelserne bliver meget store for ånden og stærkere end den, så vend dig til mig. Dette vil være 
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det eneste tilfælde, hvor jeg vil tillade din kropslige skal at sige, når den mærker åndens fravær som følge 

af netop denne prøvelseskraft: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Så vil der straks være en 

lysstråle i dine øjne, i din sjæl, som løfter den op på lysets vej og giver den bevis på, at den ikke er alene, 

at Gud aldrig svigter, at Faderen ikke kan forlade sine børn, og slet ikke i de store prøvelser, når de fuldt 

ud bevidner deres Herre. 

85 Jeg forlader jer forenet og lægger på jer den ømhedens kappe, som altid har omsluttet jer, og hvis 

varme I allerede har lært at kende. 

86 Maria lå ved Kristi fødder uden at udtrykke en eneste klage eller bebrejdelse over for denne 

menneskehed. Derfor var hun stor i Faderens øjne som kvinde og som ånd. For hun er den universelle 

moderskabs ånd, som findes i Gud. Og i denne velsignede time efterlader jeg denne kærlighed præget i mit 

folk, fordi I er det mariale folk i den tredje æra, som vil lade den nuværende og fremtidige menneskehed 

kende denne kærlighed, denne duft, denne uendelige ømhed, denne forbøn og denne jomfruelighed, som 

menneskene ikke forstår. Og hun, som er i Mig og i alt, hører den stemme, som siger til hende: "Bliv altid 

som Moder i universet!" Og til dette folk, som repræsenterer hele menneskeheden i denne og andre tider, 

siger jeg: "Folk, min søn, her er din mor!" 

87 Jeg ønsker ikke at efterlade dig i smerte eller sorg. For selv om Min Guddommelige Ånd er trist, 

dødssyg, vil Jeg efterlade jer med mindet om at have været med til det sidste måltid, så at denne sidste 

time bliver den, elskede folk, som efterlader et uudsletteligt minde i jeres hjerte ─ den søde time, 

fællesskabets time, lykkens time, fordi I hører "Ordet", som I har hørt det så længe. 

Tænk ikke på verdens lidelser i denne time, når du har spist den rigelige åndelige føde, før du har stillet 

din åndelige sult og tørst. Jeg er med jer alle. Tænk ikke på nutiden i dette øjeblik. Lev for en kort tid i 

fremtiden, i den fredens tid, som jeg forbereder for jer, og se jer alle sammen omgive Faderen ved dette 

bord fyldt med kærlighed ─ kærlighedens, undervisningens, åbenbaringernes og tilgivelsens bord. 

88 Tag og spis! Mit ord er min krop. Tag og drik! Mit Blod er den essens, som jeg har placeret i mit 

ord, hvor I virkelig har opdaget mig i denne tredje tid. Ikke i stemmebæreren, ikke i tonen i hans stemme, 

ikke i den ydre form af det menneskelige ord, men i den dybeste af dets mening. Der er essensen, som er 

selve blodet fra Mit Ord. Drik det, for i morgen vil I være brød og vin, legeme og blod blandt 

menneskeheden! 

89 Jeg forlader jer samlet ved dette bord, som aldrig vil blive en domstol, men en bænk for disciple og 

elever, der er fordybet i Mesterens undervisning, og som ved deres forberedelse gør sig værdige til, at Han 

giver sig til kende for dem i hver eneste time. I morgen vil jeg overraske jer ligesom Emmaus-farerne, 

ligesom de apostle, der havde brug for min tilstedeværelse og mine beviser for at opmuntre og opmuntre 

dem, og jeg vil også overraske jer. 

Aldrig skal der være falskhed blandt jer, jeres vidnesbyrd skal altid være sandt. Så vil dine profetiske 

læber sikkert lede den store skare, som er dette elskede folk her, på rette vej, og den vil aldrig snuble. Du 

skal bevare den fra de store farer og bringe den sejrrig til portene af det nye Jerusalem ─ den by, som jeg 

har skænket dig i denne tredje æra, for at du kan tilbyde den som dens vogter til menneskeheden ─ med 

dens porte åbne for hele verden, hvorigennem de, der ønsker sandhed, de, der hungrer efter åndeliggørelse, 

skal komme ind. Og I, som er folkets gode ledere og vejledere, vil føre dem med faste skridt til hjertet af 

den hvide, skinnende by. 

90 Min dom er blevet givet, min instruktion og mine åbenbaringer ligeledes. Min Faderlige fred, min 

kærtegn er med alle. Føl, føl, føl, at jeg presser dig i sandhed og i ånd til mit guddommelige hjerte! 

91 Hør, hør Faderens stemme, som begynder at lyde i dit hjertes dyb, som i dette øjeblik begynder at 

søge et ekko i dit dyb. For jeg forlader jer fra dette øjeblik i nådens tid, i den tid, hvor der er dialog fra ånd 

til ånd. 

92 O elskede folk, gå ud, gå ind i hjemmene og skab fred overalt! Bring mit Testamente og forsvar til 

det sidste mit trinitarisk-marianske åndelige værk, som jeg har åbenbaret for jer, som jeg har betroet jer i 

opfyldelse af mit ord, der er givet i fortiden i denne tredje æra. 

93 Jeg kom "på skyen". Fra den sendte jeg Min Universelle Stråle ned, og ved hjælp af den har I fra 

1866, fra Roque Rojas, til 1950 haft Mig i ord, i essens, i nærvær og i kraft ved hjælp af de sidste 

stemmebærere, gennem hvem jeg har gengivet Mit Universelle Ord. Men hvis I i dag har lært nogle få af 

dem at kende, som udgør mit folk, medlemmerne af Israels folk, de tolv stammers medlemmer, vil mit ord 



U 366 

181 

i morgen blive kendt i hele verden gennem disse vidner og udsendinge, som jeg efterlader blandt 

menneskeheden, gennem disse vidner og udsendinge. Det vil blive proklameret som sandhed og vil være 

en livline, en beskyttende havn, en ledestjerne for pilgrimme på jorden og et fredsrige for hele verden, for 

dette er min vilje. 

94 Jeg giver dig min fred. Farvel, kære mennesker! snart vil I have mig i Helligånden i overflod... 

Hvorfor græder I, folk? se, hvordan jeg beviser mit ord for dig i dette øjeblik. Jeg fortsætter med at tale til 

jer og overtræder ikke mit mandat. 

95 Kom til mig, folk! Græd, græd, for jeg modtager jeres tårer. Kødet er svagt, men ånden er stærk. 

Den ved, hvad den har modtaget, og den er lydig og i overensstemmelse med min vilje. Men jeres 

kropslige skal er barnet, som til tider føler sig svagt på sin rejse gennem livet, og som I selv skal gøre 

stærkt. 

96 Kom, folk, og læg jeres smerte for mine fødder! Åbn dit hjerte og overlad de sidste af dine klager 

til Mig, så jeg kan forvandle dem til fred. I lang tid har du i lang tid lukket munden på din smerte, som 

skyldes viden om mit ords fravær. Men i det sidste øjeblik har "kødet" forrådt dig, kropsskallen er blevet 

svag, fordi den er umoden. Jeg tager hende i mine arme, vugger hende i dem og siger til hende: "Frygt 

ikke. Thi sandelig ─ hvis livet er et bittert bæger i din mund, så ved jeg, hvordan jeg kan forsøde det ved 

hjælp af din ånd. 

97 Øjne, der fælder tårer og lader din smerte flyde over: Græd, for på denne måde renser I jer selv, så 

I kan se den nye æra klart og tydeligt! 

98 Kom til Mig, mænd, kvinder, unge, voksne og børn, som er blevet arbejdere, og giv lindring til 

jeres hjertes smerte i Mit Guddommelige Nærvær, når I har udgydt den sidste tåre i det, når I har lagt det 

sidste åndedrag af sorg og det sidste suk i Faderen. Kun glæde, fred og fryd skal forblive. For jeg ønsker, 

at I skal være de mennesker, der har den ro i sindet, som samvittigheden giver til den opfyldte pligt og 

håbet om den forberedte nye tidsalder. 

99 I er ejerne af min helbredende balsam. Giv den styrke og helbrede din krop, og bær denne sundhed 

med dig overalt. 

100  Alt, hvad du har lagt på Faderens hjerte, er i ham. Jeg har virkelig hørt dig og holder af dig. 

101  For denne anmodnings skyld ─ modtag, modtag! 

102  Hele verden modtager min fred, min velsignelse, hvis den forstår at forberede sig ─ hvis den er i 

stand til at fælde tårer over denne tids afsked ─ vær velsignet! Velsignet er hun, hvis hun rejser sig til 

åndeliggørelse, til fornyelse og til fred! 

103  Modtag, o jordkreds, min fred, min velsignelse ─ mit våben, for at du kan sejre! Mine værter er 

med jer, også min balsam, og snart vil I høre Faderens universelle stemme, Helligåndens stemme og den 

åndelige verdens imponerende stemme, som netop i denne nat vil give sig til kende for folk i kirkerne, i 

hjemmene og på vejen, for det er min vilje. 

Min fred være med jer! 
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