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Foreløbig bemærkning 
Læseren vil bemærke, at i teksten i de bind, der udgør "Det Sande Livs Bog", gentages nogle temaer, 

nogle gange med overdreven hyppighed, selv om de altid udvikles på forskellige måder; dette er et 

tilbagevendende særpræg ved denne samling af den lære, som er modtaget fra Herren. 

I den forbindelse må vi huske på, at budskaberne i denne bog er blevet modtaget på mere end 50 

forskellige mødesteder spredt over hele denne hovedstad og hele landet (dvs. Mexico, red.), og at de på 

den anden side er blevet modtaget gennem et stort antal ordformidlere. 

I sandhed beundringsværdig er den indre sammenhæng i den guddommelige Mesterens samlede lære, 

som bekræfter, at det ord, der kom fra læberne på dem, der blev udvalgt til denne forkyndelse, er sandhed. 

"Mit ord er ét med alle," sagde Herren gennem sine stemmebærere, og sådan var det i sandhed, for det, 

som han åbenbarede med én, bekræftede han med alle de andre, og han tilføjede: "Store sandheder 

åbenbarer jeg jer gennem forskellige ordbærere, for én ville ikke være nok til at overføre lyset fra min 

guddommelighed." 

Det samme skete med det budskab, som den guddommelige Mester åbenbarede for menneskeheden i 

den anden æra. Fire af hans disciple efterlod skriftlige vidnesbyrd til mennesker om det, de havde hørt, og 

ligheden mellem de fire præsentationsformer er forbløffende, idet mange passager gentages i næsten 

samme form i hvert skriftsted. Den overbevisende kraft, som de fire evangelier får ved at blive bekræftet i 

hinanden, er usædvanlig, da man i dem alle bliver henvist til sandhedens kerne. 

Vi håber, at denne korte forklaring vil hjælpe læseren til at opdage et mirakel i budskaberne fra den 

tredje æra, som ligner det, vi har omtalt. 

Kommissionen for udarbejdelse af bogen om det sande liv  
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Introduktion 
Efter udgivelsen af det første bind udtrykte mange læsere et ønske om at vide mere om oprindelsen af 

Kristi åndelige arbejde. Som svar på denne anmodning vil dette andet bind blive indledt med kapitlet: 

FREMKOMSTEN OG DEN FØRSTE BEGYNDELSE AF GUDDOMMELIGE ÅBENBARINGER 

I MEXICO. 

Den store begivenhed, som de guddommelige bekendtgørelser utvivlsomt repræsenterer, blev klogt 

forberedt af Guds hånd. Det valgte instrument var Roque Rojas, født i Mexicos hovedstad i 1812, en enkel 

og from mand, der havde været hengiven til religiøse ting siden sin ungdom. Natten til den 23. juni 1861 

fik han et åndeligt syn, og en indre stemme talte til ham: "Roque, du er den udvalgte til at være Israels 

stærke klippe"." - Fra den tid af hørte han ofte indre stemmer, hvis betydning han ikke forstod i 

begyndelsen. Der kom også åndelige manifestationer til ham. Alt dette forvirrede ham i høj grad, og han 

frygtede at miste forstanden. I desperation bad han den stemme, han hørte, om at fortælle ham, hvem der 

talte til ham. Og han hørte tydeligt: "Det er Gabriel, der taler til dig." - Fra det øjeblik blev Roque Rojas 

rolig indeni, for han vidste nu, hvem stemmen kom fra, og så ofte han hørte den, koncentrerede han sig om 

at forstå betydningen af ordene. Hans opgave var blevet klar for ham, og han samlede ligesindede mænd 

og kvinder omkring sig, som han havde fået besked på. I en af disse sammenkomster åbenbarede Elias' ånd 

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

Han gav den første undervisning til de tilstedeværende og åbnede for dem, at den "tredje tidsalder", 

Helligåndens tidsalder, var ved at begynde. Elias' ånd var utrætteligt i gang med at udruste de første 

disciple, ligesom han allerede havde banet vejen for Jesus i den anden tidsalder gennem Johannes 

Døberen. Den 1. september 1866, midt i en stor forsamling, salvede Elias gennem sit redskab Roque Rojas 

syv troende, som skulle stå i spidsen for de syv forsamlingssteder og repræsentere de syv segl. Det var 

sandsynligvis også på denne dag, at den guddommelige åbenbaring, som Roque Rojas tidligere havde 

modtaget, blev bekendtgjort, og som forenede Moses' bud, Jesu lære og Elias' instruktioner til en enkelt 

lov med 22 bud. - På et tidligere møde var 12 mænd og 12 kvinder blevet salvet til senere at tjene som 

"stemmebærere" for den guddommelige Mester. 

Da den tid kom, hvilede den guddommelige stråle for første gang på en ung kvinde ved navn Damiana 

Oviedo, som det udvalgte instrument, gennem hvilket Kristus talte. 

Alt skete i stor enkelhed, i overensstemmelse med den guddommelige vilje; begyndelsen var ydmyg på 

grund af menneskelige svagheder og ufuldkommenheder. Men allerede i begyndelsen af dette århundrede 

var der flere samfund, hvor Kristus gav sig selv til kende gennem udvalgte redskaber. Disse personer, 

mænd og kvinder, blev udvalgt og forberedt af Gud til at arbejde i åndelig henrykkelse som redskaber til at 

forkynde hans budskaber. På spansk er ordet "portavoz", som betyder stemmebærer, ordbærer eller 

mundstykke. - Mellem 1930 og 1950 havde den åndelige lære konsolideret sig og spredt sig til mange 

samfund i hovedstaden og i hele Den Mexicanske Republik. Kristus åbenbarede sig selv i en herlig 

undervisning, der ikke blev bemærket af den store skare. Det var Kristi genkomst i Ånden, i ordet. I 

overensstemmelse med Guds vilje varede manifestationerne i Mexico indtil 1950, og i de sidste år før det 

blev den Guddommelige Mesters prædikener optaget. En gruppe af trofaste tilhængere af den åndelige 

bevægelse samlede udskrifterne og begyndte at udgive det første bind på spansk i 1956. I alt omfatter 

undervisningen nu 12 bind. - Hvis man tænker på, at de guddommelige åbenbaringer blev givet til kende 

gennem forskellige stemmebærere i de respektive, talrige menigheder, og at budskaberne fuldt ud svarer til 

hinanden i deres betydning, er dette endnu en bekræftelse på, at det ord, der kom fra de udvalgtes læber, er 

guddommelig sandhed. 

Efter 1950 fortsatte menighedernes medlemmer med at samles på de forskellige mødesteder, og de 

instruktioner, som Herren havde givet på forhånd, blev fulgt: Der blev praktiseret åndelig opløftning 

gennem stille bøn, og derefter blev der læst en undervisning. Derefter vidnede "profeterne", som har det 

åndelige synets gave, om det, som den himmelske Fader gav dem lov til at se. Andre, der var udstyret med 

intuitionens gave, forklarede og uddybede forskellige temaer i den oplæste prædiken. På denne måde 

skulle medlemmernes åndeliggørelse fremmes. 
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Forfatteren af disse linjer var så heldig at rejse til Mexico i 1930 for at få en faglig uddannelse. I mange 

år nød jeg fornøjelserne ved en ny verden og professionel succes. I 1942, mens nationernes store kamp 

rasede på forskellige krigsskuepladser, kom jeg i kontakt med de guddommelige bekendtgørelser i 

Mexicos hovedstad, og jeg følte mig straks tiltalet af dem. Alligevel undersøgte jeg i begyndelsen 

budskaberne kritisk, indtil jeg snart indså, at de var ægte åbenbaringer fra den himmelske Fader. Jeg var 

dengang en ivrig lytter og et personligt vidne for dem. - Der var en tid, hvor vi var en gruppe på op til 20 

tyskere i det mexicanske samfund, hvor vi var lyttere. Men nogle af landsmændene trak sig tilbage igen. 

For 11 år siden, da tiden var inde til at afslutte min professionelle aktivitet i Mexico, vendte jeg tilbage 

til Tyskland. Kort efter begyndte jeg sammen med min ven Traugott Göltenboth at oversætte det første 

bind til tysk for at gøre de enorme åbenbaringer tilgængelige for tysksprogede interesserede. Det første 

bind har været oversat i et stykke tid og blev for nogen tid siden udgivet af Otto Reichl Verlag, Remagen, 

under titlen: "Book of True Life". Nu er det andet bind færdiggjort, og vi ønsker, at det også må finde sin 

velsignede vej ind i de tyske åndelige brødres og søstres hjerter. 

 

Walter Maier 

Medarbejder Traugott Göltenboth 



U  29 

8 

Instruktion 29  
1 Disciple, jeg er igen iblandt jer; men fordi den form, hvori jeg manifesterer mig, er ny, tvivler I 

uden at forstå, at I ikke må dvæle ved formerne, for på den måde finder I ikke ud af, hvor sandheden er. 

2 Det middel, hvormed jeg manifesterer mig selv i denne tid, er mennesket; det er grunden til, at I 

tvivler på min manifestation. Mit budskab ligger i essensen af det ord, der kommer gennem 

stemmebærerens læber. 
Betegnelse for de personer, gennem hvis sind, som et redskab, Herren giver sig selv til kende. På spansk er ordet 

"portavoz", dvs. stemmebærer, ordformidler eller mundstykke. 

3 I dag tvivler du på ny. Ønsker I, at jeg skal komme, som jeg gjorde i fortiden? Husk, at du også 

tvivlede dengang! 

4 Jeg taler ikke til jer gennem en lærd eller filosof, for så ville I ikke have tilskrevet Ordet til mig, 

men til ham. I stedet åbenbarer jeg mig selv gennem den ydmyge, den uvidende og den ubehjælpsomme, 

så når du sammenligner hans menneskelige fremtrædens ubetydelighed og søllehed med storheden og 

visdommen i det ord, der kommer fra hans mund, bør du komme til den erkendelse, at kun Herren kan tale 

til dig på denne måde. 

5 Der er også dem, der i deres tvivl spørger sig selv: Er det virkelig Mesteren? Er jeg på en god vej? 

Er dette ikke et fristende værk? - Men når I spørger jer selv om dette, hører I Mit kærlige ord sige til jer: 

Har I følt fred på denne vej? Har du fundet trøst og er du kommet dig over dine sygdomme? - Så bekender 

du dig over for din samvittighed og siger: Ja, jeg har oplevet og modtaget alt dette. 

6 Det er endnu ikke tid for jer alle til at tro. Tiderne, prøvelserne og begivenhederne vil vække folk, 

og i morgen vil de sige: "Sandelig, han, som var her og talte til os, var den guddommelige mester. 

7 Jeg afslører mange åndelige hemmeligheder for jer, så I kan lære jer selv at kende og på den måde 

lære jeres Fader bedre at kende. 

8 De mennesker, der studerer Gud, er ikke enige. Hvilke af dem er i sandheden? Forskerne er uenige. 

Hvem af dem har ret? Religion og videnskab har altid været i strid med hinanden, uden at menneskene har 

forstået, at det åndelige og det materielle lever sammen i perfekt harmoni og sammen med det udgør 

Skaberens sande værk. Den ene har en anden mission blandt mennesker end den anden; men de skal 

udføre det samme guddommelige arbejde ved at være i harmoni med hinanden som alle skabningens 

væsener. 

9 Hvor mange forbandelser har religionen ikke kastet mod videnskaben, og hvor ofte har 

videnskaben ikke benægtet religionens eksistens af åndeligt liv! Religionen baserer sig på de onder, som 

videnskaben har påført menneskeheden, og videnskaben bruger som våben den fanatisme og overtro, som 

religionernes tjenere har lært menneskeheden. 

10 Sandelig, siger jeg jer, nogle mangler viden om den sandhed, som naturen rummer, og andre 

mangler den rette fortolkning af min lov. 

11 Jeg er fredens konge. Jeg har trukket mit sværd og er kommet med den hensigt at kæmpe for at 

ødelægge al synd og mørke. De, der følger Mig, skal ikke frygte, hvis de bliver fejlbedømt af deres 

forældre eller deres børn, for Min kærlighed vil kompensere dem i deres kamp. 

12 Allerede i den anden æra fejlvurderede nogle andre, for mens nogle lyttede til Jesus, forkastede 

andre ham. 

13 Mine nye soldater må tage ud for at forkynde dette budskab blandt de mennesker, som har glemt 

Min Sandhed gennem deres gerninger og eksempel. I dag finder jeg kun mit ord i støvede bøger. 

Menneskeheden er afveget fra den sande vej og har vænnet sig til synd, laster og lakridsomhed. Synden 

vækker ikke længere afsky for dem, kriminalitet fylder dem ikke længere med rædsel, og utroskab 

påvirker dem ikke længere. 

14 Menneskeheden, her har du mit ord i begrænset form, så du kan forstå det. Men hvis I ønsker 

beviser på mit nærvær - beviser, som jeg allerede har givet jer og vil give jer flere; men græd ikke og riv 

ikke jeres hår i stykker, når de kommer. 

15 I den anden epoke begav Jesus sig engang på en rejse, fulgt af nogle af sine disciple. De havde 

besteget et bjerg, og mens Mesteren fyldte disse mænd med beundring gennem sine ord, så de pludselig 

deres Herres legeme forvandlet, svævende i rummet, med Moses' ånd til højre og Elias' ånd til venstre. 
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16 Ved dette overnaturlige syn kastede disciplene sig ned på jorden, blændet af det guddommelige 

lys. Men de faldt straks til ro og foreslog deres Mester at lægge kongernes purpurfarvede kappe over hans 

skuldre, ligesom over Moses og Elias. Da hørte de en stemme, der kom ned fra uendeligheden og sagde: 

"Dette er min elskede søn, i hvem jeg har fundet velbehag; hør på ham!" 

17 Disciplene blev grebet af stor frygt, da de hørte den stemme, og da de så op, så de kun Mesteren, 

som sagde til dem: "Frygt ikke og fortæl ikke dette ansigt til nogen, før jeg er opstået fra de døde." Da 

spurgte de deres Herre: "Hvorfor siger de skriftkloge, at Elias skal komme før ham?" Jesus svarede dem: 

"Sandelig, Elias skal komme før ham og bringe alting i orden. Men jeg siger jer, at Elias er allerede 

kommet, og de anerkendte ham ikke, men gjorde med ham, hvad de ville." Da forstod disciplene, at han 

talte til dem om Johannes Døberen. 

18 Hvor mange gange har jeg ikke i denne tid foran jeres øjne ladet det legeme, gennem hvilket jeg 

har meddelt mig selv, forsvinde* for at give jer mulighed for at se mig i den menneskelige skikkelse, som 

menneskeheden kendte Jesus i, og alligevel har I ikke kastet jer ned for den nye forvandling. 
* Herren henviser til de mange vidnesbyrd fra de åndelige seere blandt tilhørerne, som vidnede om, at 

stemmebærerens krop forsvandt, og at de så Jesu skikkelse i stedet for den. 

19 Mit arbejde er det åndelige bjerg, som jeg inviterer jer til at bestige på kærlighedens, 

barmhjertighedens og ydmyghedens vej. Det er det nye Taborbjerg, hvor fortiden, nutiden og fremtiden 

smelter sammen til ét, og hvor Loven, kærligheden og visdommen er forenet i én essens. 

20 Moses, Jesus og Elias - det er den vej, som Herren har udstukket for mennesket for at hjælpe det til 

at stige op til fredens, lysets og fuldkommenhedens rige. 

21 Føl i jeres liv tilstedeværelsen af Herrens budbringere. Ingen af dem er døde, de lever alle for at 

oplyse vejen for mennesker, der er kommet på afveje, og for at hjælpe dem til at rejse sig fra deres fald og 

styrke dem, så de kan hengive sig med kærlighed til den samme i deres skyldprøvelser. 

22 Kend det arbejde, som Moses udførte på jorden ved Jehovas inspiration. Undersøg Jesu 

undervisning i dybden, gennem hvem det guddommelige ord talte, og søg den åndelige betydning af Min 

nye åbenbaring, hvis tidsalder er repræsenteret af Elias. 

23 Når du har opnået fuld viden om disse guddommelige åbenbaringer, så lav en bog af dem, som 

skal være opdelt i tre dele, og du vil opdage, at den første del taler om Loven, den anden om Kærlighed og 

den tredje om Visdom. Så vil I forstå, at det er loven, der leder, at kærligheden ophøjer og visdommen 

fuldender. Endelig vil du forstå, at disse åbenbaringer blev givet til dig i perfekt rækkefølge og oplyste det 

menneskelige liv: at kærlighedsundervisningen blev givet til dig, da du allerede havde en omfattende 

viden om retfærdighed, og at visdom ligeledes vil komme til dig, når du lever i harmoni med den lære, 

som kærligheden indeholder. 

24 Herren har altid talt til menneskeheden gennem mennesker, for mellem det guddommelige væsen 

og mennesket står din ånd, som gengiver det himmelske budskab, som opfatter og guddommeliggør det 

evige. 

25 Moses, Jesus og Elias repræsenterer de tre udviklingstrin, hvor jeg har givet mig selv til kende for 

jer: Moses' arm, som holdt lovens tavle og viste vejen til det forjættede land; Jesu læber, som forkyndte det 

guddommelige ord; og Elias, som med sine åndelige manifestationer åbnede de porte, der fører jer til det 

uendelige og til viden om det, I kalder Mysteriet. 

26 Jeg taler med dig, jeg taler til dit hjerte; mens du skal høre mig gennem det menneskelige 

mundstykke for at høre mig, hører jeg dig, når du taler til mig i dit inderste væsen. 

27 Jeg er Kristus, som er blevet forfulgt, bespottet og anklaget i denne verden. Efter alt det, I gjorde 

mod mig i den anden æra i Jesus, kommer jeg til jer for at bevise jer endnu en gang, at jeg har tilgivet jer 

og elsker jer. 

28 I naglede mig nøgen til korset, og på samme måde vender jeg tilbage til jer, for jeg skjuler ikke 

min Ånd og min sandhed for jeres øjne bag hykleriets eller løgnens klæder. Men for at du kan genkende 

mig, må du først rense dit hjerte. 

29 I ønsker at se mig i al min storhed, og det er sådan Mesteren ønsker at vise sig selv til sine disciple; 

men alligevel møder jeg jer med de første skridt og må begrænse mig selv, indtil jeg kan blive forstået af 

jer. 
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30 Hvad ville der ske, hvis du pludselig så mit lys i al sin pragt?: Du ville blive blind. Og hvis du 

hørte min stemme i al dens kraft, ville du blive vanvittig. - Hvis al Min kraft blev frigivet i den 

stemmebærer, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende, hvad ville der så ske med ham? hans krop ville 

blive ødelagt. 

31 Derfor skal I være enige i, at Faderen begrænser sig selv for at blive forstået, følt og åndeligt set af 

mennesker, for selv i denne begrænsning er han fuldkommen, vis og uendelig. Mange af jer ønsker, at jeg 

skal udføre materielle mirakler for at tro på, at det er mig, der giver mig til kende. Det var det, I gjorde i 

den første æra, da Moses kaldte folket til at lede dem gennem ørkenen til det forjættede land. Mange af jer 

krævede, at han skulle udføre mægtige gerninger for at tro på, at han var Guds sendebud og derfor skulle 

følge ham. 

32 Moses havde givet nok beviser på, at den sande Gud var med ham; men folket ønskede mere 

vidnesbyrd, og da budbringeren havde ført folkemængderne til foden af Sinaibjerget, påkaldte han Jehovas 

kraft, og Herren hørte ham og gav ham store beviser og mirakler. 

33 Da folket var tørstigt, tog jeg dette som en anledning og åbenbarede min kraft til Moses gennem 

troen ved at få vand til at springe ud af klippen. Da folket var sultent, gav jeg et bevis på mit nærvær i 

bønnen fra den, der ledede Israel, ved at sende ham mannaen. 

34 Folket ønskede at høre og se ham, som Moses hørte og så gennem sin tro, og jeg åbenbarede mig 

for folket i skyen og fik dem til at høre min stemme i timevis. Men den var så kraftig, at folket troede, at 

de ville dø af frygt; deres kroppe skælvede og deres sjæle rystede ved denne retfærdighedens stemme. Da 

bad folket Moses om at bede Jehova om ikke at tale mere til sit folk, fordi de ikke kunne høre ham. De 

indså, at de stadig var alt for umodne til at kunne kommunikere direkte med den Evige. 

35 I den tid, da Kristus boede blandt mennesker i Jesus, sagde menneskene, da de så ham: Hvordan 

kan sønnen af tømreren og Maria være den lovede Messias, den, som profeterne havde bebudet og 

patriarkerne havde ventet på? Hvordan kan denne ubetydelige mand være Guds søn, frelseren? - Men 

Mesteren talte, og hans ord fik dem til at skælve, som kom til ham i god tro, og selv de vantro. Ved hver 

eneste lejlighed krævede folket et mirakel af Jesus, og han gjorde det. Den blinde mand kom, og til 

farisæernes forbløffelse gav Mesteren ham synet ved blot at røre ved ham. På samme måde gjorde han den 

lamme bevægelig igen, den spedalske blev renset for sit onde, den besatte blev udfriet, den 

ægteskabsbryderinde blev forvandlet med et ord, og de døde opstod ved hans stemme. 

36 Alt det, som menneskene bad om at tro og lære mig at kende, gav jeg dem, for i mig var kraften til 

at give dem alt det, de bad om, eftersom den guddommelige ånd var skjult i Jesus for at give sig selv til 

kende og opfylde loven. 

37 Da Jesus hang på korset, var der ikke en eneste ånd, der ikke blev rystet af stemmen fra 

kærligheden og retfærdigheden fra ham, der døde - nøgen som selve sandheden, som han bragte i sit ord. 

De, der har studeret Jesu liv, har indset, at der ikke var nogen før eller efter ham, der udførte et værk som 

hans, for det var et guddommeligt værk, som gennem hans eksempel vil frelse menneskeheden. 

38 Jeg kom ydmygt for at ofre mig, for jeg vidste, at mit blod skulle forvandle og frelse jer. Indtil det 

sidste øjeblik talte jeg med kærlighed og tilgav jer, for jeg kom for at bringe jer en sublim lære og for at 

vise jer vejen til evigheden med perfekte eksempler. 

39 Menneskeheden ønskede at afholde mig fra mit formål ved at søge kødets svaghed; men jeg lod 

mig ikke afholde. Mennesker ville friste mig til at bespotte; men jeg bespottede ikke. Jo mere mængden 

fornærmede Mig, jo mere barmhjertighed og kærlighed havde Jeg til dem, og jo mere de krænkede Mit 

Legeme, jo mere blod strømmede ud af det for at give liv til dem, der var døde i troen. 

40 Dette Blod er symbolet på den kærlighed, hvormed jeg har udstukket vejen for den menneskelige 

ånd. Jeg efterlod mit ord om tro og håb til dem, der hungrer efter retfærdighed, og skatten af mine 

åbenbaringer til de åndeligt fattige. 

41 Først efter denne tid blev menneskeheden klar over, hvem der havde været i verden. Som følge 

heraf blev Jesu arbejde opfattet som perfekt og guddommeligt og anerkendt som overmenneskeligt. - Hvor 

mange tårer af anger! Hvor mange samvittighedskvaler i sjæle! 

42 I den nuværende tid viser jeg mig åndeligt for jer på fuldkommenhedens bjerg, og ligesom i 

disciplenes vision har jeg Moses og Elias ved min side - de er de tre budbringere, som har vist menneskene 

åndens vej gennem lovens opfyldelse. 
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43 Moses gav menneskeheden loven hugget i sten, Jesus bragte sin kærlighedslov til sin højeste 

udfoldelse på korset, og Elias oplyste som en guddommelig stråle alle ånder med visdom i denne tid. Hver 

udsending havde sin tid til at få menneskeheden til at forstå det guddommelige budskab, åbenbaringerne 

og profetierne. 

44 Moses blev reddet op af vandet, så han som voksen kunne befri sit folk og overdrage dem Guds 

lov. 

45 "Ordet" blev menneske for med sit eksempel at sige til menneskeheden: "Jeg er Vejen, Sandheden 

og Livet." Maria, Jomfru Maria, var den velsignede stige, hvorpå Kristus steg ned til menneskeheden. 

Maria, Jesu hellige og søde Moder, nærede i sit skød Ham, som senere skulle nære alle ånder med sit ords 

guddommelige brød. 

46 Alt det, som Kristus fortalte jer og lærte jer med sine gerninger, var en lov, der bekræftede den lov, 

som I havde modtaget gennem Moses. Men ikke alt var sagt, ikke alt var åbenbaret, det skulle endnu 

komme, at Elias skulle komme i opfyldelse af profetierne og mit ord for at forberede mit komme på ny. 

Derfor gav han sig selv til kende gennem det menneskelige sind som mægler ved hjælp af sin lysstråle for 

at oplyse ånderne, hjerterne og sanserne, for at skabe forståelse for det, der allerede var blevet åbenbaret, 

og for at forberede menneskene på de nye åbenbaringer og oplysninger, som jeg vil betro jer i dette ord. 

47 De, der lyttede til de første møder i 1866, hørte disse ord, som lød: "Jeg er Elias, profeten fra den 

første æra, fra forvandlingen på Tabor-bjerget; gør jer klar, for de syv segl vil blive åbenbaret for jer, og 

mysteriets porte vil blive åbnet for jer, så I kan se vejen til jeres frelse." 

48 Selv i dette øjeblik bliver jeg sammen med Moses og Elias set gennem det åndelige ansigt af dem, 

der har udviklet denne dyrebare gave. - I står foran denne forvandling, nogle skræmte og andre omvendte; 

men dette lys og denne nåde vil blive udgydt over hele verden. 

49 "Moses "*, se på dit folk. Det er det samme folk, som du førte gennem ørkenen på jagt efter det 

forjættede land. Spredt og vandrende bevæger de sig rundt i verden. Mens nogle har forstået, at det 

forjættede land er i mit skød og kan nås gennem den kærlighed, som mit ord lærer, har andre grebet 

verden, som om det var deres sidste hjem og deres eneste ejendom. De troede ikke på Messias, og de følte 

heller ikke Helligåndens tilstedeværelse. Vend tilbage til dem i ånden og vis dem på ny vejen til det 

forjættede land, til det himmelske fædreland. Men hvis de ikke tror på dig, så lad solen blive formørket, 

lad månen miste sit lys og lad jorden skælve, for dette folk skal vågne op og aldrig mere gå på afveje." 
* Herren taler her til Moses, der er til stede i ånden. 

50 Min hjælpende kærlighed er til menneskeheden. Ved hver daggry tilbyder jeg mennesker fred, men 

de har ikke villet have min kærlighed. De har skabt krig, og de skaffer sig deres egen ret. Derfor vil 

ukrudtet blive rykket ud, og alt det urene vil blive vasket væk i kærlighedens og fornyelsens vand. 

51 Efter døden kommer opstandelsen til det sande liv, efter krigen kommer freden, og så snart kaoset 

er overstået, vil lyset skinne i samvittighederne, for jeg er verdens lys. 

52 Året 1950 vil komme, og indtil da vil mange stemmebærere sende Mit Ord videre. Jeg vil også 

blive hørt i andre lande. Men på den sidste dag af min manifestation vil den "åndelige dal" have sit blik 

rettet mod jer: Jordens indbyggeres sjæle, jeres forældres, patriarkernes og de retfærdiges sjæle vil være til 

stede. Salige er de, der adlyder min lov, for de vil blive klassificeret som den guddommelige hyrdes får; 

men ve de ulydige, for de vil blive dømt som bukke. 

53 "Elias, du er lyset*. I denne tid, som er jeres, er det blevet åbenbaret for menneskeheden, at der 

ikke er givet tre love til den, men én, forklaret i tre tider, sammenfattet i to bud: at elske Gud mere end alt 

skabt og at elske hinanden." - I dag giver jeg mig selv til kende for at minde mit folk om tidligere 

lærdomme og også for at annoncere dem mine nye åbenbaringer. 
* Her taler Herren til Elias, der er til stede i ånden. 

54. På denne dag, hvor I mindes det øjeblik, hvor Elias åbnede* den tredje tid for menneskeheden, hvor 

han gav sig selv til kende gennem menneskets sind - føl jeres Mesterens kærlighed, befri jer fra bitterhed 

og konsolider jeres skridt på vejen til frelse! 
* Den 1. september 1866 

55. Lev i harmoni med Mine åbenbaringer fra de tre tider og gør jeres eksistens evigt til en 

uudtømmelig bane af retfærdighed, kærlighed og visdom. 
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Min fred være med jer! 



U  30 

13 

Instruktion 30  
1 I den undervisning, jeg giver jer, har jeg kaldt jer "Israels folk" eller "Jakobs afkom", og 

efterhånden som I gradvist forstår min undervisning, er I blevet klar over, at I åndeligt set tilhører racen af 

dette gamle folk, der er udvalgt blandt jordens nationer til at udføre den opgave at videregive mine 

åbenbaringer til menneskeheden. 

2 Den sæd, som jeg betroede Jakob, vedrører ånden og ikke kroppen, som mennesker fejlagtigt har 

antaget. For jeg siger jer: Hvis den arv, som Israel fik af de første patriarker, havde været fysisk, ville 

landet stadig producere profeter, udsendinge og oplyste. Se i stedet, hvordan dette folk har lænker af 

åndelig og materiel elendighed over sig, fordi de ved, at de ikke længere kan håbe på en Messias' komme, 

fordi de har forstået, at han, som blev lovet dem, har levet i deres folks skød og ikke er blevet anerkendt. 

3 Israels ånd som race er faldet i søvn, sunket ned i en drøm, der har varet i århundreder, og den kan 

ikke se sandheden, fordi den kun har levet for verdens glæder, idet den har forventet at opnå sit forjættede 

land, sin dom og sin herlighed her. Men tro ikke, at dens søvn vil være evig. Nej, nu hvor elendighed, 

smerte og ydmygelse er blevet drukket som et nyt bæger af lidelser af dette folk, begynder dets ånd at 

vågne og finde sin vej gennem refleksion, og i den forbindelse opdager det gradvist, at alle de profetier og 

tegn, som fortalte det om Messias' komme, blev trofast opfyldt i Kristus. 

4 Der er ikke langt til den mest omfattende opvågning; allerede nu nærmer hans åndelige daggry sig. 

Men inden da vil han se menneskehedens materialisme ødelægge sig selv på grund af dens ambitiøse 

ambitioner, dens egoisme og dens nederdrægtige lidenskaber. 

5 Når dette folk er overbevist om, at den sande freds og nådens rige ikke findes på jorden, vil det 

søge Kristus, den udstødte, den udstødte, den udstødte, og sige til ham: "Mester, du havde ret, frihed 

findes kun hos dem, der elsker åndeliggørelse. For vi, som har stræbt efter materielle goder, har kun 

opnået at blive slaver." 

6 Når denne tilståelse af Mig kommer fra disse hjerter, vil jeg lade mine nye profeter dukke op 

blandt dem, som vil hjælpe dem med at forberede sig på åndeliggørelsens vej, som vil være deres 

befrielsesvej. Bliv ikke overrasket over, at de, der har stået stille i deres udvikling i århundreder, på kort 

tid formår at tilbagelægge den vej, som andre, der gik forud for dem, har brugt så lang tid på, og at de 

endda overhaler dem. 

Glem ikke, at mange af dem har en ånd, der er sendt til jorden fra de tidligste tider, og at de, når deres 

forsoning er fuldført, igen vil indtage deres plads blandt Herrens udvalgte for at bringe lys til deres brødre 

fra alle nationer. 

7 Når de, der bærer navnet "Israel" i kraft af deres race, møder dem, der på samme måde er det ved 

Ånden, vil de begge forenes og indse, at de begge tilhører den velsignede sæd, som spirede gennem 

profeterne, gennem patriarkerne i den første æra, og som blev vandet med Forløserens blod for at blomstre 

i denne lysets tid, hvor I lytter til mig. Nu har I mig med jer i ånden, selv om I nogle gange tvivler på det 

og siger: "Hvordan kan jeg tro på, at Mesteren kommunikerer med os og bruger en så ufuldkommen og 

dårlig formidler til det?" - Men det er ikke første gang, I har tvivlet på Mit nærvær blandt jer; selv i den 

Anden Tidsalder sagde folk: "Hvordan kan tømrersønnen være den forventede Messias?" 

8 Mine børn, I kan ikke trænge ind i mine høje råd. Men nu, hvor jeg åbenbarer jer de mysterier, som 

I ikke har forstået, skal I åbne jeres sanser og jeres hjerter, så I kan kende den dybere mening med mange 

guddommelige manifestationer, i det omfang jeres Herre finder det passende at afsløre dem for jer. 

9 Når nogen i den Anden Tidsalder blandt mine disciple eller blandt de skarer, der fulgte mig, 

spurgte, om jeg ville vende tilbage til jer, havde jeg ingen grund til at skjule det for dem, og jeg forklarede 

dem, at min tilbagevenden ville ske på et tidspunkt med store prøvelser for menneskeheden, som ville 

blive indledt af store begivenheder og omvæltninger på de forskellige områder af jeres liv. 

10 Jeg har opfyldt det løfte, jeg gav jer, for ingen af de foregående tegn har manglet, og ingen af de 

bebudede begivenheder har manglet. Ikke desto mindre har menneskeheden, der er sunket ned i åndelig 

sløvhed, ladet tegnene på Min tilstedeværelse blandt mennesker passere ubemærket forbi. 

11 Ingen ventede mig, jeg fandt jeres hjerter kolde, kærlighedens lampe slukket. I har sovet i flere 

århundreder. Kun nogle få vågnede på opfordringen fra Herrens budbringer, som kom til jer for at 

forkynde, at jeg bankede på jeres hjerter. 
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12 Min første manifestation fandt sted en nat, mens menneskene sov, ligesom den nat, hvor jeg blev 

menneske for at leve blandt jer. Hvis der var få, der modtog Mig ved den lejlighed, var der endnu færre, 

der var til stede ved Min nye fremtræden. Men tag ikke mine ord som en bebrejdelse, for det er de ikke: 

Jeg er den fuldkomne Kærlighed, som besjæler jer for evigt. 

13 Jeg er kommet for at vise jer den vej, der skal føre jer til jeres frelse midt i dette store hav af 

ondskab. Men der er gået måneder og endda år siden tidspunktet for Min første proklamation, og siden da 

er "vandrerne" kommet, den ene efter den anden, for at søge Mesterens nærvær, og i dag er det ikke kun 

nogle få, der er til stede ved Mine proklamationer, nu udgør de store skarer. 

14 Tro ikke, at alle, der lytter til mig, er overbeviste om denne sandhed. - Nej - Mens dette værk for 

nogle er det største, der besjæler deres hjerte, er det for andre noget, de ikke kan forstå, og så dømmer de, 

analyserer og forsker, og når de ikke finder sandheden i den form, som de ønsker, kræver de beviser fra 

mig for at tro, ligesom Thomas gjorde. Hertil sagde jeg til dem: "I skal ikke sætte mig på prøve, jeg giver 

jer nok beviser på mit nærvær, på min sandhed og min kærlighed. - Men de insisterer på deres krav og 

siger: "Hvis Mesteren i anden tid, da han allerede var i Ånden, materialiserede* sig foran Thomas for at 

give ham bevis på hans vantro, - hvorfor gør han så ikke nu os, de vantro, den tjeneste at materialisere sig 

foran os, selv for et øjeblik?" 
* tage synlig form 

15. Ja, Mine børn, I ville have ret til at bede Mig om beviser, hvis jeres umodenhed svarede til 

virkeligheden, og jeres uvidenhed var sand. Men I bærer en udviklet ånd i jer, som ikke har brug for 

materielle beviser for at tro. Det du skal gøre er at dematerialisere*, så vil du blive klar over, at du er i 

stand til at forstå min nye lære, og at det ikke er nødvendigt for mig at materialisere min tilstedeværelse. 
* blive åndelig 

16 Tro på Mig på grund af den åndelige betydning af Mit Ord, det er klart og vil ikke føre dig ind i 

forvirring. Husk, at jeg dengang sagde til jer: "Træet kendes på sin frugt." Nu siger jeg jer: Mit ord vil 

blive kendt på sin åndelige betydning. 

17 Folk har ofte undret sig over, hvorfor Jesus, selv efter at han var blevet korsfæstet, lod sig se af 

synderen Magdalene og derefter opsøgte sine disciple, men der er intet kendt om, at han besøgte sin mor. 

Hertil siger jeg jer, at det ikke var nødvendigt at give mig til kende over for Maria på samme måde som 

over for dem. For forbindelsen mellem Kristus og Maria har altid eksisteret, allerede før verden var til. 

18 Gennem Jesus åbenbarede jeg mig selv for menneskeheden for at frelse syndere, og jeg lod dem se 

på mig efter korsfæstelsen for at genoplive troen hos dem, der havde brug for mig. Men sandelig siger jeg 

jer, at Maria - som menneske, Min kærlige Moder - ikke behøvede at vaske sig ren for nogen pletter, og 

hun kunne heller ikke have nogen mangel på tro, for hun vidste, hvem Kristus var, allerede før hun tilbød 

ham sit moderskød. 

19 Det var ikke nødvendigt at menneskeliggøre Min Ånd for at besøge den, der med samme renhed 

og blidhed, som hun modtog Mig i sit skød, sendte Mig tilbage til det rige, hvorfra Jeg kom. Men hvem 

kan kende den form, som jeg talte til hende i hendes ensomhed, og den guddommelige kærtegn, hvormed 

Min Ånd omgav hende? 

20 Således svarer jeg dem, der har stillet Mig dette spørgsmål, fordi de ofte troede, at Jesu første 

besøg skulle have været hos Hans Moder. 

21 Hvor anderledes måtte den form, i hvilken jeg gav mig selv til kende for Maria, ikke være fra den 

form, jeg brugte til at give Magdalene og mine disciple kendskab til mig selv. 

22 Maria følte Mig i sin ånd. Maria sørgede ikke over mig, og hun sørgede heller ikke over Jesu død. 

Hendes sorg var for hele menneskeheden, som hun modtog ved foden af sin Søns kors som en 

guddommelig gave fra den Evige, og for hvilken hun havde ofret renheden af sit legeme og sit blod, så 

Ordet kunne blive menneske. 

23 Men da jeg indhentede nogle af mine disciple på vejen til Emmaus, genkendte de, selv om de så 

mig, ikke deres Mester i denne vandringsmand, før jeg lod dem høre mit guddommelige ord. Og da 

Thomas så Mig, fik han vist såret på Min side for at overbevise sig selv om, at den, han troede var død, 

faktisk var i live. Thi dette er det, hvad jeg er kommet for at gøre: at få nogle til at blive født til troen og 

andre til at genopstå til troen. 
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24 I dag ville jeg ikke kun afsløre mit budskab for jer, men også lære jer den bedste måde at give det 

til kende på. 

25 I den tid, hvor jeg har prædiket, har jeg hjulpet jeres sjæl med at udvikle sig, fjernet hårdheder, 

blødgjort karakterer, vækket disciplene, så de kan hellige deres hjerter til næstekærlighed, til opfyldelsen 

af mit bud, som jeg så ofte har gentaget for jer, da jeg sagde til jer: "Elsk hinanden". Men selv om tiden 

endnu ikke er kommet til at begynde at sprede Mit Ord, fordi I ikke har fået den nødvendige udrustning, 

har Jeg givet alle dem, der drikker af denne kilde af sundhed, moral og liv, lov til at begynde at praktisere 

Min guddommelige lære, så de kan træne sig selv og stemple sig selv til den kommende kamp, så de med 

deres gode gerninger kan overbevise nye hjerter, som senere også vil blive arbejdere og nye sædskiftere på 

Herrens marker. 

26 I dag ser jeg, at mens nogle er overdrevent sky og hemmelighedsfulde, er andre i stedet pralende. 

Men jeg ønsker ikke, at du skal falde i nogen af disse ekstremer. Jeg ønsker ikke, at frygten for dine 

naboers domme skal få dig til at gemme dig, for hvis du gør det, vil du bevise, at du mangler tillid til Min 

instruktion, og hvis du ikke har tillid til den kraft, der er indeholdt i den sæd, du ønsker at give videre, 

hvad vil din sæd så høste? 

27 Frygt dog, at din dårlige opførsel vil skade dig blandt dine brødre. Men så længe du har renhed i 

dit liv, skal du vise dig værdig, prædike Mit Ord og gøre dine medmennesker bekendt med Min 

undervisning. 

28 Du skal ikke prale af dine gaver og din viden om den sandhed, du har. Jeg siger jer, at hvis I gjorde 

det, ville I udsætte jer selv for fare for at blive udsat for store prøvelser fra jeres brødre. 

29 Jeg har ikke givet jer mit ord til at forkynde på gader og pladser. Jesus gjorde det, men han vidste, 

hvordan han kunne besvare alle spørgsmål og sætte dem, der forsøgte at sætte ham på prøve, på prøve. 

30 I er små og svage, så I må ikke vække jeres brødres vrede. Forsøg ikke at gøre opmærksom på jer 

selv, tro ikke, at I ikke har noget særligt. Forsøg heller ikke at bevise over for menneskene, at alle er i 

vildfarelse, og at kun I kender sandheden; for på den måde vil I ikke opnå noget godt med jeres sæd. 

31 Hvis du ønsker at udvikle dig åndeligt og moralsk, må du ikke dømme dine brødres fejl, for at du 

ikke skal falde i samme fejl. Forbedr dine ufuldkommenheder, bed ydmygt til din Mester om at blive 

inspireret af hans mildhed, og husk hans råd om aldrig at offentliggøre dine gode gerninger, så din venstre 

hånd aldrig får at vide, hvad din højre hånd har gjort. 

32 Jeg fortæller jer også, at det ikke er nødvendigt at opsøge folk for at tale med dem om min lære, 

for min barmhjertighed vil bringe dem, der har brug for jeres hjælp, til jer. Men hvis der er øjeblikke, hvor 

I i opfyldelse af Min lov føler behov for at gøre et arbejde af velgørenhed, og I ikke har nogen nødlidende 

i nærheden af jer, så vær ikke bedrøvet af den grund, og tvivl ikke på Mit ord. Dette vil være den samme 

time, hvor I bør bede for jeres fraværende brødre, som vil modtage min barmhjertighed, hvis I virkelig 

tror. 

33 Stræb ikke efter at vide mere end dine brødre. Forstå, at I alle vil opnå den viden, der passer til 

jeres udvikling. Hvis jeg gav jer mit lys, uden at I havde fortjeneste, ville I tro, at I var store, og I ville 

blive fordærvet i jeres forfængelighed, og jeres visdom ville være falsk. 

34 Jeg ønsker at se dig ydmyg. Men for at være sådan over for mig, skal du også vise det til din næste. 

35 Disciple, kærlighed og visdom er aldrig adskilte, den ene er en del af den anden. Hvordan kan det 

være, at nogle stræber efter at adskille disse to dyder? Begge er den nøgle, der åbner helligdommens porte, 

som vil give jer mulighed for at nå frem til den fulde viden om Min lære. 

36 Jeg har sagt til dig: "Vil du have mange venner? - Så gør brug af venlighed, ømhed, overbærenhed 

og barmhjertighed. For kun ved hjælp af disse dyder vil din ånd være i stand til at skinne på sin næstes vej, 

da de alle er direkte udtryk for kærlighed. For ånden indeholder kærlighed i sit inderste væsen, da den er 

den guddommelige gnist, og Gud er kærlighed. 

37 Med Min instruktion former jeg jer åndeligt, så I kan deltage i den åndelige festmiddag, hvor I kan 

nyde visdommens og den fuldkomne kærligheds mad. 

38 Forstå, at det er jeres skæbne at leve som jeg lærte jer, det vil sige i ydmyghed, i kærlighed, i 

åndeliggørelse, og at I derved lader en uudtømmelig strøm af næstekærlighed strømme gennem jeres 

væsen. 
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39 I Min undervisning viser jeg jer en bred horisont, og hvis I former jeres liv på samme måde som 

det, der var mit, så vær forvisset om, at I vil komme til sand hvile i Mit Rige. 

40 Mit værk forsikrer dig evig lykke i din ånd. Har du ikke hørt en sød og harmonisk stemme i dit 

hjerte, som taler til dig hver gang du gør noget godt, når du trøster eller giver en trøst, eller når du 

gavmildt giver tilgivelse? Hvem er han, der således taler til jer i jer selv og belønner jeres godhed? - Det er 

jeres Mester, som ikke adskiller sig fra sine disciple. 

41 Med denne undervisning får jeg dig til at forstå, at dyder er de eneste goder, der kan pryde din 

sjæl. Jeg fortæller jer også, at I kan sammenligne fejl, overtrædelser og onde følelser med klude, som I 

sommetider dækker jeres sjæl med. Jeg ønsker at se jer rene og prydede, for med elendighedens klude vil I 

ikke kunne stråle i jeres Faders universelle palads. 

42 Gode gerninger er det krystalklare vand, hvormed sjæle renser sig selv. Gør brug af det! 

43 Jeg taler således til jer, for at I kan forstå, at I er uden for jeres rige, og at I må vende tilbage til det, 

for Gud venter jer. 

44 Jeg vil gøre enhver mand til apostel og enhver apostel til mester. For jeg elsker jer med uendelig 

kærlighed, og før en eneste af jer går tabt, vil jeg hellere føle al den smerte, der er og var til stede i 

menneskeheden, på min ånd. 

45 I jeres hjerte siger I til Mig: "Mester, elsker du os så højt?" Men jeg siger jer, at I endnu ikke kan 

forstå min kærlighed, men at det burde være nok for jer at vide, at ethvert barn, der vender tilbage til Gud, 

er en skat, der vender tilbage til Faderen. - Jeg må henlede jeres opmærksomhed på, at alting vil vende 

tilbage til Guds skød. Alle de frugter, der er kommet ud af den skabende sæd, vil vende tilbage til hans 

kornkammer. 

46 O I elskede disciple, arbejd på jer selv, så I med stærk tro kan længes efter at nå det sande tempel, 

som er bygget i jer af min barmhjertighed. For der vil I finde mig, og jeg vil ledsage jer på jeres vej i jeres 

udvikling mod mig. 

47 Det er mig, der leder dig, for jeg er fuldkommen. Jeg ved altid, hvor jeg er på vej hen, og hvor jeg 

fører dig hen. Jeg er den gode hyrde, som beskytter jer, kærtegner jer og elsker jer på en sådan måde, at 

jeg ikke tøvede et øjeblik med at give jer den lektion med Mit offer på korset, som vil føre jer til det sande 

liv. 

48 Folk troede, at hvis de tog Jesu liv, ville de ødelægge Min lære, uden at vide, at de derved bidrog 

til Min forherligelse. 

49 Jeg er vendt tilbage til menneskeheden og vil gøre mig selv kendt på disse forsamlingssteder indtil 

1950 gennem mænd af ringe forståelse, som er bestemt af mig til denne opgave. Mens jeg kommunikerer 

med jer i denne form, vil jeg afvente ankomsten af de lærde, som vil sætte spørgsmålstegn ved og benægte 

mig. 

50 Dette ord, der er enkelt og ydmygt i sin form, men dybt i sin betydning, vil igen forvirre de lærde i 

deres arrogance og forfængelighed og bevise dem, at Kristus Frelserens lære ikke kan udslettes af nogen, 

fordi han er Livet. 

51 Ingen skal kunne gøre en ende på mig, jeg skal opstå igen, ligesom jeg opstod dengang, efter at et 

folk havde kastet mig ud af deres skød og dømt mig til en skændig død. Men hvis jeg nu viser mig på ny i 

denne verden, er det fordi jeg elsker jer alle. 

52 O lærde, filosoffer og læger! I vil lære, at jeg er jeres Herre, når I kommer for at spørge mig, for I 

vil se mig svare på jeres onde og ondsindede spørgsmål, og I vil tie stille ved mine modspørgsmål. Men 

hvis I er angrende og fortvivlede, vil jeg give jer beviser uden at I beder mig om beviser, og disse beviser 

vil være kærlighed og tilgivelse. 

53 Jeg er den eneste, der kan løse jeres konflikter, som virkelig helbreder jeres sygdomme, som 

kærtegner børnene og velsigner de ældre, som, når han taler til mennesket, kærtegner og oplyser dets ånd. 

Mennesker og århundreder vil forgå, men ikke Mit Trinitære Mariale Åndelige Arbejde. 

Sandelig, siger jeg jer, dette værk, som er min lov og min lære, vil oplyse menneskeheden. Tvivl ikke 

på min visdom, og anfæg ikke længere min retfærdighed. Hvis jeg tog imod din udfordring, ville et svagt 

pust fra mine naturkræfter være nok fra min side til at gøre din videnskab og dine teorier til støv eller til 

ingenting. Søg mig ikke som dommer, søg mig som Fader, for jeg er Kærlighed. 
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54 O elskede folk, hvis opgave det er at sprede Mit Ord blandt mennesker, som i dag er forstenet af 

deres materialisme - lær at elske dem og hav altid medfølelse med dem, som ikke forstår Min uendelige 

kærligheds lære. 

55 Luk dine læber for sladder, hån, domme og kritik. Læg dette tveæggede sværd, som gør ondt både 

til højre og venstre, når du svinger det, i skeden. Hvis I ønsker at kæmpe i mit navn, så tag kærlighedens 

sværd i brug. 

56 Luk dine læber, så de ikke taler bespottelser eller på ny skaber skam. I stedet skal I åbne jeres øjne, 

så I kan opdage det onde og adskille jer fra det. Men fordøm ikke jeres brødre og søstre, menneskeheden, 

for I hører til den og lider af de samme svagheder. Når dine læber og dit hjerte renser sig selv i 

omvendelsens og de gode gerningers vand, vil de begynde at tale med sandheden i mit ord, som jeg vil 

give dig. 

57 Hvis I skulle tale om Min Lære uden først at have fornyet og udrustet jer selv, i stedet for at vække 

troen i hjerterne, vil I kun modtage hån fra dem, der bliver informeret om jeres fejltagelser. Hvis derimod 

hån og kritik når jeres hjerter, efter at I har "set" og bedt, vil de ikke kunne skade jer, fordi I allerede har 

beskyttet jer med de våben, jeg gav jer, som er tålmodighed, barmhjertighed, mildhed og kærlighed. 

58 Vær ydmyg, og de, der elsker dig, vil gøre det i sandhed. Hvis du ikke har opnået denne udrustning 

af ånd og legeme, er det bedre for dig ikke at fortsætte med at forkynde mit ord, for det vil ikke lykkes dig 

at så min sæd med den renhed, som jeg har givet den til dig, og den vil altid blive blandet med dine 

ufuldkommenheder. Før du sår, skal du undersøge min undervisning og studere den, så du kan forstå og 

følge mine anvisninger. 

59 Hvis I ved, hvordan I kan acceptere et slag på den højre kind og tilbyde den venstre kind til jeres 

krænker som et tegn på tilgivelse, kærlighed og ydmyghed, så kan I stole på, at I vil begynde at blive mine 

disciple. Først når tilgivelse kommer frem blandt mennesker, vil deres broderskabskrige ophøre, og alle 

nationers enhed vil begynde. 

60 Med denne undervisning ønsker jeg at forhindre, at I en dag bliver hykleriske, at I taler om 

kærlighed, uselvisk hjælp og spiritualisering og gør det modsatte med jeres arbejde. Jeg siger jer dette, 

fordi der er nogle blandt jer, som proklamerer, at de elsker mig, men i deres hjerter er der ingen kærlighed 

til deres brødre. 

61 Jeg ønsker, at I skal være oprigtige i det åndelige og materielle, så jeg kan kalde jer mine værdige 

børn. For ellers vil min stemme nå uimodsigeligt frem til jeres ånd og kalde jer hykleriske, som jeg kaldte 

farisæernes sekt i den anden æra, der var et levende billede af en grav - hvidmalet, poleret og dækket af 

blomster udvendigt, men som kun rummede råd og død indvendigt. 

62 Jeg hører dem, der siger til mig: "Mester, vi synes, at det er en meget hård prøve at skulle vende 

venstre kind til den, der slog os på højre kind. Alligevel ønsker vi at være jeres disciple. 

63 O mennesker, som når de hører Mit ord, altid tager det i dets materielle betydning uden at stoppe 

op for at forstå det i dets åndelige betydning. Jeg siger jer, at ligesom I kan blive slået på kinden, kan I 

blive såret i hjertet, moralsk eller endog i sjælen. Men tro ikke, at denne prøvelse, som jeg beder dig om, 

er den største prøvelse, du kan bære. I denne tredje tid beder jeg jer om lidt mere, når jeg spørger jer i Mit 

Undervisningsord: Hvis jeres fars morder så sig selv forfulgt af menneskelig retfærdighed og bankede på 

jeres dør for at bede om beskyttelse, ville I så give ham husly uden at forråde ham, som et tegn på 

tilgivelse? 

64 Det er den prøve, jeg nu beder alle dem, der ønsker at være Helligåndens disciple i denne tid, om at 

bestå. 

65 Hvis I gennemfører denne lære i praksis, siger jeg jer sandelig, at I vil få en stor belønning. Men 

du skal ikke forvente belønningen, mens du er i denne verden. 

Endnu en gang opfordrer jeg jer til ikke at dømme jeres brødres handlinger, for som jeres dom vil 

være, vil jeres fordømmelse også være jeres fordømmelse. Overlad sagen til mig, hvad enten den er 

retfærdig eller uretfærdig, kendt eller ukendt, for jeg vil give dine brødre deres ret og dig din ret. 

66 Vær ydmyg i alle dine handlinger i dit liv, vær uvidende om dine medmenneskers visdom. 

67 Salig er den, som forbereder sig, for han skal høre mig i sandhed. Salig er den, der renser sig og 

adlyder sin Herres bud, for han skal se mig. "Salige er de fattige i ånden, for det er dem, der har 

himmeriges rige." 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 31  
1 Luk dine materielle øjne ved denne manifestation og løft din ånd op til din Skaber, for det er din 

ånd, jeg vil tale til. 

2 Jeg lovede at vende tilbage til dig og kunne ikke undlade at komme til denne aftale med din ånd. 

3 Vær i fred, lyt opmærksomt til mig og lad mit ords mejsel gradvist forme din ånd. 

4 Du har vandret meget rundt for at finde et sted, der kan give dig fred, men du har ikke fundet det. - 

Da I først kom til disse ydmyge steder for at høre mit ord, forestillede I jer ikke, at I i dem - fattige og 

uimponerende som de er - ville I finde den fred, I længtes efter. 

5 Jeg vil vinde dig for mig gennem kærlighed. Derfor giver jeg jer min instruktion, som er kilden til 

uudtømmelige velsignelser. Jeg vil efterlade jer denne kilde, så I i den kan modtage jeres brødre, de 

"rejsende", de "vandrende", med samme omsorg og kærlighed, som jeg modtog jer med. 

6 Mennesket lever ikke kun af brød, men også af mit ord. Der er en sult og tørst i dig, som ikke er 

fysisk, og for at få ny styrke søger du åndens vand og brød for at få ny styrke. Det var nødvendigt at 

smerte ramte jer, så I kunne forstå den undervisning, jeg gav jer i den anden æra. 

7 Nogle spørger mig forfærdet: "Herre, er menneskelig kærlighed forbudt og afskyeligt for dig, og 

godkender du kun åndelig kærlighed?" Men jeg svarer jer: "Vær ikke forfærdet. Den højeste og reneste 

kærlighed tilhører ånden. 

Men jeg lagde også et hjerte i legemlig materie, så det kan elske på jorden, og jeg gav mennesket sanser, så 

det gennem dem kan nyde alt, hvad der omgiver det. 

8 Jeg betroede menneskeliv til ånderne, så de skulle bebo jorden og derefter sætte deres kærlighed til 

Gud på prøve på jorden. Derfor delte jeg den menneskelige natur i to dele og gav den stærke del til den 

ene og den svage del til den anden: disse dele var manden og kvinden. Kun forenet kan de være stærke og 

lykkelige, og derfor har jeg indført ægteskabet. Den menneskelige kærlighed bliver velsignet af Mig, når 

den bliver løftet af Åndens kærlighed. 

9 Kærligheden, som kun føles gennem kroppen, er et særsyn for de sanseløse væsener, fordi de ikke 

har en ånd, som oplyser de rationelle væseners liv. Gode frugter må komme ud af foreninger med fuld 

åndelig forståelse, og lysånder må inkarnere i dem. 

10 Det er tid til at rense jeres frø, så I danner en familie, der er stærk åndeligt og fysisk. 

11 Forstå mig, mine børn, fortolk min vilje korrekt, året 1950 nærmer sig allerede. Husk, at det er det 

år, som jeg har angivet som afslutningen på denne proklamation. Jeg ønsker at finde jer udrustet til den tid, 

for kun de, der har opnået dette, vil forblive standhaftige på det åndelige modenhedsniveau, de har nået. 

Det vil være dem, der bærer sandt vidnesbyrd om mig. 

12 Kun de, der har åndeliggjort sig selv, vil være i stand til at afsløre Mit værk i dets nye form for 

manifestation. Men hvordan vil de gøre det for at få den nødvendige inspiration til at modtage Mine tanker 

og videregive Mine åndelige budskaber? - Ved at se og bede. 

13 Jeg ønsker, at alle skal gøre dette fremskridt, ikke kun nogle få, så jeres vidnesbyrd er til gavn for 

menneskeheden. Husk, at hvis nogle af jer tænker på én måde og andre på en anden, vil I kun skabe 

forvirring hos jeres brødre. 

14 Essensen af dette ord har aldrig ændret sig, siden Damiana Oviedo begyndte at tale det. Men hvor 

er resultatet af disse ord? Hvad er der sket med dem? - Skjult er udskrifterne af de guddommelige ord af 

undervisning, som var de første i denne tid, hvor Mit Ord er strømmet så rigeligt ud blandt jer. 

Denne lære skal komme frem i lyset, så I i morgen kan vidne om, hvordan begyndelsen af denne 

manifestation var. I vil således få hele Mit Ord i denne tredje æra, og I vil således kende datoen for Min 

første undervisning, dens indhold og datoen for den sidste undervisning, som Jeg vil give jer i 1950, når 

denne tidsperiode er forbi. 

15 I dag aner I endnu ikke det kaos, der vil herske i menneskeheden, efter at Mit Ord er ophørt. Kan I 

forestille jer den uro, som en sådan stat vil udløse blandt nationerne? - Der vil være løssluppenhed i 

ånderne, og du må være forberedt på at modvirke den. Husk, at med hver alder øges jeres ansvar, for med 

hver ny alder, o folk, har I større og større viden om Min Lov. 

Din arv er meget stor, og det er vigtigt, at du efterlader den til dine brødre, som har brug for den, før du 

forlader denne jord. 
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16 Gør dit hjerte følsomt, så du kan forstå mit ord, for du har endnu ikke forstået det. Hvis I ikke 

udstyrer jer selv, hvordan vil I så modtage og forstå min undervisning, når jeg i morgen overlader den til 

jer ved inspiration? 

17 Foren jer i sandhed og i ånd, så vil I ikke længere blive splittet, ikke engang i de største prøvelser. 

Kun én Gud, kun én vilje og kun ét ord har været sammen med jer. Derfor vil der i fremtiden ikke opstå 

nogen anden slags lov end den, jeg har givet jer nu. 

18 Bliv ikke svage, folkens! Husk hvert øjeblik, hvor jeg har kaldt dig stærk. Hvis jeg ikke har skuffet 

din tro og har bevist for dig, at det åndelige indhold i mit ord ikke kan ændres, hvorfor skulle du så skuffe 

dine brødre ved at være et dårligt eksempel for dem? Det er på tide, at du gradvist forbereder, hvad du vil 

efterlade som arv til de kommende generationer. 

19 Mange siger til mig i deres hjertes dyb: "Mester, kan du se, at vi er ved at blive utro? Er det 

muligt?" - Men jeg svarer det samme, som jeg sagde til mine apostle i den anden æra: "Vågn og bed, så I 

ikke falder i fristelse." For selv om I i dag kun er "små børn", som søger at blive forvandlet til mine 

disciple, vil jeres udholdenhed få jer til at opnå en ædel forsoning. Jeg vil ikke gå bort, før jeg har givet jer 

min sidste instruktion ved udgangen af 1950. 

20 Mærk Min kærlighed tæt på dig, overgiv dine bekymringer til Mig, tal med Mig i fred, og sandelig 

siger Jeg dig, at du bagefter vil føle dig styrket. Hvorfor kommer I til mig i frygt? Tror du, at jeg forråder 

dig over for dine brødre? 

21 Jeg hører jer sige til mig i jeres hjertes dyb: "Mester, hvordan skulle vi kunne blive modtaget af 

dig, når vi er så plettede af vores synder, og du er selve perfektionen?" 

22 Jeg svarer jer, I Menneskebørn: Tror I, at jeg ikke vidste, at I var urene, da jeg kom for at opsøge 

jer? - Jeg vidste alt, intet er ukendt for mig. Derfor har jeg henvendt mig til jer for at give jer Min 

Kærlighedslære, som vil redde jer fra enhver snare og hjælpe jer med at rense jer selv fra enhver synd. 

23 Hvorfor føler de fattige, verdens pariaer, at de er de mest uværdige for Min kærlighed? Er det, 

fordi de har hørt, at jeg er konge? - Hvor er I langsomme til at forstå den guddommelige lære! Har I ikke 

forstået, at jeg blev menneske i den anden æra for at give jer den største lektion i ydmyghed? Husk, at jeg i 

Jesus blev født blandt de fattige og levede blandt dem, at jeg gik med dem på stierne, at jeg besøgte deres 

hjem og satte mig til bords med dem, at jeg helbredte deres syge kroppe, kærtegnede deres børn, led og 

græd med dem alle. 

24 Se, her er den samme Herre, men i dag kommer han i ånd. Denne konge har hverken krone, 

purpurfarvet kappe eller scepter. Jeg lever simpelthen i perfektion og regerer med kærlighed. 

25 Hvorfor skulle Jeg manifestere Mig i prægtige paladser, med pomp og pragt og ceremonier, hvis 

det ikke er for Mig? Sandelig siger jeg jer, at de, der forestiller sig Mig i luksus og ydre pragt, har en 

fejlagtig opfattelse af, hvad Min Guddommelighed er. 

26 Der vil være mange, der vil undre sig over, at jeg som Kristus nu har givet mig selv 

guddommelighed, og de vil måske sige: "Hvordan kan det være, at du, som engang sagde, at han kun kom 

for at gøre sin Faders vilje, nu taler til os, som om du var Faderen selv?" - Men jeg svarer dig: Forstå, at 

Kristus talte som Guddom, da han var "Guds ord", og at ordet i dag igen taler til dig i Ånden. Derfor siger 

jeg jer, at Faderen, Ordet og Helligånden er én Gud. 

27 I er lavet af materie, som jeg har lagt en sjæl i, og jeg har udstyret den med en ånd. Er det derfor, I 

siger, at der bor tre personer i hver person? 

28 Disse tre kræfter udgør et enkelt væsen, selv om hver af dets dele udtrykker sig på forskellige 

måder. 

29 Når der i mennesket er fuldkommen harmoni mellem de tre naturer, som det er dannet af, ligner 

det den harmoni, der findes i Gud, for så er der kun én vilje i ham, nemlig at nå toppen af hans åndelige 

fuldkommenhed. 

30 Folk, i lang tid har jeg undervist jer i jeres kamp. Men kun de bliver hos mig, som har frigjort sig 

fra ambitiøse, materielle mål og har set deres formål med livet udelukkende i at lære åndelige lærdomme. 

Selv blandt dem, der allerede er rejst ud i det hinsides, er der mange, der lytter til Mig fra deres 

udviklingsstadie. 

Hvor mange af de "første" var ikke i stand til at holde ud og være trofaste mod Mig! De ønskede ikke 

at vente på, at de første frø skulle bære frugt. De vaklede i deres tro, tvivlede og forudså ikke den storhed, 
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der endnu skulle udgydes over de "sidste". Men når de vender tilbage, tiltrukket af dette folks råb og jubel, 

må de indtage den sidste plads. 

31 Dette bør tjene som en lærestreg for dem, der i dag, selv om de ser frøets formering, stadig tvivler 

på, at denne lære vil blomstre. 

32 Dematerialiser jer selv, fra i dag og fremover skal jeres hengivenhed over for Gud være yderst 

simpel, og derved forbereder I jer selv og gør jer klar til den ånd-til-ånd-forbindelse, som I skal have med 

jeres Herre. I dag må jeg stadig tale til jer gennem disse legemers formidling, så I kan blive styrket i jeres 

tro og føle, at jeg er tæt på jer i jeres hjertes dybder. 

33 Opfyld (jeres opgave), folk, og jeg vil opfylde jer (mine løfter). Vidner om mig, og jeg vil gøre det 

om jer. Befri jer selv fra al egoisme, hvis I ønsker at tilhøre i sandhed til Mine arbejdere, som skal gøre 

Mit Ord kendt blandt mennesker. Hold op med kun at bekymre jer om jer selv og begynd at bekymre jer 

om jeres medmennesker. Jeg ønsker, at du skal opdage den største lykke, der kommer af at lindre andres 

smerte. 

34 Med mit trøstende, lysende og kærlige ord bringer I jeres brødre den balsam, som jeg har betroet 

jer, til jeres brødre. 

35 En dag vil du forstå, at åndens visdom er bedre end intellektets videnskab; for menneskets 

intelligens opdager kun det, som ånden åbenbarer for ham. Jeg giver jer dette hint, fordi mange af jer vil 

sige: "Hvordan skal jeg helbrede de syge, hvis jeg ikke kender videnskaben om helbredelse?" 

36 Hav barmhjertighed med jeres brødre, hav tro, vær gode til at bede og gør jer værdige til at 

modtage min nåde med disse fortjenester. Sandelig, siger jeg jer, så vil I opleve, hvordan det er muligt at 

udføre mirakler. 

37 Hvis der trods Mine anvisninger er nogen, der tvivler på, at dette ord stammer fra Faderen, så lad 

ham spørge Mine arbejdere, dette folk, der følger Mig, og han vil få tusindvis af vidnesbyrd, der vil 

fortælle ham om virkelige mirakler, der vil forbløffe de videnskabsmænd, der lærer dem at kende. 

38 Hør godt efter: Når jeg er holdt op med at give jer mit ord, så lad dette folk være såere af min 

åndelige sæd. Men jeg spørger dig: Hvad vil du beslutte dig for med hensyn til de instruktioner, du har 

modtaget fra Mig? Vil du være villig til trofast at videregive mine inspirationer? - Lov mig intet om, hvad 

I vil gøre i de dage, men bliv hellere ved med at lytte til denne undervisning og fordyb jer i den. I dag er I 

forenet omkring Mesteren, men I ved ikke, hvor mange af jer der i "morgen" vil vende mig ryggen ved at 

være ulydige over for mine bud. 

39 Lad ikke årene gå ubrugt forbi dig, men sørg hver dag for at tage endnu et skridt fremad på den 

åndelige vej. Gå med faste skridt, gå ikke i hast for at føle sig foran andre, for det ville være meget 

smertefuldt at snuble. 

40 Jeg ønsker, at I bliver stærke gennem jeres tænkning, gennem intuition, gennem åndeliggørelse af 

jeres værker, så I ikke forårsager den mindste smerte i jeres liv og gør jer klar til at lindre alle de lidelser, 

der dukker op på jeres vej. 

41 Jeg har givet jer mange lærdomme, o folk, nogle mere dybtgående end andre. Jeg taler til alle mine 

børn, til dem, der går forud og til de "sidste". Det er nødvendigt, fordi der hele tiden kommer nye "små 

børn" til, som ønsker dette ord, og ligesom jeg gjorde med jer, vil jeg begynde med at give dem den 

enkleste undervisning. 

42 Jeg spørger de "sidste": Tror du, at du ikke har nogen åndelig mission? Føler du dig ikke ansvarlig 

for menneskeheden? Hvis I tror det, tager I fejl, for jeres gaver og missioner er lige så store som dem, I ser 

dem, jeg bruger til at give jer min instruktion. De tænkte det samme som jer, da de først hørte mig, og se 

på dem nu: Hvor tog de dog fejl! 

43 Bliv på denne vej, for snart vil du forstå alt det, du har, og hvilken mission du skal udføre på 

jorden. 

44 Forstå, at jeg, jeres Gud, ikke har haft nogen begyndelse og heller ikke vil få en ende. Jeg er evig, 

og i denne tid åbenbarer jeg jer mange af det åndelige livs hemmeligheder. Denne viden vil få dig til at 

opfylde loven i kærlighed og troskab mod din skæbne. 

45 Tiden er kommet, hvor jeg åbenbarer nye lærdomme for jer, og det virker på jer som om Faderen 

vendte tilbage til sine børn efter lang tids fravær. 
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46 Jeg gav dig gaven af fri vilje, for din sjæl blev sat i begyndelsen af en lang rejse, hvor målet for 

dens rensning og fuldkommenhed er ved slutningen af den. For at nå denne lykke må du nå frem til den 

gennem kærlighedens, troens og standhaftighedens fortjenester. 

47 Hvor smuk er den frie viljes gave, og hvor dårligt har mennesket brugt den. Men efter denne lange 

erfaring vil ånden rejse sig, hævde sig over verdens lidenskaber og bruge denne velsignede frihed til kun at 

forherlige sin Fader. 

48 Blomsterne springer ud af planterne og giver mig deres duft. Det er deres skæbne, som de ikke kan 

undslippe, fordi de mangler ånden og dermed frihedens gave. Fuglene tilbyder Mig deres sang, men de 

kunne ikke gøre andet, for det er det, de blev skabt til, og de har ingen fri vilje. 

49 Hvor stor vil din fortjeneste ikke være den dag, hvor du også vil være som blomsterne eller 

fuglene, selv om hjertet i kraft af den frie vilje gerne vil lede dig på afveje med sine lidenskaber fra vejen 

til at udføre dine opgaver. Det vil være åndens tid, for den vil indtage sin retmæssige plads, og det vil også 

være materiens tid, når den indrømmer sin underordnede position, og begge lader sig lede af 

samvittigheden. Den harmoni, der så vil eksistere i mennesket, vil være den samme som den, der eksisterer 

i alle skabte ting. Min tilstedeværelse vil ikke kun blive genkendt, men også mærket af folk. 

50 Tiden nærmer sig, hvor menneskene vil give Mig den sande hyldest, hvor de vil holde op med at 

brænde den røgelse, som de har tilbudt Mig siden de første dage - en røgelse, der ikke altid har talt til Mig 

om rene gerninger, men som ofte har været gennemsyret af menneskelig ondskab. Den hyldest, der vil 

erstatte røgelsen, vil være jeres kærlighed, som vil nå Mig. 

51 Du ved, at du blev skabt "i mit billede og lighed", men når du siger det, tænker du på din 

menneskelige form. Jeg siger jer, at mit billede ikke er der, men i jeres ånd, som - for at blive som mig - 

må fuldkommengøre sig selv ved at praktisere dyderne. 

52 Jeg er Vejen, Sandheden og Livet, jeg er Retfærdigheden og det Gode, og alt dette kommer fra den 

guddommelige Kærlighed. Forstår du nu, hvordan du skal være for at være "i mit billede og lighed med 

mig"? 

53 Årsagen til din skabelse var kærlighed, den guddommelige længsel efter at dele min kraft med 

nogen; og grunden til at jeg gav dig viljefrihed var ligeledes kærlighed. Jeg ønskede at føle mig elsket af 

mine børn - ikke betinget af loven, men af en spontan følelse, som frit ville bryde frem fra deres ånd. 

54 Mennesker, der er blevet revet med af deres lidenskabers voldsomhed, er sunket så dybt ned i deres 

synder, at de har opgivet alt håb om frelse. Men der er ingen, som ikke kan helbredes. For sjælen vil - når 

den har overbevist sig selv om, at de menneskelige storme ikke vil ophøre, så længe den ikke lytter til 

samvittighedens stemme - rejse sig og opfylde Min lov, indtil den når målet for sin skæbne, som ikke er på 

jorden, men i evigheden. 

55 De, der tror, at tilværelsen er meningsløs, og som tror, at kamp og smerte er nytteløse, ved ikke, at 

livet er den mester, der former, og smerten er den mejsel, der fuldender. Tro ikke, at jeg har skabt smerte 

for at give dig den i en kalk, tro ikke, at jeg har fået dig til at falde. Mennesket blev ulydigt af egen drift, 

og derfor må det også selv rejse sig op af egen kraft. Du skal heller ikke tro, at kun smerte vil gøre dig 

fuldkommen; nej, du vil også nå mig gennem kærlig aktivitet, for jeg er kærlighed. 

56 Hvis jeg har sat dig på en lang og vanskelig vej, så husk, at jeg ledsager dig på den, fortsætter med 

at undervise dig og hjælper dig med dit kors. Og for at give jer bevis på, at jeg er med jer, er jeg gået så 

langt som til at blive menneske, at jeg er blevet synlig og kan røres. Men I er tåbelige i jeres domme, I 

tvivler, når I ser Mig menneskeliggjort og siger, at det ikke er muligt for jeres øjne at se Gud. Men når jeg 

fortæller jer, at jeg er Ånd, siger I: "Hvordan er det muligt at genkende og tro på noget, som I ikke kan 

se?" 

57 I har nået et udviklingsniveau, hvor I kan forstå Mig i Mit Guddommelige Væsen og føle Mig som 

Ånd. Åndens udvikling og reinkarnation har gradvist forberedt jer til at modtage min nye lære. 

58 Når det mørke, der har omsluttet menneskeheden, spredes, og det bliver lyst i ånderne, vil de føle 

tilstedeværelsen af en ny tidsalder, fordi Elias er kommet tilbage til menneskeheden. Men da de ikke 

kunne se ham, var det nødvendigt, at hans ånd manifesterede sig gennem det menneskelige sind, og han 

viste sig for seerne i profeten Elias' symbol: over skyerne i sin brændende vogn. 

59 Elias er kommet i denne tid som en forløber for at forberede mit komme. Han er kommet som en 

profet for at forkynde jer den nye tidsalder med dens kampe og prøvelser, men også med visdommen i 
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dens åbenbaringer. Han kommer med sin lysvogn for at invitere dig til at stige på den, for at bære dig op 

over skyerne og bringe dig til det åndelige hjem, hvor freden hersker. Stol på ham som den gode hyrde, 

følg ham åndeligt, ligesom folket fulgte Moses i den første æra. Bed om, at han må hjælpe dig med at 

opfylde din mission, og hvis du ønsker at følge ham, så gør det. 

60 Før Elias blev ført bort af den brændende vogn og ført op i himlens højder, bad Elisa ham om at 

overføre sin profetiske gave og ånd til ham, så han kunne blive som Elias havde været på jorden, og Elias 

efterlod ham sin kappe som bevis på, at han opfyldte sin discipels ønske. Men Elias' ånd og hans 

profetiske gave var i Elisa som et tydeligt tegn på den åndelige forbindelse med mennesker og åndens 

reinkarnation. 

61 I enhver tidsalder og med enhver guddommelig åbenbaring viser Elias sig for folket. 

62 Messias var endnu ikke kommet til jorden, ikke meget længere ville han blive født som menneske, 

og allerede nu var profetens ånd inkarneret i Johannes, som senere blev kaldt Døberen, for at forkynde, at 

Himmeriges Rige var nært forestående, hvilket ville være Ordets tilstedeværelse blandt mennesker. 

63 Senere, da jeg forvandlede mig selv på Tabor-bjerget for at vise mig i ånden for nogle af mine 

disciple, kom Elias sammen med Moses for at tage plads ved siden af sin Herre. På denne måde gav han 

forståelse for, at han var blevet betroet en fremtidig tid, hvor han skulle gøre sin tilstedeværelse mærkbar 

for menneskeheden for at vække menneskets sovende ånd til et lysende og fuldkomment liv. 

64 Dette er den tid, der er betroet Elias til at vække menneskeheden. Han er den forløber, der vil gå 

fra folk til folk, fra nation til nation, fra person til person for at tale til dem, som Johannes gjorde i sin tid 

ved Jordanens bred, da han talte til folkemængderne og sagde til dem, at de skulle forberede sig, fordi 

Guds rige allerede var nær. Nu vil han med sin åndelige stemme sige til dem, at de skal samle sig indad, 

fordi Herrens tilstedeværelse som Helligånden er hos folket. 

65 Når Elias har forberedt menneskeheden og forberedt Herrens veje, vil han vende tilbage til 

Faderen. 

66 Når det sker, skal du ikke bede ham om at overlade dig sin kappe, som han overlod den til Elisa; 

for han har givet sig selv åndeligt til kende, tiderne er ændret, og du skal glemme symbolerne. Men han vil 

efterlade jer den profetiske gave som en gave af kærlighed og som et vidnesbyrd om, at han var iblandt jer. 

67 Udrust jer selv, disciple, lær af mig, så jeg kan sende jer ud blandt menneskene for at gøre min 

manifestation kendt som Helligånden og sige til dem som Johannes: "Omvend jer, for himmeriges rige er 

kommet tæt på menneskene." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 32  
1 Forbered jer, for jeg ønsker, at I klart skal forstå den åndelige betydning af mit ord, som jeg 

præsenterer jer for i denne tredje æra. 

2 I er stadig små børn, men I burde allerede være store disciple, fordi I har levet i flere inkarnationer. 

Kun i den første tid skal I være børn for at vokse til unge mænd i den anden tid og blive modne i den tredje 

tid. 

3 Jeg har altid set jer som små børn. I din åndelige barndom levede du uskyldigt, utilstrækkeligt 

udviklet i dine evner og følelser, uden viden om dit livs begyndelse. Da modtog I Min første undervisning 

og mine første åbenbaringer. 

I den anden æra bør I allerede være unge mennesker, der lever i fuld åndelig ungdom i en ophøjet form. 

Men jeg fandt jer undertrykte, undertrykte, bundet af ritualer og traditioner, og da jeg så, at I ikke havde 

gjort brug af min lære, kom jeg for med mine eksempler på barmhjertighed og kærlighed at vise jer den 

vej, der skal føre jer til det forjættede land, og for at forberede jer på den nuværende fase med ny lære, som 

jeg har lovet at give jer. 

Jeg sagde til jer, at I skulle være stærke, at I skulle kæmpe for ikke at falde i en ny trældom. Men hvad 

har I gjort af min undervisning? - I kender stadig ikke min lære. Hvorfor har I glemt det løfte, I fik om, at 

jeg ville komme tilbage til jer åndeligt? Jeg er til stede i ånden, som jeg tilbød jer, men I genkender mig 

ikke. 

I spørger, hvorfor jeg kalder jer Israel, og I kræver beviser fra mig for at kunne tro. - Hvorfor har I 

overgivet jer til afgudsdyrkelse og mysticisme* og forveksler materielle tilbedelseshandlinger med åndelig 

tilbedelse af Gud? Jeg finder jer forvirret af den falske lære, som jeres brødre har ført jer på afveje fra 

vejen til jeres højere udvikling. 
* Dette henviser til troen på, at alene modtagelsen af et sakramente eller deltagelsen i en pilgrimsrejse udløser en 

mirakuløs kraft. 

Du klager, fordi du mangler frihed. Jeg ser, hvad I har lidt gennem det bitre bæger, som I har tømt helt 

ud. Men tro ikke, at jeg har tugtet dig: Nej, jeg har altid ønsket at lede dine skridt, så du ville elske mig 

som Fader og føle min guddommelige beskyttelse. 

4 Der er gået mange århundreder siden den dag, hvor jeg gav jer mit ord og mine sidste formaninger 

gennem Jesus; men i dag viser jeg mig for jer som Helligånden for at opfylde mit løfte til jer. Jeg er ikke 

blevet menneske, jeg kommer i Ånden, og kun de, der er udrustet, kan se mig. Mens I tror på mit ord og 

følger mig, accepterer andre ikke min manifestation og benægter den. Jeg måtte give dem store beviser, og 

takket være dem har jeg efterhånden overvundet deres vantro. 

Den kærlighed og tålmodighed, som jeg altid har manifesteret over for jer, får jer til at forstå, at kun 

jeres Fader kan elske og instruere jer på denne måde. Jeg våger over dig og gør dit kors let, så du ikke 

snubler. Jeg lader dig føle min fred, så du kan gå din vej fuld af tillid til mig. 

5 I har altid lidt, fordi I ikke har lyttet til mit eksempel på ydmyghed. I har ikke tænkt på, hvor lavt 

jeg er kommet ned for at gøre mig selv hørbar og forståelig for jer. Men jeg tilgiver jer, for I hører til det 

første folk, de førstefødte. 

Lev efter mit eksempel og sørg for, at menneskeheden elsker mig, at de nærmer sig mig. For folk 

forstår ikke længere, hvordan de skal søge Mig, de føler ikke længere Mit nærvær, de anerkender ikke 

Mine goder og tilskriver Mine mirakler til tilfældigheder. De stoler ikke på mig og lever uforsigtigt i deres 

store forvirring. 

Jeg har fortalt jer, at intet blad fra træet bevæger sig uden min vilje. I ved, at jeg styrer universet med 

mine kærlighedslove, at alle væsener er lydige mod mig. Det er kun mennesket, der forsøger at omgå disse 

love uden at ville gøre god brug af sin frie vilje. 

6 Hvil dig fra livets omskiftelser. I dag er du bøjet ned af dine lidelsers vægt, der er smerte i din ånd, 

og tårer af anger vælder frem fra dine øjne for dine overtrædelser. - I er blevet fejlbedømt, fordi I har fulgt 

min sag. Men jeg har sagt jer, at hvis I forbereder jer, vil I være i stand til at overvinde og bære jeres 

brødres domme med den styrke, som udøvelsen af næstekærlighed vil give jer. 

7 Det er ikke for ingenting, at jeg har valgt jer som redskaber til at sprede mit ord. Jeg sætter min lid 

til dig. Jeg betroede jer en vanskelig mission, som er at bringe frelse til jeres brødre gennem jeres 
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eksempel. Frøet er i dig, det er det samme frø, som jeg gav dig liv gennem fra begyndelsen. Som et 

resultat af dit arbejde og din omsorg forventer jeg gode frugter fra din sæd. Gør lys over det kors, du 

bærer, ved med kærlighed at opfylde den mission, som jeg har betroet dig. Afslut dit arbejde, frygt ikke 

kroppens død, husk at din ånd aldrig vil dø. Det vil kun skille sig af med den kropsmasse, som det fik som 

redskab til at leve på jorden, og som, når dets opgave er fuldført, vil betale sin tribut til jorden. Men din 

ånd vil blive fri til at begive sig ud til ubegrænsede horisonter, og dermed begynder et nyt liv for dig, hvor 

du vil finde belønningen for dit arbejde i denne verden. 

8 Afvis fejlagtige skikke og traditioner. Brug lyset i Min undervisning, så at jeres tvivl kan blive 

fjernet og mysterierne opklaret, som det er Min vilje. 

9 Jeg viser jer åndens sande liv, så I ikke lever under ubegrundede trusler og ikke opfylder Min Lov 

kun af frygt for straf, som de har talt til jer, som ikke forstod (korrekt) at fortolke Mit Ord. Forstå Min 

Lov, den er ikke kompliceret eller svær at forstå. Ingen, der kender den og handler i overensstemmelse 

med den, vil blive gjort til skamme, og han vil heller ikke give plads til falske ord eller forudsigelser, 

misforståelser eller dårlige fortolkninger. Min lov er enkel, den viser altid den vej, som du skal følge. Stol 

på mig, jeg er den vej, der vil føre dig til den hvide by, til det forjættede land, der holder sine porte åbne i 

forventning om din ankomst. 

10 Det har været mig en fornøjelse at give jer en arv, som ikke kun tilhører jer, men hele 

menneskeheden. I har modtaget så meget, at I har pligt til at dele denne overflod med alle, der beder om 

det. Bær lyset til jeres brødre, som søder for deres overtrædelser i fængslet, trøst de syge, "salve "* dem 

med jeres kærlighed, som jeg gjorde i den anden æra, og I vil se Min Barmhjertigheds balsam flyde over 

dem. Opmuntrer de trængte, lær dem at overgive sig og giv dem ny styrke. På denne måde vil du bruge 

dine gaver og føle dig styrket. 
* Se note 1 i bogens bilag 

11 Du har en verden af dydige ånder omkring dig, som kommer dig til hjælp. Bed trofast og ærbødigt 

om det, og du vil modtage deres fordele. Kald dem uden nogen præference, for de er alle blevet forberedt 

af Mig på samme måde, de har alle gjort sig værdige til at komme menneskeheden til hjælp i denne tid. 

Efterlign deres eksempel og foren jer med dem i det høje mål om åndelig fremgang. 

Jeg har tilladt denne "åndelige verden "* at undervise jer, og i den kamp, der nærmer sig, vil de være 

uovervindelige soldater og jeres forsvar. 
* Se note 2 i tillægget 

12 Min lov er ikke begrænset, den er uendelig, og du kan opfylde den på mange måder. Jeg kræver 

ikke, at I skal udføre perfekte gerninger, men I skal studere det og fordybe jer i det, så I kan anvende det i 

praksis. 

13 Jeg ønsker ikke, at I skal betragte disse "øjeblikke" her som tabt eller dårligt brugt, efter at I har 

hørt Mit Ord i så lang tid. Hvis I holder ud, vil det lykkes jer at åndeliggøre jer selv, og så vil I være som 

en åben bog over for jeres brødre. - Efter 1950 kommer du op på et højere niveau. Jeg vil fortsætte med at 

kommunikere med dig gennem inspiration, og folket vil modtage dine ord som budskaber, jeg sender dem. 

Til den tid vil du indse, hvor klog og dybtgående Min undervisning har været. 

14 Efter 1950, det år, hvor Min manifestation i denne form vil slutte, vil menneskeheden gennemgå 

store prøvelser. Naturen vil blive udsat for omvæltninger, alt vil blive rystet, tegn på opløsning vil dukke 

op på alle områder. Forbered jer og stå ved de svage i den tid, for mange vil bukke under i disse prøvelser. 

15 Året 1950, som nogle frygter og andre længes efter, vil snart komme. Mange sekter og religioner 

tænker på denne dato og venter på de begivenheder, der vil ske omkring dette tidspunkt for at dømme Mit 

Arbejde. Andre vil spørge om årsagen til det jordiske kaos, og du vil tale til dem i mit navn og forkynde 

dem, at efter dette kaos vil menneskeheden opnå den længe ventede fred. 

16 For jeg er ikke ufølsom over for jeres lidelser, de kommer til mig og volder mig smerte. Hvorfor 

betragter I jer selv som fremmede, selv om I bor i det samme hjem, som er denne verden, og hvorfor 

adskiller I jer i racer, klasser og trosretninger? Jeg lover jer, at jeg vil fjerne grænserne og bringe alle 

tættere sammen. Kroner og scepter vil falde, magt vil forsvinde, og det samme vil rigdom, for det er på 

tide, at disse forskelle ophører med at eksistere. Den dag vil komme, hvor I alle vil besidde jorden lige 

meget. Du vil gå fra den ene stang til den anden uden at nogen kan stoppe dig. 
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17 Hykleri, ond vilje og forfængelighed vil forsvinde for at give plads til kærlighed og harmoni. Og 

den klagesang, som stiger op til Mig fra enker og forældreløse, fra mangel på brød, fra fredsløshed og 

glædesløshed, vil blive til en lovsang af kærlighed og taknemmelighed, som vil bryde frem fra alle Mine 

børn. 

18 I føler jer ikke urolige i jeres nation, fordi I nyder fred og velvære. Men jeg siger jer, at I ikke skal 

stole for meget på dette. I må ikke sove, men våge og gøre jer fortjeneste, hvis I ønsker at bevare denne 

fred. 

19 Arbejdere, jeg opsøger jer i prøvelser, som jeg gjorde det på et andet tidspunkt med den tålmodige 

Job. Men tro ikke, at jeg gør det med et ønske om at få dig til at lide. Nej, det er med henblik på at gøre din 

ånd stærk i denne lidelsens smeltedigel. 

20 Forsøg ikke at vise jer rene over for mig, når jeres samvittighed anklager jer for jeres overtrædelser 

og synder. Det er bedre, hvis du bekender dig over for din Fader og lader hans ord rense dig for enhver 

plet som en rensende strøm. Så vil du føle dig værdig til at træde frem for dine brødre for at undervise dem 

i den sandhed, som min lære indeholder. 

21 Min fred er i jeres nation. Vågn og bed, så du ikke mister denne nåde gennem dine onde gerninger. 

Bevar min fred, saml min visdom som en skat. - Har I ikke fået kendskab til, hvordan krigen lurer på jer, 

banker på jeres døre og lægger snarer for at fælde jer? Men hvis du forstår at holde øje, skal du ikke 

frygte, for jeg vil stå dig bi, så du kan sejre i din kamp. 

22 Jeg er HERREN, som til alle tider har frelst dig fra døden. Jeg er den eneste Gud, som altid har talt 

til dig. Kristus var mit ord, som talte til dig gennem Jesus. Han sagde til jer: "Den, der kender Sønnen, 

kender Faderen." Og den Helligånd, som taler til jer i dag, er også Mig, for der er kun én Helligånd, kun ét 

Ord, og dette er mit. 

23 Hør, mine disciple: I den første tidsalder gav jeg jer loven, i den anden lærte jeg jer den kærlighed, 

hvormed I skal fortolke disse bud, og nu i denne tredje tidsalder sender jeg jer lyset, så I kan gennemskue 

meningen med alt det, der er blevet åbenbaret for jer. 

24 Hvorfor ønsker I så at opdage tre guddomme, hvor der kun findes én Guddommelig Ånd, som er 

Min? 

25 Jeg gav loven til de første mennesker, og alligevel fortalte jeg Moses, at jeg ville sende Messias. 

Kristus, i hvem jeg gav jer mit ord, sagde til jer, da hans mission allerede var ved at være slut: "Jeg vender 

tilbage til den Fader, fra hvem jeg er udgået." Han sagde også til jer: "Faderen og jeg er ét." Men derefter 

lovede han at sende jer Sandhedens Ånd, som efter min vilje og efter jeres udvikling ville oplyse mysteriet 

om mine åbenbaringer. 

26 Men hvem kan kaste lys over Mine hemmeligheder og forklare disse mysterier? Hvem kan løsne 

seglene på min visdoms bog uden mig? 

27 Sandelig siger jeg jer, at Helligånden, som I i øjeblikket tror er noget andet end Jehova og Kristus, 

ikke er andet end den visdom, som jeg giver jeres ånd kendskab til for at få jer til at forstå, se og føle 

sandheden. 

28 I dag gør jeg jer klar til at modtage mit ord, så det kan falde som dug på tørstige planter, som 

krystalklart vand, der slukker jeres ånds tørst. Jeg modtager jer i Min Faderlige kærlighed som ømme 

børn. 

29 Du er begyndt at tage dine første skridt på fast grund. Men hvis I stopper op og senere ikke lytter 

til mine bud, så blokér ikke vejen for jeres brødre, dem, der kommer efter jer, fulde af længsel efter at 

tjene mig, dem, der har forberedt sig og venter på mig. Hvad kan du lære, hvis du ikke lærer min lektie? 

træng ind i mit værk og lad jer oplyse, så I kan forstå mig. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og 

slutningen på enhver undervisning. 

30 I denne tid meddeler jeg jer de besøg, der skal finde sted. Tre fjerdedele af jorden vil forsvinde, 

smerte vil banke på alles dør, og verden vil lide store lidelser. Men hvis I forbereder jer, vil et område 

blive frelst gennem en af jer. 

Den videnskab, som mennesket har opnået, vil ikke være tilstrækkelig til at helbrede de mærkelige 

sygdomme, der vil opstå. Så vil du forstå, at du må hæve dig over det jordiske for at helbrede og forhindre 

ondskab. "Israel" vil befri menneskeheden fra store prøvelser. Men hvor meget skal I ikke udstyre jer selv 
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for at opfylde jeres skæbne. Apostlene i denne tid vil gå fra land til land og bringe det gode budskab, og 

deres gaver vil være som en uudtømmelig kilde, der flyder over til alle mennesker. 

31 Med hvert mirakel, jeg giver dem, vil de vække troen hos nye apostle, og deres mission vil være 

stor. Men ve dem, hvis de bliver forfængelige, for så vil de miste deres gaver. 

32 Respekter de gaver, der er givet til jeres brødre. Pas det træ, som jeg har betroet jer, for I er alle 

arbejdere på en og samme mark. Min barmhjertighed følger dig overalt, jeg kender dine gerninger og 

tanker. Se efter og bed, for folk har brug for din bøn for deres åndelige udvikling. 

33 Mange af jer tror, at jeres lidelser er i strid med Faderens kærlighedslov, fordi I tænker: "Hvis jeg 

er et Guds barn, hvis den allestedsnærværende Fader har skabt mig, hvorfor lod han mig så falde, hvorfor 

skabte han mig ikke lydig, god og fuldkommen?" 

34 Sandelig, siger jeg jer, I har ikke tænkt over, hvad I tænker. Det, som du ser som en modsigelse af 

mine love, er netop en bekræftelse af Kærlighedsloven. Men for at I kan forstå det bedre, skal I lytte godt 

efter: 

På den guddommelige himmelstige er der et uendeligt antal væsener, hvis åndelige perfektion gør det 

muligt for dem at tage forskellige trin alt efter deres udviklingsgrad. Din ånd blev skabt med passende 

kvaliteter til at udvikle sig på denne fuldkommenhedsstige og nå det mål, der er fastsat i Skaberens høje 

råd. 

35 I kender ikke disse ånders skæbne, men jeg siger jer, at den er perfekt ligesom alt det, jeg har 

skabt. 

36 I forstår stadig ikke de gaver, som Faderen har givet jer. Men bare rolig, for senere vil du blive 

opmærksom på dem og opleve, hvordan de bliver fuldt ud afsløret. 

37 Det uendelige antal ånder, der ligesom din sjæl bebor forskellige livsplaner, er forenet indbyrdes af 

en højere magt, nemlig kærlighedens. De blev skabt til kamp, til deres højere udvikling, ikke til stagnation. 

De, der har opfyldt mine bud, er blevet store i guddommelig kærlighed. Jeg vil dog minde dig om, at selv 

når din ånd har opnået storhed, magt og visdom, vil den ikke blive almægtig, da dens egenskaber ikke er 

uendelige, som de er hos Gud. Ikke desto mindre vil de være tilstrækkelige til at bringe dig til toppen af 

din fuldkommenhed på den lige vej, som din Skabers kærlighed har udstukket for dig fra det første øjeblik. 

38 Ved jeres skabelse gav jeg jer den frie vilje, så I ved jeres egen vilje skulle forherlige mig gennem 

den kærlighed og barmhjertighed, I uddeler til jeres brødre. 

39 Et sind uden fri vilje ville ikke være en skabelse, der er det højeste væsen værdig. Det ville være et 

inaktivt væsen uden stræben efter perfektion. 

40 I dag lever I stadig et materialistisk liv på grund af manglen på broderskab. For i det åndelige rige 

lever alting i perfekt harmoni. 

41 Manglende forståelse af den guddommelige kærlighed forårsager en tilbagegang for ånden, som 

kun kan undgås ved at vende tilbage til den rette vej, til uigenkaldelig omvendelse og lydighed. 

42 I jeres nuværende verden har jeres brødre, der dyrker videnskaberne, ikke ført jer til toppen af jeres 

udvikling. De har ført jer til smerte, til afgrunden og arrogance. Men på intet tidspunkt har jeg forladt jer, 

det er jer, der tøvende har besvaret mit kærlighedsopråb. 

43 Da I har misbrugt den kærlige og retfærdige frihed, som jeres Fader gav jer, må I rense jer selv 

med smerte og tårer fra de pletter, I har sat på jeres sjæl. Ikke desto mindre vil den, der søder for sine 

overtrædelser med overgivelse, opnå sin højere udvikling, og hans opstigning vil være hurtigere end hans 

fald. 

44 Gennem mange århundreder har jeg givet jer eksempler og beviser på ømhed, på guddommelig 

kærlighed, som nogle gange har kunnet røre jeres hjerter og få jer til at udbryde: "Jeg elsker dig, Herre, jeg 

beundrer dig". Men jeg spørger dig: Hvis I elsker mig, hvorfor efterligner I mig så ikke og gennemfører 

min lære i praksis? Hvorfor har I fjernet jer fra det åndelige liv og dermed forsinket jeres udvikling? Hvor 

vover du at give Gud skylden for dine egne fald, din smerte og din uforsigtighed? 

45 I dag, når jeg kalder på jer, lytter I ikke alle til mig. Ikke desto mindre lover jeg jer, at alle stadig 

vil lytte til mig, og at ingen af mine børn vil gå tabt i Åndens evighed. 

46 Nogle vil søge Mig til gengæld for Min kærlighed, andre, der er nedbøjet af smerte, vil bede om at 

Min barmhjertighed må afværge deres lidelsesbæger. 
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47 Jeg udvider det budskab, som jeg gav jer gennem Jesus. Men du ønsker endnu ikke at forlade de 

usikre stier, som du har bevæget dig på. 

48 Vil du beskylde mig for alt det, som ikke kommer fra mig, men som du selv er skyld i? - Jeg bad 

jer om at så kærlighed, men i stedet har I sået had. Ønsker du at høste kærlighed? 

49 Jeg har lært jer at leve et simpelt, rent og generøst liv i fred, og I insisterer på at leve i en konstant 

krig med had, materialisme og vanvittig ambition. 

50 Du beder næsten altid Gud uden at vide, hvad du beder om, men du giver aldrig Gud det, han 

beder dig om, for din egen skyld. 

51 Når du er blevet så forfængelig og så fortabt i den guddommelige lære, hvordan kan du så bede 

Gud om at give dig det, du ikke ved, hvordan du skal bede om, eller om at styre universet efter dine ideer 

eller din vilje? Sandelig, siger jeg jer, universet ville ikke vare et sekund, hvis han lod jer styre det efter 

jeres menneskelige luner. 

52 Jeg har givet dig endnu en dråbe af guddommelig visdom. Jeg vil give dig flere oplysninger i de 

kommende lektioner. Men tag ikke imod min undervisning uden at tænke grundigt over den. Det hjælper 

dig kun til at føle Min udstråling, som vil fylde dig med lys, så du bedre kan forstå Mine åbenbaringer. 

53 Forstå meningen med undervisningen og fortolk den som din samvittighed og dit hjerte dikterer 

den. 

54 Spiritualisering findes ikke i religionernes eller videnskabernes tekster. Den hviler (skjult) i din 

ånd, som ville være meningsfuldt engageret, hvis den altid opfyldte det bud, der siger dig: "Elsk 

hinanden". 

55 I må ikke danne nye filosofier eller teorier, der er afledt af denne lære, I må ikke opføre materielle 

templer eller lave allegorier eller symboler. Jeg vil give jer alle de åbenbaringer, som I vil få i disse tider. 

56 Sandelig, siger jeg jer, I er ikke de eneste, der vil få sandheden. De forskellige religioners præster, 

videnskabsmænd, troende og ikke-troende, de er alle i deres oprindelse Guds åndelige væsener, som jeg 

vil overøse med nådegaver på deres livsrejse. 

57 Inviter ydmygt jeres brødre til at studere Min lære om kærlighed, barmhjertighed og åndelig 

ophøjelse. Glem ikke, at ingen af dine værker vil være perfekte, hvis de ikke er baseret på kærlighed til alt 

det, du ser, og selv til det, du kun aner i de øjeblikke, hvor du betragter det. 

58 Der er mange liv i det usynlige, hun aner det, velsigner dem og elsker dem. 

59 Du må ikke skabe afgudsdyrkelse, fanatisme eller jordiske rangordener. Der er intet større end det 

lys, der pryder det sind, der har opnået fuldkommenhed gennem dyd. 

60 Den, der elsker mere, er større end den, der siger, at han er det på grund af sit embede eller sin 

forfængelighed. 

61 Husk Jesus! 

62 Din forståelse er klarere i disse tider, og mit ord bliver også mere forståeligt. 

63 Mit tempel er dit hjerte, og dets lys er min kærlighed. Den største gave, du kan lægge i den, er din 

ånds fred, når du gør det gode i livet, velsigner dine brødre og elsker dem. 

64 Hvad nytter sange, bønner og ritualer, hvis du kun bærer på tarvelige lidenskaber i dit indre? Jeg 

tørster efter din kærlighed, ikke efter røgelse. Færre tårer og mere lys er det, jeg ønsker for jeres eksistens. 

65 I skal stå til ansvar for alt, og i overensstemmelse med jeres onde gerninger skal I modtage de mest 

eftertrykkelige domme gennem jer selv. For jeg dømmer jer ikke, det er forkert. Det er din egen ånd i sin 

klarhedstilstand, der er din frygtelige anklager og frygtelige dommer. Jeg derimod forsvarer jer mod de 

vilde anklager, frikender jer og forløser jer, for jeg er kærligheden, som renser og tilgiver. 

66 Jeg vil give dig ny undervisning, så du kan forstå denne lektion, som er et andet ark, jeg giver dig, 

så du kan samle "Det Sande Livs Bog". 

67 Opfyld min lov, og gennem dit eksempel på ydmyghed, barmhjertighed og kærlighed vil disse små 

skarer formere sig og blive lige så talrige som stjernerne på himlen og som sandet på havet. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 33  
1 Igen åbner Mesteren sin instruktionsbog for at forklare jer stavelse for stavelse hans 

kærlighedslære. Hvis I vil lytte til mig som en Fader, siger jeg til jer: Se, her er bordet dækket, så I kan 

sætte jer til bords og nyde den mad, som jeg har holdt for jer med så megen kærlighed. 

2 Jeg kommer i ånd for at gøre mig selv kendt blandt mine disciple. I kalder denne tid for lysets tid, 

fordi alle ånder og al materie har følt min åndelige tilstedeværelse. 

3 Jeg er Lyset og Vejen, men I er ikke alle klar over formålet med min manifestation blandt jer. I 

stedet for at nyde Min Guddommelige instruktion og Mine åbenbaringer, forbliver I følelsesløse over for 

Mine inspirationer*, idet I tror, at Jeg kun er kommet for at lindre jeres materielle behov og bekymringer, 

og I begrænser jer til at bede om brød, arbejde, penge eller sundhed, uden at indse, at Jeg giver jer alle 

materielle goder oven i købet. 
* Se note 3 i tillægget 

4 Nogle af jer kommer med et hjerte fuld af taknemmelighed og glæde, fordi de har modtaget en 

fordel, som de har bedt om i deres jordiske liv, og jeg velsigner dem. Men sandelig, siger jeg jer, større er 

de åndelige gaver, som er til stede i jeres væsen, og som begynder at give jer deres første frugter under 

min instruktion, og for dem har I endnu ikke takket mig. 

5 Åbn dit hjerte, så du kan føle alt det, som jeg giver dig, i det. Se, det er derfor, at jeg ofte har sagt 

til jer, at selv om jeg er iblandt jer, har I ikke følt mig. 

6 Skal jeg igen, som i den anden æra, gøre de gerninger, I kalder mirakler, for at finde tro? Skal jeg 

give den blinde synet, den lamme bevægelighed og Lazarus liv for at vække jeres tro? Sandelig, siger jeg 

jer, mange "blinde" har set lyset i denne tid, mange "lamme" er blevet gående igen, og mange "døde" er 

genopstået til et liv i nåde. 

7 To nye stier viser sig for dit blik, de samme som du har kendt siden begyndelsen af din 

pilgrimsrejse. Den ene er bred og blomstrende, den anden smal og dækket af torne. Du ønsker at gå ad den 

smalle vej, som er dydens vej, uden at opgive den anden, men det er ikke muligt. 

8 Sandelig, siger jeg jer, I kender ikke Min vej og forstår ikke, at der på trods af dens utallige 

prøvelser er fred på den, i modsætning til den meget brede vej, som bringer fornøjelser, der kun efterlader 

smerte og væmmelse i hjertet. 

9 Jeg ønsker, at din ånd skal leve evigt i min fred. Derfor åbenbarer jeg mig selv for ham for at 

undervise ham på denne måde. Glem ikke, at I i denne tid foran den nye pagts ark har I indgået en ny pagt 

med jeres Fader. 

10 Det er Min vilje, at I forbliver standhaftige i de kommende smertetider, og at I tager ud for at give 

Min instruktion til jeres næste. Når du spreder mit ord og dit vidnesbyrd blandt menneskeheden, må du 

ikke miste modet i lyset af dine brødres tvivl. Troede I alle, da I først lyttede til mig? - Brug denne krop 

eller skal, nu hvor du har den, til at opfylde din mission for menneskeheden. Hvor mange af dem, der lever 

i det åndelige rum, vil gerne have en kropsmasse, som de betragter som en skat! 

11 Til jeres ånd siger jeg: "Lad jeres samvittighed lede jer", og til jeres materie siger jeg: "Lad jeres 

ånd lede jer, og min fred vil være med jer". Så hvis du gør det, vil din ånd se på som jomfruerne i 

lignelsen, der ventede på brudgommens ankomst med brændende lampe. Salige er de, der lever "vågent", 

for de vil være opmærksomme på at modtage mig. Og når den sidste time kommer for dem, og de banker 

på døren til den åndelige dal, vil jeg åbne den for dem. 

12 Hvis I arbejder med iver, vil I i morgen være sammen med mig. Forbered jer selv med denne 

undervisning, så I ligesom mine disciple fra den anden æra kan drage af sted og bringe lys til jeres brødre 

og trøst til de trængte. Vågn op fra din ligegyldighed! For hvis I, som har Loven, ikke forstår Mit Ord og 

ikke vidner om Mig, vil besøgene komme; I vil blive udspurgt, og hvis I ikke har modtaget Min 

Undervisning i jer - hvad vil I så svare? Så vil du blive fordømt, du vil føle frygt og anger, og du vil huske, 

hvad Mesteren kærligt og uophørligt talte til dig. Men hvis du studerer Mit Ord og reflekterer over det, vil 

du være forberedt, når du skal tale om denne åbenbaring, og de, der forstår dig, vil sige: "Den 

Guddommelige Mester har virkelig været hos os!" - Hvis du på trods af dine præstationer bliver 

fejlbedømt af dine brødre, skal du ikke bekymre dig, for jeg vil anerkende dit arbejde, og efter at du har 

sejret i de store prøvelser, vil jeg give dig den højeste lykke i fred. 
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13 I fremtiden vil mange af jer dedikere jer selv til at sprede denne lære blandt menneskeheden, og I 

vil se jeres arbejde bære frugt og det guddommelige frø formere sig. 

14 Jeg kalder alle pilgrimme på jorden til at høre Min stemme, der inviterer dem til åndelig opstigning 

og besiddelse af evigt liv. På denne dag, hvor det guddommelige ord giver sig selv til kende - brug hans 

ord og lad jer oplyse af det, for i viden ligger lyset og jeres frelse. 

15 Hvis Min Lov lærer jer moral, retfærdighed og orden i alle jeres livshandlinger, hvorfor søger I så 

modsatte veje og skaber smerte for jer selv? Og når du tager af sted til det hinsides og efterlader din krop 

på jorden, græder du, fordi du elskede denne skal for højt. 

Når du føler, at kroppen ikke længere tilhører dig, og at du må fortsætte på vejen, indtil du kommer til 

Mig, så siger Jeg til dig: "Min søn, hvad har du at vise Mig? Har I levet på jorden i overensstemmelse med 

mine bud?" Men du, som skammer dig og er fortvivlet, fordi du ikke har nogen kærlighedsgave til ham, 

som elsker dig så højt og har givet dig så meget, har smedet lænker, som trykker din ånd ned, og den 

virker lysløs, grædende og jamrende over sig selv, fordi den har mistet nåden. Han hører kun Faderens 

stemme, der kalder ham. Men da han ikke har udviklet sig og ikke føler sig værdig til at komme til ham, 

står han stille og venter. 

Tiden går, og ånden hører igen stemmen, og helt opfyldt af sin lidelse spørger han, hvem der taler til 

ham, og denne stemme siger til ham: "Vågn op! Ved du ikke, hvorfra du er kommet, og hvor du skal hen?" 

Så løfter han øjnene og ser et umådeligt lys, hvis pragt han føler sig ynkelig. Han indser, at han allerede 

eksisterede, før han blev sendt til jorden, og at han allerede var elsket af Faderen, som stemmen udgik fra, 

og som nu, da han ser ham i den beklagelige tilstand, bærer sorg over ham. Han indser, at han er blevet 

sendt til forskellige opholdssteder for at gå gennem kampens vej og for at opnå sin belønning gennem sine 

fortjenester. Og Sønnen spørger: "Hvis jeg, før jeg blev sendt til jorden, var dit elskede væsen - hvorfor 

forblev jeg så ikke urokkelig i dyd og måtte falde, lide og slide for at komme tilbage til dig?" Stemmen 

svarede ham: "Alle ånder er blevet sat under evolutionens lov, og på denne måde vogter min Fader-ånd 

dem for evigt, og han er veltilfreds med Sønnens gode gerninger. Men jeg har sendt jer til jorden for at 

gøre den til et sted hvor der kæmpes for åndelig fuldkommenhed, ikke til en dal med krig og smerte. Jeg 

har sagt til jer, at I skal mangfoldiggøre jer, at I ikke skal være ufrugtbare. Men når I vender tilbage til den 

åndelige dal, bringer I ingen høst med jer, I græder kun og kommer uden den nåde, som jeg har givet jer. 

Derfor sender jeg jer endnu en gang og siger til jer: Rens jer, søg det, I har mistet, og arbejd på jeres 

åndelige opstigning. 

Ånden vender tilbage til jorden og søger en lille og sart menneskekrop at hvile i og begynde den nye 

rejse i livet. Han finder det lille barns legeme, som han fik tildelt, og bruger det til at gøre bod på sine 

overtrædelser af Min Lov. Med kendskab til årsagen kommer ånden til jorden, den ved, at den er åndedræt 

fra Faderen og kender den mission, den bringer fra ham. 

16 I de første år er han uskyldig og bevarer sin renhed, han forbliver i kontakt med det åndelige liv. 

Derefter begynder han at lære synden at kende, ser på nært hold menneskers stolthed, arrogance og 

ustyrlighed over for Faderens retfærdige love, og det naturligt ustyrlige kød begynder at blive plettet af det 

onde. Den falder i fristelse og glemmer den mission, den havde med sig til jorden, og begynder at gøre 

gerninger, der er i strid med loven. Ånd og materie smager på den forbudte frugt, og når de er faldet ned i 

afgrunden, overrasker den sidste time dem. 

Ånden befinder sig igen i det (åndelige) habitat, træt og nedbøjet af byrden af sin skyld. Så husker han 

den stemme, der engang talte til ham og stadig kalder ham, og efter at have grædt mange tårer og følt sig 

fortabt uden at vide, hvem han er, kommer han i tanke om, at han har været på dette sted før. Og Faderen, 

som har skabt ham med så megen kærlighed, viser sig på hans vej og siger til ham: "Hvem er du, hvor 

kommer du fra, og hvor skal du hen?" - Sønnen genkender i denne stemme ordet fra ham, der gav ham 

væren, intelligens og evne, Faderen, der tilgiver ham igen og igen, renser ham, tager ham væk fra mørket 

og fører ham til lyset. Han skælver, for han ved, at han står foran dommeren og siger: "Fader, min 

ulydighed og min gæld til dig er meget stor, og jeg kan ikke forvente at leve i dit rige, for jeg har ingen 

fortjenester. I dag, efter at være vendt tilbage til den åndelige dal, ser jeg, at jeg kun har akkumuleret 

skyld, som jeg må sone." Men den kærlige Fader viser ham vejen endnu en gang, han vender tilbage til 

kødet og tilhører igen menneskeheden. Men nu undertrykker den allerede erfarne ånd den fysiske skal med 

større kraft for at få overhånd og adlyde de guddommelige bud. Kampen begynder. Han kæmper mod de 
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synder, der bringer mennesket nedad, og han ønsker at udnytte den mulighed, han har fået for at blive 

frelst. Han kæmper fra begyndelsen til slutningen, og når de hvide hår ved hans tindinger skinner, og hans 

tidligere så modstandsdygtige og stærke krop begynder at bøje sig under årenes vægt og mister sin styrke, 

føler ånden sig stærk, mere moden og erfaren. Hvor stor og frastødende synden ikke er for ham! Han 

vender sig bort fra den og når målet. Nu venter han blot på det øjeblik, hvor Faderen kalder ham, for han er 

kommet til den konklusion, at den guddommelige lov er retfærdig, at Guds vilje er fuldkommen, at denne 

Fader lever for at give liv og frelse til sine børn. 

Da den sidste dag kom, følte han døden i sit kød og følte ingen smerte. Han døde stille og ærbødigt. 

Han så sig selv i sit sind, og som om han havde et spejl foran sig, så han sig selv smuk og strålende af lys. 

Da talte stemmen til ham og sagde: "Søn, hvor skal du hen?" Og da han vidste, hvem han var, gik han op 

til Faderen og lod hans lys træde ind i sit væsen og sagde således: "O Skaber, O altomfattende kærlighed, 

jeg kommer til dig for at hvile og give dig opfyldelse." - Regnskabet var gjort op, og ånden var sund, ren 

og uden syndens lænker, og han så den høje belønning, der ventede ham, for sig. 

Derefter følte han, at han forenede sig med Faderens lys, at hans glæde voksede, og han så et fredens 

sted, et helligt land, følte en dyb stilhed og hvilede i Abrahams skød." - — 

17 Jeg taler til jer om de vidundere, som det åndelige liv indeholder, og tilbyder jer Min instruktion. 

Vil du opfylde din opgave på jorden og komme til mig, o Israels folk, o menneskehed, min datter? 

Gennem fortjeneste vil du komme ind i det himmelske rige, og gennem udøvelse af dyder vil du opnå fred 

på jorden. 

18 Du er kommet ind i kødet igen og igen, og med hver genfødsel har du forøget din skyld og din 

pligt til forsoning. Giv mig ikke skylden for jeres lidelser, for det er ikke mig, der straffer jer, men jer selv, 

der dømmer jer. 

19 Nu har du den sidste mulighed for at gøre bod på dine overtrædelser. 

20 Jeg er vendt tilbage til dig på grund af det løfte, jeg gav dig. Fra første gang har jeg sluttet en pagt 

med dig, og jeg vil lede dig til enden. For I er det folk, der har forberedt jer til at sidde ved mit bord. Jeg er 

maden og frugten, brødet og vinen. 

21 I kommer utrætteligt for at lytte til Mig og for at slukke jeres sult og tørst efter retfærdighed, 

ligesom i den anden æra, da folket, der hungrede efter kærlighed, også fulgte Mig. Jeg leverede mit ord i 

dalene og på bjergene, selv på havet og i ørkenen fulgte skarer mig. Deres tro kendte ingen træthed, deres 

vished var uforgængelig. Så bredte Min barmhjertighed sig over disse mennesker og omsluttede dem med 

det inderste af Mit Ords essens. Mødrene bar deres børn i armene, mændene forlod deres arbejde for at 

høre Mig, de gamle mænd fulgte med mængden, støttet på deres stokke. 

22 Ved en af disse lejligheder udførte Mesteren miraklet med brødene og fiskene som et bevis på, at 

ethvert brød er tilstrækkeligt, hvis det uddeles med kærlighed og uden hensyn til person. For 

enstemmighed og broderskab vil også være mad. 

23 Selv disciplene havde tvivlet på, at så sparsomme forsyninger ville være nok til at brødføde en så 

stor skare. Men da de så, at miraklet var blevet til virkelighed, sagde de til sig selv og skammede sig: 

"Sandelig, dette er Messias!" 

24 Nu, i den tredje æra, har I mig på ny. Jeg giver jer det evige livs brød, som menneskene skal spise 

af. 

25 Jeg giver jer dette ord ved hjælp af det menneskelige intellekt. For at kunne give mig selv til kende 

på denne måde måtte jeg vente på menneskets åndelige og intellektuelle udvikling for at kunne gøre brug 

af det på dette tidspunkt. Min vilje er blevet opfyldt, og dette mysterium vil blive til klarhed for alle dem, 

der ikke forstår det korrekt i øjeblikket. 

26 Frygt ikke for sekternes og trossamfundets domme og spot. Det er dem, der, selv om de har 

profetiernes bøger i deres hænder, ikke har fortolket dem (korrekt) og derfor ikke vidste, at de skulle 

forvente Mig. I derimod, som ikke kendte profetierne, der talte om min genkomst som Helligånden, 

forventede mig. Nu er den tredje æra kommet, men menneskeheden har ikke forstået, hvordan evangeliet 

skal fortolkes. 

27 Hvor mange mennesker går som får uden hyrde. Men jeg er med jer, og for at gøre mig selv 

genkendelig har jeg åbenbaret mig i fattigdom og ydmyghed, som i den anden æra. Hvis menneskeheden 

ønsker at identificere Mig gennem dem, der følger Mig, kan det lykkes: de syge, de trængte, de ydmygede, 
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de udmattede, dem, der hungrer og tørster efter retfærdighed, dem, der er døde for troen, det er dem, der 

følger Mig. 

28 Ingen er overrasket over, at jeg ikke optrådte i nogen kirkes skød i denne tid, ligesom jeg heller 

ikke opstod fra en religion i den anden æra. 

29 Jeg vil ikke stoppe, hvor forfængelighed, materialisme og afgudsdyrkelse hersker. Jeg vil give mig 

selv til kende i den største enkelhed og ydmyghed, hvor der ikke er nogen ritualer, der får jer til at glemme 

essensen af Min Lov. Bliv derfor ikke overrasket over at se Mig omgivet af de trængende, de uuddannede 

og synderne, for Jeg har lagt Min barmhjertighed i dem, forvandlet dem til nyttige væsener, givet dem 

gaver til at omvende mange, og gennem dem, som er jer, har Jeg givet klare beviser på Min magt. Men 

hvis du stadig er i tvivl, skal du ikke være bekymret, for "ingen er profet i sit eget land". I morgen vil de 

fremmede komme, og de vil tro jer, eller I vil gå til ukendte lande, og de vil tage imod jer; for ikke alle 

tvivler på jer. Der er også dem, der følger dig og stoler på din kærlighed og hjælpsomhed og derved tjener 

som et incitament og en ansporing til dig på den vanskelige opstigning af stien. - Hvad skal der ske med 

dem, der følger dig og finder styrke i dig, når du vakler? Når du føler dig fortvivlet, så søg mig, og jeg vil 

styrke dig. Når I oplever smerte, skal I ikke tro, at jeg har tugtet jer. Ud fra denne prøve kan du drage nytte 

af den for din udvikling. 

30 Jeg skulle bare ønske det, og du ville være ren. - Hvilken fortjeneste ville der være, hvis det var 

mig, der rensede jer? Lad hver enkelt gøre bod for sine overtrædelser af min lov, det er fortjeneste. For så 

vil du vide, hvordan du kan undgå fald og fejl i fremtiden, fordi smerten vil minde dig om dem. 

31 Hvis der er en oprigtig anger mellem den begåede overtrædelse og dens naturlige konsekvenser, vil 

smerten ikke nå dig, for så vil du allerede være stærk nok til at bære prøvelsen med overgivelse. 

Verden drikker et meget bittert bæger, men jeg har aldrig straffet den. Men efter sin smerte vil den 

komme til mig, som kalder den. Så vil de, der har været utaknemmelige, vide, hvordan de skal takke ham, 

der kun har udgydt goder i deres tilværelse. 

32 Hidtil har det ikke været menneskekærlighed, der har været fremherskende i verden. Det har været, 

som det har været fra menneskehedens begyndelse, vold, der hersker og sejrer. Den, der har elsket, er 

blevet offer for ondskab. 

33 Ondskaben har udvidet sit kongerige og er blevet stærk på jorden. Men netop nu kommer jeg for at 

bekæmpe disse magter med mine våben, så at kærlighedens og retfærdighedens rige kan blive etableret 

blandt mennesker. Før det vil jeg kæmpe. For for at give jer min ånds fred er det nødvendigt, at jeg fører 

krig og ødelægger alt ondt for at give jer fred i min ånd. 

34 Retfærdighedens dag er allerede kommet til jer; de levende og de døde hører samvittighedens 

stemme i denne tid. 

35 Denne verden er ikke det evige hjem for din ånd. Hvis det var tilfældet, ville du ikke se din krop, 

som du elsker så højt, dø, du ville ikke se dine forældres liv udslettes, dem, der gav dig eksistens. Alt er 

forbigående, intet er permanent i denne verden. Hvis alt her var lykke og fornøjelse, ville du aldrig huske 

din ånd, du ville ikke tænke på andre og heller ikke huske mig. 

36 Din sjæl har rejst en meget lang smertefuld vej, og jeg ønsker ikke, at du skal opleve endnu større 

smerte end den, du allerede har oplevet. Vend tilbage til mig i søgen efter fred, søg jeres perfektion, og jeg 

vil forvandle jer til mestre, der vil instruere og redde dem, der er fortabt i uvidenhedens mørke. 

37 I mænd, som har grædt over mine ord om tilgivelse, hvorfor er retfærdigheden endnu ikke kommet 

til jer, skønt jeres højre hånd har vist sig for mig plettet af jeres brors blod? - frygt ikke, for din sande 

omvendelse vil være som en kappe til at beskytte dig og min tilgivelse som krystalklart vand til at styrke 

dig i din forsoning. Men ve den, der har dræbt og ikke har betalt sin gæld! Ve den, der har snydt, som har 

bragt skam over sig, eller som ikke har opfyldt sin pligt over for sine forældre! For så vil livet og smerten 

dømme dem som en klog dommer og lære dem som en mester. 

38 I dag er I kommet til mig ved at overvinde al modstand, og fordi I længes efter at høre mit ord på 

ny. For I har et ønske om at blive mine disciple, og derfor kommer I for at høre og studere min 

guddommelige lære. 

39 Du ved, at der ikke er noget bedre til at forny dig og finde styrke til at overvinde dine lidenskaber 

end mit ord, som oplyser din ånd og vækker i dig den sande kærlighed til din åndelige renhed. 
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40 Dette er den tid, hvor Mit Ord præsenteres mere detaljeret, så I ikke kan være uvidende om det, jeg 

åbenbarer for jer. Men når jeg nogle gange taler til jer i billeder, er det for at I bedre kan huske min lære. 

41 Jeg er redningsbåden, der dukkede op inden for rækkevidde for den skibbrudne mand, der var ved 

at drukne. De, der er blevet sat i ét stykke på den kyst, hvor freden bor, føler senere en forpligtelse i sig 

selv til at gøre det samme for deres naboer, når de er i fare for at gå til grunde. 

42 Skibene har ikke været tilstrækkelige, og der er mange skibbrudne, som råber på hjælp. Se 

menneskeheden gå til grunde i laster, fordærv og kriminalitet! Se mennesker, der har givet sig hen til et liv 

i materialisme og selviskhed! Kvinderne har vænnet sig til den synd, der hersker overalt, de mister deres 

dyd og deres finesse, hjemmet, som er menneskets tempel, er vanhelliget, fordi lyset, varmen og freden 

forsvinder fra det. 

43 Jeg kommer til denne planet og søger menneskets sjæl, som er Guds tempel, og jeg vækker troen i 

den ved at tale til den om en ny verden, en verden af fred, som den kan nå gennem moralsk fornyelse og 

broderskab. 

Nogle føler deres hjerte pulserende af kraft og gør det guddommelige ideal til deres eget; andre klager 

over forhindringer og vanskeligheder som undskyldninger for ikke at følge Mig. De mangler tro og har 

ikke forstået, at den, der vender sig bort fra sin skæbne, må vende tilbage til det samme punkt igen og igen, 

indtil han har tilbagelagt hele vejen. 

44 Jeg siger ikke, at I skal vende jer bort fra jeres materielle pligter eller fra hjertets og sansernes 

sunde fornøjelser. Jeg beder jer blot om at give afkald på det, der forgifter jeres sjæl og gør jeres krop syg. 

45 Den, der lever inden for loven, opfylder det, som hans samvittighed dikterer. Den, der forkaster de 

tilladte fornøjelser for at kaste sig ud i de forbudte fornøjelser, undrer sig selv i de øjeblikke, hvor 

fornøjelsen er størst, over, hvorfor han ikke er lykkelig og ikke har fred. For fra nydelse til nydelse synker 

han dybere og dybere, indtil han går til grunde i afgrunden uden at finde sand tilfredsstillelse for sit hjerte 

og sin ånd. 

46 Nogle må bukke under og tømme det bæger, som de søgte nydelse i uden at finde den, til sidste 

dråbe, så de kan høre stemmen fra ham, der for evigt inviterer dem til det evige livs festmiddag. 

47 Jeg modtager mine disciples offergaver. Elias har forberedt jer og har gået i forbøn hos mig, så I 

kan være værdige til at høre mit ord og vide, hvordan I skal bruge dets åndelige betydning. Mit løfte er, at 

enhver, der søger mig i sin hjertesorg, vil blive trøstet. 

48 Det er Helligåndens tid, hvor jeg træder i kontakt med mennesket. Af dem, der har hørt mig, 

begynder nogle at genkende mig, og andre elsker mig allerede. Når denne min manifestationstid er forbi, 

vil menneskeheden vide, hvem der er kommet. De vil genkende Elias som en forløber fuld af nåde og kraft 

og også som Mesteren, der kom ned af kærlighed til mennesket. 

49 Elskede disciple, tag mig som jeres eksempel, så I snart kan nå til slutningen af jeres bod, når 

Elias, hyrden, som har ledet jer gennem tiderne, vil præsentere jer for mig. 

50 Jeg ønsker ikke, at ånderne, når de forlader denne jord, skal føle sig ensomme eller fortabte i den 

uendelige åndelige dal, der venter alle. Derfor taler Elias til jer og forbereder jer på denne overgang, og I 

skal gøre jeres brødre bekendt med den Ånd, som er hyrde og mægler mellem mennesket og dets Skaber. 

51 I gennemlever en periode med trængsler og retfærdighed, og I høster nu alle frugterne af jeres 

arbejde. Denne tid skulle komme, stod der skrevet. Jeg har advaret dig om at bede og omvende dig, men 

jeg har fundet dig sovende, uden at du husker mine ord. Men jeg våger over jer, og jeg er endnu en gang 

kommet for at bringe jer Min Undervisning, som viser jer meget vide horisonter. Hvis du er i stand til at 

forstå det, vil du være modig og viljestærk, og når dette lys er trængt ind i din ånd, kan du gå til andre og 

hjælpe dem med at frigøre sig fra deres sløvhed. Vær barmhjertig over dem, der synder af uvidenhed, og 

vis dem vejen til deres frelse. 

52 Jeg gør dem, der engang var børn, til disciple, og jeg trækker disciplene endnu tættere på mig. Jeg 

har sat jer alle sammen på en enkelt himmelstige, og jeg har deltaget i jeres trængsler. Menneskehedens 

smerte når Mig, Elias kæmper for menneskehedens åndelige enhed. Det nye Babelstårn er vokset i stolthed 

og stridigheder, men over for det bygger jeg Israels tårn med et fundament af ydmyghed og kærlighed. 

Kampen vil være stor, men til sidst vil dydigheden overvinde synden, og freden vil blive genoprettet. Så 

vil de, der har været svage, blive stærke, de blinde vil åbne deres øjne, og sjælens sande opvågnen vil 

finde sted, så den kan komme ind i et liv med udvikling. 
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53 Det guld og den magt, som mennesket så gerne vil have, vil ikke give fred til hans ånd eller trøst til 

hans sygeseng; de vil kun forhærde hans hjerte. Hvor ofte har jeg ikke stillet billeder af smerte foran de 

rige for at teste deres følelser, og de har været ligeglade med deres medmenneskers forældreløse børn, 

elendighed og smerte, og de har ikke forstået, at jeg kun har gjort dem til vogtere af materielle goder, så de 

kan fordele dem med retfærdighed og kærlighed. 

54 Der er mange væsener, der venter på en medfølende hånd til at helbrede dem, et trøstende ord eller 

et eksempel til at forløse dem. Ånden hungrer efter kærlighed, efter oprigtighed og retfærdighed, og du, 

Israel, kan give, for jeg har givet dig en overflod af åndelige goder til at dele ud. 

55 Ikke alle tider vil være fredelige for dig. Derfor skal I i dag, mens I stadig har handlefrihed, arbejde 

flittigt og forberede jeres brødre fra andre nationer gennem bøn. I ved allerede, at Ånden ikke kender 

nogen afstande, og derfor vil de den dag, hvor Min lære bliver leveret gennem Mine budbringere, ikke 

snuble, men vil finde venner, brødre, som forstår deres mission og giver dem støtte og varme. 

56 Den, som dette budskab er betroet, og som lever i fællesskab med mig, vil jeg indgyde fuldkomne 

gerninger, og jeg vil åbenbare min Ånd i hans ord. 

57 Mange af jer har følt menneskers foragt for at følge Mesteren. Andre er blevet afvist i deres 

forældrehjem, og endnu andre er blevet afvist af deres ægtefælle. Men husk, at jeg ser alt dette, og at jeg 

vil gengælde dit offer i overflod. 

58 Se ikke fjender, men brødre i alle dem, der omgiver jer. Kræv ikke straf for nogen, vær mild, så du 

kan være et eksempel på tilgivelse, og så der ikke kan opstå anger i din ånd. Luk dine læber og lad Mig 

dømme din sag. 

59 Helbred de syge, giv de forvirrede deres forstand tilbage. Udvis de sjæle, der slører sindet, og sørg 

for, at begge* genvinder det lys, de har mistet. 
* Se note 4 i tillægget 

60 Bed for folkene, for jeg vil våge over jer. Bring mit ord til alle hjerter. Tak mig bagefter for de 

fordele, du har modtaget, for så vil du have erkendt, at ikke et eneste blad på træet bevæger sig uden min 

vilje. 

61 Sandelig, siger jeg jer: De, der har fjernet sig mest fra mig, bliver klar over, at det er dommens tid, 

for de har forvarsler og bekymringer. 

62 Min stemme kalder og vækker ånderne som en trompet. Men hvis menneskeheden havde taget sig 

af at studere og udforske profetierne fra den første og anden æra, ville intet af det, der sker nu, overraske 

eller forvirre dem, for alt var allerede forudsagt. 

63 Mit ord fra i går er opfyldt i dag; for kongens stjerne ville hurtigere ophøre med at skinne, end det 

samme ville ikke blive opfyldt. 

64 Bær den bitterhed, som nationernes krig forårsager jer, og kræv ikke (guddommelig) retfærdighed 

af dem, for deres bæger af lidelser er allerede bittert nok. Vær barmhjertige i jeres domme, tanker og 

bønner. 

65 De, der stadig nyder en vis fred, har en pligt til at bede for at hjælpe dem, der lider under krigens 

strabadser og prøvelser. 

66 Hvis I i stedet for medfølelse føler vrede eller foragt over for dem, der forårsager så megen lidelse 

for menneskeheden - så siger jeg jer sandelig, at I fratager jer selv al åndelig ophøjelse og forståelse. 

67 Lad Min stemme give genlyd i dit hjerte, sæt Mit ord i handling: det vil være den måde, hvorpå 

Min lære vil få magt på jorden. Det er det lys, der vil konfrontere de idéer, der er opstået i en syg og 

forfalden menneskehed. 

68 Al retfærdighed, al storhed og alt lys, som folk kan ønske sig til udvikling af deres ånd, vil de 

kunne finde i min undervisning. Men for at mennesket kan stoppe op med at undersøge Min lære og 

interessere sig for dens indhold, må det først blive opmærksom på dens første frugter i Mine disciples 

fornyelse og dyder. 

69 Jeg lover at afsløre store hemmeligheder for dig, hvis du lever i fred. For så vil mit lys kunne 

skinne i dit væsen. 

70 I ønsker alle at være blandt dem, der vidner om Min sandhed og er som et fyrtårn for den søfarende 

eller en stjerne for pilgrimmen på menneskehedens vej. 
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71 I dag har I mig iblandt jer ved hjælp af denne forkyndelse. Udnyt Mit ophold og bliv disciple fra 

spædbørn, så I kan prædike med Mit Ord på en værdig måde, når Jeg er holdt op med at tale. 

72 Lær, våge og bede, så kærlighed og barmhjertighed blandt jeres brødre, så jeg gennem jeres 

gerninger kan sige til menneskene: Elsker hinanden! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 34  
1 Kære folk, vent ikke på bedre tider for at afsløre dette budskab til menneskeheden, for der vil ikke 

komme nogen anden tid, der er mere passende end denne. 

2 Åbn dine øjne for virkeligheden og drøm ikke længere om verdens forfængelighed. Forstå, at det 

er din mission at gøre Min lære kendt på alle jordiske veje. 

3 Her blandt disse skarer opdager jeg de fremtidige udsendinge, de nye apostle, de arbejdere, som 

skal være utrættelige i udførelsen af deres opgave. 

4 Nogle vil gå til Østen, andre vil jeg sende til Vesten, og de forskellige sprog vil ikke være en 

hindring for udbredelsen af mit ord. 

5 Lysets, kærlighedens og retfærdighedens sværd, som er til stede i Min undervisning, vil bane veje, 

ødelægge uvidenhedens mure og udviske grænser. Alt vil blive forberedt til folkenes forening. 

6 I begyndelsen af kampen vil nogle med glæde acceptere den trinitarisk-marianske åndelige doktrin. 

Andre vil imidlertid afvise den og forfølge dig, fordi de ser den som en trussel mod deres jordiske magt og 

deres fejlagtige fortolkninger. Men sandelig, siger jeg jer, det vil være som om de med deres håndflade 

ville forhindre solen i at lyse. 

7 Jeg må advare jer om, at den, der forkaster dette ord, vil have forkastet mig, og den, der accepterer 

det, vil have accepteret mig. For i sin åndelige betydning har jeg åbenbaret mig selv for mennesker i denne 

tid, min ånd er til stede i den. Derfor siger jeg til jer: Den, der modtager mit ord, vil genkende min 

stemme, vil åbne sit hjertes døre for mig og have mig i sig. 

8 Min retfærdighed har givet dig en vidunderlig mulighed for at gøre det godt igen og betale din 

gæld. Lad ikke en eneste dag af dit liv, som jeg har betroet dig, gå til spilde. 

9 Du er den fortabte søn, som vendte omvendt tilbage til Faderens hus, og jeg har modtaget dig med 

kærlighed for at få dig til at genvinde din arv. 

10 Jeg ved, hvem af dem, der kommer grædende ind i mit nærvær, der er de virkelig angrende, som 

græder deres skyld med tårer af oprigtig anger og beder mig om en mulighed for at gøre det godt igen. De 

græder, fordi de har såret deres Fader, de græder ikke på grund af sig selv. I modsætning hertil er der 

andre, som synes at være kede af at have gjort mig ondt, og de græder, lover og sværger endda at de ikke 

vil synde igen. Men samtidig med at de lover, beder de mig om nye jordiske goder. Det er dem, der snart 

skal forlade Faderens hus igen. 

11 Hvis det lykkes dem at få det, de søgte fra mig, vil de spilde det. Hvis de ikke har fået den, vil de 

bespotte mig. De tror, at der kun er torne på den lave vej, og de ved ikke, at den vej, de har valgt, er den 

mest usikre, ujævne og farlige. De tror, at hvis de giver sig helt hen til verdens glæder, kan de forøge deres 

rigdom og dermed mindske deres nød, uden at indse, at de ved at afvise den søde byrde, som et åndeligt 

kors udgør, har lagt en enorm materiel byrde på deres skuldre, under hvis vægt de vil ende med at blive 

deprimerede. 

12 Hvor få er der ikke, der søger at leve i fredens, lysets og harmoniens paradis ved at opfylde de 

guddommelige love med kærlighed. 

13 Menneskene har tilbagelagt en meget lang vej, og alligevel foretrækker de at spise de forbudte 

frugter, som kun ophober lidelser og skuffelser i deres liv. Forbudte frugter er frugter, som er gode, fordi 

Gud har skabt dem, men som kan blive skadelige for mennesket, hvis det ikke har forberedt sig ordentligt 

eller bruger dem i overdreven grad. 

14 Manden og kvinden tager livets frugt uden forberedelse og erkender ikke deres ansvar over for 

Skaberen, når de får nye væsener til at blive mennesker på jorden. 

15 Videnskabsmanden skærer en frugt af videnskabens træ med ærbødig hånd uden først at lytte til 

sin samvittigheds stemme, hvor Min Lov taler til ham for at fortælle ham, at alle frugterne fra visdommens 

træ er gode, og at den, der plukker dem, derfor kun må gøre det til gavn for sin næste. 

16 Disse to eksempler, som jeg har givet jer, viser jer, hvorfor menneskeheden hverken kender 

kærligheden eller freden i det indre paradis, som mennesket burde have i sit hjerte for evigt på grund af sin 

lydighed mod loven. 

17 For at hjælpe jer med at finde det samme, underviser jeg syndere, ulydige, utaknemmelige og 

arrogante, for at få jer til at forstå, at I er udstyret med ånd, at I har en samvittighed, at I fuldt ud kan 
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bedømme og vurdere, hvad der er godt og hvad der er ondt, og for at vise jer den vej, der vil føre jer til 

paradiset med fred, visdom, uendelig kærlighed, udødelighed, herlighed og evighed. 

18 Jeg taler til jer, som har syndet, for de retfærdige lever allerede i det åndelige paradis, og de øvrige 

væsener, som ikke har nogen ånd og dermed ingen samvittighed, nyder deres paradis, som er naturen, hvor 

de lever i fuldkommen lydighed og i fuldkommen harmoni med hele skabningen. 

19 I dag oplyser jeg den vej, som I skal udvikle jer på, og ved slutningen af hvilken I vil møde mig. 

Jeg tvinger jer ikke, men jeg gør jer opmærksom på, at hvis I ikke lytter til dette kald, vil I snart af jer selv 

komme til at søge frelsens vej. Men så vil I flygte fra rædslerne ved jeres umenneskelighed, jeres overmod 

og jeres arrogance. 

20 Jeg kommer ikke til dig med strenghed. Det er jer selv, der giver jeres overtrædelser den straf, de 

fortjener. 

21 Mit folk, i jeres hjerte efterlader jeg essensen af mit ord, så I kan nære jer åndeligt af det. For dit 

hjerte er som en blomst, og dets duft er den essens af kærlighed, som jeg har lagt i det. Lad ikke denne 

blomst visne, for den ville hurtigt miste sin duft. Blomsterne i jeres haver er følsomme, men endnu mere 

følsomt er jeres hjerte og endnu mere dets guddommelige essens. 

22 Efter 1950 vil I ikke længere modtage mit ord gennem disse kommunikationsorganer*, som I har 

kaldt stemmebærere eller tolke. Nogle vil gå fra denne jord til den 

De andre vil blive tilbage for at modtage de første inspirationer, de tegn, der går forud for forbindelsen fra 

ånd til ånd. 
* Se note 9 i tillægget 

23 Når denne forbindelse begynder at udvikle sig blandt jer, vil I i sandhed begynde at forstå og forstå 

den undervisning, I modtager i øjeblikket, og samtidig vil I vide, hvordan I kan adskille den åndelige 

betydning af mit ord fra alle de ufuldkommenheder, som stemmebæreren kan have tilføjet til mit ord. 

24 Nu spørger jeg jer: Er I enige om at være fattige på jorden, men rige i ånden? Eller foretrækker du 

verdens glæder frem for viden om det evige liv? - Jeg velsigner dig, for i dit hjerte siger du til mig: "Herre, 

intet kan sammenlignes med den herlighed, det er at høre dit ord." 

25 I denne tid giver jeg jer et nyt budskab: Det Tredje Testamente. Mange har været vidner til denne 

manifestation. Men sandelig siger jeg jer, at det ikke er jer, der vil forstå den fulde betydning af det, jeg 

har åbenbaret for jer, og I vil heller ikke forstå den betydning, som dette budskab har. 

26 Ofte har jeg givet jer en undervisning, og I har fortolket den forkert, fordi I er materialiserede, og 

mens jeg talte til jer om åndelige indsigter, gav I dem en materiel betydning. Andre, mere åndeligt 

udviklede generationer vil komme, og når de studerer den lære, som disse åbenbaringer indeholder, vil de 

skælve af åndelig følelse. Andre gange vil de glæde sig over den blide fred i Mit Ord, og andre gange vil 

de blive forbløffet over, hvad de finder i Min kærlighedsundervisning. Så vil de sige: Hvordan er det 

muligt, at de vidner til dette ord, som var til stede dengang, ikke var klar over dets betydning, dets storhed 

og dets lys? - Det vil ikke være første gang, at dette sker: Selv i den anden æra, da jeg talte til 

menneskenes hjerte, forstod de mig ikke, fordi de kun levede og tænkte på verden og materie. 

27 Da det legeme, der tjente Mig som en skal i den anden æra, gik ind i dødskamp, og Jeg talte de 

sidste ord fra korset, var der blandt Mine sidste sætninger en, som hverken blev forstået i det øjeblik eller i 

lang tid derefter: 

"Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" 

28 På grund af disse ord tvivlede mange; andre blev forvirrede og troede, at det var en pessimisme, en 

vaklen, et øjebliks svaghed. Men de tænkte ikke på, at dette ikke var den sidste sætning, men at jeg efter 

den talte andre sætninger, som viste fuld styrke og klarhed: "Fader, i dine hænder overgiver jeg min Ånd", 

og: "Alt er fuldbragt". 

29 Nu hvor jeg er vendt tilbage for at bringe lys ind i jeres forvirring og for at oplyse det, I har kaldt 

mysterier, fortæller jeg jer det: Da jeg hang på korset, var smerten lang og blodig, og Jesu krop, der var 

uendeligt meget mere følsom end alle andre menneskers, udholdt en lang smerte, og døden kom ikke. 

Jesus havde fuldført sin mission i verden, havde allerede talt det sidste ord og givet den sidste 

undervisning. Da spurgte det martyrlegeme, det sønderrevne kød, der følte adskillelsen fra Ånden, Herren 

i angst: "Fader, Fader, hvorfor har du forladt mig?" - Det var det sårede lammets blide og lidende 
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klagesang over sin hyrde. Det var beviset på, at Kristus, Ordet, virkelig blev menneske i Jesus, og at hans 

lidelser var virkelige. 

30 Kan I tilskrive Kristus, som er evigt forenet med Faderen, disse ord? - Nu ved I, at det var en 

klynken fra Jesu legeme, som var besmittet af menneskers blindhed. Men mens Herrens kærtegn sænkede 

sig over det martyrkød, fortsatte Jesus med at tale, og hans ord var: "Fader, i dine hænder overgiver jeg 

min ånd." - "Alt er gjort". 

31 Hvornår vil du tale til mig på denne måde, menneskehed? Hvornår vil du udtrykke den blide klage, 

som ikke er en bebrejdelse, ikke en tvivl, ikke en mangel på tro, men et bevis på kærlighed til Faderen, 

hvormed du meddeler ham, at du ønsker at føle ham tæt på dig i den sidste time? - Tænk på hver af mine 

sætninger, for jeg er sandheden, som blev lovet dig. 

32 Nu, hvor jeg underviser jer, har jeg brugt de uuddannede og uvidende, for de lærde og lærde har 

fornægtet mig. Jeg har også opsøgt syndere for at omvende dem og sende dem ud for at vidne om min 

sandhed. Disse mine børn, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, må vise sig værdige til denne nåde 

ved at vågne op til lyset af den lære, de skal prædike, så de kan opnå fuld viden om deres opgave og forstå, 

at kun ved at være et eksempel og vise gode gerninger vil de blive troet af deres medmennesker. 

33 Denne undervisningstid vil være gunstig for at udruste folkemængderne. 

34 Min undervisning er det rene og krystalklare vand fra livets flod, som I vil rense jer selv med og 

opnå den forvandling, der vil gøre jer værdige til at kalde jer selv for Helligåndens disciple. Forbered dit 

hjerte i mit ord, og sandelig siger jeg dig, at der vil spire god sæd ud af det. Form din ånd og dit sind ved at 

lytte til mig, og dine værker, ord og tanker vil udstråle min sandhed. 

35 Ganske vist er det ikke kun jer, der vil vidne om Mig, for hele skabningen er et levende bevis på 

Min sandhed. Men i dette arbejde har I en opgave at udføre og en gæld at betale til jer selv. For sandelig, 

siger jeg jer, I skylder mig intet, men I skylder jer selv noget. 

36 Hvis I ikke vil vidne om jeres Herre, vil jeg gøre det; men I vil græde bittert, fordi I ikke var 

sammen med Mesteren i kampens time. 

37 Vil du vide, hvordan du kan få dit vidnesbyrd accepteret som sandt? - Vær oprigtige over for jer 

selv, sig aldrig, at I har noget, som I ikke har, og prøv ikke at afsløre noget, som I ikke har modtaget. 

Undervis kun i det, du ved, og vidn kun om det, du har oplevet. Men hvis du bliver spurgt om noget, du 

ikke kan svare på, så vær tavs, men lyv aldrig. Igen siger jeg til jer, at jeres ja altid skal være ja og jeres nej 

altid nej, så vil I være trofaste mod sandheden. 

I skal heller ikke sværge, for den, der taler sandt, behøver ikke at sværge for at få tro, da han oplyser 

med sine gerninger. Lad ham sværge, der har været falsk, og som - når det øjeblik kommer, hvor han har 

brug for troværdighed - må påberåbe sig Guds navn for at give sine ord styrke. Du må ikke sværge ved 

Gud, ikke ved Maria, ikke ved dine forældre og ikke ved dit liv. Jeg siger jer igen, at det skal være jeres 

gerninger, der vidner om jeres ord, så vil begge dele vidne om mig. 

38 Hvis du taler sandheden og bliver troet, så er de, der tror dig, velsignede. Hvis du bliver afvist, 

såret eller latterliggjort fordi du taler sandheden, så overlad sagen til mig, for sandheden er min sag; jeg vil 

da forsvare dig. Søg heller ikke at dække sandheden til med falskhedens slør, for så vil din dom blive stor. 

Kender I ikke noget til det store tempel i Jerusalem, som menneskene i mange århundreder gik ind i for at 

søge magt og visdom? For den var stor, så længe dens skød var som en fredens havn for ånderne. Men da 

hykleri, løgn og begær kom ind i den, blev dens tæppe revet over, og senere blev der ikke en eneste sten 

tilbage af den på en anden. 

39 Jeg siger jer igen, at I skal begynde at være ærlige over for jer selv, at I ikke skal forsøge at 

bedrage jer selv, det vil sige, at I skal begynde at elske sandheden. Tiden nærmer sig, hvor verdens store 

hoveder skal falde, hvor nationerne skal føle min guddommelige retfærdighed. Hvor mange klageskrig vil 

der da ikke være blandt menneskene! En verden af falskheder, fejl og uretfærdigheder vil forsvinde, så 

Guds rige, som er retfærdighed og lys, vil blive etableret i stedet for. For mange menneskelige værker vil 

det være enden, men for åndeliggørelsens tid vil det være begyndelsen. 

40 Den verden, der vil forsvinde, vil være den verden af ondskab, som I har skabt, hvor de stærke 

undertrykker de svage, hvor selv børnenes uskyld er forsvundet, hvor forældre ikke forstår børn, og børn 

ikke forstår forældre. Denne verden, hvor de mest hellige principper og institutioner er blevet vanhelliget 

af mennesker, og hvor folk slår hinanden ihjel i stedet for at elske hinanden som brødre. 
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41 For at dette nye Babel skal forsvinde, skal dets ondskab rives op som ukrudt. Smerten vil være 

stor, men i dette lidelsens bæger vil de urene blive renset, og de blinde vil åbne deres øjne, døden vil 

stoppe mange menneskers jordiske løb, men ikke for at ødelægge dem, men for at bringe dem ind i livet. 

42 Der vil ikke være noget tilbage af menneskehedens onde gerninger. Men på ruinerne af jeres fortid 

vil jeg rejse en ny verden som et stort kongerige, hvor menneskeheden vil være som en udvidet familie, 

der lever i fred, elsker, føler og tænker i min kærlighedslov. 

43 Nye generationer vil befolke jorden og høste både åndeligt og materielt frugterne af de erfaringer 

og den udvikling, som deres forgængere har efterladt sig. For fra hele fortiden vil de udvælge de gode 

frugter. 

44 Over de ufuldkomne kulter for Min Guddommelighed vil der opstå en virkelig åndelig 

gudsdyrkelse, ligesom der over menneskets materialistiske videnskab i dag vil opstå en ny videnskab i 

broderskabets, velfærdens og fredens tjeneste. 

45 Menneskenes adskillelse vil forsvinde, og ligesom de fjernede sig fra hinanden i deres uenighed og 

skabte dialekter og sprog for hvert folk, vil alle, når harmonien begynder at stråle på jorden, føle behov for 

at kommunikere med et enkelt sprog. Sandelig siger jeg jer, at broderlig kærlighed til hinanden vil gøre 

dette arbejde lettere for dem, for det vil være baseret på mit bud, som siger jer: Elsk hinanden. 

46 Hvordan kan det være rigtigt, at menneskene ikke forstår hinanden, når selv dyr af samme art 

forstår hinanden, selv om nogle kommer fra et område og andre fra et andet? 

47 Foren jer i kærlighed under inspiration fra jeres Fader, og han, som er al skabelsens alfa og omega, 

vil give jer det universelle sprog. 

48 Opfrisk jer selv, opfrisk jer selv med mit ord, det er over jeres sprogs splittelse, hinsides jeres 

begyndelse og hinsides jeres ende. Men hvis I har undret jer over den så detaljerede og uudtømmelige 

måde, hvorpå jeg har talt til jer gennem Mine stemmebæreres læber, så vid, at det blot var en gnist af Mit 

Guddommelige Lys, som jeg sendte gennem disse sind. 

49 Du spørger mig: "Herre, hvis du har valgt os til at være vidner til denne manifestation, hvorfor har 

du så ikke udelukket os fra jordens lidelser og ulykker?" - Hertil svarer jeg jer, at det er nødvendigt for jer 

at tømme - om det så kun er en lille smule - det bæger af lidelser, som jeres brødre drikker, så I kan forstå 

deres lidelser. 

50 Når jeg har sagt jer, at alt det, som menneskenes arrogance og ondskab har skabt, skal ødelægges i 

denne tid, tror I så ikke, at der også er noget i jer, der skal ødelægges, beskæres eller forsones? 

51 I er begavede, men samtidig er I meget plaget af prøvelser. Men hvis smerten holder dig vågen, så 

husk, at den kun er en dråbe af den bitre drik, som andre mennesker drikker. Når dit hjerte føler smerten, 

bliver det tilskyndet til at bede, og i dette genkender det intuitivt en af de opgaver, som dette folk har bragt 

til jorden. 

52 Bed, mine børn, med tanker om lys, fred og broderskab, for disse bønner vil ikke gå tabt i rummet, 

men deres kraft vil holde dem vibrerende i det åndelige og lede dem til hjertet på dem, som I har bedt for. 

Mit ord må ikke blive almindeligt for jer, kom med den samme ydmyghed og iver som i de første dage, så 

jeres bøn kan blive følt af jeres brødre. For der vil komme en dag, hvor I vil føle hele jeres væsen blive 

rystet, og den dag vil være sidste gang jeg taler til jer i denne form. 

53 For hvad tror I, at jeg har kaldt jer nu, I Mængder af Mennesker? Var det kun for at helbrede jeres 

sygdomme eller for at genoprette jeres tabte fred? - Nej, folkens, hvis jeg oprejste jer til sandt liv, tændte 

troen i jeres hjerter, gav jeres ansigter smilet tilbage og jeres kroppe styrke, så var det fordi jeg ønskede at 

udruste jer på denne måde, så I kunne rejse jer til kamp. Men jeg ser, at mange tænker på sig selv og 

deltager i Mine lektioner kun for at søge ro i sindet, uden at ville vide det mindste om den opgave, der 

venter dem. Andre rejser, så snart de har fået det, de ønskede, uden at interessere sig for at studere og 

forstå meningen med min lære. 

54 I er alle blevet kaldet til at deltage i dette arbejde, og derfor har jeg udgydt mit ord over dette folk, 

så de kan beholde det samme i deres hjerter, selv om det kun er en af mine sætninger. 

55 Min undervisning fortæller dig det: Hvis I ikke gør Mit Ord kendt for menneskeheden, vil stenene 

tale for at vidne om Min sandhed og om de tider, I lever i. Men vent ikke på, at stenene skal tale, for de vil 

gøre det ved at få jorden til at skælve, havene til at bruske, eller ved at bryde ud i strømme fra vulkanernes 

kratere. 
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56 Det vil være bedre at forberede jer i tide, så når denne verden bliver hærget af pest, ukendte 

sygdomme og trængsler af enhver art, så vil I - spredt på alle jordens veje - bringe mit venlige, styrkende 

ord til hjerterne, så I kan komme som en blid brise til dem, der er blevet pisket af orkanerne. 

57 Gør op med jeres træghed og udnyt den dyrebare tid, som I nyder i dag, for I ved ikke, om I i de 

kommende tider vil have fred til at studere og fordybe jer i mit ord. 

58 Bed som gode disciple og fyld jeres hjerter med ædle mål. Glem ikke, at jeg ikke skelner mellem 

racer, klasser eller religioner blandt jer, så hvor I end går hen, kan I føle jer som om I er i jeres fædreland 

og betragte enhver, I møder, uanset hvilken race han tilhører, som det, han virkelig er: jeres bror. 

59 Jeg har bragt jer dette ord og ladet jer høre det på jeres sprog, men jeg har givet jer til opgave at 

oversætte det senere til andre sprog, så det bliver kendt af alle. 

60 På denne måde vil I begynde at bygge Israels sande tårn, det tårn, som åndeligt forener alle 

folkeslag til ét, som forener alle mennesker i den guddommelige, uforanderlige og evige lov, som I 

oplevede i verden fra Jesu mund, da han sagde til jer: "Elsk hinanden!" 

61 Undersøg mit ord, indtil du er sikker på dets renhed og sandhed. Kun da vil du være i stand til at gå 

din vej modigt og stå fast mod indtrængen af materialistiske ideer, der truer ånden. For materialisme er 

død, er mørke, er et åg og gift for ånden. Byt aldrig din ånds lys eller frihed for jordisk brød eller for små 

materielle goder! 

62 Sandelig, siger jeg jer: Den, der stoler på Min Lov og holder ud i troen til det sidste, vil aldrig 

mangle livets materielle næring, og i de øjeblikke, hvor han er forenet med Min Ånd, vil han altid modtage 

det evige livs brød gennem Min uendelige barmhjertighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 35  
1 Salige er de, der med ydmyghed og tro beder mig om deres ånds fremskridt, for de skal modtage 

det, de beder deres Fader om. 

2 Salige er de, der forstår at vente, for min barmhjertige hjælp vil nå deres hænder på det rette 

tidspunkt. 

3 Lær at bede og også at vente, idet du ved, at intet undslipper Min kærlighedsvilje. Stol på, at min 

vilje manifesterer sig i alle dine behov og i alle dine prøvelser. 

4 Barnet har ret til at bede sin far om det, der er inden for Hans lov om retfærdighed og kærlighed, 

og faderen har på sin side pligt til at sørge for barnet. 

5 Jeg siger jer, at de, der adlyder Min vilje her på jorden, vil nyde Min kærlighed, når de er i ånden. 

6 Når byrden af dit kors tynger dig ned, så kald på din Hjælper, og straks vil jeg komme dig til 

hjælp. 

7 Bed en kort, men højlydt og oprigtig bøn i prøvelsens øjeblikke, og du vil føle dig trøstet; og når 

du opnår at være i harmoni med din Herre, vil jeg være i stand til at sige til dig, at min vilje er din, og din 

vilje er min. 

8 Bed ikke kun, når du går igennem en smertefuld prøvelse, men bed også, når du har fred, for så vil 

dit hjerte og dine tanker være i stand til at beskæftige sig med andre. Bed heller ikke kun for dem, der har 

gjort dig godt, eller for dem, der ikke har gjort dig ondt, for selv om det er fortjenstfuldt, er det ikke så 

stort som at gå i forbøn for dem, der har gjort dig ondt på nogen måde. 

9 Husk, at jeg, jeres Mester, har været hjælper og forløser for dem, der råbte for Pilatus: "Korsfæst 

ham! Korsfæst ham!" - Du kan også hjælpe dine brødre med at bære deres kors i overgivelse: gennem 

bønner, tanker, ord og også på en materiel måde. På denne måde vil du kunne gøre forsoningen for den, 

der er tynget af smerte eller kamp, mere tålelig. 

10 Dette er et passende tidspunkt at være barmhjertig på. Derfor skal I bede, bede og arbejde, for 

markerne er frugtbare og venter på jer. 

11 Bed om fred for nationerne, tiltræk den med jeres bønner. Send helbredende balsam gennem dine 

tanker og send lys til dine brødres sind. Sandelig, siger jeg jer, jeres bønner vil aldrig blive uhørt og uhørt 

af jeres Fader. 

12 Vær forberedt, for mange vil benægte, at jeg har givet mig selv til kende gennem menneskers sind. 

Men du vil fortælle dem, at det ikke er første gang, at dette er sket: at Gud har talt gennem mennesker i de 

tre tidsaldre, at alle profetier, inspirationer og åbenbaringer, der er givet til menneskeheden fra tidernes 

morgen, har været guddommelige stemmer, der er modtaget gennem menneskelige instanser, og som har 

vejledt mennesker til alle tider. 

13 De, der benægter, modsiger eller er forargede over dit vidnesbyrd, handler på denne måde, fordi de 

ikke ved, hvad en åndelig manifestation er, selv om de kalder sig selv for lærde på jorden. 

14 Det er Min vilje, at menneskeheden gennem dette folk, som har været vidne til Min manifestation i 

denne form, skal lære, at mennesket fra sin oprindelse var bestemt til at være i fællesskab med sin 

himmelske Fader, til at tjene Ham på denne planet som stemmebærer, og at, selv om der i tidligere tider 

kun var enkelte tilfælde af mennesker, gennem hvis læber Herren talte, lever I nu i en tid, hvor mennesket 

vil opnå større perfektion og klarhed i åndelig til åndelig forbindelse med Faderen fra generation til 

generation. 

15 I vil bekendtgøre, at i den tid vil menneskene rådføre sig med deres Herre om alle ting for at 

udføre deres arbejde i verden inden for den guddommelige lovs bud. Familiefaderen vil tale til sine børn 

med de ord, som Herren lægger på hans læber. Lærere vil undervise under højere inspiration, herskere vil 

vide, hvordan de skal formidle Guds vilje til deres folk, dommere vil underkaste sig deres samvittigheds 

stemme, som er lyset fra ham, der kender alt og derfor er den eneste, der er i stand til at dømme med 

fuldkommenhed. Lægerne vil først og fremmest stole på guddommelig kraft, og deres ord og deres 

helbredende kraft vil komme fra Herren. Videnskabsfolkene vil forstå den så vanskelige opgave, som de 

har bragt med sig til jorden, og på grund af deres åndelige udrustning vil de modtage guddommelige 

tilskyndelser. Endelig vil alle dem, der har bragt missionen om at lede sjæle på udviklingens vej til verden, 
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vide, hvordan de skal rejse sig for at modtage Mine åbenbaringer og bringe dem til menneskenes hjerter 

med det lys og den renhed, hvormed de har modtaget dem. 

16 Jeg taler til jer om en tidsalder, som er på vej, og som I bør forkynde og profetere i vished om, at 

den vil ske. Men hvis jeres brødre skulle gøre nar af jeres profeti, så fortvivl ikke, for selv apostlen 

Johannes blev hånet og anset for vanvittig, da han fortalte, hvad han havde modtaget i sin forening med 

Faderen. Alligevel kom timen for opfyldelsen af alt det, der for nogle syntes umuligt og for andre 

mærkeligt og uforståeligt. 

17 Den tid, I lever i i dag, er netop den tid, hvor alt det, jeg sagde gennem munden på denne seer, 

profet og mesterens stemmebærer, er ved at gå i opfyldelse. 

18 På grund af sin åndelige vision blev denne kærlighedens og sandhedens apostel forfulgt, 

martyriseret og forvist. Alligevel manglede han ikke min beskyttelse mod sine forfølgere og bødler, og 

derfor siger jeg jer, at I ikke skal frygte. Hvis de fængsler dig af denne grund, vil jeg sætte dig fri; hvis de 

nægter dig arbejde eller brød, vil jeg bevare dig; hvis de ydmyger dig eller bagtaler dig, vil jeg rose dig og 

gøre dig retfærdighed; og hvis de dræber dig, vil jeg oprejse dig til det sande liv. 

19 Det er derfor, jeg bliver ved med at sige til jer, at I skal forberede jer gennem bøn, så I kan sprede 

denne profeti og give dette vidnesbyrd til jeres brødre med et hjerte fuld af mildhed, styrke, tro og 

kærlighed. 

20 Alt, hvad I vil gøre under denne forberedelse i mit navn, skal bære god frugt, og I vil se alt det, I 

har længtes efter, blive til virkelighed. 

21 Ligesom jeg opfyldte alle mine løfter til fortidens folk, vil jeg også opfylde dem over for jer. 

22 I lever i frygtens tid, hvor menneskene renser sig selv ved at tømme deres bæger af lidelser til det 

sidste. Men de, der har studeret profetierne, vidste allerede, at den tid var nært forestående, hvor krige ville 

bryde ud overalt, fordi nationerne ikke forstod hinanden. 

23 De ukendte sygdomme og plager er endnu ikke dukket op blandt menneskeheden og forvirrer 

forskerne. Men når smerten når sit højdepunkt blandt menneskene, vil de stadig have styrke til at råbe: 

"Guds straf!" Men det er ikke mig, der straffer, det er jer selv, der straffer jer, når I afviger fra de love, der 

styrer jeres ånd og jeres krop. 

24 Hvem har frigjort og udfordret naturens kræfter, hvis ikke menneskers urimelighed? Hvem har 

trodset mine love? - Videnskabsfolks arrogance! Men sandelig, siger jeg jer, denne smerte vil tjene til at 

oprykke det ukrudt, der er vokset op i menneskenes hjerter, med roden. 

25 Markerne vil blive dækket af lig, selv uskyldige vil omkomme. Nogle vil dø af ild, andre af sult, 

og andre igen af krig. Jorden vil skælve, naturens kræfter vil blive sat i bevægelse, bjergene vil udspy 

deres lava, og havene vil bruske. 

26 Jeg vil tillade menneskene at drive deres fordærv til den grænse, som deres frie vilje tillader dem, 

så de, forfærdede over deres eget værk, kan føle ægte anger i deres ånd. 

27 Ydmyge disciple, mænd med kærlighed til jeres brødre, selv om I er fulde af ufuldkommenheder: 

modvirk de lidenskabers indflydelse, der er udløst af krigen, med tanker om fred, med bønner mættet af 

åndeligt lys, med broderskabets ord og med gerninger, der indeholder sandhed og næstekærlighed. I må 

være forberedt, for når krigen er slut, når denne strid er forbi, vil folkemængderne komme langvejs fra for 

at finde balsam til krop og sjæl. 

28 Forlad os ikke, når den time kommer, o Mester," siger disse mennesker til mig. Hertil svarer jeg, at 

jeg ikke kan forlade jer, for jeg er til stede i alt, hvad der er skabt. 

29 Jeg vil tale til menneskene gennem naturens kræfter, fra havene vil Min Røst bryde frem, og fra 

den ene ende af denne planet til den anden vil ånderne føle sig berørt af lyset fra Ham, som er den eneste, 

der med sand ømhed kan sige til jer: "Elsk hinanden!" 

30 Dette bud vil blive deres dommer for mange, andre vil føle det i deres hjerte som et åbent sår, og 

for nogle vil det være som en vagt, der ikke vil lade dem sove for at få det opfyldt. 

31 I ser nu, at jeg ikke vil være i stand til at skille mig fra jer, som en af mine profeter engang sagde: 

at i denne tid vil min ånd blive udgydt over alt kød og enhver ånd. 

32 Hvor du end går hen, vil jeg gå foran dig. Uanset hvor du søger mig, vil du finde mig. Uanset hvor 

du vender dine øjne hen, vil du se mig. Men jeg ønsker ikke at forkynde jer med mit ord i dag kun 
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bitterhed og varsler om store trængsler. Når jeg taler om alt dette til jer, er det for at gøre jer vågne og 

bedende, så prøvelserne ikke vil overraske jer, når de kommer over jer. 

33 Ligesom jeg har meddelt jer krigen og de store ulykker, der venter menneskeheden, fortæller jeg 

jer også, at den dag vil komme, hvor alle jordens nationer vil nyde fred, hvor mennesker vil elske 

hinanden i Mig, og deres liv, deres arbejde, deres gerninger i verden vil være den behagelige tilbedelse, 

der vil stige op til Mig som duftende røgelse fra denne planet. 

34 Du spørger mig: "Herre, hvornår vil denne tid komme?" Og jeg svarer dig: Når menneskeheden 

har renset sig gennem smerte, anger, fornyelse og udøvelse af det gode. 

35 Hvis menneskets ånd opfylder den pagt, han har indgået med sin Fader, vil jeg til gengæld opfylde 

mine løfter til det sidste. Jeg vil gøre min hemmelighed kendt og vil sprede den i visdom, fred og 

åbenbaringer blandt mine børn. 

36 Mit folk, se og bed, så længe I vandrer i denne verden. Forbered dig åndeligt og fysisk, for snart vil 

jeg sende dig ud for at tale om min sandhed. 

37 Forbered jeres ånd ved at praktisere bøn, næstekærlighed og ydmyghed, som Min undervisning 

viser jer, og forbered også jeres legeme ved at fjerne det fra laster og dårlige vaner og gøre det føjeligt, 

indtil I har gjort det til en perfekt medarbejder for Ånden. Når du er udstyret, vil du opleve den klarhed, 

hvormed vejen vil vise sig for dig. Derfor siger jeg jer, at åndens liv, fra den forlader det guddommelige 

skød til den vender tilbage, er en udviklingsstige. 

38 Da Faderen skabte dig, placerede han dig på det første trin af denne stige, så du ville få mulighed 

for virkelig at kende og forstå din Skaber, mens du rejste på denne vej. Men hvor få begyndte ikke at 

udvikle sig opad efter at have forladt det første trin! De fleste sluttede sig sammen i deres ulydighed og 

oprørskhed, de brugte frihedens gave dårligt og lyttede ikke til samvittighedens stemme; de lod sig 

dominere af materien og skabte således en magt - ondskabens magt - gennem deres udstråling og gravede 

en afgrund, som de var tvunget til at trække deres brødre ned i ved deres indflydelse, som begyndte en 

blodig kamp mellem deres svagheder og fordærv og deres ønske om ophøjelse og renhed. 

39 Hvor anderledes ville dit liv på jorden ikke have været, hvis du konstant havde været i godhed og 

retfærdighed. For i den ville I have høstet frugterne af min kærlighed. Men I er ikke fortabte, og jeg har 

heller ikke forvist jer fra mit rige. Beviset på dette er, at da jeg kom til jer, og jeg indhyllede mit nærvær i 

menneskelig form, steg jeg ned til den verden, som I har skabt med så mange fejl og mangler. 

40 Her i denne verden gav jeg jer mit blod og mit legeme for at bevise jer, at jeg elsker jer på trods af 

jeres vildfarelser og jeres utaknemmelighed. 

41 Min uforanderlige Lov, som jeg gav jer i de første tider, profeternes formaninger til det gode, Min 

Lære og hvert eneste af Mine budskaber er det åndelige lys, som mennesket har modtaget gennem 

samvittigheden; og hans ånd ville have smeltet sammen med Min, hvis han var blevet i Loven og i renhed 

fra begyndelsen af sin udvikling. 

42 Menneskers utugt, deres uvidenhed, deres mangel på åndelig ophøjelse og de lidelser, som deres 

overtrædelser forårsagede, var anledningen til, at Faderen kom ned for at frelse dem ved at give dem 

kendskab til Visdommens Bog, som de havde foragtet for verdens fornøjelser, og for at vise dem den 

sande vej igen. 

43 Mange århundreder er gået, og mange gange har væsener været nødt til at vende tilbage til verden; 

men de forstår stadig ikke essensen af Min Lov og deres egen ånds natur. 

44 Jeg giver mig stadigvæk til kende for menneskene på en menneskelig måde, selv om jeg også 

fortæller jer, at det, jeg åbenbarer i denne tid, er den undervisning, der vil hæve ånderne til det niveau, som 

jeg taler til jer om, og hvorfra de kan erkende og rette enhver fejl, genopbygge det, der er blevet ødelagt, 

og genvinde alt det, de har mistet. 

45 I Min guddommelige såning går ingen sæd tabt, selv om menneskers fald har forsinket dens 

åndelige blomstring og frugtsætning. 

46 I denne tid bliver jorden gravet op med stor smerte for menneskeheden, men det er nødvendigt, at 

jeg finder min sæd for at adskille den fra ukrudtet. 

47 Hvad var årsagen til din synd og ulydighed mod min lov? 

48 Hør, disciple: Før I kom til livet, var jeg allerede til stede, og i min ånd var jeres ånd skjult. Men 

jeg ønskede ikke, at I skulle arve mit rige uden at have gjort jer fortjent til det. Jeg ønskede ikke, at I skulle 
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besidde det, der var, uden at vide, hvem der havde skabt jer, og jeg ønskede heller ikke, at I skulle gå 

herfra uden retning, uden formål og uden ideal. 

49 Det er derfor, jeg gav jer samvittigheden, så den kan tjene jer som en vejledning. Jeg gav jer fri 

vilje, så at jeres gerninger ville have sand værdi for mig. Jeg gav dig ånden, så den altid skal længes efter 

at stige op til det lysende og rene. Jeg gav jer kroppen, så I ved hjælp af hjertet kunne få en følelse for det 

gode og det smukke, og så den kunne tjene jer som en teststen, som en konstant prøve, og også som et 

redskab til at leve i den materielle verden. Jorden har været en skole for jeres ånd; den har aldrig manglet 

den guddommelige Mesterens tilstedeværelse. Menneskelivet har været en bog med dyb visdom for den 

inkarnerede ånd. 

50 Da rummet først blev oplyst af åndernes tilstedeværelse, følte disse - som stadig vaklede og 

stammede som små børn og hverken havde udvikling eller styrke til at blive på steder med høj 

åndeliggørelse - behov for støtte, for en base for at føle sig stærke, og derfor blev materie og en materiel 

verden givet til dem, og i deres nye tilstand fik de erfaring og viden.* 
* Se note 5 i tillægget 

51 I er endnu ikke blevet klar over den mission, I skal udføre blandt menneskeheden i denne tid; men 

jeg vil med mit ord lade jer vide, hvordan I skal kæmpe og hvordan I skal nå målet. 

52 Jeres hjerne er lille, og i sig selv er den ikke i stand til at forstå værdien af de gaver, I besidder, og 

betydningen af det arbejde, som Faderen vil udføre blandt menneskeheden gennem dette folk. 

53 Min kloge og mægtige vilje baner vejen for mine budbringere, mine disciple, mine profeter til at 

gå ud med det gode budskab om manifestationen af mit ord, så de samtidig kan bane vejen for de store 

mængder af jeres brødre, som I kalder fremmede, til at komme ind i jeres nations skød. 

54 Disse skarer vil tilsyneladende komme på jagt efter brød til kroppen og fred til hjertet. Men jeg 

ved, at det vil være deres ånd, der vil forfølge opfyldelsen af mit løfte, som er blevet bevaret i den inderste 

del af enhver ånd. 

55 Fra fjerne lande og nationer vil I se jeres brødre ankomme med ønsket om at befri deres ånd. Fra 

det gamle Palæstina vil de også komme i hobetal, ligesom da Israels stammer krydsede ørkenen. 

56 Dens pilgrimsrejse har været lang og smertefuld, siden den har fordrevet den, der tilbød den sit 

rige som ny arv, fra sit skød. Men den nærmer sig allerede den oase, hvor den vil hvile og reflektere over 

mit ord, og derefter vil den, styrket i kendskabet til min lov, fortsætte på den vej, der viser den sin længe 

glemte udvikling. Så vil I høre mange sige, at jeres nation er det nye forjættede land, det nye Jerusalem. 

Men du vil fortælle dem, at det forjættede land ligger hinsides denne verden, og at man for at nå dertil må 

gøre det i ånden, efter at være gået gennem den store ørken af prøvelser i denne tidsalder. Du skal også 

fortælle dem, at denne nation kun er en oase midt i ørkenen. Men I skal forstå, folk, at oasen skal give 

skygge til de udmattede vandrere, og den skal desuden tilbyde sit krystalklare og friske vand til de 

udtørrede læber hos dem, der søger tilflugt i den. 

57 Hvad er den skygge og det vand, som jeg taler til dig om? - Min undervisning, folk, min 

guddommelige instruktion i kærlighedens aktivitet. Og i hvem har jeg lagt denne rigdom af nåde og 

velsignelser? - I jer, mennesker, så I i stigende grad kan befri jeres hjerte fra al egoisme og præsentere det 

som et rent spejl i alle jeres gerninger. 

58 Ville jeres sind og hjerter ikke være fyldt med glæde, hvis I gennem jeres kærlighed kunne 

omvende dette folk, der er så fastlåst til sine traditioner og åndeligt stagneret, til den trinitarisk-marianske 

åndelige doktrin? Ville der ikke være glæde blandt jer, hvis det gamle Israel blev omvendt gennem det nye 

Israels mægling, dvs. hvis det første fik nåde gennem det andet? Indtil videre har intet overbevist det 

jødiske folk om, at det er nødvendigt at bryde med de gamle traditioner for at opnå moralsk og åndelig 

udvikling. Det er de mennesker, som tror, at de opfylder Jehovas og Moses' love, men som i virkeligheden 

stadig tilbeder deres Guldkalv. 

Tiden er nær, hvor dette vildfarende folk, der er spredt over hele verden, vil holde op med at se på jorden 

og løfte øjnene op mod himlen for at søge ham, som blev lovet dem fra begyndelsen som deres Forløser, 

og som de fejlbedømte og dræbte, fordi de mente, at han var fattig og ikke fandt noget godt i ham. 

59 Nu kommer den time, hvor det kors, som de pålagde mig ved dom, vil blive retfærdighedens alen 

for hver eneste af disse ånder, indtil deres læber til sidst råber: "Jesus var Messias!" 
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60 De vil søge mig i deres åndelige fattigdom, elendighed og smerte, og de vil blive overraskede, når 

de ser, at han, som i deres øjne intet ejede i verden, nu besidder alt, og at de skatte og det rige, som han så 

ofte talte til dem om, var sandhed, og de vil indse, at intet i verden - ingen skat, ingen rigdom - kan måle 

sig med Åndens fred. 

61 Selv om det folk vendte mig ryggen, venter jeg stadig på dem. For mennesker kan bryde deres ord 

og endda deres pagter, men jeg er uforanderlig og vil aldrig bryde mine løfter. 

62 Hvis han fik at vide, at jeg ville være hans forløser, vil jeg forløse det; hvis han fik at vide, at jeg 

ville bringe det ind i mit rige, vil jeg bringe det ind i mit rige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 36  
1 I lyset af Mit Ords blide venlighed kommer der dyb anger over den ånd, som er kommet væk fra 

udviklingens vej. Mine ords kærlige blidhed får mennesket til at græde, fordi det accepterer, at dets synder 

ikke fortjener at blive tilgivet. 

2 Jeg trøster den, der oprigtigt angrer, tilgiver hans overtrædelser og hjælper ham med at gøre bod på 

det onde, han har forårsaget. Vid, at den, der ikke omvender sig, ikke når Mig, for kun fra omvendelse kan 

fornyelse, rettelse og renselse komme frem. Du skal også vide, at kun de rensede ånder kan komme ind i 

mit nærvær. Men hvordan kan du virkelig føle anger, hvis du ikke kender størrelsen af dine overtrædelser? 

Jeg måtte komme til menneskene for at få dem til at forstå, hvad det betyder for den guddommelige 

retfærdighed: at tage livet af et medmenneske, at ødelægge troen, at bedrage en ånd, at forråde et hjerte, at 

vanhellige uskyld, at forårsage en skændsel, at tage fra en broder, hvad der er hans, at lyve, at ydmyge og 

så mange ufuldkommenheder, som I ikke lagde mærke til, fordi I var blevet vant til alt dette. Men mit 

kærlighedsord kom, og i dets essens fandt I tilstedeværelsen af en fuldkommen retfærdighed, som fik jer 

til gennem jeres samvittighed at erkende hver eneste af jeres onde gerninger, fik jer til at undersøge jeres 

tanker og mindede jer om jeres åndelige opfyldelse, som I allerede havde glemt. 

3 Først da indså du størrelsen af dine overtrædelser, omfanget af dine fejltagelser, som førhen 

virkede ubetydelige for dig, og først da vurderede du korrekt alvoren af de mange lidelser og smerter, som 

du havde forårsaget. I skammede jer over jer selv, I følte, at I blev betragtet af mig i al jeres nøgenhed og 

med alle jeres pletter. Derfor følte du dig et øjeblik uværdig til Min kærlighed, da du hørte Mit ord fuld af 

ømhed, fred og renhed. Men straks hørte I, at det netop var jer, som jeg søgte; og jeres hjerte, som vaskede 

sig i tårer som bevis på, at I angrer, at I skulle rense jer og tjene mig, begyndte sin åndelige udvikling. 

4 Det er umuligt for et af mine børn at glemme mig, da han bærer sin samvittighed med sig i sin ånd, 

som er lyset fra min ånd, ved hvilket han før eller senere må genkende mig. 

5 For nogle er det let at gennemskue meningen med mit ord og finde lyset der, men for andre er mit 

ord en gåde. 

6 Jeg fortæller jer, at ikke alle kan forstå åndeligheden i mit budskab på dette tidspunkt. De, der ikke 

kan det, må vente på nye tider, så deres ånd kan åbne øjnene for lyset fra Mine åbenbaringer. 

7 Jeg er aldrig kommet til mennesker, der er indhyllet i mystik. Hvis jeg har talt billedligt til jer for 

at afsløre det guddommelige for jer eller for at repræsentere det evige i en eller anden materiel form, har 

det været for at I kan forstå mig. Men hvis menneskene stopper med at tilbede former, objekter eller 

symboler i stedet for at søge meningen med disse lærdomme, er det naturligt, at de lider århundreders 

stagnation og ser mystik i alting. 

8 Siden Israels ophold i Egypten, hvor Mit Blod blev legemliggjort af et lam, har der været 

mennesker, som kun har levet efter traditioner og ritualer, uden at forstå, at dette offer var et billede på det 

Blod, som Kristus skulle udgyde for at give jer Åndeligt Liv. Andre, som tror, at de bliver næret af Mit 

Legeme, spiser materielt brød uden at ville forstå, at da Jeg gav brødet til Mine disciple ved den sidste 

nadver, var det for at få dem til at forstå, at den, der tager betydningen af Mit Ord som mad, nærer sig selv 

med Mig. 

9 Hvor få er de, der er i stand til at forstå Min guddommelige lære i sandhed, og hvor få er de, der 

fortolker dem med ånden. Husk dog, at jeg ikke gav jer den guddommelige åbenbaring på én gang, men at 

jeg forklarer den for jer lidt efter lidt i hver af mine lærdomme. 

10 Hvis I lejlighedsvis er faldet i forvirring og har overfaldet andre på grund af en fejlagtig 

fortolkning, er det kun naturligt, at I i dag ikke forstår den åndelige lære fra den tredje æra klart og 

tydeligt, og at I heller ikke fortolker den korrekt. 

11 Det er nødvendigt, at I begynder at omstyrte jeres afguder, at ødelægge jeres gamle fejltagelser og 

at bringe orden i jeres tanker, så I kan blive klar over, at Faderen fra de tidligste tider altid har talt til jer 

om Ånden, og selv om han ofte har brugt materielle billeder til at undervise jer, har han altid henvist til det 

åndelige liv. 

12 Vågn op fra jeres dvale, mennesker, lad jeres ånd udforske mit ord. For sandelig siger jeg jer, at 

hvis I studerer en af mine lærdomme godt og forstår den, vil I være trængt ind til den åndelige kerne af 

mine åbenbaringer. 



U 36 

47 

13 Husk på den instruktion, som jeg sagde til jer: "Bed, bed, bed, så får I det". I dag siger jeg til jer: 

Lær at spørge. 

14 Når jeg nu fortæller jer, at I må lære at bede, er det fordi I tidligere har bedt ufuldstændigt og 

egoistisk; I tænkte kun på at bede for jer selv eller jeres kære. Min undervisning i dag fortæller jer, at I 

skal lære at føle andres sorg. Oplev og følg din næstes smerte og lidelse, de ulykker, der plager dine 

brødre. I må lære at forstå den, der bærer et hemmeligt sår, og føle lidelserne hos dem, som I ikke kan se, 

fordi de er langt væk. Blandt de sidstnævnte skal du tænke på dem, der er hjemme hos andre folk og 

nationer, dem, der er i andre verdener eller i det hinsides. Vær ikke bange, hvis I en dag glemmer jer selv 

og kun tænker på andre, for I vil ikke miste noget. Vid, at den, der beder for andre, gør det også for sig 

selv. 

15 Hvor meget glæde du giver Min Ånd, når jeg ser dig løfte dine tanker i søgen efter din Fader. Jeg 

får dig til at føle mit nærvær og oversvømmer dig med fred. 

Søg mig, tal til mig, tag dig ikke af, at dine tanker er for klodsede til at udtrykke din anmodning; jeg vil 

forstå dem. Tal til mig med den tillid, som man taler til sin Fader med. Fortæl mig om dine klager, som du 

ville gøre det med din bedste ven. Spørg mig om alt det, du ikke ved, alt det, du ikke kender, og jeg vil tale 

til dig med Mesterens ord. Men bed, så du i det velsignede øjeblik, hvor din ånd stiger op til mig, kan 

modtage det lys, den styrke, den velsignelse og den fred, som din Fader giver dig. 

16 Jeg har stadig mange åbenbaringer i vente for ånden i fremtiden ved hjælp af bøn. Forbedrer jer 

selv i denne manifestation, og I vil være i stand til at opnå perfektion i jeres bønner, det vil sige, I vil lære 

at bede. 

17 Når jeres ånd går ind i den åndelige dal for at aflægge regnskab for sit ophold og sit arbejde på 

jorden, vil det, jeg beder jer om mest, være alt det, I har bedt om og gjort til gavn for jeres brødre. Så vil 

du huske mine ord på den dag. 

18 Slutningen af en tidsalder og begyndelsen af en ny har medført den krise og det kaos, som I 

oplever. Det er det samme som det, der sker for en alvorligt syg person, når helbredelsen nærmer sig: det 

virker mere som om, at døden er kommet. 

19 Jo større denne krise er i menneskeheden, jo større vil dens sundhed være bagefter. Sandelig, siger 

jeg jer, sådan skal det være, og jeg har meddelt jer det i årtusinder. Nu må I udruste jer, styrke jer i troen 

og forberede jer til kamp. 

20 Til jer, der ofte hører dette ord, siger jeg: Vågn op og bed, for der kommer en tid med stor trængsel 

for alle, en tid, hvor menneskene ikke vil benytte sig af al deres magt, deres guld eller deres viden til at 

mindske vægten af den guddommelige retfærdighed. I de dage vil I være vidne til begivenheder, som vil 

virke absurde og ulogiske for de stolte og indbildske; for det vil ske, at de lærde vil vende sig til dem, som 

de troede var uvidende, at de rige og magtfulde vil opsøge de trængende, fordi der hos dem vil være mere 

forståelse og sindsro over for prøvelser, mere næstekærlighed og mere åndelig rigdom. 

21 Nogle siger til Mig i deres hjerte: "Mester, jeg behøvede ikke at vente på disse smertetider, som Du 

annoncerer, for hele mit liv bestod af lidelsesprøver". Hertil siger jeg jer: Salige er I, som har udholdenhed 

i lidelse, for når de dage kommer, vil I ikke længere græde, men i stedet kunne give mod og trøst til dem, 

som ikke har kendt til sådanne lidelser. 

22 Sandelig, siger jeg jer: Hvis flertallet af mennesker drikker lidelsernes bæger i dag, er det fordi 

soldaten kun er rustet i kamp, og jeg siger jer, at den sidste kamp, den store kamp, nærmer sig. I må ikke 

lukke jeres øjne og ører i disse øjeblikke for jeres brødres smerte eller forsøge at skjule jer for døden. Thi 

sandelig, siger jeg eder, hvor de lidet troende eller vantro ser enden, der skal der være en begyndelse; hvor 

de tror at se døden, der skal der være liv. For jeg vil være til stede for at dække jer med min kærlighed og 

hjælpe jer med at komme ind i den verden, som I skal genoprette. 

23 Jeg gør dig opmærksom på alting på forhånd, så du ikke bliver overrasket af noget. Søg efter 

midler til at advare andre og formane dem til forberedelse, bøn, korrektion og årvågenhed. 

24 Husk, at jeg er Faderens ord, at den guddommelige essens, som I modtager i dette ord, er lys fra 

denne Skaberånd, at jeg har efterladt en del af min ånd i hver enkelt af jer. Men når I ser den fattigdom, 

der omgiver den skare, som nu lytter til Mig, og ydmygheden i det rum, hvor I er samlet, spørger I Mig 

stille: "Mester, hvorfor valgte Du ikke et af de store templer eller kirker til Din manifestation på dette 

tidspunkt, hvor Du kunne have fået rige altre og højtidelige ceremonier, som var Dig værdig?" 
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25 Jeg svarer de hjerter, der tænker sådan om deres Mester: Det var ikke mennesker, der bragte mig til 

denne fattigdom. Jeg valgte selv den ydmyge bolig i en fattig forstad til jeres by til Min manifestation for 

at få jer til at forstå, at det ikke er materiel tribut eller ydre ofre, som Jeg søger fra jer, men tværtimod: Jeg 

er netop vendt tilbage for at prædike ydmyghed endnu en gang, så I kan finde åndeliggørelse i den. 

26 Jeg forkaster al menneskelig forfængelighed og menneskelig pragt, for kun det åndelige, det ædle 

og generøse, det rene og evige, når frem til Min Ånd. Husk, at jeg sagde til kvinden i Samaria: "Gud er 

ånd, og de, der tilbeder ham, må tilbede ham i ånd og sandhed". Søg mig i det Uendelige, i det Rene, og 

der vil du finde mig. 

27 Af de materielle gaver, som menneskeheden giver mig, accepterer jeg kun den gode hensigt, hvis 

den er god i sandhed; for en generøs og ædel hensigt kommer ikke altid til udtryk i en gave. Hvor ofte 

tilbyder folk Mig ikke deres offer for at dække over deres onde gerninger eller for at kræve noget af Mig 

til gengæld. Derfor siger jeg jer, at åndens fred ikke kan købes, at jeres mørke pletter ikke vil blive vasket 

væk af materiel rigdom, selv om I kunne tilbyde mig den største skat. 

28 Omvendelse, sorg over at have fornærmet Mig, fornyelse, ændring, bod for de begåede 

overtrædelser, alt dette med den ydmyghed, som jeg har lært jer, ja, så vil menneskene bringe Mig de 

sande ofre af hjerte, sind og tanker, som er uendeligt mere behagelige for jeres Fader end røgelse, blomster 

og lys. 

29 Hvorfor tilbyde mig det, som jeg har skabt til dig? Hvorfor tilbyder du mig blomster, når de ikke er 

dit arbejde? 

Hvis I derimod tilbyder mig kærlighedsgerninger, barmhjertighed, tilgivelse, retfærdighed og hjælp til 

jeres næste, vil denne hyldest helt sikkert være åndelig og stige op til Faderen som et kærtegn, som et kys, 

som børn sender til deres Herre fra jorden. 

30 Min manifestation gennem det menneskelige sind er klar og enkel, og det samme gælder den form, 

hvori jeg udtrykker mig selv. Alligevel får det dig til at ryste, og du forstår en fortid, som din ånd allerede 

kender, og det får dig til at se klart de begivenheder, der hører fremtiden til. Det er derfor, I forbliver 

betaget, så længe I lytter til mig, for ingen ved, hvordan man læser hjerter som denne Mester. 

31 Fra forskellige lande kommer du for at søge tilflugt i den velgørende skygge fra det vidtstrakte træ, 

som inviterer alle rejsende til at forfriske sig under dets løv. Men jeg siger jer, at den tid er allerede nær, 

hvor mænd fra fjerne lande vil komme til dette land. 

32 Intuition og forudanelse vil være det, der vil føre dem til dig; de vil komme for at søge dit 

vidnesbyrd og din fred. For mange af dem vil et ord fra dem, jeg underviser jer, være nok til at begynde at 

udføre deres opgave som spiritismens sande apostle. 

33 Ve denne nation, hvis den ikke er parat til at modtage den fremmede med et kærligt hjerte, for ikke 

en sten i dens byer vil blive efterladt på en anden, som det skete med Jerusalem! 

34 Er du ikke blevet klar over, at din renselse skal gøre dig værdig til at modtage Min lære, som du 

skal viderebringe til dem, der banker på dine døre? Har I ikke husket på, at jeg ønsker, at I i denne tid med 

storme, krige og lidenskaber skal være den redningsbåd, der ubekymret sejler mellem ondskabens bølger 

og redder jeres brødre? 

35 Salig er den, der forbereder sig, for han skal høre mig fra ånd til ånd. 

36 Bed for jeres brødre i den nation, I lever i, at de må være tålmodige i prøvelser og opnå deres 

renselse. En stor åndelig skæbne har bragt dette folk til jorden, og for at opfylde den er det vigtigt, at de er 

støjende, udrustede og årvågne. 

37 Forstå, at I ikke må blande ubrugelige ting med Min Lære. I skal give dem til kende med den 

samme renhed, som I modtog dem fra mig. Udbred min lære ved hjælp af jeres eksempel og vidnesbyrd 

over regioner, landsbyer og provinser, og sørg for, at jeres brødre også bliver styrket i den. Dette folk skal 

formere sig, udruste sig og leve åndeligt, for med deres gerninger skal de blive forsvarere af denne 

sandhed. 

38 Opnå fortjeneste, o folk, og gennem denne fortjeneste opnå denne nåde for dem, der vil modtage 

jer i deres hjem i morgen, eller som I skal modtage i jeres hjem. 

39 Lær dem at forstå og forstå, at jeg i dag er kommet i Ånden for at give mig selv til kende gennem 

uduelige og syndige kroppe. Lad ingen i dette menneskelige legeme 



U 36 

49 

Se Gud! I skal høre ordet, for i det er den guddommelige essens, det som kommer fra Min Ånd. Dette ord 

er "Ordet", og "Ordet" er jeg, han, som taler til dig fra uendeligheden. 

40 "Ordet" er kærlighed og er visdom åbenbaret i ordet. Hør denne stemme, I skarer, og bliv ikke 

ligeglade, for I befinder jer i Min Guddommelige Helligdom. I skal forny jer selv. Hvis du ikke renser dit 

sind, vil du ikke være i stand til at forstå min undervisning. 

41 Salige er de, som gør sig umage med at opfylde min lov, for visdommens lys vil snart skinne i 

dem. 

42 Salig er den, der kæmper for sin ånds fuldkommenhed, for han er blevet inspireret af det højeste 

ideal, som et Guds barn kan opnå. 

43 Jeg polerer jeres hjerter, for fra dem vil jeg lade livets vand springe frem for de tørstige. 

44 Når timen for opfyldelsen af din opgave er kommet, skal du ikke handle efter din egen vilje, og pas 

på med at tilføje dine ufuldkomne idéer til Mit ord eller Mit værk. For I ville falde i vanhelligelse og 

forfalskning, og jeres gode gerninger ville blive slettet fra det sande livs bog. 

45 I skal bevæbne jer med min sandhed og gå ind i boligerne. Du skal lade mit ord blive hørt, så vil 

freden komme. 

46 Nogle gange vil I blive anerkendt som budbringere eller arbejdere for den trinitarisk-marianske 

åndelige doktrin. På den anden side vil det ske, at I vil blive smidt på gaden, bagtalt eller beskyldt for at 

være bedrageriske. Men vær ikke bange, for hvis de fordømmer dig, vil deres domstid også komme over 

dem, og hvis de ikke var i stand til at åbne deres øjne for sandheden, da du talte til dem, vil de, når de en 

gang er under min dom, huske dine ord og se lyset. 

47 Når en stor synders ånd løsriver sig fra dette materielle liv for at træde ind i den åndelige dal, 

bliver han forbavset over at opdage, at helvede, som han forestillede sig det, ikke eksisterer, og at den ild, 

som han fik fortalt om i gamle dage, ikke er andet end den åndelige virkning af hans gerninger, når han 

står over for den ubarmhjertige dommer, som er hans samvittighed. 

48 Denne evige* dom, denne lysning, som bryder frem midt i det mørke, der omgiver synderen, 

brænder stærkere end den hotteste ild, du kan forestille dig. Men det er ikke en tortur, der er forberedt på 

forhånd som en straf for den, der har fornærmet mig, nej, denne pine udspringer af erkendelsen af de 

begåede overtrædelser, sorgen over at have fornærmet den, der gav ham eksistens, over at have brugt tiden 

og alle de goder, han har modtaget fra sin Herre, dårligt. 
Evigt" betyder her det modsatte af jordisk - tidsmæssigt, dvs. hinsides verden, men ikke: det fortsætter i al evighed. 

49 Mener du, at jeg skal straffe den, der sårer mig med sine synder, selv om jeg ved, at synden gør 

mere ondt på den, der begår den? Kan du ikke se, at det er synderen selv, der gør ondt mod sig selv, og at 

jeg ikke ønsker at forøge den ulykke, han har forvoldt sig selv, med sin straf? Jeg tillader ham kun at se sig 

selv, at høre sin samvittigheds ubønhørlige stemme, at stille spørgsmål til sig selv og svare sig selv, at 

genvinde den åndelige hukommelse, som han havde mistet gennem materien, og at huske sin oprindelse, 

sin skæbne og sine løfter; og der skal han i denne dom opleve virkningen af den "ild", som udrydder hans 

ondskab, som smelter ham på ny som guld i smeltediglen, for at fjerne det skadelige, det nyttesløse og alt, 

der ikke er åndeligt, fra ham. 

50 Når en ånd holder pause for at høre sin samvittigheds stemme og dom - sandelig, siger jeg jer, i 

den time er han i mit nærvær. 

51 Dette øjeblik af hvile, hvor man bliver stille og klar, kommer ikke til alle ånder på samme tid. 

Nogle går hurtigt ind i denne undersøgelse af sig selv, og dermed sparer de sig selv for mange lidelser. For 

så snart de vågner op til virkeligheden og indser deres fejltagelser, gør de sig klar til og fortsætter med at 

sone deres onde gerninger til det sidste. Andre, der er forblændet - enten af last, af et nag eller fordi de har 

levet et liv i synd - er længe om at komme ud af deres blindhed. Andre igen er utilfredse, fordi de mener, 

at de blev revet fra jorden for tidligt, da alting stadig smilede til dem, og de forbander og bespotter og 

udskyder muligheden for at befri sig fra deres forvirring; og som disse er der et stort antal tilfælde, som 

kun Min visdom kender. 

52 Der er heller ikke nogen steder, som jeg har skabt specielt for at sone de overtrædelser, som mine 

børn har begået. Jeg siger jer, der findes ingen verden, hvor jeg ikke har placeret mine undere og 

velsignelser. 
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53 Siger I ikke, at den verden, I lever i, er en tåredal, det vil sige en forsoningsdal? - Men hvem har 

gjort den til en tåredal, Gud eller mennesket? - Jeg gjorde det til et billede af det himmelske paradis ved at 

strø det med vidundere og bekvemmeligheder, idet jeg tænkte på selv de mindste og mest ubetydelige ting 

for at gøre dig lykkelig. Og alligevel lider, græder, græder, fortvivler og ødelægger menneskene sig selv i 

en verden, der er skabt til menneskehedens velfærd og fremskridt, til glæde og åndelig fremgang. 

54 Men jeg siger jer igen, at jeg ikke skabte denne verden for at gøre mennesket ondt; verdenerne er 

hvad deres indbyggere gør af dem. Indse, hvor meget mennesket har fordrejet sandheden gennem sine 

dårlige fortolkninger, hvor forskelligt det har fortolket det symbol, hvormed det åndelige liv blev åbenbaret 

for ham. 

55 Hverken mørke, ild eller kæder findes i den umådeligt store åndelige dal. 

56 Fortvivlelse og angst på grund af manglende viden, lidelse på grund af manglende åndeliggørelse 

til at nyde dette liv, disse og flere andre ting er til stede i forsoningen for de ånder, der kommer til det 

åndelige livs tærskler, som er plettede eller uforberedte. Indse, at jeg ikke kan betragte menneskers synd, 

ufuldkommenhed eller fordærv som en krænkelse af Faderen, fordi jeg ved, at menneskene påfører sig 

selv ondskab. 

57 Jorden er heller ikke plettet; den er lige så god og ren, som den engang var fra Faderens hænder. 

Derfor vil jeg ikke bede jer om at give hende sin renhed tilbage, da hun ikke har afveget fra sin skæbne til 

at være mor, husly og hjem for mennesker. Af menneskene vil jeg derimod kræve, at de omvender sig, 

fornyer sig selv, renser deres sjæl og legeme, kort sagt, at de vender tilbage til deres oprindelige renhed og 

desuden i deres ånd viser det lys, de har fået gennem udvikling, kamp og udøvelse af dyd, i deres ånd. 

58 Stop på denne side, disciple, fortsæt ikke med denne bogs undervisning uden først at have 

indprentet den i jeres sind og tænkt over den i lang tid. Sandelig, siger jeg jer, det vil tjene jer i dette liv og 

lette jeres vej i det liv, der venter jer. 

59 Jeg har givet jer undervisningen i brudstykker og stykker gennem tiderne og tidsaldrene. I dag 

forekommer det dig, at det, jeg underviser dig nu, er det sidste, for med dit intellekt kan du ikke forestille 

dig større perfektion i en åndelig undervisning. Ikke desto mindre er dette ikke Mit sidste ord, og denne 

forkyndelse, der er givet gennem et menneskeligt intellektuelt organ, er heller ikke den sidste 

undervisning. Og for at I ikke længere skal tænke på det, fortæller jeg jer nu, at I aldrig vil modtage mit 

sidste ord, min sidste instruktion. Da jeg er "Det Evige Ord", er det naturligt, at jeg taler til jer i evighed og 

oplyser jer. For jeg har hverken begyndelse eller ende. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 37  
1 Til alle tider i menneskeheden har der været mennesker med stort åndeligt lys, mennesker, der har 

oplyst deres naboers udviklingsvej. 

2 Hvorfra kom disse væsener til Jorden? Fra den nærmeste verden*, hvor de, der skal vende tilbage 

til denne planet, bor? - Nej, mit folk, jeg siger jer, at I ud fra væsenernes viden og godhed kan drage 

konklusioner om den verden, de kommer fra. 
Der er tale om de jordnære sfærer, de overjordiske sfærer, de nederste trin på "stigen til himlen", hvor de 

åndelige væsener, der endnu ikke har renset sig selv, opholder sig. 

3 Graderne af åndelig ophøjelse repræsenterer en uendelig stige af trin i evigheden. Men vejen til 

fuldkommenhed består af syv stadier, som du kan se i det menneskelige liv, der også er opdelt i syv 

udviklingsstadier. 

4 Alle dele af mennesket må udfolde og udvikle sig for at nå det lys, de skal have, og for at opnå 

sand åndeliggørelse. 

5 Hans krop, hans sind, hans moral, hans moral, hans ånd og hele hans væsen skal gennem disse syv 

store forløb, gennem disse syv prøvelser*, hvorfra han vil komme ud renset, fuld af lys, munterhed, fuld af 

styrke, viden og erfaring. Så vil han være i stand til at forstå, at Guds rige er til stede i hans ånd. 
* Se forklaringerne om de syv segl i bind 1 af "Det sande livs bog". 

6 Lydighed over for den guddommelige vilje, følsomhed for at kunne fortolke åndelig inspiration, 

fællesskab med Faderen og med den åndelige verden gennem tanken er de fremskridt i din udvikling, som 

den nye tid har i vente for dig. 

7 Menneskeheden har allerede haft perioder, hvor den har levet for materielle fornøjelser, andre hvor 

den har jagtet magt, herredømme og flygtig rigdom, andre hvor den har udviklet nogle sanser for at finde 

skønheden i alt det, der omgav den, andre hvor den gik ind på religionens vej i ønsket om åndens fred, og 

andre igen hvor den ville gøre denne jord til sit domæne, dette liv til sin evighed og materien til sin Gud. 

8 Det er nu en afgørende tid for menneskets liv, og hvis du observerer nøje, vil du opdage på alle 

områder, i alle naturkræfter og kræfter, en gigantisk kamp, en stor kamp. 

9 Det er afslutningen på en fase, menneskeheden. Men I ved ikke, hvornår den nye tid begynder; kun 

jeg, Lammet, som bryder seglene, vil fortælle jer det. I lever stadig i den sjette åbenbarings tid, hvor 

begivenhederne til opfyldelse af profetierne indtræffer den ene efter den anden. 

10 Hvor mange religioner, hvor mange sekter og doktriner vil ikke falde under min magts lyssværd, 

og hvor mange videnskaber og teorier vil ikke blive begravet i glemsel, når den nye dag gryr, og stilhed og 

fred indtræder i hjerterne, og der er sand bøn og sand åndeliggørelse blandt mennesker. 

11 Det vil ikke være religionerne, der forener sig, for deres forskelligheder tillader det ikke. Det vil 

være det folk, der forener sig i loven om kærlighed, retfærdighed og sandhed, som alene stammer fra Gud. 

12 Denne menneskehed, der er ligeglad med al guddommelig inspiration, er ikke klar over, at den står 

på tærsklen til den mest betydningsfulde tid for sin ånd. Men den vil nu vågne op fra sin dybe dvale, når 

den tænker på de forudsigelser, der endnu skal komme om Min tilstedeværelse blandt mennesker. For I 

skal alle være vågne, når det syvende segl åbner sig for at bringe jer lyset. 

13 I mellemtiden forbereder jeg dette folk med Mit Ord, så de kan tage af sted inspireret af sandheden 

og lære deres brødre Min Lærdoms kærlighedsundervisning. 

14 Nær jer selv kun med sandhed og afvis alt, der ikke indeholder renhed, så vil lysets børn komme 

frem fra jer. 

15 Lad børnene se åndelig ophøjelse sammen med dig, så de har en sikker vej at følge i dette liv. 

16 Vogt over alle børn, som dit hjerte kan give kærlige følelser, tanker fulde af ømhed, så har du gjort 

dem godt imod dem. Lær alle mennesker at elske med dine værker. 

17 Jeg vil våge over alle dem, som I ikke kan vogte, og jeg vil ikke tillade, at den onde sæd, som 

mennesker spreder i denne tid, inficerer og forvirrer disse ånder. 

18 Det er mig, der sender ånderne til at inkarnere i overensstemmelse med loven om evolution, og 

sandelig siger jeg jer, at denne verdens påvirkninger ikke vil ændre mine planer. For over al ambitiøs 

stræben efter magt skal Min vilje ske. 
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19 Ethvert menneske bringer en mission til jorden, hans skæbne er forudbestemt af Faderen, og hans 

ånd er salvet af Min Faderlige kærlighed. Forgæves udfører mænd ceremonier og velsigner de små. 

Sandelig, siger jeg jer, i ingen tidsalder vil vand rense sjælen fra dens overtrædelser af min lov. Og hvis 

jeg sender en ånd, der er ren fra al synd, fra hvilken besmittelse renser præsterne i de forskellige 

kirkesamfund den så med dåben? 

20 Det er på tide, at I forstår, at menneskets oprindelse ikke er synd, men at dets fødsel er resultatet af 

opfyldelsen af en naturlov, en lov, som ikke kun mennesket opfylder, men alle de skabninger, der udgør 

naturen. Forstå, at jeg sagde "mennesket" og ikke "hans ånd". Mennesket har Min autoritet til at skabe 

væsener, der ligner ham, men ånderne kommer kun fra Mig. 

21 At vokse og formere sig er en universel lov. Stjernerne kom også ud af andre, større stjerner, 

ligesom frøet formerede sig, og jeg har aldrig sagt, at de syndede eller fornærmede Skaberen ved dette. 

Hvorfor skulle I så blive betragtet som syndere, når I opfylder dette guddommelige bud? Forstå, at 

opfyldelsen af loven aldrig kan plette mennesket. 

22 Det, der pletter mennesket og fjerner sjælen fra udviklingens vej, er de lavere lidenskaber: 

løssluppenhed, laster og utugt, for alt dette er imod loven. 

23 Undersøg og søg, indtil du finder sandheden. Så vil I ikke længere kalde livets skabers bud for 

synd, og I vil hellige jeres børns eksistens med jeres gode gerninger som eksempel. 

24 Når du husker på, at jeg har fortalt dig, at jeg kommer fra uendeligheden, så slipper der et trist suk 

ud af dit bryst ved tanken om den afstand, der adskiller dig fra din Fader. Så anstrenger du dine sanser for 

at hæve dem til Mig og gennem dem din ånd til det sted, hvor du forestiller dig, at den Højestes bolig er. 

Nogle gange er du tilfreds med din bøn, men det sker, at du ikke har været i stand til at nå det sted, hvor 

den guddommelige ånd bor. 

25 Hør, disciple: Det Uendelige, som jeg taler til jer om, vil I aldrig kunne måle med jeres intellekt. 

Denne Uendelige taler til jer om ømhed, lys, renhed, visdom, kærlighed og fuldkommenhed, for alle disse 

ting har hverken begyndelse eller ende, for de er Guds egenskaber. 

26 Når dette er blevet klarlagt, så forstå, når jeg i Mit Ord siger om Min kærlighed, at den blev til 

mand, og om Min ømhed, at den blev til kvinde. 

27 Jeg har ikke noget bestemt eller begrænset sted, hvor jeg bor i det Uendelige, for mit nærvær er i 

alt, hvad der eksisterer, både i det guddommelige og i det åndelige eller materielle. I kan ikke se fra Mig, i 

hvilken retning Mit rige ligger; og hvis I løfter jeres blik mod højderne og det er rettet mod himlen, så gør 

det kun som noget symbolsk. For jeres planet roterer uophørligt og tilbyder jer nye dele af himlen og nye 

højder med hver bevægelse. 

28 Med alt dette vil jeg fortælle jer, at der ikke er nogen afstand mellem jer og Mig, og at det eneste, 

der adskiller jer fra Mig, er jeres ulovlige gerninger, som I placerer mellem Min perfekte Lov og jeres ånd. 

29 Jo større din renhed, jo mere ophøjede dine gerninger og jo mere konstant din tro er, jo tættere, 

mere intimt og mere tilgængeligt for din bøn vil du føle mig. 

30 Det samme gælder også: Jo mere I fjerner jer fra det gode, fra det retfærdige, fra det tilladte og 

giver jer hen til materialismen i et mørkt og egoistisk liv, jo mere må I føle Mig stadig mere fjernt fra jer. 

Jo mere dit hjerte bevæger sig væk fra opfyldelsen af Min Lov, jo mere ufølsomt vil det blive over for Mit 

Guddommelige Nærvær. 

31 Forstå, hvorfor jeg manifesterer mit ord i denne form på dette tidspunkt og forbereder jer til dialog 

mellem ånder. 

32 Da I troede, at jeg var uendeligt langt væk, forstod I ikke, hvordan I kunne komme til mig. Jeg 

kom til jer for at få jer til at føle mit guddommelige nærvær og for at bevise for jer, at der ikke er nogen 

rum eller afstande mellem Faderen og hans børn, som adskiller dem. 

33 Forstå også, at det har været en barmhjertighed, som jeres Fader har givet jer, da jeg gav mig selv 

til kende gennem jeres sind og derved forkortede den åndelige afstand, som adskilte jer fra mig - endnu et 

bevis på hans barmhjertighed i lyset af jeres begrænsninger og mangel på åndelighed. 

34 Derfor vil denne nådetid med Min manifestation gennem disse stemmebæreres sind være kort, for 

det er ikke en gave, som I har fået gennem jeres åndeliggørelse og jeres fortjenester, så den kan blive en 

del af jeres åndelige udvikling. Jeg siger jer igen, at det har været en nåde, som jeg har givet jer, og at når 
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året 1950 er forbi, vil jeg lade denne form for kommunikation ophøre, idet jeg forventer, at I gennem jeres 

fortjenester vil føle mig endnu tættere på jer i foreningen af ånd til ånd. 

35 Denne nye forening vil være dybt åndelig, enkel, naturlig, ren og fuldkommen. Det vil vise 

begyndelsen til enden på enhver ufuldkommen, afgudsdyrkende, fanatisk, mørk kult og vil åbne jeres 

væsens helligdom, så at Min Ånd kan bo i den i al evighed. 

36 Der vil hverken være nogen ydre henrykkelse eller henrykkelse eller nogen form for opvisning, 

men kun renhed, ærbødighed og sandhed, kort sagt: åndeliggørelse. 

37 Tænk på alle de mirakler, som opfyldelsen af dette løfte kan medføre for dig, og begynd nu at gøre 

fortjenstfulde gerninger, så du med dem endelig kan opnå den nåde, som jeg har i vente til dig, og som vil 

være en del af dit liv. Derfor vil der ikke længere være et bestemt tidspunkt for dens afslutning, som der er 

nu, for da den er noget i bund og grund guddommeligt, må den forblive hos jer for evigt. Så vil I forstå, 

hvori himmeriges kongeriges tilgang til menneskeheden består. 

38 Nu siger jeg til jer: Arbejd på jorden, men gør det med tro, med sand kærlighed til jeres brødre, og 

I vil ikke mangle næring. 

39 Hvis fuglene, som hverken spinder eller sår, aldrig mangler en beskyttende beklædning eller mad, 

hvorfor skulle I så mangle Min omsorg, når I er de højt elskede? For at I kan omkomme af sult eller kulde, 

skal jeres ondskab og utaknemmelighed få jer til at afvise mine goder. 

40 Jeg er livet, varmen og lyset. Jeg er brødet og det krystalklare vand og er kommet på ny for at 

vække de døde til live og for at vække dem, der lever i mørket, til et liv i lys. 

41 For længe siden blev det profeteret, at hvert øje ville se mig, og jeg er til stede og klar til at lade 

menneskeheden se min sandhed. 

42 Hvad mangler mennesker for at kunne se, føle og forstå Mig? - Spiritualisering. Spiritualisering 

gør mennesket følsomt i sin ånd såvel som i sin krop. Når han har renset sig selv, og sand bøn til Mig 

stiger op fra hans hjerte, vil han for første gang føle Mig med sig, fornemme Min ømhed, føle sig badet i 

Min uendelige kærlighed og udbryde: "Jeg har set Herren, jeg har følt Ham i mit hjerte!" 

43 Hvis jeg fandt en retfærdig mand på jorden, ville jeg bruge ham som et redskab til at give jer 

undervisning og et eksempel gennem ham; men sandelig, siger jeg jer, jeg har ikke fundet en eneste 

retfærdig mand på hele jorden. 

44 Hvor er de retfærdige fra den første og anden æra, for at du kunne studere deres dyd, deres 

trofasthed og iver i opfyldelsen af min lov, deres tro og mod? - De lever i det åndelige rige, og selv om de 

arbejder for dig, ser du dem ikke, og du føler dem heller ikke, fordi din materielle natur stadig er det tætte 

slør, der ikke lader dig se det åndelige. 

45 I er som skibbrudne, pisket af lidenskabernes vilde bølger, indhyllet i skyggerne af en meget lang 

nat. Midt i denne storm har jeg vist mig, og min hjælpende kærlighed har været som et fyrtårn, der lyser 

vejen op, som fører jer til frelsens havn. 

46 Men tror I, at jeg er kommet for at give jeres ånd den gave at se ud over dette materielle liv? - Nej, 

folkens, jeg giver jer ikke en ny gave eller en ny evne; I har båret alt i jer fra jeres oprindelse. Men du må 

forstå, at kun det, som du har udviklet og brugt, har skinnet frem i dit væsen. Det, som du har glemt, 

forsømt eller ikke har noteret dig, er derimod fortsat - om end i det skjulte - som en hvilende evne. For det, 

jeg giver, tager jeg aldrig mere fra dig. 

47 Mange skjulte evner har ligget i dvale i dit væsen og har ventet på at Min stemme skal vække dem. 

Men nu er opstandelsens tid kommet, hvor I alle skal høre den samme stemme, som Lazarus hørte efter 

dette liv, da jeg sagde til ham: "Stå op og gå!" 

48 Velsignet er den, der forstod at vente på mit komme, for hans opvågnen vil være komplet, og hans 

åndeliggørelse vil gøre det muligt for ham at genkende alt det, som det nye budskab indeholder. 

49 Arbejd med kærlighed, i det materielle som i det åndelige, og I vil få min fred. Lær at holde ud, 

indtil du endelig høster frugten af dine ofre og din kamp. 

50 Kærlighed, så du kan opnå din åndelige højere udvikling. For jeg spørger jer mennesker: "Hvad 

har I gjort med jeres ånd?" Og til jer ånder: "Hvad har I gjort med det legeme, jeg har betroet jer?" 

Hverken den ene eller den anden vil være i stand til at svare mig, for I er meget langt fra at være klar over 
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alvoren af jeres overtrædelser og svagheder. Jeg alene kan dømme jeres gerninger, og det er derfor, jeg 

sender jer denne lysstråle, så I, oplyst af jeres samvittighed, kan se jer selv i min sandheds spejl. 

51 Har du glemt, at din ånd er underlagt evolutionens lov, som du ikke må undslippe? Hvad er der 

blevet af den oprindelige essens, som jeg lagde i dit hjerte, og som er kimen til kærlighed, liv og 

opadgående udvikling? I forstår ikke længere disse ord, det er som om jeg taler til jer på et fremmed sprog. 

52 "At elske var det formål, som du blev skabt til. At elske sin Fader og i ham alle sine brødre, det er 

loven, og det er den, I har glemt og slettet fra jeres bevidsthed. 

53 Livet får dig til at føle og betale for dine overtrædelser med en hjemsøgende smerte; men i stedet 

for at stoppe op og tænke over dine handlinger, lader du dit hjerte hærde og forgifte sig selv endnu mere. 

54 Du har ikke villet lytte til de stemmer, der har henvendt sig til dig for at stoppe dig i din vanvittige 

kurs, og du er nået til kanten af afgrunden, hvor du er ved at kaste dig ned og tage dine brødre med dig. 

55 Hvem af jer kan forestille sig dybden af den afgrund, som I har revet op med så meget had og 

fordærv? - Ingen, ingen kan forestille sig de mørke og den lidelse, der er akkumuleret gennem 

århundreder, årtusinder og æoner i dette enorme bæger af lidelse. 

56 Jeg spørger folk i denne tid, som anser sig selv for at være de mest avancerede i hele denne 

verdens historie: Har I ikke med alle jeres evner fundet en måde at skabe fred, opnå magt og velstand på 

uden at dræbe, ødelægge eller slavebinde jeres naboer? Tror du på, at dit fremskridt er sandt og virkeligt, 

når du moralsk set er i mudderet og åndeligt set vandrer rundt i mørket? Jeg bekæmper ikke videnskaben, 

da jeg selv har givet den til mennesket; det jeg protesterer imod, er det formål, som I sommetider bruger 

den til. 

57 Jeg ønsker, at du skal være stor i forståelse og klog i den lære, jeg har omgivet dig med, men du 

skal altid have din samvittighed som et fyrtårn i alle dine skridt i livet. Så vil du ikke kun se din ånds evner 

udfolde sig, men også opleve, at sundhed og styrke kommer ind i din krop. 

58 Husk, at jeg sagde til jer: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord fra Gud", og 

dermed ville jeg lære jer, at der er noget i jeres væsen, som I ikke kan tilfredsstille alene med det, I ejer i 

denne verden, men at I for at tilfredsstille det må søge det, der ligger hinsides det materielle, det vil sige 

det, der kun findes i den fuldkomne sfære, hvorfra ånden udspringer: Gud. 

59 Du har ikke et øjeblik savnet mit lys. Men I er som de kolde stenplader, der dækker gravene, som 

varmer lidt op i et øjeblik, men som straks køler ned igen. 

60 Min kraft og Min tålmodighed er uudtømmelig, og hvis I ønsker, at Jeg skal give jer endnu et bevis 

på kærlighed på kanten af afgrunden, vil Jeg give jer det. Men jeg må fortælle jer, at i denne uendelige 

kærlighed, som jeg nu viser jer endnu en gang, vil min kloge og ubønhørlige retfærdighed være til stede. 

61 For at hjælpe dig må du have tillid til mig; men vær årvågen og klar til kamp. Vær krigere, men 

ikke af dem, der ødelægger deres medmenneskers liv, men af dem, der bygger op med kærlighed, med 

moral, med fred og gode gerninger. 

62 Lad ikke behov eller undertrykkelse få dig til at falde tilbage til den materialistiske livsstil. 

Tværtimod, rejs jer med åndelighed over for fristelser og prøvelser. Sandelig, siger jeg jer, hvis I ved, 

hvordan I skal bruge disse prøvelser og livets omskiftelser, vil I være i stand til at stige op gennem dem til 

et højere liv og blive modige, ædle og glødende disciple af jeres Faders kærlighed. 

63 Til de mænd og kvinder, der er til stede som familiefædre og -mødre ved Mit Undervisningsord, 

siger Jeg til dem, at de skal bevæbne sig med mod, med lys og fred, for der kommer store begivenheder på 

jorden, og de må holde ud på deres poster med ro i maven. 

64 Søg altid det, der giver dine børn ære og styrke, og hold de fejl, der kan være en hindring for dem, 

væk fra deres vej. 

65 Jeg har ikke glemt de løfter, I gav mig om at vende jer bort fra materielle stræben og vende tilbage 

til den åndelige vej, som er kærlighedens og barmhjertighedens lov, og som altid er oplyst af jeres 

samvittigheds lys. 

66 Det er nødvendigt, at I - når jeres skridt på denne vej er blevet sikre - glemmer jer selv for at rette 

jeres opmærksomhed mod jeres brødres behov. 

67 Så vil du opleve, at der i alle dem, som du lod passere ligegyldigt, var et bittert bæger af lidelse, et 

sår eller et tungt kors. 
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68 Hvor mange hjerter er der ikke, som græder i stilhed over deres lidelser, uden at nogen bemærker 

det! Hvor mange bitterheder gemmer sig ikke bag et smil, som du ikke ved, hvordan du skal fortolke! Men 

jeg, som føler al angst og smerte og læser hjerter, siger jer: Forbered jer selv, så I kan udvikle intuition og 

læse jeres brødres indre, for hjerterne vil ikke altid åbne sig for at vise jer deres smerte. 

69 På grund af denne hemmelige klagesang, denne indre gråd, denne sorg, som ikke viser sig i 

ansigtet på dem, der lider, er det nødvendigt at trænge ind i hjerterne, hvilket kun er muligt gennem 

åndeliggørelse, som får næstekærligheden til at blomstre i jer. 

70 Åh, hvis du vidste, at du kan give og gøre så meget på trods af al din fattigdom! Men I er stadig så 

materielt indstillet, at mange af jer tror, at I kun kan gøre gode gerninger med penge. Derfor måtte jeg 

komme til dig for at fortælle dig, at det ikke er rigtigt, at du græder af smerte, sult og elendighed uden at 

være klar over, at du er bøjet ned af vægten af en skat, som du bærer uden at være klar over det. 

71 Nej, I mennesker, det er ikke kun jeres synders byrde, der tynger jer ned. Sagen er, at dit legeme, 

der svækkes mere og mere af dette livs lidenskaber og kampe, ikke er i stand til at modstå styrken, kraften 

i sin egen ånd, som kæmper for at befri sin materie fra sine svagheder. 

72 Husk den aften, hvor jeg blev født som menneske: Det var koldt og mørkt, men ikke så meget som 

menneskehedens hjerte er på dette tidspunkt. Mens Min Ånd var fyldt med glæde den nat, fordi Han var 

kommet for at bo blandt mennesker, sov de i dyb søvn, ufølsomme over for Mit nærvær og vidste ikke, at 

den Forjættede var kommet. Så begyndte Min lidelsesvej. 

73 Halm, som fungerede som vugge for den nyfødte, og de ubesværede dyrs varme var det eneste, 

som familien havde til rådighed i det øjeblik, hvor jeg ankom. 

74 I tror, at naturen er ufølsom over for de guddommelige manifestationer; men det er en menneskelig 

fejltagelse, for bortset fra jer er alt skabt, fra det største til det mindste, underlagt Min lov, som det ikke 

kan afvige fra. Kun mennesket, som er blevet formet anderledes end alle andre skabninger, fordi det har 

ånd, samvittighed og viljefrihed, er den eneste, der forbliver ufølsom over for Min Guddommelighed. 

75 Hvorfor har du forhærdet dit hjerte i en sådan grad, at du ikke føler din Faders tilstedeværelse eller 

hører hans stemme? - På grund af din frie vilje. Nu kom jeg ikke som menneske, og alligevel følte jeg 

kulden i det kærlighedsløse hjerte, hvormed menneskeheden modtog mig. 

76 Tro ikke, at dette punkt på jorden, hvor dette ord høres, er det eneste sted på jorden, hvor jeg 

befinder mig sammen med mine børn. For sandelig siger jeg jer, at min manifestation i forskellige former 

er universel. 

77 Elias, som gjorde sig kendt blandt jer som forløber for min forkyndelse gennem det menneskelige 

sind, kom ikke kun til dette land, hvor I bor. Han gik fra det ene sted på jorden til det andet for at forkynde 

den nye æra og det nært forestående himmeriges rige. 

78 Fra alle sider lød der stemmer, der bebudede min ankomst til jer: den rystede natur bevægede 

jorden, videnskaben undrede sig over synet af nye åbenbaringer, den åndelige verden stormede ind over 

menneskeheden, og alligevel forblev menneskeheden døv for disse stemmer, forvarslerne af en ny 

tidsalder. 

79 En syndflod af guddommeligt lys steg ned for at bringe menneskene ud af deres mørke. Men disse 

selviske og materialiserede mennesker, som langt fra at stræbe efter sjælens fuldkommenhed og moralsk 

forbedring af deres liv på jorden, brugte dette lys til at skabe sig selv troner og herligheder, komfort og 

fornøjelser for kroppen og, hvis de fandt det nødvendigt, våben til at ødelægge deres medmenneskers liv. 

Deres øjne blev blændet af intensiteten af mit lys, og deres forfængelighed blev deres undergang. Men jeg 

siger jer, at gennem netop dette lys vil de finde sandheden, opdage vejen og redde sig selv. 

80 De, der var i stand til at modtage dette lys i deres sind og accepterede det som et guddommeligt 

budskab, fik deres samvittighed til at lede deres skridt og tjene som en retningslinje for deres handlinger. 

For de havde et forvarsel om, at Herren er kommet igen, og at han er hos folket. 

81 Repræsentanterne for de forskellige sekter og trosretninger ønskede ikke at modtage Mig, deres 

hjerte, deres værdighed og deres falske storhed forhindrede dem i at acceptere Mig i ånden. Derfor er der 

dannet grupper, broderskaber og foreninger af dem, der føler tilstedeværelsen af den Nye Tidsalder, som 

søger ensomhed for at bede og modtage inspiration fra Herren, over hele jorden. 

82 I, mine børn, hører til disse skarer, som gradvist er blevet dannet i lyset af en guddommelig 

inspiration, selv om jeg må sige jer, at I har denne inspiration, omdannet til et menneskeligt ord, ved nåde. 
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Derfor må I holde øje, bede og meditere meget, så I ikke falder i vildfarelse eller går glip af formålet med 

denne åndelige undervisning. 

83 Hvad kan ødelægge dig undervejs? - Forfængelighed, mit folk. 

84 Sandelig, siger jeg jer, denne inspiration vil sejre blandt de ydmyge, blandt de barmhjertige og 

blandt dem, der ønsker sandhed, retfærdighed og fred. 

85 Den fred og styrke du får i bønnen vil gøre dig flittig og utrættelig i at så godt, rejse de faldne, 

oprejse troen og være en velsignelse og trøst for alle jordens folk. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 38  
1 Jeg modtager de "sidste" og overstrømmer dem med det samme lys, som jeg gav til de "første", så 

de rejser sig og gør Min lære kendt. 

2 Kort er den tid, hvor I stadig vil høre Mit Ord, da jeg har meddelt jer, at jeg vil holde op med at 

tale til jer i 1950, og efter den tid vil Min stemme ikke længere lyde gennem det menneskelige sind. De, 

der hørte det og troede på det, vil føle sig tilfredse og stærke, men de, der tvivlede på det efter at have hørt 

det, vil blive forvirrede. Derimod vil mange, som aldrig har hørt mig, opsøge mine disciple for at spørge 

dem om, hvad de har lært af Mesteren. 

3 Søg lyset, og lad den, der har det, hjælpe alle dem, der vandrer i mørket, med at finde det. For den, 

der har forvirrede idéer i dette liv, er endnu mere forvirret, når han kommer ind i den åndelige dal. Derfor 

har jeg stået ved alle mine børn i de tre tider og har vist dem den vej, som de skal stige op ad gennem 

udviklingen af deres ånd. 

4 Om åndens liv har jeg åbenbaret jer alt det, som I efterhånden er i stand til at forstå. I dag viser jeg 

dig en endnu dybere side af denne viden. 

5 Dette er den tid, som jeg profeterede for jer om, at alle øjne skulle se mig. Enhver ånd vil høre 

Mig, og når denne lære er blevet forstået af menneskeheden, vil menneskene ikke længere falde i 

afgudsdyrkelse eller fanatisme, fordi de vil have lært at hæve deres ånd til Mig med den enkelhed og 

renhed, som spiritualisering giver. 

6 Langsomt vågner menneskers ånd, når de hører ekkoet af den himmelske klokke i deres 

samvittigheds stemme. Det er Elias' ånd, det er stemmen fra ham, der kalder i ørkenen, en usynlig 

budbringer i denne tid, der som en hyrde kærligt kalder sine får til lydigt at træde ind i den fredens 

indhegning, der venter dem. 

7 Den, der synes, at det er mærkeligt, at jeg forlader mit rige for at søge syndere, kender mig virkelig 

ikke. Jeg lader de retfærdige blive tilbage, for de er frelste og har alt. Jeg kommer til de arveløse, de 

fortabte og plettede, fordi de også er mine børn, som jeg elsker ligesom de retfærdige, og fordi jeg ønsker 

at bringe dem ind i mit hjem, så de kan nyde deres Fader. 

8 Hvis jeg kun elskede de retfærdige og foragtede syndere, ville din samvittighed så tro, at Faderen 

handlede retfærdigt? 

9 Jeg viser jer den måde, hvorpå I skal vaske jeres pletter væk og retfærdiggøre jer selv foran mig: 

Ved at gøre godt mod dine brødre og praktisere velgørenhed i forskellige former. 

I dag kan du allerede give det, du har lært, videre. I kan også besøge de syge og give dem balsam i mit 

navn med jeres kærlighed, for i jeres tro vil I finde autoriteten til at helbrede, og jeres barmhjertighed vil 

være den bedste balsam. Ingen må være i tvivl om, hvorvidt han har evnerne til at gøre det eller ej. 

10 Du har ingen skrupler ved at gøre velgørenhed, fordi du tror, du er fattig. Da Jesus var sammen 

med sine disciple i den anden æra, gav han dem denne lignelse: "En tolder gik ind i templet og gav en 

mønt som almisse. Så gav en velklædt farisæer syv penge, som han lod falde ned efter hinanden, for at 

man skulle se, hvad han gjorde, og for at alle skulle se, at hans gave var stor. Senere knælede en syg og 

fattig kvinde ned for at bede, og bagefter lagde hun to små mønter af ringe værdi, som var alt, hvad hun 

ejede. Jesus sagde til sine disciple: "Se, den, som tænkte at give mere, gav mindre, og hun, som gav 

mindre, gav mere; thi hun gav alt, hvad hun ejede, og dermed også det brød, som hun skulle spise den 

dag." 

11 Til jer, der lytter til mig, vil jeg få jer til at forstå, hvor meget I bærer i jer selv, så I aldrig vil føle 

jer trængende over for de virkelig trængende. 

12 I er dem, om hvem det engang blev sagt, at I ville leve i Helligåndens tidsalder. Dette er lysets 

tidsalder, hvor enhver ånd vil åbne sine øjne for sandheden. Min segl er allerede begyndt at rive ukrudtet 

op ved roden. bliv ikke overrasket over, at jeg er kommet, mens verden er indviklet i krige; det var 

forudsagt. 

13 Folk har set så meget lys gennem videnskaben, at de er blevet blændet. Men når denne blindhed er 

forbi, vil de gennem Min barmhjertighed genkende den sande vej, og på den vil de møde Mig, befri og 

redde de fortabte, som hyrden gør med de fortabte får. 
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14 I denne tid er jeg ikke blevet menneske blandt jer, jeg er kun kommet som et lys, som jeg sender 

fra mit rige til jeres ånd. Fra uendeligheden inspirerer jeg dig, så din ånd i morgen kan stige op til mig i sin 

bøn. 

15 I dag må I sørge for, at jeres sjæl renser sig selv gennem jeres udrustning og føler Mit nærvær 

blandt jer. Spiritualisér jer selv, så I kan vide, hvordan I kan modtage det, I beder om, hvilket aldrig vil 

være for meget for mig. Glem ikke din sjæls behov, som er belastet af kroppens krav. Indse, at det du 

mangler mest er guddommelig instruktion, og nu hvor den flyder rigeligt i denne form - søg den, udforsk 

den og anvend den med kærlighedens gerninger for dine brødre. 

16 Jeg ønsker, at du forstår min lære og forbedrer dit liv, så du vogter over dette arbejde, som jeg har 

åbenbaret for dig som en juvel af uvurderlig værdi, så du ikke bliver forfængelig af at besidde denne nåde 

og ikke fornægter den til nogen, der har brug for den, og så du bestemt ikke opnår materiel vinding ved 

den. 

17 Sandelig, siger jeg jer, det sjette seglets tempel vil aldrig blive et marked eller en røverhule. Denne 

helligdom, som er i det åndelige, holder sine porte åbne, så alle mine børn kan komme ind i den. Der vil 

synderen finde forløsning, hadet, hævntørsten og de onde tilbøjeligheder vil forsvinde. 

18 I bliver forberedt i denne tid, så I kan forkynde de gode nyheder med sand tro og mod. Jeg ønsker 

også, at den fortolkning du giver Mit Ord skal være korrekt, så dine handlinger kan være mere larmende. 

Jeg ønsker ikke, at der skal være fanatikere, puritanere eller entusiaster blandt mine disciple, men at jeres 

ånds ophøjelse skal være indre, og at alle jeres ydre handlinger skal være enkle og naturlige; at dette folk, 

når det formerer sig som stjernerne på himlen og som sandet på havet, skal bestå af sande disciple af min 

åndelige undervisning, så de kan være udøvere af det ord, de har hørt, og være dem, der med deres 

gerninger vidner om sandheden i min lære. 

19 Frygt ikke for den tid, hvor I skal tale, og mistro mig eller jer selv ikke. Jeg har fortalt jer, at i 

prøvelsens time skal I ikke tænke på, hvad I vil sige, at jeres tro og åndelige ophøjethed vil være nok til, at 

Mit Guddommelige Lys vil tale gennem jeres læber. Hvis mennesker beder dig om en forklaring eller 

retfærdiggørelse af den inspiration, du har modtaget, vil jeg også få dig til at forstå sandheden i mine 

åbenbaringer, så du kan forklare dem til dine brødre. 

Blandt budbringerne vil der være mine profeter med den opgave at vække folket. Men de skal ikke 

gøre som profeten Jonas, der gik til en hedensk og syndig by for at advare den og fortalte om ulykke, 

lidelser, plager og sygdomme for dens indbyggere, hvis de ikke fornyede sig. Da tiden kom, hvor hans 

profeti skulle gå i opfyldelse, så han med stor forbavselse, at hans ord ikke var blevet til virkelighed, for i 

stedet for ulykke, som han havde bebudet, nød folket fred, sundhed og velstand. 

Da trak profeten sig tilbage i ensomhed og skammede sig, og der talte han til sin Herre og sagde til 

ham: "Hvorfor er det ord, du har lagt i min mund, ikke blevet opfyldt? Se, i stedet for at blive betragtet 

som din profet af disse mennesker, anser de mig for at være en bedrager." 

Men så hørte han Faderens stemme, der svarede ham: "Jeg sendte dig for at forkynde de besøg, der 

skulle ske, når disse mennesker ville være døve for mit ord. Men de lyttede til dig og omvendte sig. De 

omstyrtede deres falske guder og knælede for at tilbede mig, græd over deres overtrædelser og ventede på 

min dom med bæven. 

20 Jeg så dem udrustet, og i stedet for at lide sendte jeg dem glæde og fred. Tror du, at jeg for at 

opfylde dit ord, som du forstår det, skal gøre tusinder af mennesker fortræd? Hvis du ikke sympatiserer 

med en af dem - så sympatiserer jeg med dem alle! Det ord, du gav, var for at de skulle forny sig selv og 

dermed undgå besøg. De har omvendt sig, og se derfor, hvordan de er fulde af glæde og tro på den sande 

Gud!" 

21 Husk på disse lærdomme, disciple, de er eksempler, som vil være nyttige for jer på jeres vej. I dig 

hviler gaverne åndeligt syn, profetiske drømme og intuition, så du altid kan se din vej oplyst og gøre dine 

brødre opmærksomme. 

22 Din opgave er at advare, at vække, at annoncere. Men vær opmærksom på, at hvis jeres brødre 

beder, vil de være i stand til at ændre begivenhederne. Men du skal ikke føle dig bedraget eller miste troen 

på grund af dette. Din skæbne er begrænset til at forebygge lidelse og skabe fred. Hvis du opnår dette 

resultat med dine gaver, kan du være tilfreds. Bed for menneskehedens fred, alle sammen skal I danne en 

helligdom, hvor jeres brødre kan finde frelse, fred og inspiration. 
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23 Kom og spis af dette brød, som er mit ord, for at jeg, mens I nærer jeres ånd med min nåde, kan 

slukke min kærlighedstørst hos jer. Når I har elsket jeres brødre, har I elsket Mig; når I har tilgivet jeres 

fjender, har I forsonet jer med Mig, og I lægger på troens alter et offer af jeres fortjenester, et offer, der 

altid er til glæde for Min Guddommelighed. 

24 Hør: Jeg er ham, der formede dig i sit billede og lighed. Jeg er den eneste Gud, ingen har eksisteret 

før mig, min ånd blev ikke skabt, jeg er evig, har altid været og vil altid være. 

25 Jeg har åbenbaret for jer mit væsen og den treenighed, der eksisterer i mig, den treenighed, som I 

genkender i Faderen, som er Jehova, der gav jer loven i den første æra, i "Ordet", der lærte jer kærlighed 

gennem Jesus i den anden æra, og i Helligånden, der fylder jer med lys og visdom og forklarer alle 

åbenbaringerne for jer i denne tredje æra, hvor han giver anledning til vibrationer i enhver ånd og 

manifesterer sig blandt jer gennem det menneskelige sind. 

26 Faderen bebudede Kristi komme gennem sine profeter, og Jesus bebudede manifestationen af 

Helligånden, sandhedens ånd. Dette er de tre åbenbaringsfaser, gennem hvilke jeg har gjort mig selv kendt 

for menneskeheden - som Loven, Kærligheden og Visdommen; tre åbenbaringsformer og én Gud, tre 

handlingsformer og én Vilje, én Kærlighed. 

27 Hvis Faderen er evig, er Sønnen det også, fordi det guddommelige ord, som talte i Jesus, altid har 

været i Faderen. Helligånden er evig, fordi han er Guds Visdom, som altid har været i ham. Da jeg således 

dannede mennesket i mit billede og lignelse, hvormed det siges, at der i ham findes et billede af 

Treenigheden, gav jeg ham tre dele af væsenet, nemlig kødet, sjælen og ånden. Det er et væsen, der består 

af tre grundlæggende komponenter: det materielle - kroppen, det åndelige - sjælen - og det guddommelige 

- ånden. 

28 På det mest ophøjede sted i jeres sjæl skinner en gnist af Min guddommelige intelligens, som er 

jeres ånd, og derfor er I i sandhed børn af Min ånd. 

29 Jeg ønskede, at du skulle få del i den lykke, det er at være far, og derfor gjorde jeg dig til forældre 

til mennesker, så du kunne give form til væsener, der ligner dig, og som de åndelige væsener, jeg sender 

dig, skulle inkarnere i. Da der er moderkærlighed i det guddommelige og evige, ønskede jeg, at der skulle 

være et væsen i menneskelivet, som kunne legemliggøre den, og det væsen er kvinden. 

30 Ved en (vis) begyndelse af livet blev mennesket delt i to dele, og således blev de to køn skabt, den 

ene - manden, den anden - kvinden; i ham styrke, intelligens, værdighed, i hende ømhed, ynde, skønhed. 

Den ene - frøet, den anden - den frugtbare jord. Se her to væsener, som kun kan føle sig fuldstændige, 

perfekte og lykkelige, når de er forenet. I deres harmoni vil de danne et enkelt "kød", en enkelt vilje og et 

enkelt ideal. 

31 Når denne forening er inspireret af samvittighed og kærlighed, kaldes den for ægteskab. 

32 Loven om ægteskab kom ned som et lys, der talte gennem de "første "* bevidsthed, så de skulle 

indse, at foreningen af mand og kvinde er en pagt med Skaberen. Frugten af denne forening var et barn, i 

hvilket forældrenes blod flød sammen som et bevis på, at det, der er forenet foran Gud, ikke kan opløses 

på jorden. 
* Israelitterne i den første tid 

33 Den lykke, som faderen og moderen føler, når de har født et barn, svarer til den lykke, som 

Skaberen oplevede, da han blev far ved at give liv til sine elskede børn. Senere, da jeg gennem Moses gav 

jer love, så I kunne forstå, at I skulle vælge ægtefælle og ikke begære jeres næstes hustru, var det fordi 

menneskene i kraft af deres frie vilje havde forvildet sig ind på utroskabens og lidenskabernes veje. 

34 Efter at denne tid var gået, kom jeg ind i verden i Jesus og løftede ægteskabet og dermed den 

menneskelige moral og dyd gennem min nådige instruktion, som altid er kærlighedens lov. Jeg talte i 

lignelser for at gøre mit ord uforglemmeligt og gjorde ægteskabet til en hellig institution. 

35 Nu, hvor jeg er blandt jer på ny, beder jeg jer, mænd og kvinder: Hvad har du gjort af ægteskabet? 

Hvor få kan give et tilfredsstillende svar! Min hellige institution er blevet vanhelliget, fra denne kilde til 

liv udspringer død og smerte. På det rene hvide lovblad er der pletter og mærker fra mænd og kvinder. 

Den frugt, som burde være sød, er bitter, og det bæger, som menneskene drikker, er fuld af galde. 
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36 I afviger fra mine love, og når I snubler, spørger I jer selv frygteligt: Hvorfor er der så meget 

smerte? -: Fordi kødets lyster altid har overhørt samvittighedens stemme. Nu spørger jeg dig: Hvorfor har 

I ingen fred, skønt jeg har givet jer alt, hvad der er nødvendigt for at I kan være lykkelige? 

37 Jeg har spredt en blå kappe ud i himmelhvælvingen, for at I under den skulle bygge jeres 

"kærlighedsreder", så I der, langt fra verdens fristelser og forviklinger, ville leve med fuglenes enkelhed; 

for i enkelhed og i oprigtig bøn kan man føle freden i Mit Rige og åbenbaringen af mange mysterier. 

38 Mænd, hvis den partner, I har valgt, er som en ufrugtbar jord, der ikke har givet jer nogen frugt, 

har I begivet jer ud for at søge nyt land og glemt, at I burde være hengivne til jeres skæbne og jeres pligt til 

at forsone jer. Hvorfor giver du skæbnen skylden for de prøvelser og lidelser, du møder i dit ægteskab, når 

du selv har valgt denne vej? 

39 Enhver, der forener sig i ægteskab foran Min Guddommelighed - selv om hans forening ikke er 

bekræftet af nogen præst - indgår en pagt med Mig, en kontrakt, der forbliver registreret i Guds Bog, hvor 

alle skæbner er nedskrevet. 

40 Hvem kan slette disse to sammenflettede navne derfra? Hvem kan opløse det, der er blevet forenet 

i Min Lov, i verden? 

41 Hvis jeg adskilte jer, ville jeg ødelægge mit eget værk. Hvis I har bedt Mig om at blive forenet på 

jorden, og Jeg har givet jer det, hvorfor holder I så ikke jeres løfter bagefter og fornægter jeres eder? Er det 

ikke en hån mod min lov og mit navn? 

42 Til jer ufrugtbare kvinder siger Mesteren: I har i høj grad ønsket og bedt om, at jeres livmoder 

skulle blive en kilde til liv, og I har håbet, at der en aften eller en morgen ville blive hørt et ømt hjertes 

dunken i jer. Men dagene og nætterne er gået, og der er kun gråd i dit bryst, fordi intet barn har banket på 

dine døre. 

43 Hvor mange af jer, der hører Mig, og som er blevet berøvet alt håb af videnskaben, skal ikke blive 

frugtbare, så I tror på Min kraft, og mange kan genkende Mig gennem dette mirakel. Se og vær tålmodig. 

Glem ikke mine ord! 

44 Familiefædre, undgå fejltagelser og dårlige eksempler. Jeg kræver ikke perfektion af jer, men kun 

kærlighed og omsorg for jeres børn. Forbered jer åndeligt og fysisk, for i det hinsides venter store legioner 

af ånder på det øjeblik, hvor de kan blive mennesker blandt jer. 

45 Jeg ønsker en ny menneskehed, som vil vokse og mangedobles ikke blot i antal, men også i dyd, så 

folk vil se den lovede by nærme sig, og deres børn vil nå frem til at bo i det nye Jerusalem. 

46 Jeg ønsker, at jorden skal være fyldt med mennesker af god vilje, som er frugter af kærlighed. 

47 Ødelæg denne tids Sodoma og Gomorra, lad ikke dit hjerte vænne sig til deres synder, og gør ikke 

det samme mod deres indbyggere. 

48 På denne måde forbereder jeg jer på den tredje æra, for de skarer, som jeg har bebudet jer, vil 

komme. 

49 Lad hver enkelt påtage sig den rolle, der tilkommer ham, og hør nu Min undervisning i en lignelse: 

50 "Foran Gud var der en ånd fuld af lys, renhed og uskyld, som sagde til sin Herre: "Fader, sig mig, 

hvad min opgave er, for jeg længes efter at tjene dig." Og Herren svarede ham kærligt: "Vær tålmodig, jeg 

vil forene en mand og en kvinde i verden, og fra deres forening vil der blive født en søn, som du skal 

inkarneres i, så du som menneskebarn kan få erfaring med verdens prøvelser, og du kan føle en mors 

ømhed og en fars kærlige hjælp tæt på dig". 

51 Ånden glædede sig og ventede. I mellemtiden forenede Herren en mand med en kvinde ved 

kærlighedsbånd, og således (forenet) sendte han dem videre på deres livsvej. - — 

52 Et nyt væsen spirede i kvindens livmoder, og Gud sendte derefter denne ånd til at tage kød i dette 

legeme, og i den niende måned så det dagens lys. 

Moderen strålede af lykke, og faderen så på ham med stolthed. Denne søn var deres fælles værk, var 

frugten af deres kærlighed. Kvinden følte sig stærk, og manden følte sig lidt som sin skaber. De to 

helligede sig dette ømme hjerte. 

53 Den ånd, der besjælede sønnen, strålede, da han så sin mors søde blik og sin fars alvorlige, men 

kærlige ansigt. 

54 Tiden gik, og faderen bevægede sig i sin kamp for livet væk fra kærlighedsnesten, gik på afveje og 

gik så langt, at han for vild og efterlod stumper af sin kjortel i de tornebuske. Han spiste giftige frugter og 
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afblomstrede de blomster, han fandt undervejs. Når han følte sig syg og deprimeret, kom han til at tænke 

på de kære, han havde forladt. Han forsøgte at vende tilbage og lede efter dem, men han havde ikke 

kræfter til det. Så samlede han alle sine kræfter, og slæbende og vaklende på den lange vej nåede han frem 

til sit hjem. Hans kone tog ham i sine arme med tårer i øjnene, hans søn var syg og døende. 

55 Da faderen så sin døende søn, bad han om guddommelig barmhjertighed for hans helbredelse, 

pjuskede sit hår i fortvivlelse og blasfemiserede. Men denne ånd løsrev sig fra hans krop og gik ind i det 

hinsides. Forældrene blev efterladt i fortvivlelse og skiftedes til at give sig selv skylden for den ulykke, der 

havde ramt dem: han for at tage af sted, hun for ikke at kunne holde ham tilbage. 

56 Da denne ånd kom ind i Skaberens nærvær, sagde han: "Fader, hvorfor har du taget mig væk fra 

den søde mors arme, som mit fravær har gjort mig grædende og desperat?" Hertil svarede Herren ham: 

"Vent, vær tålmodig, for du skal vende tilbage til det samme skød igen, når de har indset deres fejl og 

forstået min lov." 

57 Manden og kvinden fortsatte med at leve forenet, alene, mens de indvendigt angrede deres 

overtrædelser, da de igen blev overrasket af tegn på et nyt barn. Gud fik ånden til at vende tilbage til 

livmoderen igen og sagde til den: "Vær i det legeme, der forbereder sig på livet, og genopfrisk dig igen i 

livmoderen." 

58 Forældrene, som troede, at den førstefødte var forsvundet, vidste ikke, at han var vendt tilbage til 

dem. Men det tomrum, som den første søn efterlod, blev udfyldt af den anden, og glæden og freden vendte 

tilbage til hjemmets skød, moderen smilede igen, og faderen glædede sig også. 

59 Men Manden frygtede for at gå fra sine egne og var bange for at tage sig af dem med kærlighed, så 

længe han var hos dem. Men tiden fik ham til at glemme sine tidligere erfaringer, og fristet af dårlige 

venner faldt han ind i laster og fristelser. Konen bebrejdede ham og begyndte at afvise ham; hjemmet blev 

til en slagmark. Snart lå manden besejret, syg og svækket, mens kvinden lod barnet ligge alene i vuggen 

og gik på jagt efter brød til det uskyldige barn og mad til den ledsager, der hverken kunne elske eller 

beskytte hende. Hun led ydmygelser og overgreb, udholdt farer og modstod onde menneskers lyster, og på 

denne måde skaffede hun sine kære det daglige brød. 

60 Gud forbarmede sig over den uskyldige ånd, og endnu inden han åbnede øjnene for fornuftens lys, 

kaldte han ham igen. Men da ånden stod foran sin Herre, sagde den smertefuldt til ham: "Fader, endnu en 

gang har du revet mig fra dem, som jeg elsker, væk fra deres arme. Se, hvor hårdt mit parti er! Nu beder 

jeg dig om at lade mig forblive enten i deres skød eller i dit for evigt; men lad mig ikke længere blive 

slæbt frem og tilbage, jeg er træt." 

61 Da manden vågnede op fra sin apati, så han et nyt billede af smerte: konen græd utrøsteligt ved 

sengens hoved, hvor den anden søn lå død. Manden ville tage sit eget liv, men hustruen stoppede ham ved 

at sige: "Tag ikke dit liv, hold din hånd tilbage, indse, at vi selv er årsag til, at Gud tager vores børn fra 

os." Manden faldt til ro, da han indså, at der var et lys af sandhed i disse ord. 

Dagene gik og bragte fred til de hjerter, der med smerte mindedes deres børn, som var gået bort, og 

som havde været glæden i det hjem, som fra da af sank i forfald. 

62 Da spurgte Ånden sin Herre: "Fader, vil du sende mig igen til jorden?" "Ja", sagde Herren til ham, 

"og så ofte som det er nødvendigt, indtil disse hjerter er polerede og glatte". - Da han inkarnerede igen, var 

hans krop syg, fordi hans mor var syg, og det samme var hans far. Med et ønske om lindring rejste ånden 

sig fra sin smertebedding til faderen. Denne gang havde han ikke set dagens lys*, der var ikke noget smil 

på hans forældres læber, der var kun tårer. Moderen græd fra morgen til aften ved barnets vugge, mens 

faderen, der var fuld af anger, følte smerte gennemtrænge sit hjerte, da han så, at sønnen havde arvet hans 

egne svagheder. 
* Han blev altså født blind som følge af sine forældres sygdom. 

63 Åndens ophold i det syge kød var kort, og han vendte tilbage til Herrens nærvær. 

64 Ensomheden omsluttede igen ægtefællerne, men smerten havde forenet dem som aldrig før, deres 

hjerter elskede hinanden, og de lovede at gå sammen til livets ende. Manden opfyldte sine forpligtelser, 

hun tog sig af sin mand, og begge blev raske fra deres sygdomme. 

65 De troede næppe, at Gud ville give dem endnu en søn, men se, da Herren så, at den fysiske og 

åndelige sundhed blomstrede i disse væsener, sendte han dem denne ånd som belønning for kvindens 
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selvfornægtelse og mandens forbedring, og fra kvindens skød et lille legeme, frisk som en blomsterknop, 

der oversvømmede hjemmet med lykke og fred. 

66 Manden og kvinden takkede deres Herre på knæ og græd af lykke, mens den tålmodige og lydige 

ånd smilede gennem sønnen og sagde til Gud: "Herre, adskil mig ikke længere fra mine forældre. Der er 

fred i mit hjem, kærlighed i deres hjerter, varme i min vugge, mælk og honning i min mors bryst, brød på 

bordet. Min far kærtegner mig, og i sine hænder har han værktøjet til arbejdet. Velsign os." Og Herren 

velsignede dem med glæde i sin ånd og lod dem være forenet i ét "legeme", i ét hjerte og i én vilje." 

(slutningen af lignelsen). 

67 I dag siger jeg til jer: Drik af denne vin, af min undervisning, og glæd jer, for når I samles med 

jeres Fader, er der fest i Herrens hus. 

68 Hvor mange af jer vågner ikke op til nyt liv, når I hører mit ord i denne tid. I var døde i troen, for 

mens de jordiske læger havde frataget nogle alt håb, havde præsterne nægtet andre at deltage i nadveren. 

69 I åbnede jeres hjerte, da I følte Mit Ord helbrede de syge, kærligt tilgive synderen, og da Mesteren 

tilbød alle det evige livs brød. 

70 Du har set floder af ondskab på din vej gennem livet, sumpmarker og ufrugtbar jord, som ingen 

vidste hvordan man gjorde frugtbar. 

71 I har set, hvordan de marker, der engang var frugtbare og tilbød verden deres rige frugter af fred og 

lykke, nu er blevet forvandlet til marker med blod, ødelæggelse og død. 

72 Det er nødvendigt for Faderen at komme sine børn nær. Jeg er duggen, der falder ned på markerne 

i nattens stilhed og falder på blomsternes kroner. Men de blomster, der er visnet, de hjerter, der har opgivet 

håbet, er ikke i stand til at føle min kærlighed. 

73 Disciple, indse, at jeg med Min instruktion har vækket barmhjertighedens følelse i jeres hjerter, så 

I kan gøre menneskers lidelser til jeres og ikke være ligeglade med deres konflikter, prøvelser og tragedier. 

74 Forene jeres tanker og bed for jeres brødre. Jeg vil høre jeres bønner og gengælde jeres bønner. Du 

er stadig for svag til at glemme dine lidelser eller bekymringer for at tænke på andre. Jeg siger til jer: 

Bekræft disse prøvelser med mod og med tillid til jeres Herre, for de vil ikke forsvinde eller opløses fra 

jeres livsvej på grund af jeres modvilje eller afvisning. Med åndelig ophøjelse, med tro, med indre ro, med 

indre sindsro vil du derimod kunne klare de mest forfærdelige lidelser. Hver eneste torn, hver eneste 

afgrund, som du overvinder, vil efterlade en gnist af lys i din ånd. De, der forstår at acceptere deres 

prøvelser med ro, vil føle, at de øjeblikke af smerte, som for andre ville virke evige, bliver kortere. 

75 Dette liv er din korsvej, som du nogle gange falder på, men samtidig føler du, at du ikke er alene 

med dit kors, fordi en usynlig og kærlig hjælper rejser dig op igen, hver gang du synker ned under din 

skæbnes vægt. 

Når ulven har nærmet sig dig, har jeg drevet den væk. Når vantro og spioner har invaderet jeres 

forsamlinger for at opdage fejl og anklage jer for dem, har jeg dækket jer med min ømhedens kappe og 

lukket deres læber. Når mennesker har sat jer på prøve med deres spørgsmål, har jeg for tidligt lagt 

Helligåndens stemme på jeres læber, da I endnu ikke havde forberedt jer på at overbevise dem med lysets 

ord. 

76 Jeg irettesætter jer ikke, men søger håb, rettelse og også dom i mit ords godhed. Hvad ville der 

blive af jer, hvis jeg smigrede jer i jeres ufuldkommenheder og roste jer i jeres synder? Er det ikke det, 

som menneskene gør mod verdens fyrster? - Jeg har altid opmuntret jer, når jeg ser jer ivrigt søge jeres 

åndelige fremskridt, når I besøger de syge uden at tænke på tidspunktet, eller om vejret er uvenligt; og når 

I har stået foran dommerne, har I bevaret roen og vidnet om Mig med sandhedens ord. 

77 Således har I lært, at hjerterne er de marker, som I skal dyrke, og at jo mere omfattende markerne 

er, jo større skal jeres indsats være, og at I ikke må forlade det, I har sået, og at I ikke må forlade det, I har 

sået. 

78 Blandt jer er der dem, der vil drage til andre nationer for at finde nye marker at så. Jeg har givet jer 

det universelle sprog, som I kan bruge til at kommunikere med hinanden - ikke et raffineret sprog, der 

tales med menneskelige læber, men det, som Ånden udtrykker gennem kærlighed. 

79 For andre vil det ikke være nødvendigt at foretage disse store rejser. For dem vil det være nok at 

forberede sig på at vise barmhjertighed over for de allernærmeste, såvel som at give lys til de forvirrede 
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ånder, der ikke er legemliggjorte. Ve den, der lukker sine døre for disse legioner i nød, for de vil ikke 

tilgive i deres forvirring! 

80 Den flittige discipel velsigner Mig med hvert skridt, fordi han føler, at vægten af hans kors er let, 

og han glæder sig over at tjene Mig. Den dovne føler sig frataget sin frihed og er bøjet under en meget 

tung byrde. Jeg lægger ikke nogen i lænker eller gør nogen til slave, tværtimod giver jeg jer sand frihed, så 

hverken fængsel eller død kan lægge jer i lænker, men så I, hvor mange troede sig fortabte, hæver jeres 

ånd op på den uendelige stige af dens udvikling. 

81 Disciple: Er I klar til at tilgive dem, der krænker jer? Hvem er dine fjender? - Sandelig, siger jeg 

jer, I må ikke kalde jeres medmennesker for fjender! Jeg sender jer ikke mod mennesker, men mod deres 

synd og uvidenhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 39  
1 Jeg er freden, der sænker sig over jer, for i verden ser jeg kun kaos. 

2 Vågn og bed, gør godt, og du vil ophæve krigen ved at udøve barmhjertighed. 

3 Videnskabens træ, som menneskene har passet det, bærer en bitter frugt for menneskeheden. Men 

jeg giver jer nu kærlighedens krystalklare vand, så I kan vande det og opleve, hvor anderledes frugten 

bliver, som netop dette træ så vil bære. 

4 Før I i Min undervisning opdager hemmeligheden om at passe videnskabens træ, vil det blive 

plaget af kraftige orkaner, der vil bringe dets dårlige frugter ned til det sidste og rense det. 

5 Efter denne storm vil du gradvist se et nyt lys skinne i din ånd, som vil afspejle sig i alle dine livets 

veje. 

6 I lever nu i dommens tid. Husk, hvor ofte jeg har fortalt jer, at Min Guddommelige Retfærdigheds 

segl utrætteligt skærer ukrudtet af. 

7 Videnskaben såvel som religioner eller magthavere vil få lov til at føle Min retfærdighed. Intet vil 

forblive uundersøgt af mit blik eller ikke blive vejet på min vægt. Fra menneskehedens begyndelse har 

synden været dømt til at dø, og mit ord skal opfyldes. 

8 Når I, Mit folk, ser tegn på disse begivenheder på jorden, så rejs jer op til Mig i bøn, foren jer med 

jeres familie i én tanke og send jeres ånd som budbringere af Min kærlighed til jeres brødre, som har brug 

for fred. 

9 Tvivl ikke på bønnens kraft; for hvis I ikke tror på udøvelsen af næstekærlighed, vil I ikke kunne 

give noget til jeres brødre. 

10 Har jeg ikke lært jer, at selv naturens uhæmmede kræfter kan høre jeres bøn og falde til ro? Hvis 

de adlyder min stemme, hvorfor skulle de så ikke adlyde Herrens børns stemme, når de har forberedt sig? 

11 Selv i den tid, jeg var sammen med jer i verden, lærte jeg jer at bede, så I i øjeblikke med prøvelser 

kunne forene jer med jeres Fader og med styrke fra ham opfylde jeres mission af kærlighed og 

barmhjertighed blandt mennesker. 

12 Bønnen er en nåde, som Gud har givet mennesket, så den kan tjene det som en stige til at stige 

opad (åndeligt), som et våben til at forsvare sig selv, som en bog til at undervise sig selv og som en balsam 

til at helbrede sig selv og komme sig fra enhver sygdom. 

13 Sand bøn er forsvundet fra jorden, folk beder ikke længere, og når de forsøger at gøre det, gør de 

det med deres læber i stedet for at tale til mig med ånden, ved hjælp af tomme ord, ritualer og påskud. 

Hvordan kan folk ønske at se mirakler, når de bruger former og praksis, som Jesus ikke lærte? 

14 Det er nødvendigt, at den sande bøn vender tilbage blandt menneskene, og det er mig, der lærer jer 

den på ny. 

15 Salig er den, som inspireret af sin kærlighed til andre tjener dem som et skridt i deres opadgående 

stræben mod Mig. For når han åbner øjnene og ser på sig selv, vil han se sig selv tæt på sin Fader. 

16 Spørg ikke, hvad I skal gøre for at vide, at I har opfyldt jeres mission, for Min Lov er begrænset til 

at elske hinanden. Forstå, at hver eneste dag i dit liv giver dig mulighed for at udøve dette guddommelige 

bud. 

17 Alle kan opfylde missionen om at elske på deres egen måde. 

Den, der vejleder sjæle, den, der underviser, videnskabsmanden, guvernøren, familiefaren, I kan alle tjene 

jeres næste, hvis I inspirerer jer selv af Mit højeste bud, som siger til jer: Elsk hinanden. 

18 Alt vil blive renset, alt vil blive fornyet, så de nye generationer vil finde jorden forberedt til at 

udføre deres store åndelige opgave. 

19 Vælg ikke dem, som du skal elske, men elsk alle uden forskel. Åndelig kærlighed må ikke kende 

nogen favorisering. 

20 Den kærlighed, jeg lærer jer, er mere end kærligheden til jeres kære, kærligheden til jeres 

fædreland og til jer selv. 

21 Vær ikke bange for ikke at være nyttig i dette kærlighedsarbejde, hvis du tænker på din materielle 

fattigdom. Spiritualisér jer selv, og I vil ikke have brug for jordens goder for at kunne gøre godt mod jeres 

næste. Se, hvordan jeg har udvalgt mine arbejdere blandt dette folk af nødlidende og simple sind og gjort 

dem til rådgivere, læger og fortrolige for dem, der lider, og at man kommer til dem i trang til trøst og fred. 
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22 Fra deres kærlighed er der uudtømmeligt strømmet helbredende balsam, fra deres tidligere tunge 

læber er der kommet lysets ord, som belærer, fornyer, bevæger og overbeviser indvendigt. Og hvad troede 

disse arbejdere, at de havde i deres hjerter, før jeg åbenbarede deres arv for dem? - Intet, de følte sig som 

udstødte, ude af stand til at praktisere velgørenhed og lede sig selv. 

23 Se, hvordan de rige møder op foran disse arbejderes ydmyghed og beder om hjælp, lægerne om at 

udspørge dem om deres uløste problemer, og de, der har uddannet sig inden for teologisk eller filosofisk 

viden, kommer til at lære den første lektion. Undrer I jer ikke over dette mirakel, der er sket iblandt jer? Så 

forstår I det allerede, mennesker, og I, menneskeheden, vil forstå det. Jordens magt og rigdom vil ikke 

være nok til at skabe fred, til at være til gavn for hinanden ved at give hinanden materiel hjælp, hvis I ikke 

lærer at elske. 

24 Hvis kærligheden er i din ånd, og du lader din næste føle den, vil du se mirakler ske. Begynd at 

praktisere dyd, du, som er blevet ufølsom eller fjern fra barmhjertighed, kærlighed, godhed, som er 

essensen af et åndeligt liv. Og hvis nogen kommer til jeres døre, udmattet af tørst, træthed og sult, så sæt 

ham til bords uden at tænke på, om der er nok brød i kassen. Spørg dit hjerte, om du gør det med oprigtig 

kærlighed, når du inviterer den rejsende til dit bord, med ægte medfølelse. Hvis det er sådan, vil I se 

brødet blive mangedoblet, I vil alle blive mætte, og en troens flamme vil blive tændt i vandrerens hjerte for 

at takke mig og velsigne mig. Han vil i sit liv gøre det, som du har gjort for ham, for du har lært ham en 

lektion i kærlighed, som er tilgængelig for det mest begrænsede sind. 

25 Vær ydmyg, husk, at jeg, jeres Gud, blev født i ydmyghed og senere dækkede mit legeme med en 

simpel efod. Hvorfor drømmer du altid om godt tøj og længes endda efter kongelige gevandter? 

26 Dit rige er heller ikke af denne verden. Dette liv er som en slagmark, hvor du går ud for at gøre dig 

fortjent til at komme sejrrigt ind i det besejrede land og modtage din belønning. 

27 Forlad aldrig korset halvvejs, forlad ikke din opgave, for det ville være som at smide dine våben 

væk i en kamp, at flygte fej fra kampen og give afkald på den triumf, der venter din ånd. 

28 Jeg er den perfekte Vej, i Mit jordiske liv efterlod Jeg jer med Mit eksempel Det Sande Livs Bog, 

gennem hvis lære I skal lære at kæmpe for at blive sejrrige i alle kampe. Mit kærlighedssværd kæmpede 

uophørligt mod menneskehedens ondskab og uvidenhed. Mine våben var ikke morderiske, jeg bragte jer 

ikke døden, men evigt liv. Min mildhed bragte dem, der hånede mig, til fortvivlelse og forvirring, Min 

kærlige tilgivelse overvandt deres hjertes hårdhed, Min død som menneske vækkede dem til nådens liv. 

Kan I ikke huske, at den lovede Messias blev annonceret som en uovervindelig kæmper? 

29 Det er på tide, at kærlighed, tilgivelse og ydmyghed springer ud af menneskers hjerter som sande 

våben mod had og arrogance. Så længe had møder had og arrogance møder arrogance, vil nationerne 

ødelægge hinanden, og der vil ikke være fred i hjerterne. 

30 Folk ville ikke forstå, at de kun kan finde lykke og fremskridt i fred, og de løb efter deres idealer 

om magt og falsk storhed, hvor de udgød deres brødres blod, ødelagde liv og ødelagde folks tro. 

31 Mennesket udfordrer min lov med sin stolte videnskab, og jeg siger jer, at jeg vil kæmpe mod hans 

synd endnu en gang. Men mennesket vil ikke finde en stolt og hovmodig dommer i mig - for det er 

menneskelige fejl - og det vil heller ikke føle byrden af hævn over sig; for de nederdrægtige lidenskaber er 

en del af jeres ufuldkommenhed. Han vil møde en ubarmhjertig dommer og en mester, som vil undervise 

ham i en stor kærlighedslære. 

32 Ikke alle ønsker krige eller nærer had eller stolthed over for uskyldige, over for dem af god vilje og 

tro. Jeg vil give tegn, når krige er ved at bryde ud, så at de (folk af god vilje) kan våge og bede; for 

gennem deres bøn og deres "vågenhed" vil de være usårlige over for mordvåben. 

33 Fra øst til vest vil folkene rejse sig og blive forvirret, og fra nord til syd vil de også bryde op, så at 

de alle kan støde sammen på korsets vej. I dette sammenstød vil der være et enormt ligbål, hvor hadet vil 

brænde, arrogance vil blive slukket og ukrudtet vil blive ødelagt. 

34 Det er nødvendigt, at de nye generationer finder en ren jord, så fred og kærlighed kan blomstre. 

Men før det sker, vil selv det sidste spor af Kains forbrydelse, hvis arv menneskeheden stadig bærer, 

forsvinde. 

35 Finder I, som er under den åndelige udstråling fra Min lære, at der i al denne smerte, som nærmer 

sig, er en straf eller gengældelse fra Gud? - Nej, siger du mig, det er den frugt, vi har avlet, og som vi nu 

skal høste. 
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36 Jeg har altid medfølelse med mine børn, for I er for små til at forstå alt det onde, I gør mod jer selv. 

Derfor nærmer jeg mig jer, og ved at materialisere mit ord* sender jeg jer mine budbringere for at formane 

jer og advare jer mod jeres onde veje. Men hvornår har du lyttet til mine opfordringer? - Aldrig. - Det er 

derfor, at menneskeheden lider. 
* Dette udtrykker, at det guddommelige ord kommer til os gennem stemmebærere, det bliver talt materielt og hørt 

materielt af tilhørerne - i modsætning til det åndeligt modtagne ord ved hjælp af inspiration! 

37 Kære folk, vær ikke blot tilskuere til det kaos, I vil se. For I skal aflægge regnskab for mig om den 

fred og styrke, I har modtaget. 

38 Den fred og styrke er der, så I kan bede, så jeres sind ikke bliver formørket, og så I kan vise jer 

flittige og utrættelige til at gøre godt, til at opildne troen og sprede trøst blandt mennesker. 

39 Kære disciple, spred min lære blandt jeres brødre. Jeg pålægger jer at tale klart og tydeligt, som jeg 

har lært jer. Læs omhyggeligt alle dele af dette værk, for sandelig siger jeg jer, at i morgen vil I blive 

udspurgt af jeres brødre. Jeg ved, at de vil spørge jer, hvilken opfattelse I har af Guds treenighed, af Kristi 

guddommelighed og af Marias renhed, og I må være stærke, så I kan bestå disse prøver. 

40 Om treenigheden skal du sige, at der ikke findes tre forskellige personer i Gud, men kun én 

guddommelig ånd, som har givet sig selv til kende for menneskeheden i tre forskellige udviklingsstadier. 

Men denne (menneskeheden) troede i sin manglende evne til at trænge ned til bunden (af sandheden) at se 

tre Guddomme, hvor der kun eksisterer én Ånd. Når du hører navnet Jehova, skal du derfor tænke på Gud 

som Fader og Dommer. Når du tænker på Kristus, så se i ham Gud som Mester, som Kærlighed, og når du 

søger at forstå, hvor Helligånden kommer fra, så forstå, at han ikke er nogen anden end Gud, der åbenbarer 

sin visdom til de disciple, der er mere avancerede. 

41 Hvis jeg havde fundet de første tiders menneskehed lige så åndeligt udviklet som nutidens 

menneskehed, ville jeg have givet mig selv til kende for dem som Fader, Mester og Helligånd, og så ville 

menneskene ikke have set tre guddomme, hvor der kun eksisterer én. Men de ville ikke have haft evnen til 

at fortolke Min lære og ville være blevet forvirrede og ville have afveget fra Min vej for at fortsætte med 

at skabe tilgængelige og små guder i overensstemmelse med deres ideer. 

42 Nu kender du årsagen til, at Faderen åbenbarede sig selv i etaper, og du forstår også menneskers 

fejltagelse med hensyn til begrebet Treenighed. 

43 I Min Guddommelige Ånd er der et uendeligt antal manifestationer og attributter. Men fordi jeg 

har vist mig selv i tre hovedegenskaber i tre tidsepoker, har jeg kaldt jer treenige, og nu genkender I mig 

allerede i disse tre åbenbaringer og ved, hvordan I kan forene dem i én, idet I ser en enkelt Gud, der lige så 

godt kan åbenbare sig i dag som dommer som i morgen som mester og senere som Fader med uendelig 

visdom og godhed. 

44 Forsøg ikke længere at give Mig fysisk form i din fantasi, for der findes ingen form i Min Ånd, 

lige så lidt som intelligens, kærlighed eller visdom har form. 

45 Jeg fortæller jer dette, fordi mange har forestillet sig Mig i form af en gammel mand, når de tænker 

på Faderen; men Jeg er ikke en gammel mand, for Jeg er uden for tiden, Min Ånd har ingen alder. 

46 Når du tænker på Kristus, får du straks et fysisk billede af Jesus i dit sind. Men jeg fortæller jer, at 

Kristus, den Guddommelige Kærlighed født i kødet, Mit Ord gjort til menneske, da han forlod den fysiske 

skal, smeltede sammen med Min Ånd, som han var kommet ud af. 

47 Men når du taler om Helligånden, bruger du symbolet med duen for at forsøge at forestille dig ham 

i en eller anden form. Men jeg siger jer, at symbolernes tid er forbi, og at I derfor, når I føler jer under 

Helligåndens indflydelse, modtager den som inspiration, som lys i jeres ånd, som klarhed, der fjerner 

usikkerheder, mysterier og mørke. 

48 Når jeg siger til jer, at Kristus er Faderens kærlighed, skal I forstå, at Kristus er guddommelig. 

Hvad er der mærkeligt ved, at Gud gjorde sin kærlighed menneskelig for at gøre den kendt for en verden, 

der manglede åndelighed? Er dette ikke et bevis på Faderens fuldkomne kærlighed, som gives til dem, der, 

fordi de ikke kan gå til Faderen, bliver søgt af ham? 

49 Så jeg vil vise jer, at Kristus ikke er mindre end mig*, og at han heller ikke kommer efter mig, for 

hvis han er Kærlighed, kommer denne Kærlighed ikke efter eller før nogen anden kraft, den er forenet og 
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sammensmeltet med alle (guddommelige essentielle kræfter), som udgør det Absolutte, det 

Guddommelige, det Perfekte. 
Her taler Gud i enheden af alle sine guddommelige kræfter. 

50 Og hvad skal jeg fortælle jer om Maria, som Herren sendte til jorden for at tjene som Jesu Moder, i 

hvis legeme Ordet skulle manifestere sig? 

51 Sandelig, siger jeg jer, hun var den inkarnerede guddommelige ømhed. Derfor var der hverken 

tvivl eller oprør i hendes hjerte, da hun i sin bolig hørte Herrens budbuds ord om, at hun ville opfatte 

Messias i sit skød, over for det, som hun vidste var Guddommelig vilje. Hendes eksempel var ydmyghed 

og tro, hendes handling var stille og sublim. Derfor var hun den eneste, der var i stand til at opfylde dette 

himmelske budskab og acceptere denne høje skæbne uden forfængelighed. 

52 Jesus tilbragte sin barndom og ungdom ved Marias side, og i hendes skød og ved hendes side nød 

han hendes moderlige kærlighed. Den guddommelige ømhed, der var blevet til en kvinde, forsødede 

Frelserens første år i verden, da timen var kommet for ham til at drikke så stor bitterhed. 

53 Hvordan er det muligt, at nogen kan tro, at Maria, i hvis skød Jesu legeme blev dannet, og ved hvis 

side Mesteren levede, kunne mangle åndelig ophøjethed, renhed og hellighed? 

54 Den, der elsker mig, må først elske alt det, der er mit, alt det, jeg elsker. 

55 I må gøre jeres brødre opmærksomme på denne lære om kærlighed og barmhjertighed. I skal vide, 

at det ikke er nødvendigt for hele menneskeheden at høre mig i den form, som jeg giver mig til kende for 

jer. Det er nok for Mig, at dette folk er til stede og hører denne undervisning, så de bagefter kan være Mit 

vidne og budbringer over for deres brødre. 

56 Hvis denne form for forkyndelse var det højeste, som mennesker kunne opnå, ville jeg gøre den 

kendt over hele jorden, og når den først er indført, ville den ikke have nogen ende. Men da denne 

forkyndelse gennem en menneskelig stemmebærer kun er en forberedelse til den fuldkomne dialog fra ånd 

til ånd, har jeg kun givet ham (stemmebæreren) en vis tid og angivet ham tidspunktet for dens afslutning, 

som vil være 1950. 

57. Disse skarer, der har fulgt deres Mesteres undervisning år efter år, er bestemt til at sprede dette 

budskab blandt menneskeheden, efter at de ikke længere vil høre Mit Ord. 

58 De skal ikke begynde at undervise før min afrejse, for det er nødvendigt, at de hører min sidste 

undervisning, som vil være den mest dybtgående og derfor den, der vil gøre dem stærke og forberedt til 

kampen. 

59 Alle, fra de ældste menigheder til dem, der begynder at samles på de yngste "steder", har hørt fra 

Mig, at denne proklamation vil ophøre ved udgangen af 1950, at det er Min Guddommelige Vilje, at det 

således skal ske, og at folket på ingen måde må modsætte sig det, som Faderen har bestemt. 

60 Det ville være stædigt at stræbe efter at få Mig til at vente længere blandt jer, det ville være at 

fornægte Faderen Hans fuldkommenhed og Hans retfærdighed, og det ville være at fornægte, at det var 

Mig, den uforanderlige, der talte til jer. 

61 Selv om ingen i disse øjeblikke føler sig i stand til at begå denne vanhelligelse, fortæller jeg jer 

dette, fordi jeg ved, at i de afgørende øjeblikke, i den bitre og triste time, hvor jeg går bort, vil der ikke 

mangle en forræder ved mit bord, en svag, der kaster det brød langt fra sig, som har givet ham næring i 

lang tid, og som med et falsk kærlighedskys overlader mig til menneskehedens hån og foragt. 

62 Hvem tror I vil give sig til kende gennem disse hjerner, når tiden for Min manifestation er forbi? 

Vil du gøre mig medskyldig i din ulydighed? 

63. Husk, at ulydighed fra jer senere ville skabe forvirring blandt folket, at vanhelligelse af et sådant 

omfang ville fremme kaos blandt folket. Ingen ville tro på Min manifestation som Helligånden, alle ville 

miste troen. 

64 Allerede nu siger jeg jer, at de, der vil tro, at jeg fortsat vil manifestere mig gennem deres 

mellemkomst efter den tid, jeg har fastsat, vil blive forkastet og kaldt bedragerier, og den, der vil 

manifestere sig gennem deres forståelse, vil blive kaldt "Falsk Kristus". Men de seere, som gør fælles sag 

med denne bedrager, skal kaldes "falske profeter". 
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65 Folk, styrk jer selv i alt det, jeg siger til jer i dag, så at I, når prøvens time kommer, kan stå fast, 

bundet til min lov og respektere min vilje. For med jeres opførsel vil I være det største vidnesbyrd om, at I 

har troet på, at dette ord er den højeste sandhed. Den, der gør det modsatte, vil have fornægtet mig. 

66 Salige er de, der forbliver trofaste mod Mit Ord, for jeg vil bruge dem, når tiden er inde, som 

budbringere og vidner for dette guddommelige budskab, som jeg efterlader til menneskeheden ved hjælp 

af Min forkyndelse gennem det menneskelige sind - som en banebrydende lektion for den sande ånd-til-

ånd forening med jeres Fader. 

67 I dag søger jeg din ånd, for den åndelige verden kræver dens tilstedeværelse. 

68 I har ikke været i stand til at stige op, fordi hver af jeres ufuldkommenheder er et led i den kæde, 

der binder jer til jordiske goder og forhindrer jer i at vibrere i de regioner, der svarer til Ånden*. 
* Se note 6 i tillægget 

69 Hvad er det, I udarbejder for jer selv efter dette liv? Tror du, at din ånd med faste skridt kan træde 

ind i en verden, hvor kun åndeliggørelse er dens lys og støtte? 

70 Hør dette ord, forstå det, og du vil forstå, at det kommer dig til hjælp for at befri dig fra alt det 

unyttige, fordi disse påvirkninger ikke lader din sjæl være fri. 

71 Fjern alle urenheder fra din sjæl her i mit nærvær og sæt den fri. Frygt ikke, for I skal ikke afsløre 

nogen hemmelighed for mig, jeg kender jer bedre, end I kender jer selv. Bekend dig til mig i dit inderste 

væsen, jeg vil forstå dig bedre end nogen anden og tilgive dig dine overtrædelser og din skyld, for jeg er 

den eneste, der kan dømme dig. Men når I har forsonet jer med jeres Fader, og I hører i jeres væsen den 

sejrssang, som jeres ånd synger, så sæt jer i fred ved mit bord, spis og drik Åndens føde, som er indeholdt i 

essensen af mit ord. 

72 Når I rejser jer fra bordet for at vende tilbage til dagens arbejde, så glem ikke, at Min Lov er til 

stede på alle jeres veje, og at Mit blik ser jer. Med dette vil jeg fortælle jer, at ikke kun når I går ind i disse 

forsamlingslokaler for at høre Mit Ord, bør I forberede jer i ånd og tanke, men at den frygt for at fornærme 

Mig, som I viser på disse steder, bør ledsage jer overalt og til enhver tid. 

73 Du har mit ord i din samvittighed, så du kan spørge det til råds, mens du går på den vej, hvor du 

opfylder din mission. 

74 Til alle, der hører mig, giver jeg det samme ord: Jeg giver ikke mere til den fattige, fordi han er 

fattig, og jeg giver heller ikke mindre til den rige. Sandelig, siger jeg jer, i ånden er I alle trængende. 

75 Jeg elsker jer alle lige meget, jeg ser ingen forskel på klasser, racer, sprog eller trosretninger, ikke 

engang forskel på kønnene. Jeg taler på åndens vegne, det er ham, jeg søger, og ham er jeg kommet for at 

undervise, for at føre ham til det forjættede land med lyset fra min undervisning. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 40  
1 Jeres Fader har forberedt alting, så at "Guds ord" kunne bo blandt mennesker og vise dem vejen til 

deres oprejsning ved hjælp af sublime eksempler på hans kærlighed. 

2 Først inspirerede han profeterne, som skulle fortælle, hvordan Messias ville komme til verden, 

hvordan han ville komme til verden, hvordan hans arbejde skulle foregå, hvilke lidelser han skulle lide og 

hvordan han skulle dø som menneske, så at de, der kendte profetierne, straks kunne genkende ham, når 

Kristus kom til jorden. 

3 Flere århundreder før Mit nærvær i Jesus sagde profeten Esajas: "Derfor vil Herren give jer dette 

tegn: Se, en jomfru skal blive frugtsommelig og føde en søn, og han skal hedde Immanuel". (Hvilket 

betyder Gud med os). Med bl.a. denne profeti bebudede han mit komme. 

4 Mange århundreder før mit komme sang David i salmer fulde af smerte og profetisk sans Messias' 

lidelser under korsfæstelsen. I disse salmer taler han om et af mine syv ord på korset, og han antyder den 

foragt, hvormed folkemængden ville føre mig til korsfæstelsen, de hånlige udtryk fra mennesker, når de 

hører mig sige, at i mig er Faderen, den forladthed, som mit legeme ville føle over for menneskers 

utaknemmelighed, alle de torturformer, som jeg ville blive udsat for, og selv den måde, hvorpå de ville 

kaste lod om min klædning. 

5 Hver af mine profeter annoncerede min ankomst, forberedte vejene og gav nøjagtige karakteristika, 

så ingen ville fejle, når dagen ville komme, når dagen ville komme. 

6 I Nazaret boede en blomst af renhed og ømhed, en jomfru ved navn Maria, som var den, som 

profeten Esajas havde bebudet, fordi fra hendes skød ville det sande livs frugt komme frem. Til hende kom 

Herrens åndelige budbringer for at forkynde den mission, hun havde bragt til jorden, og sagde: "Hil dig, du 

højt velsignede, Herren er med dig, du er velsignet blandt kvinder." 

7 Timen, hvor det guddommelige mysterium skulle åbenbares, var kommet, og alt, hvad der var 

blevet sagt om Messias', Frelserens, Forløserens tilstedeværelse, skulle nu straks gå i opfyldelse. Men hvor 

få var de hjerter, der følte mit nærvær, hvor få var de ånder, der var forberedt til at kende himmeriges rige i 

lyset af min sandhed. 

8 De mennesker, som i deres flertal var blevet materialistiske på grund af deres ambitioner, som 

underordnede alting deres menneskelige viden og erfaring og forsøgte at verificere det åndelige ved hjælp 

af deres materialistiske videnskab, var nødt til at blive forvirrede over for det uforståelige (for dem) og til 

sidst fornægtede de Mig. 

9 Der var få, som elskede mig og fulgte mig, og mange, som fejlbedømte mig. 

10 De, der elskede mig, var dem, der genkendte min tilstedeværelse gennem deres åndelige følsomhed 

og tro - gaver, der er højere end den menneskelige fornuft, videnskab og intelligens. 

11 De undersøgte mig ved hver eneste lejlighed. Alle mine gerninger og ord blev dømt med ond 

hensigt, for det meste var de (kritikerne) forvirrede over for mine gerninger og beviser, for deres sind var 

ikke i stand til at forstå det, som kun ånden kan forstå. 

12 Da jeg bad, sagde de: "Hvad beder han om, når han siger, at han er fuld af kraft og visdom? Hvad 

kan han have brug for eller bede om?" Og når jeg ikke bad, sagde de, at jeg ikke opfyldte deres religiøse 

forskrifter. 

13 Da de så, at jeg ikke tog mad til mig selv, mens mine disciple spiste, mente de, at jeg var uden for 

de love, som Gud har indført; og da de så, at jeg tog mad til mig selv, undrede de sig: "Hvorfor skal han 

spise for at leve, han, som har sagt, at han er Livet?" De forstod ikke, at jeg var kommet til verden for at 

afsløre for menneskene, hvordan menneskeheden skulle leve efter en lang periode med renselse, så der 

ville komme en åndeliggjort generation ud af den, som var hævet over den menneskelige elendighed, over 

kødets nødvendige behov og over de kropslige sansers lidenskaber. 

14 Der er gået mange århundreder, siden jeg oplyste folk gennem Mit nærvær, og da de forsøgte at 

forstå sandheden om Marias undfangelse, om Min menneskelige natur og Mit åndelige væsen, kunne deres 

forvirrede sind ikke forstå det, og deres forgiftede hjerter kunne heller ikke forstå denne sandhed. 

15 Dette sind og hjerte, der for et øjeblik er befriet fra deres mørke, vil tillade deres ånd at flygte til 

lysets regioner, hvor den vil føle sig oplyst af en højere klarhed, som ikke vil være dens fornufts eller dens 

videnskabs klarhed. 
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16 Derefter vil de gennem det nu udviklede sind forstå den sandhed, som deres små og begrænsede 

sind ikke kunne afsløre for dem. 

17 For hvis menneskene var i stand til at føle og forstå al den kærlighed, som Min Ånd udgyder over 

dem gennem naturen, ville de alle være gode. Men nogle er uvidende, og andre er utaknemmelige. 

18 Kun når naturens kræfter proklamerer min retfærdighed, skælver de, men ikke fordi de forstår, at 

det er min retfærdigheds stemme, der taler til dem, men fordi de frygter for deres liv eller deres jordiske 

goder. 

19 Fra menneskehedens begyndelse til nutiden har Min retfærdighed gjort sig gældende blandt 

mennesker ved hjælp af naturens kræfter, da de i de første tiders råhed og i nutidens materialisme kun (var 

og er) følsomme over for materielle lidelser. 

20 Hvor meget længere vil folk udvikle sig til at forstå Min kærlighed og føle Min tilstedeværelse 

gennem samvittigheden? Når folk hører Min stemme rådgive dem og opfylder Min lov, vil det være et 

tegn på, at materialismens tid er forbi for dem. 

21 Indtil videre må de stadig lide under naturens kræfter i mange former, indtil de bliver overbevist 

om, at der findes højere kræfter, som menneskets materialisme er meget lille over for. 

22 Jorden vil skælve, vandet vil rense menneskene, og ilden vil rense dem. 

23 Alle naturens elementer og kræfter vil gøre sig gældende på den jord, hvor menneskene ikke har 

vidst, hvordan de skal leve i harmoni med det liv, der omgiver dem. 

24 Dermed søger naturen ikke at ødelægge dem, der besudler den, men kun at skabe harmoni mellem 

mennesket og alle skabninger. 

25 Hvis deres retfærdighed manifesterer sig mere og mere, er det fordi menneskers overtrædelser og 

deres manglende overholdelse af lovene også er blevet større. 

26 Jeg fortalte jer, at intet blad på træet bevæger sig uden min vilje, og nu fortæller jeg jer, at intet 

element i naturen adlyder nogen anden vilje end min. 

27 På samme måde siger jeg jer, at naturen kan være for menneskene, hvad de ønsker: en moder, der 

er overdådig med velsignelser, kærtegn og næring, eller en tør ørken, hvor sult og tørst hersker; en mester 

med kloge og uendelige åbenbaringer om livet, godheden, kærligheden og evigheden, eller en ubønhørlig 

dommer over menneskets besmittelser, ulydighed og fejltagelser. 

28 Min Faders stemme sagde til de første mennesker og velsignede dem: "Bliv frugtbare og 

mangfoldige og fyld jorden, gør jer den underdanig og vær herre over havets fisk, over luftens fugle og 

over alle væsener, der bevæger sig på jorden." 

29 Ja, menneskehed, jeg formede mennesket til at være herre og til at have magt i luftrummet, i 

vandene på hele jorden og i skabelsens naturkræfter. Men jeg sagde: "Herre", for menneskene tror, at de 

behersker jorden med deres videnskab, men er slaver. Selv om de tror, at de har behersket naturens 

kræfter, bliver de ofre for deres umodenhed, deres overmod og uvidenhed. 

30 Menneskets magt og videnskab har invaderet jorden, havene og luftrummet, men deres magt og 

deres vold er ikke i harmoni med naturens magt og vold, der - som udtryk for guddommelig kærlighed - er 

liv, visdom, harmoni og fuldkommenhed. I menneskers værker, i deres videnskab og magt, viser kun 

arrogance, selviskhed, forfængelighed og ondskab sig i deres værker. 

31 Snart vil naturkræfternes voldsomhed ryste menneskeheden vågen. Mennesker vil forlade 

materialismen gennem lidelsens bæger for at se sandhedens lys, der vil vise dem den vej, ad hvilken de 

burde have opnået visdom og sand magt. 

32 Det er aldrig for sent for at angre, for at rette op på en fejl eller for at forny en synder. Mit riges 

porte vil altid være åbne og venter på det barn, der efter at have vandret længe efter sin frie vilje, endelig 

vil åbne sine øjne for lyset og forstå, at der ikke findes nogen mere fuldkommen og vidunderlig frihed end 

Åndens, der ved, hvordan han skal opfylde sin Faders vilje. 

33 Uendelig frihed i kærlighed, i godhed, i retfærdighed og fuldkommenhed. 

34 For at opfylde min lov skal du bede, altid løfte din ånd til din Fader. 

35 Jeg har set, at I foretrækker ensomhed og stilhed for at bede, og I gør det godt, hvis I søger 

inspiration gennem bøn, eller hvis I ønsker at takke Mig. Men ligeledes siger jeg til jer, at I skal bede i 
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enhver situation, I befinder jer i, så I i de sværeste øjeblikke af jeres liv kan vide, hvordan I kan påkalde 

Min hjælp uden at miste sindsro, selvbeherskelse, troen på Min tilstedeværelse og tilliden til jer selv. 

36 Bønnen kan være lang eller kort, alt efter hvad der er behov for. Du kan, hvis du ønsker det, 

tilbringe hele timer i denne åndelige lyksalighed, når din krop ikke er træt, eller når ingen andre pligter 

kræver din opmærksomhed. Og den kan være så kort, at den er begrænset til et sekund, når du er udsat for 

en prøvelse, der pludselig har overrasket dig. 

37 Det er ikke de ord, som jeres sind forsøger at forme bønnen med, der når Mig, men den kærlighed, 

tro eller nød, hvormed I præsenterer jer selv for Mig. Det er derfor, jeg fortæller dig, at der vil være 

tilfælde, hvor din bøn kun vil vare et sekund, fordi der ikke vil være tid til at formulere tanker, sætninger 

eller idéer, som du er vant til. 

38 Overalt kan I påkalde mig, for for mig er stedet ligegyldigt, for det, jeg søger, er jeres ånd. 

39 Hvis det behager dig at bede i det fri, eller hvis du føler større hengivenhed i disse mødelokaler, 

eller hvis du foretrækker dit soveværelse, så gør det der, hvor du føler dig tættest på din Fader. Men glem 

ikke, at for mig, som er overalt, er det ligegyldigt, hvor du kan kommunikere med din ånd. 

40 Du beder ikke altid med den samme indre samling, og derfor oplever du ikke altid den samme fred 

eller inspiration. 

41 Der er lejligheder, hvor du bliver inspireret og løfter dine tanker, og der er andre, hvor du er 

fuldstændig ligeglad. Hvordan vil du altid modtage mine budskaber på samme måde? Du må opdrage dit 

sind og endda din krop til at samarbejde med Ånden i de øjeblikke, hvor du beder. 

42 Ånden er altid klar til at forbinde sig med Mig; men den har brug for kroppens gode tilstand for at 

kunne rejse sig i disse øjeblikke og frigøre sig fra alt det, der omgiver den i dens jordiske liv. 

43 Stræb efter at opnå sand bøn; for den, der ved hvordan man beder, bærer nøglen til fred, sundhed, 

håb, åndelig styrke og evigt liv i sig selv. 

44 Min lovs usynlige skjold vil beskytte ham mod genoplevelser og farer. I sin mund vil han bære et 

usynligt sværd til at slå alle fjender ned, der modarbejder hans vej. Et fyrtårn vil lyse hans vej midt i 

stormene. Der vil altid være et mirakel inden for hans rækkevidde, når han har brug for det, hvad enten det 

er for hans egen skyld eller til gavn for hans brødre. 

45 Bed, udøv denne Åndens høje gave, for det vil være denne kraft, der vil bevæge livet for 

fremtidens mennesker - de mennesker, der (allerede) i kødet vil opnå (deres) ånds forbindelse med (Min) 

Ånd. 

46 Familiefædrene vil lade bønnen give dem inspiration til at vejlede deres børn. 

47 De syge vil blive raske ved hjælp af bøn. Herskerne vil løse deres store problemer ved at søge lyset 

i bøn, og videnskabsmændene vil ligeledes modtage åbenbaringer gennem bønnens gave. 

48 Søg denne verden af åndeligt lys, praktiser åndens bøn, fuldend denne form så vidt du kan, og giv 

denne viden videre til dine børn i tillid til, at de vil gå et skridt videre, end du er kommet. For at hjælpe dig 

i din bøn forklarer jeg dig Min Lære på en enkel måde, og jeg oplyser de åbenbaringer, som jeg gav dig i 

tidligere tider. Ved du, hvorfor du kan forstå mit ord bedre? - Fordi din ånd har udviklet sig. 

49 Snart vil I tale til folket om Min Lære og bevise, at I har forstået den lære, I forkynder, og I vil 

understøtte jeres ord med jeres gode gerninger. Sandelig, siger jeg jer, i lyset af jeres eksempel vil selv de 

mest uregerlige blive overbevist om sandheden i denne lære. 

50 Kun den af mine disciple, som har udviklet sine åndelige gaver og gjort sit hjerte stærkt i at 

praktisere næstekærlighed, vil kunne modstå alle de prøvelser, som folk vil udsætte ham for. For når han 

er nået til at udtrykke Mit Ord i dets åndelige betydning og sandhed, og han har forvandlet sit hjerte til en 

uudtømmelig kilde af kærlighed og barmhjertighed over for sine brødre - hvorved det siges, at han har 

bedt og er på åndeliggørelsens vej på grund af sin dyd - så er denne discipel udstyret til at vidne om Mig. 

51 Nu, hvor der stadig er nogle år tilbage, før Min manifestation i denne form slutter - hold Mit Ord i 

jeres hjerter og lær af Mig. Hvis I gør det på den måde, I kæmper på, vil I vide, hvornår I skal tale til jeres 

brødre, og hvornår I skal undervise med jeres tavshed. 

52 I bør have en absolut tillid til Min guddommelige hjælp i jer og en klippefast tro på, at det, I gør 

eller videregiver, vil få et godt resultat, fordi I opfylder Min lov ved at gøre det. 

53 Af denne tillid og denne tro afhænger effektiviteten af jeres ord og gerninger. 
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54 I vil ikke altid være i stand til at tale, men ved alle lejligheder skal I vise, at I udvikler jeres 

åndelige gaver. 

55 Udrust jer selv, så vil jeres tilstedeværelse i et øjeblik af prøvelse være nok til at lyset vil skinne i 

(menneskers) sind, stormen vil blive til fred, og jeres åndelige bøn vil udvirke det mirakel, at en kappe af 

barmhjertighed og ømhed vil blive åbenbaret over dem, som I beder for. 

56 Din gode indflydelse bør være fremherskende over det åndelige og det materielle. I bør ikke 

begrænse jer til kun at kæmpe mod de synlige elementer, men også mod de usynlige. 

57 Hvis lyset fra Min Ånd har oplyst videnskabsmanden til at opdage årsagen til kroppens 

dårligdomme, som I kalder sygdomme, oplyser det også jer, så I med jeres åndelige sans kan opdage 

oprindelsen til alle de dårligdomme, der plager menneskelivet - både dem, der forplumrer ånden, og dem, 

der forblænder sindet eller piner hjertet. 

58 Der er kræfter, der - som ikke er synlige for det menneskelige blik og ikke kan opfattes af 

menneskets videnskab - konstant påvirker jeres liv. 

59 Der er gode og dårlige; nogle giver dig sundhed, andre giver dig sygdom; der er lyse og mørke. 

60 Hvor kommer disse beføjelser fra? - Fra ånden, discipel, fra sindet og fra følelserne. 

61 Enhver inkarneret eller disinkarneret ånd* udsender vibrationer, når den tænker; enhver følelse 

udøver en indflydelse. Du kan være sikker på, at verden er fuld af disse vibrationer. 
* Disse udtryk forekommer ofte og betyder: Enhver ånd, der stadig lever i sit materielle legeme eller ikke længere 

lever i det. 

62 Nu kan du let forstå, at hvor man tænker og lever i godhed, må der være sunde kræfter og 

påvirkninger, og at hvor man lever uden for de love og regler, der kendetegner godhed, retfærdighed og 

kærlighed, må der være usunde kræfter. 

63 Begge fylder rummet og kæmper mod hinanden; de har indflydelse på menneskers følelsesliv, og 

hvis de er i stand til at skelne, accepterer de de gode inspirationer og afviser de dårlige påvirkninger. Men 

hvis de er svage og utrænede i at gøre det gode, kan de ikke modstå disse vibrationer og er i fare for at 

blive slaver af det onde og bukke under for dets herredømme. 

64 Disse vibrationer udgår fra inkarnerede ånder såvel som fra disinkarnerede væsener, for på jorden 

som i det hinsides findes der gode ånder og forvirrede ånder. 

65 I denne tid er det ondes indflydelse større end det godes. Derfor er den kraft, der hersker i 

menneskeheden, ondskabens kraft, hvorfra der opstår selviskhed, løgn, hor, arrogance, lyst til at skade, 

ødelæggelse og alle de lavere lidenskaber. Fra denne forstyrrede moralske balance udspringer de 

sygdomme, der plager mennesket. 

66 Folk har ingen våben til at kæmpe mod disse kræfter. De er blevet besejret og ført som fanger ned i 

afgrunden af et liv uden åndeligt lys, uden sund glæde og uden stræben efter det gode. 

67 Lige nu, hvor mennesket tror, at det befinder sig på toppen af viden, ved det ikke, at det befinder 

sig i afgrunden. 

68 Jeg, som kender jeres begyndelse og jeres fremtid i evigheden, har fra tidernes morgen givet 

menneskene våben, hvormed de kunne kæmpe mod ondskabens kræfter. Men de foragtede dem og 

foretrak ondskabens kamp mod ondskab, hvor ingen sejrer, fordi alle vil komme ud som besejrede. 

69 Der står skrevet, at det onde ikke vil bevare sin dominans, hvilket betyder, at det gode vil sejre ved 

tidernes ende. 

70 Hvis I spørger mig, hvilke våben jeg udrustede mennesker med til at kæmpe mod ondskabens 

kræfter eller påvirkninger, så siger jeg jer, at det var bøn, udholdenhed i loven, tro på mit ord og kærlighed 

til hinanden. 

71 Nu måtte jeg give mig selv åndeligt til kende over for denne menneskehed for ord for ord at gøre 

det klart for den, hvor det gode og det onde stammer fra, og hvordan man skal kæmpe for at sejre i den 

tredje æras store kamp. 

72 Jeg gør dig årvågen ved at give din ånd følsomhed, så du lærer at modtage alt det gode, der 

kommer til dig, og at afvise og bekæmpe det onde. 

73 Lad ingen gøre grin med det, jeg siger, for ved at gøre grin med mig vil han vise sin uhyre 

uvidenhed. 
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74 I ved, at alle de udsendinge, I har haft - de forløbere for åndelig eller videnskabelig åbenbaring - er 

blevet latterliggjort; og alligevel har menneskeheden efter en tid været nødt til at acceptere deres 

åbenbaringer, overbeviste om den sandhed, de proklamerede. 

75 Vidste de gamle mennesker, hvordan en sygdom blev overført, eller hvad der var årsagen til 

spredningen af en epidemi? - Nej, de vidste det ikke, og ud af denne uvidenhed opstod overtroiske ideer og 

mystiske kulter. Men en dag kom den dag, hvor menneskets intelligens, oplyst af Skaberens lys, opdagede 

årsagen til dets fysiske sygdomme og begyndte at kæmpe for at finde en måde at genvinde helbredet på. 

Så blev det, der havde været skjult og usynligt for ham, forståeligt for videnskabsmanden, og dermed fik 

menneskeheden en viden, som tidligere tiders mennesker ikke havde. 

76 På samme måde vil de med tiden erkende oprindelsen og indflydelsen af de gode og onde kræfter 

på mennesket; og når denne viden er almindelig kendt, vil der ikke længere være nogen, der tvivler på 

sandheden i Min lære, når de hører den. 

77 Jeg oplyser dig med lyset fra denne instruktion, så du kan opdage de evner i din ånd, som 

menneskeheden har foragtet fra de tidligste tider, og så din ånd, der vågner op fra sin dybe søvn og er 

oplyst af samvittighedens lys, kan vide, hvordan den kan afvise ondskabens kræfter og opnå fuld udvikling 

af sin åndelige udvikling. Ligesom kimen til en sygdom når frem til dig i forurenet luft, så kommer de 

onde åndelige påvirkninger usynligt og lydløst, forvirrer dit sind og får din ånd til at vakle. 

78 Kun bønnen kan give dig indre viden og følsomhed, styrke og inspiration til at stå fast i den 

daglige og konstante kamp mod det onde. 

79 Jeg har talt til jer om onde kræfter og onde påvirkninger; men har jeg nævnt nogen ånd? Har jeg 

måske kaldt ham ved navn? - Nej, du skal fortælle mig det. Jeg må snarere oplyse jer om, at der ikke 

findes nogen ånd, som er ondskabens ophav, eller som er det. 
* Se note 7 i tillægget 

80 De gamle trosforestillinger, billeder, figurer og symbolske navne, hvormed fortidens mennesker 

repræsenterede ondskaben ved at give den menneskelig form og tillægge den åndelig eksistens - 

trosforestillinger, der har levet videre til de nuværende generationer - de skal forsvinde. For uden at være 

klar over det, har I med dem skabt overtroiske myter og kulter, som er uværdige for den åndelige 

udvikling, som mennesket har opnået i denne tid. 

81 Forstå, at ondskaben udgik fra mennesket, fra dets svagheder, og at i takt med at menneskeheden 

voksede i antal, og med dens ufuldkommenheder og synder, voksede ondskabens magt eller indflydelse 

også. Denne kraft, der var dannet af tanker, forestillinger, følelser og lidenskaber, begyndte at gøre sin 

indflydelse gældende på menneskene, og de troede til sidst, at det var en ånd, der helt sikkert var 

indbegrebet af det onde, uden at de indså, at denne kraft var sammensat af deres ufuldkommenheder. 

82 "Vågn og bed, for at I ikke skal komme i fristelse." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 41  
1 Jeg har hele tiden talt til jer om det evige liv, som eksisterer hinsides det materielle. Jeg har lovet 

jer, at I alle vil få den; men jeg har også åbenbaret for jer, at I må gøre bod på det onde, I har forårsaget, så 

jeres ånd kan udvikle sig. 

2 For at hjælpe jer har jeg sagt til jer: Gør gode gerninger på jorden, så at den sæd, I sår, kan bære 

god frugt, og jeg kan modtage høsten, jeg, som er Vejen og Livet. 

3 Jeg har set, at menneskeheden er genstridig, at den er blevet materialiseret, og derfor måtte jeg 

give den Min instruktion for at få den til at forstå, hvilken vej den skal følge for at nå det sande liv, og for 

at vække håbet om at nå Mig i den. 

4 Vejen til fuldkommenhed er lang, og uden min guddommelige hjælp kunne I ikke nå dertil. Det 

åndelige liv i det hinsides er et mysterium for mennesket; men studer Min instruktion, gennemfør det, som 

din åndelige sans lærer dig, og når du så krydser tærsklerne til det sande liv, vil du ikke blive overrasket 

eller forvirret. 

5 I menneskehedens første tid var deres åndelige udvikling så lav, at deres (manglende) indre viden 

om sjælens liv efter den legemlige død og (manglende) viden om deres endelige skæbne fik sjælen til at 

falde i en dyb søvn, når den forlod kødets skal, og den var langsom til at vågne op herfra. Men da Kristus 

blev menneske i Jesus for at give sin lære til alle ånder, sendte han, så snart han havde fuldført sin opgave 

blandt mennesker, sit lys til store skarer af væsener, som havde ventet på hans ankomst siden verdens 

begyndelse for at blive befriet fra deres forvirring og for at kunne stige op til Skaberen. 

6 Kun Kristus kunne oplyse dette mørke, kun hans stemme kunne vække de sjæle, der sov, til deres 

udvikling. Da Kristus døde som menneske, bragte den guddommelige ånd lys ind i de åndelige verdener 

og endda ind i gravene, hvorfra de sjæle, der var tæt på deres kroppe i dødssøvn, kom frem. Disse væsener 

gik gennem verden den nat og gjorde sig synlige for menneskenes blik som et vidnesbyrd om, at 

Forløseren var liv for alle væsener, og at sjælen er udødelig. 

7 Kun Jesus kunne vise dem vejen til at nå toppen af det sande livs bjerg. De, der tror på ham, tror på 

hans gerninger og praktiserer hans lære, vil ikke forblive i stagnation. 

8 Disciple, føl jer ikke overlegne i forhold til jeres brødre, fordi I hører disse åbenbaringer, der 

oplyser jeres vej. Den vej, du skal tilbagelægge, er så lang, og du må forstå, at du knap nok tager de første 

skridt på den. Når jeg afslører nogle hemmeligheder fra det hinsides for jer, er det for at I allerede kender 

vejen og forbereder jer, så I ikke går vild eller snubler på den. Indse, at ligesom der er mange stier i denne 

verden, som mennesket kan gå på afveje ad, er der også stier i den store åndelige dal, som kan føre sjælen 

ind i forvirring, hvis den ikke har passet på og bedt. 

9 Lad min kærligheds "livsblod" give jer liv, husk at jeg har sagt til jer: "Jeg er vinen, og I er 

grenene". I skal bære frugt, der forherliger det træ, som I kommer fra. 

10 Det er nødvendigt, at I tålmodigt studerer mit ord, så I i morgen kan forklare det til jeres brødre, og 

så I kan praktisere det i overensstemmelse med den sandhed, det indeholder. Hvornår vil mennesket nå 

den fuldkommenhed, som Min Lov lærer ham? - Når han har opfyldt det første bud. For indtil nu har 

mennesket elsket alle verdens goder mere end sin Skaber. Alligevel siger alle mennesker, når de beder til 

mig, at de elsker mig, og når de møder smerte på grund af deres synd, spørger de mig: "Herre, hvorfor 

straffer du mig, skønt jeg elsker dig så højt?" Men bagefter, når jeg har fjernet den torn, der har såret dem, 

fra deres vej, glemmer de ham, der elsker dem så højt. 

En lignelse: 

11 Hør: I en synagoge var der to mennesker, som bad. Den ene af dem bar prægtige ceremonielle 

gevandter, den anden gik næsten nøgen. Den første takkede Skaberen, for alt, hvad han ejede, troede han, 

at han havde fået af sine egne fortjenester, og han tænkte på, at den, der var ved hans side, var fattig, 

nøgen og sulten, fordi han på denne måde modtog høsten af det, han havde sået med sin synd. 

12 Den stakkels mand følte sig uværdig til at være i Herrens nærvær og bad om tilgivelse og styrke til 

at fuldføre sin forsoning. 

13 Den mægtige takkede og tænkte, at hvis hans legeme var smukt, måtte hans ånd være endnu 

smukkere. 
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14 Tiden gik, og døden indhentede dem begge. Den rige mand blev begravet af sine egne, hans 

begravelse var højtidelig, og han fik en storslået grav. Hans ånd løsrev sig fra kroppen, og da han kom ind 

i den åndelige dal, blev han forstyrret, for hans materialisme forhindrede ham i at stige op. Uanset hvor 

han gik hen, snublede han, og alt omkring ham virkede som om det var mørkt. 

I mellemtiden satte den stakkels mand, som var en vandrer, sig træt under et træ og forlod med et suk 

dette liv. Ingen sørgede over ham, ingen var hos ham i den time, han havde ingen grav, for hans krop blev 

til føde for rovfuglene. Hans ånd gik også ind i det hinsides med den tro, som han havde levet med i 

verden, en tro rettet mod fremtiden. Han gik ind i "åndernes dal" uden at nogen nægtede ham adgang. Han 

bevægede sig hen imod et lys, og da han nåede frem til det, følte han sig klædt og prydet, og disse klæder 

havde en strålende glød. Denne ånd var ved at hvile sig fra sin lange livsrejse, da han så sin Fader foran 

sig, som kærligt gav ham den belønning, han havde vundet med sine tros- og overgivelsesgerninger. 

15 Den, der havde været magtfuld, blev stadig plaget af sin distraktion. Et øjeblik glemte han, hvem 

han var, nogle gange græd han og spurgte, hvor han var, hvor hans krop var, og hvor han havde efterladt 

sine skatte. Da kom han i tanke om sin Herre og sagde til ham: "Det var mig, der kom til templet for at 

vise sine klæder og sin magt og for at fortælle dig, at han var tilfreds med, at du havde givet ham så meget. 

Hvorfor genkender du mig ikke nu og kalder mig?" - Da hørte han en stemme, der sagde til ham: "På 

jorden var du kun optaget af ære for dine menneskelige forfængeligheder, du var hovmodig, du ydmygede 

de fattige, og du havde afsky for de spedalske. Intet af det, du har opsamlet i verden, kan hjælpe dig i dette 

liv her. Det er derfor, at du nu er den mest trængende af de trængende." 

16 Denne ånd, som langt fra at acceptere og anerkende den guddommelige retfærdighed og begynde 

sin forsoning i ydmyghed, bespottede sin Herre og kaldte ham uretfærdig og forlod ham. Han blev mere 

og mere forvirret af vrede og mødte på sin vej en legion af væsener, der bevægede sig mod jorden for at 

skade menneskeheden. Han allierede sig med dem og såede forfængelighed, materialisme, selviskhed og 

arrogance på sin vej. Men efterhånden følte han afsky og træthed over at have forårsaget så meget ondt, og 

så holdt han et øjeblik en pause for at tænke: århundreder var gået, mange var blevet ofre for ham, for alle 

dem, han havde indflydelse på, førte han til ruin. Han følte sig ensom, men i sin ensomhed hørte han en 

stemme, der talte til ham inde fra hans indre. Det var hans samvittighed, der endelig fik lov til at blive 

hørt. Han vurderede sig selv og indså, at han var meget lille i forhold til skabelsen. Da søgte han i 

ydmyghed, efter at hans stolthed var blevet nedbøjet, sin Herre, og i sin bøn talte han til ham og bad om 

tilgivelse for sine overtrædelser, og Faderens stemme sagde til ham: "Jeg tilgiver dig, men gå ud og søg 

den sultne, som du fordømte i synagogen." 

Da han var klar til at udføre denne mission, løftede han sit blik og blev klar over, at han, som han 

havde set elendig i verden, var klædt i en blændende hvid kjole og helligede sig sin Herres tjeneste ved at 

oplyse de fortabte sjæles vej. Da sagde han, som havde været hovmodig, men nu omvendte sig, til sin 

(åndelige) bror: "Hjælp mig med at opfylde min åndelige forsoning!" Den anden, fuld af medfølelse og 

kærlighed, uden at føle afsky for de urenheder, som denne bar i sin sjæl, hjalp ham med at rense sig. 

(slutningen af lignelsen). 

17 Ved hjælp af denne lignelse gør jeg det lettere at forstå, hvad I kan møde efter jeres menneskeliv, 

så I kan få en fornemmelse af de prøvelser, der kan ramme alle dem, der ikke forbereder deres indgang til 

den åndelige dal med deres kærlighedsarbejde. 

18 Jeg vil få jer til at forstå, at fra ånden hos alle dem, der lever et åndeligt, sundt og retfærdigt liv 

uden fanatisme, vil der komme gode eksempler frem som lysende lygter, der vil oplyse både den 

inkarnerede ånds vej og vejen for Ham, der bor i det usynlige. 

19 Før Kristus var ingen i stand til at tænde lyset i de åndelige væsener, som levede i syndens mørke. 

20 Jeg var den første til at gå ind i forvirringens verdener for at bringe lyset derind og på denne måde 

lære mine disciple at gøre det samme med deres brødre. For "Lammet" var den eneste, der løsnede 

seglene, som holdt den store bog om sandt liv og sand visdom tilbage. 

21 Den stemme, I hører, er det sjette seglets stemme, og den blev ikke hørt i alle nationer, kun fordi 

menneskene ikke var rustet; for de var hovmodige over for Mit kalds stemme og overlod det udelukkende 

til de sultne og udplyndrede* at høre Mig. 
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* Disse er symbolske udtryk for åndelige behov: fattig - i åndelig viden; sulten - efter retfærdighed og kærlighed; 

afklædt - uden klæde af gode gerninger. 

22 I dag siger jeg til jer: Tilgiv og giv jeres hånd, når I bliver bedt om det. 

23 Følg i Elias' fodspor med ydmyghed og tålmodighed; han har den mission at rense sjæle og bringe 

dem til Mig. Han har arbejdet utrætteligt og har tilbudt Mig et rent, følsomt og forberedt folk til at høre 

Mit Ord. Han har bragt jer til det nye Zions bjerg for at høre Min Røst, og da I hørte Mig, blev I dybt 

bevæget. Tvivl ikke, for jeg giver dig nu mine instruktioner gennem menneskelige agenturer. Jeg har altid 

overrasket dig og sat din tro på prøve. I er gået ind i en ny tidsperiode og må stige endnu et skridt opad på 

åndens udviklingssti. 

24 Salige er de, der ofrer deres kropslige skal for at fuldende deres sjæl; salige er de, der bærer deres 

kors med ydmyghed og tålmodighed. Når jeg ser dig forberedt, vil jeg sætte dig foran en skare for at lede 

dem; og hvis du holder ud i dyd, vil arrogance ikke komme ind i dit hjerte, du vil ikke føle dig som en 

herre, men som en tjener, og disse skarer vil blive mange. Men ve dem, der misfortolker mine bud og fører 

deres brødre ned i afgrunden i stedet for at få dem til at bestige deres udviklingsbjerg. Hvor meget vil de 

ikke skulle kæmpe for at forsvare sig mod deres fjender, og hvor ofte vil deres hjerter ikke blive knust i 

denne kamp. Men I, i jeres lydighed - husk, at I er ved at bestige bjergtoppen, hvor al lidelse vil blive 

opvejet af mine velsignelser. 

25 Om kort tid vil de lovede generationer komme til jorden, som vil opnå store fremskridt på den 

åndelige udviklings vej. De vil fortolke mit ord bedre end du og vil sprede det til alle nationer. Disse nye 

mennesker, som jeg forbereder i dag, vil tale med mig fra ånd til ånd og vil give bevis på deres autoritet 

blandt deres naboer. 

26 Elskede folk, når I forbereder jer, vil jeg give jer love og gerninger, som vil forbløffe menneskene. 

Dit oplyste sind vil i naturen og i din ånd opdage alt det store og fuldkomne i naturen og i din ånd. Så vil I 

få fuldt kendskab til jeres evner, og jeres gerninger vil være store i kærlighed og barmhjertighed over for 

jeres brødre. 

27 Vær gode arbejdere i Herrens have; riv ukrudtet ud, pas planterne, og når I ser dem blomstre, så 

glæd jer og giv mig jeres arbejde. Husk, at når jeg giver dig opgaven med at give liv til planterne, må du 

ikke forårsage smerte eller skade på disse skabninger. Jeg taler om jeres brødre, om deres følsomme 

hjerter, så I altid kan våge over dem med kærlighed, sådan som jeg har lært jer. 

28 Forstå, at det ikke er umuligt at opfylde mine love; I skal blot bede og være fyldt med fast vilje, 

med kærlighed til jeres Fader, med hjælpsomhed og kærlighed til jeres brødre, så vil jeg lægge min kraft i 

jer. Jeg ønsker ikke, at du skal blive et offer. Elsk, vær dydig, og min velbehag vil hvile på dig. 

29 Du skal ikke give mig skylden for dine vildfarelser. Jeg har givet jer samvittigheden, så I kan lade 

jer lede af dens lys. Det er en ukuelig dommer, som altid har vist dig den gode vej og advaret dig, så du 

ikke falder i fristelse. Jeg har også omgivet jer med væsener, som hjælper jer med at forstå jeres opgave og 

med at opnå ydmyghedens og ydmyghedens dyd. 

30 I, som forbereder jer med kærlighed på at høre Min undervisning, I ønsker ikke at gå glip af en 

eneste af Mine lektioner at lytte til, og i jeres hjerter beder I Mig om at tillade jer at lytte til de sidste af 

Mine ord i denne tid. 

I vil fortsat være arvinger til denne nåde, men I må forstå, at når jeg siger til jer: "Bed, og det skal gives 

jer", må I rejse jer i bøn og bede om det, der er godt for jeres ånd, for nogle beder kun for deres jordiske 

liv. Men jeg hører dig efter min vilje og ikke efter din. Hvad ville der ske med dig, hvis jeg altid opfyldte 

dine ønsker? Hvor ofte har du ikke endeligt bedt om noget, som du ikke har fået opfyldt, selv om du 

troede, at det var til dit eget bedste og forventede det fra morgen til aften, selv om du ikke så det gå i 

opfyldelse. Men efter nogen tid har du indset, at du tog fejl, og at Faderen havde ret. 

Ikke desto mindre fik den stædige, utilfredse og krævende det, han bad om, så de smertefulde og 

negative konsekvenser kunne tvinge ham til ydmygt at erkende sandheden. Men nogle har jeg givet 

prøvelser for deres eget bedste, og det samme gælder for andre: Mens nogle lærer gennem kærlighed, lærer 

andre gennem smerte. 

31 Det fylder Mig med glæde at se dig komme til Min undervisning, og ved din oprejsning føler Jeg i 

Min ånd barnets kærtegn i Min ånd. Faderen, som længes efter at blive elsket af dem, der er langt fra hans 
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rige, har nærmet sig dig for at modtage dit kys. Men så længe menneskeheden ikke tillader sig selv at blive 

frelst, vil nogle se Mig vente på dem dag efter dag og århundrede efter århundrede, og andre vil have 

mistanke om, at Jeg hænger på korset på grund af deres mangel på kærlighed. 

32 Til dem hører du, men ved at høre mit ord har du oplevet, at jeg har tilgivet dig i stedet for at 

fordømme dig, i stedet for at fordømme dig. Jeg har set dine læber bitre og har sødet dem med mit ord. Jeg 

har set dig udmattet af livets prøvelser og har givet dig min styrke. 

33 Den, der føler sin krop ødelagt af smerte, spørger sig selv, om han ikke har misbrugt den, og 

angerfuldt henvender han sig til Mig for at lære, hvordan han kan genvinde sin livskraft, som vil gøre ham 

i stand til at kæmpe videre. Så siger jeg til ham: Gå ind i det inderste af mit ords væsen, som er loven, og i 

dens bud og principper vil enhver finde den undervisning, han har brug for. 

34 Du må ikke gå, før du har spist af alle frugterne på dette bord, og hvis du derefter ikke føler dig 

mæt, kan du gå ud og søge efter andre fødevarer. Men hvis I ønsker at forstå Min sandhed, så forbered jer 

og tvivl ikke på Mit nærvær, bare fordi I ikke har modtaget det, I har bedt Mig om. Sandelig siger jeg jer, i 

Min Ånds afsondrethed hviler jeres gods, mens I venter på det øjeblik, hvor I forbereder jer på at være i 

jeres ånd. 

35 Nogle forbliver stærke på denne vej, andre vakler hvert øjeblik, fordi de lytter til deres brødres ord, 

som frister dem til at forlade denne lære. 

36 Mesteren siger til dig: Bliv i et par "daggry" mere, hvor I modtager min undervisning, og vær 

opmærksom på det, I hører fra mig, så I i det mindste kan tage lys med jer i jeres ånd, for I er stadig 

blinde. Jeg ved, at I må vende tilbage til mig, og at I vil være apostle for dette værk. 

37 Den, der har hørt Mig én gang, bærer et kærlighedssår i sit hjerte, som aldrig vil lukke sig. 

38 For hvor mange af dem, der har fundet fred her uden at indse det, vil det være nødvendigt for dem 

at miste den (igen), så de vender tilbage til Mig; for de vil overbevise sig selv om, at fred ikke kan købes 

med materielle goder, da det er en skat, der kommer ned fra Gud. 

39 Freden er flygtet fra menneskene, og for at finde den må de rejse sig op til mig for at finde den. I 

dag har de mægtige mistet deres magt, kongerne skælver for deres oprørske undersåtter, herrerne er blevet 

trælle. 

De, der troede, at de var frie, er bundet af Min retfærdighed, og de lærde er i vildrede. 

40 Vær opmærksom på, at med alle menneskers skatte og kræfter kan man ikke opnå et eneste atom 

af fred, og at selv helbredelsens gave er forsvundet fra lægerne, som med al deres videnskab ikke vil 

kunne købe en eneste dråbe af Min balsam, så længe deres hjerte ikke frigør sig fra egeninteresse. 

41 Mine elskede disciple, tvivler ikke på den nåde, jeg har betroet jer, og vær ikke genert for jeres 

ringe klædeskab eller for den ringe stilling, I indtager blandt jeres brødre. Vær ikke bange, fordi I ser, at I 

er blandt de sidste på jeres arbejdspladser. Føl jer ikke nedværdiget, vær tilfreds og værdig og tænk på, at 

selv om I fysisk er under jeres brødres kommando, er jeres ånd højere end dem. I kunne endda blive slaver 

i denne verden; men jeres ånd er blevet befriet af Mit Lys til at bo i det Uendelige og Evige. Den ånd, der 

virkelig er min tjener, kender fred og sand frihed. 

42 Du skal udføre din opgave blandt mennesker. Jeg vil guide jer til at bringe lys til jeres brødre, og I 

må ikke føle jer ude af stand til at opfylde jeres skæbne, for jeg har ikke givet nogen en mission, som ikke 

kan udføres. Det er nok for mig, hvis I beder med oprigtighed, og hvis I altid er udrustet. 

43 Med bønnen opnår man visdom, den er den nøgle, der åbner de guddommelige mysterier, og den 

er det sprog, som Sønnens Ånd taler med sin Herre på. 

44 Hvor mange mirakler og hvor megen barmhjertighed vil I ikke kunne sprede på jeres vej, hvis I 

forbereder jer, som jeg har lært jer. I behøver ikke bøger om videnskab eller filosofier for at få viden eller 

for at undervise. Det vil være nok for jer at studere og udforske den undervisning, jeg har givet jer i de Tre 

Tider. 

45 Hvis I er fattige, vil I aldrig blive fredløse. 

Kæmp som alle andre for jordens brød, men slid ikke mere end nødvendigt, ofr ikke dit legeme i 

bestræbelserne på at erhverve og samle jordiske goder. Fordel din tid, så du kan afsætte et par øjeblikke til 

at udvikle din ånd. 

46 Hvis jeg misbilliger ubegrænset materialisering i mennesket, råder jeg dig ikke til udelukkende at 

stræbe efter det åndelige. Så længe du er i verden og har en materiel krop, må du harmonisere kroppens 
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behov med åndens behov, så længe din udvikling tillader det i dit liv. Giv Gud, hvad der tilhører Gud, og 

verden, hvad der tilhører verden. 

47 Beklæd din krop og beskyt den mod vejrligets hårdhed, men klæd din ånd med lys. Skaf dig brød 

til dit legeme, og ligesom du lægger vægt på, at det skal være velsmagende og indeholde de stoffer, som 

du lever af, så skaf også din ånd en føde af sandt liv. 

48 Når "kødet" sejrer, lider ånden, og når ånden sejrer, lider materien. Men jeg siger jer sandelig, at 

det er fordi der ikke er nogen harmoni mellem de to dele. Dette er tilfældet, når begge udgør en enkelt 

"krop" og en enkelt vilje. 

Vær ikke tilfreds med den opfattelse, at du ved at bede har opfyldt din mission. Jeg beder jer kun om 

fem minutters bøn, så I kan bruge resten af jeres tid på at kæmpe for det materielle liv og inden for det 

opfylde jeres ånds pligter og så kærlighedens og barmhjertighedens frø blandt jeres brødre med jeres gode 

gerninger. Mit ord forbereder jer; jeg kunne ikke sende jer som svage for at rejse de faldne op, og jeg ville 

heller ikke sende jer som syge for at trøste de trængte. 

49 Disciple, hvad beder I mig om for dem, der lægger sten i vejen for jer for at bringe jer ned? - Du 

beder om tilgivelse for dem. Jeg velsigner selv dem, der forårsager dig lidelser for min sag. 

50 Lev i fred i jeres hjem, gør dem til en helligdom, så de usynlige væsener, der vandrer forvirret 

rundt i den åndelige dal, kan finde det lys og den fred, de søger, i jeres væsen, og de kan stige op i det 

hinsides. 

51 Hvad ville der blive af disse væsener, hvis de kun så stridigheder i jeres hjem? Hvad ville der blive 

af disse nødlidende? 

52 Tag en fakkel, tænd den og lad ikke dens lys gå ud, som er kærlighed til jeres brødre og tro på jeres 

Faders barmhjertighed; så vil min fred være i jeres hjem. Forbered dit hjerte på dette, rens din sjæl gennem 

omvendelse og fornyelse, så du kan modtage betydningen af mit ord og blive styrket af det. Jeg slår mig 

ned blandt jer og forkynder min lære i mit ord, så I kan føle mit nærvær og vidne om mig. Jeg giver jer 

endnu en mulighed for at høre min undervisning, fordi jeg ønsker, at I skal opfylde mine bud og vandre på 

den rette vej, indtil I finder det forjættede land, et sikkert land, hvor I kan hvile efter jeres pilgrimsrejse og 

få den høje belønning, som jeres Fader tilbyder. 

53 Det er nødvendigt, at I forstår mit ord, så I ikke smider det væk, som et stolt barn gør, når det 

foragter det brød, der bliver tilbudt det. Dette ord ønsker at frelse jer, ønsker at vende jer væk fra jeres 

falske skikke, fra den fanatisme og forvirring, som religionerne har kastet jer ud i. Hvis I ikke forstår Mit 

Ord, eller hvis I ikke ønsker at høre og studere det, afviser I Mig, og I vil ikke anerkende det endelige 

formål med Min manifestation i den tredje æra. Den angivne dato for dens ophør vil komme, og så vil I 

føle en tomhed i jeres hjerter, og når I indser, at det var en barmhjertighed, som I ikke værdsatte, vil I råbe 

til Mig. Men mit ord vil ikke længere blive hørt gennem det menneskelige sind. 

Så vil byrden af din uforståelighed falde på dig, og du vil ikke have fred. Vil du drikke dette bitre bæger? - 

Jeg vil se på dig med smerte og vente på den dag, hvor du vender tilbage. Lad din ånd frigøre sig og 

komme til mig. Spiritualisér jer selv, så I kan gå vejen til opstigning og udvikling til det sande liv. 

54 Vær retfærdig i alle dine handlinger, og når du irettesætter dine brødre, skal du hverken være 

dommer eller bøddel. Tag ikke pisken for at tugte din næste. 

55 Da Jesus for anden gang kom ind i Jerusalem, fandt han, at templet, det sted, der var indviet til bøn 

og tilbedelse af Gud, var blevet forvandlet til et marked, og Mesteren smed fuld af nidkærhed dem ud, der 

vanhelligede det på denne måde, idet han sagde til dem: "Min Faders hus er ikke et sted for handel." Disse 

var mindre skyldige end dem, der var udpeget til at lede menneskenes sind i opfyldelsen af Guds lov. 

Præsterne havde gjort templet til et sted, hvor æresbegær og pragtelskende herskede, og dette styre blev 

ødelagt. 

56 I dag har jeg ikke brugt en svøbe til at straffe dem, der har vanhelliget min lov. Jeg har (imidlertid) 

tilladt konsekvenserne af deres egne overtrædelser at gøre sig gældende for mennesker, så de kan vide, 

hvordan de skal fortolke deres betydning, og så de kan forstå, at min lov er ubøjelig og uforanderlig. Jeg 

har vist mennesket vejen, den lige vej, og hvis han afviger fra den, udsætter han sig selv for en retfærdig 

lovs strabadser, for i den viser min kærlighed sig. 

57 Vis jeres børn vejen med iver, lær dem at overholde åndens og materiens love; og hvis de 

overtræder dem, så irettesæt dem, for I som forældre repræsenterer mig på jorden. Husk da Jesus, som fuld 
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af hellig vrede gav Jerusalems købmænd en lektion for alle tider, da han forsvarede Guds sag og de 

uforanderlige love. 

58 Folk beder Mig om en rolig tilværelse, fordi de i den har fredens gave, som de får ved at opfylde 

deres pligter. Men jeg spørger dig: Er det absolut nødvendigt, at man for at få fred først skal lide krig for at 

få fred? Se, hvordan den gode sæd er blevet ødelagt af ondskab! Nogle nationer ødelægger andre; de, der 

er stærke i dag, bliver ødelagt i morgen. Alligevel går Israels folk i disse øjeblikke i forbøn for 

menneskeheden og siger til mig: "Mester, jeg bad, og du gav mig ikke det, jeg bad om." Ved I, folkens, 

hvor mange lidelser I har lettet, og hvor meget håb jeres bøn har givet disse skabninger? Det er ikke op til 

mig at bestemme, at der skal være fred i verden, men til mennesket, når det har omvendt sit hjerte til 

kærlighed og ydmyghed. 

59 Hvor stor er den uvidenhed, som menneskeheden bringer foran mig! Hverken de lærde eller de 

uvidende har opfyldt mine love, og selv om jeg er blandt dem som mester, har de ikke lyttet til min lære. 

Hvis dine overtrædelser bringer dig døden, så tag mit ord som det evige livs brød. Lev vågen, arbejd efter 

min lære og elsk jeres brødre. 

60 Denne lære er som en ny dag, der oplyser menneskehedens vej. I har set en tidsalder forsvinde som 

en nedgående sol og en ny dag gryde, hvor I vil se mægtige lys, der vil oplyse menneskene i en stor 

opvågnen. I har set lidenskaberne blive sluppet løs, synden bære bitter og sørgelig frugt, ondskaben 

invadere hjem og nationer, uretfærdigheden få fat i mennesker. Men jeg er kommet for at standse denne 

sprudlen: ikke for at dømme verden, men for at bringe den på rette vej. Og tilskriv mig ikke den smerte, 

som I bringer foran mig, og som I har skabt for jer selv. Jeg har skabt dig, så du kan leve, få erfaring og 

stige gennem dine fortjenester. - Alligevel elsker jeg jer, og derfor er jeres smerte kommet til mig, og 

derfor er jeg kommet som trøster og mester for at give jer det tilbage, som I har mistet, og for at forkynde 

jer, at fredens rige nærmer sig jer, og at I må forberede jer på at træde ind i det. Menneskeheden vil ændre 

sig, og godhed vil være i menneskers hjerter. 

61 Fra tidernes morgen har jeg talt til jer i mange former, så I kan forstå mig, og især til jer, som har 

været mine fortrolige, mine stemmebærere og herolder, der har bragt mine budskaber til de andre 

folkeslag. I dag siger jeg til jer, at I skal fortsætte jeres opgave tålmodigt, at I ikke må standse op over for 

jeres brødres vantro og uforståelighed. 

Mens I har troet og bekræftet Min manifestation som Guddommelig Ånd i denne tid, er andre endnu 

ikke parate til at modtage dette budskab; men svigt dem derfor ikke og fortvivl ikke: det, I ikke kan 

udrette, vil Jeg gøre, og Jeg vil præsentere Mit værk for verden og opfylde Mit løfte. 

62 Jeg har udvalgt denne nation, og det glæder mig, at mine arbejdere går ud fra den for at sprede 

frøet. Jeg forbereder jer til at blive herrer, men ikke dommere over jeres brødre. Glem ikke, at jeg lod jer 

blive blandt jeres brødre som tjenere og ikke som herrer. Når dine brødre får kendskab til dette ord og 

søger det, vil jeg sige det til dem: 

63 Kom til mig, vandrer, jeg har vandet, som slukker den tørst, der fortærer din ånd. Jeg ser jer fattige 

i ånd og materie, men jeg vil give jer mere end det, I beder mig om. Jeg tilbyder jer et fredens rige, det 

samme som jeg tilbød de første skabninger, jeg sendte ind i denne verden. Det er ikke kildevandet eller 

den flygtige fred, der kun varer et øjeblik, men den evige nåde og fred, sandheden og lyset. 

64 For alle bringer jeg tilgivelse og lindring, både for dem, der elsker mig, og for de ligegyldige. Jeg 

forbander ikke den, der har gjort mig ondt, men jeg velsigner ham, fordi jeg ved, at han en dag vil elske 

mig. 

65 I bør ikke stræbe efter jordiske fornøjelser; det, der er i dag, eksisterer ikke længere i morgen. Søg 

og arbejd for det evige liv, det liv, som ingen vender tilbage fra, for det er den højeste sandhed. Kom til det 

ad min vej, kom ved at opfylde mit bud, som jeg altid har givet jer: "Elsk hinanden." 

66 Hvor jeres Fader dog glæder sig, når han er i fællesskab med sine børn. Efter denne tid, hvor jeg 

gav jer mit ord gennem menneskets formidling, vil I lære at søge mig i det Uendelige, og jeres fællesskab 

(med mig) vil være renere og mere konstant, det vil være en dialog mellem ånder. 

67 Hvilken glæde jeg ser hos mine børn, fordi de har hørt mig på ny, og hvor de genkender mig og 

følger mig! Jeg gentager igen, mine børn: "Elsker hinanden", som jeg altid har lært jer. 

68 Jeg har kaldt jer for at gøre jer store i ånden, ikke for at gøre jer til verdens mestre. 

69 Når I ydmyges for min skyld, vil jeg prise jer, og når I lider, vil jeg trøste jer. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 42  
1 Jeg fjerner de forhindringer fra jeres vej, der kan hindre jeres arbejde på mine områder; for I er de 

udvalgte til at udføre denne mission, I skal gøre sandheden i min lære kendt for menneskeheden. - Vær 

stærk! For jeg har set, at I mangler tro, at I lader jer besejre af modløshed og ikke rejser jer fra jeres fald 

med beslutsomhed. I tvivler igen, som I gjorde i den anden æra, og for at tro beder I mig om materielle 

beviser, som jeg måske ikke vil give jer. Vær ikke som de skriftkloge og præsterne, der med Skrifterne i 

hånden troede, at Mit komme blandt den tids folk ville finde sted i en meget bestemt form, og da de så, at 

gennemførelsen af Min mission skete i en anden form for manifestation end den, de forventede, tvivlede 

de. For de mirakler, som de krævede, blev ikke givet dem, fordi vejen allerede var blevet udstukket af 

Mig, og alt blev udført, som det var skrevet fra evigheden. 

2 Du tvivler, fordi dit hjerte ikke er forberedt. I kendte ikke mine profetier, og meget få har udforsket 

og forstået mine åbenbaringer i al deres sandhed. Men selv om dit hjerte var uvidende, vidste Ånden, at 

jeg måtte komme til dig igen, og i dag former mit ord dig som en fin mejsel og beviser sandheden i mine 

manifestationer for dig. Sandelig, siger jeg jer, I må ikke udsætte jeres Fader for prøvelser. Bed og fordyb 

jer i dyb kontemplation. Det er nu på tide, at I vender tilbage til mig, og at I nærmer jer jeres Skaber og 

genforenes med ham. 

3 Husk, at hvis I har grædt på jorden, er det ikke mig, der har forårsaget jeres lidelser. Jeg har ikke 

glædet mig over din forsoning, og jeg har heller ikke været ligeglad med din smerte; jeg har kun ønsket at 

forme og opløfte din ånd. Jeg har altid elsket dig og altid tilgivet dig. 

4 Gennemtræng betydningen af mit ord og opdag alt det, som jeg ønsker at udtrykke til dig gennem 

de klodsede læber af stemmebærerne. Men søg ikke kun at høre mig gennem deres mægling: Jeg har lært 

jer den perfekte bøn, så I kan opnå den ånd-til-ånd-forbindelse med jeres Fader, hvorigennem I kan tale til 

Mig på det sprog, der svarer til Ånden, og modtage Mine kloge og kærlige svar. 

5 Hvorfor ignorerer I Mit arbejde med åndeliggørelse og ignorerer samvittighedens stemme, der taler 

til jer indeni? Hvorfor tror I kun på menneskelige ord og domme og lader ånden, der lever i sin tid*, visne 

som blomster under en brændende sol, når de mangler vanding? 
* I Helligåndens gryende tidsalder, Guds ånd kommer til at herske i mennesket. 

6 Børnene vil komme i kontakt med mig, vil modtage mine budskaber og forbløffe jer med deres 

fremskridt. De vil undervise jer i Min kærlighedslære, og deres overbevisninger vil være faste. Men du 

skal ikke føle dig ydmyget på grund af dette! - Når du ser i dit hjem, at de giver tegn på åndelighed, så led 

deres skridt. Lad dem glæde sig og være i henrykkelse ved at betragte de høje regioner, hvor de retfærdige 

bor; og de vil føle under deres bortrykkelse, at de er tæt på mig og glemme deres smerter. 

7 Kan du ikke se tålmodigheden og også sorgen hos din Fader over for hans børns (kun) langsomme 

opvågnen? Min faderlige kærlighed fører jer til fred, besøgene viser menneskeheden den smalle vej, der 

fører til mig. På denne vej skal I alle genforenes med jeres Skaber. 

8 Blandt jer er de "arbejdere", der elsker menneskeheden og kæmper for at bringe den frem i lyset. I 

dag lægger de, fulde af tro, frugten af deres arbejde ned hos mig. Der er "barnet", som har lyttet til min 

undervisning, og som har påtaget sig den del af arbejdet, der hører til ham, og som i dag giver mig 

førstegrøden af sin åndelige sæd. Hans bøn er en bøn om fred for hans menneskelige brødre. Det er ikke 

nok for ham at være glad for, at hans nation er i fred; klager fra folk, som han ikke kender, men som han 

ved, at de lider, når ham. Han beder med ophidset ånd for sine brødre, og jeg fortæller ham, at denne fred 

vil komme, når Visitationen har lagt sit frø i hjertet på dem, der lider i dag, og når smerten har renset deres 

sjæle. 

9 I husker, når I lytter til Mit Ord, at i de øjeblikke af glæde, hvor I rejser jer for at være helt tæt på 

Mig, falder mange af jeres brødre på slagmarkerne, at mange mødre har set sønnen blive skilt og deres 

hjerter er sønderrevet af smerte, at mange børn græder over at blive forladt af deres forældre, og at de alle 

pines af smerte. Jeg siger jer, I ved ikke, hvilken tid I er gået ind i, for dette er en tid med forsoning og 

hårde prøvelser. 

Som mine disciple føler I jer forpligtet til at bede, så fred og trøst kan sænke sig over jeres brødre. Men 

jeg spørger jer: Ved I, hvordan I skal bruge den fred, jeg har givet jer? 
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10 Hvorfor klager fædre, når de føler, at familien er et tungt kors, som de bærer på deres skuldre, og 

hvorfor er andre syge af sjælen, selv om jeg er så tæt på dem? - Fordi de manglede tro og tillid til mig og 

ikke var i stand til at forny sig selv. 

11 I af Israels folk, synd ikke, men red de syndige, oplys dem, der er i vildfarelse, og hvis I ønsker at 

bevare jeres fred, så arbejd for dem, ær jeres forældre og betragt jer alle som brødre. Elsker hinanden! 

12 Hver gang du nærmer dig Mig, føler du Min kærlighed styrke din ånd og dit legeme. I ved også, at 

når I går bort, forlader freden jer, og jeres ånd bliver bedrøvet. Din samvittighed fortæller dig altid med 

fuld sandhed, om du er på lovens vej, eller om du har afveget fra den. Jeg er loven, og jeg opfordrer dig 

altid til at opfylde den. 

13 Hvis du insisterer på at nyde de forbudte fornøjelser, tillader jeg dig at indse og forstå gennem din 

egen erfaring, at denne kop altid forårsager dig smerte. Efter et fald indser du din fejl og vender tilbage til 

mig med ønsket om at denne smerte skal tjene til din bod. 

14 Lær, så du kan forberede hjerter, der længes efter at kende mit ord, og så du kan tale uden frygt. 

Hvis selviskhed slår rod i dit hjerte, kan du ikke give noget. Indse den kærlighed og barmhjertighed, 

hvormed jeg taler til alle mine børn, og giv til jeres brødre med samme kærlighed. 

15 Tiden nærmer sig allerede, hvor jeg vil sende jer ud i landene og nationerne for at bringe mit lys. 

Men I må forberede jer ved at studere og udforske Min lære og vidne om de sandheder, som den 

indeholder, med jeres gerninger af kærlighed og barmhjertighed over for jeres brødre. Jeg ønsker ikke, at I 

senere skal græde over den tid, I gik glip af, fordi I ikke vidste, hvordan I skulle bruge min undervisning, 

for der vil komme store besøg. Mange vil beklage sig over, at de ikke hørte mig og ikke troede på mig, og 

nogle vil allerede være "i ånden" i 1950. 

16 Nogle af mine børn græder, når de hører mit ord; må disse tårer tjene til at rense dem, der har 

besmittet sig selv! 

17 I, der lytter til mig, gør min vilje, som I gjorde i den første og anden æra, for I er de samme ånder, 

der er gået fra en æra til en anden, og når I har nået slutningen af jeres forsoning, vil I komme til mig for 

ikke at blive født igen i denne verden. Mange gange har jeg sagt jer, at hvis jeg var kommet i kødet i denne 

tid for at give jer mit ord, som jeg gjorde i den anden tid, ville jeg igen være blevet martyriseret. Den 

lektion er forbi, og i dag giver jeg jer den lektion, der er passende for denne tid. Forstå, at den form, i 

hvilken jeg manifesterer mig selv, når jeg kommunikerer gennem menneskers sind, er endnu et bevis på 

min kærlighed til jer. 

De, der tjener mig, bærer et tungt kors, og derfor vil de lide, fordi de følger mig, og de vil blive 

fejlbedømt og latterliggjort, fordi de følger mig. Men jeg vil beskytte deres ånd, og senere, når de har 

fuldført deres mission, vil jeg give dem hvile og fred. 

18 I dag beder du mig om din kropsskal, men jeg siger til dig: Bed hellere om din ånd, for jeg vil give 

dig resten oven i den. 

19 Tænk på, at I kun er forbigående på jorden, at I på jeres lange rejse har oplevet smerte og snublet 

gennem synd, og at I (først) efter at I faldt uden at finde en hjælpende hånd til at løfte jer op, huskede I, at 

der i det hinsides er en god Fader, som er klar til at give dig alt, hvad du har brug for, og at du i ham kan 

finde helbredelse for dine sygdomme - ikke kun for dem, der gør dit legeme syg, men også for dem, der 

plager din sjæl, og som er som en smertefuld byrde, der tynger dig ned. 

20 O I elskede børn! De ønskede ikke at hæve Deres ånd, De ønskede ikke at give den den 

nødvendige tid til at reflektere og udføre sine opgaver. Tænk på, hvor mange gaver der er i dig; intet 

mangler for at du kan nå toppen af bjerget, hvor din Fader venter på dig for at give dig din belønning. I er 

alle oplyste og forberedt til at kende denne tids åbenbaringer. Hvis I åndeliggør jer selv, vil I ikke kun 

kunne arbejde i denne verden, men jeg vil tillade jer at overføre jer selv til andre regioner, hvor jeres 

brødre bor, og der vil I som gode arbejdere også sprede de frø af kærlighed og barmhjertighed, som jeres 

Fader har betroet jer. 

21 Du må ikke være tilfreds med den første lektion, du har modtaget. Gå videre, søg mit ord, erkend 

dets åndelige betydning, så du kan tale til dine brødre med overbevisning. Frygt ikke for menneskers dom 

eller latterliggørelse. Hvad kan de bebrejde dig, hvis du har oprigtighed i dit hjerte og viser retfærdighed i 

alle dine gerninger? 
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22 Det glæder Mig at modtage de uskyldige og gode hjerter, der bønfalder Min hjælp, dem, der søger 

Mig som lægers læge. Men jeg ser også med glæde, at I glemmer jeres lidelser for at præsentere mig jeres 

nødlidende brødre, som I har forvandlet med min instruktion. Jeg velsigner dem, der har lettet lidelser og 

delt smerte, og giver dem styrke til at opfylde mit bud, som siger til jer: Elsk hinanden. 

23 Jeg har set, hvordan nogle af Mine børn tvivler på Mig og ikke tillader deres ånd at udvikle sine 

gaver; og når det har været nødvendigt at tale til mennesker om Min Lære, har de holdt mund uden at tage 

til hjertet, at Jeg har sagt, at Jeg vil tale gennem alle, der er parate, og hvis de ikke findes, gennem de 

naturlige kræfter i Min skabelse. 

24 Til mine børn, der vandrer på jorden uden at indse deres høje skæbne, siger jeg: Hvornår har I til 

hensigt at opfylde jeres mission? Hvis du sover i dag, vil du i morgen vågne op i det hinsides og græde 

over den tid, du er gået glip af. Du vil bede Mig om at lade dig vende tilbage til jorden, men så vil din 

forsoning blive meget smertefuld. 

25 Når I hører Mesterens advarsel til jer, og når I bedømmer jeres gerninger i lyset af jeres 

samvittighed, finder I ud af, at den sæd, jeg har givet jer, ikke har formeret sig. Og jeg spørger dig: 

Hvordan vil I oplære de nye disciple, som vil komme for at søge denne arv, hvis I ikke kan vidne med 

jeres gerninger om den undervisning, jeg gav jer? 

26 På den første dag i 1939 fortalte jeg jer om den forestående krig; I har konkret oplevet den 

ødelæggelse og det kaos, som mange nationer har kastet sig ud i. I har set den ene krigsbegivenhed efter 

den anden passere forbi, og alligevel er I ikke klar over den tid, I lever i. I de kommende år vil I se en stor 

splittelse mellem nationerne. 

27 De stærke vil stå over for de stærke, og i denne kamp vil de miste deres magt og bukke under. I 

mellemtiden vil mange ånder miste deres kroppe og gå ind i den åndelige dal med forfærdelse og smerte 

over ikke at have forberedt deres tilbagevenden til Mig. Men de vil møde Elias på deres vej, som vil vise 

dem vejen til forsoning (af deres skyld). 

28 I dag meddeler jeg jer, at den tid er nær, hvor store ånder vil komme til jorden for at arbejde for 

fred og højere udvikling af menneskeheden. Gør vejen klar for disse generationer. 

29 Salige er de, som har troet, mens de har hørt mit ord; men jeg siger jer videre: Salige er de, som 

uden at have hørt mig tror og har et tempel i deres hjerte, som elsker og går i forbøn for deres brødre, og 

hvis tro er som en brændende flamme, der oplyser vejen til deres forsoning; for de skal se mig gennem 

deres tro. 

30 I dag stiller I jer ved nådens kilde for at slukke jeres tørst, og I husker mine ord, hvor jeg sagde til 

jer: "Den, der drikker af dette vand, vil aldrig mere tørste". I tørster i denne tid efter lys, sandhed og fred. 

Du kender kun smerten og smerten 

falskhed og søg en balsam, der vil hele dine sår og give liv til dit håb: Her er jeg, og jeg tager imod dit 

hjerte og trøster det. I venter utålmodigt på de dage, hvor jeg giver jer mit ord, og I siger til mig: "Fader, 

kun i dette øjeblik finder min ånd hvile, og løftet op til dig glemmer jeg, hvad der tilhører verden, og føler 

din ånds fred flyde gennem mit væsen". 

31 Salige er I, som har indset, at dette er nådens tid, hvor Min lære vejleder jer og hjælper jer i jeres 

bodshandlinger. Hvis du forstår at høre mig og holde dig inden for mine love, vil der ikke være nogen 

menneskelig magt, der kan skade dig, og du vil føle dig elsket og guidet af Faderen. 

32 Selv om I ikke søgte mig før, ved I i dag, at timen for jeres opvågnen til min sandhed var 

forudbestemt, og at jeg ventede på jer for at bringe jeres arv til jeres viden. Nu, hvor I har modtaget mine 

goder, beder I mig med taknemmelighed om at give jer lov til at være mine arbejdere, og jeg tillader det, 

for jeg har sendt jer til jorden for at kende det gode budskab og sprede det blandt mennesker. 

Men for at opnå den viden og udfoldelse af de åndelige gaver, som I er udstyret med, må I først kæmpe 

mod jeres materialisering, mod jeres synd og svaghed, og når I så føler, at I har forberedt jer og renset jer 

gennem jeres forsoning, skal I bære jeres kærlighed til jeres brødre som en juvel af uvurderlig værdi. 

33 I er ikke kommet til jorden for at hylde verden, jeres pligt er højere, jeres opgave som disciple af 

jeres Fader venter jer. Og hvis du har kæmpet for at udbrede Min Lære, og dine fødder er såret af tidsler, 

og dine klæder er revet i stykker på grund af den lange rejse, så kom til Mig. Du skal ikke være bange for 

at komme nøgen, uden fodtøj og uden rejseudstyr. For når I har fordelt alt mellem jeres brødre, vil jeg give 
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jer det tilbage, som I har efterladt til dem, og jeg vil overøse jer med nådegaver for den kærlighed og de 

goder, I har vist dem. 

34 Der venter dig en stor kamp, hvor du ikke vil blive træt af at udføre din opgave, for du vil blive 

støttet af den gode hyrde og af den åndelige verden. Hvis I elsker mig, hvis I har tro, vil arbejdet være let 

for jer. Jeg vil overvinde de genstridige åndernes vantro, og de vil lytte til dig. Andre vil ikke kende dette 

lys i den nuværende inkarnation; for jeg har allerede meddelt jer, at ikke alle, der lever i dag i det 

materielle legeme, vil kende lyset fra denne undervisning i den tredje æra. Mange vil være nødt til at gå 

ind i den åndelige dal, og derfra vil de overveje og tro på dette Kærlighedsværk. De, der hørte mig og ikke 

forstod mit ord eller anerkendte min vilje, vil arbejde "i ånden" og dermed opfylde deres mission. 

35 Selv om Min lære er klart forståelig, har I ikke alle forstået den. I har ikke næret jer selv med 

denne frugt, som jeg har tilbudt jer på dette tidspunkt. Jeg fortalte jer, at ethvert træ kendes på sin frugt, og 

"smagen" af mit ord er sød, og dets essens opliver ånden; men I ønskede ikke at kende dets sandhed. 

36 I har været skrøbelige både midt i et oprørt hav, og I har ofte ladet jeres tro gå ud. I føler mig ikke, 

selv om I ved, at jeg er med jer, og jeg har ofte sagt til jer, at jeres øjenvipper er længere væk fra jeres 

øjne, end min ånd er fra jeres. 

37 Vågn op, for ulven i fåreklæder ligger altid på lur for at narre dig. Når du allerede har besluttet dig 

for at dele denne guddommelige kærlighed og barmhjertighed med dine brødre, kommer fristelsen til dig 

og får dig til at ændre din beslutning. 

38 Når I ser jeres brødre, der holder fast ved en anden lære, påpege jeres fejl og belære jer, så vær 

ydmyge, lyt til deres ord; for Min inspiration kommer til alle, der ruster sig selv, og I ved ikke, om det 

ikke er Min vilje at bruge dem til at rette jer. Fra alle samfundslag har jeg udvalgt mine disciple - dem, der 

tiggede for at få det daglige brød i munden; men der er også andre, der levede et godt liv, og som jeg har 

kaldt. Men uden at forstå den skat, de har modtaget, skammer de sig over at tilhøre dette folk. 

39 Jeg tilgiver jeres synder, selv om I har syndet med bevidstheden om at begå en overtrædelse, og 

jeg viser jer altid vejen, hvor I skal komme til mig. Kan barnet vise sig for Faderen med en plettet sjæl og 

uden gode gerninger? - Hans samvittighed vil fortælle ham, at han kun kan komme til mig, når han har 

fuldført (sin opgave). 

40 Forstå, at hvert øjeblik, der går, forkorter den tid, hvor jeg vil give dig mit ord. Brug den, så du i 

morgen ikke græder over den undervisning, du er gået glip af. 

41 Tænk på, at du skal opfylde den opgave at bringe det gode budskab til dine brødre, ligesom der var 

nogen på din vej, der kaldte dig. Hvem kan glemme den, der talte til dig om Mit Ord og førte dig ind i Mit 

nærvær? Ville du ikke ønske, at nogen skulle huske dig med kærlighed og taknemmelighed? 

42 Hold ud i godhed, lad dit hjerte blive renset i dyd, og du vil opleve udfoldelsen af dine åndelige 

gaver. Træk dig ikke tilbage, for ellers vil du føle det, som om disse gaver forlader dig. 

43 Det er på tide, at I ikke blot beder, men at I forstår, hvordan I skal bede, så I ikke siger: "Fader, jeg 

har bedt om mange ting og intet fået." 

44 Glem ikke, at jeg har mere at give jer, end I kan bede mig om, og mens I beder Faderen om at give 

jer, beder jeg jer om at vide, hvordan I skal modtage. 

45 Tilhører Mine gode disciple, dem, der tager deres opgave op med sand kærlighed og sand tro. Hvis 

I i går gik på usikre og forbudte stier, skal I i dag gå på min lovs vej. Hvis du tidligere i din illusion løftede 

din hånd for at såre din nabo, så gør nu en indsats for at denne samme hånd lærer at kærtegne dig med 

ømhed. Hvis I i går såede had eller ond vilje på jeres vej gennem livet, så bliv nu til at så fredens og 

broderskabets frø. 

46 Sandelig, siger jeg jer, den, der husker jeres handlinger fra i går og ser jer nu forvandlet til mine 

disciple, vil erkende, at sandheden ligger til grund for jeres tro, og I behøver ikke at tale meget for at 

overbevise dem, som I forsøger at undervise, for jeres gerninger vil være det bedste vidnesbyrd, som I 

bærer over for jeres brødre. 

47 Til mødrene siger jeg: Lær børnene at tage deres første skridt på det materielle såvel som på det 

åndelige område. Gør vejen lettere for dem, så de kan finde mig, elske mig og stige op (åndeligt). Vær 

opmærksom på, at i hver ny generation, der vokser frem blandt jer, vil de åndelige fremskridt, de opnår, 

være stadig større. Brug intuitionen til at vejlede dem, og giv dem ikke dårlige eksempler eller døve 

frugter som (åndelig) næring. 
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48 Jeg ønsker ikke, at disse nye generationer skal snuble eller gå på afveje på grund af jeres fejl. Jeg 

ønsker ikke at se dem græde, fordi der er mangel på kærlighed blandt deres egne. 

49 I dag, hvor jeg ser din ånd ydmyg, giver jeg den mine nye bud. I tidligere tider drømte I alle om 

magt, rigdom, verdens herlighed og festlighederne. I de dage råbte I mod Jesus: "Korsfæst ham!" Fordi 

Kristus prædikede ydmyghed og lærte dig at give afkald på alt unødvendigt. I dag er du tilfreds med lidt 

fred, med et stykke brød og et solidt tag. Livet med dets lektioner har gjort dig ydmyg, og gennem det er 

det lykkedes din ånd at frigøre sig selv. 

50 Så længe mennesket har den tilsyneladende fred, som verden giver ham, og så længe han tror, at 

han har alt, vil han ikke nærme sig Mig. Men når menneskeheden opnår sand åndeliggørelse, vil den 

besidde alt, og dens forfriskning og glæde vil være dyb og sand, ligesom Faderen glæder sig over alt, hvad 

han har skabt. 

51 Min Faderkærlighed ser på dig, Israels folk, og dømmer dine gerninger. Den guddommelige dom 

har allerede grebet alle væsener, og ingen undslipper den. 

52 Jeg har kun ønsket fred og velvære for Mine børn, men de har søgt smerte, renselse, for Min Lov 

tolererer ikke ufuldkommenheder, og derfor må enhver, der har besmittet sig selv, rense sig, og enhver, 

der er kommet på afveje, må vende tilbage til stien. I ser fra denne nation den hvirvelvind, der pisker og 

ødelægger nationer på sin vej, og I bliver ikke rystet, og I sætter ikke pris på den fred, I nyder, og I 

anerkender ikke de privilegier, jeg har givet jer. Og da I ikke er tilfredse med min vilje, anser I jeres 

prøvelser for uretfærdige og vender jer mod mig. - Jeg venter, til I har passeret denne verden, for selv at 

bedømme jeres liv. Så vil I være utilgivelige dommere over jeres sjæl og vil kun se Faderen i Mig, som 

tilgiver, som velsigner og elsker. 

53 Du er træt af din konstante ulydighed, og resultatet af den får dig til at græde. I har sovet i lang tid, 

og jeres opvågnen vil være bitter. Jeg har lovet menneskeheden, at jeg vil sende en hær bestående af et 

hundrede og fireogfyrre tusinde væsener, som vil blive spredt ud over hele verden, og den venter på dette, 

idet den ved, at hver af disse soldater er en budbringer, en fortolker af mine bud. 

54 Når jorden er blevet ramt fra pol til pol, og alle nationer, alle institutioner og alle hjem er blevet 

dømt til deres rødder, og efter at menneskeheden har vasket enhver plet væk, skal I gå ud, udrustet i Mit 

Navn, for at bringe Min Undervisning til jeres brødre. 

55 Jeg, Faderen, græd over denne menneskehed, da jeg så den nå de højeste højder af fordærv, idet 

den bevidst ignorerede mine ord og besudlede mine love. Men den 

Timen for hendes eftertanke nærmer sig allerede, og den dag vil jeg udgyde alt det, jeg har i vente til 

hende, for hun er min elskede datter. 

56 De, der tror på mig, vil se mig hurtigere end dem, der tvivler. Hvor ofte har jeg ikke banket på dit 

hjerte, og du har ikke hørt det, og du har heller ikke følt mit nærvær. Jeg ønsker blot at fortælle jer, at I 

skal ændre jeres adfærd og gå højere ind i denne tid med lys og nåde. Og hvis du har min sæd, så så den og 

gør de tørre marker til frugtbare marker, og din bøn danner den frugtbare vanding. 

57 Elsk hinanden og lev i fred i jeres hjem. For jeg har set, at ud af fem personer, der udgør en 

familie, er to mod tre og tre mod to. 

58 Hvis I ser jer selv adskilt fra de væsener, som var kød af jeres kød, og som nu befinder sig i den 

åndelige dal, så glem dem ikke, men foren jer med dem gennem jeres bøn og hjælp dem. Hvis du føler, at 

de er gået i stå (i deres udvikling), skal du opmuntre dem til at arbejde og løfte deres humør. Husk på, hvor 

kort dit liv på jorden er; brug derfor dine evner og kræfter og gør store gerninger, som vil forløse dig og 

bringe dig frelse. 

59 Jeg giver jer åndens brød, søger I materielt brød; men ligesom I ivrigt søger jeres hvile og fysisk 

velvære, søger I også åndeligt fremskridt. Jeres kors er ikke tungt; hvis jeg viste jer, hvordan I kunne 

bestige Golgata-bjerget, hvor jeg bar korset af hele menneskehedens strabadser, lidelser og synder, hvorfor 

skulle I, som jeg har betroet (kun) en lille skare, så ikke kunne bestige det? Men hvis din styrke svigter dig 

under dens vægt, har du mig til at hjælpe dig, og jeg vil ikke lade dig falde. 

60 Den smerte, som I flygter så meget fra, er en uudtømmelig kilde til rensning og fornyelse af 

sjælen. I har selv ofte oplevet, at I efter en visitation føler jer lettet, renset og i fred med jeres samvittighed. 
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61 Dette ord vil genoprette ånden hos indbyggerne i de nationer, som i dag er udmattet af lidelser. 

Men jeg siger jer, at snart, meget snart, vil de finde Mig med åbne arme som på korset, der venter på dem 

for at omfavne dem kærligt og bringe dem ind i Mit fredsrige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 43  
1 Hvorfor føler du frygt i dit hjerte, når jeg kommer til dig som Jehova? Hvis jeg er din Fader, er jeg 

Kærligheden, jeg er ham, der giver dig dit daglige brød, som leder din ånd og hjælper den til at rejse sig 

fra faldet. 

2 Jeg giver jer styrke i disse prøvelsens øjeblikke, hvor skabelsens naturriger rystes af krigens brøl. 

Vær ikke bange, men stræb efter, at din ophøjethed og glød bliver vækket og bringer dig stadig tættere på 

dine brødres smerte - dem, der er deprimeret af broderkrige - så du kan dele bitterhedens bæger med dem, 

og den bøn, som du i stilhed sender op, er som en opfordring til fred, enhed og god vilje blandt mennesker. 

3 Dine sønner vil blive kaldt til at gribe til våben; lad dem gå, de skal ikke omkomme. Selv i dag gør 

jeg dem til bærere af min nåde, og de vil sprede lyset fra min lære blandt deres brødre. 

4 Jeg ønsker, at I trods alt det onde, som krigen har forårsaget, ikke skal betragte indbyggerne i disse 

nationer som fjender, så I i morgen kan betragte dem som brødre. 

5 I dag er folk gået sammen om at udløse krig. Folkeslag har kastet sig over folkeslag, udvisket 

grænser og blandet sprog. Det har ikke været kærligheden til hinanden, der har ført til foreningen, men 

hadet, der har ført til broderkrig. Men jeg, som er Magten, vil bevise for jer, at jeg kan forene jer ved at 

udnytte jeres fejl. For når denne strid slutter, vil hjerterne være renset af smerte, der vil være lys i 

tankerne, og menneskene vil være tæt på at opnå fred. 

6 Salige er de, der kæmpede og arbejdede for fred. Salige er de, der troede på min stemme, og som 

drog ud og spredte mit lys og min sandhed på stierne. 

7 Min Ånd er dybt bevæget over for menneskehedens smerte, deres gråd høres i himlen; men 

sandelig siger jeg jer, at min smerte som Fader skal blive til en nådens dug og falde ned over mine børn. 

8 Tøm dette lidelsens bæger med tålmodighed og mildhed, for jeres gråd skal blive til glæde. 

9 Hvis Faderen i dette øjeblik spurgte jer, om I har opfyldt jeres mission på jorden, om I bærer jeres 

arbejdes gyldne øre i jeres hænder, om I har elsket hinanden, og om I har tilgivet hinanden, ville I skulle 

svare mig, at I ikke har opfyldt nogen af disse ting. Tror I, at I ved jeres egne fortjenester har gjort jer selv 

værdige til at høre mit ord? - Nej, siger din ånd til mig. 

10 Mit folk, der er gået mange år, og I sover stadig åndeligt; vågn op og indse, at I ikke har brugt det 

liv, I har haft på denne jord, ordentligt. 

11 Min stemme har vækket jer med kærlighed, med godhed; men tag ikke dette ord som en vuggevise 

for at lade jer sove mere, for i dets væsen er dommeren til stede, som dømmer hver eneste handling. 

12 I skal ikke være blandt dem, der venter på, at Min retfærdighed rammer dem til at tro og vågne op. 

13 Sig endnu ikke, at I elsker mig i sandhed; vent, for når det sker, skal det ikke være jeres læber, der 

offentligt forkynder det, men jeres gerninger, der gør det. Pral ikke af din oprigtighed, og prøv samtidig 

ikke at skjule dine skampletter, for så ville du efterligne de hykleriske farisæere. 

14 Indse, at jeg stadig kommer som Mester og som Fader, for hvis jeg kun kom som dommer, ville 

der ikke være noget sted for jer at gemme jer, for overalt hvor I går, ville min retfærdighed være til stede. 

15 Når du kommer ind i mit nærvær, skal du aflægge regnskab for det ord, du har hørt, og som du vil 

se skrevet i din samvittighed. 

16 Kan du ikke mærke Elias' utrættelige ånd, som oplyser din vej, fjerner forhindringer på den og 

hjælper dig med sin barmhjertigheds stav, når du føler dig udmattet? Søg ham, påkald ham i din bøn, og 

du vil føle hans nærvær meget tæt på (dig). For han er åndernes hyrde i denne tredje æra, som vil føre jer 

lige til portene til det forjættede land, som er "det himmelske indhegnede område". 

17 Lad jeres ånd blive fyldt med glæde over at vide, at I i tre æraer har hørt Min Guddommelige 

stemme, for endnu en gang vil I være Mine vidner. Derfor forbereder jeg jer og velsigner jeres læber, så 

morgendagens livets ord kan flyde ud af dem til de mange mennesker, der endnu ikke er kommet. 

18 Jeres tro er blevet opildnet og oplivet af de mirakler, som jeg har givet jer, og som I troede var 

umulige. For jeg er vejen, den gode vej, som jeg altid har vist jer. Når I går den, lider I under farer, 

fristelser og vildfarelser; men for at hjælpe jer har jeg givet jer samvittighedens lys som et fyrtårn, der 

viser jer vejen og peger jer i den rigtige retning. - Desuden har jeg givet dig et åndeligt væsen som vejleder 

og beskytter for hele dit liv. Tror du, at du kan fare vild på livets vej, hvis du bruger denne nåde rigtigt? Er 
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der nogen af mine børn, som ikke føler glæde i sin ånd, når han hører dette ord? Sandelig siger jeg jer, det 

er en glæde for mig, når jeg hører jeres åndelige stemme, når I rejser jer i bøn. 

19 Væk jeres åndelige sansning, så I kan glæde jer over min manifestations pragt, som på grund af 

manglende ophøjethed går ubemærket forbi jeres ånd. Bliv opfrisket af det åndelige syn på det hinsides, 

ligesom du sommetider bliver forbløffet, når du betragter naturen, når du beundrer dens harmoni, dens 

skønhed og fuldkommenhed og opdager, at intet væsen kunne leve uden det andet, men at alle lever, fordi 

loven om harmoni forener dem. - Sådan er det også i det hinsides. - Jeg har sagt jer: Så længe der er ånder, 

der er uden for den åndelige udviklingsvej, vil der hverken være fuldkommen fred eller fuldkommen 

harmoni, for det er som om nogle stjerner i kosmos ville gå ud af deres baner. Hvad ville der ske med 

resten? Ville det hele ikke miste sin balance? 

20 Hvis folk adlød Min lovs bud og harmoniserede deres materielle natur med deres åndelige natur, 

ville deres tilværelse være mere behagelig; livets vej ville være uden vanskeligheder, og arbejdet ville 

være let. Ingen sygdomme ville plage dem, og de ville heller ikke ældes for tidligt. 

21 Ånderne eksisterede før skabelsen af materien. Uskyldigt kom de ud af mig. Men for at de skulle 

vide, hvem de var født af, hvem de var født af, hvad deres skæbne var, og hvem de selv var, lod jeg dem 

høre min stemme og sagde til dem: "Se, her er jeres Gud, jeg er jeres Fader, jeg er kærlighedens ånd. Men 

selv om I er kommet fra mig, må I udvikle og forstå denne kærlighedsånd. Lev, gå, erkend og forbliv 

konstant i godhed, så at denne stemme, som I har hørt, for evigt kan være lyset over jeres ånd; det er jeres 

samvittighed, der vil få jer til at vende tilbage til Mig - ikke længere som børn, der lige er født, men som 

væsener, der er udviklet i dyd, i erfaring og i alle de evner, jeg har givet jer. Så vil du elske Mig, du vil 

virkelig kende Mig, og du vil være i harmoni med alt, hvad der eksisterer". 

22 Der findes væsener, som aldrig har levet på jorden; men hvis de, som har syndet og udholdt store 

smerter i denne verden, mener, at det er uretfærdigt, at nogle bor i "tåre-dalen", mens andre, som er tæt på 

Faderen, aldrig har kendt til smerte, så siger jeg jer: Selv om nogle ikke er kommet til jorden, har de i det 

hinsides med deres kærlighed hjulpet deres brødre i deres forsoning. 

23 I dag lever de væsener, der bor i de forskellige "dale "*, åndeligt adskilt. Men jeg har ikke lagt en 

afstand mellem brødrenes kærlighed. Hvis I bare vidste, hvor tæt I er på hinanden! Det var mennesket, der 

med sin materialisme brød de bånd, der forbandt det med alle sine brødre, og jo mere menneskeheden er 

sunket, jo større har splittelsen og manglen på harmoni været. Ikke alene har den fjernet sig fra det 

åndelige, men selv i sin egen verden har den delt sig op i kongeriger, i folk og nationer og er derved blevet 

mere og mere isoleret i egoisme. * Dette udtryk henviser både til "tåredalen", dvs. den jordiske "tåredal", og til den 

"åndelige dal", det hinsides med sine forskellige sfærer. 

24 Derfor er jeres tros lys blevet slukket, og den indre viden om det evige liv er blevet forvirret. 

25 Når et medlem af din familie i dag siger farvel til dig for at rejse til et fjernt land, siger du farvel til 

ham med tårer, fordi du ved, at hvis han tager af sted som barn, vender han måske tilbage som teenager, og 

hvis han er en ung mand, vender han tilbage som gammel mand. Men du har altid håbet om at se ham 

komme tilbage og omfavne ham på ny, fordi du ved, at han stadig er i denne verden, selv om han er langt 

væk. Men når den elskede rejser til den anden verden, og du ser, at kroppen forbliver stiv og kold under 

jorden, føles dit hjerte som om det blev gennemboret af et sværd, fordi du har mistet håbet om at se ham 

igen, idet du glemmer, at ånden overlever kroppen, og at du vil være tæt forenet med ham igen, når de 

begge finder hinanden, når de stiger op ad udviklingens vej. 

26 Det var nødvendigt for Gud at blive menneske i Jesus og leve blandt mennesker, så I kunne huske 

glemte lærdomme. Han lærte dig nye lektioner og meddelte, at han ville give dig nye åbenbaringer, når 

tiden var inde. 

27 Kristus, den guddommelige mester, måtte komme for at lære jer sandheden, for menneskeheden 

var allerede i færd med at miste sit spiritusfrø og søgte i dette liv sin lyksalighed, sin evighed og sin lykke 

og glemte den eksistens, der uundgåeligt ventede den. 

28 De, som ikke nød glæde og rigdom i dette liv, som kun græd, forbandede det og kaldte det 

uretfærdigt; i deres forvirrede overvejelser kaldte de deres skæbne for ugunstig og forkert. Men Kristus 

bragte dig lys på ny. Han gav de døde ånden tilbage, når den allerede levede i en anden verden, han 

befriede de besatte, og med alle disse åbenlyse tegn gav han verden beviset på, at åndeligt liv eksisterer og 
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er sandt liv. Selv efter sin korsfæstelse viste han sig selv i ånden for troende og vantro som et bevis på den 

sandhed, der blev forkyndt i hans ord. 

29 Hvorfor glemmer og betragter I dem, der har forladt jeres verden, som døde, når de føler, kæmper 

og lever? Derfor siger jeg til jer, at de er de levende, og I er de døde. Snart vil I græde over jeres mangel 

på tro som i den anden æra, da I efter Jesu død sagde: "Det var Kristus, som vi dræbte, han var Jehovas 

budbringer, som kom for at frelse os fra vores synder. Han var det sande liv, som oprejste de døde og som 

steg op til himlen på den tredje dag." 

30 Nu, hvor jeg er vendt tilbage til jer i ånden, ser I mig omgivet af mystik, selv om jeg viser mig for 

jer i den største enkelhed; og for at finde troen måtte jeg materialisere min manifestation og give jer alt 

det, I beder om. Så troede folket, fordi folket så mig - nogle med det åndelige ansigt, andre ved tro, andre 

igen i lyset af deres samvittighed. 

31 Mit lys oplyser dig i denne tid, så du kan høre den stemme, der kalder dig fra evigheden. 

32 De bånd, som binder jer til jeres Fader og til den åndelige verden, og som I havde brudt, binder jeg 

på ny, så I kan føle, at I alle lever i harmoni, at der ikke er nogen afstand i dette. Men hvornår vil folk 

binde deres liv sammen med kærlighedens bånd? - Når de er vendt tilbage til min lovs vej, hvor 

retfærdigheden bor. Når de opfylder mit bud, som siger til jer: "Elsker hinanden". 

33 Erkender, disciple, at de, der har forladt denne verden, ikke er døde. Salige er de, der tager afsked 

med det legeme, de har lagt i jorden, og som ikke længere opsøger det for at fortælle det om deres 

problemer, for det er allerede ophørt med at eksistere og hører ikke (dem). 

34 Når kroppen dør, er den som en blomst, der skæres af og derefter visner; men dens duft er som 

ånden, der frigøres og oversvømmer omgivelserne med sin essens. 

35 Dengang sagde jeg til jer: "Lad de døde begrave deres døde". I dag siger jeg til jer: Væk nogle 

såvel som andre til nyt liv. 

36 Fortæl dem, at mens kroppen forfalder i jorden, renser sjælen sig selv i det hinsides. Døden er 

hvile for kødet og befrielse for ånden; men ingen må forsøge at befri sig selv af egen vilje, dvs. uden for 

den time, som jeg har fastsat. 

Tro ikke, at I er frelst, fordi I har en skriftefader i jeres lejr i den sidste time for at hjælpe jer åndeligt, 

og tro heller ikke, at I har nået Mig gennem jeres omvendelse i den time, idet I tror, at I har nået slutningen 

af jeres udvikling. Lær at elske, tilgive og velsigne i dit liv, og skab din sjæls renselse gennem dine 

gerninger af kærlighed og barmhjertighed over for dine brødre. 

37 Opfyld min lov på jorden som mennesker af god vilje, og fred vil komme ind i jeres hjerter. Når 

din ånd løsriver sig fra denne verden og træder ind i den åndelige verden, vil den åbne sine øjne og blive 

henrykt i kontemplation af det liv, som venter på alle ånders tilbagevenden for at forløse dem og omfavne 

dem med sin kærlighed og sit lys. 

38 Men for at opnå frelse skal du tage af sted med den hensigt at opfylde din mission. Jeg bringer jer 

åndelige rigdomme af uvurderlig værdi, fordi I er arvinger til min nåde. Hvis I tager jeres kors op med 

kærlighed og går jeres vej tålmodigt, vil I være sammen med mig på den sidste dag og træde ind i det 

sande liv, hvor I vil finde den trøst og fred, som I har søgt så meget. 

39 Jeg har taget simple mænd (med ringe uddannelse) som tjenere på dette tidspunkt for at give jer 

beviser på, at dette ord, I hører, ikke kommer fra en teosof eller videnskabsmand, da I af natur er vantro. 

Derfor har jeg valgt jeres brødre og søstre, jeres forældre eller jeres børn for øjnene af jer, for at gøre dem 

til Mine stemmebærere, som er begunstiget med Min åndelige inspiration. Alligevel siger jeg jer, at I må 

studere mit ord i dets åndelige betydning, for den dag vil komme, hvor der vil opstå mænd og kvinder, 

som vil tale ord af tilsyneladende lys til jer ved at bruge mit navn, og så må I ikke lade jer overraske af 

dem. 

40 Se og bed. Jeg er det blik, der søger og kender de lidelser, der er i ethvert hjerte. 

41 Du er deprimeret og bange, fordi trossamfund peger på dig og irettesætter dine handlinger. Vær 

ikke bange, tør dine tårer og få trøst: 

42 Salige er de, som i deres trængsler i stilhed søger kontakt med mig, for jeg vil styrke dem. De er 

ikke forladt af mig, men jeg har snarere opsøgt dem for at skænke dem en guddommelig nåde. Elias 

vejleder jer i den tredje æra, og i det omfang I gør fremskridt på vejen, vil I føle jer tættere på mig. 

43 Hør min lignelse om denne dag: 
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44 På en af stierne stod en gammel mand med et simpelt og ærværdigt udseende, som hverken bar 

stav eller rejsetaske. Undervejs mødte han tre unge vandrere, hvis hjerter var glade og hvis struber var 

fyldt med søde sange. Den gamle mand vendte sig til den første af dem og sagde til ham: 

"Vandringsmand, jeg er sulten, tørstig og dårligt klædt; giv mig noget af det, du har i din rejsetaske, og giv 

mig noget af dit tøj. Den unge mand søgte i sin taske, men fandt hverken brød eller vand, og han ville ikke 

give sit tøj fra sig. "Gå hen til min bror," sagde han til ham, "han kan give dig, hvad du har brug for, jeg 

har intet at tilbyde dig." 

45 Den gamle mand vendte sig til den anden og spurgte ham på samme måde. Sidstnævnte leder i sin 

rejsetaske, men der er hverken mad eller vand til at slukke tørsten i den. "Vend dig til den tredje", siger 

han til ham, "han vil give dig det, som jeg ikke har kunnet give dig". Den tredje søger på samme måde, og 

hans svar er det samme: "Jeg har intet at give dig." Den gamle mand er bange, tørst og sult har trættet ham; 

men da han ser, at de unge mænds rejsetasker er tomme, siger han til dem: "Hvordan vil I fortsætte på den 

vej, som jeg har tilbagelagt, uden at vide, hvad der venter jer? Vejen er lang og dækket af tidsler og torne. 

Markerne er golde, der er ingen træer til at finde skygge; der er ingen frugt, solen er brændende varm, og 

der er hverken floder eller kilder til at køle den rejsende." 

46 Vandrerne lyttede til den gamle mand og sagde: "Det gør ikke noget, vi skal nok fortsætte, vi er 

unge og stærke, vi føler os fulde af energi og i stand til at acceptere livets omskifteligheder. Med hånlige 

smil ville de forlade den gamle mand, men han sagde til dem: "Vent, jeg råder jer til at søge noget at spise 

først. Saml i jeres tasker, hvad I har brug for til rejsen, så I kan rejse denne vej uden at omkomme." 

Efter at have lyttet til den gamle mand svarede de: "Hvis du er udmattet, nøgen og sulten, er det fordi 

du er gammel, og anstrengelserne har gjort dig træt. Du har set mange daggry komme frem, og dit hår er 

blevet hvidt som sne - det er derfor, du er modløs. Vi er unge og frygter ikke livet." 

47 Den gamle mand svarede dem: "Jeg var også ung og stærk, jeg sang også på stierne, havde energi i 

kroppen, men tiden lærte mig og gav mig erfaring. Jeg vil vise dig, hvad du skal gå igennem." Og han tog 

dem med op på toppen af et bjerg og viste dem verden. 

Herfra så de storme, der rejste sig til højre og venstre, og som piskede nationerne og forårsagede 

ødelæggelse i dem. Havets vand oversvømmede landområderne, og menneskene omkom under de 

uhæmmede elementers voldsomhed. De unge mænd sagde til den gamle mand: "Hvad har vi med disse 

begivenheder at gøre?" Og den gamle mand svarede dem: "Det, I ser nu, og det, der bekymrer jer, skal I 

opleve, når I går på disse stier." - Men de tvivlede. 

Og han sagde igen til dem: "Se!" og pegede mod øst. Der så de nationerne kæmpe mod hinanden i en 

grusom krig. De så mødrene og sønnerne græde, og hvordan de sidste mistede livet på slagmarken og 

kaldte på deres kære i den sidste time. De så sørgende kvinder, der klagede over tabet af en mand eller søn, 

og de så sultende og nøgne børn. 

Senere bredte en lysende ånd sig for øjnene af dem som sne over den øde jord, og en hjerteskærende 

klagesang steg op fra den, og hvor denne ånd viste sig, blev folkets liv afskåret som væksten på markerne, 

når det er tid til at høste. Og de unge mænd spurgte: "Hvad betyder alt dette?" - "Jeg viser dig de 

kommende tider," svarede den gamle mand, "tider, som du vil opleve." 

48 Til sidst holdt den gamle mand dem tilbage for at se, og de så naturens kræfter blive sluppet løs: 

Ild fortærede skove og byer, pest omsluttede mennesker som tåge, vulkaner spyttede ild og begravede hele 

landområder under deres aske. Han viste dem havet, hvor store katastrofer fandt sted: nogle have tørrede 

ud, mens andre ændrede deres position. Til sidst så de fire engle med trompeter fremstå på 

himmelshimmelen og forkynde tidernes fuldendelse. 

49 De unge mænd var rædselsslagne. Den gamle mand sagde til dem: "Se, nu har jeg vist jer de 

begivenheder, der skal ske, og som I skal udholde. 

50 Med vansirede ansigter råbte de unge mænd til naturen - men naturen hørte dem ikke. Men i det 

øjeblik, hvor deres hjerter græd af frygt og uden trøst, talte den gamle mands stemme fuld af faderlig 

venlighed til dem: "Fortvivl ikke, knæl ned og bed til den Almægtige - Han strakte stille sin hånd ud, og 

alt blev stille, roligt og fredfyldt. Synet forsvandt. De så lyset af en ny dag, og da de indså, at den gamle 

mand havde forudsagt disse begivenheder, kastede de sig ned på jorden og sagde: "Lad os bede om, at den 

Almægtige Fader må bane vores vej, og at vi må vandre i hans lys til vores livs ende." (slutningen af 

lignelsen) 
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51 Mennesker, tænk dybt efter og åbn jeres øjne for lyset. I er de tre vejfarere, som jeg har kaldt og 

undervist gennem tiderne, så I kan blive fulde af Min visdom og tænde jeres tro; så I kan forberede jer på 

livets rejse, nå målet og træde ind i det åndelige liv, hvor I vil finde Min fred. 

52 I tidligere tider var I ikke overbeviste af mit ord, og da Mesteren forlod jer, fandt jeres ånd ingen 

fred. Jeg har sagt til jer: "Salige er de, der tror. Salige er troens folk, for de skal have evigt liv. 

53 Jeg siger til jer, denne tids hærgede: Jeg er sulten og tørstig efter jeres kærlighed. Mine børn, I har 

ikke været i stand til at kommunikere med jeres Gud på grund af mangel på åndelighed. Du har foragtet de 

dyder, som jeg har overøst dig med, og du har mistet din skat. 

54 Nu siger jeg til jer: Modtag min undervisning, som jeg giver dig i den sjette åbenbaringstid. Søg 

ikke lyset til din ånd i verdens bøger, for du vil ikke finde det. Du skal ikke søge svar på dine spørgsmål 

eller løsningen på dine problemer hos dem. Bed, forbind dig med mig, jeg vil høre dine bønner. 

55 Selv før I bringer jeres hjertesorg for mig, går den Guddommelige Moder i forbøn for jer og 

velsigner jer og beder jer om at gå i forbøn og bede for dem, der lider. Hun beder menneskeheden om at 

afstå fra deres stræben efter magt og deres krige og om at holde op med at udgyde uskyldigt blod. Hendes 

kærlige Ånd beskytter dig og venter ydmygt på, at Min vilje skal ske. 

56 I velsigner og tilbeder hende også, idet I ved, at hun er jeres uadskillelige ledsager i fredens dage 

og i besøgsdagene. 

57 Mit blod blev udgydt for at fred og retfærdighed skulle herske blandt mennesker, men jeg blev 

ikke forstået rigtigt. Hvis du havde brugt den lektion, ville du have nået et højere udviklingsniveau, og det 

lys, jeg har spredt gennem tiderne, ville fuldt ud oplyse din ånd. 

58 I har ikke taget mig som eksempel: Jeg har lært dig ydmyghed, og du er arrogant. Jeg gav jer 

hemmeligheden om fred og sundhed, men I lever i krig og bliver syge. Jeg lærte jer at trøste de lidende, 

men I føler ikke jeres brødres smerte og er hårdhjertede. 

59 menneskehed, hvor meget har I ikke benægtet min eksistens og jeres åndelige gaver! Sandelig, 

siger jeg jer, I går ikke på fast klippe, men på løst sand, og denne vej fører jer ikke til det mål, som I blev 

skabt til. 

60 Læs og lær i den store "Det Sande Livs Bog", som jeg har givet dig, og hvis du følger dens lære, så 

vær sikker på, at du vil komme til mig på denne måde. Men husk, at hvis du ikke gør det, vil du fjerne dig 

fra mig, og din bod vil være meget stor. 

61 Mænd og kvinder, som vandrer uden trøst, hvorfor styrker I jer ikke i mig? Kald mig ikke en 

uretfærdig Fader, når I græder og lider i jeres eksil. Før I kom til jorden, meddelte jeg jer, at denne verden 

er en dal af tårer, at den ikke er en dal af fred og belønning. Jorden er ikke dit evige hjem. "Salige er de, 

der græder, for de skal blive trøstet." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 44  
1 Med kærlighed modtager jeg den fortabte søn, som har været fraværende i lang tid, og som i dag 

kommer for at søge fred og trøst for sit hjerte. Nogle af mine børn nærmer sig mig i søgen efter deres arv, 

andre er stadig langt væk, men i dem alle er ånden opmærksom og håber, at min stemme vil fortælle ham: 

"Her er jeg. 

2 De har ikke glemt mine ord fra den anden æra, og selv om deres kød er svagt, er deres ånd stærk; 

den tror og stoler på mit løfte om at vende tilbage som trøsterånden. 

3 I, der lytter til mig i dag, husk det mørke, I har krydset, de omskiftelige veje, I har tilbagelagt for at 

nå mig. Du står ved bredden af en flod, i skyggen af et træ, og du hører denne stemme, som du har ventet 

på i lang tid. Men på trods af alt det lys, du har, er du endnu ikke nået toppen af bjerget, og du er heller 

ikke på toppen af perfektion. I er kun kommet foran jeres Mester, som kommer i ånden, og da I hørte mig, 

blev I disciple og derefter disciple af min nye lære. Når I lærer af mig, vil I blive stærke, og selv om I er 

fattige på jorden, vil I få åndens rigdom. 

4 nyheden om Mit Ord vil i løbet af kort tid krydse grænserne i jeres nation, de lærde og dem, der 

studerer de hellige skrifter, vil forberede sig på at benægte Min manifestation; men Jeg vil give tegn og 

udføre mirakler gennem Mine udvalgte og derved skabe stor begejstring blandt mennesker. 

Spredt i alle nationer er der mænd af høj ånd, profeter for Min Trinitarian-Marian åndelige doktrin, 

som jeg har givet et lysets sværd til at bekæmpe enhver falsk teori og troslære, så kun de kan bestå, som 

har kærlighed og sandhed som deres fundament. 

5 Jeg har til alle tider sendt dydige ånder til jorden for at lære jer og med deres gerninger vise jer, 

hvordan I skal leve for at nå Mig. Rådgivere, tjenere af min lov, lovgivere og vejledere: de har vist jer 

jeres pligter, har fortalt jer, at jeres opgave ikke er begrænset til at elske jeres familie, men at I ud over 

disse grænser skal elske og hjælpe jeres medmennesker. De har også lært jer, at efter disse prøvelser i livet 

venter det åndelige liv på jer, hvor I vil høste frugterne af jeres såning på jorden. 

6 Jeg har udstyret ånder og gjort dem menneskelige efter at have udstyret dem med visdom og kraft; 

og da deres kroppe var udviklet, og de var i fuld besiddelse af deres evner, viste deres ånder sig stærke og 

store. Det er videnskabsmændene, præsterne og herskerne; men de er få, som har opfyldt deres mission, 

udviklet deres evner og arbejdet med fast tro. De fleste er blevet forfængelige eller har udnyttet deres 

evner dårligt, og de har ikke næret folkets ånd, de har ikke forstået at lede eller lindre deres brødres 

smerte. 

7 Derfor, da jeg så Min flok fortabt og uden en guide på jorden i den tid, kom jeg som den gode 

hyrde for at give jer Min rene og uforfalskede lære. Jeg har givet jer buddene i Min Lære, så I kan leve i 

fred og opfylde Min Lov og stige op på jeres åndelige udviklingsvej ved at følge det eksempel, som Jeg 

gav jer med Mine kærlighedsværker. 

8 Hvor er efterfølgerne af Mine ydmyge apostle, som blev ofre for menneskers ondskab? Hvad er de 

fordele, som videnskaben har vist menneskeheden? - Der er mange, som hævder at være kloge, men som 

ikke elsker eller lærer at elske. Visdom betyder lys, og lys er kærlighed og forståelse af guddommelige og 

menneskelige love. 

9 I den anden æra blev jeg menneske af kærlighed til menneskeheden. Dette legeme var Min Ånds 

værk, og hvor meget har videnskabsfolk ikke diskuteret dette mysterium, som hører til Mine inderste råd! 

Sandelig, siger jeg jer, de guddommelige gerninger kan ikke bedømmes af menneskelig videnskab. 

10 Ånden, der besjæler Jesus, var min egen, jeres Gud, som blev menneske for at bo iblandt jer og for 

at blive betragtet, fordi det var nødvendigt. Jeg følte al menneskelig lidelse som menneske. 

Videnskabsfolk, der havde studeret menneskets natur, kom til Mig og opdagede, at de intet forstod af Min 

Lære. Store og små, dydige og syndige, uskyldige og skyldige modtog essensen af Mit Ord, og Jeg ærede 

dem alle med Mit nærvær. Men selv om mange blev kaldet, blev kun få udvalgt, og endnu færre blev hos 

mig. 

11 Jeg forsvarede synderne. Husker I ikke den utro? Da hun blev bragt til Mig, forfulgt og fordømt af 

mængden, kom farisæerne og spurgte Mig: "Hvad skal vi gøre med hende?" - Præsterne forventede, at jeg 

ville sige: "Lad retfærdigheden ske", for at svare: "Hvordan kan det være, at du prædiker kærlighed og 

tillader, at denne synder bliver straffet?" Og hvis jeg havde sagt: "Lad hende gå fri", ville de have svaret: 
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"I Moselovene, som du - ifølge dine ord - bekræfter, står der: "Enhver kvinde, der bliver taget i utroskab, 

skal stenes til døde". 

Da jeg kendte deres hensigt, svarede jeg ikke på deres ord, bøjede mig ned og skrev i jordens støv 

synderne fra dem, der fordømte dem. De spurgte mig igen, hvad de skulle gøre med den kvinde, og jeg 

svarede dem: "Den, der er fri for synd, skal kaste den første sten." Så indså de deres overtrædelser og gik 

bort og dækkede deres ansigter. Ingen af dem var rene, og da de følte, at jeg havde gennemskuet dem helt 

ned i deres hjerter, anklagede de ikke længere denne kvinde, for de havde alle syndet. Men kvinden og de 

andre, som også havde brudt ægteskabet, omvendte sig og syndede ikke mere. Jeg siger jer, at det er lettere 

at omvende en synder ved kærlighed end ved strenghed. 

12 Min lære blev skrevet ind i samvittigheden, og den kan ikke slettes, fordi dens essens er udødelig 

ligesom den ånd, du har. 

13 I, som hører mig nu, skal lære det og undervise dem, der bor i andre nationer. Mind dem om mine 

ord fra den anden æra, indtil mit budskab om den tredje æra kommer til dem. 

14 Jeg ønsker, at I skal sørge for, at Mit Ord når ud til andre lande, før deres indbyggere forbereder 

sig på at tale om Min nye manifestation, og at I, når I mødes, ikke dømmer hinanden forkert, men at I 

vidner, og at de bekræfter Mine ord og Mine gerninger, i opfyldelse af Mit bud, som siger til jer: "Elsk 

hinanden". 

15 Jeg har "vinket" dig til min undervisning for at lære dig og for at befri dig fra synd. Selv om dine 

overtrædelser er store, er min tilgivelse større. Lev, få erfaring, lær Min Lov at kende på denne vej af 

prøvelser og omskiftelser, og hvis du er ledet af din samvittighed, vil du ikke overtræde Min Lov eller 

verdens love. Men hvis du begår fejl, skal du angre dem og rense dine overtrædelser; og når du så kommer 

til enden af rejsen, vil der hverken være smerte eller anger - du vil være i fred. 

16 I denne tredje tid åbnes Mesterens bog på ny for disciplene for at lære dem det sande livs lektioner. 

Mens din krop overgiver sig til stilhed og erindring, rejser din ånd sig for at genopfriske sig selv i mit ord. 

Det kommer til mit bord for at spise det eneste brød, der giver det liv. 

17 For enhver, der ved hvordan man rejser sig (åndeligt) i disse øjeblikke, forsvinder kroppen, 

gennem hvilken Mit Ord overføres, og han modtager det fra den guddommelige kilde direkte ind i sin ånd. 

Du indser, at fra det øjeblik du først hørte Mig, skinner et lys i dit sind. Det er lyset fra Min Visdom, der 

begynder at oplyse jeres vej, selv om jeg må fortælle jer, at de, der hører Mig og ikke forstår Min 

instruktion, stadig vandrer i mørke. Deres sjæls lys er stadig slukket. 

18 Det er min vilje at mærke tolv tusinde børn fra hver stamme. Men sandelig siger jeg jer, at det ikke 

kun er dem, der er mærket, der skal have mit lys; alle, der følger min instruktion, skal kaldes "lysets barn". 

19 I skal ikke proklamere, at I er mine disciple, men bevise det med barmhjertige gerninger. Mange 

proklamerer offentligt, at de hører til mine udvalgte. Men jeg sætter ham på prøve ved at gemme mig i 

hjertet på hans egen fjende, som han i stedet for at tilgive gengældte slaget - et slag, der var mere end hans 

brors kind, der ramte mit ansigt. I det øjeblik talte jeg til ham gennem hans samvittighed, og han, der 

pralede af at være min discipel, sagde til mig med en svag anger: "Tilgiv mig, Mester." Derefter betragtede 

han sig selv som renset og værdig til Min tilgivelse og fortsatte sin vej. 

Så så jeg en jomfru komme til ham, hvis hjerte og ungdom er som en duftende rose. Hun siger til ham: 

"Jeg kommer til dig fuld af tillid til din dyd for at bede dig om et råd, som skal være som et skjold mod 

fristelser i mit liv." Men han glemmer sin opgave og Min lære og lader sig styre af sine tarvelige instinkter 

og ser på pigen med urene hensigter. I det øjeblik giver jeg mig selv til kende over for den dårlige discipel 

ved at sige til ham: "Er dette det, jeg har lært dig?" Den fangne mand svarede mig: "Herre, intet er skjult 

for dig." Skamfuldt har han fortsat sit daglige arbejde, mens Min Røst ubarmhjertigt spørger ham, så ofte 

som han praler af at følge Mit eksempel: "Er du Min apostel?" 

Så lod jeg ham lide sult, og straks gemte jeg mig i hjertet på en rig syg mand, som, selv om han har 

kisterne fulde af guld, ikke har helbred til at nyde det. Da han hører, at en af mine disciple er i hans 

nabolag, opsøger han ham og siger til ham: "Jeg ved, at du kan give mig mit helbred tilbage, og derfor har 

jeg opsøgt dig. Jeg er rig, men al min rigdom har ikke hjulpet mig til at finde en kur mod min sygdom." 

Mørke tanker kommer ind i apostlen, da han hører denne bekendelse, og han siger til den syge mand: 

"Jeg vil lægge min hånd på dit hoved, og mens jeg siger min Herres navn, vil jeg gøre dig rask; men denne 

nåde skal du gengælde gavmildt." Den rige patient svarede ham: "Tag mine klæder, mine kister, mit hus, 
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tag alt, men helbred mig!" Og den syge blev rask, for hans tro og smerte var så stor, at Mesteren 

forbarmede sig over ham. 

Den syge gav i glæde alt, hvad han ejede, til den mand, som han troede havde helbredt ham, mens den 

dårlige apostel sagde til sig selv: "Nu er jeg ikke længere fattig, for nu hvor jeg har kæmpet og slidt, er det 

retfærdigt, at jeg skal modtage min belønning". Men se, i det øjeblik lød Min ubarmhjertige Stemme i hans 

samvittighed og fortalte ham på ny: "Er dette Min Lære? husker du, at da Jesus var i verden, ville han have 

taget betaling for sin kærlighed? - Ham, der kunne iføre sig kroner og besidde alle skatte, når han helbredte 

ved berøring og oprejste de døde med sit råb?" 

20 En kamp brød ud i disciplens hjerte, og han sagde til sin Mester: "Hvorfor er du så uimodtagelig 

over for dine disciple? Hvorfor lader du os ikke besidde noget i denne verden?" 

Men Mesteren svarede ham med venlig stemme: "Fordi du ved dit valg lovede at give afkald på 

menneskelige bagateller i bytte for en sand skat." 

21 Disciplen svarer stadig: "Vejen er hård, dagens arbejde er meget langt, vi arbejder meget og høster 

ikke på jorden. Du ønsker, at vi skal elske folk meget højt, selv om de ikke elsker os. 

Da Mesteren hørte ham bespotte ham på denne måde, sagde han til ham: "Det er godt, barn, gå efter 

din vilje og opnå det, du så gerne vil have." Og den mand, som sagde om sig selv, at han var min tjener, 

som råbte, at han var min apostel, og som ikke lyttede til samvittighedens stemme, begav sig ud på vejen 

og fandt på den en mængde syge mennesker, som han kaldte til sig for at fortælle dem, at han var 

indehaver af den helbredende balsam, som helbreder alle onder; men han siger også til dem: "Jeg er fattig, 

hvad kan I give mig for det, jeg giver jer?" 

De fattige fortæller ham, at de ikke har noget, men at de er villige til at arbejde og overvinde deres 

lidelser for at skaffe det, der er nødvendigt for at betale ham. - Denne aftale synes god for den mand, der 

begynder at lægge hænderne på de syge og samtidig modtager af deres hænder den betaling, som stiger fra 

gang til gang. Han "salvede" de syge, men de blev ikke raske, tværtimod, de blev endnu mere ulykkelige. 

Han forsøgte at opmuntre dem, men de blev mere og mere dårlige. Da apostelen så, at folket havde mistet 

tilliden til ham, forsvandt han i al hemmelighed fra dem og tog en formue i penge med sig og efterlod dem 

i frygt. 

22 Langt fra dem vendte han sig til en rig mands bolig, og han sagde til ham: "Herre, jeg kan være dig 

til tjeneste, jeg kan arbejde, jeg vil gerne have, at du vil ansætte mig i din pragtfulde bolig. Jeg kan trøste 

dig, når du er ked af det, og jeg kan varetage dine interesser, når du er træt." 

"Hvem er du?" spurgte den rige mand ham, og apostelen svarede: "Jeg er indehaver af en lov, en lære, 

der er så stærk og overbevisende, at hvis dine undersåtter nogensinde skulle gøre oprør mod dig, vil det 

være nok for mig at tale til dem for at få dem til at adlyde igen." 

23 Den rige mand blev imponeret af disse ord, han troede på ham og sagde til ham: "Dine ord afslører 

storhed, og hvis du opfylder dem, som du siger, vil jeg altid tro på, at de er sande." Den rige mand gav den 

pågældende mand et job og gav ham nøglerne til sit palads. Denne vandt sin herres hjerte ved at smigre; 

men da han havde udstødt sin herre af sit hjerte og ikke lyttede til sin samvittigheds stemme, forårsagede 

han snart en ændring i livet i palæet: han ydmygede de små mennesker, ophøjede dem, der smigrede ham, 

fik de bedste tjenere til at forlade huset og spildte herres rigdomme ved festligheder bag hans ryg. 

Men den dag kom den dag, da ejeren af denne besiddelse fik øjnene op for virkeligheden, og da han blev 

overbevist om falskheden hos ham, som han havde sat al sin lid til, da han hørte ham sige ord af stor magt 

og visdom, kaldte han ham til sig og sagde indigneret: "Er det den lære, du spreder? Er det sådan, du 

beviser den magt, du hævder at have?" Og straks lod han ham føre til et fangehul for senere at blive dømt 

til galgen. I fængslet forstod han ikke, hvordan en discipel af den guddommelige Mester kunne blive 

fængslet, og endnu mindre at han ville blive dømt til døden. Han kunne ikke tro, at disse prøvelser var det 

opvågningskald, der kaldte ham til omvendelse og bragte ham tilbage på den (rigtige) vej. Så bad han den 

rige Herre, som han havde bedraget, inderligt om at han ikke mere ville overtale eller bedrage nogen, og 

den rige mand lod ham gå, da han var overbevist om dette. 

24 Da han nu var fri, fik han lyst til at lære nye veje at kende, og da han havde fundet dem, kastede 

han sig ud i dem. Endnu en gang ignorerede han sin samvittighed og gav sig selv hen til nydelserne som 

aldrig før, hans læber blev til blasfemiens mund. Hans krop fik kvalme, og hans hjerte faldt i den dybeste 
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afsky. Fra trin til trin var han gradvist sunket ned, indtil han kastede sig uvilkårligt ned i afgrundens 

dybder (af fordærv). 

Han vidste ikke, hvor lang tid han tilbragte der, men da han vågnede, spurgte han: "Hvor er jeg? Hvor 

er min arv? Jeg taler til min Fader, og han svarer mig ikke; jeg er syg og nedtrykt, og han kommer mig 

ikke til hjælp; jeg beder om et trøstende ord, et opmuntrende ord, og han kommer ikke ind i mit hjerte. 

Hvor er da den instruktion og den helbredende balsam, som han gav mig, og som jeg kunne befri mig selv 

fra så stor sorg? Jeg vil lukke mine sår, men de bløder endnu mere. Jeg ønsker at give mit hjerte fred, men 

det bekymrer sig endnu mere. Hvem er jeg? Er det bedrageri, hvad Faderen gav mig?" Og han græd 

hjerteskærende. 

25 Folk fra alle samfundslag gik forbi ham og kiggede ligegyldigt på ham, ingen lyttede til ham, 

ingen tænkte på ham eller stoppede op, ingen følte hans smerte. Da syntes det ham, som om et dybt mørke 

omsluttede ham, og da han troede, at han ikke længere kunne udholde disse store lidelser, og han følte, at 

hans ånd var ved at forlade hans urene legeme, hørte han en venlig stemme, som han kendte, sige: "Her er 

jeg, jeg er kommet ned til det sted, hvor du er sunket, for at hjælpe dig." 

Da dette menneske hørte sin Faders venlige stemme, fuld af tilgivelse og ømhed, kunne han ikke 

længere modstå vægten af sin anger og sagde til sin Herre: "Kom ikke i nærheden af mig, gå ikke ned i 

denne afgrund og gå ikke ind i denne lede hule, for her er mørke og mudder. Riv ikke dit klæde i 

Tidslerne; lad mig blive her, thi jeg har dømt mig selv til det." 

26 Sønnen græd, og gennem sine tårer forstod han, hvor retfærdig hans far var. Faderen så ikke på 

sønnens urenheder, ej heller på det mørke, der omgav ham, ej heller på det mudder, som han befandt sig i. 

Han så kun, at han var sin højt elskede søn, som han spurgte: "Hvorfor er det kommet så vidt med dig?" 

Sønnen svarede ham: "Fordi jeg troede, at du ikke var så tæt på mig, og jeg ville heller ikke tro, at min 

samvittigheds stemme var din. Du skal ikke helbrede mig, i dag forstår jeg, at jeg ikke fortjener sundhed. 

Du må ikke tilgive mig, jeg fortjener ikke din tilgivelse. Lad mig lide i denne afgrund, lad mig bøde for 

mine synder." 

Da Faderen så, at Sønnen endelig havde indset omfanget af sine overtrædelser, lod han ham ikke 

længere lide og tillod, at det blev lyst i det væsen, at tårerne vaskede skamens pletter væk, og så trykkede 

Faderen et fredskys på den bøjede pande; han løftede det svage og besejrede legeme op og pressede det til 

sig med uendelig kærlighed. 

27 Da dette hjerte følte sin Faders ømme kærlighed, forberedte det sig på at følge ham for evigt og 

elske ham for evigt. Da så han, at det lys, som Herren havde sat på hans pande*, lyste igen; for de gaver, 

som Gud har givet ham, trækker han aldrig tilbage fra sine børn. Det, der tilbageholder hans nåde fra dem, 

er imidlertid deres overtrædelser af min lov. 

Så denne ånd tog af sted for at begynde livets rejse på ny, men med et større lys - det fra hans 

smertefulde erfaring. Samvittighedens stemme blev hørt af ham med klarhed. 
Under undervisningen blev der fra tid til anden kaldt folk ind, som tilhørte de 144.000 udvalgte. Herren placerede 

symbolsk sit lys på personens pande. 

28 Hvem blandt dem, der har modtaget Min undervisning dag efter dag, vil måske ønske at vandre på 

lidelsernes stier? Indse, at du allerede har gået disse stier, at din ånd allerede har gennemgået store 

prøvelser, takket være hvilke du i dag kan følge mig med beslutsomhed. 

29 Jeg har sendt dig ud for at mangfoldiggøre dit afkom, og derfor har jeg mærket dig med mit lys på 

din pande, så at du, når du er udrustet, kan sprede dig ud på de veje (i verden), hvor mennesker venter på 

dig. Dørene i hjemmene vil åbne sig for at byde jer velkommen, og hjerterne vil byde jer velkommen med 

jubel. 

30 De syge vil være der og håbe på, at de bliver raske. 

31 Jeg, den guddommelige Frelser, vil komme til alle gennem Mine trofaste disciple. Men ikke som i 

den anden æra: i dag vil jeg komme til mennesker - skjult i hjertet på mine udsendinge - ved at tale 

gennem deres mund og lade min inspiration strømme ind i deres sind. Således vil jeg gennem mine 

disciples kærligheds- og barmhjertighedsgerninger komme til de syge, til dem i nød og til dem, der tørster 

efter fred i sind og krop. 
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32 Salige er de nationer, som ikke spærrer deres veje og åbner deres porte for mine budbringere, for 

sandelig siger jeg jer: Den nation skal blive frelst. 

33 I løbet af denne kamp vil nogle blive kaldt og udvalgt tidligere end andre; men for alle vil denne 

time komme, og alle vil opleve opfyldelsen (af deres mission) blandt mennesker. Nogle vil begynde og 

afslutte deres arbejde tidligere, andre vil komme senere; men til sidst, når I når grænsen for 

fuldkommenhed, vil der hverken være store eller små, I vil alle være lige i Faderens kærlighed og tilhøre 

hans fuldkomne familie. 

34 Jeg gav dem alle de samme gaver i begyndelsen af deres liv*, men mens nogle var i stand til at 

stige og blive store gennem udviklingen af deres dyd, stod andre stille, og andre igen gik på afveje. 
* I den åndelige skabelse 

35 Jeg har fordelt gaver af samme størrelse blandt alle mine børn, og derfor skal I ikke dømme, at 

nogle har fået mere end andre, eller at en rækkefølge er større end en anden. I min fuldkomne visdom og 

retfærdighed, og da jeg kender hvert enkelt af mine børns skyld, har jeg givet dem alt efter deres behov. 

36 Jeg giver jer disse forklaringer for at I kan blive hengivne, for I ved intet om jeres skæbne, jeres 

fortid og jeres forsoningsbyrde. 

37 Hvis I betragter Mine børn, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende, som meget begavede og 

endda har ønsket deres gave, siger Jeg jer i denne henseende, at det virkelig er en overordentlig stor nåde, 

ligesom det også er den åndelige forpligtelse, de har over for Faderen, og deres ansvar kender ingen 

grænser. 

38 Tag hver især sit kors op med kærlighed; men søg ikke efter fornøjelser, ære eller belønning, for I 

vil kun høste smerte. 

39 Husk, at jeg helbredte dig med min kærlighed, at jeg rensede dig for dine pletter og lukkede dine 

sår. Husk, at jeg fjernede bitterheden fra dine læber, at jeg fjernede de beskidte og flossede klæder, som du 

bar, for at erstatte dem med andre, der var hvide som snefnug. Du var den mest foragtede, og nu er du ikke 

mere. Du kom uden arv, og i dag ved du, at du har en gave. I skal ikke længere udfordre smerten, ikke 

længere blive pariaer, ikke længere vende tilbage til at være syndere eller tro, at I er urørlige ved at kunne 

tilgive, når I er blevet krænket. 

40 Hvor ofte har I ikke lovet mig at tilgive jeres brødre, uanset hvordan de fornærmer jer. Du har bedt 

mig om styrke til at opfylde dine ønsker, og jeg har givet dig den. Men hvor sjældent har du ikke opfyldt 

dine løfter. 

41 Jeg inddeler dem, der har forsøgt at give tilgivelse, i tre grupper: Den første er dannet af dem, der, 

når de har modtaget en fornærmelse, ikke har vidst, hvordan de skal beherske sig, og som glemmer Min 

instruktion og lader sig rive med af mørke følelser og tager hævn ved at gengælde slag efter slag. Denne 

gruppe er den gruppe, der er besejret af fristelser og er slave af deres lidenskaber. 

42 Den anden gruppe består af dem, der efter at være blevet krænket, husker Mit eksempel, lukker 

deres læber og holder deres impulser tilbage for bagefter at sige til Mig: "Herre, jeg er blevet krænket, men 

i stedet for at hævne mig har jeg tilgivet." Men jeg, som gennemtrænger hjerterne, har opdaget i ham et 

ønske om at hævne ham ved at lade min retfærdighed gå ud over hans bror. 

Denne gruppe befinder sig stadig midt i kampen. 

43 Den tredje gruppe, den mindste, består af dem, der tager Jesus som forbillede, og som, når de er 

blevet krænket, rejser sig op til Faderen fuld af medfølelse for deres brødre og siger til mig: "Herre, tilgiv 

dem, for de ved ikke, hvad de gør. De har fornærmet mig; men i virkeligheden har de ikke fornærmet mig, 

men sig selv. Derfor beder jeg dig om din barmhjertighed for dem, og at du giver mig lov til kun at 

gengælde dem godt." Det er den gruppe, der har overvundet. 

44 Din samvittighed, som kræver og forventer perfekte gerninger af dig, vil ikke lade dig være i fred, 

før du ved, hvordan du kan udøve sand tilgivelse over for dine brødre. 

45 Hvorfor skulle I hade dem, der fornærmer jer, når de kun er scener for at I kan nå Mig? Hvis du 

tilgiver, vil du gøre dig fortjent, og når du er i himmeriges rige, vil du på jorden anerkende dem, der hjalp 

dig i din åndelige opstigning. Så vil I bede Faderen om, at de også må finde midlerne til at frelse sig selv 

og komme til deres Herre, og jeres forbøn vil få dem til at opnå denne nåde. 
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46 Forsøg heller ikke at afdække din næstes skjulte følelser, for i ethvert væsen er der en 

hemmelighed, som kun jeg kan kende. Men hvis du opdager noget, som kun tilhører din bror, men som 

burde være dig helligt, så lad være med at afsløre det, lad være med at rive dette slør over, men gør det 

tykkere. 

47 Hvor ofte har jeg ikke set mænd trænge ind i deres brors hjerte, indtil de har opdaget hans 

moralske eller åndelige nøgenhed, for derefter at fryde sig over den og straks gøre den kendt. Ingen af 

dem, der på denne måde har skændet en medmenneskes tillid, må blive overrasket, hvis nogen afslører og 

latterliggør ham i løbet af hans liv. Lad ham da ikke sige, at det er retfærdighedens målestok, der måler 

ham, for det vil være uretfærdighedens målestok, han har målt sine brødre med. 

48 Respekter andre, dæk de udsatte med din barmhjertighedsmantel og forsvar de svage mod 

menneskenes sladder. 

49 Disciple, jeg forbyder jer ikke at studere i de bøger, som lærer jer godhed, men hvis I ikke finder 

dem, har I her Min undervisning, som i al sin enkelhed og ydmyghed indeholder mere visdom end alle 

bøger. Indprent den derfor i dit hjertes inderste, udforsk den, så den kan være den, der leder dig i alle dine 

handlinger. 

50 De, der er kommet grædende under dette træ i skyggen af dette træ gennem livets mange prøvelser, 

har fundet trøst og styrke i Min kærlighed. 

51 Salig er den, der lytter til mit ord i den tredje æra, for han vil ikke gå på afveje. I det øjeblik, han 

dør (fysisk), vil hans ånd genopstå til evigt liv og vil sikkert gå den vej, der venter ham efter dette liv. 

52 Salig er den, der bærer sin lidelse med tålmodighed, for det er netop i hans mildhed, at han vil 

finde styrke til at fortsætte med at bære sit kors på sin udviklingsvej. 

53 Salig er den, som bærer ydmyghed med ydmyghed og er i stand til at tilgive dem, der har krænket 

ham, for jeg vil give ham retfærdighed. Men ve dem, der dømmer deres brødres handlinger, for de skal 

selv dømmes! 

54 Salig er den, der opfylder lovens første bud og elsker mig over alt skabt. 

55 Salig er den, der lader mig dømme sin retfærdige eller uretfærdige sag. 

56 Min undervisning fornyer dig, styrker din ånd, så når dine læber åbner sig for at gentage min lære, 

lukker de sig for blasfemi eller forbandelse. 

57 I denne tid er jeg kommet for at vande det frø, som jeg plantede i jeres hjerte i den anden æra, på 

ny. 

58 Lige fra første gang har jeg søgt efter den form, hvor jeg kunne gøre mig hørbar og forståelig for 

folk. Derfor sendte jeg retfærdige mænd og profeter til denne verden, så de med deres ord og gerninger 

kunne være budbringere af min vilje og mine bud. 

59 I den første æra indgik jeg en kærlighedspagt med Abraham på grund af hans lydighed mod min 

befaling, og jeg belønnede hans standhaftighed, hans nidkærhed og hans trofasthed ved at velsigne og 

mangedoble hans efterkommere. For at teste hans lydighed og tro krævede jeg af ham, at han skulle ofre 

sin søn Isaks liv, som han elskede så højt, og han var parat til at ofre ham med de store ånders overgivelse. 

Men jeg holdt ham tilbage, fordi han allerede havde bevist sin lydighed i sit hjerte, og det var nok for mig. 

60 Isak var far til Jakob, som fik lov til at se åndens fuldkommenhed, symboliseret ved en trappestige, 

der stod på jorden og fortabte sig i det uendelige, og hvorpå ånder i form af engle steg op og ned. 

61 Disse tre patriarker udgør stammen til Israels folk, hvorfra der er vokset tolv grene og et uendeligt 

antal blade, men frugten er endnu ikke moden. 

62 Israels folk modtog loven, da de var på pilgrimsrejse ved foden af Sinaibjerget. Moses, dens leder, 

modtog lovens tavler og den (guddommelige) inspiration. Gennemgangen af ørkenen skete for at rense 

hjerterne, for at åndeliggøre dem og for at vække troen på den usynlige Gud i dem. 

Da folket kom til det forjættede land og tog det i besiddelse, havde de troen på deres Herre dybt 

indprentet i deres sind, og de praktiserede en enkel, men ophøjet tilbedelse af Gud, som styrkede deres 

hjerter. Men se, børnenes børn holdt ikke fast i troen og åndeliggørelsen, og da andre - hedenske - stammer 

indførte deres afgudsdyrkelse og overtro i Israels folks skød, splittede de dem åndeligt og jordisk. Derefter 

opstod profeterne, som formanede folkemængden og fortalte om min dom over dem på grund af deres 

utroskab og synd; men profeterne blev latterliggjort, og nogle blev dræbt. 
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63 Jeg fortæller jer dette, fordi I åndeligt set i sandhed er de første patriarkers afkom og Moses' "får"; 

men jeg fortæller jer også, at I er blandt de frugter, der skal nå modenhed i denne tid og give liv og 

krydderi til menneskeheden. 

64 Kristus vander livets træ med sit blod dengang, og i dag kommer han igen for at vande det med sit 

guddommelige ord, så alle hans børns frugter af kærlighed og barmhjertighed kan modnes. 

65 I denne tid kommer jeg for at bekæmpe al fanatisme og afgudsdyrkelse i jeres hjerter, for 

spiritualisering tillader ikke materialisering. Den, der praktiserer Min åndelige lære med fanatisme, gør 

ikke Min vilje, og han har heller ikke fortolket Min lære korrekt. 

66 Hvorfor materialiserer menneskene stadig i denne tidsalder tilbedelsen af Min Guddommelighed, 

selv om Jeg siden den første æra i Min Lovs første bud har forbudt, at Jeg skulle tilbedes i figurer og 

billeder lavet af menneskehænder? 

67 Mit Ord vil i denne tid kæmpe som et tveægget sværd for at fjerne alle fejl fra menneskehjertet, så 

det kan rejse sig frit fra uvidenhed til Min Guddommelighed og opnå foreningen af ånd med ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 45  
1 Min Ånds lys kommer ned over dig. Jeg kommer for at give jer fredens skat og for at klæde jer 

med ydmyghedens festlige klædebon. Hvis menneskeheden vil rive din dragt i stykker, så lad dem gøre 

det, for disse stykker skal dække deres nøgenhed. 

2 Blandt disse skarer er der dem, som - uden at have set mig - tror mig, elsker mig og følger mig. 

Salige er de, for de skal være i det forjættede land. 

3 På denne dag mindes I jeres Mesterens opstandelse, og sandelig siger jeg jer, at mange af jer vil 

blive genopstået til et liv i nåde gennem lyset fra mit ord. 

4 Det er kun som menneske, at jeg blev født og døde, for som Gud havde jeg ingen begyndelse, og 

jeg vil heller ikke få en ende. Jesus blev født af den rene kærlighed, som Faderen har til menneskeheden, 

og tog menneskelig form i en kysk jomfru, som Skaberen havde udvalgt på forhånd. 

5 Jesu ord og gerninger var den vej, han udstak for dig, den vej, der vil føre dig til himmeriges rige. 

Gennem Jesu legeme følte Kristus alle verdens smerter og frygt, han oplevede dødens kvaler, og han var 

villig til i ånden at gå ind i mørkets huler, hvor åndelige væsener også ventede på ham. Men jeg siger jer, 

Jesu smerte i den sublime time af hans smerte på korset blev ikke forstået af nogen. Der var et øjeblik, 

hvor han følte sig alene mellem himmel og jord, pisket af de uhæmmede elementer og forladt af sine 

disciple. Da skete det, at han råbte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" - Folket kastede ham 

ud fra dem, og hans ånd forlod ham. 

6 På grund af min magt kunne Jesus have været uimodtagelig for fysisk smerte; men jeg kom ikke 

for at bedrage jer med hensyn til min menneskelige natur. Min smerte var uden fortilfælde, min død var 

virkelig, og mit blod var virkelig blod. 

7 Mens Mesterens legeme lå i graven, oplyste den guddommelige ånd de steder, hvor de retfærdige 

og syndere ventede på ham, så hans barmhjertighed kunne føre dem ind i en ny tidsalder. For 

Lammeblodet åbnede vejen for åndelig udvikling ikke kun for denne verdens væsener, men også for dem i 

den åndelige dal. 

Efter at denne kærlighedsmission var blevet opfyldt i alle, smeltede Kristi legeme sammen med den 

guddommelige ånd på samme måde som han havde taget menneskelig form. 

8 Eftersom Jesu legeme ikke kom ud af "jorden "* - hvorfor skulle han så have betalt skat til den 

som alle andre mennesker? 

Han havde sagt til jer: "Mit rige er ikke af denne verden." 
* Dvs. skabt i overensstemmelse med jordens naturlove 

9 Når du lytter til min undervisning, vågner din ånd til nyt liv, fordi den har spist det evige livs brød, 

som er mit ord. Styrk jer selv med min undervisning, for tiden nærmer sig, hvor mennesker vil kaste sig 

over jer som sultne ulve for at dømme jer, og det er ikke min vilje, at I skal overlade jeres tro og jeres fred 

i hænderne på jeres forfølgere. 

10 Brug tiden, mens Min manifestation stadig er hos jer i denne form; for hvis I ikke tænder jeres 

lamper i dag, vil I i morgen længes tilbage efter denne tid med undervisning og nådegaver og græde i 

begær efter at høre Mit Ord igen. Mange vil sige: "Mester, hvad ville jeg give for endnu en gang at høre en 

af dine lærerige taler gennem dem, som jeg så fordømte som ufuldkomne." 

11 Brug min instruktion i sandhed - nu hvor jeg giver den til jer gennem disse mine børn, som jeg har 

udvalgt og forberedt. Jeg har fået visdoms- og kærlighedsord til at flyde fra deres læber. I overgivelse har 

de vendt sig bort fra verden, og på grund af jer drikker de et bæger af lidelser, vel vidende at de er 

Faderens redskab for hans forening med jer. 

12 Selv om du skynder dig til disse ydmyge mødesteder for at høre Mit Ord på dette tidspunkt, kan du 

stadig sende din bøn op på det sted, hvor du er (i øjeblikket): Om det så er i et stille rum, eller hvor I tjener 

jeres daglige brød, på vejen, i dalen eller ved bredden af en flod - overalt hører jeg jeres bønner. 

13 Lær at rense dit hjerte og løfte din ånd til Mig, så du kan modtage åndeligt fællesskab (med Mig). 

Glem ikke, at du bærer mig i dit inderste væsen. Løft jer op til mig, så at jeres ånd ikke bliver fyldt af 

rædsel, når det sidste øjeblik i 1950 kommer, og siger: "Mester, du har vendt dig fra os." Sandelig siger jeg 

jer, at den, der forbereder sig, vil fra det øjeblik forbinde sig ånd til ånd med Min Guddommelighed. 
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14 Hvis I havde brugt en af de mange lærdomme, som jeg har givet jer, og hvis læren i den var den 

lov, der styrer alle jeres livshandlinger, så siger jeg jer sandelig, at det ikke længere ville være nødvendigt 

for mig at være blandt jer, for i det, I har hørt indtil nu, er al min lære indeholdt. 

15 Endnu en gang giver jeg dig mit ord, så din ånd kan føle, at den er med til det evige livs 

festmiddag. Bliv opfrisket ligesom Min apostel Johannes, når I betragter åbenbaringerne af den hinsides 

verden. 

16 Til den tid skal al vantro blandt jer forsvinde, for jeg vil efterlade jer som en troslampe, der er 

tændt blandt mennesker. 

17 Hver gang jeg præsenterer mig selv for dig, og når jeg giver dig mit ord, forsvinder din smerte, 

fordi din ånd føler mit nærvær og genopfrisker sig selv med min kærlighed. 

18 Ikke kun de, der samles på disse mødesteder, lytter til Mig, men store legioner af ånder er til stede 

ved denne manifestation og modtager Mit lys. Blandt disse skarer er de mennesker, som på jorden var 

jeres forældre, jeres ledsagere og jeres børn. Alle er i færd med at stige op ad udviklingsstigen. 

19 Dit hjerte er fyldt med glæde, når du hører Mig tale på denne måde, og du føler, at det er Faderens 

egen herlighed, der åbner sig i disse øjeblikke for at udgyde sin nåde over alle Herrens skabninger. 

20 Min kærligheds lys, som har oplyst alle Mine børns udviklingsvej, fik nogle videnskabsmænd til at 

forvirre deres ideer, da de fandt ud af, at skabelsens oprindelse ikke er, som de havde forestillet sig. Men 

jeg vil tale til dem fra "bjerghøjden", og voldsomheden af min stemme vil få jorden til at skælve gennem 

elementerne og vise dem sandheden. 

21 Folk, hvis I ønsker at komme i fællesskab med Min Guddommelighed, skal I ikke se på disse 

stemmebærere, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende, som på højere væsener. Studer og udforsk mit 

ord, så vil du føle dig som om du er i min helligdom og glæde dig over den åndelige betydning af min 

undervisning. Således vil I blive stærke til at vidne om, at dette er den tredje æra, og at jeg i den har 

åbenbaret mig selv for menneskene som Helligånden. 

22 I øjeblikket vælger jeg mine nye disciple blandt menneskeheden og siger til mændene: "Forny jer 

selv" og til kvinderne: "Synd ikke mere". I er alle blevet renset af min tilgivelse for at begynde et nyt liv. 

23 I, som har smagt megen bitterhed - drik nu mælk og honning af dette kærlighedens bæger, som jeg 

tilbyder jer. 

24 Glæd dig over at du har dette åndelige gode. Bekymrer jer ikke for meget om kroppens næring, 

husk på, at jeg har sagt til jer: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra 

Gud". 

25 Jeg fandt jer alle fortabte, og jeg viste jer vejen og sagde: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet, følg 

mig til enden." 

26 Jeg har ikke tvunget nogen til at følge mig, og jeg truer ikke nogen, hvis han ikke gør det. Der er 

ganske vist loven om forsoning - som enhver selv forårsager - for at hans sjæl kan udvikle sig og opnå sin 

renselse og sit lys. Men helvede med evig ild findes ikke, ligesom der heller ikke findes nogen straf fra 

Gud. Misfortolk ikke det, I har fået at vide i tidligere tider gennem allegorier. 

27 I dag lytter I til mig, og hver enkelt anerkender sin mission, mens Elias som Herrens utrættelige 

tjener samler de 144.000 nye disciple, 12.000 børn fra hver stamme i dette folk, så de kan modtage det 

mærke på deres pande, der identificerer dem som trinitarisk-mariejnske åndelig åndeliggørere. 

28 Når du føler dig udmattet på livets vej, så kom til mig og hvil dig, mens du lytter til dette ord, for 

jeg er stadig med dig. 

29 Dette ord er det brød, som jeg bringer til din mund. Dens åndelige betydning er det krystalklare 

vand, der hjælper dig med at rense din sjæl for alle dens pletter. 

30 Du er bange for, at stormene vil rive dig væk fra denne vej, og at du til gengæld vil blive svag for 

kødets lidenskaber. Du frygter folks snak, deres domme, du frygter verden, som fjerner dig fra mig med 

sine mange fristelser. 

31 Da I ikke har forstået mit ord, tror I, at jeg kræver, at I skal opgive og give afkald på alt materielt, 

mens jeg lærer jer, at I skal give ånden det, der tilhører den, og materien det, der tilhører jer. Så længe du 

befinder dig i tårernes dal, vil du ikke opnå fuldkommenhed. Men I må udruste jer selv i den kærlighed og 

barmhjertighed, som I spreder blandt jeres brødre, for at nå den åndelige dal og høste frugten af jeres 

såning. 
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32 Det mysterium, som jeg åbenbarer for jer, er min egen Ånd, som er hinsides Jakobs stige. Jeg er 

ikke på "stigen", fordi jeg er perfekt. På den er kun de væsener, der går mod fuldkommenhed. - Hvem kan 

føle, at Min undervisning er som en tung byrde for hans ånd? Hvis du sammenligner dens vægt med 

vægten af et kors, vil du forstå, at jeg nu er din hjælper*.  

* Se note 8 i bilaget. 

33 Hvem kan bevæge sig væk fra mig, eftersom jeg er overalt? Nogle forsøger at fjerne sig fra mit 

nærvær for i hemmelighed at så den sæd, jeg har betroet dem, og høste høsten for sig selv, men jeg giver 

jer de frugtbare marker. Den, der forsøger at fjerne sig selv, må gå ud i ørkenen. - Hvornår har nogen set 

nogen frø spire i det hvidglødende sand? Der vil de ikke deltage i den fest, som I nyder sammen med mig, 

og de vil heller ikke i deres ensomhed lytte til fuglenes triller, som har glædet jer med deres sang. 

34 Den, der i sit hjerte har følt ønsket om at forlade korset, har ikke forstået dets opgave eller dets 

skæbne. 

35 Hvor mange af jer bekender jer selv som skyldige og syndige over for mig, og alligevel hører I til 

dem, der elsker mig! Hvor mange proklamerer ikke, at de elsker Mig, men har ikke engang tro på Mig! De 

tror, når de får fordele; men når en prøvelse rammer dem, fornægter de mig! 

36 Denne tredje tid har været en invitation til jeres ånd, en opfordring til jer om at have nåden til at 

være blandt dem, der modtager den guddommelige frugt fra de tre tider. 

37 Da menneskeheden var på det højeste punkt af fordærv, kom lyset fra Min Ånd ned - omdannet til 

ord, der var forståelige for mennesket - for at frelse det. De viser ham vejen for hans forsoning, hjælper 

ham med at opfylde den og får ham til at forstå den belønning, der venter ham. 

38 Til jer, der hører mig, siger jeg: Bær ikke snavset støv på jeres "sandaler", søg mig, jeg er jeres 

frelse. Jeg er den båd, der reddede dig fra skibbruddet og førte dig væk fra syndens oprørte hav for at 

bringe dig til det forjættede land. 

39 Hvorfor har du oplevet smerte på din rejse gennem livet? Hvorfor har dine fødder slidt på stiens 

småsten? Hvorfor plager tørsten dig som en træt vandrer? Det er fordi I plejede at gå den samme vej og 

ikke ryddede vejen for dem, der kom efter jer, fordi I ikke vidste, at I skulle gå igennem den igen. Men 

hvis du aldrig har slukket tørsten hos en, der tørster, hvordan kan du så forvente, at nogen vil slukke din 

tørst? 

40 Jeg alene slukker din ånds tørst efter kærlighed og fred. Mit ord er krystalklart vand, der er udgydt 

blandt jer. Nyd det, når du drikker det, inviter dine brødre til at gøre det, og jeg siger jer sandelig, at I til 

sidst vil opleve enhed og fred i sjæle. 

41 Hvis jeres øjne i den anden æra så mig, fordi jeg kom som menneske, kommer jeg i dag i ånd. Selv 

om dine fysiske øjne ikke har set mig, har din ånds følsomhed helt sikkert følt mig, fordi jeg gør mit 

nærvær håndgribeligt for dig. Hvem af dem, der hører Mig, har ikke følt Mig i sit hjertes hurtigere slag? 

Hvem af jer har ikke skælvet for mit ord, der er som et gennemtrængende blik, der med sit lys når jeres 

ånd? 

42 Jeg taler til dig som mester, ikke som dommer. I skal ikke søge mig som dommer, for i stedet for at 

dømme vil jeg sprede trøst og liv blandt jer. 

43 Jeg har åbnet jeres øjne, så I kan blive opmærksomme på, at min lov bliver plettet på jorden, men 

ikke for at I kan dømme den, der overtræder den. Lær min lov, så du ikke går på afveje, når mennesker 

skjuler den for dig, og så du ved, hvordan du kan vejlede den, der vandrer i mørket. 

44 Du er ikke kommet (til verden) for at ydmyge nogen. I sandhed, siger jeg jer: Før det sker, er det 

bedre, at du ikke taler om mit arbejde, ellers vil døden afskære dit liv. 

45 I ved ikke, hvad jeg har i vente for jer. Tro ikke, at det, I har hørt indtil i dag, er alt, hvad jeg har at 

sige til jer; jeg vil stadig åbenbare jer store lærdomme; meget store gaver vil udfolde sig i jer. 

46 Min instruktion kommer jer til hjælp, så det kan lykkes jer at forene jer ånd til ånd med jeres 

Fader, for deri ligger jeres frelse. Åbn dit hjerte, så du kan opbevare mit ords skat i det, indtil det øjeblik 

kommer, hvor du skal afsløre det for dine brødre. For det er det ord, der forvandler synderen og helbreder 

den syge. 

47 Det spor, jeg efterlader jer i denne tid, er ikke af blod, men af lys. Kom til mig, disciple, og kom 

jer fra jeres lidelser. Med Mit ord skal jeg stille jeres sult og tørst efter kærlighed og fred, så I, når Jeg har 
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overøst jer med åndelige goder, kan blive som jomfruerne i Min lignelse: med brændende lamper, der 

venter i forventning på den kyske Ægtefælle, så I kan modtage ham, når han banker på jeres dør. 

48 Den, der bevarer Mit ord i sit hjerte og tror på det, vil få fred og lykke på verdens veje og vil opnå 

sin åndelige opstigning på den vej, der fører ind i Mit rige. 

49 Med kærlighed giver jeg jer Mit Ord for at give jer sandt liv og for at lære jer at gøre det samme 

blandt mennesker, hvor der er så mange døde for troen. Alt, hvad I gør i mit navn, skal I se ske blandt jeres 

brødre. Men hvis I i stedet for at velsigne på jeres vej bespotter eller dømmer jeres næste, så siger jeg jer 

sandelig, at I vil fordømme jer selv, for med den målestok, som I måler med, vil I blive målt. 

50 Hvis du har gjort mig ondt, så bed mig om tilgivelse. Hvis din bror har gjort dig ondt, så tilgiv 

ham, måske ved han ikke, hvad han har gjort. Hvis du på den anden side stadig gør ondt, selv om du har så 

meget lys gennem den undervisning, du modtager, kan du ikke sige, at du er uskyldig. 

Hvis I forarges, er I hårdere end klippen; thi jeg lærer jer, for at I kan være ædle mod jeres brødre. 

51 Studér mit ord, så døden ikke fanger dig uforberedt, og mørket ikke slører din ånds vej til 

udvikling. Min instruktion er den eneste bog, der indeholder sandhed fra det første til det sidste ord. Denne 

bog har jeg åbnet for jer på ny i denne tid for at vække jer til det evige liv og for at forene jer i mit 

kærlighedshegn; for jeg ser jer fortabt som får uden hyrde. 

52 Her er stemmen fra ham, der kalder ånderne for at befri dem fra verdens problemer. Nogle af mine 

børn genkendte stemmen, andre gjorde ikke, fordi deres sind, der var forblændet af denne tids 

materialisme, ikke genkendte den. Men jeg, hyrden, som har de nioghalvfems får i Min kærligheds fold - 

som er Mit Rige - kom ned på jorden for at lede efter det fortabte får. 

53 Hvor længe har I ikke næret jer selv med bitre frugter, som fik jer til at glemme sødmen i det sande 

livs frugt, og først da I hørte Mit Ord, oplevede I igen, hvad åndens sande næring er. 

54 Tidligere søgte du forgæves efter vejen til din åndelige opstigning, fordi du var deprimeret af dine 

synders smerte. I dag har jeg forenet jer, jeg har mangfoldiggjort jer, og jeg har gjort jer bekendt med jeres 

gaver. Men sandelig siger jeg jer: Før I falder i forfængelighed på grund af denne nåde, og I vil dømme 

synderen eller forsøge at ydmyge den, der er faldet for kort, så husk og tænk på den undervisning, som jeg 

gav jer i den anden æra, da den utro kvinde blev ført for mig; husk lignelsen om farisæeren og 

publikumsmanden og lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Den åndelige betydning af disse 

lærdomme er evig. I dag, i morgen og i al fremtid kan du anvende dem i dit liv. Det er lignelser, som jeg 

gav jer i den Anden Tidsalder, nogle gange ved bredden af en flod, andre gange i ørkenen eller på et bjerg; 

de var det Guddommelige Budskab, som jeg bragte jer i Jesus, før menneskene greb mig for at fordømme 

mig og korsfæste mig i Jerusalem. 

55 Det var min vilje, at mit ord skulle leve i jeres hjerter, så barmhjertighed og kærlighed flyder ud af 

det, og I tager ud for at helbrede de syge uden at forvente en belønning, fordi I gør godt af kærlighed til 

jeres brødre. 

56 Kald jer ikke spiritister, hvis I i jeres hjerte føler afsky for de syge eller afsky, hvis deres krop er 

indhyllet i klude. I vil ikke være mine disciple, så længe I adskiller jer fra syndere af frygt for at jeres 

hjerte skal blive smittet. 

57 Se, her er mit nye ord til dig, som du kan forene med det ord, som jeg gav dig i tidligere tider. 

Gennem forskellige formidleres sind har jeg givet jer den i denne tid, så I i den kan få bekræftet, at det, der 

blev sagt gennem én mund, blev sagt gennem alle. 

58 Gør jer klar, mænd og kvinder, for blandt jer er der dem, gennem hvem jeg vil give jer mit ord. 

59 Her er manden, der bankede på hos jomfruerne, og da de ventede ham, åbnede de for ham og 

inviterede ham indenfor, og der blev holdt fest i deres hus. 

60 Nogle af jer har sat jer til bords ved kærlighedens bord for at spise Mit Ords brød og drikke vinen, 

som er Mit Ords guddommelige essens. Hvor mange af jer var også sammen med mig i den anden æra og 

lyttede til mig. Andre så mine apostle i provinserne, hvor de såede troens sæd i hjerterne og bragte beviser 

på sandheden til folket ved at helbrede syge, rense spedalske og trøste de lidende. Men de, der ikke deltog 

i måltidet dengang, vil spise i dag, og de, der ikke var i verden, vil være det i dag. 

61 Jeg er i færd med at vælge mine disciple på ny. Husk, at jeg i den anden æra vaskede fødderne på 

de tolv apostle, som jeg havde udvalgt efter min barmhjertighed, og trykkede et kærlighedskys på dem, så 

I skulle forstå: Hvis Herren gjorde dette, hvad skulle du så gøre mod dine brødre? 
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62 Fuld af ydmyghed er jeg kommet for at trøste og frelse jer, så I - når I går i gang med at opfylde 

jeres mission om at vise folk vejen - kan efterlade et spor af ydmyghed på vejen. Den, der ikke har vasket 

sine "fødder", før han begynder sit arbejde - hvilket spor af renhed vil han kunne efterlade? 

63 Her er Lammet, der frivilligt ofrede sig selv, så at hans blod kunne være i alle hans børn som et 

symbol på liv, og så hans spor kunne markere den åndelige vej for menneskets udvikling. 

64 Jeg ser blandt jer dem, der vil følge mig, men også dem, der vil blive nødt til at fælde tårer, og som 

vil aflægge store løfter for senere at vende mig ryggen. Jeg er stadig iblandt jer; udnyt øjeblikket, for snart 

vil jeg efterlade jer og fra uendeligheden betragte opfyldelsen af dem, der har modtaget denne arv. Enhver, 

der renser sit hjerte for at videregive mit ord, vil være stærk ved sin renhed, barmhjertighed, kærlighed og 

ydmyghed. Men den, der ophøjer sig selv og forråder mit værk, vil være svag over for fristelser. 

65 Jeres nation har åbnet sine porte, hvorigennem store skarer er kommet fra forskellige nationer; for 

jeg har fortalt jer, at der i denne tid ikke vil være tolv udvalgte, men tolv tusinde fra hver af de tolv 

stammer - et hundrede og fireogfyrre tusinde, som vil bringe mit ord til menneskeheden. Nogle befinder 

sig i den åndelige dal, andre i materien. Dem, der lever i den anden verden og ikke har kendt denne lære, 

vil jeg lade komme tilbage i kødet for at samle dem alle på jorden. Det vil være dem, der af kærlighed til 

deres brødre vil bære offerkorset og drikke bitterhedens bæger. 

66 I dag spiser I Himmerigets brød og drikker Himmerigets vin gennem den åndelige sans af Min 

lære, mens menneskeheden fortsat repræsenterer denne lære med brød og vin fra jorden. 

67 Saml jer om mig, så I kan beskytte hinanden og føle jer stærke, for ulvene ligger på lur efter jer, og 

farisæerne, der gemmer sig blandt folkemængderne, er dem fra i går. De kan endnu ikke genkende mig, 

fordi deres sanser er blevet forvirrede. De er hyklerne, som skjuler deres synder bag en falsk renhed. 

68 Vågn op og bed, for de vil være de første til at fortælle jer, at jeg er den falske Kristus. Nogle vil 

henvise dig til profetierne fra den første æra og andre til dem fra den anden æra og forsøge at bevise for 

dig, at denne æra er blevet forudsagt som falsk. De vil sige til dig, at du ikke skal lade dig forføre af disse 

proklamationer. Sandelig, siger jeg jer: Pas på dem og på dem, der kun har taget mit ord og ikke har nogen 

kraft til at gøre gerninger, der overbeviser ved hjælp af deres sandhed. 

69 Undersøger I jer selv foran jeres samvittighed og spørger jer selv, om de syge er blevet raske, om I 

har følt fred, når I har lyttet til Mig, om I har følt jer inspireret til at gøre godt og elske hinanden, om I har 

fornyet jer selv? - Ja," har din samvittighed svaret dig. 

70 Husk og genoplev de tidligere tider. Her er det bord, hvorpå den mad, der giver evigt liv, er lagt. 

Jeg siger jer igen, at Mit Legeme og Mit Blod i dag repræsenteres af Mit eget ord. En krumme af dette 

brød er nok til at give evigt liv til en ånd. De syge, der smager af dette brød, vil blive raske, og enhver, der 

drikker denne vin med ophøjet ånd og ærbødighed for Min Lære, vil få fred for evigt. 

71 Den, der husker Mit Ord i den menneskelige dødsstund, vil i sin ånd have de gaver og nåder, der er 

i ham (Mit Ord), så han kan se lyset fra Min Helligånd på sin vej ud. 

72 Faderens hemmelige tanker blev åbenbaret for de fattige og ydmyge. Den, der drikker af denne 

vin, vil føle sin ånd styrket; den, der lukker sine læber for ikke at drikke den af frygt for døden, vil døden 

være i ham, og kun min kærlighed vil kunne rejse ham op. Men hvis det er min vilje, vil jeg komme til 

ham og sige: "Hvorfor har du ikke drukket af min vin? Stå op, jeg er den, som talte gennem menneskets 

mund, og det er den samme, som i dag oprejser jer til nådens liv. Hvem andre end jeg har magt til at 

vække de døde til live?" 

73 Mens jeg giver jer min undervisning, betragter jeg hver enkelt tilstedeværende persons hjerte. 

Nogle overgiver deres hjerte til Mig, som har spist af Mit Ord, indtil det har fået stillet sin sult efter 

kærlighed og trøst. Andre tænker på hvordan de kan ødelægge dette arbejde, fordi de ikke tror på det, og 

de er bekymrede over de store skarer med glødende hjerter, der strømmer ind på disse mødesteder for at 

høre mit ord. 

74 Spis af dette brød, i det er evigt liv. Drik vinen, dens åndelige indhold er den guddommelige smag, 

som Mit Ord har. 

75 Glem ikke de gerninger, jeg har gjort for jer, for at I også skal gøre dem for jeres brødre. Som jeg 

har elsket jer, skal I også elske jeres næste. Sæt de trængende ved dit bord, og giv dem den bedste plads 

ved bordet. 
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76 I hvert af mine ord* er der et væld af åbenbaringer, som I skal fordybe jer i at studere; for 

tidspunktet for min afrejse nærmer sig, hvor I vil føle jer ensomme. I vil blive efterladt som får blandt 

ulve, men jeg vil trøste jer. Så vil jeres mission begynde, og nogle vil gå til hjemmene, andre til 

provinserne og andre igen til andre nationer. I skal være gode arbejdere på mine marker og utrætteligt så 

mine frø af fred og kærlighed. Men det vil ikke være nødvendigt for jer at bære dobbelte poser med 

proviant til rejsen - jeg vil sørge for jer. I skal hverken frygte vejrets eller elementernes hårdhed, Mit 

nærvær er i alle skabte ting. 
* Udtrykket "ord" betyder her ikke det enkelte ord, men er indbegrebet af en guddommelig tankes fremstilling 

gennem menneskelige ord. 

77 Jeg vil føre jer til de hjem, hvor de, der vil dele jeres tro, bor. De vil modtage dig med glæde, og 

der skal du kalde andre til bøn og bringe dem mit budskab. Disse "sidste" vil blive "første" og drage ud 

som nye apostle for at så det, som I har lært dem. 

78 Mine marker er meget store, og såerne er endnu meget få; men det er min vilje, at i den tid, hvor 

jeg stadig giver jer min undervisning i denne form, skal de hundrede og fireogfyrre tusinde blive trukket. 

For det vil være dem, gennem hvis mægling jeg vil give mig selv til kende for menneskeheden i denne tid, 

og om enhver, der vidner om mig, vil jeg også vidne, ligesom enhver, der forråder mig, skal stå for min 

dom. 

79 Se, I har alle spist af Lammet; men jeg ser blandt jer den ene, som vil forråde mig. Ikke i dette 

øjeblik, ikke i denne nat, men når han, forført af verdens fristelser, tager imod de skinnende mønter for 

sine brødres pris. Da ingen ved, hvem det kan være, spørger I i jeres hjerter: "Mester, hvem er det?" - Jeg 

siger blot til jer: "Vågn op og bed, så I ikke falder i fristelse." 

80 Der er også en, der fornægter mig i denne tid, og det vil snart ske; i denne nat vil nogen fornægte, 

hvor han har været, og hvem han har tilhørt. - Ingen skal fornægte mig af frygt for verden, for hans smerte 

vil blive meget stor. 

81 Engang gik Jesus ind i olivenhaven for at bede, for hans offerrejse nærmede sig. I dag siger jeg til 

jer: Bed og husk på dette eksempel, så du kan finde styrke i Herren. For sandelig, siger jeg jer, det bæger, 

som jeg drak den nat, var meget bittert; men også det bæger, som denne menneskehed giver mig igen i dag 

- hvor bittert er det ikke! I den er alle menneskers tårer, blod og smerte. 

82 Derfor, I elskede disciple, lærer jeg jer at bede for at blive forberedt på de store besøg. Men aldrig 

vil alle menneskers synd være på én. Kun Kristus bar hele menneskehedens synd på sine skuldre, fra 

Adam til den sidste. 

83 De, der spottes indadtil over disse manifestationer, er dem, der spyttede mig i ansigtet, og de, der 

dømmer mig nu, er dem, der piskede mig i den anden æra. Synden og mørket i denne menneskehed er det 

fangehul, hvor jeg modtager alle mine pinsler. 

84 Gør jer klar, for skarer af vantro og legioner af forvirrede ånder vil forfølge jer. Men så vil jeg sige 

til dem: "Gå bort fra mine Disciple, de er ikke skyldige. 

85 Vågn og bed, lev i fred, og du vil have min styrke i din ånd, for du får føde af det evige livs brød. 

86 Timen er kommet for jer til at mindes Kristus, den guddommelige Mester, i hans sidste øjeblikke 

på korset, de timer med mørke i verden, hvor Mit nærvær oplyste de ånder, der ventede på Mig. 

87 På et nyt Golgatha har menneskeheden ophøjet Mig i denne tredje æra, og fra Mit kors betragter 

Jeg jer, I mennesker. Min Ånds lys falder ned over menneskeheden, som i den tid, hvor Mit Blod udgød 

dråbe for dråbe over menneskeheden. Mine guddommelige lidelser er som sår, der bryder op i ansigtet af 

menneskers utaknemmelighed og synder. Men i dag vil nådens vand strømme ud af dem, så de blinde kan 

se og de gudløse blive frelst. Hvis du sårer et træ, vil livets saft springe ud af det: Jeg er det sande livets 

træ, som giver dig liv, når du forsøger at ødelægge det. 

88 Hvem vil hjælpe mig med at bære mit kors i denne tid? - I, disciple! Og den, der græder over sine 

synder og omvender sig og fornyer sig selv, han vil forblive i menneskehedens minde som den synderinde, 

der vædede mine fødder med sine tårer og tørrede dem med sit hår. 

89 Salige er de, der i deres hjerte føler deres Herres smerte, hans tørst efter kærlighed, for jeg vil lade 

dem se mig i al min herlighed i den hinsides verden. 
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90 Mens den død, som menneskene forberedte for Jesus på jorden, adskilte ham fra sin kærlige 

Moders arme, er Moder og Søn i dag i evigheden forenet i guddommelig kærlighed. For I skal vide, at hvis 

Kristus er Guds ord, så er Maria Guds moderlige ømhed, og fra uendelighed, tæt på det kors, som I på ny 

har forberedt for mig, breder hun kærligt sin kappe ud for at dække jer, og hun retter sit moderlige blik 

fuld af tilgivelse mod jer. 

91 Glem ikke disse manifestationer, og når året 1950 er forbi, samles I for at mindes denne lære. Så 

vil dine øjne flyde over af tårer, af sorg og samtidig af glæde - af sorg, fordi du vil huske den tid, hvor du 

lyttede til mine ord, og af glæde, fordi du endelig er kommet ind i den tid, hvor du er forbundet fra ånd til 

ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 46  
1 Salige er I, som skyndte jer, da I hørte kærlighedens kald, der inviterede jer til den åndelige 

festmiddag for at nyde det evige livs føde. Jeg har bragt dem til jer i opfyldelse af det løfte, jeg gav jeres 

ånd gennem Jesus. 

2 Når jeg ser, at I bliver trætte på jeres udviklingsvej, nærmer jeg mig jer for at fylde jer med styrke 

og siger til jer: "Gå skridt for skridt til enden af livets vej med håbet om at nå det forjættede land. Der vil 

du finde belønningen for din tro og udholdenhed i den velsignede og sande fred, som din ånd længes så 

meget efter." 

3 O folk af min gode vilje, som jeg kaldte Israel, lysets barn og Helligåndens discipel, vær ikke 

opmærksom på, om din krop er indhyllet i klude eller dine fødder er nøgne, din åndelige værdighed er ikke 

baseret på det materielle. Undersøg dit livs gerninger i din samvittigheds lys, så du kan vide, om din sjæl 

er ren for synd. 

4 Hvis du føler smerte over for dine brødres tvivl og hån, så bekræft det. Ved I, om I ikke på den tid 

råbte til Pilatus, at han skulle korsfæste mig? Ved du, om du ikke var blandt dem, der forfulgte Mine 

apostle og gav dem lidelsens bæger at drikke? 

5 På dette spørgsmål bliver I tavse, men jeg siger til jer: "Tilgiv, når I bliver fornærmet, og gør ikke 

mine ord til tveæggede våben, så I kan såre jeres brødre. I denne tid vil din udviklede ånd opnå sindsro; 

den vil lede alle dine værker, ord og tanker. Jeres åndelige alder er ikke længere et barns alder, og gennem 

min undervisning er I ophørt med at være små børn og er blevet disciple. 

Gør dine gerninger inden for Min Doktrin uden at ændre eller vanhellige den. Du må ikke fjerne nogen fra 

dit selskab, selv om du ser pletter eller fejl hos en af dine brødre. Sig ikke, at det er ukrudt, hvis nogen 

tilføjer ufuldkomne idéer til Min undervisning eller gør dårlig brug af sine gaver. - Ret ham kærligt og led 

ham med barmhjertighed. 

Kun i tilfælde af at han stivner i sine onde tilbøjeligheder og fejlbedømmer dig, så lad ham være, bed 

for ham og overlad sagen til Mig. 

6 Jeg forbereder jer, så I med mit lys kan bringe opstandelse til dem, der er døde for nådens liv, og så 

jeres bøn kan frelse dem, og jeres gerninger kan være et frelsende eksempel for jeres brødre. Mine børn, 

tænk på, hvad I vil tilbyde jeres Fader, når I er i hans nærvær. 

7 Det er sandhedens ånd, der taler til dig. I har genkendt træet på dets frugt og denne kilde på dens 

klare vand; derfor følger I dette spor. Men det er nødvendigt, at I renser denne store kærlighed, som I føler 

for mig, for al egoisme, for al strid med jeres næste, så den bliver ren og Faderens værdig. 

8 Vær ydmyg, selv om du føler, at Skaberen har lagt store gaver i dit væsen. Husk, at jeg ikke har 

bragt nogen en krone for at gøre ham til konge. 

9 Masser af mennesker, der er samlet og lytter til Mit Ord: Den dag nærmer sig allerede, hvor I ikke 

længere vil høre dette Ord og føle jer alene, selv om Min åndelige tilstedeværelse er med jer. Så vil en ny 

periode begynde, hvor jeg vil rense jer i krop og sjæl, hvor jeg vil rense Gudsdyrkelsen og de tilhørende 

skikke i dette folk, så de derefter vil tage til andre provinser og andre lande for at bringe de gode nyheder 

om mit ord og for med deres gerninger at vidne om kærlighedsundervisningen i min lære. 

10 Jeg har forudsagt, at efter år 1950 vil de mange mennesker, som udgør dette folk, allerede forsøge 

at opnå åndelig til åndelig forening, for så vil jeg ikke længere give jer mit ord gennem det menneskelige 

sind. Hvad vil I så gøre med mine bud og mine lærdomme? Hvilket eksempel på åndeliggørelse, lydighed 

og tro vil du give dem, der endnu ikke er kommet ind i din kreds? Hvad vil være det eksempel og den sæd, 

som du efterlader til de kommende generationer? 

11 Indse, at den tid allerede er nær, og at det vil være begyndelsen til åndelig forening (med Gud), 

afslutningen på afgudsdyrkelsens og den religiøse fanatismes herredømme. 

12 Fra fjerne lande vil grupper af mennesker komme til denne nation for at søge efter dette 

vidnesbyrd. Du vil modtage dem med al dit hjertes kærlighed og vise dem "Det Sande Livs Bog", som du 

har dannet ud fra den lære, jeg har givet dig, uden at glemme, at dine værker og følelser skal være en del 

af den bog, du præsenterer. 

13 Udnyt de år, der er tilbage, til din undervisning og åndelige glæde ved at høre mit ord; giv ikke 

anledning til at denne tid bliver en tid med dom og klage. Lad det ikke komme så vidt, at I fra det første 
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ord, som Elias, budbringeren, bragte jer i begyndelsen af denne forkyndelse, til det sidste, som jeg giver 

jer, betaler I (for jeres ulydighed) med bod og smerte. 

14 For at undgå enhver vanhelligelse vil jeg rense dette "arbejdsområde" og besøge alle dem, der har 

modtaget embeder. Jeg vil udvide denne rensning til alle områder af dit liv, ikke kun det åndelige. De 

samme, som har vanhelliget min lov, skal sørge for, at de pletter, de har sat på den, bliver vasket væk. 

15 Mennesker, jeg ønsker, at min fred skal manifestere sig gennem jeres ånd, jeres udseende og jeres 

smil. Jeg ønsker ikke, at et ansigt, der er hærget af lidelse, skal afspejle bitterhed eller fredløshed. I er et 

folk, der er født i smerte, og som har til opgave at overvinde den; I bærer jeres kors med offer og 

kærlighed, idet I bøjer nakken og overvinder kroppens svagheder. Tøm dit bæger med tålmodighed, idet 

du er klar over, at Mit Guddommelige Ord helbreder dig fra dine sår i hvert øjeblik. 

16 Hvornår vil dette ord komme til hele menneskeheden? Disse "nattergalers "* trillerier har ikke nået 

langt, de har ikke fået den søde lyd af Min lære til at nå de stores luksushuse eller de mægtiges residenser. 

De er ikke nået frem til de slagmarker, der er gennemvædet af menneskenes blod, eller til de ånder, der er i 

gang med at bygge det nye Babelstårn eller bo i det nye Sodoma. Men det ord, der passerer over jeres 

læber i de sidste år af Min manifestation, vil være det budskab, der skal nå alle jeres brødre i morgen; for 

det er det, jeg renser jer i disse øjeblikke og forbereder jer på. 
* Et poetisk udtryk for det guddommelige ord gennem stemmebærerne. 

17 Kun enkernes og de forældreløse børns klagesang er nået til jeres ører, sammen med rygter om 

krig, nyheder om store prøvelser og tragedier, som I endnu ikke har oplevet og lidt. 

18 I har gennem mig lært, at I er børn af Israels folk, og gennem historien ved I, at dette folk i 

tidligere tider kaldte sig selv "Guds folk", det udvalgte, det, som alle den himmelske Faders nåde blev 

udgydt på. I dag ønsker jeg, at I skal vide, at det folk, som jeg har sendt på ny til jorden i denne tid, aldrig 

er blevet elsket mere end de andre folk, og da det modtog mange nådegaver fra mig, var det med den 

hensigt, at det skulle dele dem med de andre folk, så det ville være lys, vej, åben bog og frelse for alle sine 

naboer. 

19 Opfyldte dette folk sin mission i tidligere tider? Opfylder den denne lov om kærlighed og 

broderskab i nutiden? - Hvis du kender dette folks gamle historie, vil det ikke være ukendt for dig, at store 

lidelser, strabadser, fangenskab, hungersnød, pest og ydmygelse også ramte dem på grund af deres 

troløshed og ulydighed. Det var hverken kærlighed, lydighed mod Min Lov eller åndeliggørelse af det 

folk, der skrev en bog til fremtidige generationer. Dette folks bog er skrevet med brødres, profeters og 

retfærdiges blod, den er plettet af ond vilje, ulydighed og uenighed, og den er forseglet med Guds søns 

blod. 

20 Det er nødvendigt for dette folk at vaske og rense alle disse skampletter væk og slette alle deres 

overtrædelser fra bogen og i stedet sætte gode gerninger, handlinger, der er deres Herre værdige. 

21 I disciple, skriv ikke en ny bog fuld af ulydighed og vanhelligelse på nuværende tidspunkt, for 

senere ville I ikke have tårer nok til at fjerne jeres pletter fra denne bog. Skriv en ny historie, men lad den 

bestå af moralsk fornyelse, forsoning, broderskab, lydighed og åndeliggørelse. Din pagt (med Gud) i 

denne tid er skrevet af din samvittighed. 

22 I de år, hvor jeg fortsætter med at give jer min undervisning, og som tjener til at forberede jer på 

min afrejse, skal I udføre den opgave, som jeg beder jer om. Du skal vide, at efter denne tid vil jeg ikke 

have, at menneskene skal kende til bedrag eller dine nuværende ufuldkommenheder. Når den tid kommer, 

vil menneskene kende mit ord gennem de skrifter, som jeg har betroet mine gyldne fjer til mine gyldne 

fjer. Du vil dykke ned i denne bog, når du studerer Mit Arbejde, når du føler dig forstyrret af besøgene, 

eller når du har et ønske om trøst. 
* Dette billedlige udtryk henviste til de personer, der nedskrev og samlede den guddommelige lære. 

23 Min Ånds lys strømmer ind i dit sind, så du kan vide, hvordan du kan vejlede dem, der vil følge 

dine skridt. 

24 I dag giver jeg jer min undervisning som i den tid, hvor jeg levede sammen med jer og viste jer 

med mit eksempel, hvordan menneskeslægten bliver frelst. 

25 Menneskeheden, der ikke er tilfreds med denne lektion, kræver stadig i dag, at det uskyldige blod 

skal udgydes endnu en gang, men den guddommelige Mester er kommet i ånden, og denne demonstration 
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af kærlighed vil ikke blive gentaget i samme form. I dag taler jeg til jer gennem menneskets sind og sender 

jer utallige stråler af mit lys, hvormed jeg giver jer min visdom, så I kan finde frelse, og jeres ånd kan 

vælge kærlighedens vej til jeres brødre. 

26 Jeg har set, at der ikke er noget tilbage af Min lære om kærlighed og ydmyghed i mange folks 

hjerter. Nogle har rejst sig mod andre, de stærke ydmyger de svage, og mine åndelige budbringere, som 

jeg har betroet den opgave at skabe fred og enighed hos dem, der regerer, er vendt tilbage til mig med sorg 

i deres ånd, fordi de ikke er blevet hørt og ikke er blevet adlydt. Derefter tillod jeg menneskeheden at 

tømme sit bæger, så denne smerte ville oplyse dem og få dem til at vende tilbage til deres (åndelige) 

udviklingsvej. 

27 I denne prøvelsens time har I Elias til at indgyde jer bøn og gode handlinger for at modvirke 

ondskab. I har jeres himmelske Advokat, som våger tættere end nogensinde før over denne menneskehed, 

som ikke har lyttet til hendes råd og advarsler. Og I har Mig, jeres Fader, som er uforanderlig i min 

kærlighed, og som giver jer endnu en mulighed for at forny jer og udvikle jeres ånd, så I kan få den 

belønning, som jeg har lovet jer. 

28 Når jeres brødre uden for jeres nation nådesløst sårer og dræber hinanden, ødelægger freden, 

ødelægger de svage nationer og sår terror, elendighed og sorg på deres vej, så skal I, som jeg har forberedt, 

og som jeg længe har bebudet disse begivenheder for jer, se og bede. Send fredens tanker ud, lad dit hjerte 

sprede kærlighed og barmhjertighed blandt dine brødre. Lad min instruktion blive til handling, på denne 

måde vil du modvirke ondskab. 

29 Jeg har valgt jer blandt de store masser, som udgør menneskeheden, for at gøre jer bekendt med 

Min Lære, Min Vilje, og Jeg har opfordret enhver ånd til at perfektionere sig selv i opfyldelsen af (Mine 

bud). Men I er mere ansvarlige, fordi I har været vidner til opfyldelsen af alle mine ord. 

30 Naturens elementer og kræfter vil blive frigjort for at rense og genoprette alt det, som mennesket 

på jorden har plettet og besudlet. 

31 Børnene er i denne tid rystet af det kaos, de er vidne til på nært hold, og deres uskyldige hjerter 

rejser sig op til Mig for at bede Mig om lys for dem, der regerer, og om den rette vejledning i deres 

beslutninger. De går også i forbøn hos Mig for de folk, der har lidt under andre, stærkere folks åg, og 

beder Mig om at gøre dem frie igen. Deres dyder af kærlighed og retfærdighed er levende i dem, og deres 

klageskrig kalder på fred og god vilje blandt mennesker. Jeg modtager deres bøn og lader den komme som 

en balsam på disse krigsførende nationers behov. 

32 I barnesjæle, afvig ikke fra overgivelsens, lydighedens og de gode følelsers vej. Bliv ikke smittet, 

flygt fra det ondes indflydelse. Stol på mig og lad mit lys lede dig og oplyse din udviklingsvej. 

33 I, som er voksne, betragter jeg også som børn, og jeg vurderer jeres værker. Tag imod lyset fra min 

instruktion og overlad dine sorger til mig. Vær stærk over for smerte og overgiv dig til din lod. I jeres bøn, 

læg jeres lidende brødre i mit hjerte, og jeg accepterer jeres forbøn. Til dig, som til alle mine børn, giver 

jeg min kærlighed i lige så høj grad. Jeg modtager din bøn, og gennem dig velsigner jeg alle mine børn, 

både dem, der elsker mig og tror på dette ord, og dem, der tvivler og stadig fornægter mig. Jeg har rørt dit 

hjerte, som før var følelsesløst som en sten, og der begynder at springe vand af kærlighed og tilgivelse til 

mennesker ud af det. Det er det, jeg altid har bedt jer om: Det er den evige lov uden begyndelse og ende, 

kærlighedens og barmhjertighedens lov, som mennesket ikke har udøvet før nu. 

34 I dag nærmer du dig Mig i et ønske om det Ord, der udsletter lidelser, der kærtegner dit hjerte, der 

er pisket af tunge storme. Jeg giver jer varme, som den kærlige lærke giver sine unger varme, for jeg har 

set, at vinteren er kommet ind i mange hjerter; nogle ryster af kulde, andre er døde. Mit nærvær giver dig 

styrke i prøvelser. Jeg ønsker ikke, at jeres tro skal uddø. 

35 Kun troen vil støtte dig i denne smertetid, hvis du ønsker at være et eksempel for dine brødre og 

vidne om mit ord med dine gerninger. Vær stærke, forbered jer, lev vågen og sæt det i værk, som Min lære 

lærer jer, så I vil blive troet. Jeg ønsker at se jer stærke og oplyste gennem Min undervisning, så I 

indhenter den tabte tid. 

36 Hvis I elsker Mig, vil jeres hjerte forandre sig: I vil føle jer fulde af liv, fulde af iver til at kæmpe 

for jeres åndelige opstigning. I vil være Mine sande disciple, og når livets modgang rammer jer, vil I ikke 

vende jer væk fra Mig, og I vil heller ikke give Mig skylden for prøvelserne i jeres forsoning. I vil være 

enige i opfyldelsen (af jeres mission), fordi I ved, at sjælen renser og fuldender sig selv i disse prøvelser. 
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37 Udnyt den tid, hvor du modtager min instruktion, for efter denne periode vil du ikke længere få 

min instruktion på denne måde. Men vent også, til jeg siger til jer: "Dette er det antal hjerter, som I skal 

tage jer af". Det er de grænser, jeg trækker for dig; ikke grænser for kærlighed eller tilgivelse, men 

grænser for dit arbejde. For selv om I giver mig en mager høst - hvis den er blevet dyrket med kærlighed, 

vil den være nok for mig, og jeg vil acceptere jer og velsigne jeres arbejde. 

Du skal passe på, at dine skridt ikke afviger fra godhedens vej, og at det lys, jeg har givet dig, er som et 

fyrtårn, der oplyser enhver ånds vej. Det vil fjerne al tvivl og give dig en følelse af sikkerhed i dine 

handlinger. Men når du forlader den (rigtige) vej, vil den altid få dig til at vende tilbage til opfyldelsen af 

din mission. 

38 Til andre af mine børn siger jeg: Vær ikke utålmodige, bed mig ikke om et embede uden først at 

forstå ansvaret for det. Gå ikke i hast, for du vil snart blive træt, og træthed vil få dig til at falde i søvn og 

vågne (kun igen) på et andet tidspunkt. Livets rejse er lang og vejen ujævn; du må gå fremad skridt for 

skridt uden at stoppe. Når du overvinder materiens incitamenter og er i stand til at hæve din ånd, vil du 

leve på højere planer, hvorfra du kan se det åndelige liv, der venter dig, med den største klarhed. 

39 Forstå min elskede, husk at jeg ikke er som den rige gnier, der vil have alting for sig selv. Alt, 

hvad der er mit, er også jeres, fordi I er mine meget elskede børn. 

40 I er de generationer, der er udvalgt i denne tid til at modtage mine manifestationer. Jeg har udgydt 

mine nådegaver og velsignelser over jer, for jeg ønsker ikke, at I skal vende tilbage til jorden for at sone 

for tidligere overtrædelser. Jeg ønsker, at du skal nyde freden i mit rige, når du har udført din opgave. 

41 I fortæller mig, at jorden er et sted med lidelser og pinsler, men jeg fortæller jer, at I har gjort den 

til en verden af ulykkelighed og stridigheder på grund af jeres mangel på opfyldelse. Jeg har lært jer 

underkastelse og lydighed og har altid rådet jer til at gøre det gode. Jeg har sagt til jer, at I skal så fred, så I 

kan høste fred, at I skal bane vejen for de nye slægter og give dem noget af jeres sæd, så I kan se den 

blomstre og bære frugt blandt dem. 

42 Jeg har givet dig gaver, som bringer dig tættere på mig. Jeg har givet jer lov til at se ud over jeres 

verden og vidne om min lære i den tredje æra. Ingen vil være i stand til at forhindre manifestationen af 

disse åndelige gaver, ligesom ingen kan tilrane sig min nåde, som jeg har givet jer. Kun Ånden kan få jer 

til at forstå, hvor store nådegaver jeg har givet jer. Rens jer selv og arbejd, så I snart vil være sammen med 

mig, og I vil have tilfredsstillelsen af at have forstået og adlydt mine bud. 

43 I dag, i bodstiden, giv freden tilbage til dem, som du har "dræbt" i deres tro; helbred dem, som du 

har såret med dit ord; betal din gæld, lad fordelene ved din kærlighed flyde over på dine brødre, og du vil 

opfylde min lov. 

44 Mennesket har vendt sig bort fra opfyldelsen af Min Lov og har skabt forskellige ideer, teorier, 

religioner og doktriner, som splitter og forvirrer menneskeheden og binder ånden til materien og 

forhindrer den i at stige frit op. Men lyset fra Min Hellige Ånd oplyser alle mennesker og viser dem det 

sande livs vej, hvor der kun er én vejviser, nemlig samvittigheden. 

45 Når de store epidemier bryder ud, og videnskabsmændene på grund af deres mangel på kærlighed 

og indre sympati ikke er i stand til at helbrede de lidende, vil "arbejderne", disciplene, dukke op og med 

kærlighed udføre deres opgave med at helbrede og trøste deres brødre. Og den åndelige verden, der 

forener sig med dem, vil skænke sine fordele til menneskeheden, der er bøjet ned af smerte. Vågn op og 

bed, for hvis jeg i øjeblikket giver jer Min undervisning ved hjælp af sindet, vil kun de, der udstyrer sig 

selv, i morgen modtage Min inspiration og kommunikere med Mig fra ånd til ånd. 

46 Guldfjerene skal nedskrive Mine instruktioner til de kommende generationer, for Mit Ord skal ikke 

gå tabt; det skal være som en skat, som I skal bevare gennem tiderne. Men jeg siger jer, at den, der finder 

den guddommelige mening i bunden af mit ord, vil være den, der følger mit eksempel med størst 

udholdenhed og fasthed. Den, der tror på dette ord, er som en, der bærer en brændende fakkel, som lyser 

hans vej uden at blive forvirret af falske teorier eller smukke ord. For han vil da have opdaget 

hemmeligheden om, hvordan man finder sandheden, han vil da have forstået den enorme kærlighed, jeg 

har til jer, og han vil føle, at jeg er sammen med alle mine børn og giver dem mod til at fortsætte "dagens 

arbejde". 
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47 Du har modstået storme og uvejr, der har efterladt dine "klæder" i flænger, men du har rejst dig i 

bøn, og din bøn var, at min nåde måtte forhindre din lampe i at gå ud, og du har fundet Mesteren klar til at 

komme dig til hjælp. 

48 Vejen er trist, og i denne verden høster I ikke frøets frugter; men sandelig, siger jeg jer, i denne tid 

med prøvelser og dom, er lidt fred i sindet og et stykke tørt brød på jeres bord mere værd end smukke 

klæder eller overdådig mad og endog mere end jordens herres troner. Jeg, som går ind i disse hjerter, siger 

jer, at de er som grave, og at der er bitterhed på deres læber. 

49 På denne ydmyghedens vej findes der glæder, tilfredsstillelser og skatte af stor værdi for ånden. 

Salig er den, der forstår at værdsætte dem. 

50 Blandt jer er der dem, der kom her, forargede af verdens fornøjelser, som de ikke vil vende tilbage 

til. Men nogle er stadig tiltrukket af de falske fornøjelser, de giver dem. Men når en dårlig ven inviterer 

dem ind på den onde vej, og en syg person i samme øjeblik henvender sig til dem og beder om en dråbe 

"balsam", så kæmper ånd og materie indadtil med hinanden, og følelserne af kærlighed og barmhjertighed 

for deres brødre sejrer, og de fjerner sig fra den, der fristede dem, for at gå ind i lejren hos den, der i sin 

nød havde været redningsbåd for denne "arbejder". Hvor stor var ikke den glæde og fred, som dette hjerte 

oplevede, da det så den syge mand blive helbredt! Den rejste sig i bøn og sagde til mig: Tak, Mester, fordi 

du giver mig styrke til at sejre i prøven. 

51 Se, hvordan de, der er blevet raske ved din hjælp, velsigner dig; se, hvor meget glæde der er i den, 

der har forladt sin seng ved din hjælp. Hør taknemmelighedens ord fra dem, der er gået på afveje, og som 

du har ført tilbage på godhedens vej. Hvor meget er jeres hjerter blevet opfrisket i forbindelse med 

udførelsen af jeres opgave! Men ve dem, der ikke forstår disse glæder! 

52 Dette ord, som jeg giver jer gennem menneskets mellemkomst, er ikke en menneskelig teori. 

Kernen i denne manifestation er en guddommelig åbenbaring. 

53 Min Ånd må krydse jeres uvidenheds tærskler for at åbenbare jer det evige liv, for så længe I er 

inkarnerede, er I med al jeres inspiration og ophøjethed ikke i stand til at forstå det, som er jeres, men som 

venter på jer som mit mysterium. 

54 Dette er den tredje åbenbaring, det tredje testamente; derfor er I trinitarister. Alle, der har modtaget 

det åndelige tegn på panden i denne tid, har været sammen med mig før i de to foregående perioder. 

55 Jeg har sendt jer ud for at udkæmpe en stor kamp blandt menneskeheden. Det er derfor, du ofte 

viser Mig dine "klæder "*, der er flosset i livets kampe. Men I ved godt, at jeres kærlige Mester helbreder 

jeres lidelser og sår, ligesom I helbreder jeres syge brødres smerte i mit navn. 
* Dette er et billedligt udtryk for "åndens klæde", den sjæl, som er såret, skuffet, bedrøvet og deprimeret over menneskers 

ondskab og utaknemmelighed, fordi de afviser og modsætter sig Kristi lære. 

56 Jeg velsigner dine vågne nætter, den trøst og kærtegn du har givet den, der lider, de tårer du har 

udgydt for den, der lider i verden; og alt det, du har bidraget med, modtager jeg. Glem ikke, at hvad I gør 

mod jeres næste, det gør I mod jeres Fader og for jer selv. Ikke et eneste frø går tabt på mine marker. 

57 Når det Ord, jeg bringer til jeres Ører, og alt det, jeg lærer jer, er fuldkomment, er det fordi jeres 

Ånd er fuldkommen, fordi den er udgået fra mig. Se, hvordan den, oplyst af samvittigheden, bifalder gode 

gerninger og ikke accepterer ufuldkommenheder. 

58 Hvem af jer kan bevise, at han ikke har eksisteret før dette liv? Hvem af dem, der er helt sikre på at 

leve endnu en inkarnation, kan bevise, at deres regnskab med Faderen er blevet gjort op, og at de stadig 

har fortjenester på deres "have"-side? 

59 Ingen ved, hvor perfekt han er på sit niveau. Derfor skal du kæmpe, elske og holde ud til det sidste. 

60 For nogle vil "dagens arbejde" i kroppen stadig være langt, andre vil snart skulle fortsætte det i 

ånden. Sandelig, siger jeg jer: Det er meget smukt at arbejde i ånden, når man har opfyldt sine forpligtelser 

på jorden. Men tro ikke - fordi du opfylder din opgave i verden - at du har nået målet om perfektion. 

Stigen til åndelig fuldkommenhed er meget høj, og for at nå toppen skal du igennem syv trin. 

61 Bed om, at I må være stærke i besøgene. I år vil smerten være ekstraordinært følelig i folkets 

hjerter, for endnu en gang vil videnskabens bitre frugter og menneskets stræben efter magt forgifte og 

dræbe store menneskemasser. 

62 Alt, hvad der er plettet, vil blive renset, og alt ukrudt vil blive rykket ud med roden. Det er netop 

dem, der er på afveje i dag, som jeg vil vide at bruge til at udøve min guddommelige retfærdighed, og 
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denne "dal", som indtil nu har været en dal af tårer, vil blive en dal af blod, for det vil flyde i strømme på 

jorden. 

63 Jeg gav mennesket en fri vilje, men hvis det skulle gå så langt i sin vildfarelse, at det bebrejder mig 

for den, vil jeg sige til det, at jeg også gav det viljestyrke og forståelse. Samtidig åbenbarede jeg ham min 

lov, som er vejen til ikke at snuble eller gå på afveje, og tændte i ham samvittighedens lys, som er det 

indre fyrtårn, der oplyser sjælens vej og fører ham til det evige liv. 

64 Hvorfor findes synden, hvorfor hersker ondskaben og hvorfor udbryder krige?..: Fordi mennesket 

ikke lytter til samvittighedens stemme og gør dårlig brug af sin frie vilje. 

65 Mennesker vil komme til enden af deres egen vej og vende tilbage på samme vej og høste 

frugterne af alt det, de har sået - den eneste måde, hvorpå omvendelse kan opstå i hjerterne. For den, der 

ikke erkender sine overtrædelser, kan ikke gøre noget for at rette op på sine fejl. 

66 En ny verden er under forberedelse, de nye generationer vil snart komme; men først skal de sultne 

ulve elimineres, så de ikke tager fårene som bytte. 

67 I er udsendt som fredssoldater. Skræm ikke kampen, lad jer ikke imponere af repræsentanterne for 

sekter og trosretninger. I al jeres ydmyghed er I ikke mindre end dem. 

68 På fuldkommenhedens vej, på denne uendelige stige, har der altid været væsener, der går foran, og 

andre, der går bagud. Men alle vil nå frem til det samme hjem, for i Min Guddommelige sfære er der ingen 

rækker, men kun børn, som alle er elsket af Min Ånd. Jeg er i alt, jeg gemmer mig lige så meget i den 

mægtiges hjerte som i tiggerens. Det er derfor, jeg fortæller dig det: Når I ser en trængende person komme 

til jeres døre, så afvis ikke jeres kærlige hjælp, for det er jeres Fader, der banker på jeres hjerte. 

69 Jeg tørster efter jeres kærlighed, I højt elskede børn! 

70 Min proklamation på dette tidspunkt er endnu et bevis på, at jeg giver jer min kærlighed. Men 

forbered jeres hjerter, for denne forkyndelse vil snart være forbi, og jeg siger jer endnu en gang, at på den 

sidste dag i år 1950 vil jeg tale til jer for sidste gang. For efter den dag skal I søge Mig åndeligt i det 

Uendelige, og når I er forberedt, skal I høre Min stemme i form af inspiration - nu uden den menneskelige 

stemmebærers ufuldkommenheder. 

71 Bed, folk, for i de øjeblikke, hvor I beder, bliver krigen roligere, hjerterne hviler, mødre finder 

trøst og børn finder tilflugt. 

72 Ve dem, der ikke har vidst, hvordan de skal forberede sig, for de vil føle sig som forældreløse på 

jorden! 

73 Store åndelige begivenheder vil blive bevidnet i verden; profeter vil dukke op i nationerne, 

indholdet af de syv segl vil blive kendt af alle, lyset fra det sjette segl vil blive anerkendt som det lys, der 

skinner i denne tid; for i denne åbenbaring vil alle mennesker forenes, og alle trosretninger og racer på 

jorden vil smelte sammen. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 47  
1 Menneskeheden, jeg underviser jer i denne tid med mit ord, så I kan forstå min undervisning. Jeg 

sender et kald til ånderne for at give dem kendskab til deres åndelige gaver, og for at de kan studere mine 

manifestationer og ikke blive forbavsede over dem, men finde bekræftet, at det, der blev lovet for denne 

tid, er blevet bekræftet med dem. 

2 Jeg ønsker, at hver enkelt af jer skal indtage den plads som discipel, hvor jeg har placeret ham. I er 

alle blevet sendt til jorden for at udføre en opgave. Jeg har tålmodigt ventet på at få den realiseret, jeg har 

givet jer mange muligheder, og alligevel har I ikke fuldendt jer selv. Ønsker du, at denne nye æra skal 

passere uden at bruge den, fordi korset for at opfylde din opgave synes for tungt? Tiden er din, men den er 

begrænset, og jeg ønsker ikke, at du skal stå på gravens rand i morgen, når du går i gang med arbejdet, tæt 

på den forestående afgang til den åndelige dal, og du har mistet dine fysiske kræfter. Arbejd fra det 

øjeblik, hvor du bliver oplyst, uanset om du er barn, fuldvoksen eller gammel. Så, så du kan høste, og 

opbevar dit korn i mit kornkammer, hvor tiden ikke kan ødelægge det, og hvor tyven ikke kan stjæle det. 

3 I dag er mennesket involveret i store kampe: mens nogle fører grusomme krige, kæmper andre for 

at overvinde lidenskaberne og befri ånden. Menneskeheden er splittet, og livet er som en båd, der kæntrer 

midt i en storm. Selv I, der lever i denne nation, som har bevaret freden, føler ingen fred; I tømmer alle en 

smertebæger. 

4 Hvorfor er der nogle, der, selv om de hører lyden af den himmelske klokke, stadig er døve for dens 

kald? Denne klokke er Min stemme, som kan høres i denne tid alle steder, hvor Mine børn bor. Når I lytter 

til mit ord, føler I, at det ikke er ekkoet af den menneskelige stemme, som jeg bruger til at tale til jer, men 

at min stemme trænger ind i jeres hjerte, at den opmuntrer jer og giver jer liv. 

5 Jeg vil kun modtage ren tilbedelse fra jer; kun jeres gerninger af kærlighed og barmhjertighed vil 

give jer min fred. 

6 Lyt til mit faderlige råd, løb ikke væk fra mig! Jeg har sagt jer, at et land skal frelses for en 

retfærdig mands skyld. Men hvis I ikke er i stand til at være retfærdige*, så bedrøvel i det mindste jeres 

veje, arbejd, for på denne måde vil I genvinde nåden og blive mine udsendinge i alle nationer. Vær ikke 

ligeglade over for smerte; lad jeres bøn nå Mig, så vil mange tårer blive tørret af den, og jeres brødre vil få 

fred og velsignelser. Før menneskeheden falder sammen under byrden af dens kors, vil jeg være dens 

hjælper og overtage dens tunge byrde, så den kan fortsætte med at gå fremad. 
* Det betyder at leve helt i overensstemmelse med Guds lov om kærlighed og hans vilje. 

7 Salige er de, der forstår at rense deres hjerter for at modtage mit ord, for det vil give dem næring til 

evig tid. Salige er de, der sukker og lider, når de tænker på den forstyrrelse, som deres brødre lever i, for 

deres bøn vil nå Mig; de vil være vidne til, at dyden blomstrer og genoprettes i menneskers hjerter. 

8 "Bed, og du skal få det; søg, og du skal finde. Jeg har givet jer min Ånd til kende, så I kan komme 

ind i den, og jeg minder jer om de ord, jeg sagde til jer i den anden æra: "Thomas, stik dine fingre i min 

side og vær ikke vantro." - Kom til Mig i tro, opgiv jeres vantro, indse, at Jeg viser jer i uendelighed det 

forjættede land, som med sine åbne porte venter på Mine elskede disciples ankomst. 

9 Jeg har givet jer "brød" i overflod, så I kan blive mætte og ikke føle jer sultne i morgen efter dette 

ord, som I i dag foragter. Løft jer åndeligt op, så I kan nå jeres mål for udvikling. Bed for alle og husk, at I 

er som en lysstråle på jeres brødres livssti. Vær gode hyrder for den flok, som er menneskeheden. Alle I, 

der har lys, fornuft og inspiration i jeres ånd, vil være i stand til at vejlede og bringe dem tilbage, der er 

gået på afveje. 

10 Det er forudsagt, at smerten vil være meget stor. Du vil forblive rolig, når du beder og praktiserer 

Min undervisning, for du vil føle Min kraft i hvert øjeblik. Men ve dem, der - selv om de har lyttet til 

denne undervisning - ikke har troet på Min manifestation, for deres tvivl vil gøre dem modløse i 

Visitationen. 

I, som har taget profeternes ord i jeres hukommelse og bevaret dem, må I ikke bespotte Gud, når tiden 

kommer, hvor smerten overvælder menneskeheden, fortvivl ikke, vær tavse og hold jer i ro, for jeg vil 

beskytte jer med min kærlighed. 

11 Bed mig ikke om at trække mig tilbage i mine love og domme. Bed i ydmyghed, så vil jeg give dig 

det, der tilkommer dig i retfærdighed, for at du kan finde frelse. 
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12 Gennemskue og forstå den lære, jeg utrætteligt har givet jer i den tredje æra. Mit ord viste sig for 

jer som et lysende fyrtårn, der viste vej til de fortabte skibbrudne. 

13 Min undervisning har givet jer åndelig styrke - ikke kun til at modstå de modgang, der er 

indbygget i verden, men også til at udføre den åndelige mission, som I har medbragt med jer. Forvent ikke, 

at alle vil tage imod jer med åbne arme, når I spreder Min lære. Nogle vil sætte snarer op for at fælde dig. 

14 Jeg renser jer og forbereder jer åndeligt og fysisk, så I kan forstå Faderens inspirationer og senere 

placere dem i jeres brødres hjerter i samme renhed, som jeg sendte dem til jer, og vidne om sandheden i 

min instruktion med jeres gerninger. 

15 I de hjerter, der er blevet begunstiget af min barmhjertighed, har jeg hørt denne bøn: "Herre, du 

giver os uophørligt åndelige gaver og goder." Men jeg siger til jer: Jeg er din far, og jeg kender dine 

behov. Hvordan skulle Min Ånd ikke blive rørt over din bøn og anmodning? Jeg har trøstet dig i dit 

kammer og oplyst dig, så at din hengivenhed kan blive nyttig. I kommer i hast for at lytte til mit ord, men 

først forbereder I jeres hjerte som et alter, og på det bringer I mig jeres værker som et offer. 

16 I kommer til mig som et barn, der rækker hånden ud efter sin far for at få ham til at vise vej; og 

sandelig, I er børn for mig! Men se, jeg er som en hyrde, der vogter sine får og kalder dem fra folden med 

kærlig stemme. I har hørt Min stemme i denne tredje æra gennem det menneskelige sinds formidling, men 

I søgte Mig kun, når jeres læber var tørre af tørst, mens I gik gennem jeres lidenskabers ørken. Først da 

hørte du din himmelske Faders kald. 

17 Hver gang du kalder på mig om hjælp, vil du føle min tilstedeværelse, som giver dig trøst og fred. 

Men det øjeblik kom, hvor du følte sult efter at høre mig, og du begav dig ud i ønsket om at få min 

instruktion. 

18 For hver enkelt af dem viste evighedens ur timen, og klokken ringede og meddelte, at det øjeblik 

var kommet, hvor din ånd skulle finde det vand, der kunne slukke dens tørst. 

19 Nogle tvivlede på grund af den uventede måde, hvorpå de fandt mig; men da de efterfølgende gik 

ind i betydningen af det ord, de hørte, fandt de ud af, at dets "smag" og åndelige betydning kun kunne 

komme fra Gud. Så talte de indvendigt til mig, fulde af glæde: "Fader, Fader, vi tror på din nye 

manifestation blandt mennesker!" - I så jer selv udsmykket med åndelige gaver, I oplevede fred i jeres 

hjerter, og i jeres hjem så I samtidens lys skinne. Og mens børnene opfriskede sig i Faderens nærvær og 

under hans blik, følte han også, at hans kærlighedstørst blev slukket, da han betragtede sine små børns 

glæde, så deres moralske fornyelse og modtog deres kærtegn gennem deres bønner. 

20 Så sagde jeg til dig: Følg mig, jeg har allerede givet jer beviser på mit nærvær, troens lys er 

allerede tændt i jeres hjerter. Derfor har I fra dengang, når der er opstået prøvelser på jeres livsvej, ikke 

fortvivlet, og I har heller ikke gjort oprør mod min lov. 

21 Du har set dine kære rejse til den anden verden, du har set dørene til arbejdet lukke sig og brødet 

på bordet blive en mangelvare, du har mistet dine jordiske goder, men troen har som et fyrtårn gjort det 

muligt for dig at nå frem til den sikre havn. 

Der var også dem, der blev svage midt i prøvelsen og stillede sig selv spørgsmål om Mit Ord og følte, 

at deres tro forsvandt. 

22 Men mit ord, som kom ind i deres hjerter gennem samvittigheden, talte således til dem: Hvorfor er 

I blevet svage? Hvorfor har I ikke holdt fast ved troen og glemt mine ord? Husk, at jeg fortalte jer, at de 

udvalgte altid bliver sat på prøve, så deres tro, fasthed og kærlighed kan vise sig. 

23 De, der er forblevet stærke, har oplevet, hvordan stormene gik over, og der kom nyt lys på deres 

vej. De har set fred, sundhed og tabte goder vende tilbage. 

24 På denne måde former jeg gradvist de hårde hjerter hos dem, som jeg vil gøre brug af, så de i 

morgen vil være mine gode vidner og tjenere blandt menneskeheden, i hvem de skal så frøene af min 

sandhed. 

25 Ånden er ædel over for mit ords formaninger, men kødet er skrøbeligt. Derfor siger jeg til jer: Hvis 

jeg styrker og hæver din ånd, må den selv tage sig af at genoplive og opretholde sin materie på sin måde. 

26 I er blevet sat på en stor prøve, kære disciple. Fordi enhver prøve er et mysterium for dig, ved du 

ikke, om den er der for at styrke dig i kampen, for at afsløre dig noget, du ikke ved, eller for at sone en 

forseelse. Men træk dig aldrig tilbage fra prøvelserne, for de er ikke sendt med det formål, og de overstiger 

heller ikke dine moralske eller åndelige kræfter. 
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27 Vær blandt dem, der forbliver stærke i de store prøvelser. Fra dig vil jeg frembringe generationer 

fulde af lys og nåde. 

28 Kom for at modtage Min Kærlighedslære til jeres forberedelse, hvorved alle de forvirrede ideer, 

som I måtte have ophobet på jorden, vil blive fjernet fra jeres sind. Dette ord vil vise dig den sande vej, 

hvis du har mistet den. Min himmelske stemme kommer til dit hjerte for at forkynde og tale om den tredje 

tid. 

29 Jeres fejl og mangler var ingen hindring for min manifestation blandt jer - tværtimod var de 

grunden til den. Jeg er kommet for at lede efter jer, fordi I var faret vild og var der i jeres eksil, syge og 

trætte af lidelser. På det tidspunkt kom jeres Mester ned og sagde til jer: "Kom til mig!" Så du har skyndt 

dig at følge den vej, som loven er skrevet af ham, der er Skaberens ejer og Herre. 

30 Den Tredje Tids lys oplyser stierne, så dit blik kan opdage tornene, og du kan fjerne dem; for 

denne sti er fyldt med prøvelser. 

31 Min Kærlighed har uophørligt banket på døren til din "bolig" for at holde dig vågen. Hvordan kan 

der være nogen, som efter så mange beviser på kærlighed stadig benægter mit ord: Fordi de, selv om de 

har øjne, ikke ser, selv om de har forstand, ikke forstår, selv om de har et hjerte, ikke føler. 

32 I kender mig stadig ikke. Kun når I elsker hinanden, som jeg har lært jer, vil I få en meget stor 

viden og forståelse af åndelige gaver. Jeg har sagt til jer, at jeres læber vil tale om de mange gode følelser i 

jeres hjerter. Men kan man tale om kærlighed, hvis man ikke har den i sit hjerte? Er I ikke chokeret ved 

tanken om, at de, som jeg giver denne undervisning til, netop er dem, som jeg har givet 

kærlighedsundervisning til på andre tidspunkter? 

Se, i Min kærlighed som Fader og som Mester overdrager Jeg denne lære til jer som en bog, som I skal 

opbevare med den renhed og visdom, som Herrens guddommelige nåde har lagt i den, så at når mennesker 

kommer til at kende den - blandt dem vil der være spejdere som nye skriftkloge og farisæere, at sætte mig 

på prøve - I vil kunne vise dem et perfekt værk, en åndelig doktrin af overstrømmende retfærdighed og 

kærlighed, en tilbedelse af Gud, der er dyb i sit indre og enkel i sit ydre, bekræftet af jeres gerninger af 

kærlighed og barmhjertighed over for jeres brødre. 

33 Vågn og bed, vær forberedt, for min lære vil blive forfulgt. Disse åbenbaringer skal ikke bekymre 

dig; lad dem, når de bliver til virkelighed, overraske dig i din mission, mens du helbreder de syge og 

trøster de lidende. Jeg vil give jer styrke ved at give jer, at livstræets saft er i hver enkelt af jer. Sæt dig ved 

dette bord, under denne skygge, men pas på ikke at plette den blændende hvide dug. Denne rene hvide 

farve svarer til den vej, som du skal gå bagefter. Min kærligheds kappe dækker alle Mine børn, og Min 

barmhjertighed baner livets vej for alle, der hører Mig i denne tid. 

34 Naturens uhæmmede kræfter ryster menneskeheden hvert øjeblik. Pas på, at de ikke efterlader spor 

af deres færden i jeres lande. 

35 Lad folkemængderne komme til dig; hvert hjerte og hver ånd bærer en sorg i sig selv. Bring dem i 

kontakt med Min Åndelige Verden - nu hvor det stadig er tiden for denne manifestation, så de kan 

modtage den åndelige balsam, der kommer fra Mit Rige. Jeg ønsker at se jer udrustet og arbejde dedikeret 

i Mine kærlighedsværker, så Min retfærdigheds time vil møde jer, mens I helbreder den syge, trøster den 

sørgende, underviser den, der tørster efter sandhed, og rådgiver den, der er faret vild. Husk, at hvis den dag 

ikke overrasker dig i denne opfyldelse af din mission, vil du være den ramte. 

36 Jeg ønsker ikke at se jer i mit nærvær med bøjet hoved, jeg ønsker at se jer altid værdige og glade. 

Med denne fred og styrke vil jeg efterlade jer blandt mennesker, når tidspunktet for min afrejse er 

kommet; for sandelig siger jeg jer, at I skal kæmpe. - I disse prøvelser ser jeg dem, der vil følge mig, og 

dem, der vil vende mig ryggen. For jeg har plaget og prøvet hver enkelt af jer for at gøre ham stærk. 

37 Jeg ønsker, at løvet og frugten fra det træ, du danner, skal være sundt og opkvikkende. Så vil Min 

forsigtige omsorg bringe jer de mennesker, som kun venter på at blive kaldt, fordi det bæger, de drikker, er 

meget bittert. 

38 Syge med sjæl, sind og krop, enker, forældreløse, hjælpeløse mænd og kvinder, de, der hungrer 

efter kærlighed og fred, vil være dem, der kommer for at lægge deres byrde ned og genvinde deres tro. For 

dem, der ikke kan komme, skal I bede og bede mig, og jeg vil høre jer. 

39 Hold ud i fornyelse, lad ikke kroppens natur sakke bagud i sin udvikling (til det bedre). Forstå, at 

når du opnår dette fremskridt, har du lagt fundamentet for din spiritualisering. 
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40 Føl, o folk, den glæde, som den guddommelige ånd føler, når han taler til jer og føler, at han bliver 

hørt. Se, hvor meget lys mit ord kaster på mange mysterier, som du ikke kunne forstå. 

41 I mennesker i denne tid, I som troede, at I var i livets aften - min lære har overrasket jer som en 

daggry og har genoplivet jeres ånd. 

42 Salige er de, der erkender deres opgave og tager deres kors på sig i denne tid, for de marker, de 

betræder, vil være frugtbare for Mit Ord, og de vil være i stand til at så Min lærdoms frø i dem. 

43 Slap af, mine børn og disciple, stil de storme, der raser i jeres sind og hjerter, og lad fredens 

regnbue komme til syne på det åndelige firmament. 

44 I vil blive overrasket over Min guddommelige undervisning, når I opdager, at der i jeres væsen er 

gemt utallige gaver og kræfter, hvormed I kan sejre i prøvelser og triumfere i livets omskiftelser i 

fremtiden. 

45 Din vejleder i denne tid vil være min ånd. Jeg vil bane jer en vej gennem det nye Røde Hav som i 

Moses' dage. Jeg vil frelse dig og bevare dig i ørkenen. Jeg beder jer kun om at leve mit eksempel på 

kærlighed utrætteligt og at I er trofaste til det sidste. For du vil finde det endelige mål, når din ånd 

ankommer til det forjættede lands porte, hvor du vil hvile fra menneskelige kampe og finde udfrielse fra 

denne verdens lidenskaber og elendighed. Der vil du lære åndens sande lys at kende, som vil vise den 

sandheden i en sådan fylde, som du kan se solens lys i denne verden. 

46 Fra Faderen kom I frem, og til ham skal I vende tilbage, ikke blot med jeres oprindelige renhed, 

men også med den storhed, som udfoldelsen af de gaver, I besidder, vil give jer, når I opfylder mine 

guddommelige love. Men ingen vil komme alene ind i mit nærvær, hver enkelt vil tage alle dem med sig, 

som han reddede, som han helbredte, som han trøstede og ledte på frelsens vej. For at hjælpe jeres ånd på 

dens udviklingsvej har jeg givet den min kærlighedsundervisning på dette tidspunkt. 

47 Nu er det tid til at lære. Se, hvordan Min Ånd strømmer ud over alt kød og over enhver ånd. Nogle 

forkynder mit ord i deres henrykkelse, andre uden henrykkelse. De gamle, de unge og børnene taler om 

mit åndelige rige. Er det ikke de beviser, som både mine profeter og jeg engang har meddelt jer om min 

nye manifestation? 

48 Rens dit hjerte og dit sind, så din sjæl kan rejse sig og rense sig selv. Så vil jeg åbenbare mit lys 

gennem jeres væsen og forbløffe menneskeheden gennem jeres kærlighedsarbejde. Gennem barnet vil jeg 

tale til den gamle mand, gennem den uuddannede og uvidende til den lærde og gennem den ydmyge til 

den arrogante. I dag forstår I endnu ikke, hvad der venter jer, men i morgen vil I vide det, og I vil frivilligt 

begive jer ud for at gå til de provinser, der (stadig) sover i dag, og som i morgen, når de modtager Mit 

Guddommelige Budskab, vil være klar til at følge Mig. 

49 I dag venter I med længsel på at jeres Mester skal komme ned for at undervise jer og minde jer om 

tidligere tiders lære. Du lever opmærksomt, med et villigt øre og et hjerte, der banker i kærlighed til mig. 

Dit sind er opmærksomt, klar til at tænke over mit ord, og bagefter husker du i stilhed mine råd og bud og 

forsøger at forstå dem for at omsætte dem i praksis. Så indser I, hvor ren Min lære er, og hvor vanskelig 

jeres opgave er, og I spørger Mig, om det er nødvendigt for jer, for at blive mere ivrige, at blive åndelige 

væsener først ved at smide den kropslige skal, som I bærer i dag, for I føler, at den er en hindring for jeres 

åndelige opstigning og opfyldelse af jeres mission. Men jeg siger til dig, at du skal tage imod dette omslag 

med kærlighed og bruge det med dygtighed. Jeg har ikke skabt det forgæves og givet det til dig. Hvis du 

forstår at lede den, vil den være din medarbejder, og du vil kunne værdsætte og nyde din eksistens på 

jorden gennem den høst, du får fra din kærlighedssåning med dine brødre. 

50 Tag mig som eksempel og gør mirakler, da I er mine udvalgte. Vær læger og rådgivere for jeres 

brødre, fortalere og forbedere for mennesker, og læg hele jeres sjæl i jeres arbejde for at bringe dem i 

sikker havn, så de kan føle, at de går på sikker grund på genoprettelsens vej. 

51 Gå ud på de marker, jeg har forberedt, og plant frøet i dem. Løsn jorden som en god landmand 

med din kærlighed, for menneskets hjerte er forhærdet, og du må bearbejde det tålmodigt. - Når du har 

mødt ustyrlige ånder, har du ønsket at undgå dem og sagt: "Han hører ikke til dem, som Gud søger; han vil 

have ydmyge hjerter." - Ved I ikke, at det er netop disse hjerter, som jeg er kommet for at søge og 

forvandle? Jeg spørger dig: Da du kom til Mig, var dit hjerte da allerede som et hjem eller et tempel for 

Mig? Vend blikket tilbage og erkend, at du allerede har lagt din tunge byrde fra dig, og at du er blevet 

genfødt til det sande liv. 
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52 Hvorfor tvivler I nogle gange på Min manifestation gennem det menneskelige intellekt og kræver 

beviser fra Mig, og hvorfor mangler I tro, så længe I ikke ser den tjeneste, I beder om, blive opfyldt? I 

ønsker at høre Mig tale på et mere valgt sprog for at tro på og blande jer i Mine høje råd. Jeg spørger jer: 

Er I allerede på toppen af åndelighedens top for at kunne fortolke Mine inspirationer? Er du allerede så 

højt udviklet, at du kan læse Min Vilje i Min Ånd? - I er stadig for små til at forstå mig, men jeg leder jer 

på den vej, der vil føre jer til åndelig kontakt med mig, så I kan kende min hemmelighed. 

53 I har nedvurderet den mission, som jeres ånd er blevet betroet, selv om jeg har givet jer jeres egen 

skæbne, som skal føre jer til fred og det evige livs fuldkommenhed. 

54 Hvis du er ydmyg, vil du blive stor. Storhed ligger ikke i arrogance og forfængelighed, som mange 

tror. "Vær blid og ydmyg af hjertet", har jeg altid sagt til jer. Kend Mig som Fader og elsk Mig, søg ikke 

en trone til din kropsskal eller et navn, der adskiller dig fra andre. Bare vær et menneske blandt andre 

mennesker og hav god vilje i dig. 

55 Udrust jer selv, så I kan se mig i al min herlighed og vidne om mig; og i takt med at I stiger 

åndeligt, vil jeg udgyde min viden i jer. 

56 O I mennesker, som ikke har været i stand til at løsrive jer fra verdens forfængelighed for at 

opfylde åndens love! I elsker denne jord, som giver jer tårer, og I kommer til den igen og igen uden at 

forstå det formål, som I er blevet sendt til. Jeg siger til jer: opfyld jeres mission og forbered jer på rejsen til 

det land, som jeg har lovet jer, så I kan høre min Faders stemme, som byder jer velkommen og giver jer 

den hvile, som I har opnået gennem jeres gerninger af kærlighed og barmhjertighed for jeres brødre. 

57 Frygt ikke for prøvelserne i denne tid. Bevæbn jer med styrke og hjælp jeres naboer. Du vil finde 

mange blandt dem, som smerten har afskrækket. Du vil se dine brødre i angst og vil have helbredende 

balsam til alle, et ord af styrkelse og opmuntring og en stråle af lys fra din Fader. Gør smerten hos dem, 

der lider, til din egen, så har du delt lidelsen med dem og givet dem kærlighed og barmhjertighed. 

58 Til jer, der græder i stilhed, siger jeg: Salige er de, der kommer for at søge trøst. I har ikke bedt om 

symboler eller billeder for at bede, fordi I ved, at jeg er med jer, og I har fundet mig i jer. Jeg har givet din 

krop og din ånd kraft. 

59 Salige er de, som forstod at lede skarer, og som, da de følte korsets byrde, søgte Mig som hjælper. 

Jeg oplyser vejen for alle væsener, der lever i de åndelige og materielle regioner. I skal ikke betragte 

hinanden som fremmede, men give hinanden varme og elske hinanden i sandhed; thi hvis I elsker jeres 

brødre, har I elsket mig. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 48  
1 I skarer, der søger skyggen af det brede træ, hvor I kan hvile - her hører I mit ord, som giver jer 

trøst og styrke, så I i overgivelse kan overveje den vej, I skal gå. 

2 Når du føler, at din ånd bliver svag, så bed Elias om hans stav, så du kan støtte dig til den og nå 

frem til Faderens krystalklare kilde, hvor vandet fra hans kærlighed og visdom flyder over som en 

opmuntring og til glæde for dem, der går på vej. 

3 Jeg lærer jer at bygge det sande tempel; for der er mange, som har bygget helligdomme uden at 

have givet dem troens fundament. Mit tempel skal være som et træ, hvis grene spreder sig kærligt ud over 

hele universet, hvor fuglene jubler på forskellige måder og med deres stemmer forenet danner en 

harmonisk, sød og fuldkommen koncert, som de tilbyder Skaberen. I dette vil din ånd stige op for at søge 

sin Herre - som Fader, som Mester, som Læge; men du skal aldrig søge ham som Dommer. 

4 Den sande Gud vil blive elsket på en sand måde, de falske guder vil blive ødelagt, og de urene og 

ufuldkomne kulter vil vige for tilbedelsen af Ånden, som vil være en kærlighedssang til Faderen. 

5 Sandelig, siger jeg jer, jeg har talt meget til jer i denne tid, men nogle gange forstår I mig ikke, og 

andre gange lader I mig kun tale i tomrummet. Ikke desto mindre vil ekkoet af dette himmelske ord ikke 

gå uhørt hen og vil blive hørt af mennesker i hele universet. 

6 Hvis det åndelige blev forvandlet til materielle ting, ville I i dette øjeblik se jer selv sidde ved et 

bord af enorme dimensioner, og foran hver enkelt af jer ville I se mit ords brød, repræsenteret af udvalgte 

fødevarer. 

7 De, der efterhånden bliver åndeliggjort, fortæller mig, at de ikke vil bytte Mit Ord ud med den 

lækreste og mest fristende mad. De, som endnu ikke har været i stand til at overvinde deres materialisme, 

ville foretrække, at deres Fader i stedet for at give dem åndelige gaver og goder, ville give dem verdens 

rigdomme i overflod. 

8 Hvor mange har ikke forladt maden på Mit bord, som Jeg tilbød dem med så megen kærlighed, 

uden at have rørt ved den? Hvornår vil de nogensinde igen opleve en nådetid som den nuværende, hvor de 

var bestemt til at komme til jorden for at høre mit ord? - Det er hårde sten, som har brug for storme og tid 

til at blive slidt ned. Deres arv vil blive tilbageholdt fra dem, så længe de ikke ved, hvordan de skal vogte 

og værne om den. Men de vil få det igen, for jeg har sagt jer, at det, som Faderen giver sine børn, vil aldrig 

blive taget fra dem, men kun blive gemt tilbage til dem. 

9 Det er det mægtige træ, i hvis skygge vandrerne hviler sig for at komme til kræfter efter deres 

trætte vandring ved at spise af dets frugter. 

10 Under dette træ venter jeg på alle; nogle vil vende tilbage tilfredse med den udførte opgave, andre 

med hængende hoveder og tomme hænder. 

11 Da freden forlod jeres hjerter, og tårerne løb uophørligt ned ad jeres kinder, begyndte I at tænke jer 

om for at erkende årsagen til jeres tristhed. Så afslørede din samvittighed dig, at årsagen til din tristhed og 

manglende fred skyldtes den ringe åndeliggørelse, du havde fået, den manglende opfyldelse af din 

mission, den manglende kærlighed og barmhjertighed over for dine brødre i dine livsopgaver. 

12 Jeres nuværende liv har været forsoningen for dette; for I ved ikke, hvor mange synder, som I har 

plettet jeres sjæl med i tidligere liv, som I renser jer for i dag. Det er grunden til, at I ikke har haft fred i 

jeres hjerter. 

13 De, der har mistet selv den sidste rest af fred, kæmper hårdt for at genvinde den og kommer til den 

erkendelse, at denne nåde kun findes på retfærdighedens og godhedens vej, som jeg i hvert øjeblik peger 

menneskene på gennem samvittigheden. Derfor stræber de, der har hørt mit ord, efter at følge mit spor, 

fordi de ved, at der er fred på min vej, og når en vanskelighed eller et besøg kommer, er min 

barmhjertighed nær for at løfte dem op. 

14 Min lov kræver ikke overmenneskelige ofre, den betyder ikke slaveri, og den binder heller ikke 

nogen med lænker. Det er ganske vist et kors, men et kærlighedens kors, et kors, hvis vægt styrker snarere 

end udmatter. 

15 Husk, at du ved forskellige lejligheder i dit liv har følt sand fred, og du vil indse, at det skete, da du 

gjorde det gode, da du tilgav, da du forsonede dig med nogen, da du forlod din behagelige seng for at gå 

hen til en syg person for at give ham trøst. Der var et øjeblik fred i mit rige i din ånd. 
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Til jer, som jeg lærer at bevare freden hele livet igennem, siger jeg jer i sandhed, at jeres opgave fra 

tidernes morgen har været at bringe fred til jeres brødre. Derfor beder jeg jer, hver gang jeg giver mig til 

kende for jer, om at bede for menneskene; for jeres sjæle forenet i én tanke og i samme hensigt vil nå 

hjerterne som et åndedrag af lykke og fred. I har også modtaget instruktion og autoritet til at give indre 

fred, lys og ro til de væsener, der bor usynligt (for jer) i den åndelige dal. 

16 Verdens veje er fulde af farer og fristelser. Derfor falder ånderne ofte under verdens og materiens 

herredømme, selv om de er kommet ud fra Mig fuld af lys, af viden og forudanelse, med våben og midler 

til at forsvare sig selv og til at sejre. 

17 Jeg fandt dig besejret, men du lyttede til min stemme, der søgte dig med venlighed, og du rejste dig 

op fuld af tro og håb. Sandelig, siger jeg jer, der skal ikke være nogen, der er tabt eller besejret, som ikke 

hører denne stemme, når tiden kommer. 

18 På den tid vil de, der var mest fjerntstående, de mest fortabte, være dem, der vil elske Mig mest 

inderligt og følge Mig. 

19 Min kærligheds mejsel vil hugge de hårdeste klipper. 

20 For at nå dette mål søger jeg jeres ånd, fordi den kan forstå Min Lære; men først måtte jeg tale til 

jeres hjerte, idet jeg begrænsede Mig selv gennem stemmebæreren og menneskeliggjorde Mit Ord. Dette 

er den fase, der vil føre jer op til samtaler fra ånd til ånd. Så vil det være Min åndelige stemme, der 

kommer til dig som en inspiration, som vil vise dig vejen til din renselse; for din krop er sommetider en 

tung kæde eller et tæt slør, der ikke tillader dig at se ud over det materielle. 

For at hjælpe jer med at vinde i denne kamp har I her Min guddommelige inspiration, som af kærlighed 

til jer er omdannet til menneskelige ord, der kommer til jer som en kærtegn for sindet og hjertet. 

21 Det er mindedage, og det er derfor, I har givet jer selv til hengivenhed og forberedelse. Åh, hvis du 

blot kunne bevare denne spiritualitet i hele dit liv uden at forfalde til fanatisme; hvor stor ville din 

udvikling ikke være. 

22 Der er glæde i disse menneskemængders hjerter, fordi de ved, at de har det himmelske festmåltid 

foran sig, hvor Mesteren venter på dem for at give dem det sande livs brød og vin at spise og drikke. 

23 Det bord, som Jesus samledes omkring med sine apostle på den tid, var et symbol på himmeriges 

rige. Der var Faderen omgivet af sine børn, der var maden, som repræsenterede liv og kærlighed; den 

guddommelige stemme lød, og dens essens var verdensomspændende harmoni, og den fred, der herskede 

dengang, var den fred, der findes i Guds rige. 

24 I har forsøgt at rense jer selv i disse andagter, idet I har troet, at Mesteren ville give jer et nyt 

testamente i sine ord, og sådan er det også: I dag tillader jeg jer at mindes det brød og den vin, hvormed 

jeg repræsenterede mit legeme og mit blod. Men jeg fortæller jer ligeledes, at i denne nye tid vil I kun 

finde denne næring i den guddommelige betydning af mit ord. Hvis I søger Mit Legeme og Mit Blod, må I 

søge dem i det guddommelige i skabelsen, for Jeg er kun Ånd. Spis af det brød og drik af den vin, men 

fyld også mit bæger, jeg vil drikke med jer: Jeg tørster efter din kærlighed. 

25 Bring dette budskab videre til jeres brødre og lær, at blodet, da det er liv, kun er et symbol på det 

evige liv, som er sand kærlighed. - Gennem jer begynder jeg at oplyse menneskeheden med mine nye 

åbenbaringer. 

26 Mænd og kvinder, børn, unge mænd og gamle mænd vil udgøre Kristi apostolat i denne tredje æra. 

Men jeg siger jer sandelig, mere end hjerter - det vil være ånden, jeg søger. 

Selv om ikke hele menneskeheden hører mit ord, ønsker jeg, at de skal føle mit nærvær i denne 

velsignede time. Familiefædre i deres hjem, de syge i deres lejr, dem, der hungrer efter retfærdighed, dem, 

der er straffet af mennesker, dem, der ikke har fred i deres hjerter, de krænkede, de fattige - alle sammen, 

gå stille ind i min helligdom, så I kan høre jeres Herres stemme sige til jer: "Fred være med jer!" 

27 Folk, i dette øjeblik omgiver Mine apostle, som nu er i Ånden, Mig i det usynlige - som dengang: 

Peter, Johannes, Jakob den Ældre og den Yngre, Thaddæus, Thomas, Matthæus, Bartholomæus, Simon, 

Filip, Andreas og Judas, som er fyldt af smerte. De ledsager mig alle i dette nye måltid. Hvilket andet sted 

på jorden kunne du blive vist det billede, som jeg viser dig? - I vil blive vist billeder uden liv, mens jeg kan 

få disse ånder til at manifestere sig i livets og lysets fylde. 

28 Som på det tidspunkt er der glæde og samtidig smerte i Min ånd, for ikke alle Mine børn er endnu 

frelst. 
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29 Når I hører Mit Ord fortælle jer, at I sidder ved Mit bord, kan jeres tanker ikke slippe væk fra den 

discipel, der i et øjeblik af forvirring forrådte sin Mester og sine brødre; så spørger I jer selv, om der også 

vil være en forræder til den tid, og jeres ånd spørger Mig: "Måske bliver det Mig?" - Tårer kommer til dine 

øjne, og du beder mig om styrke til aldrig at falde i fristelse. Sandelig, siger jeg jer, også i denne tid vil der 

være dem, der forråder mig, men det vil ikke ske i mit legeme som i den anden tid, men de vil søge at 

skjule sandheden i min lære med deres gerninger og få menneskene til at tro, at det, der har været en lære 

af guddommelig visdom, er bedrag. 

30 I lover alle at elske mig og følge mig selv til døden; men jeg siger jer, at I skal våge og bede, for 

Judas havde også lovet at give sit liv for mig. 

31 Hvis Min fysiske tortur varede en nat og en dag, og døden afsluttede legemets pine, så føler Jeg nu 

i ånden smerten hos alle dem, der lider; i hver eneste anklaget er Jeg dømt af jordens dommere, og i hver 

eneste fængselscelle er Jeg indespærret i hjertet på dem, der lider denne forsoning. Græd ikke kun ved 

mindet om de smertefulde timer, som Jesus oplevede på jorden, for Min lidelse er stadig ikke forbi. 

32 Din ånd begynder allerede at dele Min sorg, da den indser, at den stadig skal gøre sig fortjeneste 

gennem sine gerninger af kærlighed og barmhjertighed for at opnå den lyksalighed og fred, som Mit Ord 

lover den, der følger Mig til det sidste. 

33 Løft din ånd i simpel bøn, for bøn er forbindelse og nærhed til Herren. 

34 Denne nadver er lavet af kærlighed, glem det ikke. Tag brødet fra bordet og del det med jeres 

brødre, og når I alle er i evigheden, vil I forstå, at denne åbenbaring, som jeg giver jer nu, var et symbol på 

evigt liv. Kom, I skarer, for hvis der i den anden æra kun var tolv, der satte sig til bords ved mit bord, vil 

der i dag være hundrede og fireogfyrre tusinde; men mit kærlighedskald er for alle mennesker. Jeg ønsker, 

at I alle skal ledsage mig i denne tid. 

Nogle skælver ved mit ord, nogle græder, og andre føler sig uværdige til at høre det. Jeg, som ved, 

hvem hver enkelt af jer er, siger jer, at blandt dette folk, som nu strømmer til for at høre min lære, er der 

også dem, som fik mirakler i sin tid for at tro på mig; at der er dem, som tvivlede på Jesus, og også dem, 

som råbte op over for Pilatus: Korsfæst ham, korsfæst ham, korsfæst ham! 

35 Mange så Mig gå til Golgata med korset på Mine skuldre uden at vide hvem de fulgte, og de så 

Marias tårer uden at vide hvem hun var, der græd. Se, hvordan jeg nu underviser på ny og forvandler dem, 

som dengang ikke kunne genkende mig, til mine disciple. 

36 På korset bad jeg om tilgivelse for jer, fordi I ikke vidste, hvad I gjorde. Denne tilgivelse kom til 

udtryk i en ny mulighed, som Faderen giver jer for at åbne jeres øjne for sandheden, for at frelse jer selv 

og for at nærme jer mig. Men på trods af Min barmhjertighed over for jer er der stadig nogle, som søger 

efter ufuldkommenheder i Mit Ord for at have en grund til ikke at tro og ikke følge Mig. Men sandelig, 

siger jeg jer, i den åndelige essens af mit ord er der ingen fejl overhovedet, mens jeg med dette uanselige 

og enkle ord har slettet mange fejl fra jeres hjerter. 

37 I er alle underlagt min dom. Der er intet, der vil bevæge jer mere end Min kærligheds 

barmhjertighed over for jer; for Min dom er af kærlighed. 

38 På den tid åbnede Josef af Arimatæa portene til sit hus, så Mesteren kunne fejre påsken hos ham i 

selskab med sine disciple, da de endnu ikke vidste, at lammet, der skulle ofres ved denne fest, ville være 

Jesus. 

39 Nu beder jeg jer om i jeres hjerter at forberede kroen, hvor jeg går ind for at minde jer med Mit 

Ord om de gerninger og den instruktion, som jeg derefter forseglede med Mit Blod. Men begrænser jer 

ikke til kun at mindes Min lidelse i disse mindedage. I må bygge en helligdom i jeres inderste væsen, hvor 

I for evigt vil huske den lektion i kærlighed, som Kristus bragte jer til jorden. Dette fristed vil være 

uforgængeligt i de storme, der har til formål at ødelægge menneskehedens tro. 

40 I dag lader jeg Min Røst blive hørt i mange provinser, byer og landsbyer, så mange kan blive 

kaldet. På min måde sår jeg balsam, trøst og fred i hjerterne, vækker håb hos dem, der troede, at de var 

fortabte for nådens liv, og giver liv til dem, der var døde i last og synd. 

41 På den tid gik jeg også fra den ene provins til den anden, og min tilstedeværelse vakte glæde blandt 

de trængende, de syge og de åndeligt fattige. Ikke alle fulgte mine skridt, men de forblev som levende 

vidner til de mirakler, jeg udførte på dem. Mænd, kvinder og børn kom til Jesus, deres sørgmodige 

ansigter og deres klagesang talte til mig om deres elendighed og lidelse. De havde hørt rygter og nyheder 
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om mine mirakler og ventede spændt på rabbineren fra Galilæa for at række deres hænder ud til ham og 

bede ham om beviser på hans kraft. 

De var enkle hjerter, men der var andre, de skriftkloge, lovlærerne og farisæerne, som i deres uvilje mod 

Jesus til sidst krævede, at han skulle vise dem sine hænder for at se, om de viste den kraft, hvormed han 

helbredte de syge ved blot at røre ved dem. 

42 Min medfølelse var for alle uden forskel. Jeg var Faderen, der kom for at befri alle sine børn for 

deres smerte. Jesus, Lægen, var al balsam, og det var ikke nødvendigt for ham at røre ved en syg persons 

krop for at gøre ham rask. Nogle gange - for at give folk et bevis på, hvad troen er i stand til - tillod jeg en 

syg person at komme hen til mig og røre ved mit klæde for at gøre ham rask. 

43 I vores tid er det ikke længere Jesus, der kom til jeres verden for at søge efter syndere og 

nødlidende. Nu er det Jesu Ånd, der giver sig selv til kende for menneskeheden for at finde de nye disciple 

blandt denne tids mennesker, som vil være ham trofaste indtil enden. Ved et åndeligt bord har han tilbudt 

dem brød og vin, usynlige for menneskelige øjne, men virkelige for Ånden. Mange af dem, som i dag 

hører mit ord ivrigt i dag, troede mig engang ikke; men jeg beder jer: Hvilke mirakler og hvilke tider 

venter de på, som, selv om de hører Mig nu, ikke tror på Min manifestation? De tvivler, fordi jeg 

manifesterer mig gennem uuddannede og enkle mennesker og ikke gennem lærde eller teologer; men jeg 

siger jer, at I altid vil finde mig blandt "de mindste af disse". 

44 De, der har forstået værdien af dette ord og har undersøgt det, indtil de har fundet dets 

guddommelige betydning, er dem, der vil vogte det som spiritusfrøet, som de skal sprede blandt 

mennesker i morgen. 

45 I første gang hørte I Herrens stemme i det Allerhelligste, i anden gang gav Jeg jer Mine 

kærlighedsundervisninger i Jesu ord; nu hører I Mit ord gennem en menneskelig stemmebærer, og i 

morgen vil det være Min inspiration, der oplyser enhver ånd i en yderst intim forening mellem Faderen og 

Hans børn. 

46 I anden gang fortalte jeg jer: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af ethvert ord, der kommer 

fra Gud." Derfor var det brød, som jeg bragte mit legeme til skue med, kun et symbol. I dag siger jeg til 

jer: Tag mit ords brød, drik vinen af dets åndelige betydning, og du vil blive næret for evigt. 

47 Forstå, at jeg kommer fra fredens rige til tårernes dal, jeg stiger ned fra de retfærdiges bolig for at 

tale til syndere. Jeg bærer ikke en konges krone eller scepter, jeg kommer ydmygt for at give mig selv til 

kende for jer gennem en klodset krop, som jeg forvandler med mit lys og overrasker jer med den 

ubegrænsede sandhed i min undervisning. 

48 Jeg skammer mig ikke over jer, og på trods af jeres synder og ufuldkommenheder vil jeg aldrig 

benægte, at I er mine børn, fordi jeg elsker jer. Det har snarere været folk, der skammer sig over Mig, når 

de fornægter Mig ved mange lejligheder. 

49 I dag udgyder jeg min Ånd blandt jer, så I kan lære at tilbyde mig en åndelig og enkel tilbedelse, 

fri for materialisme, traditioner og fanatisme. 

50 I, som har styrtet de falske guder, som I tilbad i tidligere tider, vil vide, hvordan I skal træde ind i 

den helligdom, som jeg i øjeblikket er ved at forme i jeres sjæl med mit ord. 

51 Jeg ser i jeres hjerter ønsket om, at jeg skal blive hos jer og undervise jer i denne form hele tiden; 

men det må ikke være sådan, for hvis jeg imødekom jeres ønske, ville I ikke gøre nogen anstrengelser for 

at søge mig gennem jeres kærlighedsarbejde, og I ville være tilfredse med at lytte til min undervisning. 

52 Fra gammel tid har jeg sagt jer, at mit rige ikke er af denne verden, og sandelig siger jeg jer, at 

jorden heller ikke er jeres hjem i åndelig henseende. Faderens rige er i hans lys, i hans fuldkommenhed, i 

hans hellighed. Dette er dit sande hjem, dette er din arv. Husk, at jeg sagde til jer, at I er arvinger til 

himmeriges rige. 

Denne planet er som en bolig, der midlertidigt giver jer husly, hvor jeres sjæl udsættes for prøvelser for 

at blive renset, så når den vender tilbage til det åndelige hjem, vil den have opnået fremgang og fremskridt. 

Derfor skal I ikke spørge jer selv: "Hvorfor har jeg ikke fundet fuldkommen fred og lykke i denne 

verden?" Sandelig, siger jeg jer, ikke engang de rene har fundet sand fred i denne jorddal. 

53 Hvis denne jord ville give jer alt det, I ønsker, hvis der ikke var de store åndelige prøvelser på den 

- hvem af jer ville så have lyst til at komme ind i mit rige? 
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Du må heller ikke bespotte eller forbande smerten, da du har skabt den med dine overtrædelser. Bær det 

med tålmodighed, og det vil rense dig og hjælpe dig til at komme tættere på Mig. 

54 Er du klar over, hvor rodfæstet du er i denne verdens herligheder og tilfredsstillelser? Der vil 

komme en tid, hvor ønsket om at fjerne dig fra den vil være meget stærkt. 

55 Den, der er i stand til at klare sine prøvelser gennem åndelig ophøjelse, oplever fred i denne 

overvindelse. Den, der vandrer på jorden med øjnene rettet mod himlen, vil ikke snuble, og hans fødder vil 

ikke blive skadet af tornene på forsoningens vej. I, som hører mig, bær jeres prøvelser med kærlighed, så I 

kan blive et eksempel. Søg at komme mere og mere frem i din perfektion. For hvis det ikke var sådan, 

hvorfor er I så kommet til denne dag? Hvorfor har I forladt jeres arbejde for at sidde på disse hårde 

bænke? Fordi du er på jagt efter fred, efter lys, efter balsamets helbredende kraft. 

Blandt disse skarer er der dem, der søger Min visdom og Mine åbenbaringer for at bringe dette 

budskab videre til provinserne i morgen. Der er også dem, som har syndet meget, og som har sagt til mig 

med tårer i tårer: "Fader, vi er ikke værdige til at høre dit ord." Men jeg siger jer, at jeg er kommet netop 

for jeres skyld, for dem, der er kommet væk fra udviklingens vej. Jeg er aldrig kommet for at søge de 

retfærdige på jorden - de er allerede frelst. Jeg søger dem, som ikke længere finder styrken i sig selv til at 

redde sig selv; dem giver jeg min velsignelse og min ømme kærlighed. 

56 Hvis nogen af jer har fået at vide, at hans ånd er tabt på grund af hans synder, og han stadig ønsker 

at rette op på sine fejl og redde sig selv, så kom til mig, og jeg vil give ham min tilgivelse og oprejse ham 

til et nyt liv. Han vil blive som Lazarus, der stod op, da han hørte Jesu stemme sige til ham: "Stå op og 

gå." 

57 Ligeledes søger jeg den uvidende til at åbne Sandhedens Bog, "Det Sande Livs Bog", for hans 

øjne. Jeg ønsker, at de, som tidligere fornægtede Mig og bespottede Mig, i dag skal rejse sig blandt 

menneskene og danne et folk, som er et eksempel på åndeliggørelse, ydmyghed og næstekærlighed, som 

vidner om Min instruktion gennem kærlighedsarbejde for deres brødre. 

58 Jeg kan se, at I gør brug af min undervisning, men I er stadig langt fra fuldkommenhed. I er stadig 

svage, for I tager ikke tre skridt, og allerede nu er I fristet til at falde. 

59 Vær stærk, og hvis jeres forældre eller jeres børn dømmer jer forkert på grund af Min 

undervisning, så giv bevis på fasthed og tro, og frygt ikke, for Min kraft og jeres eksempel vil overbevise 

dem om denne sandhed. Hvis nogle af dem, der fejlbedømte jer, forlod denne verden uden at I omvendte 

dem, så fortvivl ikke, for det frø, I plantede i dem, tog de med sig i deres ånd, og det vil blomstre i andre 

verdener. 

60 Fatter den undervisning, som jeg gav jer i den anden æra med min lidenskab. Jeg inviterer jer til at 

huske og reflektere over denne undervisning sammen med mig. Husk, at jeg kun vil tale til jer om dem et 

par gange mere. I ved ikke, hvad der kommer bagefter, men I må forberede jer på at modtage de nye 

åbenbaringer, som jeg vil give jer. 

Når disse erindringsdage er kommet for jer, og I ønsker at have fred i jeres ånd og behage jeres Herre, 

så gør barmhjertighedsgerninger for de nødlidende, tilgiv jeres fjender og hav "uafsluttede regnskaber" 

med ingen; for hvis I havde anger i jeres ånd i de øjeblikke, hvor jeg taler Mine syv ord (på korset), hvor 

bitre og smertefulde ville disse ord så ikke falde i jeres hjerte! For så vil jeres samvittighed fortælle jer, at 

da jeg bad jer om vand til at slukke min tørst, gav I mig galde og eddike at drikke. 

61 Bed, for I lever i en tid med fristelser og forførelser, og I ved ikke, om de, der er i fred i dette 

øjeblik, ikke vil være uvenner eller bespotte Gud inden for få øjeblikke. Husk altid på det, jeg siger til jer i 

dag, så I altid kan være klar i (åndelig) årvågenhed og bøn. 

62 Se, hvordan Min Guddommelige Essens er i stand til at nå jer gennem en synders læber. Er dette 

ikke et mirakel af kraft og kærlighed? Det sker, fordi jeg er ham, der får vand til at bryde frem fra klippen 

og lys fra mørket. 

63 Gennem ydmyge mæglere har jeg talt til "de mindste af disse"; for hvis verdens herrer havde 

overbragt dette budskab til menneskeheden - sandelig siger jeg jer, ville I være forblevet uden kendskab til 

jeres gaver og uden embeder at udføre. I ville ikke have spist af denne festmiddag og ville have måttet 

nøjes med at se festen fra afstand. Gennem disse intellektuelle organer (stemmebærerne), som ikke er 

berørt af teorier, videnskaber og religiøse fordomme, har jeg derimod opfordret hele menneskeheden uden 

at favorisere nogen på grund af social klasse, nationalitet, religion eller sprog. 
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64 Min stemme kommer fra Åndens rige, hvor jeg er konge, fra det paradis, hvor I alle vil være 

sammen med jeres Herre, når I ligesom Dimas fra jeres kors ydmygt og med tro siger til mig: "Herre, husk 

mig, når du er i dit rige". Dit kors er det kors, som jeg betroede dig, da jeg gav dig denne mission: at 

undervise, at helbrede de syge, at trøste, at give mine guddommelige budskaber til menneskeheden. Denne 

mission er vanskelig, fordi den indebærer ansvar, fordi den er følsom, fordi den er støjende, og når I 

udfører den, vil de vantro, bagtalerne og hånerne, som ikke ønskede at finde sandheden i Min lære, 

komme over jer. 

65 På samme måde gik Jesus på lidelsernes vej og udholdt korsets byrde, som var langt mindre end 

den utaknemmelighed, som disse skarer udviste. 

66 Her er Mesteren, der minder sine børn om tidligere tiders gerninger og sætter dem i forbindelse 

med nutidens gerninger, så I bedre kan forstå min lære. Jeg ønsker, at denne lære skal spredes over hele 

verden, at den skal oplyse menneskeheden, så den kan vågne op og begynde at danne ét hjem, én familie i 

verden, når den står over for et liv, som den ikke kendte. Det vil være det sande Israels folk, Guds folk, 

hvor forskelle i afstamning, sociale klasser og stammer vil forsvinde, fordi de alle vil være grene, der 

kommer fra én stamme, hvor alle opfylder min lov, der siger: "Elsk hinanden". 

67 I, som har taget dette kors på jeres skuldre, erkender det ansvar I har for at vise menneskeheden 

sandheden om Min manifestation og Mine mirakler. Derfor kræver jeg af jer, at I har et ædelt sind og 

fuldkommen viden om, hvem I er i forhold til Gud og menneskeheden, og derfor giver jeg jer min 

undervisning i åndeliggørelse. 

68 Forbered jer på denne måde, og I vil være de gode soldater i denne kamp, de sande israelitter i 

åndens ånd, de trofaste disciple. Spar ikke på kræfterne for at bevise sandheden i dette ord. Glem ikke, at 

Kristus lod sit legeme blive ødelagt for at vidne om den sandhed, han forkyndte, for at kunne vidne om 

den sandhed, han forkyndte. Hvorfor skulle han have forsvaret dette legemes liv, når han tidligere havde 

sagt, at hans rige ikke er af denne verden? - På samme måde tror du også, at for at opnå det evige liv, der 

venter din ånd, kan man ofre mange ambitiøse mål for det. 

69 Hvis du ønsker at fjerne de mørke pletter, som din bror bærer i sin sjæl, må du først selv blive 

pletfri; hvis du ønsker at opnå tilgivelse, må du først tilgive. 

70 Hvor smukt vil det ikke være for din sjæl, når dens sidste øjeblik på jorden er kommet, og ånden, 

fyldt med fred, kan sige til Faderen: "Herre, alt er fuldbragt!" 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 49  
1 Din bøn stiger op til mig som blomsterduften, og jeg tager imod den. 

2 Lad din ånd nyde det evige livs brød. Dette er ikke den første instruktion, som Min Guddommelige 

Ånd giver jer; som menneske har Jeg allerede afsløret Mig selv på et andet tidspunkt for at lære jer at 

udvikle ydmyghed, at leve for at gøre godt mod andre og at dø på kærlighedens kors. Når du hører mit ord, 

virker det på dig som om det er den første instruktion, din ånd modtager, fordi du ikke forstod den 

tidligere undervisning. I dag kommer jeg på ny for at søge de syge, som alle er mine børn, fordi I alle 

stønner i denne forsoningsdal, og jeres klager når mig. 

3 Når smerten bliver meget stærk, så husker mennesket Gud - uanset hvor ligeglad og koldt det har 

vist sig over for Min lære - så vender det sine øjne mod Mig i ønsket om Min barmhjertighed og sender i 

sin fortvivlelse denne bøn: "Herre, hvorfor giver Du mig ikke det, som jeg så meget beder Dig om? Hvis 

du ikke kan høre min bøn, så forkorte mine dage på jorden, for det nytter ikke noget at være på jorden for 

at lide." Hvor meget uvidenhed viser du ikke, når du taler sådan til din Fader, som er fuld af kærlighed til 

sine børn! 

4 Det er derfor, at jeg bringer jer ud af ubegribelighedens mørke med min instruktion i denne tid, så I 

selv i den største smerte ikke vil afvige fra lysets vej. Snart vil du forstå, at jeg ikke har skabt dig til 

smerte, for lidelsen kommer ikke fra mig, men fra dig. Nu må du gå hele vejen for at genvinde det lys og 

den renhed, som du efterlod i flænger på stiens torne. 

5 Det er sandt, at dit liv er som et stormfuldt hav, som du midlertidigt frygter at synke i. Men 

eftersom I er sunket så dybt på grund af jeres ufuldkommenhed, så tro i det mindste på min tilstedeværelse 

og min kraft i de øjeblikke, hvor jeres prøvelser er meget svære. Giv mig ikke anledning til at tale til jer, 

som jeg gjorde til mine disciple i den anden æra, der rejste med mig i en båd, og som så havet skummende 

og Jesus sovende og sagde til ham, fulde af frygt og angst: "Mester, frels os, vi går under." Mit 

irettesættende svar var dette: "O I lidet troende!" 

6 Elskede mennesker, forstå min lære, orienter jeres liv efter disse disciples eksempel, for også I skal 

blive disciple. Husk, mine børn, at fra år 1950 vil I ikke længere høre dette ord. Brug den nu, så den kan 

rense dig, og du vil ikke længere være på syndens vej. 

7 Mit kærlighedsoffer i den anden æra viste jer, hvordan I kan vaske de pletter væk, som I bærer på 

jeres krop og sjæl, selv dem, som Sodoma og Gomorra efterlod jer som arv*. Jeg ofrede mig selv for at 

undervise menneskene, for at vise dem den vej af lydighed og kærlighed, som de kan opnå deres frelse på. 
* Dette er en henvisning til sodomitternes kardinalsynd, perversionen af det seksuelle, og dens fortsatte 

indflydelse til den dag i dag. 

8 Nu, efter at jeg har givet jer utallige lærdomme, er I udstyret til at redde jer selv og rense jer selv. 

Dengang fortalte jeg jer, at jeg ville vende tilbage blandt mennesker, og her er jeg i opfyldelse af mit løfte. 

9 Hvis alle, der hører dette ord, ikke føler Mit nærvær, er det fordi deres materialisme, deres synd og 

de ideer, der er rodfæstet i deres sind, adskiller dem fra Mesteren. Men et øjebliks omvendelse vil være 

nok til, at de kan føle Mig i deres ånd. Min kærligheds lys vil oplyse dem ligesom Peter, da han som svar 

på Mesterens spørgsmål bekendte Jesu guddommelighed. De vil gøre en ende på deres ugudelighed, vil se 

med rædsel på deres fortid og begynde et nyt liv - rent, nyttigt og værdigt. Derfor siger jeg jer, at I ikke 

skal dømme jeres brødre, når de kommer til jer med deres byrde af synder og laster. Afvis dem ikke, for 

denne hensigt ville ligne den gruppe, der fangede en kvinde i utroskab og bragte hende for Jesus for at 

teste Min retfærdighed. Hvilken alvorlig lektie jeg gav dem, der troede, at de var fri for synder i forhold til 

den utro kvinde, da jeg sagde til dem: "Den, der tror, at han er fri for synder, skal kaste den første sten på 

denne kvinde", og de trak sig skæmmende tilbage. 

10 Hvor må I være forstående, oprigtige og ydmyge, hvis I ikke ønsker, at jeg skal kalde jer 

hykleriske som farisæerne, som jeg kaldte hvidkalkede grave - smukt tilberedte udvendigt, men urene 

indvendigt. 

11 Mit blik er søgende og trænger ind i dit væsens dybder og i dit hjertes inderste fordybninger. Min 

barmhjertighed er klar til at optegne dine gerninger i dit livs bog, som skal være din domsbog. Sørg for, at 

den kun registrerer gode gerninger, så vil den fred, din ånd opnår gennem dem, være et forvarsel om store 

belønninger i det åndelige liv. 
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12 I dag husker I den dag, hvor Jesus blev anklaget af mennesker, og hvor selv børnene, der fulgte de 

voksnes eksempel, råbte i deres uskyld: "Korsfæst ham!" 

13 Jeg stod over for dommerne, og stor var glæden blandt dem, der ønskede min død, da jeg blev 

dømt til korsfæstelse. Som et lam, der skal ofres, bøjede jeg ydmygt min hals og accepterede martyrdøden, 

som der står skrevet. 

14 I dag står jeg endnu en gang foran mine dommere. Jeg viser jer Min Sandhed, så I kan undersøge 

den og dømme den, og jeg ved, at I vil finde fejl i den, som den ikke har, for at fordømme den bagefter. 

Døm mit værk, men lad alle dem, gennem hvem jeg har givet jer mit ord, være i fred. 

15 Der er ånder blandt jer, som har renset sig for deres store fejl fra oldtiden og i Israels skød indtil 

jeres dage på jorden, for at være rene, når de bor i det åndelige rum. Det er dem, der tror på mit nærvær i 

denne 

tid, og de vil være dem, der spørger forfølgerne af Mit Arbejde: "På grund af hvilke mangler har I noget 

imod denne undervisning?" Ligesom på hans tid spurgte Pilatus folkemængden: "Hvad anklager I denne 

mand for?" - Min stemme vil være tavs, ligesom Jesu læber var tavse ved den lejlighed, og jeg vil tillade, 

at mens nogle dømmer mit ord, vil andre forsvare det, for ud af denne kamp vil Lyset bryde frem. Mit 

kærlige blik vil omfavne alle, og min tilgivelse vil også gælde for alle. 

16 Jeg blev ført for Annas og Kajfas for at blive anklaget, derefter for Pilatus og Herodes for at blive 

dømt. Sandelig, siger jeg jer, i denne tid vil mit værk, mit ord, komme for det høje råd og derefter for den 

nye Pilatus for at blive dømt. Der vil være statsembedsmænd, som tror på Min nye proklamation og på 

dette budskab; men af frygt for verden vil de forblive tavse og tillade, at Min Lære og Mine tilhængere 

bliver forfulgt, mens de vasker deres hænder af det, men ikke de pletter, de har sat på deres sjæle. 

17 Et nyt kors vil blive givet til mig i den tredje æra. Det vil ikke være synligt for dødelige øjne, men 

fra dets højde vil jeg sende mit kærlighedsbudskab til menneskeheden, og mit blod, som er den åndelige 

essens af mit ord, vil blive omdannet til lys for ånden. 

18 De, der dømte Mig dengang, bringer i dag lyset til menneskers hjerter med deres ånd, der angrer 

for at gøre op med deres fejltagelser. 

19 For at Min lære kan sejre over menneskers ondskab, må den først blive pisket og hånet ligesom 

Kristus ved Skt. Fra hvert eneste sår skal Mit lys strømme for at oplyse mørket i denne verden uden 

kærlighed. Det er nødvendigt, at Mit usynlige Blod falder på menneskeheden for at vise den endnu en 

gang vejen til dens forløsning. 

20 Det kors, som I nu lægger på mig, er tungere end det fra den anden æra. Dengang kendte I ikke 

Kristus, nu kender I ham alle, og alligevel vil I fordømme ham. Denne gang vil du ikke se Jesus gispende 

under vægten af korset passere forbi dit hus. Du vil ikke se min Ånd tynget ned af vægten af dine synder. 

Men I vil høre Min stemme sige til jer: "Jeg tørster, menneskehed"; men Min tørst vil være kærlighedens 

tørst. 

21 Maria, Jesu kærlige Moder, vil ikke forene sine tårer med sin elskede Søns blodplet; men hun vil 

sende jer fra Himmeriget sin ømme kærlighed som alles Moder for jeres utaknemmelighed. 

22 Jeg vil ikke falde på vejen til mit nye Golgatha, og derfor er det ikke nødvendigt, at en hjælper 

kommer mig til undsætning, for jeg er den stærke blandt de stærke. Men Mit blik vil søge Mine disciple og 

forvente, at de vil være trofaste, som Min apostel Johannes var det. 

23 Velsignet er den, der forstår at fortolke korrekt, hvad Mesteren har sagt til jer i denne 

mindehøjtidelighedens time. Velsignet er I, som har lyttet til den guddommelige Mester på dette tidspunkt 

i hans undervisning om erindring. Det tætte mørke, der er dannet af menneskehedens synd, er en anledning 

for Mesteren til at omfavne martyriets kors og endnu en gang at gå lidelsens vej. 

I lever nu i den tredje æra, og I tilbyder stadig jeres Herre bitterhedens bæger; men jeg tager ydmygt 

imod det for at give jer endnu en lektion i kærlighed. Over mit ansigt løber blod og tårer, som jeg udgød af 

kærlighed til jer, og når I hører mine ord, kommer tårer også til jer, som tvinger jer til at huske og angre. 

Denne gråd renser dig og bringer dig tættere på Mig. 

24 I kvinder, som har sonet jeres overtrædelser, værer glade, for jeres onde skal fjernes fra jer, så at I 

kan blive stærke på livets vej. Du fulgte Magdalene, men efter dit fald omvendte du dig. Vær stærk, giv 

næring til din sjæl og krop og bliv helbredt. 
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25 Jeg er kommet til syndere, ikke til retfærdige; vær derfor ikke forargede. Jeg elsker alle mine børn, 

både raske og syge, rene og plettede, og jeg tager mig af dem alle. Et hjerte beder Mig om lys til sine børn, 

et andet går i forbøn for sin syge mor, og Jeg giver Min barmhjertighed til alle. 

26 Hvis I har grædt meget, så trøst jer selv; hvis andre af jer beder mig om følsomhed for at græde 

over jeres synder, så tag imod dem og berolig jer selv, for gråd er også lettelse og fred for det hjerte, der er 

belastet af anger og skyld. 

27 Husk: Da offeret var fuldført, og de, der havde forfulgt Mig, troede, at det lys, der havde oplyst 

Mine disciples vej, var slukket for evigt, og at alt ville være slut med at lade Min stemme forstumme, så de 

i hjertet af dem, der fulgte Mig, en uudslukkelig stråle af det evighedslys, der aldrig slukkes. For selv om 

nogle fejlvurderede Mig, elskede andre Mig, og da de vidste, hvordan de skulle følge Mig, da jeg lovede 

dem at komme igen, ventede de på Min genkomst, idet de holdt øje med og bad, og ved alle Mine 

manifestationer følte de Mit nærvær. 

28 Det vil være det samme i den nuværende tid. De, der er trængt ind i kernen af Min lære, vil fortsat 

se på og ærbødigt vente på, at Mine ord bliver opfyldt, mens de andre vil glemme den kærlighed, Jeg har 

vist dem, og Min iver efter at forløse dem. 

29 Jeg ser den smerte, der er i ethvert hjerte, og mens læberne er tavse, fordi de ikke kan udtrykke det, 

de føler, i ord, rejser ånden sig og har fællesskab med Mig. - Helt tæt på dit hjerte pulserer Faderens Ånd, 

vogter dig og velsigner dig. Jeg styrker også jeres mod, tørrer jeres tårer og velsigner alle jer, som er mødt 

op i dag for at høre Faderens stemme, som har fortalt jer, at efter år 1950 vil I ikke længere høre hans ord 

gennem det menneskelige sind. 

I er ligesom Mine apostle fra den anden æra, for de lyttede også meget til Mig. Bær Mit Ord i jeres 

hjerter, så I kan give det videre til dem, der ikke hørte Mig gennem en røstbærer. 

30 I på jorden mindes visse tidspunkter og dage, som minder jer om jeres Mesters store gerninger på 

hans vej gennem verden, og jeg er hos jer med mit væsen og mit nærvær i de øjeblikke, hvor I mindes 

mine gerninger. Men kun mennesker har deres bestemte dage til at fejre højtideligheden i min lidelses 

mindehøjtidelighed. I det åndelige fejrer man ikke disse begivenheder, for i evigheden er der ingen 

(bestemte) tider eller dage; der er kun én "dag", som fortsætter og aldrig slutter. Men mine guddommelige 

gerninger er til stede i ånden hos de retfærdige, som lever tæt på deres Skaber, og den tilbedelse, de 

tilbyder deres Fader, er ikke kun på bestemte tidspunkter, men til stadighed. 

31 O I disciple, I, som har deltaget i mit måltid og spist det evige livs brød, som jeres ånd længtes 

efter! I tror, at jeg dør hvert år og genopstår fra de døde; men det er kun i jeres fantasi, for jeg lever i 

evigheden. I tror, at Min Ånd stiger ned til lasternes huler og forsoningsstederne for at bringe lys til dem, 

der er gået på afveje, og jeg siger jer: Hvis I ønsker det, hvis I beder mig om det, vil jeg gøre det, for jeg 

giver altid mine nådegaver, så de fortabte kan finde vejen til deres frelse. Mit blik hviler altid på den, der 

bærer sin forsoningskæde, og Min Ånd er evigt til stede i alle verdener og på alle niveauer uden at gøre 

nogen forskel for nogen på grund af hans større eller mindre viden eller åndelige modenhed. 

32 Vid, mine nye disciple, at jeres hyldest og hyldest til Herren skal være konstant, uden at vente på 

bestemte tidspunkter eller dage for at tilbyde dem, ligesom jeres Faders kærlighed til jer er konstant. Men 

hvis I vil vide, hvordan I dagligt kan mindes Mine kærlighedsgerninger uden at falde i fanatisme, vil jeg 

fortælle jer det: jeres liv skal være en konstant hyldest til Ham, som skabte alting ved at elske hinanden. 

33 Hvis I handler således, vil jeg give jer det, som I ydmygt beder mig om: at jeres overtrædelser må 

blive jer tilgivet. Jeg trøster jer og giver jer lindring, men jeg siger til jer: Når I opdager jeres fejl, og jeres 

samvittighed dømmer jer, så bed, ret jeres fejl, giv jer selv styrke, så I ikke begår den samme synd igen, og 

I behøver ikke at bede Mig om tilgivelse flere gange. Mit ord underviser jer, så I kan stige op og give 

adgang til lyset og åndeliggørelse. 

34 Denne undervisning er den vej, der fører dig til mig. Ønsker du at nyde det lovede kongerige? - Jeg 

minder jer om den pagt, I har indgået med mig for evigt, og jeg genopliver den, så denne pagt ikke må 

blive brudt. Jeg spørger jer, I israelitter: Vil I gå ind i det evige liv og være sammen med mig? - Føl mig 

nu, mens jeg bekræfter og opfylder profetierne og underviser jer med tålmodighed, så at hvert ord, der 

kommer ud af jeres mund i fremtiden, er født af jeres ånd, forberedt på forhånd af min kærlighed, og det 

bliver til barmhjertighedsgerninger for jeres brødre. 



U 49 

126 

35 Begynd at elske din næste, bær dine lidelser med underkastelse, udvirk dit brød i dit ansigts sved. 

Elsker jer selv, som jeg elsker jer, og våger over denne nation, som jeg har udvalgt blandt alle, og som jeg 

har kaldt "perlen", hvori jeg har anbragt mine nådegaver. 

36 Opfør dig ikke som Thomas, når jeg tester dig, bed mig ikke om at lade dig stikke fingrene i såret 

på min side for at tro. Hvis jeg skal give dig en undervisning, der får din ånd til at skælve, så fejlbedøm 

mig ikke, tvivl ikke, så du ikke græder bagefter af anger. For jeres liv er en vej med prøvelser og undere, 

med smerter og derefter med glæder, hvor ånden formes på stigen til fuldkommenhed. 

37 Vær ikke som Peter, fornægt ikke ham, som gav jer sin lære med så megen kærlighed, og skammer 

jer ikke over at tilhøre dette folk og over at besidde de åndelige gaver, som jeg har betroet jer, for så vil I 

fornægte mig, ikke tre gange som denne discipel, men tusind gange tusind gange tusind gange, fordi I er 

blevet flere og flere, og jeres manglende tro vil virke i andre nationer. 

38 Pas på, at Min Sag ikke bliver forrådt, at Judas' frø ikke spirer i hjerterne, og at de - når hjerternes 

opvågningstime kommer - i deres forvirring tror, ligesom denne discipel, at den legemlige død vil befri 

dem fra den anger, som den overtrædelse, de har begået, har forårsaget. For ellers vil de gå ind i den 

åndelige dal uden at finde fred for deres ånd, som aldrig dør. 

39 Se, hvordan jeg viser dig det sande liv, når jeg nærmer mig dig og får dig til at føle mit nærvær. 

Men I er få, der er interesserede i at vide det; resten af jer "dør" gradvist af mangel på tro, fordi I ikke 

troede på mig, da jeg blev menneske i den Anden Tidsalder. I dag tvivler I igen på mit ord og mine 

åbenbare gerninger, og I sætter mig på prøve, selv om jeg kun er kommet for at oprejse jer til åndeligt liv 

og for at lære jer sandheden at kende. 

40 Min Ånd gennemgår en lidelse, der ikke slutter. I hvert øjeblik er han ophøjet på korset, og 

tornekronen omslutter mine tindinger. Mine sår er brudt op, og jeg er blevet ofret på ny, så I i mit 

eksempel kan finde lektien om kærlighed til jeres brødre og leve for evigt. 

41 I dag kommer jeg til jer i Ånden og fortæller jer, at jeg lever evigt, mens I ofte er døde, fordi I, selv 

om I har mig omkring jer og har hørt mit ord, ikke ved, hvordan I kan modtage det i jeres hjerte, som 

jorden gør, når den bliver vendt af sædemanden og støtter frøets spiring. Det er derfor, at Min 

kærlighedsfrø ikke har båret hundrede gange frugt og mangfoldiggjort sig, som det er Min vilje. 

42 I denne tid dømmer jeg de levende og de døde. Min kærligheds lys strømmer ind i enhver ånd og 

over alt kød. "Salige er de sørgende, for de skal blive trøstet." Salige er de ydmyge, for de skal høste ære 

og ros. 

43 Når tiden er inde, skal I rejse jer, elskede folk, og gøre mit hellige ord synligt for jeres brødre. I 

skal sprede jer ud over hele verden som gode disciple, og dette nye evangelium, som jeg efterlader jer, 

skal spredes. Dette lys, der udgår fra det sjette segl, vil oplyse menneskeheden i denne tid, og med det vil 

mysterierne blive oplyst. Min lære vil slå rod i forskellige nationer, og alt det, som menneskene ikke har 

opdaget, vil de kende gennem det lys, som de syv segl giver. Men I skal tale om den lære, I har modtaget, 

og undervise menneskene i opfyldelsen af mine bud. 

44 Når Mine børn trænger ind i kernen af Min lære, vil de forstå, at det har været Min vilje at forene 

Mig med mennesker fra ånd til ånd, at Jeg er kommet tilbage til dem, fordi Min pagt er uopløselig. 

45 Ingen kan kalde sig selv levende, som ikke kender Min sandhed, eller discipel, som begår 

kriminelle handlinger, selv om han har denne instruktion. Jeg er kommet for at bringe de ånder tilbage, der 

er gået vild og for at befri dem fra uvidenhed og synd. 

46 Rens jer som Magdalene og lev for Min tjeneste. Hun omvendte sig af kærlighed og anger. 

Eftersom verden ikke er vågnet op til Min kærlighed, så ære Mig (i det mindste) jer, der har hørt Mig, ved 

at opfylde det bud, der siger jer: "Elsk hinanden". 

47 De nationer, der er i krig i dag, er de "tåbelige jomfruer", som ikke ville holde sig vågne, og da 

Ægtefællen viste sig og bankede på deres dør, sov de. Dette folk (her) har følt Mig og har derfor formået at 

bevare freden. 

48 Jeg har været din tjener for at lære dig ydmyghed. Hver gang du har bedt mig retfærdigt, har jeg 

givet dig det, din vilje er min; du beder mig om at du ikke skal mangle næring, at jeg må holde mangel fra 

dit hjem, og jeg giver dig det nødvendige. Jeg giver jer alt, uden at I beder om det, for jeg er jeres Fader, 

og jeg elsker jer. Hvilken smerte kan pine barnet, som faderen ikke føler? Hvem af eder har ikke Brød til 

sin Mund, hvem er uden Klæder, hvem mangler et Tag? - Jeg våger over alle mine børn. Den rene luft 
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giver dig næring, markerne tilbyder dig deres frø og frugter til at brødføde dig. Der har ikke manglet en 

kilde til at give dig vand til at slukke din tørst. Jeg har givet mennesket intelligens, så det kan søge 

midlerne til at leve og leve et tilstrækkeligt liv ved at opdage i naturen, hvad der er nødvendigt for dets 

velbefindende. Forstå, at det ikke er jer, der har skabt væsenerne og opretholder deres liv, men jeg, der 

elsker jer og tildeler hvert væsen sin skæbne. 

49 I denne tid, hvor jeg har givet mig selv til kende i Ånden for at give jer min undervisning, siger jeg 

jer: opfyld det Tredje Testamente, som jeg efterlader jer. Lad din ånd komme til Mig i hast, tag imod Min 

nåde, så at Mit lys skinner i dig, og "Ordet" er på dine læber. 

50 Vask jer med jeres forsonings tårer og angerens tårer. Øg din forståelse gennem bøn, så dine 

konklusioner kan blive korrekte. Så vil du føle lyset fra Min inspiration over dig, og din glæde vil være 

umådelig. Når du har modtaget denne guddommelige inspiration, vil du begynde at tale til dine brødre om 

Mit Arbejde, og sandelig siger jeg dig, at dit ord vil være et sandhedsvidnesbyrd. 

51 Jeg har gjort Min lære kendt for jer gennem Ordet, som blev forkyndt gennem mange 

stemmebæreres læber, på mange forsamlingssteder, med én og samme åndelige betydning og i én og 

samme form, og som (i dem alle) udstak den samme vej og pegede på det samme mål. 

52 Ingen af dem, der har hørt mig i denne tid, kan uden at lyve påstå, at de ikke har forstået mig, for 

alle, der er kaldet, er blevet forberedt på forhånd. Mit ord er en guddommelig skat, som jeg ikke ønsker, at 

I kun skal beholde for jer selv. Bliv ikke rig på penge, for hvis du tror, at du har megen visdom, vil du ikke 

have noget. Sandelig, siger jeg jer, egoisme er mørke, og mørke i sjælen er uvidenhed. 

53 Detaljeret og klar er Min undervisning i den tredje æra, en undervisning, som Elias forklarer jer 

med sit ord, og som jeres åndelige brødre* desuden gør let forståelig med deres råd, så I ikke lever i 

vildfarelse. Hvem af Mine disciple, som har modtaget denne instruktion, vil kunne føle sig for svag til at 

opfylde Mit budskab om at bringe dette budskab til menneskene? 
* Dette henviser til skytsånderne, som også fik lov til at give sig til kende gennem deres protegéer. 

54 Jeg ønsker, at I skal lære alle måder og midler til at praktisere aktiv næstekærlighed, så I ikke siger 

til mig: "Fader, hvordan kan du ønske, at jeg skal dele mit brød eller mine penge med min næste, når der er 

så få penge?" - Hvis du ikke ved, hvordan du praktiserer velgørenhed, kan du ikke instruere dine brødre i 

denne lære. 

55 Sandelig, siger jeg jer, selv om jeres hænder mange gange er tomme over for de trængende, vil 

jeres ånd altid finde noget at give i sig selv. Hvis du ikke har noget materielt at dele med dine brødre, så 

lad din ånd tilbyde af det, den har, hvad den har. Men vær opmærksom på, at hvis det er nødvendigt for 

din velgørenhed at bestå af materielle ting, må du ikke unddrage dig opfyldelsen af din pligt ved at sige, at 

det var nok med den (gode) hensigt. Lær af din Fader, som giver dig alt, både til ånden og til kroppen. Lær 

af Jesus, som lærte jer at give alt af kærlighed til jeres brødre. 

56 Bær dit kors med tålmodighed og kærlighed, så jeg kan sige til dig: Vær velsignet! 

I nogle af mine børns hjerter ser jeg, at storme er blevet udløst, og til dem siger jeg: se og bed, for 

stormen vil gå over, og I vil se fredens regnbue skinne på ny. 

57 I morgen, når trængsler omslutter menneskeheden, vil I takke, fordi I har formået at styrke jeres 

ånd på grund af de prøvelser, I går igennem i dag. Hvis I kunne se billederne af smerte, sult og elendighed, 

som findes i millioner af lande i krig, ville I ikke turde klage; og sandelig siger jeg jer, at selv om mange af 

jeres brødre ikke velsigner mig, så bespotter de mig i det mindste ikke! 

58 Vågn og bed, gør jer selv værdige til mine goder og ødelæg med bøn alt det, der forårsager 

menneskelig fordærvelse. 

59 Efter det kaos, der nærmer sig, vil folk søge Min Faderlige kærlighed og vil finde Mig i 

forventning om alle Mine børn. For i den tredje æra vil hele menneskeheden anerkende mig, og alle vil 

åndeligt forenes i den samme tilbedelse af Gud. 

60 Mennesker har handlet som "den fortabte søn"; men når de har spildt selv den sidste rest af deres 

arv, vil de huske deres Fader og vende tilbage til ham. 

61 Jeg advarer jer alle med mit profetiske ord. Lyt til det og spred det, så I i morgen, når I ser det gå i 

opfyldelse, vil I indse, at det var jeres Fader, der lærte jer det. 
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62 Hvor langt væk er menneskeheden ikke fra den åndelige kamp, der kommer over den! Hvor mange 

af mine børn, hvis læber aldrig har sagt mit navn, vil ikke blive overrasket over at høre det blive lovprist 

overalt! 

63 Jeg siger til jer, at I kun skal sige mit navn, når I finder det nødvendigt, så I kan lære jeres brødre 

ærbødighed over for Faderen. 

64 Når I ser, at al moral, dyd og retfærdighed er forsvundet fra verden, synes det umuligt for jer at 

forny den; men netop i dette vil Min Lærdoms storhed blive åbenbaret. 

65 Lad min undervisning blomstre i jeres hjerter. Se på hinanden med kærlighed, hjælp hinanden i 

jeres åndelige opgave, stå hinanden bi i prøvelserne. 

66 Når I har forberedt jer ved at opfylde min lov, vil jeg give tegn til menneskeheden, som vil gøre 

jeres forening kendt. 

67 Hvornår vil I blive udrustet, så jeres brødre kan føle i deres hjerter lysten til at leve i dette folks 

skød? Forstå, hvor alvorlig opgaven og ansvaret er for dem, der har hørt mig gennem det menneskelige 

sind i denne tid med min manifestation. 

68 Elsk hinanden, og I vil se store skarer følge jer, for folk venter kun på et eksempel på sand 

barmhjertighed og kærlighed for at følge min sandhed. Hvis I høster troen på jeres brødres hjerter, vil I 

føle min kærlighed i jeres væsen, og der vil ikke være nogen større belønning for jeres ånd end fred. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 50  
1 Ligesom lærken, der spreder sine vinger ud for at dække sine unger, spreder min kærlighed sig 

over dig. 

2 Denne stemme, der kalder på dig, er den guddommelige Mester; dette ord er fra ham, der skabte 

alle ting. Han, som har magt til at gøre alle ting, vil forvandle stenen i dit hjerte til en helligdom af 

kærlighed og ophøjethed og vil tænde lyset, hvor der kun var mørke. 

3 Nogle af jer vil blive forvandlet og udrustet af Min Undervisning til at gå på jagt efter dem, der er 

fortabte i ørkenen, for det er sådan, jeg ser menneskelivet - som en ørken. Nogle føler sig alene midt 

blandt millioner af sjæle, som tørster, uden nogen til at give dem lidt vand; det er der, hvor jeg vil sende 

mine nye apostle hen. 

Jeg ønsker, at mit navn igen skal blive talt med kærlighed af nogle og at det skal høres med følelser af 

andre. Jeg ønsker, at den skal blive kendt af dem, der ikke kender den. Der er mennesker - gamle mænd, 

kvinder og børn - som ikke ved noget om Min eksistens. Jeg ønsker, at alle skal kende Mig og vide, at de i 

Mig har den mest kærlige Fader, at alle hører Mig og elsker Mig. 

4 I må forberede jer, for det øjeblik er meget nær, hvor jeg vil gøre mig selv mærkbar i jeres ånd. Jeg 

vil komme til jer og banke på døren til ethvert hjerte: Salig er den, der forstår at give mig husly. Nogle vil 

jeg bede om brød, andre om vand, som min discipel Johannes profeterede til jer: "Se, jeg står ved døren og 

banker på. Hvis nogen hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme ind og spise med ham, og han 

med mig. 

5 Forstå, at det ikke er materielle ting, jeg beder jer om, men kærlighedens gerninger i jeres ånd. For 

min sult og tørst er, at I skal elske hinanden og leve i fred. 

6 Lad Min kærlighed spire i jeres hjerter og sluk dermed den tørst, der fortærer denne menneskehed. 

7 Jeg er ikke blevet træt af at vente på dig, men du er blevet træt af at vandre så meget rundt, for du 

har gjort din (udviklings)vej lang. Ingen skal frygte for at følge mig, for jeg vil være hans stav. 

8 Kæmp for at åndeliggøre menneskeheden. Når du ser den blive opfyldt, vil du glæde dig og takke 

din Fader. Men hvis du ikke får lov til at opleve dette, så vær ikke bange, lad frøet blive sået. For hvis I 

ikke høster frugten her, vil I høste den i det liv, der venter jer. Hvordan vil det liv være? - Vær ikke 

bekymret, tro på den, for den er uendeligt meget smukkere og mere perfekt end den, du lever i i dag. På 

jeres sprog findes der ingen ord, der kan beskrive eller udtrykke det guddommelige, og hvis jeg beskrev 

dette liv for jer i nogen form, ville I hverken forstå det åndeligt eller forstå det. I hver verden og på hvert 

niveau, du når, vil jeg fortælle dig, hvad du har brug for at vide der. Alligevel har jeg meget at afsløre for 

jer i denne verden, så I kan stige op til dem, der venter jer, uden at snuble gennem forhindringerne på 

vejen. 

9 Jeg ønsker, at mennesket skal opnå visdom til at være ydmyg og samtidig velgørende. Se, hvor 

mange der med lidt viden bliver forfængelige, føler sig store, griber fat i et scepter og kroner sig selv foran 

deres brødre. Vær ydmyg af hjertet, vær enkel og venlig, så vil jeg krone dig, men ikke med menneskelige 

forfængeligheder. Der er ingen grund til, at menneskeheden skal se denne belønning. - Søg ikke belønning 

blandt mænd, der har meget lidt at give dig. Søg, at han, som er al retfærdighed og besidder alt, må 

kompensere dig. 

10 Stop ikke på din rejse gennem livet, tag ikke et skridt tilbage i din udvikling. Tænk på, hvor mange 

lidelser og omskiftelser der har bragt dig til dette punkt. Hjerternes fisker har befriet jer og bragt jer i 

sikkerhed; gør jer ikke urene på ny. 

Jeg sendte jer til jorden for at sone jeres overtrædelser og ikke for at mangedoble dem. Tro ikke - fordi 

I ser, at jeg tilgiver jer alle overtrædelser - at min retfærdighed aldrig kan komme til jer og tvinge jer til at 

vågne op fra jeres drøm om storhed. Lad Min kærligheds fred åbenbare dig alt det, som Min vilje ønsker, 

at du skal vide, så det ikke er Min retfærdigheds smerte, der taler til dig. 

11 Lær, brug den guddommelige instruktion, og lad den blive til handling. Dette vil være den (bedste) 

måde at bevise, at du har lært af mig. Men hvis jeg spørger jer, hvad I har gjort med min kærlige 

undervisning, håber jeg ikke, at I vil svare, at I ikke har forstået det, I har hørt, og at alt er ukendt for jer. 

Hvis I, som har hørt mine ord, skulle bevise min kærlighed og min retfærdighed med jeres gerninger, hvad 

ville I så efterlade af frø på jorden? 



U 50 

130 

12 I dette øjeblik er det min vilje, at I beder for verdens nationer, for jeres brødre i menneskeheden, 

og jeg lover jer, at jeg vil komme ned til jer alle som en "lærke "*, ligesom jeg allerede er kommet ned til 

jer. 
* "Lærken" er et poetisk symbol på Herren, der kommer ned til os i sine vundne vinger for at glæde og beskytte os, 

ligesom lærken glæder os med sin sang og beskytter sine unger med sine vinger. 

13 Med kærlighed og glæde ser jeg, at I alle har forberedt jer på at modtage mig - nogle med deres 

gode gerninger, andre med deres smerte, og andre igen med åndelig bod. Du måtte gå tornefulde stier for 

at nå frem til træet, hvor nattergalen synger, hvis sang giver fred i hjertet. 

14 Da I gik ud på livets, erfaringens og udviklingens veje, gik I med jeres arv; men nu, hvor I hører 

min stemme, som overraskede jer halvvejs, finder jeg jer uden arv. 

15 Hvilken arv mener mesteren? - Åndens. For mens nogle har mistet den, har andre byttet den ud 

med verdens forfængelighed. Men det øjeblik kom, hvor I følte et behov for åndelige gaver, og da I ikke 

kunne finde dem i jer selv, begyndte I at søge dem med frygt på en eller anden måde. Derfor kalder jeg jer 

ofte for "fortabte sønner", for I er som den, jeg talte til jer i min lignelse. 

16 I jeres hjerter er indgraveret mærkerne af de storme, der er gået over dem, på jeres fødder er de ar, 

som tornene på vejen har efterladt på dem, stadig friske, og i hele jeres væsen ser jeg anstrengelserne fra et 

liv, som I nu forstår, at det ikke kan være det evige liv. 

17 Din ånd gik igennem en lang nat med søvnløshed og tårer; men det håb du satte i mig, da du begav 

dig ud for at søge mig, blev ikke skuffet. For en smuk daggry overraskede dig og gjorde din ånd blind i et 

øjeblik. 

18 Til sidst vendte den fortabte søn - som er til stede i hjertet på alle dem, der udgør dette folk - 

tilbage til sin fars hjem, hørte hans stemme på ny og følte sig omfavnet af uendelig kærlighed. Skammen 

over at vise sit tøj revet i stykker og sine fødder uden sandaler forsvandt, da han mærkede det faderlige kys 

på sin pande som bevis på, at alt var tilgivet af den far, der havde ventet længe på sønnens tilbagevenden. 

19 Derfor har jeg i dag sagt til jer, at I alle har forberedt jer på at modtage mig, og at I har gjort jer 

værdige til at modtage min kærtegn. Da du havde hvilet dig, og sukkene i dit bryst var ophørt, gav din 

Fader, der forvandlede sig selv til Mesteren, dig sine instruktioner, så du kunne begynde at udføre den 

opgave, som du blev skabt og sendt til jorden for. 

20 Den, der øger sin kærlighed til Faderen og bliver hans discipel, kan ikke længere gå glip af vejen 

bagefter. Jeg lader dem alle komme ind i min helligdom, så de, når de ser den renhed og fuldkommenhed, 

der hersker i den, ikke vover at besudle den. 

21 Neofytten bliver i glædelig begejstring over den Guddommelige Mesterens undervisningsdiskurs, 

og ved at trænge ind i essensen af hans undervisning indser han, at den arv, som han troede, han havde 

mistet på sin livsrejse, altid har været hos ham. Men hans øjne så det ikke, og hans hjerte følte det ikke, 

fordi han var døv, blind og ufølsom over for sine åndelige gaver. Han er blevet styrket igen, sikker og 

tillidsfuld og har lyst til - fordi han elsker sin Skaber og føler sig elsket af ham - igen at gå de stier, han 

forlod. Men ikke for at fare vild, men for at oplyse dem, for at fjerne tornene og for at opsøge de fortabte 

vandrere og vise dem vejen til det træ, hvor han selv genvandt livet og troen. 

22 Salige er de, der utrætteligt søger sandheden, og endnu mere de, der ikke holder den for sig selv, 

når de har fundet den, men bringer den ud til folket for at oplyse deres brødres vej med dens lys. 

23 Jeg har kaldt jer "arbejdere", og I kan være det i sandhed. Jeg har givet jer tid, frø, vand, marker og 

redskaber. 

24 Simpel er det symbol, som jeg taler til jer, så I kan forstå alt det, jeg vil fortælle jer i denne 

undervisning. 

25 Jeg lægger Min kærlighedsdug på din ånd, som gør dig frugtbar og kærtegner dig. Hverken på 

bjergene eller i dalene eller på blomsterne har jeg ladet så stor nåde flyde over dig som over dig. Min 

kærlighed vil altid være med jer; men dette ord, som jeg giver jer nu gennem det menneskelige intellekt, 

vil ikke være med jer for evigt. 

26 Hør mine ord og bevar dem i jeres hjerter. Hvis jeg ikke har givet menneskeheden lov til at vende 

tilbage til jorden som et nyt menneske, som mange ønsker og er overbevist om, vil jeg ikke give jer lov til 
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at fortsætte med at høre mig i denne form efter den angivne tid, som er ved udgangen af år 1950. I dag ved 

I endnu ikke, hvad jeg har i vente for jer efter den tid. 

27 Jeg vil udruste jer til at helbrede de syge, til at trøste enkerne og de forældreløse, til at omvende 

syndere med autoritetens ord, til at helbrede de "spedalske" og til at fylde jeres brødres åndelige vej med 

lys. 

28 Igen testamenterer og efterlader jeg jer frøet af liv, kærlighed og spiritualisering. Du må ikke 

længere miste din arv i dit liv. 

29 Jeg overlader jer min fred, for jeg er freden, der breder sig over verden, som lærkevingerne, der 

dækker sine unger i reden. Hvornår vil I åndeligt set være som fredens lærker? 

30 Jeg lader dig blive født i denne kærlighedsrede, hvor du aldrig har manglet næring, og hvor Min 

instruktion fylder dit hjerte med glæde. Du er stadig svag, dine vinger er endnu ikke vokset, dine fjer er 

sparsomme. Men den dag vil komme, hvor du vil føle dig stærk nok til at svæve i luften, til at overvinde 

afstande og trodse stormens rasen. Lad være med at opføre jer som dem, der ville forlade reden før tiden 

og faldt til jorden, fordi de endnu ikke vidste, hvordan de skulle slå med vingerne. Vent, til jeg viser dig 

vejen, så vil du ikke gå på afveje. Som en stor flok lærker vil I sprede jer og tage en olivengren med jer 

som et symbol på fred, og i træernes blade vil I bygge nye reder. 

31 I spørger mig, hvorfor jeg er kommet til jer på dette tidspunkt, og jeg siger til jer: Er I ikke klar 

over alt det, der foregår i jeres omgivelser? Ved I ikke, at det, der er sket i verden i den seneste tid, og det, 

der sker i nutiden, er et tegn på, at Mit komme og Mit nærvær blandt menneskene er blevet proklameret? 

32 Se, hvordan krigen har grebet de mest udviklede nationer, hvordan ondskaben har nået sin højeste 

grad af udvikling. Løgne bliver modtaget som om de var sandhed; videnskaben har ved at afsløre store 

hemmeligheder for menneskeheden tilladt, at de bruges til ødelæggelse. Og hvor mange uærlige aktiviteter 

har verden ikke godkendt som gode! Det er netop da, at jeg viser mig for jer for at oplyse jeres sind og 

stoppe jer i jeres hektiske løb ud i afgrunden. 

33 Jeg taler til jer med min evige sandhed og siger jer: Hvis du søger glæde og ønsker videnskab, vil 

du finde sand videnskab og sand glæde hos mig. 

34 Hvor lille er jeres planet, og hvor langt fra hinanden bor I dog! Hvor meget uenighed er der dog i 

jeres verden! 

35 Mennesket er ikke længere uvidende, dets åndelige og intellektuelle udvikling er stor, og derfor er 

dets ansvar i denne prøvelsens time også meget stort. Mennesket i denne tid vil måske sige, at han ikke 

kender mine love og min retfærdighed. Men det er ikke sandheden, for han har en lysets ånd i sig. Årsagen 

(til hans overtrædelse af loven) er, at ånden giver efter for verdens fristelser og fornøjelser, for hvilke han 

lægger sine åndelige gaver for fødderne og bøjer sig for dem. 

36 Menneskeheden, af kærlighed til jer er jeg kommet ned og har materialiseret mig i denne form. 

Min Ånd stiger ned i afgrundene, og Min hjælpende hånd rækker ud for at redde det fortabte får. Jeg lærer 

jer at bede og bede med ånden og ikke med læberne; for det er ikke kroppen, der skal bede, men ånden, 

der ved, hvad begge har brug for. Jeg gav jer sproget, så I kan kommunikere med jeres brødre. 

37 Åndens sprog er hinsides dit sprog og din tænkning. Hvordan kan kroppen udtrykke det, som 

ånden føler? Disse udtryk vil altid være fattige, og disse udtryk vil være ufuldkomne i bøn. Altid en tåre, 

der springer fra dit øje, og som ofte ingen ser, vil tale bedre til Faderen - et suk, der kvæles i dit bryst, en 

smerte, som du i stilhed bringer foran Mig og bærer med tålmodighed, eller dine gode gerninger, hvis 

åndelige indhold stiger op til Mig, som blomster afgiver duft. 

38 Jeg beviser min tilstedeværelse blandt jer med min undervisning. Nogen vil måske sige: "Mester, 

det er svært at omsætte din lære i praksis, og måske er den uegnet til vores materialistiske tid." Men jeg 

siger jer, at det samme blev sagt om Mit Ord i den anden æra, og alligevel var det netop hedninge og 

afgudsdyrkere, der omvendte sig hurtigst til det. 

39 Ligesom jeg fortalte jer om disse tider med store lidelser, fortæller jeg jer også, at når forvirringen 

er overstået, vil der komme harmoni blandt mennesker. 

40 De arrogante, dem, der tror, at de er store, dem, der er uden næstekærlighed og retfærdighed, vil 

blive holdt tilbage for en tid i det hinsides, så godhed, fred og retfærdighed kan udvikle sig på jorden, og 

åndelighed og god videnskab kan vokse midt iblandt dem. For det vil ikke være nødvendigt for jer at føre 

et mystisk* liv for at behage mig, og ingen vil blive tvunget til at følge mig. For de værker, som I tilbyder 
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mig under tvang, vil ikke blive accepteret af mig. Kun offergaver af god vilje, oprigtige impulser og 

spontan kærlighed når Mig. Jeg ønsker heller ikke, at I skal tjene mig af frygt for straf. Det er på tide, at du 

ved, at Gud ikke straffer sine børn. Derfor skal du ikke såre Mig mere med dine dårlige domme (om Mig). 
* Helt optaget af det åndelige og tilbagetrukket fra verden. 

41 Lad dig aldrig styre af egeninteresse, og giv aldrig noget, fordi du på forhånd tænker på 

belønningen, for det er hverken kærlighed eller barmhjertighed. Din ånd forventer ikke at høste kærlighed 

i verden som belønning for sine gode gerninger; for du kom ikke til jorden for at høste kærlighed, men for 

at så den. Høsten er ikke af denne verden. 

42 De, der har opfyldt deres opgave i dette liv, har forladt det med fred i hjertet, med et smil på 

læberne, fulde af tilfredshed og ydmyghed, og de har velsignet alle uden at tænke på al den smerte, de har 

høstet for den kærlighed, de har sået. Jeg er den perfekte og retfærdige belønning for dine gerninger. Glem 

ikke, at jeg sagde til jer: "Alt, hvad I vil gøre mod jeres brødre, skal I gøre mod mig". 

43 Hvis Min guddommelige stråle for en kort angerhandling og åndelig opløftelse kommer ned på 

disse legemer (af stemmebærerne) og lægger på deres læber det ord, der udtrykker Min guddommelige 

instruktion, som bevæger jer og får jer til at skælve af kærlighed - hvad vil Faderen så give jer, når I, fulde 

af fortjeneste i jeres ånd, befinder jer i den anden verden? 

44 Jeg siger jer endda: Bed mig om mit scepter, og jeg vil give jer det! Ja, mine børn, I skal vide at 

bede, og alt vil blive givet jer; for hvis I en dag gør jer værdige til at få mit scepter, vil jeg ikke nægte jer 

det. Men jeg ønsker, at I skal forstå dette ord korrekt, så I ikke bliver forvirrede. 

45 Mange mennesker med anerkendt lærdom i verden vil ikke være i stand til at genkende Mig i 

denne form og vil benægte Mig. Men bliv ikke overrasket over dette, for jeg har for længe siden meddelt 

jer det, da jeg sagde til jer: "Velsignet være du, Fader, at du har åbenbaret din sandhed for de mindreårige 

og skjult den for de lærde og kloge." Men det er ikke fordi jeg skjuler min sandhed for nogen, men snarere 

fordi de, hvis sind er ubelastet, i deres (åndelige) fattigdom eller ubetydelighed, bedre kan føle mig, mens 

de begavede, hvis sind er fyldt med teorier, filosofier og troslærer, hverken kan forstå eller føle mig. Men 

sandheden, som er for alle, vil komme til alle på den fastsatte tid. 

46 Mange vil komme og fortælle jer, at det ikke er mig, der taler til jer, at det ikke er mit 

guddommelige væsen, der udgydes i dette ord. Derefter vil nogle af jer tvivle og sige til Mig i deres sorg: 

"Mester, hvordan er det muligt, at jeg mister troen og (nu) må fortsætte med at leve uden Lov og uden 

Gud?" Men sandelig siger jeg jer, at den, der har følt og oplevet mig, kan ikke længere benægte mig. 

47 En storm af idéer og mørke kræfter har længe splittet folket. En storm af lys vil forene dem på 

dette tidspunkt. Babelstårnet, som menneskene byggede, er blevet ødelagt, men i folkeslagenes og 

folkeslagenes hjerter er dette tårn af stolthed fortsat med at vokse. Kun en åndelig storm kan rive den ned, 

og denne storm er nu begyndt at ryste dens fundamenter og mure. Men når dette tårn er ødelagt, vil et 

andet tårn rejse sig i stedet, som ikke kan ødelægges, fordi dets solide fundamenter ikke vil være uenighed, 

men broderskab og harmoni. 

48 For at hjælpe jer med at forstå min undervisning, siger jeg jer: Modtag mig i jeres hjerte, så I kan 

forstå den undervisning, som jeg åbenbarer for jer i denne tid. Dette ord, som jeg giver dig, er det Nye 

Testamente, som vil føre dig til evigt liv. Velsignet er den, der anerkender de høje værdier i dette ord, for 

så vil han anerkende de høje værdier, der findes i den hinsides verden. 

Du skal ikke kræve beviser for at tro, for så ville du efterligne de hedenske folk fra antikken, og det er 

andre tider nu. Du må ikke drive din materialisering og din tvivl så langt, at du fornægter dine profeter og 

endda dræber dem, som du gjorde i den første æra. 

Du er blevet genfødt i kødet for at tage et skridt fremad på evolutionens vej, ikke for at stoppe ved den 

samme lektion. Hvis Min nye lære er mere dybtgående - se, hvordan Jeg selv forklarer den for dig, så du 

kan forstå den. 

49 I modtager alle den samme undervisning, men I har ikke alle det samme antal reinkarnationer. I 

lever i den tredje æra, og nogle ved stadig ikke, hvilken æra de lever i, eller hvad sandheden er, eller 

hvilken vej der er den rigtige. 
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50 Dette er lysets og åndens tid, og mange kender stadig ikke den sande tilbedelse af Gud. Mens 

nogle ikke har den mindste frygt for Min retfærdighed, frygter andre Gud på en fejlagtig og uberettiget 

måde. 

Jeg siger til mine disciple, at mennesket skal frygte sig selv, for det er ham, der arbejder, som opbygger 

eller ødelægger. Hvor uretfærdige viser I jer selv over for jeres Fader, når I i den dybe smerte, som I selv 

forårsager, siger I til Mig: "Herre, hvorfor tugter du mig?" - Jeg sætter ikke en tornekrone på mine børns 

hoved, og jeg lægger heller ikke et tungt kors på deres skuldre. De fordømmer sig selv, kroner sig selv og 

lægger møje og besvær over sig selv. 

51 Jesus, den retfærdige, accepterede den krone, I gav ham, og det kors, I pålagde ham, for hans offer 

og hans blod var de eneste ting, der var værdige til ved hans eksempel at markere den vej, I skal gå for at 

rense jer selv for jeres synder. 

52 Jeg er jeres dommer, men min dom, som er uigenkaldelig og ubønhørlig, udspringer af kærlighed. 

I dag dømmer jeg de levende og de døde; men lær at forstå, hvem der er de levende og hvem der er de 

døde. Jeg er opstandelse og liv, og jeg vækker dem til nyt liv, som var døde for sandheden. Jeg kommer 

som konge, men jeg bærer ikke forfængelighedens krone, for mit rige er ydmyghedens rige. For mange er 

jeg den døde, der genopstår, fordi jeg er kommet til menneskeheden i Ånden for at fortælle den på ny, at 

"mit rige er ikke af denne verden", og at det - for at høre jeres konges og Herres stemme - er nødvendigt at 

rejse ånden for at nå ham. 

53 Den, der er bukket under for fristelser under sit ophold på jorden og har været slave af verden og 

sine lidenskaber, vil døden overraske ham uden styrke og uden udvikling af sjælen, hvilket er som om han 

bar døden i sig selv. 

54 Ondskaben troner i verden og dyrkes i alle mulige former. Det gode bliver hånet og bekæmpet, 

som om det var skadeligt eller ubrugeligt. Men når Min stemme kalder jer fra uendeligheden til at komme 

til Mig ad godhedens vej, som er den eneste vej, der fører til Mig, er det fordi Jeg er jeres Skaber, og fordi 

I tilhører Mig. Hvis jeg søger jer, er det fordi jeg elsker jer og ikke ønsker, at nogen skal miste den lykke, 

som jeg har i vente til alle. Jeg er kommet som en tyv for at overraske dig, men det, jeg har ledt efter, er 

din ånd. Da jeg så dig bære et tungt kors, havde jeg ikke brug for at øge dets vægt gennem min dom; jeg 

hjælper dig snarere med at bære det. 

55 Sandelig, siger jeg jer, jeg kan endnu ikke kræve fuldkomne gerninger af jer, fordi I er født i synd 

og lever i synd. Men jeg forsikrer jer, at jeg gennem kraften i mit ord vil få dyder til at springe frem fra 

jeres hjerter. De gaver, der er til stede i din ånd, og som menneskeheden tror kun var forbeholdt de 

retfærdige og profeterne i en anden tid, viser sig nu selv i store syndere, og ved hjælp af disse gaver vil 

menneskeheden blive frelst. 

56 Jeg tørster efter din kærlighed, jeg hungrer efter din fred. Men hvis I også er sultne og tørstige, 

hvad kan I så give mig? Din åndelige mission er opfyldelse af fred. Vågn op og bed, så du kan gøre denne 

gave, som jeg har betroet dig, til en realitet. Bed dagligt i kort tid og brug resten af din tid på at opfylde 

dine åndelige og materielle forpligtelser. 

57 Sig til menneskene, at jeg har lettet syndernes vej, så de kan undslippe fortabelsen. Jeg kommer for 

at lede efter de fortabte, for de retfærdige er allerede hos mig. 

58 Jeg vil lære dig at gå gennem verden med blidhed og samtidig med fasthed. Da Min manifestation 

begyndte dengang, hvem kunne have fortalt jer om alle de åndelige nådegaver, som I ville få glæde af? 

59 Du har undersøgt tidligere tiders profetier og har fundet ud af, at Min nye åbenbaring var blevet 

annonceret. Men da I modtog manifestationen af Maria, jeres himmelske Moder, undrede nogle sig: skulle 

Marias tilstedeværelse også være forudsagt? - Sandelig siger jeg jer, at hvis I fortolkede apostlen Johannes' 

profetier korrekt, ville I opdage, at hendes "Tilstedeværelse" også skulle være i denne tid. 

60 Hvor mange af dem, der tilhører dette folk, har ikke engang søgt i skrifterne; for deres ånds 

inspiration og deres hjertes tro har fortalt dem i deres inderste væsen: Det er den guddommelige mester. 

Det er vores åndelige mor. 

61 Sandelig siger jeg jer, hvor Min Ånd giver sig til kende, vil Marias moderlige ømhed og godhed 

være til stede. 

62 Hvorfor har mange fejlbedømt hende? Overvej: Hvis hun kun havde levet som kvinde og hendes 

mission havde været begrænset til at føde det legeme, hvori "Ordet" manifesterede sig, ville jeg ikke have 
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efterladt hende som mor for jer lige ved foden af korset, og mine disciple ville heller ikke have betragtet 

hende som deres egen mor, efter at Mesteren var gået bort. 

I den nuværende tid, hvor en del af menneskeheden benægter hendes renhed og guddommelighed, og 

en anden del anerkender hende som Universel Moder og tilbeder hende med fanatiske, uvidende og 

afgudsdyrkende kulter, sender jeg jer Mit lys og giver jer hendes nærvær, for at I gennem hendes ord, som 

spreder moderlig essens, uendelig ømhed og guddommelig trøst, kan gå ud til menneskene og i jeres 

hjerter bære en helligdom, hvor jeres kærligste offergave skal være den, som I helliger jeres himmelske 

Moder. Så vil I med rette bære navnet Trinitarian-Marian Spiritualists. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 51  
1 Disciple, med hvilken glæde og ømhed jeres hjerter modtager Mig i dag! Grunden til dette er, at 

jeres Åndelige Moder tidligere var iblandt jer og omsluttede jer med sit Guddommelige Væsen. 

2 Hvilken glæde vil der være i din ånd, når den engang lever uden for den materie, der holder den 

fanget, i fredens regioner, og altid kan høre den himmelske moders stemme som en guddommelig sang. 

3 Tro og kærlighed til jeres Åndelige Moder er et frø, som jeg overlader det til jer at dyrke i jeres 

brødres hjerter. Alle de, der i min nåde har modtaget tegnet på deres pande, vil gå foran og lyse vejen. For 

længe siden befalede jeg de samme ånder at mærke dørene til deres huse med et lammblod som et symbol 

på pagt og renselse. Jeg alene ved, hvorfor jeg til enhver tid har mærket dig, jeg alene kender din skæbne 

og din forsoningsvej, og derfor søger min retfærdighed dig altid, så du kan holde dig fra det onde. 

4 Da Min stemme lød dengang som lyden af en ringende klokke, genkendte I straks hvem der kaldte 

og begav jer ud for at høre Mig og følge Mig senere. - Ingen af jer føler jer som en konge eller en herre på 

grund af de gaver, I har modtaget fra mig, eller den værdighed, som I er blevet iklædt. Vær den mest 

ydmyge og dog også den mest flittige (til at overholde) min lov. 

5 Dette er den tid i din åndelige aktivitet, hvor de erfaringer, du har opnået på udviklingens vej, vil 

hjælpe dig. Når I har været på jorden, har I søgt efter komfort og fornøjelser, og når I har levet i det 

hinsides, har I begrænset jer til et kontemplativt liv. Først nu begynder I at forstå formålet med jeres 

eksistens og den virkelige natur af jeres åndelige opgave. 

6 Hver dag åbner menneskene nye furer for moralsk fordærv, og det er der, I skal plante dette frø, 

Jesu arbejdere, så jeres gode gerninger kan vidne om sandheden i Min Lære og befri jeres brødre fra deres 

"materialisme". 

Lad dit liv altid glide ad den rette vej. Når døden så åbner evighedens porte for din ånd, kan dine 

brødre sige: "Se, det var en retfærdig mand!" Og når du kommer ind i mit nærvær, kan Faderen sige til dig: 

"Kom, du skal leve med mig for evigt!" 

7 Elias, som er den åndelige hyrde i den tredje æra, er den, som ånderne er blevet betroet som får i 

Herrens fold. Det er ham, der skal samle de hundrede og fireogfyrre tusinde, som jeg mærker med min 

guddommeliges tegn, og når de er blevet mærket, vil min retfærdighed falde over jorden. I dag tænder 

Elias et lys i alle ånder, så ingen vil gå tabt i prøvelsens time. 

8 Folk, Min lysstråle bliver til Ordet gennem Mine stemmebærere for at forklare Min Lære for jer. 

Dette ord har berørt jeres hjerter, det har vist jer den vej, der fører til lyksalighed og letter byrden af jeres 

kors. Styrk jer selv i mit ord, så I modigt kan modstå jeres prøvelser og omsætte det i praksis med 

kærlighed og mildhed. Frygt ikke for menneskers løse tunger - glem ikke, at du skal prøves hårdt. 

9 Det er nødvendigt, at menneskeheden rejser sig mod Mig på ny, det er nødvendigt, at folk spejder 

efter Mit arbejde. Kun på denne måde vil de kunne opdage sandheden og den retfærdige lov, kun på denne 

måde vil de kunne finde mit nærvær og klart genkende min visdom og kærlighed. 

10 I denne kamp skal du løse en meget vigtig opgave. Men I skal ikke tro, at I er ejere af min lov, for 

loven er mig, og I er kun dens fortolkere. 

11 Vær glad ved tanken om, at I ikke har storslåede templer, som nogen kan ødelægge, for I kan holde 

jeres møder i et simpelt kammer såvel som i en dal eller på et bjerg. Hvor mine børn samles og kalder på 

mig, vil jeg være hos dem. Jeg fortæller jer også, at der ikke vil være nogen menneskelig magt til at stoppe 

dette ord, som vil komme uden afbrydelse indtil den dag, der er fastsat af Min vilje. Og hvis man før den 

tid lukkede munden på mine disciple eller dræbte dem, ville deres døde kroppe råbe! 

12 De profetier, jeg har givet jer i mit ord, vil blive trofast opfyldt. Thi jeg har ikke bedraget eder, jeg 

har ikke givet eder Sten i stedet for Brød eller Slanger i stedet for Fisk. Jeg er vejen, sandheden og livet. 

13 I den anden æra gav jeg jer kun nyheder om det rige, som jeg kom fra, og som I skal træde ind i. 

Nu kommer jeg for at afsløre mange skønheder i denne guddommelige Faders hus for jer. Dette nye liv er 

begyndelsen på det fredsrige, som jeg har lovet jer. 

14 Mit spor har været tydeligt synligt siden første gang. Gå på det, gå fremad uden at opgive dit kors, 

for uden det kan du ikke blive genkendt. 

15 Det, som menneskene har ødelagt, vil jeg genopbygge. 

16 Gå ind i lyset og den åndelige betydning af det sjette segl, den bog, hvori din skæbne er skrevet. 
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17 Jeg giver jer ord til trøst, andre til undervisning, andre til opmærksomhed og nogle til forberedelse, 

så I ikke mangler noget i jeres rejsetaske. 

18 Hvor mange af mine profeters profetier er allerede ved at gå i opfyldelse! Joel sagde: "Jeg vil 

udgyde min ånd over alt kød." Apostlen Johannes så denne tid i sine profetiske visioner, og Mit Ord vil 

fortsat blive opfyldt i evigheden. 

19 Det guddommelige ord giver genlyd i hjertet af dette folk. Du har forberedt boligen, og her er jeg 

hos dig. Det Sande Livs Bog ligger åben foran dig, og hver gang du studerer den, får du en ny 

undervisning. Men de, der sover fast i deres apati, bør ikke vente til år 1950, bør ikke vente, indtil Min 

højt klingende klokke annoncerer Min afrejse, og først på det tidspunkt vil de tage af sted for at høre Mig. 

I ved, at mit ord og min åndelige verdens ord ikke længere vil blive hørt efter det år, som jeg har angivet 

for jer. 

20 Jeg har befriet jer, og mit blod var symbolet på den kærlighed, jeg har til jer. Jeg ønsker ikke, at du 

skal vende tilbage til synd, til mørket. 

21 Et verdensomspændende besøg nærmer sig, og jeg ønsker, at mit folk skal være forberedt, så de 

midt i stormen kan være det håbets fyrtårn, der oplyser de forkastedes vej. Sandelig, sandelig, tre 

fjerdedele af jorden vil blive ramt, de vil blive renset af smerte. Hør på mig, folk, for I skal bringe disse 

ord til alle jeres brødre. 

22 I bør dræbe den egoisme, som jeres hjerter indeholder, og give plads til næstekærlighed. Er det 

muligt for dig at prædike kærlighed uden at føle den? Før I sætter denne hykleriske maske på jeres ansigt, 

vil jeg lære jer og prøve jer, indtil jeg får oprigtighed til at fødes i jeres hjerter. 

23 Min afgangsdag vil komme, og de, der har forstået at forberede sig, vil åndeligt set befinde sig ved 

Herrens højre hånd. Men sandelig siger jeg jer, at antallet af de ulydige, af dem, der overtræder den 

forbudte cirkel, vil være stort. Det vil være dem, der, selv om de har lyttet til mig mange gange, ikke 

vidste, hvordan de skulle bruge eller forstå undervisningen, og i deres uvidenhed vil de bede Faderen om, 

at han må være hos dem et stykke tid endnu, selv om jeg mange gange har sagt til dem: "Mit ord er en 

konges ord og vil aldrig blive taget tilbage", og: "Det ville være bedre, at himmel og jord gik bort, eller at 

kongens stjerne holdt op med at lyse, end at et eneste af mine ord ikke blev opfyldt." Derfor fortæller jeg 

jer, at det var min vilje at annoncere slutningen af denne manifestation for jer fra de første dage af min 

manifestation, så I alle ville vide det og være forberedt. 

24 Elias annoncerede Min snarlige ankomst til folket, og ligeledes udpegede Han gennem Roque 

Rojas' mund året 1950 som året for Min afrejse, dvs. afslutningen på perioden for manifestation gennem 

det menneskelige sind. 

25 På dette tidspunkt fortæller jeg jer, at mine lektioner er langt fremme, og at I er ved at falde bagud. 

Hvis I ikke ønsker at føle jer svage på dagen for Visitationen, må I skynde jer og anstrenge jer for at følge 

med i mine lektioner. Kun på denne måde vil I føle jer stærke nok til at gå ind i den næste periode, den 

periode, hvor der er dialog fra ånd til ånd. 

26 Jeg har åbenbaret den åndelige verdens tilstedeværelse for jer, så I kan føle jeres brødres nærhed 

og acceptere deres kloge råd. De er kommet for at bringe jer åndeliggørelse. Hvorfor ville du trække dem 

ned til det materielle hvert øjeblik?* Du vil ikke lykkes, men du vil forårsage dem lidelse. 
* Det betyder, at de ikke skal belastes med materielle, økonomiske eller forretningsmæssige spørgsmål. 

27 Disse ånder lever i harmoni med Min Guddommelighed, I er de døde, som de ønsker at genoplive. 

Min stemme vil hele tiden sige til jer: Gør jer klar! For hvis det ikke var tilfældet, hvis I ikke blev 

opmærksomme på, at I lever i en tid med farer og faldgruber, ville I se de falske kristus, de falske Elias og 

de falske "lysånder" opstå for øjnene af jer. 

28 Ønsker du, at det skal være verden, mennesker eller smerte, der fritager dig for dine fejl? Husk, at 

jeg sagde til jer: "Træet kendes på sin frugt", hvilket betyder, at I vil blive dømt på jeres gerninger. Salige 

er de, der tager deres kors op med overgivelse og lydighed. Men der vil altid være en forræderisk, 

egoistisk og falsk discipel blandt Mine apostle, som, hvis han kunne, ville "udlevere Mig på ny til 

offerdøden - selv om det ikke er nødvendigt, at Jeg er i et materielt legeme for at kunne korsfæste Mig 

eller få Mit Ansigt spyttet på. 
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29 Jeg ønsker, at I alle skal være lydige, jeg ønsker ikke at se nogen, der fortjener disse hårde ord; for 

hvis jeres brødre spørger jer om mig, skal I ikke skjule jer og ikke benægte over for dem, at I har lyttet til 

mig. For ingen må vende mig ryggen i prøvelsens stund, ingen må skjule sin arv. 

30 Min undervisning er omfattende i hver eneste af mine undervisningsadresser; for jeg ønsker at 

etablere en åndelig helligdom i dit hjerte, hvor jeg bor, og et fredens sted for dine brødre. 

31 Udnyt denne tid, hvor Mit Ord kærtegner din ånd gennem stemmebæreren. Åbn dit hjerte og 

opbevar denne bog i det, for det øjeblik vil komme, hvor du vil vågne op fra din dybe sløvhed og vende 

dig mod den for at søge efter lys. 

32 Jeg taler til jer fra mit kærlighedskors. Men nu er det ikke blod, der flyder fra mit legeme, men lys, 

der bryder frem i stråler, som falder ned på menneskene. Jeg har givet dig ordets gave og inspirationens 

lys. Fra din mund vil forklaringen på mysteriet om de syv segl komme, så menneskeheden kan kende min 

sandhed. Dette ord, som jeg giver dig, vil fjerne det mørke bandage fra menneskers øjne. Alt ukrudt vil 

blive rykket op, og i stedet vil den gode sæd blive sået. 

33 Du går på spor af blod, laster og synd og forbander dem, der har efterladt dem, uden at vide, om 

disse spor ikke er dem, du selv har efterladt i et tidligere liv. Derfor skal du ikke føle dig fri for ansvar på 

dette tidspunkt. Så vil I forstå, at min retfærdighed, hvor hård og ubarmhjertig den end måtte forekomme 

jer, kun indeholder kærlighed. 

en skat af visdom, som jeg har udgydt gennem Mine stemmebærere i denne tid; men først efter Min 

afrejse i 1950 vil I give dette ord sin fulde værdi, når Mine nattergale er blevet tavse for disse 

guddommelige sange. 

34 Mit ord er som en konges ord, Min vilje er én, og når den tid kommer, vil intet og ingen ændre 

rækkefølgen af Mine bud og råd. 

Nogle siger, at 1950 stadig er langt væk, og at der stadig er tid til at nyde den frie vilje, at der senere 

stadig vil være tid til at omvende sig og opfylde Min lov. Hvor fattig og uvidende er den, der tænker og 

føler på denne måde! Hvem ved, hvor mange dage han endnu har tilbage at leve på jorden? Hvem er herre 

over at forlænge sin eksistens efter sin vilje? 

35 Ingen ønsker, at hans sjæl skal blive en elendig rest, når hans jordiske klæde ophører med at 

eksistere; gør heller ikke din sjæl til en lidende skygge, der tigger fra dør til dør og fra hjerte til hjerte om 

en almisse af lys, selv om Min Ånd har udgydt floder af lys over den. 

36 Hør, nyankomne: Mesteren ønsker, at I - når dette ord ikke længere bliver hørt - skal være åndelige 

mestre for jeres børn, for de nye generationer, som jeg betror jer. Du skal undervise i spiritualisering og 

moral, så vil dit frø blive modtaget i Min kornkammer. 

37 De hykleriske farisæere i den anden æra krydsede Min vej på hver eneste tur i håb om at finde en 

fejl i Mit værk, en løgn i Mine ord, men de kunne aldrig finde den. 

38 I denne nuværende tid vil I blive søgt ud som Jesus, men da I ikke har Mesterens styrke og visdom, 

ønsker jeg, at I i det mindste skal være på den sande vej. Efter alt det, jeg har talt til dig, og den tid, jeg har 

givet dig, burde din bøn næsten være åndeliggjort. Men I har endnu ikke overvundet verden, og ånden har 

ikke sejret over materien. 

39 I den Anden Tidsalder søgte jeg disciple ved bredden af Galilæas Sø, og da jeg fandt dem, der 

skulle følge mig, sagde jeg til dem: "Kom!" Og de fulgte mig. De efterlod alt for at følge mig. - Til de 

skarer, der troede på mit ord, sagde jeg: "Den, der ønsker at høre mig, skal dele sine ejendele ud blandt de 

trængende og følge mig. Jeg lærer den vej, der fører til mit rige." Disse disciple, som senere blev apostle 

for den kærlighed og sandhed, som Kristus forkyndte, forstod at ryste det åndelige og moralske fundament 

i datidens folk. Med kærlighed og blod beseglede de deres overgivelsesarbejde til Faderen. Fra de skarer, 

der lyttede til mig, og fra de folk, der senere hørte mine disciple, kom de trofaste mod min lære, 

martyrerne. 

40 I dag kræver jeg ikke dit liv eller dit blod, for det er en anden tid, I lever i i dag. Men kunne I ikke 

gøre noget lignende som dem, der gjorde det i kærlighed, i selvfornægtelse og i tro? 

41 Nogle siger til mig: "Fader, jeg er parat til at give mit liv for dig"; men jeg svarer jer: "Nej, min 

søn, giv ikke dit liv uden at vide for hvad. Behold den hellere, så du kan være til nytte for dine brødre, og 

når du har fuldført din mission, så giv den ydmygt til mig." 

42 I dag siger du: "Herre, vi lever ikke af brød alene. Kom til os og giv os dit ord." 
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43 Midt i jeres livets omskiftelser husker I mig. I er "det stærke folk", men i de øjeblikke, hvor I lider 

mest, vender I jer til den korsfæstede og beder ham om styrke. 

44 I har været stærke nok til at søge Mig og følge Mig, og jeres intuition har ført jer til Mig, selv om 

menneskene gjorde deres yderste for at skjule lyset fra den (sande) Vej, Mit løfte om at komme igen, Mine 

profetier om den Anden Tidsalder og Min apostel Johannes' åbenbaring. 

45 På trods af alt vidste I at adskille jer fra afgudsdyrkelse og fanatisme og forsvare jeres ånds tro. Og 

da I hørte, at Kristus var vendt tilbage, og at han i øjeblikket underviste mennesker, reagerede I på 

opfordringen og erkendte ved den enkle form, i hvilken han gav sig til kende, ved stedets beskedenhed og 

ved enkeltheden hos dem, der fulgte ham, at det var mesteren. Hvis I havde fået at vide, at han gav sig selv 

til kende i menneskenes paladser, ville I ikke have troet det, for mindet om den galilæiske rabbins 

ydmyghed er endnu ikke forsvundet fra jeres bevidsthed. I ville heller ikke have været i stand til at forstå 

det, hvis han igen var blevet inkarneret i et menneske. Men da I så ham komme til verden i åndelig form, 

følte I, at dette lys kom fra Helligånden, og det er fordi I ved, at jeg ikke kommer to gange i den samme 

form. 

Disciple, luk jeres ører for den snak og de meninger, som menneskene danner sig om jer; husk, at de er 

enfoldige. Men vær altid klar til at de ikke slukker troens lys. 

46 Jeg afslører hemmeligheden for dig, så du aldrig må afvige fra det sande livs vej, for i denne tid er 

der ingen i verden, der er i stand til at lede dig på sandhedens vej. Hemmeligheden er at lade din 

samvittighed lede dig, for i den er jeg. 

47 Alle mennesker og alle nationer har ledere; men hvis jeg spurgte dem: "Hvor er I blevet ført hen?", 

ville de alle sige til mig: "Til smerte, til afgrunden og til ødelæggelse." 

48 Jeg giver jer en detaljeret forklaring på, hvordan den vej er, der fører til mig, og lærer jer at leve på 

jorden i renhed, så jeres åndelige tilbedelse kan være behagelig og højlydt. Jeg siger til jer, at I skal være 

(rigtige) mennesker, så I kan være spiritister, der opfylder deres pligt over for "kejseren", og som også ved, 

hvordan de skal opfylde deres pligter over for deres Gud. 

49 Menneskelivet har love, som du skal opfylde for at være i harmoni med det; naturen kræver sin 

tribut af dig. Giv hver lov den opfyldelse, den fortjener, men begå aldrig fejl ved at give Mig den hyldest, 

der tilkommer verden, og giv den ikke det offer, der burde være til Mig. Forstå: Den, der opfylder begge 

love - åndelige og materielle - forherliger Mig og vil nå frem til Mig. 

50 Derfor er Min lære ikke begrænset til ånden, men den vedrører også det menneskelige liv, den 

moral, som mennesket skal have i sig selv. For hvis I fordyber jer i denne lære, vil I se, at livet er ét, og at 

Vejen også er én. 

Bliv ikke overrasket over, at jeg siger til jer, at I skal give familierne værdighed, at I skal elske jeres 

forældre, at ægtemænd skal elske hinanden, at manden ikke skal se kvinden som en tjener, men som en 

værdig ledsager, at kvinden skal se manden som sit beskyttende forsvar, sit skjold, at forældrene skal give 

verden sunde børn, som vil lede den på det godes vej. 

51 Bliv ikke forbavset, når jeg siger til jer: Hvis kejseren (dvs. staten) kræver af jer, at I skal betale 

afgiften for jeres arbejde, så gør det, for det er også en lov, der hviler på mennesket. Tag fat i 

arbejdsredskaberne og tag fra jorden dens skatte og kærlighedsfrugter. 

52 Søg dit fremskridt i menneskelivet, men lad aldrig overdreven ambition styre dig; for så vil du 

miste din frihed, og materialisme vil gøre dig til slave. 

53 Læg i hver af dine handlinger det, som din samvittighed siger dig, så de kan indeholde 

retfærdighed. Respekter dem, der styrer jer, følg deres opfordringer og samarbejder med dem til alles 

bedste. 

Respekter jeres brødres religiøse overbevisning, og når I går ind i deres kirker, så løft jeres hoveder i 

oprigtig hengivenhed, vel vidende at jeg er til stede i al tilbedelse. I må ikke fornægte verden for at følge 

mig, og I må ikke adskille jer fra mig under påskud af, at I har pligter i verden. Lær at samle begge love i 

én. 

54 Jeg befrier kun din sjæl fra det unyttige, fra det falske, så den vil være i stand til at hæve sig over 

enhver elendighed, trældom eller ydmygelse i jordelivets hårde prøvelser. Hør min stemme, som siger til 

dig: Der er ingen på jorden, som har magt over din ånd. 
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55 Jeg må tale til jer på denne måde for at ødelægge de dårlige fortolkninger, der er blevet givet til 

Min Lære. I dag gør jeg det gennem disse mennesker, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, som ikke 

er retfærdige, men som jeg alligevel har udvalgt, som det har været min vilje. 

56 De ved det: Jo større forberedelse og renhed de har, jo større er den inspiration, der kommer ind i 

deres sind. Dette er grunden til fornyelse og forbedring af disse Mine børn, som tidligere har syndet, og 

som i dag kæmper for at gøre sig værdige til at gøre Mit Ord kendt. 

57 Hvis du ønsker at søge perfektion, vil du ikke finde den hos stemmebærerne. Søg den i den 

åndelige betydning af mit ord, der vil du finde mit nærvær. 

58 Folk, lær at praktisere barmhjertighed i alle dens forskellige former. Men gør ikke jeres gerninger 

kendt, fordi I søger beundring eller ros; for denne belønning er lille, og I mister dermed den store 

belønning, som jeg har i vente til jer. 

59 Jeg siger ikke kun til jer, at I skal rense jeres sjæl, men også styrke jeres krop, så de nye 

generationer, der kommer ud af jer, vil være sunde, og deres sjæle vil være i stand til at udføre deres 

vanskelige mission. 

60 Bed, men lad jeres bøn være kort, så I kan bruge resten af tiden på at praktisere loven. Jeg beder jer 

kun om fem minutters bøn; men i dem skal I give jer selv til Mig, så I kan høre Min stemme i jeres 

samvittighed. Sandelig siger jeg jer, at I ikke alle er vågne og beder, for mit skarpe øje er trængt ind i jeres 

hjerte, hvor I ofte ikke engang selv kan trænge ind, og har opdaget alt det, I skjuler i det. 

61 Dette er menneskehedens domstid. Mand efter mand, folk efter folk og nation efter nation bliver 

dømt af Min Guddommelighed. Men menneskene har ikke bemærket dette, og de ved heller ikke, i hvilken 

tid de lever. Derfor er jeg kommet i Ånden og har sendt min stråle ned på det menneskelige sind, og 

gennem dens formidling har jeg åbenbaret for jer, hvem der taler til jer, hvilken tid I lever i, og hvad jeres 

opgave er. 

62 Jeg har lagt indholdet af mine tre testamenter i dette folks hjerte, og selv om I ved, at I har 

sandheden og loven, dømmer I stadig hinanden forkert. Det sker, fordi indflydelsen fra den krig, der 

svæver over nationerne, også har påvirket jer. 

63 Den eneste Gud, der eksisterer, taler til jer, som I kaldte Jehova, da han viste jer sin magt og 

åbenbarede loven for jer på Sinaibjerget; som I kaldte Jesus, for i ham var mit ord; og som I i dag kalder 

Helligånden, for jeg er sandhedens ånd. 

64 Hvordan kan det være, at I har set tre guddomme, hvor der kun findes én? I er alle børn af denne 

Gud. Hvorfor er det, at I her på jorden ikke ved, hvordan I skal elske hinanden som de brødre, I er? I ved, 

at mennesker bliver dræbt af mennesker, at blodet flyder i floder, men den smerte, der oversvømmer 

jorden, ryster ikke jeres hjerter. 

Jeg har sagt til jer: Bed, og hvis I opfylder mine bud, behøver I ikke at frygte krige, hungersnød, pest 

eller ukendte sygdomme. Men hvis I er fri for disse plager, er det for at I kan bede for jeres næste og tage 

jer af ham. Tvivl ikke på bønnens kraft, for den er åndens bedste våben. 

65 Menneskets tåbelige hånd har åbnet de porte, der holdt de kræfter og elementer af renselse tilbage, 

som er kommet over menneskeheden. 

66 I jordens nationer, I drikker et meget bittert bæger og føler smerten i jeres hjertes dybeste dybder, 

fordi I har villet det sådan. Drik i tålmodighed, så I fra denne erfaring kan drage lys og gavn for jeres ånd, 

når I tager ud for at finde den sande vej, der vil føre jer til ruinerne af det tempel, som I har ødelagt i jer 

selv, og som I må genopbygge, så Min stemme kan tale til jer i det, og I igen kan få Min Lov. 

67 Bed og gør jer fortjeneste, folk, for krigen ligger på lur for jeres nation. Din åndelige mission 

venter på dig. Lad ikke sult, sygdom og død få fat i dig. Hvis din tro ikke er stærk nok, må du rive dig i 

håret af fortvivlelse, når du ser dine brødre slå sig selv ihjel og dine børn lide sult. Det vand, I drikker, vil 

være bittert, jeres bjerge og dale vil tørre ud, træerne vil ikke bære frugt, og dette land, som mange 

betragter som et forjættelsens land på grund af dets rigdom og overflod, vil ikke have noget at tilbyde den 

fremmede, der kommer til det i jagten på frihed eller brød. 

68 Sandelig siger jeg jer, mens Min skjulte visdomsskat, fuld af åbenbaringer og barmhjertighed, kun 

venter på den time, hvor menneskeheden vil vende sit blik mod Faderen og vise sig højlydt og ydmyg for 

at overøse den med alt det, jeg har i vente til den, har I altid udfordret Min retfærdighed, og i denne tid har 

jeg accepteret jeres udfordring. 
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Jeg kommer i krigerisk hensigt, min magt er stor, mine hære er talrige, og mine våben er 

uovervindelige. Til sidst skal jeg sejre; men jeg skal ikke stige op over de døde (sejrherre), men foran de 

levende. Ingen vil jeg ydmyge, alle vil løfte deres ansigter for at prise mit navn. Derfor ønsker jeg blandt 

jer, mit folk, at se enhed, barmhjertighed, respekt og kærlighed fra den ene "arbejder" til den anden og fra 

det ene samfund til det andet. 

69 Jeg giver jer denne tid, så I kan ødelægge afgudsdyrkelse, fanatisme og alt det ubrugelige og 

dårlige, der er til stede i jeres vaner og jeres tilbedelse af Gud i jeres hjerter. Føl det guddommelige ord 

komme ned over menneskeheden, men midt i min retfærdighed føler du min fred. 

70 Å tårernes og blodets dal, hvor menneskene sætter deres troner op for at tilbede sig selv og derefter 

graver deres egne grave med deres hænder! Jeg er kommet for at befri dem fra synd og død; for de har 

bundet sig selv og gjort sig selv til slaver. Sandelig, siger jeg jer, denne verden tilhører ikke længere disse 

mennesker, og derfor skubber den dem væk hvert øjeblik. 

71 Jorden, der har beskyttet menneskene som en selvopofrende og overbærende moder, vil fra nu af 

ved hvert eneste skridt vise dem den vej, der ikke fører til hendes skød, men til det højeste, hvor en anden 

moder, den himmelske moder, venter på sine børns ankomst for at pakke dem ind i sin kappe, som er et 

evigt løfte om lyksalighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 52  
1 Nær jer selv med Mit Guddommelige Væsen, vær stærke i opfyldelsen af Min Lov, og I vil finde 

fred og trøst i jeres gerninger som belønning. Vær sande forbedere for jeres brødre og giv dem Min Ånds 

fred gennem jeres bønner og jeres fortjenester. Berøv ikke jer selv min nåde i disse tider med fristelser. 

Styrk din ånd, så du kan gå sejrrigt ud af prøvelserne. 

2 Gå i forbøn og gør dig endda fortjent til dem, der ikke elsker dig. Handle som Maria, jeres 

himmelske Moder, den guddommelige advokat, som går i forbøn både for den, der sætter sit håb til hende, 

og for den, der har lukket sit hjerte for hende, eller for den, der benægter hendes renhed og guddommelige 

natur. 

3 Det er en vanskelig opgave og en ædel skæbne, folkens. Du må ikke længere afvige fra den vej, 

som jeg har udstukket for dig. Jeg har bygget en helligdom i jeres hjerter; men lad ikke troens flamme 

slukke i den, og lad ikke idealet om at åndeliggøre jer dø. Hyld ikke dit tempel i mørke, for hvis nogen 

banker på dets porte, vil han ikke finde det lys, han søger, og han kan heller ikke høre min røsts ekko. Bær 

mit nærvær og mit ord i jeres hjerter, og sandelig siger jeg jer, at der vil ikke være nogen, der kan 

ødelægge jeres helligdom eller få jer til at trække jer tilbage på vejen. Hvem vil kunne forhindre dig i at 

elske mig? 

4 Mit lys skinner i ethvert sind, og Min stemme lyder i enhver samvittighed; men folk ønsker ikke at 

blive opmærksomme på den tid, de lever i. Det er nødvendigt for et "folk" at udruste sig selv til at give 

menneskeheden de gode nyheder, og jeg ønsker, at dette folk skal være denne person, som jeg har udvalgt 

til at lade dem høre mit guddommelige ord. 

Når jeg hele tiden siger til jer, at I skal udruste jer, er det fordi I skal vidne om min manifestation 

gennem det menneskelige sind, og dette vidnesbyrd skal ikke begrænses til at gentage de doktriner, I har 

lært af mig, men I skal give bevis på åndelig kraft - hvad enten det er ved at omvende stædige syndere, 

helbrede de forladte syge eller ved at gøre andre af de gerninger, jeg har lært jer. Husk, at hvis du går på 

arbejde uden først at have opnået en fornyelse af dit liv og en begyndelse til åndeliggørelse, vil du være 

som de hykleriske farisæere, der pralede med deres falske dyd og skjulte deres fordærv, når du prædiker 

kærlighed og barmhjertighed. Jeg vil ikke have uoprigtige eller hykleriske mennesker blandt mine nye 

disciple. 

5 Hvis I brændende ønsker, at Min lære skal blomstre på jorden, så så den lige så rent, som jeg har 

givet den til jer, og giv dette guddommelige frø vand med jeres gode gerningers vand. Gå din vej i tillid til 

min beskyttelse. 

6 Hvem kan stoppe dig eller lukke munden på dig, når du går i gang med at arbejde inspireret af Mit 

Guddommelige Lys? - Ingen, mit folk, ligesom ingen på hans tid fik Jesus til at tie stille. Hvis han var tavs 

over for nogle syndere, var det for at give dig en lektion i ydmyghed, da han med sine gerninger vidnede 

om sandheden i sit ord. 

7 Vær opmærksom på de år, der er gået, hvor Mit Ord har lydt gennem disse stemmebærere, og 

ingen har været i stand til at lukke munden på den guddommelige stemme, der kommer fra deres læber. 

Sandelig, siger jeg jer, året 1950 vil komme uden afbrydelse. Men når slutningen af dette år er kommet, vil 

Mine nattergale blive tavse for at videregive Min lære; for alt, hvad Jeg har at sige til jer gennem deres 

formidling i denne fase af Min manifestation, vil da være afsluttet. 

8 I vil vidne om min lære med gerninger, ord og tanker, og intet vil stoppe den strøm af lys, som jeg 

vil lade bryde frem fra jeres ånd. Men din tavshedens time vil også komme: Jeg vil forsegle dine læber og 

bringe dig hjem (til mig); for det, jeg havde at sige gennem din mægling, vil blive sagt til det sidste ord. 

9 Jeg ønsker, at I alle skal forenes uden at gøre forskel, fordi I går til forskellige forsamlingssteder. 

For den instruktion, der er nået frem til alle, er én og samme, det lys, der oplyser jeres sind, er det samme 

hos nogle som hos andre. 

10 Jeg har givet jer midler til at forsvare jeres tro og til at våge over det arbejde, jeg har betroet jer, 

men jeg har aldrig givet jer våben til at skade hinanden. Jeg ønsker, at de, der danner dette folk, skal være 

soldater for min åndelige sag, men aldrig fjender af den. 

11 Mit hjertes hemmelige kammer åbnede sig på dette tidspunkt for at gøre de åndeligt fattige, de 

sultne og tørstige efter retfærdighed til ejere af en åndelig skat. Er du ikke glad for dette? Er dit hjerte ikke 
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rystet af taknemmelighed, o folk? - "Ja," siger du til Mig. Men jeg ønsker, at dette ja ikke skal være et ja i 

ord, ikke i tanker, men at I skal udtrykke det med kærlighedsgerninger for jeres brødre. 

12 Nu siger jeg til jer: Hvil jer et øjeblik fra jeres jordiske slid. Du har gået meget med din 

smertebyrde på dine skuldre. Kom til nådens kilde og drik af dette vand, der forløser. I øjeblikket er I 

stadig svage, men snart vil I blive forvandlet til stærke mennesker, der kan kæmpe for Min Sag og klare 

prøvelserne. 

13 Snør dine sandaler, for der venter dig en ny vej, hvor du vil finde uendelige muligheder for at så 

barmhjertighed og kærlighed. I er stadig bange, og det er derfor, I ikke ønskede at annoncere den nye tid 

for menneskeheden. - I må forstå, at det, som Faderen har lagt i jer, tilhører jeres brødre, og at I må give 

dem det til kende. 

14 Jeg giver jer ikke nye åndelige gaver eller evner i denne tid, for det, som I er blevet opmærksomme 

på som jeres ejendom, har altid været i jeres ånd. Men tiden er ved at løbe ud, og jeg beder dig: Hvad 

venter du på for at begynde at udføre din opgave? Venter du på, at vantro mennesker gør grin med Mit 

Ord, Min nye manifestation og offentliggør forfalskninger overalt? 

15 Lad min lære blive til handling og lev den: Sandelig, siger jeg jer, de bespottelige læber vil tie, de, 

der var oprørske, vil nærme sig jer opmærksomt for at finde fortolkningen af Min Lære, og de vil finde 

meget store og veltalende vidnesbyrd om Min Sandhed, hvis jeres gerninger er præget af kærlighed og 

barmhjertighed. Hvor mange af dem vil ikke, når de ser dig helbrede de syge, bringe deres kære til dig, 

fulde af håb om at finde lindring for deres lidelser. 

16 Lever min lære rent ud, så behøver I ikke at skjule jer for at helbrede de syge. For sandelig siger 

jeg jer, at i denne tid skal I ikke opsøge katakomber for at kunne praktisere min lære, men I skal gøre det i 

dagslyset. - Vær ikke bange! Hvis du ikke er troende i dine omgivelser, vil du simpelthen tage til andre 

provinser, hvor du vil finde glødende hjerter. 

17 I skal være de første til at blive overbevist om den sandhed, I ønsker at forkynde, så I kan formidle 

denne tro til jeres brødre. Hvis der kommer tvivl ind i jeres sind, vil det være som en dolk, der vil give 

jeres hengivenhed et dødsstød. 

18 Tre tidsaldre er allerede gået over dig. Forstå, at I skal gøre jer klar til at opfylde den højeste af 

jeres skæbner. Vågn op fra din åndelige inerti og gå fremad med et fast skridt på din udviklings vej. 

19 Spørg mig ikke, hvorfor du stadig overraskes af fristelser, selv om du er på Herrens vej. Forstå, at 

det er dér, du bliver testet mest. Derfor siger jeg altid til jer: "Vågn op og bed, så I ikke falder i fristelse. 

20 Den dag er nær, hvor dine brødre vil komme og stille dig spørgsmål. Vil du så skjule det, som jeg 

har åbenbaret for dig med så megen kærlighed? - Jeg har ikke givet jer noget at skamme jer over i min 

lære. 

21 Vent ikke med at samle jer op, indtil klagerne på jorden bliver flere og flere, og rygterne om krig 

vokser. Bed og udfør dagligt barmhjertighedsgerninger, for på den måde vil I modvirke ondskabens magt. 

22 Hvis nogen af jer ikke forbereder jer på at udføre jeres opgaver, er det fordi I ikke kender de evner, 

som jeg har givet jeres ånd. 

23 Salige er de, der forstår at finde den åndelige betydning af mit ord, for de skal have denne arv. De, 

der søger den guddommelige sandhed, er dem, der altid har fulgt deres Skaber. De vil finde Mesterens 

tilstedeværelse i denne ydmyge manifestation. 

24 Udadtil kan min manifestation på dette tidspunkt synes ringe. Men sandelig, siger jeg jer, jeg har 

bygget en helligdom i hjertet på den mand, der hører mit ord. Tro ikke, at der er nogen rangorden blandt 

dem, som jeg har udvalgt i denne tid - jeg elsker alle lige meget. Tro ikke, at de, der viderebringer Mit 

Ord, har opnået dette ved deres egne fortjenester, fordi de er i besiddelse af en stemmegave. Denne nåde er 

så stor, at det kun var gennem Min kærlighed, at mennesket var i stand til at modtage den. 

25 Denne opgave er vanskelig at udføre for den, der har modtaget den. Stor er byrden af dette kors; 

for uden at vende sig bort fra verdens nødvendigheder og uden at opgive sine materielle pligter, må 

stemmebæreren opnå den grad af åndeliggørelse, der vil gøre det muligt for ham at modtage den 

guddommelige stråle af Min inspiration. 

26 Der er øjeblikke, hvor du er forbløffet over, at Gud kan være sammen med dig og give sig til kende 

med så megen kærlighed. Din forbløffelse kommer af, at du i bevidsthed om dine pletter og 

ufuldkommenheder føler dig uværdig til dette så store bevis på din Faders kærlighed. Min kærlighed har 
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altid overrasket jer, fordi I har dømt mig, sådan som I er vant til at gøre med jer selv. Hvorfor har du den 

idé, at vrede, hævnfølelse eller egoisme er skjult i Mig? Jeg siger til jer: Når I dømmer jer selv indvendigt i 

en (selv)undersøgelse i lyset af jeres samvittighed, gennem en ærlig og ydmyg tilståelse af jeres 

overtrædelse, gør I jer selv værdige til at Jeg kommer ned for at tale til jer om Mit Rige; for jeres sorg over 

at have fornærmet Mig hjælper jer til at rense jer selv. 

27 Bliv ikke overrasket over, at min kærlighed følger dig overalt på trods af dine synder. I er alle 

mine børn. I denne verden har I haft et billede af den guddommelige kærlighed i jeres forældres kærlighed. 

Du kan vende dem ryggen, du kan ikke anerkende deres autoritet, du kan ikke adlyde deres ordrer, du kan 

ikke lytte til deres råd; du kan forårsage et sår i deres hjerte med dine onde handlinger, du kan give 

anledning til, at deres øjne tørrer ud af så meget gråd, at der kommer hvide hår på deres tindinger, og at 

deres ansigter bliver mærket af spor af lidelse; men de vil aldrig ophøre med at elske dig, og de vil kun 

have velsignelser og tilgivelse til dig. Men hvis disse forældre, som du har haft på jorden, og som ikke er 

perfekte, har givet dig så store beviser på en ren og sublim kærlighed ─ hvorfor er du så forbavset over, at 

han, som skabte disse hjerter og gav dem den opgave at være forældre, elsker dig med perfekt kærlighed? 

─ Kærlighed er den højeste sandhed. For sandhedens skyld blev jeg menneske, og for sandhedens skyld 

døde jeg som menneske. 

28 I denne tid kræver jeg ikke et blodoffer af jer. Alligevel har nogle givet deres liv i Mit navn, 

blændet for et øjeblik af deres fanatisme og efter at have ført en uren tilværelse. Disse handlinger vil ikke 

være i stand til at spire sande frø, men vil fortsat fremme fanatismen. 

29 Det er derfor, jeg siger til jer, at I skal føle jeres eget ord, når I taler, og at I skal leve i jeres hjerte 

den undervisning, I giver. Intet kan tale bedre end dit eget liv. 

30 Min kærlighed skal ikke forbløffe jer, men I må heller ikke tvivle på den, når I oplever, at I ofte 

tømmer et meget bittert bæger i verden. - Mennesket kan synke dybt ned, blive fyldt med mørke eller tøve 

med at vende tilbage til Mig. Men for alle vil den tid komme, hvor de vil føle Mig i deres eget væsen, ikke 

(længere) føle Mig fjern, og de vil heller ikke kunne betragte Mig som en fremmed eller benægte Min 

eksistens, Min kærlighed og Min retfærdighed. 

31 Ligesom mennesket kan skabe en verden af åndelig fred på jorden, der ligner freden i mit rige, kan 

det også, gennem sin fordærv, føre en tilværelse, der ligner et helvede af laster, ondskab og anger. 

32 Også i det hinsides kan ånden møde verdener af mørke, fordærv, had og hævn, alt efter sjælens 

tilbøjelighed, dens vildfarelser og lidenskaber. Men sandelig, siger jeg jer, både himmel og helvede, som 

menneskene kun forestiller sig ved hjælp af jordiske former og billeder, er intet andet end forskellige 

stadier i sjælens udvikling: den ene i kraft af sin dyd og udvikling på toppen af fuldkommenhed, den 

anden i afgrunden af sit mørke, sine laster og sine vildfarelser. 

33 For den retfærdige sjæl er det ligegyldigt, hvor den befinder sig, for overalt vil den have Skaberens 

fred og himmel i sig selv. Den urene og forvirrede sjæl kan derimod befinde sig i den bedste af verdener, 

og den vil uophørligt mærke sine angeres helvede i sig, som vil brænde i den, indtil de har renset den. 

34 Tror I, at jeg, jeres Fader, har skabt steder, der udtrykkeligt er beregnet til at straffe jer og dermed 

hævne mig evigt for jeres fornærmelser? 

35 Hvor begrænsede er de mennesker, der underviser i disse teorier! 

36 Hvordan er det muligt, at du tror, at evigt mørke og evig smerte er den ende, der venter nogle 

ånder? Selv om de har syndet, vil de stadig være Guds børn for evigt.Hvis de har brug for undervisning - 

her er mesteren. Hvis de har brug for kærlighed - her er Faderen. Hvis de længes efter tilgivelse - her er 

den perfekte dommer. 

37 Den, der aldrig forsøger at søge Mig og rette sine fejl, vil ikke komme til Mig. Men der er ingen, 

der modstår min retfærdighed eller mine retssager. Kun renset kan du komme til mig. 

38 Disciple, hvis I ikke forstår mit ord i det øjeblik, I hører det, så husk det og husk det og mindes det 

og udforsk det i jeres hvilestunder. Så vil du forstå meget af det, jeg har lært dig. Hvis I ikke opsamler 

viden, hvad kan I så give videre til de mange mennesker, der endnu ikke er kommet? 

39 Jeg lader jer alle uden forskel komme ind i mit nærvær for at give jer min undervisning. Før jeg 

overlader dig en tjeneste, tørrer jeg dine tårer, lukker dine sår og slukker din åndelige sult og tørst. Og da 

jeg havde givet jer beviser på min kærlighed og tændt troens og håbets lys i jeres hjerter, sagde jeg til jer: 

"I er alle blevet kaldet, vil I være blandt de udvalgte? Så spørger nogle: "Hvilken vej og hvor fører du os 
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hen?" - Det er dem, der længes efter verden og dens fornøjelser. De andre siger til mig: "Herre, vi er ikke 

værdige til at kalde os dine udvalgte, men din vilje skal ske for os." - Det er dem, der allerede er klar til at 

stræbe opad. 

40 Til dem, der følger mig, lægger jeg verdens fred på deres hjerter for at "våge" og bede for den. 

Folkene vil snart sende deres bønner op for at bede mig om fred, som jeg altid har tilbudt dem. Før lod jeg 

folk smage frugten af deres arbejde, se floder af menneskeblod flyde og se billeder af smerte, bjerge af lig 

og byer forvandlet til ruiner. Jeg ønskede, at folk med forstenede hjerter skulle se de hjemmernes 

ødelæggelse, fortvivlelsen blandt de uskyldige, mødrene, der ved siden af sig selv af smerte kysser deres 

børns sønderrevne kroppe, at se alle menneskers fortvivlelse, frygt og alle deres klagesang på nært hold, så 

de i deres arrogance ville føle ydmygelsen, og deres samvittighed ville fortælle dem, at deres storhed, 

deres magt og deres visdom er en løgn, at det eneste virkelig store kommer fra den guddommelige ånd. 

Når disse mennesker åbner deres øjne for sandheden, vil de blive forfærdet - ikke over de 

(rædsels)billeder, som deres øjne ser, men over sig selv, og da de ikke kan undslippe deres samvittigheds 

blik og stemme, vil de føle angerens mørke og ild i sig selv; for de vil skulle stå til regnskab for hvert liv, 

for hver smerte og selv for den sidste dråbe blod, der er udgydt for deres skyld. 

41 Jeg vil ikke kun kræve, at folk skal stå til regnskab for, hvad de har gjort med andre menneskers 

liv, jeg vil også kræve, at de skal stå til regnskab for, hvad de har gjort med deres eget liv, med deres 

kroppe. Hvem kan da sige, at han kom til mig som ånd netop på det tidspunkt, hvor evighedens ur skulle 

kalde ham bort? - Ingen! - For ofte forkorter du din eksistens ved at blive for tidligt ældre, nogle gange 

bliver du opbrugt af grunde, der ikke er en af dine tårer eller et af dine grå hår værd. 

42 Jeg er ubarmhjertig og fuldkommen retfærdighed, der udspringer af den reneste kærlighed, som er 

jeres Skaber, og jeg beder jer kun om at vende jer væk fra verdens fornøjelser for at høre mit ord. 

Mesteren åbner med glæde sin bog med perfekt undervisning for at glæde dig med en ny lektion. Hvor 

ofte har ikke en eneste af mine lærdomme været i stand til at redde dig. På dette tidspunkt er din ånd 

vågnet op og har følt de mandater, den har modtaget fra sin oprindelse i livet. 

43 Jeg har opdaget, at dit hjerte rummer den forgæves sæd, som det har høstet på jorden; men nu skal 

det forvandles til et kornkammer, hvor du skal opbevare den gode frugt af dine kærlighedsgerninger. 

44 Blandt de mange mennesker kommer de store syndere, dem, der har rullet deres sjæle i 

lidenskabernes snavs, som har berøvet (andre) deres ære, som har nedværdiget de ældres grå hår, som har 

stjålet andres ejendele, som har plettet barnets uskyld og dræbt deres næste fysisk eller moralsk. 

45 Der er dem, der hører Mig, som vanhelliger hjemmet, som overtræder guddommelige eller 

menneskelige love, som slukker hjerternes tro. Men når de hører mit ord røre ved deres hjertes ømme 

bånd, siger de: "Det er dommeren, der taler; men med hvilken venlighed får han os til at forstå vores 

fejltagelser, og med hvilken finesse underviser og retter han os." Når disse hjerter har forladt det 

mødested, hvor de hørte denne stemme, synes det for dem, som om de ser livet og alt, hvad der omgiver 

det, oplyst ikke kun af det materielle lys, men overstrømmende af et guddommeligt lys, der taler til 

mennesket overalt i skabelsen. For øjnene af den, der har renset sig selv, viser der sig et vidunderligt liv, 

hvor han kun så materie, kødelige fornøjelser eller synder. Foran hans ånd dukker der en tilværelse op, 

som han ikke havde anet - fuld af åbenbaringer, løfter og inspirationer. Det er kærlighedens mirakel, ikke 

kun ordets mirakel; for hvor ofte har mennesker ikke talt på en mere udsøgt og fuldkommen måde end 

disse ydmyge og analfabeter, gennem hvem jeg giver mig selv til kende. Men den åndelige betydning, der 

er lagt i hvert af disse ord, kan kun udspringe af guddommelig kærlighed. 

46 Kun få har hørt mit ord i denne form, men sandelig siger jeg jer, at alle mennesker hører min 

stemme i helligdommens stilhed, som er til stede i deres sjæle, selv om deres sind ikke formår at forstå 

disse inspirationer, og deres læber ikke ved, hvordan de skal udtrykke alt det, som de konstant modtager 

ved hjælp af deres åndelige gaver. Når du er udrustet, vil du forstå denne sandhed. 

47 I denne tredje tid er Elias hyrden, som redder dig fra fare dag efter dag. Det er ham, der rækker ind 

i det hyggelige hjørne af din sengestue, når du beder, som står ved din side i "ørkenens ensomhed", og som 

følger dig på de "lange dagsrejser". Hvor du end har brug for nogen til at forsvare dig eller en stemme til at 

give dig mod, er der Elias, den åndelige hyrde i den tredje æra. 

48 Hvis I vil vide, hvor Elias bor, så siger jeg jer, at det er i det åndelige rige. Hvem af jer kan rejse 

sig op for at se ham? - Ingen endnu. - Det er derfor, han kommer til dig, for at forberede de veje, der fører 
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til dit hjerte, så Mesteren bagefter kan komme og oplyse hele dit væsen. Men tro ikke, at jeg kommer ned 

til dem, der søger mig med større renhed og perfektion; nej, jeg kommer til alle, der søger mig - til ham, 

der knæler for sin afgud, til ham, der opfatter mig i former eller forestillinger, der er meget langt fra 

sandheden. Hver enkelt søger mig i overensstemmelse med sin ånds evne, og jeg vil ikke slukke den 

flamme af tro, som de har i den mest skjulte del af deres væsen med hensyn til Guds eksistens. 

49 Det er Min vilje, at folk i denne tid vil være i stand til at forbinde sig med deres Herre fra ånd til 

ånd, at der vil være en sand helligdom i menneskets hjerte, hvor det kan høre Faderens stemme. 

50 For at opnå denne grad af åndeliggørelse må menneskene deltage i religionernes store kampe, som 

vil vække de faldne, sovende ånder, som (så) vil se sandhedens lys. 

51 Mener I ikke, at det er på tide, at menneskene tilbeder og hylder deres Gud, deres Skaber, på en 

måde, som er værdig for ham, der modtager den, og ham, der giver den? 

Hvis du studerer og observerer de forskellige naturriger, vil du i dem finde et uendeligt antal 

eksempler, lærdomme og lignelser, som er værdige til at tage som forbillede. Jeg siger ikke, at de lavere 

væsener skal være jeres herrer. Men jeg fortæller jer, at naturen, hele livet, er en bog, hvis forfatter er Gud. 

Jeg har åbnet denne bog for menneskene, så de kan genkende min fuldkommenhed, min kærlighed og min 

retfærdighed i den - ikke i ord, men i gerninger. 

52 Søg mig ikke i bøger med falsk lærdom eller i jeres teorier, som generelt er fejlagtige på grund af 

den materialisme, som I lever i. I har allerede fået lov til at gå i fuld udfoldelse af jeres frie vilje på alle 

måder. I dag beder jeg dig om at holde din hurtige kurs tilbage og i et øjeblik reflektere over den erfaring, 

du har fået i livet, over alt det, du har set, følt og lidt på den lange vej, du har tilbagelagt. Sandelig, 

sandelig siger jeg jer, at den, der bruger dette lys (viden), vil finde sandhedens vej, som vil føre ham til 

hans egen oprindelse. Vejen er jeg; den, der har kendt den, har kendt mig. Jeg er begyndelsen og 

slutningen af vejen. Jeg er alfa og omega. 

53 Jeg er Enkelhedens Mester, der taler til dig som en god ven på det mest velkendte sprog for at 

oplyse mysterier for dig og afsløre de hemmeligheder, der hidtil har været skjult for din menneskelige 

viden. 

54 Giv din ånd mulighed for at genopfriske sig selv i kontemplation af det guddommelige og i 

udøvelsen af de love, der styrer den. Betragt ikke dette liv som det eneste middel til velvære, og fysisk 

arbejde ikke som det eneste middel. Begræns jer ikke til kærligheden til jeres familie, for jeres områder er 

mere omfattende. Egoisme er ikke Guds sæd. 

55 Folk har elsket dette liv så meget, at de - når timen nærmer sig for at forlade det - gør oprør mod 

Min vilje og ikke ønsker at høre det kald, som Jeg udsender til dem. De forkaster freden i mit rige og 

beder Faderen om endnu en periode på jorden for fortsat at have deres timelige goder. 

56 Bliv følsom, så du kan fornemme det åndelige liv og ikke nøjes med begyndelsen af din udvikling 

- for det er dette liv - fordi der findes højere skabelsesværker over det. 

57 Forsøg ikke at afvise døden, når den nærmer sig dig i overensstemmelse med Min vilje, og bed 

heller ikke videnskabsmanden om at udføre miraklet for dig ved at modstå Mine råd og forlænge din 

eksistens, for I vil begge bittert fortryde denne fejltagelse. Forbered jer i dette liv, og I vil ikke have nogen 

grund til at frygte jeres indgang til det hinsides. 

58 I græder, når en af jeres egne går ind i den åndelige dal, i stedet for at føle jer fredfyldte, fordi I 

indser, at han tager endnu et skridt mod sin Herre. På den anden side fejrer I en fest, når et nyt væsen 

kommer ind i jeres hjem, uden at I i den time tænker på, at denne ånd er kommet i kødet for at opfylde en 

forsoning i denne tåre-dal; så bør I græde over ham. 

59 Hvornår vil du føle for fremmede, hvad du føler for dine slægtninge? - Fra et enkelt ægteskab 

fødte jeg det uendelige frø af denne menneskehed, som meget snart delte sig i familier, stammer, folkeslag 

og nationer, hvilket gav anledning til forskelle i skikke, sprog og religioner. Disse forskelle skabte had og 

splittelse mellem nogle og andre. Der opstod krige og rivaliseringer. Kains sæd har båret megen frugt. 

Men nu, hvor sindet har udviklet sig, og I har trænet jeres sind - hvorfor fortsætter I med at se hinanden 

som fremmede og hader og dræber hinanden? I dag ved I, at alle ånder er udsprunget af Min 

Guddommelige Ånd, og at menneskeheden nedstammer fra et enkelt par, så I er brødre af ånd og endda af 

blod. 



U 52 

146 

60 Hvor langt er du dog fra den sande vej, hvis du ikke føler din næstes smerte, selv om han er en del 

af dig! Du ser en person gå forbi, som du aldrig har set før, og da du tror, at han er en fremmed, hilser du 

ikke på ham. På den anden side, når du ser et begravelsesoptog gå forbi, så kaster du hovedet frem. 

Hvorfor bruger du ikke din opmærksomhed, din kærlighed og din barmhjertighed på de levende? 

Det var Min vilje, at I skulle udviske de grænser og forskelle, der findes i verden, med jeres kærlighed, 

men folk ønskede det ikke på den måde. Ønsker du, at det skal være menneskeblod, der udvisker 

grænserne og bringer folk tættere sammen? Ønsker du, at krigen skal smelte racerne sammen? 

Fra de tidligste tider har jeg forberedt et folk til at kende og elske mig, så de skulle være som en fakkel 

blandt menneskeheden, og de har været stærke til tider og svage til andre tider. I dag har jeg sendt dem 

tilbage til jorden, så profetierne kan gå i opfyldelse. Dette folk er det, der åndeligt modtog de tre 

testamenter, og da de vidste, at jeg manifesterede mig selv på dette tidspunkt gennem det menneskelige 

sind, turde de ikke benægte mig åbent. For deres ånd husker, at de i den anden æra råbte "korsfæst den 

bedrager", og at de derefter led bittert. 

I dag har mange af dem troet på min genkomst, men andre har ikke. Men også disse skal tro efter min 

bortgang i 1950, for de skal se mine profetier opfyldt og sige til mig: "Herre, da du talte til mig, tvivlede 

jeg; men nu, da du er gået bort, og jeg ser dit ord opfyldt, tror jeg på dig." 

61 Før jeg tier om Mit (udadtil hørbare) Ord, vil de, som I kalder udlændinge, nærme sig, og som - 

uden at forstå dette Ord klart på grund af sprogforskellene - vil føle, at deres ånd er fyldt med fred og 

næret af Mit Guddommelige Væsen. For det vil være Min kærlighed, som de vil føle i deres hjerte, og I 

ved allerede, at kærlighed er åndens sprog. De (udlændinge) skal også drage ud for at følge mig, for mit 

folk er spredt over hele verden. 

62 Midt i stormen er jeg kommet til dig i denne tid. Fredens regnbue har endnu ikke skinnet, duen 

med olivengrenen er endnu ikke kommet. Men det øjeblik vil komme, hvor jeg, den Højeste Kærlighed, 

kan sige til alle mennesker: Her er jeg. Så vil alle genkende mig og forenes. I dag dømmer jeg stadig de 

levende og de døde. 

63 I den tredje æra er jeg opstået fra den grav af glemsel, som menneskeheden har henvist mig til, for 

at vække dem til nyt liv; for jeg er Livet. Ingen kan dø. Selv den, der berøver sig selv livet med sin egen 

hånd, vil høre sin samvittighed bebrejde ham for sin manglende tro. 

64 Jeg ønsker, at I skal danne en familie lidt efter lidt, et folk, der er hele i sjæl og legeme. 

65 Hvornår vil Abels åndelige ophøjelse, Abrahams lydighed, Jakobs styrke, Jobs tålmodighed og 

Johannes' åndeliggørelse blive set blandt jer? Erkend dit ansvar i verden. 

66 I Mænd, fly fra Laster, for at eders Blod kan blive frugtbar Sæd, og for at morgendagens Frugt kan 

være godartet. 

67 Kvinder, jeg forbereder jer til at give verden børn af fred og god vilje. Til de ufrugtbare siger jeg: 

Bed, skammer du dig ikke over din forsoning. Vær hengiven, for jeg vil overraske dig og få dig til at føle 

et nyt væsens hjerteslag i dit skød. 

68 Få perfekte børn som jeres Skaber, der kun skabte perfekte væsener, og opfyld det guddommelige 

bud, der kræver, at I skal elske hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 53  
1 Hvorfor opdager jeg, at fra den dag jeg giver mig selv til kende for jer til den næste dag, hvor jeg 

giver jer en ny undervisning, har I allerede på så kort tid mistet den fred, jeg gav jer? Mist ikke de 

nådegaver, som jeg giver jer, på jeres livsveje. 

I kommer fortvivlet gennem de prøvelser og omskiftelser, I møder på jeres vej, I nærmer jer med et 

angerfuldt hjerte. Det er sådan, jeg næsten altid ser jer, når jeg har givet jer min fred, så I kan gå jeres livs 

udviklingssti med glædeligt mod og tro. 

2 Jeg har lært jer at bede, så I kan befri jer fra farer og forhindringer, snarer og mørke. Jeg har fortalt 

jer, at selv naturens kræfter vil høre jeres bøn, når de bliver sluppet løs for min retfærdigheds skyld. De vil 

gå forbi dig uden at røre dig, fordi du vidste, hvordan man beder med tro og oprigtighed. 

3 Jeg vil i denne tid løfte jeres ånd op fra snavset og afgrunden, så den ikke blot kender sin Gud, 

men også sig selv og sine åndelige gaver. Men først skal du gå gennem lidelsernes smeltedigel, som vil 

rense dig. For uden indre fornyelse vil dine gaver ikke kunne stråle i fuld styrke. 

4 De menneskelige lidenskaber er som en storm, der pisker din indre helligdom, og kun den, der 

beder, er stærk nok til at modstå prøvelserne, og kun den, der holder øje, er tilstrækkelig opmærksom til at 

beskytte sig selv. 

5 Når jeg taler til jer om templer og helligdomme, mener jeg ikke de forsamlingshuse, som I bygger i 

det materielle, men jeres hjerte; for hvor I end går hen, vil templet være der, og I vil finde Min kærlighed 

altid til stede i det. 

6 Menneskeheden har skabt religioner, noget som ligner stier, der fører til Mig. Men jeg siger til jer: 

Gå ikke længere efter den menneskelige fortolkning, som alle giver Min Lov. Det er nu på tide, at I alle 

ved, hvordan I kan modtage Min inspiration, så det er dette lys, der leder jer. 

7 Nogle gange spørger man sig selv: Hvorfor er dette folk* det eneste, som jeg har talt til, når der er 

så mange nationer, der har brug for det? - Hertil svarer jeg jer, at det dengang kun var en gruppe 

mennesker, der var vidne til Min korsfæstelse og Min død, og alligevel spredte Lammets Blod sig over 

hele menneskeheden for at vise dem vejen til deres forsoning. Således vil jeg tale til disse samfund her i 

dag; men lyset fra min Ånd er udgydt over hele verden.  

* Hermed menes Israels åndelige folk, repræsenteret ved den lille flok, der bor i den mexicanske nation. 

8 Alle midlerne til at lære og handle derefter har jeg allerede givet jer, og jeg ønsker ikke, at I - når I 

kommer ind i mit nærvær i ånden - skal sætte jer selv uden høst og lade som om kroppens uforsonlighed 

og ustyrlighed ikke har ladet jer udføre jeres opgave. For den, der ikke sejrer over verdens fristelser, har 

ingen fortjeneste til at vise sig for sin Herre. Kroppen har meget magt i sine lidenskaber, tilbøjeligheder og 

svagheder, men ånden er udstyret med en højere magt, og med den kan den besejre det onde. 

9 Hvilken fortjeneste ville din ånd have, hvis den arbejdede i et legeme uden vilje og uden sine egne 

tilbøjeligheder? Åndens kamp med sit kropslige hylster er en kamp mellem magt og magt. Her finder den 

den prøve, hvormed den skal bevise sin overlegenhed og sin åndelige storhed. Det er den prøve, hvor 

ånden ofte for et øjeblik bliver besejret af de fristelser, som verden bringer den ind i gennem kødet. Den 

kraft, som disse (fristelser) udøver på ånden, er så stor, at du til sidst fik det indtryk, at en overnaturlig og 

ondskabsfuld magt trak dig til ruin og ødelagde dig i lidenskaberne. 

10 Hvor stort er ikke åndens ansvar over for Gud! Kødet har ikke påtaget sig dette ansvar. Se, 

hvordan den hviler for evigt i jorden, når døden kommer. Hvornår vil du erhverve dig fortjeneste, så din 

ånd kan blive værdig til at bo i mere fuldkomne hjem end dette, som du bor i? 

11 Verden tilbyder jer kroner, som kun vidner om forfængelighed, stolthed og falsk storhed. Den ånd, 

der forstår at overskride disse forfængeligheder, har en anden krone, der er reserveret til den i det hinsides, 

nemlig Min visdoms krone. 

12 Engang søgte jeg dale, bjerge, havet og ørkenen for at tale til jer. Også i dag har jeg fundet ud af, at 

der er hjerter, der ligner dale i deres fred, og andre, der er som et stormfuldt hav, som det, der skummede, 

da Jesus sejlede ud på det med sine disciple i båden. Nogle bliver ved deres (åndelige) ophøjethed, når de 

lytter til Mig, som bjerget, og andre ligner ørkenen med deres ensomhed og (åndelige) tørhed. 
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13 I, som hører mit ord - elsk det, studer det og praktiser det. Hvor mange, der har ønsket at høre det, 

kan ikke høre det, fordi de ikke har fået den nåde i denne tid. Men sandelig, siger jeg jer, dens ekko vil nå 

alle og i større renhed, for det vil ikke være et menneskes stemme, der kommer til dem, men Guds ånd. 

14 I dag bearbejder jeg dit hjerte med mit ords mejsel, jeg lærer det at føle andres smerte, for den, der 

ikke har medfølelse, kan ikke være min apostel. Jeg ønsker ikke, at de nødlidende, efter at have banket 

forgæves på jeres dør, skal spørge mig skrigende, om de er mine udvalgte, dem, som jeg har udstyret som 

forvaltere af deres brødres sorger, som tillidsmænd og støtter for de nødlidende. Vågn op, I disciple, så I 

selv midt om natten, når I sover, kan mærke den hånd, der banker på jeres dør. Denne nødlidende, som 

søger dig i dag, kan være den, som, bevæget af din vilje til at hjælpe, også vil blive forvandlet til min 

medarbejder og gøre din mission lettere i morgen. Hvor mange af dem, der kommer til dig i dag og beder 

om lidt kærlighed, forståelse eller retfærdighed, vil i morgen være det skjold, der beskytter dig, eller det 

vidne, der redder dig. Men hvad kan du forvente af den, der i al sin smerte bankede på dine døre og satte 

sit håb til din vilje til at hjælpe, men som ikke blev hørt? Lad ham komme til dig, som er sunket ned i 

lasternes mudder; hvis du forstår at bevæge ham indvendigt, vil han føle anger. Lad den lumpne mand føle 

sig værdig i dit hus og på dit bord; men føl ingen modvilje mod hans fattigdom, måske er han åndeligt 

renere og mere prydet end dig. Gem ikke din bedste opmærksomhed og dine venligste smil til dem, der har 

materielle rigdomme i hænderne, eller som præsenterer sig i kostbare klæder. Lad ikke dit hjerte se på 

disse forskelle og fordel dine gaver til alle på samme måde. Lidelser er der mange af - hvor meget godt 

kan man dog gøre på enhver dag og til enhver tid! 

15 Hvis I ser på børnene, vil I se, at der er mange små børn uden kærlighed, uden lov og uden brød. 

Hvis du går rundt blandt de unge, vil du finde lidenskabernes kamp, de forkerte veje, og hvis du ser dig 

omkring blandt de mænd og kvinder, der er blevet modne i livet, vil du finde tragedier blandt dem, det 

meget bitre bæger: nogle gange enkedommen, manglen på håb og tro og på ægte åndelig opmuntring, der 

kan trøste og støtte dem. 

16 Kun mit ord kan røre ved det hjerte, der er blevet hårdt på grund af lidelse, og gøre det følsomt. 

Mange af jer havde lidt så meget, at I ikke følte andres smerte og var ligeglade med den. 

Jeg taler meget til jer om smerte og nævner ofte den barmhjertighed, I bør have over for jeres brødre, for 

der er lige så mange lidelser i verden, som der er mennesker, og i denne tid er menneskehedens lidelser 

kun lige begyndt. Derfor forbereder jeg jer, så I kan give jeres brødre ny styrke med jeres kærlighed. 

17 Hvis det behager de store nationer på jorden at drikke til verdens "gode" ved at hæve bitterhedens 

bæger og hælde det ud over menneskeheden, tilbyder jeg jer fra dette ydmyge bord et åndeligt bæger fuld 

af sødme og liv, så I kan bringe dette budskab til dem, der har døden i deres hjerter og bitterhed på deres 

læber. 

18 Gå skridt for skridt på denne kærlighedens vej. Lad de stormfulde vinde blæse over dig uden at 

blive svækket. Jeres ører vil høre dem sige, at I er på ødelæggelsens vej; men styrk jer selv i erindringen 

om mine ord, da jeg sagde til jer, at min kappe vil dække enhver, der vandrer i verden på den vej, som jeg 

har udstukket for ham med min lidelses blodige spor. 

19 Jeg ønsker, at jeres ansigt skal afspejle jeres ånds mildhed, men ikke hykleri; thi hvad jeres brødre 

ikke ser, skal jeg dømme. - Efter de storme, der skal piske dette folk, vil antallet af dem, der forbliver 

samlet omkring mig, være lille, fordi mange vil fortvivle under prøvelserne. Men de, der bliver tilbage, vil 

være dem, der vil få Mit værk til at blomstre. Alt vil så være rent, både det materielle og det åndelige. For 

jeg har med mit ord åbnet den vej for jer, som var lukket af menneskers ondskab og ulydighed. Jeres ånds 

øjne er også blevet åbnet, så I kan se sandheden. Jeg siger jer igen, at alle øjne skal se mig. 

Den retfærdige omvendelse, som jeg har bedt jer om, er med det formål at skabe en begyndelse til 

fornyelse i jeres liv. Derfor siger jeg jer, at jeg ikke ønsker, at I skal dække jer med hykleriske "klæder". 

Jeg vil have jer til at være gode og oprigtige og til at vidne om sandheden i min lære med jeres gerninger. 

20 Du vil få en stor skat af visdom uden at have brug for menneskers bøger, for din eneste lærebog er 

dette Ord, hvor du ikke vil blive påvirket af fremmed lære, eller af dårlige fortolkninger, eller af 

menneskers teorier, men kun af Min Lov, som vil vise dig vejen for din udvikling. 

21 Jeres materialismes tykke slør havde fået jer til at synke ned i en uvidenhed, som fik jer til at føle 

jer fjernt fra det guddommelige og som skjulte for jer det lys, der skal oplyse åndens liv. På det tidspunkt 

flåede Min Røst sløret over og viste jer Mit Helligdom og åbenbarede jer nye lærdomme fra Mit hjertes 
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hemmelige kammer. Ved Min åndelige manifestation tændte nogle deres troslampe, mens andre foretrak at 

fortsætte med at betragte livet i det lys, som deres ringe åndelige viden gav dem. Hvornår vil du få fat i alt 

det, du har brug for at samle til din ånd? 

22 Jeg forbyder dig ikke at udforske naturen eller at samle viden, hvis det er til gavn for dit 

menneskeliv og dets fremskridt. Men jeg ønsker også, at I skal interessere jer for at opnå lys for jeres ånd, 

for det vil være det eneste, I tager med jer herfra til det hinsides, og som er til gavn for jer på den åndelige 

vej for jeres fremskridt. Jeg er så tæt på hver enkelt af jer, at I blot behøver at spørge mig om noget med 

jeres tanker for straks at få mit svar. Ingen kan bebrejde Faderen, at han har trukket sig tilbage fra sine 

børn. For som en kærlig hyrde har jeg altid passet på alle mine får, og jeg kan i sandhed fortælle jer, at 

ingen af dem er gået tabt eller vil gå tabt, for jeg er overalt. Overalt er mit lys til stede, og jeres Faders liv 

og kærlighed pulserer i hele skabelsen. 

23 Mennesket har forvildet sig fra opfyldelsen af min lov; men i dag kan jeg fortælle jer, at jeg med 

min kærlighedsundervisning bringer mange vildfarne får tilbage på deres vej opad. Men hvis disse vender 

tilbage til forhindringen, vil jeg bringe andre med, indtil jeg har holdt dem alle i min kærligheds 

indhegning. 

24 I dag ved du, at smerte renser sjælen og hjertet, og at det ikke er første gang, at du har måttet rense 

din sjæl for sine overtrædelser. Bitterhedens bæger hældte sit indhold ud over verden, og det var som en 

ny syndflod, men mere smertefuld, mere bitter og længerevarende. Der vil komme tider, hvor det ikke er 

smerte, der vil undertrykke og holde menneskene tilbage, men deres samvittigheds lys. Hvis du stadig har 

brug for smerte som tøjle, er det det det tydeligste tegn på, at du ikke har udviklet dig åndeligt. 

25 Husk, mine børn, at I må bestige bjerget (af perfektion) med et smertens kors på ryggen. Men 

forstå, at det kors, der skal løfte dig op (åndeligt), ikke er det kors, der skal bære dine synder, men det 

kors, der skal bære dine ofre for andre. 

Til mændene siger jeg: Vær ledere, forsvarere og beskyttere af folket. Til kvinderne, til mødrene, siger 

jeg: Bed for de mange børn uden forældre, uden hjem og uden brød. Jeres bønner vil være som 

lærkevinger, der breder sig ud for at dække ungerne. Men i dette øjeblik skal I ikke kun tænke på jeres 

egne, for de har jeres moderlige kærlighed, men på dem, der ikke har andet på jorden end ensomhed og 

hunger efter kærlighed. Bed for dem! Hvem bedre end I kan forstå kulden, tomheden og tørsten i disse 

ømme hjerter? Bed, og brød, husly og kærlighed vil snart komme til dem. Dette er den rette lejlighed til at 

udøve barmhjertighed. 

26 I er blevet forvist til jorden, til denne planet, som mennesket har forvandlet til en tåredal, selv om 

det er en vidunderlig have, som Skaberen har overøst med sine velsignelser. Men menneskene vil lære at 

forstå, at det var for at betale for deres skyld, at de var bestemt til at komme til verden på dette tidspunkt 

for at forvandle denne ørken af trængsel og smerte til et paradis af lys, til et sted med broderskab og fred, 

hvor Mit bud opfyldes, som siger: "Elsk hinanden!" 

27 Blandt dem, der lytter til mig, er der ikke-troende, som for at tro ønsker at palpere (med deres 

hænder), som Thomas gjorde. Til dem siger jeg, at de en dag vil få forbindelse med mig fra ånd til ånd. 

Lad dem først vaske deres kar indvendigt og udvendigt, så Mit Ord kan komme ned i det som en dug af 

nåde og liv for ånden. 

28 De syge ønsker at røre ved mit klæde som i den anden æra, så at deres tro kan helbrede dem. Men 

jeg siger til jer: Hvorfor rører I ikke Min Guddommelige Ånd med jeres rene tanker, med jeres inderlige 

bøn? Du vil få alt det, som din ånd og dit legeme har brug for. 

29 Dette er den lære, jeg giver jer, og jeg får jer til at se den bog, som jeg har åbnet foran jer til enhver 

tid. Det er Min Evige Visdoms Bog, som jeg viser jer åbnet i dag ved det sjette segl, idet jeg som min tolk 

bruger den Røstbærer, som jeg har forberedt. 

30 I har til alle tider ønsket at studere Min manifestation for at kende Min vilje og Mine bud, og Jeg 

har besvaret jeres spørgsmål, fordi enhver, der søger Mig af kærlighed, med ønsket om at finde sandheden, 

finder Mig, ser Mig foran sig, føler Mig og forfrisker sig med Min kærlighed, ligesom Jeg er fyldt med 

glæde, når Mine børn viser Mig den frugt, de har opnået med deres kærligheds- og 

barmhjertighedsgerninger, hvormed de har lettet deres brødres smerte. 
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31 I denne bog, som jeg endnu en gang har åbnet for dig, er al min lære indeholdt, og det, der er 

skrevet ned i den, skal du lære at kende, og det vil være til din lykke, fordi det vil føre dig på vejen til din 

opadgående udvikling. 

32 I længes efter at modtage mine inspirationer, som jeg har ladet flyde i overflod til alle tider, men I 

har ikke gjort brug af dem. I dag, hvor jeg kommunikerer med jer gennem det menneskelige sind, vil I 

fortsætte med at tvivle på min lære og min tilstedeværelse blandt jer? - Jeg taler ikke til de døde eller til 

væsener uden fornuft, men til jer, som er mennesker, som har en samvittighed og kender mig. 

Hvis jeg talte til de døde, ville de allerede være genopstået fra deres grave, hvis jeg talte til stenene 

eller naturens elementer, ville de allerede vidne om mig. Men Mine børns vantro vil ikke stoppe Min 

undervisning, og denne bog vil fortsætte med at tale om sandheden, livet i nåde og det hinsides. 

33 Hvad søger I i min undervisning, hvad ønsker I at vide, mine børn? "Lyset", siger nogle til mig. 

"Vi længes efter at finde fred," hører jeg andre sige. Det siger jeg dig: Hvis I forbereder jer, vil I i mit ord 

finde alt det, som jeres ånd længes efter. Jeg har forberedt denne nation som en frugtbar og velsignet mark, 

hvorfra I kan se det nye Zions bjerg, det land, der venter jer. Og i morgen, efter at I er gået gennem verden 

og har opfyldt jeres opgave, vil I finde jer selv i ånden på vejene hinsides, og I vil alle være forenet i én 

"dal" og danne én ånd med mig. 

34 I må studere, så I kan forstå årsagen til begivenhederne i denne tid: Hvorfor Elias er kommet i 

denne tid, og hvorfor jeg giver dig mit ord. Til alle tider er Elias kommet som Min forløber for at 

forberede alle menneskers ånd. I den første tid kom Elias til jorden, nærmede sig menneskers hjerter og 

fandt dem afhængige af hedenskab og afgudsdyrkelse. Verden blev regeret af konger og præster, og begge 

havde vendt sig bort fra opfyldelsen af de guddommelige love og førte deres folk ind på forvirrende og 

falske veje. De havde rejst altre til forskellige guder, som de tilbad. Elias rejste sig i de dage og talte til 

dem med retfærdige ord: "Åbn jeres øjne og se, at I har vanhelliget Herrens lov. I har glemt eksemplet fra 

hans budbringere og er faldet ind i kulter, der er uværdige for den levende og mægtige Gud. Det er 

nødvendigt, at du vågner op, ser på ham og anerkender ham. Ødelæg jeres afgudsdyrkelse og løft jeres 

øjne op over ethvert billede, som I har forestillet ham med." 

35 Elias hørte Min stemme sige til ham: "Gå bort fra dette onde folk. Sig til ham, at der ikke skal 

falde mere regn i lang tid, før du beordrer det i mit navn." - Da sagde Elias: "Der skal ikke komme mere 

regn, før min Herre siger, hvornår det skal ske, og min stemme giver det påbud!" Og han gik bort. - Fra 

den dag var jorden tør, og de bestemte regntider gik uden at der kom regn. Der var ingen tegn på regn på 

himlen, markerne mærkede tørken, kvæget blev efterhånden syg, folk gravede i jorden efter vand for at 

slukke deres tørst uden at finde det, floderne tørrede ud, græsset visnede, fordi det bukkede under for den 

brændende sols stråler, og folk påkaldte deres guder og bad dem om at få elementet tilbage til dem, så de 

kunne så og høste frø, der kunne give dem næring. 

36 Elias havde trukket sig tilbage efter guddommelig befaling, idet han bad og ventede på Herrens 

vilje. Mændene og kvinderne begyndte at flytte væk fra deres hjem for at finde nye områder, hvor de ikke 

ville mangle vand. Overalt så man karavaner, og alle steder var jorden udtørret. 

37 Årene gik, og en dag, da Elias løftede sin ånd op til Faderen, hørte han hans stemme, der sagde til 

ham: "Søg kongen, og når jeg giver dig tegnet, vil vandet igen falde ned over dette land." 

38 Elias gik ydmyg og lydig hen til dette folks konge og viste sin magt over for den falske guds 

tilbedere. Så talte han om Faderen og om hans magt, og tegnene viste sig: Lyn, torden og ild blev set på 

himlen, og derefter faldt den livgivende regn i stride strømme. Igen var markerne grønne, træerne var 

fulde af frugt, og der var velstand. 

39 Folket vågnede op til dette bevis og kom i tanke om deres Fader, som kaldte og formanede dem 

gennem Elias. 

40 Elias' mirakler var talrige og meget store på den tid for at opildne folket. 

41 I den anden æra dukkede Johannes Døberen op og opfordrede til omvendelse og forberedte 

hjerterne til at modtage Messias. Denne velsignede forløber talte til folkemængderne, fordi tiden for Jesu 

forkyndelse nærmede sig, og det var nødvendigt, at de kunne genkende ham. - Han døbte med vand og 

udgød det også på Jesus og sagde til ham: "Mester, hvorfor skal jeg døbe dig, skønt du er uden fejl?" 

Hertil svarede Jesus: "Det må derfor ske, for at jeg kan begynde mit daglige arbejde med at vise 
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underkastelse, så at de her, der følger mig, kan vide, hvordan de skal rense sig og udruste sig, når de går i 

gang med at udføre deres opgave." 

42 Elias, en ånd med stor kraft, som menneskeheden ikke har anerkendt, har altid været min 

forbereder. I dag er han endnu en gang kommet for at forberede de markerede, som skal tjene mig som 

stemmebærere, såvel som alle mennesker. 

43 Hvis I forbereder jer og studerer min lære for at kende min vilje, vil Elias komme jer til hjælp og 

være jeres støtte og ven. 

44 Elias er (en) guddommelig stråle, som oplyser og vejleder alle væsener og fører dem til Mig. Elsk 

ham og tilbyd ham som din pioner og forbeder. 

45 Disciple, hvis I ønsker at komme ind i himmeriges rige, gøre retfærdige gerninger, opfylde loven, 

så vil mit værk blive anerkendt af alle og vil stå frem blandt religioner og lærdomme som den eneste vej, 

jeg har udstukket for mennesker. 

46 Kom til mig, så jeg kan hjælpe jer med jeres forberedelse, sæt jer ved mit bord, hvor jeg har en 

plads klar til hver af mine disciple, hvorfra I vil følge min undervisning. Du skal ikke bekymre dig om, 

hvorvidt den person, gennem hvem jeg giver mig til kende, er en mand eller en kvinde, en gammel mand, 

en ung mand eller et barn. Gennemdrøft Min lære, indtil I finder den guddommelige betydning af dette 

ord; så vil I føle Min tilstedeværelse gennem hver enkelt af Mine udvalgte. Udnyt disse øjeblikke, for 

senere vil du måske beklage dig, hvis du ikke gør det. 

47 Lad dette folk vokse, som træer vokser ved at mangedoble deres grene, som floder vokser ved at 

danne nye floder og vandløb. Se, hvordan der ud fra ét samfund opstår nye samfund i provinserne og i 

byerne! 

48 Det er Min Ånd, der har sendt dem (de kaldede) til de forskellige provinser for at overbringe et 

budskab om åndeliggørelse. Hvorfor vender nogle sig bort fra de principper for åndeliggørelse, som jeg 

har vist dem - det vil sige at give kærlighed uden egeninteresse og praktisere barmhjertighed - og sælger 

de tjenester, de udfører, ved hjælp af gaver, som ikke har kostet dem noget? Husker I ikke, at jeg allerede i 

den første undervisning, I hørte, sagde til jer, at I skulle våge og bede, fordi fristelsen lurer omkring jeres 

skridt? Tænk, og du vil huske, at jeg også har sagt til dig, at jeg har mere at give dig, end du kan bede mig 

om - så du bør begrænse dig til at modtage det tilladte fra mig. 

49 Vid, at i din skæbnebog er den dag og den time noteret, hvor portene til det hinsides vil åbne sig 

for at lukke din ånd ind. Herfra vil du se alt dit arbejde på jorden, al din fortid. Du vil ikke ønske at høre 

på de stemmer, der klager over dig, eller se dem, der kalder dig for ophavsmand til deres ondskab! 

50 Hvilken lidelse, hvilken smerte føler en ånd, når den kommer til lysets og fredens verden og hører, 

at ofrenes klagesang når derhen. Hvis I ikke ønsker at leve i denne kritiske situation, så dyrk allerede nu de 

marker, som jeg har betroet jer, og læg i dem frøet af Min Lære i al dens renhed. Føl jer ikke ude af stand 

til at udføre arbejde, der er mig værdigt, og forlad ikke jeres landbrugsredskaber, når arbejdet kun er halvt 

færdigt, for at glemme denne mission og endnu en gang overgive jer til verdens fristelser. 

51 Kom hurtigt for at høre mit ord. Husk, at den dag er meget nær, hvor I ikke længere vil høre den i 

denne form. For jer er den tid allerede forbi, hvor det var nødvendigt, at profeterne skulle træde frem for 

folket for at formane dem til at omvende sig og true dem med Guds retfærdighed, hvis de ikke lyttede til 

denne advarende opfordring. I dag ønsker jeg, at I skal være de profeter, der vækker menneskeheden og 

overbringer dette himmelske budskab til den. Jeg vil gøre mirakler på jeres vej og give jer sandhedens 

våben til at kæmpe med, for I vil blive bekæmpet. 

52 Jeg vil gøre mange krogede stier lige ved at bruge mine gode disciples retfærdighed. Den åndelige 

tilstedeværelse af Guds folk, kaldet Israel på jorden, vil gøre sig gældende blandt mennesker, og mange vil 

indse, at det, der var blevet lagt ud i materiel form, havde en høj åndelig betydning. 

53 Selv om de ånder, der dannede dette folk, blev spredt ud over hele verden og den åndelige dal for 

at opfylde en forsoningspligt, vil de nu, på grund af Min kærlighed, forenet af Helligåndens lys, der 

oplyser deres udviklingsvej, forene alle, der hungrer efter frihed, fred, sandhed og retfærdighed, kærlighed 

og forløsning, på deres vej. 

54 Sandelig, siger jeg jer, Guds folk er grænseløst, I hører alle sammen åndeligt til dem. Derfor kan 

dette folk ikke begrænses til én nation eller én race. Israels folk, som af de første tiders profeter og 

patriarker blev kaldt Guds folk, er et symbol på den universelle familie, et folk bestående af væsener, der 
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med visdom er udvalgt til mine formål, og som jeg har brugt som redskab, at videregive Min lære til 

menneskeheden som en bog, der er åbnet for mennesker - en bog, der fortæller om åndelig og materiel 

udvikling, om guddommelige åbenbaringer, om profetier, om menneskelige fortolkninger, om succeser og 

fejltagelser hos det pågældende folk, om glans og forfald, om frihed og trældom, om lys og lys og om 

Mørke. Dette folk vil ikke længere have et "forjættet land" under deres fødder. Dens opgave er at opsøge 

de fortabte, at give de svage nyt mod og at vise dem vejen ud af ørkenen, hvor bag portene til det nye 

Jerusalem ligger, den åndelige by, hvor I vil bo for evigt sammen med jeres Mester. 

55 De 144.000 markerede har til opgave at stå op for loven fuld af iver, at opmuntre folket på vejen 

og forsvare troen. De skal være fredens soldater, mestre i min visdom, læger for alle sygdomme, trøstere 

og profeter. 

56 Generationer fra denne tid har været vidner til store begivenheder. Uden at I er klar over det, 

gennemlever I den store kamp, der ikke kun finder sted på jeres slagmarker eller i de stridende nationer, 

men på mange områder. Den virkelige kamp foregår i det åndelige, hvor jeres øjne ikke kan trænge ind, i 

menneskets sind og hjerte, i videnskabens og religionens mænd og i alle menneskelige institutioner. 

Grunden til dette er, at en ny tid nærmer sig, hvor det syvende segl skal åbnes, og retfærdighed og lys vil 

sejre i ånderne. Før det skal jeg sende ånder til jorden, som er fulde af min nåde, og som vil vejlede folk 

som børn, så de kan opnå deres frelse. 

57 Bed og føl Elias skynde sig gennem rummet fra den ene ende til den anden, sprede lys langs de 

mørke stier, redde dem, der er kommet på afveje, rense de plettede, vække dem, der sover i uvidenhed, og 

bringe alting i orden, for dette er hans tid. Frygt ham ikke, men elsk ham, for han er kommet som en hyrde 

for at føre jer til Faderen, til den himmelske forhindring, der venter jer. 

58 Mit ord og alle profetier vil gå i opfyldelse. 

59 I den anden æra naglede I mine hænder fast til et træ, de samme hænder, som helbredte de syge og 

kærtegnede børn, unge mænd og gamle mænd. I dag har jeg afdækket mine rettigheder, men ikke for at 

afvise det kors, som I har ophøjet mig på; nej, kære børn, i dag strækker jeg dem kærligt ud for at give jer 

min velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 54  
1 Salige er de, der forlader deres materielle goder for at høre mig. 

2 De, der har gjort brug af Min instruktion, er blevet stærke, og når de har været ramt af en prøvelse, 

er de i stedet for at fortvivle begyndt at tænke og bede og har følt, at i disse øjeblikke kommer 

guddommelig inspiration til deres sind som en lysstråle, der oplyser vejen for deres åndelige udvikling. 

3 Sandelig, siger jeg jer, den, der forstår at forberede sig og styrke sig i opfyldelsen af min lov, vil 

komme helskindet igennem alting, selv om han går gennem storme eller ild. - Selv til dem, der i tro var i 

stand til at bestå den prøvelse, der plagede deres ånd, siger jeg igen, at de ikke skal "lægge sig til at sove"; 

for der vil komme nye prøvelser, og de må være forberedt. Der er mange, som ved afslutningen af en stor 

prøvelse, når "dagens arbejde" næsten er færdigt, har været tæt på at falde, overvældet af vægten af deres 

kors. Men i disse øjeblikke er Min stemme blevet hørt og har opmuntret dem til at nå det endelige mål, 

som allerede er nært forestående. 

4 Hvis du tilskriver livets prøvelser til tilfældighederne, vil du næppe være stærk. Men hvis du har et 

begreb om, hvad forsoning er, hvad retfærdighed og erstatning er, vil du finde oprejsning og overgivelse i 

din tro, så du kan sejre i prøvelserne. 

5 Det er min vilje at prøve din sjæl på forskellige måder, for jeg former, former og fuldender den. 

Hertil bruger jeg alle ting og alle mennesker; som redskaber bruger jeg både retfærdige og ugudelige 

mennesker. En gang bruger jeg lyset, en anden gang gør jeg mørket til min tjener. Derfor siger jeg til jer: 

Når I befinder jer i en kritisk situation, så husk på Mig, jeres Mester, som i al kærlighed vil forklare jer 

årsagen til denne prøvelse. 

6 Der er bægre, som alle må drikke, nogle før og andre senere, så alle kan komme til at forstå og 

elske mig. Elendighed, sygdom, bagvaskelse og vanære er meget bitre kopper, som ikke kun når synderens 

læber. Husk, at den Allerherligste tømte det bitreste bæger, du kan forestille dig, i den anden tid. Den 

lydighed, ydmyghed og kærlighed, hvormed lidelsens bæger drikkes, vil gøre korset lettere og prøvelsen 

hurtigere forbi. 

7 Verden er en skole for ånderne, din krop er kun et redskab. På jorden gennemgår I de forskellige 

trin på stigen til åndelig fuldkommenhed, hvorpå ånderne stiger op til Mig, drevet af styrken af deres 

fortjenester, deres bestræbelser på at nå Faderen gennem den kærlighed, de har givet deres brødre. Den, 

der ikke går gennem denne kampens vej, vil hverken vide, hvem hans Skaber er, eller han vil kende sig 

selv. 

8 Den, der benægter sin skæbne, afviser det ærefulde navn "barn af Min Guddommelighed". Hvis 

han ikke tror på min eksistens, kan han ikke tro på min kærlighed. 

9 Hvis dette liv for nogle har været meget bittert og sørgeligt, så vid, at denne tilværelse ikke er den 

eneste, at den kun er lang i udseende, og at der i ethvert væsens skæbne ligger et mysterium, som kun jeg 

kan trænge ind i. 

10 Denne stemme har ikke sagt dig: Du skal adlyde dette ord. Den har kun fortalt jer: søg sandheden, 

søg kærligheden, søg freden, og hvis I finder dette i Min undervisning, som I hører på dette tidspunkt, så 

bliv ved med at søge. Men hvis du ikke har fundet det her, så søg videre. 

11 Jeg giver mig selv til kende for hver enkelt af jer, nogle gange gennem jeres hjerte, andre gange i 

jeres ånd. 

12 Ved Min tilgivelsens stemme vil de døde genopstå til nådens liv, blive befriet fra deres sjæls 

forvirring og opfylde Min lov, som siger jer: "Elsk hinanden". Hvor der ikke er tilgivelse - som altid 

udspringer af kærlighed - vil der hverken være omvendelse eller gode gerninger, og så vil der heller ikke 

være nogen frelse. 

13 Hvor mange åndeligt døde mennesker må ikke vandre rundt i verden og vente på, at den fysiske 

død bringer dem ind i Mit nærvær for at høre Herrens stemme, der opløfter dem til det sande liv og 

kærtegner dem. Hvilken længsel efter fornyelse kunne de have næret på jorden, eftersom de troede, at de 

var uigenkaldeligt fortabte for evigt, selv om de følte sig i stand til sand omvendelse og til at gøre bod på 

deres overtrædelser? 

14 Men ud over dem, der var blevet nægtet deres sjæls frelse, og som kom til Mig uden håb, kom 

også de, der var dømt til døden af videnskabsmænd med hensyn til kroppen, til Mit nærvær. Jeg, som 



U 54 

154 

besidder livet, har revet dem ud af den kropslige døds kløer. Men hvad gør de i verden, som jeg har betroet 

sjælens og kroppens sundhed til? Er de ikke klar over den høje skæbne, som Herren har betroet dem at 

opfylde? Skal jeg, som har sendt dem et budskab om sundhed og liv, uophørligt modtage deres ofre? 

15 Nu hvor I forelægger jeres sorg for mig og beder mig om styrke, siger jeg jer: Stol på mig, og I vil 

alle blive trøstet. 

Ikke alle hører mit ord, som I hører det, men min styrke og mit lys er den faderlige arv til alle ånder. I 

bliver imidlertid svage og lader jer besejre af prøvelserne. 

16 Kun jeg, din Fader, hører og forstår dit hjerte. I har endnu ikke fundet den sande kærlighed til 

hinanden. Jeg siger også til dig, at du ikke skal søge efter billeder af helgener eller symboler, så de kan 

give dig lindring. Lær at bede med ånden, vækk de følsomme fibre i dit væsen, så du føler Mit nærvær og 

nyder Min kærlighed sammen med Mig. Føl jer ikke fremmedgjort fra jeres Fader. Eller er du kommet så 

langt væk fra mig, at du ikke længere kan genkende mig? 

17 Jeg ser i denne tid, at folk har vænnet sig til synd. Lidenskaberne slippes løs, børn mister deres 

uskyld i en tidlig alder og tager forbudte frugter. Menneskeheden har valgt vejen til ondskab, og fra 

generation til generation bliver den mere forfaldet og synker dybere ned. Det er derfor, at jeg endnu en 

gang er kommet for at åbenbare mig selv blandt jer. 

18 Bed, og forstå mit ord. Bed ikke kun for jer selv, men også for jeres kendte og ukendte brødre, de 

materielle og de åndelige. 

19 I kender ikke den åndelige fattigdom, som menneskeheden lever i i dag. Et folks forbøn og dets 

kamp er nødvendig for at bringe lyset til alle ånder. 

20 Rens dem, der har besmittet sig selv. Åbenbar dem deres åndelige gaver, sæt dem på vej som små 

børn og før dem til mig. I vil finde mange syge mennesker på jeres vej, som ikke vil blive helbredt af 

videnskaben; men blandt jer selv vil I finde muligheden for at bringe helbredelse til deres lidelser: Du vil 

helbrede dem med din kærlighed, gennem den gode indflydelse du udøver, gennem den fornyelse du 

inspirerer dem til. Og gennem den viden om Min lære, som I videregiver til dem, vil de opdage, at den 

helbredende balsam ligger i fred i sindet og i opfyldelsen af pligter, i kærlighed til hinanden. 

21 Jeg ønsker ikke at se mine børn gå glip af muligheden for at blive frelst. Hvis de store syndere 

søger mig i ydmyghed og omvendelse, vil jeg tilgive deres overtrædelser og give dem mulighed for at 

genopbygge deres liv. Jeg frigiver mit kald til de største syndere for at forløse og frelse dem. 

22 Jeg har inspireret unge menneskers hjerte, unge og jomfruer, til at danne nye generationer. Derfor 

har jeg renset dem, og hvis de forstår at opfylde den opgave, som jeg har betroet dem, i deres børn, og de 

ruster disse ånder og fører dem på det godes vej, vil jeg kommunikere med dem, og I vil støtte jer til disse 

nye generationer, og de vil være fortsættere af dette arbejde. 

23 Bevar den nåde, som jeg efterlader blandt jer. Snart vil der være dem, der ønsker at forhindre Mit 

Arbejde i at skride fremad. Men der skal være andre, som efter at have bønfaldt mig om hjælp vil modtage 

et mirakel; og selv om de ikke hører til mine disciple, vil de vidne om mig og sige: "Herren helbredte 

mig." Andre vil sige: "Jeg havde mistet det kæreste, og han har givet mig det tilbage." 

24 Forsvar ikke mit arbejde med falske vidnesbyrd og lyv aldrig, for jeg har ikke lært jer at lyve. 

Mine gerninger er altid højere, og hvis I forstår at fortolke dem, vil I i dem finde Min kærlighed og 

barmhjertighed til menneskene. 

25 Når I hører tåbelige ord, så vær tavse, ligesom Jesus var tavs over for farisæerne. Men frygt ikke, 

at dine "klæder "* vil blive revet over. Jeg vil give dig retfærdighed og rejse dig op for dine brødre. Disse 

mennesker, som fordømmer jer, vil så se, at I ikke er gået på afveje, men at I er kommet tættere på mig. 

Pas på dine handlinger og frygt kun den evige dommer, som altid ser dig. 
* Dette billedlige udtryk henviser til skade på omdømme, ære, person. 

26 I skal med mildhed og åndelighed vidne om, at I har hørt mig, så vil mange blive omvendt. Hvis 

du ikke finder forståelse, så vær tavs og tilgiv. Hvis du forener dit legeme med din ånd og opfylder min 

lov, vil du opnå nåde for menneskeheden. 

27 Husk, velsignede folk, at jeg har fortalt jer på alle forsamlingsstederne, at der nærmer sig tider med 

smerte, prøvelser og dom for menneskeheden, som vil tjene til at rense den. Jeg forkynder jer også, at efter 

den tid vil der være glæde på jorden. 
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28 I årevis har I hørt disse budskaber, som er lærdomme, hvormed jeg forbereder jer som disciple, så I 

i morgen kan bringe lys ind i jeres brødres liv og vise dem den gode vej - både til de væsener, der lever i 

kroppen, og til de ukropslige væsener. Det er min vilje, at du efterlader et godt eksempel som et frø for 

fremtidige generationer; at de åbenbaringer, jeg har givet dig, tjener dig til at styrke din ånd i min visdom 

og dit hjerte i godhed og til at fjerne alt det ukrudt, der længe har vokset i dit væsen. Alligevel fortæller jeg 

jer med sorg, at I stadig ikke føler mit ord, at I sover over for disse manifestationer, og at jeres gerninger 

ikke vidner om min lære. 

29 Jeg ønskede, at I alle skulle danne ét hjerte, én vilje, men jeg kan se, at I stadig er uenige. 

30 Jeg har fortalt jer, at jeg manifesterer mig på alle jeres forsamlingssteder som den eneste Gud, der 

elsker jer alle lige meget. Alligevel er der nogle, der nægter andre at få adgang til de åndelige gaver og 

sandheden. Hvordan kan du tro, at du forherliger Min lære på denne måde? 

31 Ikke kun ved den opførsel, I viser på disse forsamlingssteder, skal I søge at være mig til behag og 

tjene mig, men med alle handlinger i jeres liv. Men indtil nu har I ikke holdt min lov, hverken åndeligt 

eller materielt, og I er stadig begyndere, som ikke vil tro. Ønsker du ikke, at Kristus fortsat skal lede dig, 

ham, der sagde til dig: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet"? Ønsker du ikke, at Kærligheden skal frelse 

dig, gøre dig stærk, glad og rolig, så det er den, der støtter og beskytter dig i stormens og trængselstidernes 

stund? 

32 Indse, at jeg har givet dig en visdom, der er bedre end nogen menneskelig videnskab: at beherske 

naturens kræfter. Men I har ikke forstået, hvordan I skal reagere på min stemme som lydige får. Påstår du, 

at disse elementer bøjer sig for dig som hengivne tjenere i din ulydighed? 

33 Kan du nu se, hvorfor det er nødvendigt for dig at høre Min lære, ligesom det er vigtigt, at du 

reflekterer over den, at du føler den og sætter den i praksis? 

Vågn og bed, har jeg sagt dig, for at der ikke skal ske dig uventet Ulykke; men du vil hverken våge 

eller bede. Når prøvelser har pisket jer, har I troet, at jeg har straffet jer eller forladt jer. Først da faldt det 

dig ind at bede, at bede mig om ikke at lade dig være alene. Åh, hvis I blot forstod, at jeg ikke forlader jer, 

og at det er jer, der glemmer mig! 

Du skal vide, at der ikke er et sekund, hvor jeg ikke giver dig noget, og at du på den anden side ofte 

lever et helt liv uden at give mig noget. 

34 Jeg giver jer denne undervisning, så I ved, at jeg altid er med jer, at jeg hører alt og ved alt, - så I 

ikke afviser mine goder og heller ikke føler jer alene og triste i jeres prøvelser. 

35 Hvor mange af jer, efter at være blevet mennesker, opfører jer ikke som utaknemmelige børn, der 

ikke lytter til deres forældres råd og kaster sig som en tåbe ud på livets faretruende veje, for bagefter, når 

de har snublet meget og oplevet skuffelser, at stoppe op og udbryde med tårer af anger: "Åh, hvis jeg bare 

havde lyttet til min far, så ville jeg ikke have oplevet så meget lidelse og ikke være kommet så langt væk 

fra den rette vej!" 

36 Nogle gange er det allerede for sent, når de indser, at de er skyldige. De bliver overrasket af døden, 

som ikke tillader dem at vende tilbage til deres fars hus og falde på knæ for dem, som de fornægtede deres 

autoritet. 

37 Hvilken overvældende smerte for dem, der så deres sidste øjeblik nærme sig uden at kunne våde 

deres forældres ansigter med deres tårer eller høre tilgivelsens ord fra deres læber! 

38 Når du tænker over disse prøvelser, siger du nogle gange: "Hvordan er det muligt, at Gud i sin 

fuldkomne retfærdighed går så vidt som til at nægte den glæde til en, der allerede har erkendt og angret sin 

skyld? - Men jeg svarer jer, at det er ikke kroppen, der skal modtage denne nåde, men sjælen, for hvilken 

der altid vil være tid nok til at vaske sine pletter væk og også tid nok til at høste frugten af sin omvendelse. 

39 For at din sjæl ikke skal fare vild på den farefulde jordiske pilgrimsrejse, er den blevet udstyret 

med et højere lys, som er ånden. Desuden har verden altid været oplyst af lyset fra Min undervisning og 

Mine åbenbaringer, fra de første dage af jeres eksistens i denne verden og til evigheden. 

40 Jeg har altid oplyst jer, så når jeres inkarnerede ånd vender tilbage til det åndelige liv, kan den 

opholde sig på høje væsensplaner. 

41 Kære folk, instrument for Mine manifestationer i denne tid, åndeliggør dig selv, så hvis du vil være 

den sande fortolker af Mit Ord, vil det være dig gennem din tænkning, dit liv og dit ord. Forstå, at der er 

brug for levende eksempler, så menneskeheden kan tro på mig. 
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42 Hvem af jer vil være de store ånder, der fører menneskene til sand åndeliggørelse? 

Spiritualiseringen, dvs. den åndelige opadgående udvikling, må manifestere sig gennem sindet og 

sansningerne, så den kan blive menneskehedens frelse. 

43 Disciple, store gerninger kræver et højt sind og et rent hjerte. Udvikl dine kvaliteter, og bliv 

fantastisk. Hvorfor beder jeg jer om at være forenede, folk? Fordi jeg ved, at krigen, som følge af manglen 

på broderskab mellem mennesker, nærmer sig som en hvirvelvind, der river alt ned, og fordi jeg ønsker, at 

I skal se på og være et folk af den 

fred, en hær af soldater i det godes tjeneste. Når I tager ud for at udføre denne mission, så bær Mig i jeres 

hjerter; uden Mig kan I intet gøre. Hvem er jeg?: Kristus. Og hvem er Kristus?: Han er Guds kærlighed. 

Derfor siger jeg til jer: Bær mig i jer, så skal I ikke gå til grunde. I stedet vil I overvinde al modgang og 

opnå evigheden. 

44 Glem ikke, at de guddommelige kræfter kun er hos de ydmyge, og at de aldrig stiger ned for at 

smigre menneskelige forfængeligheder. 

45 Ja, mange besudler deres sjæle; men fordøm dem ikke, for de ved ikke, hvad de gør. Jeg vil også 

frelse dem, uanset at de i øjeblikket har glemt mig eller har erstattet mig med de falske guder, som de har 

skabt i verden. Jeg vil også føre dem ind i mit rige, selv om de nu - fordi de følger de falske profeter - har 

glemt den gode Kristus, som gav sit liv for dem for at lære dem sin kærlighedslære. 

46 For Faderen er ingen "ond", ingen kan være det, da deres oprindelse er i Mig. Forvildet, blind, 

voldelig, oprørsk, sådan er mange af mine børn blevet på grund af den frie vilje, som de er blevet udstyret 

med. Men lys vil blive i dem alle, og min barmhjertighed vil lede dem på vejen til deres frelse. 

47 I dag har materiens magt og verdens indflydelse gjort jer til egoister. Men materien er ikke evig, og 

det er verden og dens indflydelse heller ikke, og jeg er den tålmodige dommer, hvis retfærdighed er Herre 

over liv og tid. I må ikke dømme dem, der fornægter mig, for så vil jeg finde jer mere skyldige end dem. 

48 Har jeg hævet min stemme for at fordømme mine bødler? Har jeg ikke velsignet dem med 

kærlighed og mildhed? Hvis du blot forstod, at mange af dem, der midlertidigt gik på afveje i verden på 

grund af denne overtrædelse, i dag er renset i den åndelige verden! 

49 Se, hvordan mit ord viser dig vejen og vejleder dig! Jeg giver den til alle, fordi jeg elsker jer alle 

og søger jer alle. Vent ikke, til hvirvelvindene overrasker dig som fortabt eller sovende, for så vil der være 

"tænderskæren". I kender endnu ikke min plan for frelse; derfor behøver I kun at stole på mig og adlyde 

mig. 

50 Er I klar over, hvor ydmygt Mit Ord er, hvor ubetydelige de tjenere er, gennem hvem Jeg sender 

Min stemme, og hvor fattigt det miljø er, hvori Jeg giver Mig selv til kende? Du skal ikke blive overrasket 

over at erfare, at det i denne tidsalder vil være denne lære, der vil styre og lede hele menneskehedens 

skæbne! 

51 De guddommelige tanker er blevet oversat til ord af Mine begejstrede stemmebærere, som, forenet 

i sætninger, har dannet og etableret en åndelig doktrin, der er fuld af åbenbaringer og fuldkommen lære. 

52 Dette er den lovede Trøster, dette er den bebudede Sandhedens Ånd, som skal lære jer alt. 

Forberedelsen er allerede begyndt, de tider kommer, hvor I har brug for ham, som, fordi han har styrke i 

sin ånd, vil lede jer med sit hjertes ædelhed og enkelhed, med visdom og retfærdighed. 

53 Mennesker har brug for dem, der kan stå fast i prøvelser, dem, der er fortrolige med verdens og 

åndens store kampe. Det er dem, der kan give menneskeheden retning og lede den, for i deres hjerter vil 

der ikke være et ønske om at undertrykke eller dominere nogen. De kan ikke give ly til selviskhed, fordi 

de i deres øjeblikke af ophøjelse har følt Herrens barmhjertighed, som overøser dem med kærlighed, så de 

kan give denne barmhjertighed videre til deres brødre. 

54 Hvis I ikke står sammen, vil I ikke kunne svare menneskene; hvis I ikke står sammen, vil I ikke 

kunne beskytte jer mod deres angreb. Snart vil kampen komme, og da er det nødvendigt, at jeg finder jer 

beskyttet og udrustet gennem hjerter, der har lys og tro. Så vil I allerede nu være i stand til at tilgive dem, 

der fornærmer jer, fordi I ved, at jeres brødre påfører jer disse sår på grund af reel uvidenhed. 

55 Når kampen begynder, ønsker jeg, at I skal svare på jeres brødres fornærmelser med jeres tilgivelse 

og jeres kærlighed. 
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56 Tag også dit kors op! Eller tror du, at Kristi kors ikke er en byrde? Tror du, at mine opgaver er 

små? - Opgaverne for dem, der følger mig, vil hverken være små eller lette. De lette værker er for de 

åndeligt svage, for hjerter uden kærlighed. 

57 Der er ikke mere tid at spilde, for tiden nærmer sig, hvor de stærke fra dette folk vil komme til 

syne for at bane de veje, der vil føre jer til den høje fest, hvor I vil føle Min Ånd tættere på jer. 

58 Jeg ser blandt de tilstedeværende dem, der er fyldt med glæde, fordi de føler og forstår Min 

inspiration, og som forbereder sig på denne kamp. De ved, at kun sandhed, åndeliggørelse og kærlighed 

kan være de våben, der kan sejre. 

59 Kom til Mig, skynd jer at følge den kærlige opfordring, som jeres Fader sender til jer, så I langt fra 

smertens eller uvidenhedens mørke veje kan mætte jer i Min Fred og Mit Lys og derefter gøre det samme 

for jeres næste. 

60 Jeg er ikke kun kommet for at give jer opgaver eller ansvar. Jeg har også henvendt mig til jer for at 

tørre jeres tårer og lytte til jeres klager. 

61 I dag følger du din Frelser, og jeg hjælper dig med dit kors. Men før jeres vandring i denne verden 

slutter, skal I bringe de gode nyheder til provinserne. 

62 "Mennesket lever ikke af brød alene", og denne verden har åndelig sult. Derfor kan I tilbyde jeres 

brødre denne mad, som jeg har betroet jer. 

63 Min undervisning er den vej, der viser jer, hvordan I kan leve i fred på jorden, og som vil bringe 

jer tættere på Faderen, når I lever i Ånden. Hvor er det broderskab, som jeg har lært menneskene? Den 

findes ikke på jorden, fordi I i lang tid har ladet ukrudtet vokse blandt hveden. Uvenlighed blandt 

mennesker er udbredt, og det samme er uenighed. De har ikke anerkendt sig selv som brødre i Gud, og 

alligevel hævder de at anerkende mig og endda at elske mig. 

64 Der er herrer og tjenere, dommere og anklagede, bødler og ofre, men alle er brødre. Stor vil den 

rystelse være, som Mit ord i denne tid vil forårsage i menneskeheden, for det vil nå alle ånder som en 

dommer. 

65 Vågn og bed, disciple, så I kan føle mit nærvær; for hvis I sover, vil der være stor lidelse i jeres 

ånd, når I vågner. 

Vær meget opmærksom på mit ord, så du ikke bliver overrasket af noget, der ikke er forberedt. Så når 

stierne er banet og landene åbner deres porte, vil I være klar til at opfylde jeres mission, og når hjerterne 

længes efter et ord om liv, vil det straks komme fra jeres læber. På samme måde bør din dør ikke forblive 

lukket, når der kommer lidende mennesker forbi den. 

66 Det er ikke længere tid til at fortsætte med at jage verdens glæder. Det er på tide at leve vågen med 

alle dine sanser og kræfter og at være opmærksom på alt det, der taler til dig og omgiver dig. Tiden for dit 

ophold i denne verden er allerede blevet meget kort, og det er nødvendigt, at du udnytter den korte tid, du 

stadig lever i den. For dem, der forbereder sig, vil intet gå ubemærket hen, hvad enten det er menneskelige 

begivenheder, tegn i naturen eller åndelige manifestationer. Store mirakler vil blive oplevet af dem, der er 

forberedt, så de kan oplyse, undervise og profetere for dem, der hverken ser, føler eller forstår. 

67 Kære folk, indse hvor stor lykke den ånd vil have, som på sin rejse gennem livet har tjent sine 

brødre som vejleder, rådgiver eller støtte. Dette er din opgave: at være stærk, ærlig og lydig mod min lov, 

så du kan tjene som et fyrtårn for din næste. 

68 Hvornår vil denne menneskehed blive som en enorm blomst, hvis kronblade er jeres hjerter, og 

hvis duft er jeres kærlighed til Mig? 

69 Når du ser, hvordan verden er i denne prøvelsens time, hvor dens ambitiøse lidenskaber og had er i 

oprør, så tror du, at disse ord, som jeg fortæller dig, kun er en guddommelig drøm. Men jeg gør jer 

opmærksom på, at det er kun fordi jeg i den Anden Tidsalder accepterede det kors, I gav mig, og nu er jeg 

kommet til jer "på skyen", fordi jeg vidste, at Min kærligheds sæd vil sejre over menneskelig 

ufuldkommenhed. Hvorfor tvivler du på, at jeg kan forløse dig? Tror du, at Kristus udgød sit blod for 

ingenting på Golgatha, at det ikke lærte dig noget? tror I, at min nye manifestation er ufrugtbar? - 

Sandelig, siger jeg jer, Gud kan ikke fejle, og han kan heller ikke svigte sin kærlighedsmission. 

70 Stor, meget stor er den menneskelige fordærv i jeres øjne, frygtelig forekommer jer den magt og 

den onde kraft, som menneskene udøver, og dog siger jeg jer, at den er svag sammenlignet med Min 
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retfærdigheds magt, sammenlignet med Min Guddommelighed, som er Herre over skæbnen, over livet, 

over døden og over hele skabelsen. 

71 Mennesket har gjort denne velsignede og frugtbare jord til et helvede, fordi det har brugt alle de 

kræfter og elementer, som jeg har omgivet det med for at leve, til at forårsage sin egen død. På trods af alt 

dette kan jeg fortælle jer, at den, der angrer, forstår sin overtrædelse og bestræber sig på at gøre det godt 

igen, snart vil nå frem til det sande paradis' åndelige porte, hvor Herrens engel vil skære sit sværd af og 

lade ham træde ind i det evige fredens rige, hvor Faderens kærlighed vil give ham den belønning, der er 

lovet til alle mennesker af god vilje. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 55  
1 Helligåndens lys vibrerer over alle ånder. 

2 Salige er I, som forbereder jer på at udføre mine ordrer, for I vil altid føle min hjælp. Men jeg siger 

også til jer: I skal ikke lukke munden på samvittighedens stemme, når den påpeger jeres fejl, men lyt til 

den, for det er min stemme. Hvis du ønsker at være Mig så velbehagelig, så løft din ånd i bøn efter at du 

har gjort bod på dine fejl, så vil du altid finde Mig, der venter på dig for at give dig fred. 

3 Jo mere du føler, at jeg tilgiver dig, jo mere bør du opfylde dine pligter. Misbrug aldrig denne 

tilgivelse! 

4 Alle, der begynder at stræbe efter at udvikle sig åndeligt højere, vil se sig selv omgivet af store 

skarer af mennesker på vej mod opfyldelsen af Min lov, som vil følge dem. Men hvis jeg placerer dig i 

spidsen for en gruppe mennesker, skal du ikke gribe den. Tænk på, at selv kongerne i denne tid steg ned 

fra deres troner for at blive deres folks tjenere; for en tidsalder med lighed og broderskab nærmer sig for 

alle mennesker. 

Husk - da jeg kaldte jer, svarede I ydmygt og fortalte mig, at I ville være lydige og acceptere jeres kors 

med kærlighed for at følge mit spor, som jeg markerede vejen til jeres åndelige udvikling for jer i den 

anden æra. 

5 Hvis I forbereder jer, vil de store lidelser, der kommer til menneskeheden som orkaner, blive for 

jer som en blid brise, der kærtegner jer. Derefter vil lyset fra et nyt daggry skinne, og solen vil skænke dig 

sine fordele. Men hvis I ikke er vågne, og I lader hykleriet spire i jeres hjerter og dækker jer med et 

fåreskind, mens I er sultne ulve indeni, vil I støde på vanskeligheder, og tornene på stien vil skade jeres 

fødder. 

6 Ve dig, hvis de onde tilbøjeligheder er stærkere end de dyder, du bærer i din ånd, og hvis Min 

undervisning ikke bærer frugt! Hvis du ikke overvejer og udforsker Mit Ord og tror, at du opfylder Min 

Vilje, vil Mit Lys ryste dig vågen. Men når I indser hele sandheden, vil I huske, at jeg har sendt jer til 

verden for at gøre barmhjertighedsgerninger. 

7 Selv hvis du ønskede at undslippe din skæbne, kunne du ikke gøre det. Hvor ofte du end måtte 

afvige fra stien, vil min barmhjertighed bringe dig tilbage til den. Min lov er skrevet i alle ånder, og I skal 

adlyde den. 

8 Jeg har set, at I ikke er enige med nationernes ledere, og I forstår ikke, at de er redskaber, som jeg 

bruger til at bøje og kværne nationerne. I har ikke forstået at forene jeres tanker for at hjælpe den, som jeg 

har udpeget til at lede nationens skæbne. I gør modstand og skaber splittelse, selv om jeg har anbefalet 

forening og lydighed mod min vilje. Elsk hinanden, så jeres bøn kan forberede og åndeligt støtte dem. 

9 Foren dig, Israel, lyt til mig! Jeg vil udsætte jer for store prøvelser, og så vil jeg ikke se jer græde. 

Bed for dem, der ikke ved, hvordan de skal gøre det, for dem, der føler sig svage. At der ikke må være 

glæde hos nogle over andres fiaskoer! For I ved ikke, om I ikke alle vil gå igennem de samme prøvelser, 

og om I ikke også vil blive svage, når de rammer jer. 

10 Afvis fristelsen, for dette er den tid, hvor denne magt søger at mangfoldiggøre sin høst, og kun bøn 

og gode gerninger kan holde den væk fra jer. 

11 mange lærdomme vil kalde jer til at forene jer, når de ser jer splittede, og jeg ønsker, at I alle skal 

forenes i mig og praktisere jeres tilbedelse på samme måde, som jeg har lært jer. 

12 For at hjælpe jer i jeres opløftning har jeg forberedt det bedste sted for mine børn; for jeg ønsker at 

trække jer tæt på mig og give jer min fred. Enhver, der føler sig træt, skal komme til mig og komme sig og 

styrke sig selv. 

13 Disciple, forbarm jer over dem, der har brudt loven, som har gjort oprør, for det er dem, der har 

mest brug for jeres hjælp og barmhjertighed.- Hvorfor synder mennesket, selv om det ved, at det er godt, 

og at kun dets udøvelse vil gøre det lykkeligt: Fordi det ikke lytter til sin samvittigheds stemme, og fordi 

hyrderne har ladet deres flok sprede sig på forskellige veje, og fordi deres ord ikke længere har magt, og 

fordi de ikke længere har magt til at få fårene til at vende tilbage til folden. Hvor er mine disciple, 

efterfølgerne til apostlene fra den anden æra? 

14 Til jer, som nu er mine disciple, siger jeg: Kald jer ikke for præster eller præster, men lad mig lede 

folket, for i mig skal de have deres Fader, deres dommer, deres bedste ven og rådgiver. I skal kun være 
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bærere af de gode nyheder og vidner til Min manifestation. Når folk så har opnået forening med Min Ånd 

ved hjælp af deres gaver, vil de gå deres udviklingsvej med sikkerhed, og jeg vil indgyde dem gerninger 

og handlinger, som er baseret på Min Lov. Dette vil ske efter den forsoning og reparation, som I nu 

gennemgår. 

15 Hvis du ikke havde syndet, ville du ikke have kendt forsoningslovens hårdhed, men du ville altid 

være gået fremad i din udvikling. Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke opfylder dem, som I har fået til opgave 

at bringe dette budskab til jeres brødre, vil I blive dømt af menneskeheden og vil kende denne dommers 

hårdhed, som hverken kender til medfølelse eller kærlighed. 

16 Når jeg har udsat jer for en prøve for at løfte jeres sjæl, har jeg hjulpet jer, så jeres kræfter ikke 

svigter jer, og når I har underkastet jer Min vilje og brugt denne lektion, føler I jer tættere på Mig. For 

dette takker du mig, og jeg giver dig fred. 

17 Jeg har krævet enhed af menneskeheden og en tilbagevenden til det enkle åndelige liv, fordi jeg 

ønsker, at ånderne skal forenes i én tro, anerkende mig og elske mig. De forskellige lærdomme vil 

forsvinde, og kun Min Lov og Mit Ord vil bestå. 

18 Jeg har altid givet jer min kærlighed til kende, men I har ikke forstået mig. Ved I ikke, at når jeg 

giver jer en ny mission, er det med den hensigt, at I ved at udføre den vil betale jeres skyld af med den? 

Jeg har udvalgt jer, fordi jeg elsker jer, og fordi jeg ønsker, at I skal blive mine disciple. Men for at I kan 

kalde jer selv sådan, må I omfavne ydmyghed og sagtmodighed i alle jeres handlinger i jeres liv. 

19 I er i høstens tid, hvor I skal høste, hvad I har sået. Men hvis I sår på ny for at høste senere, så brug 

god sæd og plej den, for jeg giver jer en ny mulighed. 

20 Forstå: Langt mere end I har fulgt mig, har jeg fulgt jer til enhver tid for at vise jer jeres opgave og 

lære jer at opfylde min lov, så at jeres ånd aldrig må fare vild, og den må være som en klokke, der kalder 

på folkemængderne. 

21 Hvor mange prøvelser måtte din sjæl ikke gå igennem for til sidst at blive blid og ydmyg og 

beslutsomt gå Lovens vej! Tidligere kom der blasfemi fra dine læber, når du følte en prøvelse på din 

livsvej. I dag, når du føler, at du går igennem en hård lektion i livet, beder du, fordi lyset trænger mere og 

mere ind i din sjæl. 

22 Når jeg siger til dig, at "de og du er den samme", vil jeg have dig til at forstå, at du gennem 

genkropsliggørelsen af din ånd gradvist når en højere udvikling. Fra det tidspunkt, hvor Faderens stemme 

sagde til jer: "Voks og mangfoldig jer", og indtil i dag, er jeres udvikling ikke stoppet et øjeblik. Men hvor 

langsomt går du dog din vej! 

23 I har mangfoldiggjort jer, og dermed har I opfyldt den guddommelige befaling. Men derefter var 

der behov for et nyt bud, så der kunne komme frugt, som var Gud værdig, fra jeres hjerter, og jeg sagde til 

jer: "Elsk hinanden". Jeg gav jer denne lære i den anden æra som en sammenfatning af hele loven, og jeg 

venter stadig på, at den skal bære frugt i jeres hjerter. Nu er jeg kommet med ny lære og nye åbenbaringer, 

men jeg vender ikke jeres hjerte væk fra det guddommelige bud om at elske hinanden eller fra det andet 

bud om at mangfoldiggøre. 

24 Ja, menneskebørn, vokse i dyder og visdom, mangfoldiggør jer selv gennem spiritualisering, elsk 

jer alle uden forskel på racer, klasser, trosretninger og verdener. 

25 Jeg vil se hveden vokse på de marker, hvor ukrudtet blomstrede så meget, og hvor ondskaben 

voksede så meget. Retfærdighedens dag er kommet, og krigens ild vil brænde og fortære den onde sæd, 

hvoraf ikke engang aske vil blive tilbage, når vindene spreder den, og derefter vil vandet og sneen rense og 

rense menneskeheden. Når smerten blandt mennesker bliver meget stærk, vil de rejse altre for mig, brænde 

røgelse og sige, at de elsker mig. Men jeg vil fortælle dem, at dette ikke er den rigtige måde at være 

tilfreds med Min Ånd på, og at det, de tror er kærlighed til Mig, er frygt for (guddommelig) retfærdighed 

og død. - Folk må forstå, at den eneste røgelse, der når frem til mig, er den kærlighedens og 

barmhjertighedens gerninger, som I viser hinanden, når I tager forbillede i jeres Faders kærlighed. 

26 Til jer, der hører dette ord, siger jeg, at I skal tage mig som eksempel, at I skal følge mig på den 

kærlighedens vej, som jeg viste jer i den anden æra, så at I - når I ikke længere hører mig i denne form - vil 

være i stand til at samle skarer på disse steder for bøn og holde dem hos jer gennem sandheden og 

overbevisningen i jeres ord og jeres eksempel. Det er ikke kun på disse steder, at I skal give 

undervisningen videre, men hvor som helst hvor omstændighederne kræver jeres engagement. Glem ikke, 
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at jeg har fortalt jer, at I "i ørkenen, på vejene, på havet og i dalene" vil I blive overrasket af prøvelserne 

og også af min inspiration. 

27 For at I kan udføre denne opgave, ønsker jeg, at dette folk, som jeg opdrager gennem min 

undervisning, skal ære min lov og vidne om deres Mester gennem deres gerninger og eksempel. Fred skal 

herske i jeres hjem, i jeres familier skal der ikke være strid mellem hinanden, der skal ikke være strid 

mellem brødre eller uenighed mellem forældre og børn. Når freden begynder at herske blandt jer, og jeres 

hjem ikke længere er som en lille slagmark, vil krige efterhånden forsvinde; for den, der har fred i sit 

hjerte, vil bringe den med sig overalt. 

Tænk på dine børn og indse, at du endnu ikke har forstået, hvordan du kan indprente Min Lov i deres 

hjerter gennem dit eksempel, og at de repræsenterer de nye generationer, der er bestemt til at sprede det 

åndelige lys i menneskeheden. 

28 Deres ånd er stor, men indse, at de har brug for din beskyttelse og vejledning i deres materielle livs 

barndom. Begynd denne opgave med de små børn, vær forstående og tålmodig. Lær af mig: Jeg kan vente 

århundreder, årtusinder eller en evighed på en ånds udvikling og fuldkommenhed. - I er alle som 

diamanten i sin oprindelige tilstand, som skal slibes omhyggeligt, så den udsender smukke stråler. Mener 

I, at I ikke er værdige til at blive sammenlignet med de geniale? 

29 Et af de smukkeste og mest vidunderlige kunstværker, som jeg har udstyret denne jord med, er 

blomsterne, som fryder dine øjne, fylder dine omgivelser med duft og inspirerer dig. Men sandelig, siger 

jeg dig, du er mere fuldkommen og smuk end blomster. 

30 Hvis I allerede besad den åndeliggørelse, som I skal opnå, ville I forstå alle skabte tings sprog, Jeg 

ville tale til jer gennem det samme, og I ville ikke blive forstyrret af, at jeres Fader materialiserer sig 

blandt jer til det punkt, hvor han bløder ihjel på et kors, og af, at Jeg er nødt til at give Mit Guddommelige 

Ord gennem urene menneskers læber i denne tid. Men det er nødvendigt, at I kender jeres Fader, og derfor 

har jeg aldrig skjult mig selv eller nægtet at komme til jer - på trods af jeres syndighed. Hvis jeg har vist 

mig selv for mennesker, og de alligevel altid har skabt falske guder: Hvad ville der ske, hvis jeg skjulte 

mig selv for jeres synder af uvilje? 

31 O I disciple, I, som bliver opfrisket, når I hører mig sige: "Mester, vi beklager, at der ikke er den 

frihed, der tillader os at tale uforbeholdent om dit ord til vores næste." Men jeg siger til jer: Frygt ikke for 

jeres brødre, for hvem kan I skamme jer? Vent, vent kun kort tid, for snart vil menneskeheden springe 

over de begrænsninger og hindringer, som den har skabt gennem sin fanatisme og uvidenhed, og som har 

forhindret den i at trænge ind til kernen af den sandhed, som den kun har erkendt overfladisk. 

32 Spis af den mad, som jeg tilbyder dig i dag, og du vil føle min fred. Men lad dig ikke berøve det 

samme af noget som helst. 

33 Jeg kalder jer disciple af den tredje æra, fordi I har indgået en ny pagt med Min Guddommelighed. 

34 Jeg giver dig nyt land, som Israels stammer skal formere sig på*. Men lad dig ikke fyldes af 

forfængelighed, fordi du ved, at du tilhører mit folk; for hvis du tænker nøje over din opgave, vil du forstå 

dit store ansvar. 
Dette er et symbol, der skal forstås åndeligt. Det "nye land", som Gud betror os, er nye menneskehjerter, som vi skal vinde 

for hans lære, så Israels åndelige folk kan formere sig. 

35 Jeg er kommet til dig på ny og beder dig: Ønsker du at ofre din Herre igen? Tror I, at mit blod, der 

blev udgydt i den anden æra, ikke var nok? 

36 På dette tidspunkt skal du opfatte din ånd som en, der bærer korset for sin forsoning og som en, der 

er betroet store marker at dyrke. Men han skal ikke så andet end min sæd i dem. Den høst, du henter i 

denne tid, vil være nøglen, der åbner porten til din frelse. 

37 Jeg er kommet for at erstatte byrden af jeres syndighed med den søde byrde af mit kors, så I kan 

komme jer fra den synd, som har tynget jer ned i århundreder. 

38 Dine læber må ikke udtale bespottelser, de må kun forherlige mit navn. Ordets gave, som jeg har 

givet jer, er ikke til at besudle jeres næstes ære. 

39 Nu hvor I ved, at jeg har kaldt jer for at gøre jer til mine elskede disciple, så underkast jer hver dag 

en undersøgelse i lyset af jeres samvittighed, især når I ved, at I skal høre mit ord. 
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40 Pas på med forkert opfattede bodshandlinger og berøv ikke din krop det, den har brug for. 

Tværtimod, skån den for det, der er skadeligt for den, selv om det betyder et offer for den. Dette vil være 

den bod, der tjener din ånd, og derfor den bod, der er velbehagelig for Faderen. 

41 Efterhånden lærer du at hæve dine tanker til det Uendelige uden behov for billeder malet på et 

lærred eller formet efter din smag. Lidt efter lidt falder de forhindringer, som din ånd altid fandt, når den 

ville bede. Nu er den på vej til at opnå åndelig forening med sin Herre. 

42 Glem ikke: for at din bøn kan give dig dyb tilfredsstillelse og give dig ægte fred, skal du rense dit 

hjerte, når du forbereder dig på at sende dine tanker op, så de når frem til Mit Helligdom. 

43 I morgen vil I se store skarer følge jer. De må finde et dybt og lysende spor, som vil føre dem til 

sandheden, og dette spor vil være jeres gode gerninger. 

44 I skal vidne om, at I er det folk, som Herren har sendt på pilgrimsrejse til jorden for at tænde lyset i 

menneskeheden. Den visdom, der udspringer af jeres ånd, vil være lyset fra det sjette segl, der frigives på 

dette tidspunkt. 

45 Hvis I elsker mig, vil I være i stand til at udføre mine ordrer; hvis I elsker mig, vil I vide, hvordan I 

skal elske jeres brødre. 

46 Nogle siger til mig i deres indre: "Herre, når vi er samlet her og hører dit ord, er det så ikke fordi vi 

elsker dig? - Men jeg siger jer: meget få kommer for at høre mig af kærlighed; de fleste kommer, fordi de 

er bøjet ned af smerte. 

47 Jeg bebrejder jer ikke for den smerte, der bragte jer ind i Mit nærvær, for efter at den har opfyldt 

sin opgave, forsvinder den igen, og den gjorde hjerterne hos dem, der senere vil blive Mine disciple, 

modtagelige. 

48 Du kan ikke sige, at jeg aldrig har følt menneskelig smerte og derfor ikke forstår dig. Jeg blev 

menneske og led for at give jer et eksempel i enhver prøvelse og i enhver kritisk situation. Når jeg i dag 

beder jer om at give lys og gode eksempler på den vej, som jeres børn skal følge, er det fordi jeg i Jesus 

altid har været Faderens lydige Søn. Jeg kender og føler alle jeres lidelser, og derfor er jeg ikke langt væk, 

fordi jeg er kommet til jer i Ånden, fordi jeg er kommet til jer i Ånden. Sandelig siger jeg jer, at min 

manifestation i den tredje æra er det største bevis på, at jeg elsker jer og forstår jer. 

49 I de øjeblikke, hvor I har ro, kan I fordybe jer i mit ord. Forstå, at jeg er den fred, der sænker sig 

ned, når stormen pisker dig. Bevar denne fred på trods af alle prøvelser, og lad den ikke forlade jeres 

hjerter og vende tilbage til mig. 

50 Gør ikke oprør, når sygdomme plager dit hjem, de renser sjælen. Jeg forhindrer jer imidlertid ikke i 

at søge den helbredende balsam, men jeg siger snarere, at I skal vende jer til Mig som den Guddommelige 

Læge og med kærlighed modtage det, som det er Min vilje at give jer. 

51 Der er mange, som kun er vendt tilbage til den rette vej gennem livets lidelser. Nogle af dem 

bespottede, mens de gennemgik smerten. Men da de indså, at det var ham, der stoppede dem på vejen til 

fortabelse, velsignede de deres lidelsesbæger. Dem har jeg sat ved mit bord, og jeg giver dem lammet til at 

smage, som er forvandlet til en lækker mad af kærlighed og barmhjertighed. 

52 Sandelig, siger jeg jer, hvis menneskene gjorde det samme mod dem, der har været utaknemmelige 

mod dem, hvilken fred ville der så herske blandt menneskene! 

53 Lev i fred, det vil være det bedste vidnesbyrd I kan give om, at I er mine disciple. Glem ikke, at 

der altid er mange øjne, der holder øje med dig, enten for at sikre sig, at det, du gør, er sandt, eller for at 

indsamle beviser og derefter bevise, at du tager fejl. 

54 Vær mine trofaste soldater! Vær aldrig årsag til, at dine brødre fejlvurderer mig. Ikke én gang har 

jeg givet jer mit ord uden at mindst ét hjerte har været til stede for at undersøge det kritisk. I disse 

øjeblikke blev Mit Ord, Min manifestation, undersøgt på alle måder, og det samme gjaldt Mine tjeneres 

handlinger. Med alle deres sanser og evner er de kommet for at undersøge Min forkyndelse, og de, der er 

kommet i forventning om, at rygtet om Mit nærvær var falsk, har været mere end dem, der er kommet med 

et brændende ønske om, at de gode nyheder skulle være sande. 

Hvem skulle have fortalt dem, at mens de observerer og dømmer alting, trænger mit blik ind i deres 

hjertes indre og min stemme kalder dem gennem deres samvittighed? Netop i det øjeblik er troen blevet 

tændt hos mange, der tvivlede, og den er blevet overvældende hos dem, der allerede havde troen. Således 

er antallet af mine disciple konstant vokset, og de udgør nu et folk, som jeg siger til dem, at de skal bevare 
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min fred godt, så den kan blive deres største skat. For det vil være det bedste vidnesbyrd, de kan give de 

andre folkeslag på jorden om sandheden i Min manifestation. 

55 Jeg ønsker, at I skal forstå, at denne nation har en høj skæbne at opfylde, og at hver enkelt af jer 

har en vanskelig mission. Denne nation vil være en kilde af kærlighed og fred, som folk af andre racer vil 

komme til at drikke af. Den tid er ikke langt væk, men først må I trætte af så mange kampe mellem brødre, 

først må I overbevise jer selv om så mange løgne og usandheder, som menneskene har gjort til en kult. Så 

vil de komme til mig og finde ud af, at Kristus, som døde på korset, er i live og viser sig fuld af herlighed 

og majestæt, som han blev set, da han steg op til himlen i den anden æra. 

56 I dag føler du, at omstændighederne slet ikke er gunstige til at tale om Mit Arbejde. Men den dag 

nærmer sig, hvor dine læber hele tiden vil tale om mit ord, for smerte, modgang, frygt og forvirring vil 

søge at lære af dig alt det, jeg har givet dig. 

57 Selv nu forbereder og instruerer jeg jer, så I kan vide, hvordan I skal forkynde Min Lære med ord 

og gerninger, for menneskeheden er træt af hyklerne. Dan en lydig familie, foren din tænkning, din vilje 

og dine evner med åndelighedens bånd, og du vil blive stærk og udødelig. 

58 Store lidelser venter menneskeheden; vær årvågne og bedende i enhver smerte og katastrofe. 

Mange lidelser vil blive lindret, andre vil ikke forekomme, fordi de vil blive stoppet i deres spor af dem, 

der beder. 

59 Når tilhængere af andre trosretninger og sekter ser, at store mængder følger dette folk, vil de, der 

forfølger jer, komme fra disse trosretninger. Men frygt ikke, for hvis du forbliver rolig, vil Helligånden 

lægge lysende ord på dine læber, som vil bringe dem, der bagtaler dig, til tavshed. 

60 Jeg giver jer ikke det dræbende sværd til at forsvare jer med, jeg giver jer kærlighedens sværd. 

Hvert lysglimt vil være en dyd, der udgår fra den. 

61 Hvor meget nåde vil I ikke finde hos Faderen, når I overvinder de mange forfølgere af Mit arbejde 

gennem jeres ord og får dem omvendt til Mig gennem jeres kærlighedsgerninger. 

62 Det er den lære, jeg gav jer i den anden æra, og som I allerede havde glemt. 

63 Det menneskelige sind vil blive foruroliget, når det forsøger at forstå den trinitarisk-marianske 

åndelige doktrin. For det materialiserede menneske er ubehjælpsomt på vej mod det åndelige. 

64 Jeg er kommet for at afsløre mig selv endnu en gang i denne verden og for at få menneskeheden til 

at forstå, at jeg ikke befinder mig på en højde, som I ikke kan nå. Jeg lærer jer formularen til at hæve jeres 

ånd gennem bøn, indtil I finder Mit nærvær og bringer jeres ånd tættere på Min guddommelighed gennem 

et liv helliget til godhed. Kun de, der lever i min lov, ved, at jeg virkelig er i mennesket, og at dette ikke er 

et billedligt udtryk. 

65 I, der lytter til mig - hindrer ikke jeres forståelse af den åndelige lære. Mørk ikke dit lys, og lad 

ikke dit hjerte, som er følsomt og raffineret i de øjeblikke, hvor det hører mit ord, blive ligegyldigt og 

koldt igen. Du har allerede smagt de glæder, som verden giver dig, du har allerede lært dens honning at 

kende. Kom nu og nyd frugten af det træ, som jeg har plantet. Men når du har stillet din sult, skal du passe 

på ikke at vende tilbage til de samme vaner. Husk, at det er ikke rigtigt, at I skal bære det, som jeg har 

givet jer af nåde, ned i mudderet. 

66 Hør mit ord, som river mørkets bånd væk og tænder lys i enhver ånd, så I kan gå den gode vej i 

fremtiden, og ligeledes også genkende det forbudte og finde styrke i jer selv til ikke at falde i fristelse. 

Den, der har modtaget denne instruktion, kan ikke længere kalde sig uvidende. Hør og forstå mig, disciple, 

i dag, mens jeg stadig er hos jer i dette ord. 

67 Den, der har været underordnet i verden, vil ikke blive overrasket, når jeg giver ham instruktioner. 

Den, der har været herre, skal glemme sin stolthed og være min tjener. Så vil I alle forstå Jesu så kærlige 

måde at give sine disciple ordrer på. 

68 Underkast din frie vilje Min lov og din samvittighed, så vil du ikke føle dig slavebundet, men 

virkelig fri. 

69 Lige nu, hvor ukrudtet har spredt sig over hele jorden, siger jeg til jer, at I skal gøre jer klar til at 

være mine arbejdere og så min fredsfrø. Lad hver enkelt af mine udvalgte i denne tid spørge sig selv inden 

i sig selv, om han ikke, før han hørte dette ord, blev renset og stålsat i smerte og ofte testet i det, der er 

ham kærest. 
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70 Få overbevisning og tro, lyt til mig uden at blive træt og uden at vænne dig til denne manifestation. 

Vågn op, jeg vil ikke overraske dig i din søvn på min afrejsedag. I dag kan du se, at dette år vil gå, og et 

nyt vil komme, men mit ord når dig uforanderligt. Men året 1950 vil komme, og I vil ikke længere høre 

mig i denne form. 

Så ønsker jeg, at I skal blive styrket og få rigeligt med lærdom. 

71 Undersøg mit værk, som jeg har åbenbaret gennem alle mine stemmebærere, og har ingen 

præferencer. Husk, at jeg kommer ned til alle og taler sandheden gennem alle. Ønsker I, at året 1950 skal 

komme uden at have brugt Mit nærvær og lært Min lære? Venter I på, at verden, der ikke tror på Min 

manifestation som Helligånd, vil kaste sig over jer og finde jer svage og udrydde jer? ønsker I, at jordens 

regeringer, når de opdager ufred og forvirring blandt jer, skal lovgive for at standse jeres skridt? Hvor ville 

I ikke jamre, nuværende generationer, hvis I udfordrede disse profetier til at gå i opfyldelse! Hvor hårdt og 

trist ville du så ikke gøre din tilværelse, og hvor mange torne ville du ikke efterlade i vejen for dem, der 

kommer efter dig! Rejs dig op fuld af kærlighed og håb, jeg har stadig meget at afsløre og betro dig. 

72 Når du går igennem en prøvelse, må du ikke tvivle. Vær opmærksom, så du kan se, hvordan 

Mesteren befrier dig fra alt ondt i enhver kritisk situation; så vil du føle din ånd udfolde sig og blive 

stærkere. Husk, at ingen er immun over for smerte, at de, der elskede mig mest og fulgte mig tættest, er 

dem, der følte deres hjerter bløde mest. "Den, der vil følge mig, skal tage sit kors op". - Hvorfor faldt 

mange bagud på vejen?...: Fordi den kærlighed, som de troede, de følte, ikke var sand. 

73 Spiritualisér jer selv, undgå det unyttige og useriøse, stræb ikke længere efter verdens 

forfængelighed og søg ikke længere de åndelige dyder som en ren udsmykning af jeres ånd, så I kan blive 

beundret. Udsmyk din ånd med de dyder, som jeg har lært dig i min kærlighedsundervisning. 

74 Jeg venter på dig på toppen af bjerget, hvor jeg vil give dig din belønning. Vend ikke blikket 

tilbage for at se på sporene af din fortid. Gå roligt din vej, uden at mærke de torne, som du selv har spredt, 

og nå toppen af din fuldkommenhed, hvor Mit lys skinner. Når du er der, vil du endelig velsigne Min 

Kærlighedslov. 

Min fred være med jer! 
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Tillæg  

Noter 
 

Note 1 

I tidligere tider og i det gamle Israel blev honoratiores salvet med olie ved deres indsættelse. Men de 

syge blev også salvet med olie for at blive helbredt, især med æteriske olier. Men nu i det åndelige arbejde 

skal de materielle midler forsvinde, og håndspålæggelse og bøn er tilstrækkeligt. 

Note 2 

I dette åbenbaringsværk er "åndelig verden" et fast begreb. Det forstås som en henvisning til de 

lysfyldte skytsånder, der samtidig med Kristi genkomst som Helligånd fik lov til at give sig til kende ved 

hjælp af udvalgte redskaber for at give undervisning, råd og hjælp. 

Note 3 

Udtrykket "inspiration" bruges lejlighedsvis om processen med at overføre guddommelige 

manifestationer fra den henrykkede stemmebærer, som det er tilfældet her, mens det normalt betyder en 

inspiration, der strømmer ind i modtagerens sind, mens han er fuldt bevidst. 

Note 4 

De forvirrede, jordbundne sjæle, der vandrer fredeligt rundt i rummet, forårsager sygdom og forvirrer 

sindet hos sådanne mennesker, hvis sjæle er svækket af konsekvenserne af deres overtrædelser. Kristus 

opfordrer os til at sørge for, at åndens lys genvinder lederskabet både i de ulegemliggjorte og i de endnu 

inkarnerede sjæle. 

Note 5 

Fra det tidspunkt, hvor ånderne opstod som gnister fra den guddommelige ånd, til de bliver mennesker 

i en materiel verden, der i mellemtiden er blevet skabt, ligger der en evighed, hvor der har fundet mange 

udviklinger sted, men som ikke kan behandles inden for denne ramme. Hvis man ser tilbage på denne 

uhyre lange periode og oven i købet forsøger at skitsere den i få ord, opstår der forvrængninger, så den 

foreliggende tekst ikke skal vurderes som en fuldstændig og kronologisk nøjagtig rækkefølge af 

begivenheder. 

Note 6 

Ikke kun materielle goder, men også vores tilbøjeligheder til prestige, ære og magt, til misundelse, 

misundelse og stridigheder, til fornøjelser og laster er som slavekæder, der gør det umuligt for vores ånd at 

stige op til de åndelige højder og "svinge" sig derhen, hvor den er hjemme. 

Note 7 

Der er en meget udbredt opfattelse af, at "djævelen" eller Satan er årsag til det onde eller er det onde i 

særklasse. Populære udtryk som: "Denne person bærer djævelen i sig" eller "Djævelen bringer hele verden 

i forvirring og sætter folk op imod hinanden" er velkendte. Man forestiller sig et kraftfuldt åndevæsen og 

forbinder det med Lucifer, den første kraftfulde lysånd. De, der har denne opfattelse, antyder, at Gud 

skabte ondskaben i Lucifers ånd. Men allerede vores fornuft og vores forestilling om Guds retfærdighed 

modstår at acceptere, at det højeste væsen, kærlighedens, visdommens og magtens ånd, har skabt noget så 

absurd. Ondskab kan ikke komme fra Gud. Hvis der var en ånd, der blev skabt for at friste os til det onde, 

ville det betyde en fornægtelse af Guds barmhjertighed. Men ondskaben eksisterer og kan ikke fornægtes. 

Og hvis den eksisterer, må den have en årsag, og spørgsmålet opstår: Hvad er ondskab? - Det er den 
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forkerte anvendelse af vores frie vilje, afvisningen af guddommelig vejledning og orden, fornægtelsen af 

det gode. Ondskaben begyndte således kort efter den åndelige urskabelse, da en del af de åndelige 

væsener, anført af Lucifer, vendte sig mod Guds vilje. Lucifer gav således impulsen til ondskabens 

udvikling, og samtidig blev han det første offer for sin onde handling, da han blev udstødt af fællesskabet 

med Gud, hvilket fik alvorlige konsekvenser. Lucifer er derfor ikke årsagen til ondskab, og han kan ikke 

holdes ansvarlig som ophavsmand til den ondskab, der dominerer verden i dag. 

Gud har lagt sine dyder i vores sind, og han formaner os gennem samvittighedens stemme til at følge 

dem. Jesus viste os gennem sin undervisning og sit eksempel, hvordan vi skal leve vores liv. Han lærte os 

at elske - vi hader hinanden. Han lærte os ydmyghed - vi er arrogante og forfængelige. Han lærte os at 

tilgive hinanden - vi er vredefulde og hævngerrige. Han opfordrede os til fred - vi fører krige. Han lærte os 

at være åndelige - vi jager kun efter materielle ting. Ved at udøve vores frie vilje forkert gør vi det 

modsatte af Guds vilje. De lavere lidenskaber og kropslige begær, stolthed, forfængelighed, 

egenkærlighed, dvs. menneskets ufuldkommenheder: Det er årsagerne til ondskab. Efterhånden som 

menneskeheden voksede, voksede også ufuldkommenhederne. De udstråler korrupte tanker, ideer og 

følelser og danner en kraft, der påvirker mennesker. Det er en dødelig cirkel: ondskaben udspringer af 

mennesket og udvikler sig til en usynlig, uhyggelig magt, som falder tilbage på mennesket og gør det til 

slave. Denne krafts indflydelse er så stærk, at folk til sidst tror, at det må være et stort åndeligt væsen. - — 

I nogle religioner har man derfor skabt en særskilt ondskabens guddom, og folk ser sig selv som 

uskyldige ofre for en lunefuld, ond gud. 

Men selv i kristne religioner er der en udbredt tro på, at djævelen er ophavsmand til alt ondt. Gamle 

symbolske fremstillinger af ondskab, som f.eks. at djævelen er en afskyelig sort skikkelse med horn og 

hale, er blevet taget bogstaveligt. Man ønsker ikke at opgive denne tro - eller rettere overtro - mod bedre 

viden, fordi det er mere bekvemt at undskylde sig med, at djævelen forårsager ondskab i menneskeheden, 

end at erkende, at vores egne fejl og mangler er de egentlige årsager til ondskab. Det er allerede blevet sagt 

i det foregående, at onde tanker påvirker mennesker. For en bedre forståelse bør det nævnes, at de nævnte 

onde udstrålinger fra menneskene optages af de utallige mørke sjæle, der hvileløst vandrer rundt på jorden 

i nærheden af menneskene, og som i stigende grad bruges mod menneskene. Men vi må ikke have den 

overtro, at der er tale om "djævleånder", men snarere om ulykkelige sjæle, som midlertidigt er forvirrede, 

men som vil opleve deres befrielse og forløsning i rette tid. 

Er der ingen mulighed for at undslippe ondskabens skadelige indflydelse? Det er der, og Gud har også 

fortalt os, hvilke våben vi skal bruge i kampen mod det onde. De er åndelige våben: Bøn, intimt fællesskab 

med den himmelske Fader. Spirituel meditation, hvorigennem man opnår indre viden. Opfyldelsen af hans 

lov. Tro på hans åbenbaringer. Kærlighedens praksis. De, der bruger disse våben, kan ikke kun afværge 

ondskabens påvirkning, men deres egne tanker og følelser af godhed, kærlighed og fred bekæmper 

effektivt ondskaben og hjælper de ulykkelige sjæle med at komme ud af slaveriet. 

Note 8 

I den spanske originaltekst er ordet for "hjælper" "cirineo", der stammer fra navnet på den mand, der 

hjalp Jesus med at bære sit kors, da han faldt sammen under dets vægt. Hans navn Simon af Kyrene er på 

spansk Simon C i r i n e o . 

Note 9 

I denne passage, som i mange andre, siger den guddommelige Mester, at efter 1950 vil vi ikke længere 

modtage hans ord gennem det menneskelige sind. - På det tidspunkt sluttede en epoke, der varede fra 1866 

til slutningen af 1950, hvor Herren udvalgte og forberedte individuelle mænd og kvinder til at være hans 

redskaber. Når den himmelske Fader fandt et sådant instrument værdigt og rent af hjertet, oplyste hans ånd 

stemmebærerens sind, og i en tilstand af henrykkelse talte hans læber ord af sandhed og visdom fra Gud. - 

Det var begyndelsen på den "tredje tidsalder", Helligåndens tidsalder, som blev indledt med Kristi 

genkomst i Ånden, i "Ordet". - Den nævnte periode var til uddannelse og forberedelse af tilhørerne, og 
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Gud begrænsede den fra begyndelsen, så at hans børn ikke skulle vænne sig til den behagelige måde at 

modtage hans åbenbaringer på, men selv skulle gøre en indsats for at åndeliggøre sig selv. 

Selv efter 1950 åbenbarede den himmelske Fader sig selv, men ikke længere gennem det menneskelige 

sind i en tilstand af henrykkelse, men gennem instrumenter, som han har givet mulighed for at modtage og 

videregive sin inspiration. - Vi lever i Helligåndens tidsalder, og Guds Ånd bryder frem mange steder på 

jorden for at åbenbare sig selv for sine børn. Hvor han finder børn, der åbner deres hjerter for ham i 

kærlighed og renhed og lader sig inspirere af hans ånd, giver han sig selv til kende - for nogle gennem sit 

ord, for andre gennem åndelige syner eller profetiske drømme. 
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Undersøgelse af sjælen - ud fra et åndeligt perspektiv*. 
* Grundlaget for denne undersøgelse er "Det Sande Livs Bog" og andre nye åbenbaringer. 

Udtrykket "sjæl" er kendt af folk, men de har forskellige meninger om, hvad sjælen er. Man ved, at den 

er en del af mennesket og indgår i triaden krop - sjæl - ånd. Tre komponenter, der udgør enheden 

"menneske", hvor hver del har en anden opgave. 

Kroppen er den synlige, materielle del af mennesket; den tjener som et beskyttende dække for sjælen 

og ånden og er samtidig deres redskab til at kunne kommunikere med omverdenen. Fordi kroppen er 

synlig og håndgribelig, er den blevet studeret og undersøgt af videnskabsfolk gennem tiden, så vi har den 

største viden om dens opgaver og dens vidunderlige mekanisme. Den fungerer så perfekt og logisk, at 

mange har glemt, at der er en meget klog åndelig kraft bag den. 

Viden om de to andre dele af mennesket er mindre sikker og delvis uklar. Da de er usynlige og ikke 

kan undersøges eksperimentelt, har videnskaben meget svært ved at forklare sjælens og åndens natur og 

opgave korrekt. Og alligevel er det meget vigtigt at have klarhed over dette, for hvis det lykkes os at løfte 

sløret for det ukendte, får vi også en præcis viden om meningen og formålet med menneskelivet på jorden. 

Men vores intellekt alene er ikke i stand til dette, for åndelige ting kan kun forstås og forklares åndeligt. 

Men Guds Ånd åbenbarer disse hemmeligheder gennem mennesker, som han har forberedt til at modtage 

hans inspirationer. Gennem disse instrumenter har Gud åbenbaret os den viden, som vores begrænsede 

sind er i stand til at fatte. 

Den materielle, synlige skabelse af verden har eksisteret siden ufattelige tider, men før den var der 

allerede en åndelig skabelse. Dens ophav er Gud, den oprindelige ånd fra evigheden. I centrum af hans 

væsen brændte den perfekte kærligheds ild, som er hans vigtigste kendetegn. Men hvad nytter den højeste 

kærlighed, hvis den ikke kan gives videre og dermed bevises? - Gud skabte derfor et kar til sig selv i et 

åndeligt væsen, som han kunne lægge sin kærlighed, sin visdom, sit lys og sin skaberkraft i. Det var et 

væsen, der var opstået af Guds kærlighedshjerte, et billede af Gud, for det bar de samme guddommelige 

egenskaber i sig selv. Da det var et rent spejl af det guddommelige lys, blev det passende kaldt "Lucifer" 

eller "lysbærer". Takket være guddommelig autoritet kunne dette først skabte væsen være kreativt 

virksomt, og snart opstod der andre identiske væsener fra det, men af mindre styrke. De var også børn af 

Guds kærlighed, i strålende lys, i højeste fuldkommenhed. Således oplevede Gud den ubeskrivelige glæde 

ved at se sin kærlighed afspejlet i de utallige åndelige væsener. 

Den først skabte ånd var overlykkelig, men som et væsen skabt af Gud var den bundet af Skaberens 

vilje. 

Gud ønskede imidlertid, at han skulle kunne udvikle sig frit, for det er kendetegnende for et guddommeligt 

væsen. Lucifers kærlighed til sin Skaber skulle være så overvældende, at den alene var afgørende for hans 

frivillige underordning af sin vilje under den guddommelige vilje. Gud ønskede at modtage dette bevis på 

kærlighed fra sit første skabte væsen og gav det derfor fuldkommen fri vilje til det. De utallige åndelige 

væsener havde også den frie viljesbeslutning, de var således ikke underlagt skabningens tvangslov, men 

som Guds børn var de frit besluttende væsener. Gud underviste dem gennem samvittigheden, som var 

hørbar som stemmen og udtrykket af hans vilje i deres ånd. De skulle følge samvittighedens røst, ikke 

under tvang, men i en fri viljesbeslutning som svar på den store kærlighed, som Gud viste dem. 

Det er karakteristisk for den frie vilje, at den bærer i sig selv den skjulte tilskyndelse til at gøre det 

modsatte af det, som samvittigheden råder til. Der var således konstante modsætninger i de åndelige 

væsener, som fik dem til konstant at beslutte sig i en fri kamp: at realisere de guddommelige dyder eller at 

gøre deres modsætning. I lange perioder var den guddommelige samvittighedsstemme fremherskende, og 

alt var i den rigtige orden. Men der kom et tidspunkt, hvor Lucifer ikke længere ønskede at adlyde sin 

Skabers åndelige vejledning. Det førsteskabte væsens herlighed var så stor, at han lod sig blænde af den. 

Lucifer så de utallige væsener, som hans vilje havde fået frem, og han følte sig selv som deres skaber, selv 

om han vidste, at han havde fået magten til det fra Gud. Han kunne se de skabte ånder, men ikke kilden til 

kraften, da Gud kun sjældent giver sig selv synlig skikkelse for sine børns skyld. I sin vrangforestilling 

troede Lucifer endelig, at kilden til styrke var i ham selv, og han ophøjede sig selv til den eneste hersker 

over "sine" ånder, som han forstod at overbevise om, at ikke Gud, men han, Lucifer, var deres skaber, og 

at de skulle underkaste sig hans vilje. 
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Lucifer havde besluttet sig imod sin Skaber. Nu måtte de utallige åndelige væsener også beslutte sig, 

den frie vilje kunne vælge. - Guds lysstråle oplyste dem, og de følte deres guddommelige Fader, selv om 

de ikke kunne se ham. De følte hans kærlighed og hørte hans stemme i deres samvittighed. - På den anden 

side stod Lucifer, som de meget vel kunne mærke en ændring i sin vilje. Men da de kunne se ham og var 

hengivne til ham i kærlighed som deres direkte Skaber, lyttede mange til hans kald, underkastede sig hans 

vilje og forsøgte således at bryde med Gud. Der skete en betydningsfuld ændring i disse frafaldne ånder. 

Kærligheden, centrum for den guddommelige åndelige gnist, måtte skilles fra de åndelige væsener, 

efter at de havde besluttet sig imod deres Skaber. Derved fratog de sig selv den guddommelige livskraft, og 

de kar og udførelsesorganer (sjæle), der blev tilbage uden ånd, hærdede til en sjælssubstans. 

Skaberen vidste i sin alvidenhed, at en stor del af hans børn ikke ville bestå den store kærlighedsprøve, 

og han havde sin plan klar: Ikke tilintetgørelse af de frafaldne, men deres tilbagevenden. Da de åndelige 

væsener havde vendt sig bort fra Gud på grund af den forkerte udøvelse af deres frie vilje, ville han med 

stor tålmodighed forberede og opdrage dem - på en uendelig lang og besværlig vej, langt fra sin Faders hus 

- så de kunne finde vej til sin Faders hjerte igen. Gud greb Lucifers og de utallige væseners sjælesubstans, 

opløste den i de mindste partikler og omformede den til den synlige, materielle skabelse. - Dette er 

uforståeligt for intellektet; kun de, der allerede har åndelig viden, kan forstå det med en fornemmelse. For 

videnskabsmanden er det en plage at erkende tesen om, at materialet, materien, er en rettet, hærdet 

sjælssubstans. Men på denne baggrund kan vi forstå ordene i apostlen Paulus' brev til romerne, kapitel 8, 

vers 19, nemlig at hele skabningen sukker og venter på sin forløsning sammen med os. 

I det, som vi betragter som en uendelig lang udviklingsproces, må sjælssubstansen hele tiden forandre 

sig, transformere sig til stadig nye og højere livsformer. Dette gør det også forståeligt, hvorfor materien er 

forgængelig, dvs. hvorfor den hele tiden er i en proces, hvor den "dør og bliver til". Med andre ord: 

Materien har ingen evig eksistens, da den kun er et dække for åndelige sjælssubstanser, som må udvikle 

sig højere og derfor ikke kan forblive i det samme dække for evigt. Materien selv består af den samme 

sjælssubstans, men den er stadig i begyndelsen af sin udvikling og må derfor tjene som en lavere livsform 

for de allerede højere udviklede livsformer i skabelsen. Mens disse normalt er usynlige for os, er materien 

sanseligt opfattelig for os, da vores kroppe også består af materiepartikler, dvs. kondenserede 

sjælspartikler af samme lavere vibration. 

De sjælspartikler, der er bundet i den materielle skabelse, skal forenes i løbet af udviklingsprocessen 

som en krystalformation. Den opadgående udvikling begynder i mineralriget og fortsætter gennem plante- 

og dyrerigerne. Dette skal forstås på den måde, at f.eks. i dyreriget bliver sjælsenhederne i store mængder 

af små dyr efter en længere udviklingsperiode, når deres skaller dør, forenet til en større enhed for at 

frembringe en allerede mere højt udviklet sjælssubstans, som udvikler sig videre i et større dyr. Denne 

proces gentages flere gange, indtil sjælen hos kloge dyr til sidst har nået sin højeste mulige modenhed på 

dette udviklingsstadium. Flere af disse sjæle forenes derefter til en ny enhed i overensstemmelse med den 

guddommelige frelsesplan, som ikke tolererer nogen stilstand i den opadgående udvikling, og resulterer i 

en menneskesjæl. Sjælens udvikling gennem skabelsesriget af mineraler, planter og dyr tager milliarder af 

år, og den ledes af Guds ånd gennem hans utallige skare af lysånder, som overfører og udfører hans vilje i 

overensstemmelse med naturloven. 

Den trænede sjæl er nu klar. Det har erhvervet sig kræfter og evner på sin vej gennem de forskellige 

naturriger og venter på det sidste trin i sin udvikling: inkarnationen i mennesket. Det nærmer sig de 

elskende på jorden, og ved undfangelsen anbringes det i den kommende mors livmoder. Men det 

væsentlige mangler stadig, for at sjælen kan opnå sin højeste fuldkommenhed. Kort før det nye 

jordmenneske fødes, leder Gud en ånd ind i sjælen, som er klar til den første inkarnation. Dermed er 

åndsvæsenet igen komplet: De to dele af denne enhed stræber nu sammen mod den endelige udvikling til 

fuldkommenhed, som også tager lang tid og går over mange reinkarnationer, dvs. over flere liv på jorden i 

forskellige tidsepoker. 

I tilfælde af reinkarnation er ånd-sjæl-enheden klar til at tage et nyt jordisk legeme i besiddelse, men 

selv da, ved undfangelsen, går sjælen først alene ind i moderens livmoder og etablerer forbindelsen med 

den spirende livskim. Ånden kommer først senere ind i sjælsskallen, i nogle tilfælde tidligere, i andre 

tilfælde senere, men ikke senere end tre dage før fødslen. - Da sjælen består af utallige små partikler, der 

ikke er absolut uløseligt forbundet med hinanden, absorberer den også sjælspartikler fra forældrene under 
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forplantningsprocessen, hvilket - ud over tiltrækningen af beslægtede sjæle - kan forklare arven af nogle af 

forældrenes forudsætninger. 

Efter at sjælens oprindelse og udvikling er blevet forklaret i det foregående, skal vi nu belyse dens 

væsen og nogle af dens opgaver i menneskelivet. Først og fremmest skal det endnu en gang gøres klart, at 

sjælen ikke er noget jordisk-materielt, men en usynlig, æterisk-spirituel kraft. Det kom engang ud af Guds 

ånd som et selvstændigt væsen og har efter en evigheds forsoning gennem de guddommelige skabelser 

fundet tilbage til sit oprindelige formål. - Rumligt set strækker sjælen i mennesket sig over hele 

menneskekroppen; ligesom nervesystemet fordeler den sig over alle kroppens organer og dele. Den 

besjæler kroppen, som ville være livløs uden den, og når den løsrives fra den, efterlader den den som en 

livløs skal. Praktisk tænkning og vilje, sanselige følelser og fornemmelser samt hørelse, syn, smag og lugt 

er sjælens funktioner. Det er den indre, drivende kraft i den fysiske skal, og kun de, der har det åndelige 

syns gave, kan se det og erkende, at det helt og holdent har form af den tilhørende menneskelige form; 

derfor kaldes det også for astrallegemet. 

Sjælen er sammen med kroppens egne forsvarssystemer ansvarlig for kroppens sundhed. Hvis den kan 

vibrere uforstyrret og harmonisk, danner den en beskyttende væg mod alle slags patogener. Men hvis de 

allerede er trængt ind i menneskekroppen, tager sjælen i samspil med kroppens forsvarsfunktioner straks 

kampen op mod dem for at gøre dem uskadelige eller fordreje dem. Det er en rigtig kamp, som forårsager 

forhøjede temperaturer, som vi kender som feber. - Sjælen har også en opgave med at give næring til 

kroppen. De finere livskræfter i den mad, som kroppen indtager, sendes af sjælen videre til alle kroppens 

organer, så hvert organ modtager de subtile sjæleenergier, som er gavnlige for det. Men når vi spiser og 

drikker for meget, føler vi, at vores sjæl bliver sløv og træg, fordi den er for meget optaget af kropslige 

bekymringer og derfor har mistet sin opdrift i et stykke tid. 

Denne lille undersøgelse ville være ufuldstændig, hvis den ikke også forklarede forholdet mellem sjæl 

og ånd og fortalte, hvad ånden er, og hvad dens opgaver er. For det første, hvad det ikke er: det må ikke 

forveksles med "sind". Ånden i mennesket er en gnist af den guddommelige ånd, den guddommelige 

kærlighed, det guddommelige lys. Det bærer i sig selv alle de guddommelige egenskaber, derfor kalder 

Gud os sine billeder, og vi kan kalde ham Fader. Ikke desto mindre skal vores ånd konstant hente styrke 

fra kilden til dens oprindelse: gennem bøn og åndelig ophøjelse samt gennem studiet af guddommelige 

åbenbaringer. Kun på denne måde kan den forblive aktiv og levende og give mennesket den kærlighed, 

visdom og styrke, der skal til for at kunne opfylde Guds bud. 

Den menneskelige ånd - af guddommelig oprindelse - blev anbragt i Adam af Skaberen i henhold til 

den bibelske beretning om Gud, der blæste sin livsånde ind i Adams næse. Siden da gentages denne 

usynlige nådehandling ved ethvert menneskes fødsel, når ånden indlejres i sjælen. Sjælen er så at sige 

åndens skal, ligesom kroppen er sjælens skal. Åndens opgave er nu at oplyse sjælen, at give den de 

guddommelige dyder. I disse bestræbelser må ånden imidlertid ikke tvinge sjælen; sjælen må frit 

underkaste sig åndens vejledning. 

Sjælen, der er inkarneret i mennesket, er i begyndelsen helt vendt mod kroppen og er klar til at opfylde 

alle dens ønsker. Og i samme grad som kroppen udvikler sig, bliver sjælens jordisk-sanselige kvaliteter, 

som den stadig bærer i sig fra sin lange udviklingsvej, også stærkere. Det er her, åndens opgave begynder. 

Med kærlighed og tålmodighed skal han gennem samvittigheden belære sjælen om, at den skal lægge de 

lavere og onde tilbøjeligheder fra sig og overvinde kroppens jordiske begær - hvis de er ulovlige. Hvis 

ånden finder gehør hos sjælen, har den opnået stor succes, selv om der altid er tilbagefald, hvor sjælen 

opfylder kroppens jordiske begær. Hvis sjælen bliver ved med at holde sig åben for åndens formaninger, 

kan de åndelige dyder trænge mere og mere ind i den, og samtidig bliver den mere og mere immun over 

for kroppens forkerte begær. Konsekvenserne af denne transformation bliver så synlige i personens 

udstråling: Det er en person med gode tanker og rene følelser; han viser ydmyghed, tålmodighed og 

venlighed samt næstekærlighed. Når dødens time kommer, forlader ånd og sjæl det jordiske legeme i fuld 

harmoni og stor glæde, for de ved, at lyksalighed og fred venter dem i det hinsides. Som en enhed 

fortsætter de på den forudbestemte vej i det åndelige rige, indtil de har genvundet den højeste 

fuldkommenhed, som de havde, da Gud skabte dem som åndelige væsener. Dermed er Guds frelsesplan 

fuldført, og "den fortabte søns" tilbagevenden er opnået. 
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Men et menneskeliv kan også forløbe helt anderledes. Når sjælen modsætter sig åndens lære og 

opfordring, åbner den sig mere og mere for kroppens krav og de lavere kvaliteter indeni. Ånden kæmper 

en desperat kamp og beder om styrke og visdom fra sin himmelske Fader. Hvis sjælen i sin frie viljes 

beslutning stædigt afviser alle påvirkninger og formaninger fra ånden, bliver den slave af sanselige 

lidenskaber, materielle begær og alle egoistiske impulser. Det synker så dybt, at Guds gnist i det bliver 

tvunget til inaktivitet; den bliver en fange i den mentale skal, og mennesket er da "åndeligt dødt". - På 

dette stadium bliver det klart tydeligt, at ånd og sjæl er to forskellige kræfter. Mens ånden er dømt til 

inaktivitet og ikke længere gør sig gældende gennem samvittigheden, lever sjælen meget intenst i det 

"samvittighedsløse" menneske (ellers ville kroppen være livløs), og dens onde laster bliver så synlige 

gennem tanker og ord, gennem følelser og handlinger i menneskets ydre sfære. Gud forlader ikke sit barn i 

denne fortabte tilstand. Når sjælen ikke ønsker at høre samvittighedens stemme, taler Gud til den gennem 

sygdomme i dens materielle krop og gennem mange prøvelser. I mange tilfælde begynder sjælen derefter 

at reflektere og er klar til at lytte til Åndens formaninger om at omvende sig. På denne måde sker der en 

forandring, og sjælen underkaster sig frivilligt åndens vejledning. Han trækker det til sig, gennemtrænger 

det med åndelige dyder, og således går de sammen på den vanskelige vej til højere udvikling, indtil Gud 

kalder dem væk fra det jordiske liv. 

Desværre er der utallige tilfælde, hvor sjælen fortsætter i sine onde handlinger på trods af åndens gode 

formaninger gennem samvittigheden og på trods af prøvelser. Når en sådan sjæl overraskes af døden, får 

den en brat opvågnen i det hinsides. Her kan det ikke længere undslippe samvittighedens stemme, som 

ubarmhjertigt anklager det for at være ulydig mod de guddommelige bud, for onde gerninger og for at 

have onde lidenskaber. Disse selvanklager forårsager den største smerte for sjælen og tjener til at rense 

den. Når en sjæl indser og angrer sine overtrædelser, kan dens genvækkede ånd vejlede den, så den skridt 

for skridt aflægger sine onde tilbøjeligheder og optager de guddommelige dyder. I tilfælde hvor en sjæl 

forbliver stædig i sin ondskab, forbereder den en ulykkelig tilværelse for sig selv. Da det ikke længere har 

et jordisk legeme og på den anden side heller ikke kan træde ind i den åndelige sfære, vandrer det 

formålsløst rundt på jorden i nærheden af mennesker. Hun tiltrækkes af dem, hvis dårlige tanker, onde 

gerninger og nederdrægtige lidenskaber er sammenfaldende med hendes egen natur. Den "tager bolig" hos 

dem, påvirker dem til det onde, og denne tilstand kan føre til besættelse, hvorved det bliver værre og værre 

med sådanne mennesker. De jordbundne sjæle støtter voldshandlinger, forvirrer sindet og forårsager 

sygdom; de er en konstant fare for alle mennesker. Men der er en beskyttelse: Mennesker, der retter deres 

liv efter Guds vilje og sender gode tanker og følelser ud, er omgivet af disse som et beskyttende dække, 

som de lavere sjæles ondskabsfulde angreb preller af på, da deres hvisken ikke finder nogen genklang hos 

disse mennesker og straks afvises; desuden kan og bør mennesker af god vilje hjælpe de dårlige sjæle 

gennem deres bøn og udsendelse af lysende tanker. 

Gud forhindrer ikke de mørke sjæles onde handlinger, da han må respektere deres frie vilje. Men den 

dag vil komme - som regel efter meget lang tid - hvor sjælen vil blive træt af sin elendige tilværelse og se 

tilbage med afsky på de skammelige handlinger, den har forårsaget. Hvis den ærligt angrer og beder om 

tilgivelse og hjælp, kan dens ånd gribe ind i samme øjeblik og vejlede den blidt. Lysånder og Guds engle 

er da også klar til at hjælpe og instruere hende. Nu kan opstigningen begynde trin for trin i den åndelige 

sfære. 

Den menneskelige ånd - som den guddommelige gnist i os - står i modsætning til kroppen, mens sjælen 

står mellem de to. Det må vælge mellem ånden og kroppen, for det kan ikke tjene to herrer på samme tid. 

Hvis den vælger ånden, er den klar til at modtage det guddommelige i sig selv og underkaste sig åndens 

vejledning. Hvis hun vælger kroppen, så underkaster hun sig kødets lyster, og de tilbøjeligheder, der findes 

i hende, kan give fuld udfoldelse til deres ulemper. I praksis er der kun to poler, og derfor nævner Herren i 

sin lære ikke sjælen eller dens funktioner som sind, tanker, følelser osv. lige så ofte som ånd og legeme. 

"Ånden" omtales oftest - som den vigtigste del - hvorved det efter ovenstående forklaringer er blevet 

forståeligt, at sjælen også indgår i den generelle omtale af det åndelige væsen, selv om der endnu ikke er 

opnået fuldkommen enhed mellem "ånd" og "sjæl". - I de nye åbenbaringer taler den guddommelige 

Mester meget ofte om åndens kamp mod kroppens påvirkninger. Ifølge de foregående forklaringer skal 

dette forstås således, at det er en kamp mellem ånden og sjælen, når denne er blevet fuldstændig "kødelig", 
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dvs. helt og holdent underlagt kroppens og alt materiels påvirkninger. For kroppen kan ikke ledes direkte 

af ånden, men kun gennem sjælen. 

Den store digter Goethe følte med fin følsomhed de to modsatrettede kræfter, og i sin "Faust" lægger 

han ordene i munden på én person: 

"To sjæle bor "ah"! i mit bryst, 

Den ene ønsker at adskille sig fra den anden; 

Den, der holder i grov kærlighed lyst 

At klamre sig til verden med klamringsorganer; 

Den anden løfter sig med magt fra støvet 

Til de høje forfædres riger." 

Han taler om "to sjæle" i brystet: den ene kraft, sjælen, er trælbundet af kærlighedsbegæret og jordisk 

tænkning og begær. Den anden kraft, ånden, ønsker at frigøre sig fra sansernes og materialismens greb og 

hæve sig op til de høje riger, til den guddommelige ånd, som den udspringer fra. Det er konflikten mellem 

ånd og sjæl, når sidstnævnte endnu ikke har overvundet kroppsnaturens lavere begær. 
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Ikke kun på visse dage, men altid 

vi hylder Gud  30-32 
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Den himmelske Faders omsorg for sine børn .  48 

Mandatet for fremsendelse og formidling 

af Guds ord  43, 49-53 

Ikke kun åndelig, men også materiel hjælp 

for naboen er nødvendig 

 

instruktion 50 

 

55 

Se, jeg står ved døren og banker på 1 - 7  

Gå i forbøn for nationerne, så Guds ånd kan være i dem. 

kan afsløre 12 

Mennesket - "den fortabte søn" i himmeriges rige 

Åndelig bøn behøver ikke læberne  

operere 13 - 21  

  

Kun det, der sker ud fra spontan kærlighed og venlighed, 

har 

Værdi for Gud    

  

36-37 

Intellektuel videnskab som en hindring for 

mental erkendelse og sansning  

 

40-41 

 

Maria blev åndelig gennem Jesu ord på korset. 

  

Mor til mænd brugt 45 - 48 

 

instruktion 51 

Ved at bekæmpe åbenbaringerne har de 

 

59-62 

Folk anerkender Guds visdom og kærlighed 9 

Advarsel mod falske åbenbaringer og falsk lære. 27 

Mennesket er medansvarligt for den tilstand, som nutidens  

Verden - han høster nu, hvad han såede i tidligere tider  33  

Omstændighederne i forbindelse med Kristi åndelige genkomst .  45  

Den sikreste vejviser til Gud: samvittigheden  46 

Vi skal forbedre de materielle og åndelige 

 Overholdelse af love  47-53 

Nutiden er dommens tid  61-71  

 

instruktion 52 

Det åndelige Israel er kaldet til at udbrede den  

nyt budskab i ord og handling 

Guds kærlighed og barmhjertighed gælder også for hans 

 

1-22 

frafaldne børn 

Gud kræver af sine disciple i denne tid 

 

26-27 

Ingen blodofre 

Himmel og helvede er tilstande i sjælen, som mennesket 

selv forårsager gennem sin 

 

28 

god eller ond tænkning og handling Krigens grusomheder 

skal få disse menneskers stolte og forstenede hjerter til at 

omvende sig og 

 

31-37 

Gud kommer også til dem, der ikke kender ham, til dem, 

der ikke kender ham, til dem, der ikke kender ham, til 

dem, der ikke kender ham. 

 

40-41 

Søg forkerte former 

Behovet for åndeliggørelse og direkte 

 

48 

Forbindelse fra vores ånd til Guds ånd 49-53   

Mennesket skal hverken frygte eller sørge over at gå over i den anden verden  
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og heller ikke kunstigt forsinke  55-58  

Alle mennesker er fra deres oprindelse, åndeligt og fysisk, brødre og  

Søstre, mellem hvilke  

der bør ikke være nogen hindringer 59 - 60  

 

instruktion 53 

  

Bønnens kraft  2 

Åndens kamp for at få herredømmet over kødet 

Barmhjertighed og hjælpsomhed over for næsten 

  

 8-11 

- Mærket på sandt discipelskab 14 - 17  

Fremskridt i viden og visdom 20 - 22  

Korset til forsoning for egen skyld og korset til forsoning for 

egen skyld 

og offeret for andre 24 - 25  

 

Elias' arbejde på forskellige tidspunkter 34 - 44    

"Og deres gerninger følger dem" 49 - 50   

Det gamle og det nye folk Israel 52 - 55 

Harmagedon i det jordiske og åndelige indtil 

 

til lysets sejr 56 

 

  

instruktion 54 

Prøvelser og lidelser som nødvendige midler  

til perfektion  

Herren binder eller truer ikke nogen med sin 

 

2-9 

nyt ord, men giver nyt håb 10-15  

Den eneste hjælp til den syndige og syge verden 16-21  

Råd til de nye disciple om at udføre deres opgave 24-34 

Hvad betyder "spiritualisering"?               41 – 44    

For den himmelske Fader er ingen "ond" 45 - 48 

Menneskeheden og Guds folk har brug for åndelig 

 

Stærke og uselviske ledere 

Kristi forløsende arbejde bliver overordnet over alle 

menneskelige  

 67 

Uperfektionens triumf 69 - 71 

 

  

instruktion 55 

Vi kan ikke "løbe væk fra Gud " 6-7, 8 

Gode og dårlige ledere af folk er redskaber for den  

Guds hensigter og behov for forbøn 20 - 21    

Åndens reinkarnationer 22   

"Vækst og mangfoldighed" - i et nyt perspektiv 22 - 24   

Den eneste måde at forhindre krige på 27   

Den eneste omvendelse, der er velbehagelig for Gud 

Den indre holdning hos publikum på 

 

40 

bekendtgørelserne  

Vores bønner kan hjælpe den kommende store 

 

53-54 

Reduktion eller endog aflysning af undersøgelser 58   

Advarsel og løfte 71 - 74     
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