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Forord  
 

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi ledsager dette bind III af "Det sande livs bog" på vej 

til forlagets trykkeri. 

Vi har oversat bogen med stor omhu fra den originale spanske tekst af "Libro de la Vida Verdadera". 

Vi anbefaler, at læserne læser små afsnit ad gangen, reflekterer og mediterer over det, de har læst, så 

den åndelige betydning af de guddommelige lærdomme kan udfolde sig fuldt ud. 

Måtte bind III, ligesom de to foregående bind, finde åbne hjerter blandt tilhængerne af det åndelige 

åbenbaringsarbejde i Mexico. 

  Oversætterne 
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Introduktion  
 

 

 Jeg vil gerne indlede dette tredje bind i serien "Det sande livs bog" med et par ord, der viser den 

særlige opmærksomhed, som Kristus i sin undervisning gav de tyske lyttere, da de var meget 

deprimerede over de frygtelige krigsbegivenheder i deres hjemland.  

Som jeg nævnte i "Introduktion" til bind II, var vi en gruppe tyskere, nogle gange op til 20, som 

lyttede til den guddommelige Mesterens undervisning søndag morgen midt i det mexicanske samfund. 

Vi var kendt og respekteret som "de fremmede". Især mellem 1942 og 1945, da Anden Verdenskrig 

rasede med sine grusomheder, fandt vi tyskere tryghed og trøst i Kristi ord i det mexicanske samfund. 

For krigens begivenheder tyngede os alle sammen, og det fjerne hjemlands bitre skæbne smertede os. 

Gud alene ved, hvor mange tårer der blev udgydt, og hvor mange inderlige bønner der blev sendt op 

til ham. I løbet af disse år skete det ved forskellige lejligheder, men altid uventet, at Herren henvendte 

sig direkte til de tilstedeværende tyskere i forbindelse med sin undervisning. 

Han trøstede og formanede os til at blive ved med at bede, for når hans time er kommet, vil han 

afslutte krigen, og derefter ─ hurtigere og hurtigere end folk forventer ─ vil genopbygningen af vores 

hjemland finde sted. Men samtidig formanede han os også til ikke at gå arrogant vores egne veje igen, 

men at lægge vores vilje under hans, for vi havde stadig store opgaver at udføre i hans arbejde. Han 

opfordrede også den mexicanske forsamling, som lyttede opmærksomt, til ikke at stille sig op som 

dommere, fordi de ikke forstod noget om baggrunden for krigen. Disse ord var balsam på vores sår, 

for som tyskere led vi under den verdensomspændende beskyldning om at være hovedansvarlige for 

krigen.  

Det har sin dybe betydning, at der i de mexicanske menigheder for den åndelige lære næsten kun var 

tyskere som fremmede tilhørere. Årsagen er, at der ifølge den guddommelige Mester er en stor 

"Israels sæd" i det tyske folk, dvs. at disse menneskesjæle for længe siden blev inkarneret i det jødiske 

folk. Kun Gud kender disse væsener, som er spredt ud over alle folkeslag og religioner, og i denne 

tredje tid samler han dem åndeligt og danner sit åndelige Israel med dem. 

I det følgende vil Kristi tale til tyskerne under instruktionen den 6. maj 1945 blive gjort opmærksom 

på en bredere kreds af læsere. 

Walter Maier 

Den Guddommelige Mesters ord til gruppen af tyske tilhørere under undervisningen den 6. maj 1945  

Vær velsignede, mine elskede børn, jeg byder jer velkommen. Se, Israels velsignede folk, i jeres midte 

er disse mine elskede børn. Jeg ønsker, at de skal finde Min Ånds varme ved dit bryst, respekt og 

broderkærlighed. Jeg ønsker, at de skal have lov til at ligge tæt, meget tæt på dit hjerte. For husk, at 

jeg har betroet dem en stor opgave. Vær barmhjertig mod dem, som jeg er barmhjertig mod jer. Vær 

ikke dommer, velsignede folk, for sandelig siger jeg jer: I ved intet om det, der sker i verden i denne 

tid, kun jeg ved det; for I ser og dømmer efter jeres forstand. Men bag alle begivenheder står Min 

hånd, Min retfærdighed, Mine guddommelige råd fra begyndelsen af evigheden, som ikke har nogen 

begyndelse. Så hvad kan du vurdere rigtigt, og hvad kan du allerede vide? I dette (tyske) folks skød er 

der mange frø fra Israel, en stor såning af Juda, den stamme af folk, som i den første tid tog til våben 

for at skabe et brud for Israels folk, for at åbne en vej til Kanaan. Nu greb den til våben for at skabe 

sig en vej ud i verden. Men jeg fik det ned, jeg stoppede det og sagde til det: "Det er ikke fordi du 

bærer Judas sværd, at du må være hovmodig i verden.  

Tænk over det og vær udholdende, for jeg vil oprejse jer, som altid har troet på mig. Jeg vil give dig 

dit brød, dit hjem. Jeg vil gøre dig lige med de andre folkeslag og gøre dem lige med dig. Ingen vil 
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være mindre værd, og ingen vil være mere værd. Tiden vil komme, og den sidste vil blive den første 

igen på grund af sin ydmyghed. Derfor siger jeg til jer: Lyt kun til mit ord, forstå det, og lad dine 

læber være tavse. Men I, mine elskede børn (altså de tyske tilhørere), I kommer til jeres Frelser, ikke 

til jeres dommer. Din bøn er steget op som et brændoffer, som en velduftende essens til min trones 

højde. Dag efter dag og nat efter nat har din ånd været som en vogter for dit folk, din nation. Åh, hvis 

blot Mit folk Israel fra denne nation (Mexico) ville opfylde sin åndelige pligt som I ─ hvor langt 

kunne det ikke være nået! Men vær ikke forfængelige på grund af dette, fortsæt med at opfylde jeres 

pligt og hav også i fremtiden den iver, kærlighed og respekt for hinanden, for I kender ikke den time, 

hvor Min hånd vil sende jer ud. Så vil jeg bane vejen, og I vil komme fremad. 

Jeg har allerede en gang betroet dig til Jose (lederen af kirken), og en anden gang vil jeg betro dig til 

ham. Hvorfor? 

For at Han må forberede jer til at være budbringere af Mit Trinitære Mariale Åndelige Arbejde, som er 

dukket op i denne tredje æra i denne mexicanske nation, og for at Han må sende jer ud med dette 

mærke, med dette Arbejde, med denne kærlighed, med denne iver og med denne Lov, og at, Når I er i 

fjerne lande, kan I kontakte min søn Jose, og han vil med glæde slå på jeres hjertes melodiske klokke 

og synge Hosanna, fordi frøet er blevet sået i et fremmed land, og det øjeblik vil komme, hvor mit ord 

vil blive forkyndt i det land. Hvornår vil det øjeblik komme? Når du er kommet sikkert frem og har 

modtaget min instruktion. Forbliv altid forenet med mit folk (hvilket først og fremmest betyder kirken 

i Mexico), bevar ydmyghed og ydmyghed. I dette øjeblik lader jeg dig endnu en gang mærke varmen 

fra mit skød endnu en gang. Hold dig sund og rask. Vær ikke bange, gennem jer vil tusinder og atter 

tusinder modtage mine velsignelser, ikke kun fra jeres nation. Bed mig ikke kun om dem, men om mig 

for alle. I dette øjeblik giver jeg din ånd et højere udviklingsniveau, og jeg hæver dine skytsengles ånd 

til en højere åndelig sfære, de ånder fulde af kraft, som jeg har forberedt til dig. Disse beskyttere vil 

fortsat være med jer, her og i denne nation.  

Vær ikke bekymrede, mine børn, kun det dårlige og ukrudtet vil blive rykket op. Jeg vil skåne hveden, 

jeg vil bevare de gode planter, jeg vil bruge dem, og de skal bære frugt. Hvornår? Når du er klar til at 

passe dem, for det er min vilje. 

Modtag min styrke, modtag min fred og vær udholdende i vagt og bøn. Fortsæt med at være forenet 

med Min Søn Jose, så I, når tiden er inde, kan udføre jeres opgave under hans kommando i lydighed 

mod Min vilje. 

Hvad beder I mig om for disse steder (i jeres hjemland)? Ja, det er i sandhed det samme, som I har 

bedt mig om så mange gange: fred, tilgivelse, helbredende balsam og retfærdighed, og sandelig siger 

jeg til jer: Jeg, som er den guddommelige retfærdighed, kærligheden, balsam, det perfekte øre, nærmer 

mig i dette øjeblik folk og dækker dem med Min Hånd, trækker dem op på Mit skød og lader blodet 

flyde fra Min side, som er balsam til at helbrede mange syge mennesker. 

Ånder, I, der ser på disse forbedere fra det hinsides ─ se, hvor meget I har opnået og stadig opnår. 

Modtag Lyset, O åndelige verden, jeg fjerner skyggerne, lænkerne og blodet. Jeg oversvømmer jer 

med fred i mit navn, som er Fader, Søn og Helligånd. 

Fortsæt med at se på, mine elskede børn, hold ud i lidelse, til sidst vil I være fulde af glæde. I vil 

komme til Mig og græde endnu en gang, men så vil jeg sige til jer: "Udvis sorg fra jeres hjerte og 

indse, at jeg er Livet og vil sætte jer ind i (sandt) liv, for dette er min vilje. 

Stå op, tag korset op og følg mig, mine elskede børn. 
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Instruktion 56  
1 Med glæde i Min Ånd ser jeg jer lytte til Mit Ord. I skarer kommer I til disse mødesteder for at 

genopfriske jer selv med Min kærlighedsundervisning. Ikke alle kommer for at høre mig, de fleste 

kommer i håb om lindring af en lidelse eller udfrielse fra en hjertesorg. Mange er kaldet, men få er dem, 

der følger mig. Der er mange af dem her, som gerne ville have hørt rabbinerens stemme i den anden æra, 

men som ikke fik mulighed for at lære ham at kende. Der er også dem, der kunne have hørt ham, men som 

ikke ønskede det. Nogle og andre hører ivrigt Mit Ord i denne tid og venter ikke, indtil Jeg trækker det 

tilbage, for senere at klage igen over deres forsømmelighed. Jeg taler derfor ikke i tomrummet. Selv om 

mange ikke er interesserede i Mit Ord, er der nogle af Mine børn, der ved hvordan de skal vogte det som 

en juvel af uvurderlig værdi for at gøre det kendt for menneskeheden, når det kommer til tiden. 

2 Med barmhjertighed og kærlighed er jeg kommet til alle og har gjort min tilstedeværelse mærkbar i 

mange former. Nogle har set Mig med deres åndelige ansigt, andre føler Min styrke, som får deres væsen 

til at skælve, andre er dybt bevæget af den åndelige betydning af Mit Ord, andre igen føler, hvordan Min 

Ånds fred omfavner deres hjerte. De syge oplever, hvordan de bliver raske fra deres sygdomme ved Mine 

kærtegnende ord, og syndere føler sig set på af et gennemtrængende og gennemtrængende blik, der 

trænger ind i deres sjæl. Der sagde De: "Herren er med os. 

Da mine disciple spurgte mig i den Anden Tidsalder, om jeg ville vende tilbage, gav jeg dem løftet om 

at være blandt menneskeheden på ny og fortalte dem, hvilke tegn der ville være, som ville markere 

tidspunktet for min tilbagevenden. Der gik mange århundreder før disse tegn viste sig, som annoncerede 

Min nye åbenbaring, som I ser den opfyldt i dag. Hvis jeg efter 1800 år, som har været en tidsalder for 

menneskeheden, trofast har opfyldt mit løfte til jer, tror I så, at Herren ikke vil holde sit ord nu, hvor jeg 

har bebudet min afrejse til 1950? 

3 Da teologerne og de mennesker, der studerede de tidligere tiders skrifter, så de tegn, hvormed jeg 

annoncerede min genkomst og min tilstedeværelse blandt jer, gå i opfyldelse, og da de så, at tiden gik, 

uden at de så mig komme, lukkede de desværre deres bøger og troede, at de havde taget fejl af tiden og 

tegnene, uden at vide, at de havde erkendt, hvad der var rigtigt. De vidste ikke, at jeg er til stede og taler til 

jer i denne form. Men jeg siger jer, at meget snart, når menneskeheden får kendskab til beviserne for, at 

jeg var sammen med jer, vil alle kunne se, at min manifestation fandt sted netop i den tidsperiode, hvor 

profetierne skulle opfyldes. Hvilken glæde vil der være i mange hjerter, og hvilken interesse vil der være 

for at udspørge mine disciple og ligeledes for at undersøge de nye skrifter! 

4 I den tid var det ikke kun nogle få, der var vidner til Min åbenbaring, der var tusinder og atter 

tusinder af mennesker, der følte deres hjerter banke af kærlighed eller frygt, da de hørte Mit ord. Mange af 

dem vil være Mine trofaste vidner og Mine gode disciple, som ikke vil forlade Mig, når Mit Ord bliver 

dømt for domstole og råd, og som vil vidne om Min sandhed med deres kærlighedsgerninger. 

5 Sandelig, siger jeg jer, blandt disse skarer her er der ikke én, som tilfældigheden har bragt. Igen 

forsikrer jeg jer om, at intet blad flytter sig fra træet uden min vilje. I hver enkelt af jer er der en grund til, 

at I er kommet her for at vidne om mit ord. I er kommet fra forskellige veje, fra forskellige sekter, 

religiøse samfund og doktriner, og I er snublet over stiens sten og har opsamlet erfaringens lys i jeres ånd. 

6 Når man kommer her, føler man en ukendt kraft, en uforklarlig væske, og man spørger sig selv: 

Hvad kan det være? Hvor kommer dette ord fra, som rører dybt og denne fred, som strømmer gennem 

hjertet? Jeg har svaret dig: Det er din Fader, som styrker dig. Men jeg tvinger jer ikke til at tro på min 

tilstedeværelse i denne form, og det er heller ikke nødvendigt at tvinge jer til at tro, da jeg er åbenlyst og 

håndgribeligt hos jer, og selv et spor af følsomhed er nok til at opfatte mig. 

7 Det er nu tid til at få jer til at forstå, at den brug, I har gjort af jeres frie vilje, er forkert, og at I nu 

venter på at udføre en åndelig mission blandt menneskeheden. Ser du, jeg bedømmer ikke dine tidligere 

gerninger for derefter at fortælle dig, om du er værdig til at modtage denne mission eller ej. For det er ikke 

tilfældigt, at I er blevet bragt til denne verden, det har været min vilje. 

8 Tænk på din skæbne, spørg om det, der er uforklarligt for dig, og jeg vil svare dig. Ingen, der har 

spurgt om Mit hemmelige hjertekammer, er forblevet uden et svar. For i det øjeblik vil jeres ånds lys 

skinne og afsløre de store gaver, som I har modtaget fra jeres Herre. 
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9 Jeg ønsker at se dig løfte din ånd og søge Min visdom i uendelighed. Tag som forbillede de 

forfattere og videnskabsmænd, som jeg overrasker midt om natten, mens nogle søger inspiration og andre 

svar på naturens grundlæggende spørgsmål. Jeg vil ikke sige, at I skal søge den lærdom på denne jord, 

som vil give jer berømmelse blandt mennesker. Jeg ønsker, at denne ophøjelse og denne storhed skal være 

indadvendig, og at alt, hvad I opnår i jeres kamp og studier, er en frugt af liv og kærlighed til jeres brødre. 

10 Når jeg nærmer mig de lærde, som er fordybet i deres overvejelser og er blevet gamle i deres 

studier, spørger jeg dem: "Hvorfor slider I så meget? For hvem kæmper og lider du så meget for?" Men 

der har ikke været nogen, der har sagt til Mig: "Mester, jeg kæmper for kærligheden til menneskeheden." 

De elsker videnskaben, og de ofrer deres liv for den. Men for dem, der inspireret af ædle mål vidste at 

spørge, er der blevet åbenbaret stor viden, som altid har givet menneskeheden en sød frugt; dette er beviset 

på, at den, der inspirerede dette lys, har været Mig. Men de, der har søgt efter naturen uden kærlighed og 

uden respekt, er gået i stå i begyndelsen af stien eller er faldet i ruiner, for det var ikke godhed, som de 

blev inspireret af, men forfængelighed, had og ambitioner. 

11 Men ligesom videnskaben er åbenbaret for mennesket, giver jeg ham også lyset til ånden gennem 

inspiration. På denne måde talte jeg til patriarkerne i de første tider, og jeg inspirerede Moses, som jeg 

gjorde til talerør for mit ord, til at tale til mit folk, og jeg dikterede ham love og livsregler, som han 

nedskrev, så de kunne blive bevaret, og senere generationer kunne kende dem. 

12 Efter at Kristus havde været på jorden, oplyste han fire apostle om sin lære og gav dem lov til at 

huske hans guddommelige ord i deres åndelige fordybelse og henrykkelse, så de kunne testamentere til 

menneskeheden det, som deres ånd var i stand til at modtage ved hjælp af deres intellekt. De var Markus, 

Lukas, Matthæus og Johannes. 

13 Den dag vil komme, hvor bøgerne vil blive smidt i ilden som ubrugelige, hvilket vil ske, når deres 

åndelige indhold lever i dit hjerte, og du adlyder den lov, de indeholder. Men inden da vil dette sidste 

testamente - som et resultat af en kamp - blive forenet med de to første, ligesom det skete med det første 

og det andet testamente. 

14 I dag har jeg ikke begrænset mig til kun at tale til jer om nutiden. Jeg har talt meget til jer om 

tidligere tider, og jeg har endda givet jer profetier om fremtiden på forhånd. Jeg har åbenbaret for jer, hvad 

der var skjult for jer, jeg har rettet op på det, der var blevet forfalsket, og jeg har åbenbaret for jer 

fremtidige begivenheder. 

15 Salige er de, der forbereder sig, for i morgen vil de vide, hvordan de med god vilje kan læse denne 

undervisning, som taler til jer om menneskehedens skæbne, om nationernes fremtid og om Lysets sejr, 

som er kærlighedens, fredens og retfærdighedens sejr. Denne lære vil gøre mennesket virkelig frit, for da 

han troede, at han var fri, da han flygtede fra sin samvittighed og fra Mine Love, vidste han ikke, at han 

havde kvaliteter, evner og gaver i sig, som han ikke vidste, hvordan han skulle udvikle, og derfor har han i 

stedet for at være fri været slave af sig selv, slave af sin uvidenhed. Hvordan kan en sådan menneskehed 

føle Mit riges fred i sit hjerte og bære Mig i sit hjerte, når menneskers sind er formørket af ambitiøse, 

materialistiske mål, når deres hjerter slår for menneskelige lidenskaber, og deres sjæle er materialiserede? 

16 Denne menneskehed er åndeligt død; men jeg, som har magten til at oprejse de døde, kalder den 

tilbage til livet og baner vejen for den til en tid, hvor menneskene vil frigøre deres sjæle, anerkende deres 

evner og gennem dem opnå fremskridt og højere udvikling. 

17 I dag begynder du at gøre brug af alle åndens evner. Det vil løfte dig op fra afgrunden. 

18 Her er et folk, der begærer Mit Ord med sympati og ønsker at samle Min lære, fordi de ved, at 

tiden for Min manifestation gennem det menneskelige forståelsesorgan er kort. 

19 Gør brug af min undervisning, I disciple! Derefter skal du gå ud uden frygt for at sprede mit ord og 

min lære blandt mennesker. Vær ikke modløs over for dem, der forsøger at afkræfte jeres mission med 

teorier. 

20 Menneskeheden søger uden at vide, hvad den vil have. I dag kommer jeg for at fortælle dig: Jeg er 

det, du søger. Hvem længes ikke efter fred? Hvem længes ikke efter at kende sandheden? Hvem ønsker 

ikke at bevare sit helbred? 

21 I må søge mig, for der er ikke fred på jorden, og der er mangel på mennesker af god vilje. Men min 

retfærdighed er kommet ned, Herrens dag er kommet. 



U 56 

11 

22 Hvis mennesket gør min vilje, vil selv naturens kræfter bøje sig for ham som tjenere. Så længe 

mennesket fortsætter sin ulydighed, vil elementerne blive sluppet løs og dermed få det til at indse sin 

manglende harmoni med alle skabte ting. 

23 Jeg kommer ikke som en modstander af mine børn. Jeg kommer kun for at ødelægge synden, så I 

kan kende mit lys. 

24 Bed, folkens, og jeg forsikrer jer, at jeg vil tage imod jeres offergave - ikke den materielle, men 

den, som jeres ånd giver mig. 

25 Min retfærdighed er i ethvert hjerte, både i det, der åbner sine døre for mig, og i det, der lukker 

dem for mit kald. Mit blik er gennemtrængende og er i stand til at opdage alt, hvad de rummer. Hos nogle 

har jeg fundet offeret af deres kærlighed og ydmyghed, hos andre glæden ved at være sammen med mig og 

deres taknemmelighed for de goder, de har modtaget. I nogle finder jeg håb, i andre smerte. Men sandelig, 

siger jeg jer, mit alter er hvert øjeblik mere dækket af tårer end af offergaver. 

26 Her hos mig renser I jer fra enhver plet. Åh, hvis bare I kunne bevare denne renhed hele livet 

igennem! Men denne atmosfære af åndelighed og broderskab, som I skaber i disse timer med fællesskab 

og undervisning, er ikke fremherskende i verden. Den luft, du indånder, er forgiftet af synd. 

27 Men I har følt, hvordan led efter led af den kæde, der knytter jer til verden, gradvist falder fra jer, i 

det omfang I gør Min undervisning til jeres egen. 

28 Jeg dømmer dig. Men se, hvor venligt er din dommers ord. Indse, at i stedet for fordømmelse giver 

jeg dig min tilgivelse, så du fremover ikke længere må synde. Det er jer selv, der udtaler jeres dom, når I 

indser, at det er retfærdigt, at smerte skal ramme jer. Så velsigner jeg denne omvendelse og befrier dig fra 

lidelsens bæger med min instruktion. Dette er Guds vej, følg mig på den. 

29 Den, der lytter til sin samvittigheds stemme, erkender og forstår sine overtrædelser og accepterer 

samtidig sin forsoning. Men den, der ikke forstår alvoren af sine overtrædelser, vil ikke kunne befri sig fra 

sine skampletter, og så længe det ikke sker, kan han ikke komme til mig. 

30 Du må ikke flygte fra smerte. Det, som du skal gøre om, er synd. Smerte har altid tjent til at stoppe 

dig i dit betagende løb ud i afgrunden. 

31 I dag er I ikke længere små børn, og I kan forstå betydningen af min lære. Du ved også, at din sjæl 

ikke er opstået samtidig med den krop, du har, og at den ene sjæls oprindelse ikke er den andens 

oprindelse. De små børn, som du vugger i dine arme, bærer uskyld i deres hjerter, men i deres sjæle 

gemmer de på en fortid, der nogle gange er længere og mere uhyggelig end deres egne forældres. Hvor 

stort er ikke ansvaret for dem, der skal pleje disse hjerter, så deres sjæle kan komme videre på deres 

udviklingsvej. 

32 Du må ikke se på dine børn med mindre kærlighed på grund af dette. Husk, at du ikke ved, hvem 

de er, eller hvad de har gjort. Øg hellere jeres hengivenhed og kærlighed til dem og tak jeres Fader for at 

have lagt sin barmhjertighed i jer for at gøre jer til vejledere og rådgivere for jeres åndelige brødre og 

søstre, i hvis legemer I bliver midlertidige forældre af blod. 

33 Selv uden at have denne åndelige viden står folk hinanden bi på deres udviklingsvej, for vejen til 

fuldkommenhed blev skabt for alle og vil blive tilbagelagt af alle indtil enden, selv af den, som du tror er 

meget langt fra Min Lov. Kan I forestille jer, at nogen af jer ikke kommer til mig, selv om evigheden går 

forbi ham? Kunne den perfekte Fader have forsømt nogen af sine børn? 

34 Disciple, tror I da, at et enkelt jordisk liv er nok for det åndelige væsen til at fuldføre sin opgave og 

fuldkommengøre sig selv? - Nej, Mester," siger du til Mig med dybeste overbevisning. 

35 Dette er "kødets opstandelse", men ikke i den form, som menneskene har opfattet den. Når kødet 

er blevet stiv, går det ind i jordens indre, mens sjælen går ind i det hinsides og venter, indtil Min 

retfærdighed sender den ud for at blive indlemmet i et nyt legeme. På denne måde forenes sjæl og materie 

i denne verden, men ikke i den åndelige dal. 

36 Fordi Faderen giver jer mere end én mulighed for at opfylde jeres opgave, bør I (alligevel) ikke 

lade den, I har nu, gå til spilde, for ingen kender det antal jordiske liv, som Min retfærdighed tildeler ham. 

Lad derfor både den gamle mand, den unge mand og barnet skynde sig at udføre den opgave, der er blevet 

dem pålagt, for at betale deres gæld. 

37 Jeg siger jer også, at dette er de dødes opstandelsestid, for mit lys vil tænde troen hos dem, der er 

gået til grunde i mørket af anger, fortvivlelse og bitter lidelse. 
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38 Det sjette segl er løst, og bogen er åbnet foran jer. Lysestagen oplyser universet, og det 

guddommelige ord, symboliseret ved en ildtunge, taler til dig fra uendeligheden. Det er stemmen fra det 

lam, der blev ofret i den anden æra, der overrasker menneskene, oplyser dem og opløfter dem til nådens 

liv. 

39 Lev opmærksomt, for snart vil der komme mange profeter, og det er nødvendigt, at I ved, hvordan 

I kan skelne de sande fra de falske. 

40 De mennesker, hvis mission det er at skabe retfærdighed på jorden, og som bruges som redskaber 

for Min Guddommelighed, vil irettesætte alle dem, der fanger dem i en falskhed, enhver, der laver en 

handel med Min lære og skjuler sin ondskab bag en maske af hellighed. 

41 Ve dem, der lover at føre folk til lykke, men som kaster dem ud i krig og forvirring, mens de lover 

at føre dem til lykke! 

42 Jeg ønsker, at mine disciple skal give sig til kende ved at helbrede de syge, redde de fortabte og 

genoprette de svage. For at opfylde denne hellige mission skal I frigøre jer fra nytteløshed, opgive enhver 

formålsløs jordisk tidsfordriv, ikke bedrage jeres hjerte eller jeres sanser med falske skønheder eller 

skadelige indtryk. 

43 Løft din ånd, så du kun kan glæde dig over det evige, det smukke og det gode. Hvis det ikke skulle 

være sådan, vil din sjæl - materialiseret af det liv, du har levet - lide meget for at løsrive sig fra sin krop og 

alt, hvad den efterlader, og den vil i en tid vandre i forvirring og bitter smerte i de (åndelige) rum, indtil 

den opnår sin renselse. 

44 Lev i min lov, så behøver du ikke at frygte døden. Men du må ikke kalde eller ønske det før tiden. 

Lad ham komme, for han adlyder altid mine befalinger. Sørg for, at han finder jer udrustet, så vil I 

komme ind i den åndelige verden som lysets børn. 

45 Sæt dig til mit bord i dag, spis, så dette brød kan forvandle dig, og så du senere kan tilbyde det til 

den, der har brug for det. 

46 I dag bringer du dem, som du finder på din vej uden sundhed, uden fred og uden ideal, til mine 

ord. I morgen, når Min stemme ikke længere kan høres i denne form, vil det være jer, der skal modtage 

jeres brødre og nære dem med denne livsessens. 

47 Intet er blevet overladt til tilfældighederne, så alt er sket i overensstemmelse med Min vilje. I den 

skæbne, som jeg tildeler dig, ligger min retfærdighed. Hvis I finder stien strøet med torne, så siger jeg jer 

sandelig, at det ikke var Min vilje, der spredte dem ud på stien for at såre jeres fødder, men I skal gå 

fremad på stien med overgivelse, vel vidende at de lidelser, I udholder, vil befri jeres sjæl fra pletter. 

48 Når denne overgivelse er født i dit hjerte, vil du føle min barmhjertighed bane din vej. 

49 I, som nu hører mit ord, modtager det som en balsam for jeres sår. Men nøjes ikke med at modtage 

Mine goder uden at ville trænge ind i meningen med Min undervisning, for det øjeblik vil komme, hvor I 

ikke længere vil høre dette ord, og hvis I ikke vidste, hvordan I skulle forberede jer til at forbinde jer (med 

Mig) ånd til ånd i de kommende tider, vil I føle jer forældreløse. 

50 Jeg ønsker, at du skal være den stærke soldat i den kamp, der nærmer sig, og forsvare hans sag, så 

han i livet kan blive kaldt, ligesom Jakob, "den stærke og kloge Israel", og så du altid er klar til at skynde 

dig at besvare Faderens kald. 

51 Vågn ikke mellem tvivl og tro, for så kan dine skridt aldrig være sikre og dine beslutninger aldrig 

faste. Forlang heller ikke beviser fra Mig for at tro, for I ved ikke i hvilken form Min retfærdighed kan 

give jer disse beviser. 

52 Fornemmer I ikke en usynlig hjælp, der rejser dem op, som er faldet ned i mudderet? Ser I ikke de 

mange mennesker, der kommer i sygdom og genvinder helbredet og livsglæden? Har du ikke bemærket, 

hvordan livets pariaer kommer ind i mit nærvær, og når de gaver, de besidder, bliver de opsøgt og endda 

beundret af folkemængden? 

53 Opdag alle de beviser, som jeg har givet dig for min magt og mit nærvær, og du vil blive 

overbevist om, at jeg har givet alle et mirakel, så de kan tro på mit komme på dette tidspunkt. 

54 Forstå: Når du har rettet dine skridt mod det tætte, løvede træ, vil du høre din Faders almægtige 

stemme i dets skygge. Disciplene skal benytte sig af Mit nærvær og spørge Mig, om den frugt, de 

efterhånden høster, er tilladt og behagelig for Min Guddommelighed. Til dette svarer jeg dig: Hvis du har 

sået min sæd, skal du høste en god høst. 
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55 Hvorfor lever nogle mennesker i en sådan træghed? Rejs dig op, og indse, hvordan øjeblikke går, 

uden at du udnytter dem. Der er stadig tid. Begynd ikke at arbejde, når tiden allerede er knap, for så vil du 

forsøge at tilbagelægge vejen med store skridt og vil ikke kunne opnå noget godt eller høste noget, for 

frøet har brug for tid til at gøre ingenting, planterne til at vokse og frugten til at modnes. 

56 Allerede nu nærmer året 1950 sig, hvor jeg vil trække mit ord tilbage. I det år vil jeg mærke de 

sidste af mine børn, og så vil antallet af et hundrede og fireogfyrretyve tusinde være fuldt. De, der har hørt 

mit ord og kender deres gaver og opgaver, og som har brugt denne nåde, vil føle sig trygge. Men de, der 

ikke ønskede at forstå dette arbejde, vil have meget at lide, vil have mange fortjenester og ofre at gøre for 

at nå den højde, hvor Min fred bor, som er som en port, der åbner sig foran Ånden. 

57 I, disciplene fra den tredje æra, som har set Helligånden komme, er dem, der i dette lys forstår 

nutiden, fortiden og nogle af de fremtidige lærdomme. Tvivl ikke på, at dette er en tid med oplysning, men 

vær ikke for selvsikker. Se, hvordan forskerens talent skinner som aldrig før. Se barnet, hvor meget det 

forstår fra sine første skridt. Forstå, hvad der foregår rundt om på jorden. - I er stadig skibbrudne på jagt 

efter (andre) skibbrudne, der råber om hjælp midt i et rasende hav. 

58 Studer mit ord grundigt, så du kan få en sand viden om det og ikke alle danner sig en anden teori 

end min lære. Forvent ikke forfølgelsens tid uden at have våben, som I kan forsvare jer med. Disse våben 

vil være jeres livsstil, jeres ord og jeres tilbedelse. 

59 Jeg beder jer ikke om at være ufejlbarlige, for den eneste ufejlbarlige er mig. Det, jeg kræver af jer, 

er dog oprigtighed og god vilje i alle jeres handlinger. Resten arbejder jeg for at fuldende og fuldføre jeres 

arbejde; thi som jeres gerninger er, skal også jeres løn være. 

60 Hvis nogen af jer føler misundelse på jeres bror, fordi I tror, at Mesteren elsker ham mere, og 

begge skal gøre krav på en plads ved min højre hånd, vil jeg sige til dem, at jeg ikke må sætte jer ved min 

højre hånd. Det er noget, som hver enkelt må finde ud af på baggrund af sine egne fortjenester. Jeg siger 

jer sandelig, at jeg ikke kunne elske et barn mere end et andet. 

61 Af mine apostle i den anden æra elskede jeg Judas ikke mindre end Johannes. Disse ånder var 

dråber af det uendelige hav af Min kærlighed, og da de vendte tilbage til Faderen, vidste han alene i sine 

høje råd, hvad de hver især havde erhvervet for sig selv. 

62 For at menneskeheden i denne tid kan begive sig ud for at følge mig, for at trænge ind i de 

mysterier, jeg har forklaret jer, og for at blive fyldt med lys, er det nødvendigt, at de har frihed i ånd, i 

tanke og i deres vilje. Og derfor er jeg kommet for at befri sjæle fra deres åg, og jeg er begyndt at vælte 

troner og kongeriger, at vælte scepter og kroner. Vær fri, søg ikke dit rige eller din himmel her. Gør ikke 

det almindelige folk til jeres slaver, og bliv ikke slaver af forfængelighed. 

Husk, at jeg sagde til jer: "Mit rige er ikke af denne verden, her er ikke min trone og mine hærskarer." 

Heller ikke her er jeres ånds rige og dets belønning. 

63 Med sandhed talte jeg til jer, og med sandhed taler jeg til jer nu. Efter så lang tid, hvor jeg har 

givet jer store åbenbaringer, ville det ikke være rigtigt for jer at spørge mig som Pilatus: "Hvad er 

sandhed?" 

64 Ønsker du at komme til mig? Længes du efter en dag at nå derhen, hvor de, der har fulgt mig, er 

nået? - Alt, hvad du behøver for at tilfredsstille dit begær, har jeg allerede givet dig. Når jeg engang blev 

menneske og nu taler til jer i ånden, var det for at vise jer den vej, der fører til fuldkommenhed. Jeg er Det 

Evige Ord, som siger til jer: "Hør på mig, for 1950 er ikke længere langt væk, og så vil det for jer virke 

som om himlens porte er lukket. 

65 Jeg sagde engang til jer: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen." Nu tilføjer jeg: Han, som 

kendte Sønnen og gennem ham Faderen, kender sandhedens ånd, som taler til jer i dag. 

66 Kom til det sjette segls skød i fuld bevidsthed om din opgave. Kald på mig, og jeg vil komme og 

tale til jer, men kun indtil år 1950, hvor slutningen på min manifestation gennem det menneskelige sind i 

overensstemmelse med min vilje er fastlagt. 

67 Jeg modtager både den, der lovpriser Mit Navn i sit hjerte og velsigner Min nye åbenbaring, og 

den, der kun kommer for at dømme Mit Ord - i forventning om at finde fejl i det for at benægte det. For 

alle har jeg en lektion i vente. Jeg taler til barnets hjerte og til den gamle mands hjerte, til mandens hjerte 

og til kvindens hjerte, jeg taler til filosoffen og til videnskabsmanden. Ingen går forbi min visdom uden at 

lytte til den. Derfor siger jeg til menneskene: Tag fra mit ord det, som er beregnet til hver enkelt. 



U 56 

14 

68 Engang sagde jeg til dig: "Jeg er Vejen". Først senere forstod du, hvad Jesus ville sige med disse 

ord, fordi du forstod, at "Vejen" er den guddommelige kærlighedslov. 

69 I dag siger jeg jer igen: "Jeg er vejen, sandheden og livet", og hvis I søger essensen af mit ord i 

denne tid, vil I i det finde den evige kærlighedslov, den vej, som jeg har udstukket for jer på jorden. 

70 På den tid troede mange, at Kristus havde forfejlet vejen og forvansket loven. Derfor bekæmpede 

og forfulgte de ham. Men sandheden sejrer altid over mørket, ligesom solens lys. Nu vil Mit Ord blive 

bekæmpet på ny, for nogle tror at finde modsigelser, tvetydigheder og fejl i dets betydning. Men dens lys 

vil igen skinne ind i denne tids mørke, og menneskeheden vil erkende, at den vej og den lov, som jeg har 

åbenbaret for jer, er den samme som dengang og altid vil være den samme. 

71 Hør mig i denne tid, så du kan bruge den guddommelige instruktion. Gentag ikke det, som mange 

gjorde i den anden æra: Mens de lyttede til Jesus, hånede de ham, men da de så Mesterens mirakler på 

korset og selv efter døden, blev de fyldt af anger og frygt, fordi de forstod, at Gud havde passeret gennem 

verden. Er der nogen, der ved, om disse disciple, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende, ikke var dem, 

der dengang fejlbedømte og hånede Mig mest? Se dem nu, hvor de udholder dommen, det hånende blik og 

folkemængdens foragt! Kald det ikke gengældelse, det er retfærdighed, og det er nødvendigt, at den, der 

mangler på grund af uvidenhed, oplever og gennemlever dette i sig selv, så han senere kan forstå sin fejl. 

72 Ved I, om ikke disse stemmebærere i en anden tid var blandt dem, der længtes efter at blive Mine 

apostle og måtte vente på at tjene Mig? 

73 Menneskeheden renser nu sig selv gennem smerte, så Mit freds- og åndsrige kan blive etableret i 

menneskenes og folkenes hjerter. 

74 I 1924 forudsagde jeg jer alt det, der sker i nutiden! 

75 En efter en kommer de gradvist ind i Mit nærvær, kaldet i denne tid til at være Mine pionerer og 

profeter, og hver enkelt, der har følt kaldet i sit indre, siger til Mig: "Herre, her er jeg, jeg vil gerne 

samarbejde i Dit arbejde, befalet, jeg er Din tjener." 

76 Fra det øjeblik har jeg bestræbt mig på at udjævne ujævnhederne i hans hjerte med mit ords mejsel, 

at fylde ham med kærlighed og helbredende kraft, med fred og godhed. Husk, hvad jeg har sagt til dig: 

Dine læber skal tale af dit hjertes fylde. 

77 Jeg ønsker, at I skal være som træer, hvis skygge dækker mange. Men hvor få af jer er ikke dem, 

der virkelig lærer at give skygge til den rejsende. 

78 Vær som din Fader, der er som et mægtigt træ, der giver skygge og tilbyder sine frugter til alle sine 

børn. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 57  
1 Hvil et øjeblik fra jeres trætte vandring, I, som går på jordens støv, og I, som lever i det åndelige 

rum. 

2 Når du lytter til mit guddommelige ord, renser din sjæl sig gradvist. 

3 Til jer, der lever i ånden og stadig er knyttet til materielle mål, siger jeg: Vend jer bort fra det, der 

ikke længere tilhører jer. For hvis jorden ikke er menneskets evige hjem, så er den det endnu mindre for 

sjælen. Bagved, i den åndelige dal, venter der dig et liv fuld af lys, som du vil nå frem til trin for trin på 

godhedens vej. 

Til dem, der lytter til mig som mennesker, siger jeg, at så længe de har denne krop, som ledsager dem 

på deres jordiske livsrejse, skal de passe på den og fortsætte med at passe på den indtil det allersidste 

øjeblik. 

øjeblik skal bevares. For han er den stav, som sjælen støtter sig til, og det redskab, som man bruger i 

kampen. Gennem sine materielle øjne ser ånden på dette liv, og gennem sin mund taler han og kan give 

sine brødre trøst. 

4 Jeg er kommet på dette tidspunkt for at udruste jer, og jeg må tale til hele menneskeheden for at 

hjælpe dem i deres åndelige udvikling. 

5 Lad freden komme ind i dit hjerte nu, for senere vil du være nødt til at bede og utrætteligt våge for 

andres fred. 

6 I vil gøre et meget stort og fortjenstfuldt arbejde, hvis I giver fred og ro til hjerter, der er rystet af 

smerte og sorg. Der vil komme tidspunkter, hvor I bliver nødt til at lære at basere jeres naboers lykke på 

denne fred. 

7 Disciple og nyankomne, når I hører mit ord, føler I, at de skygger, der omsluttede jeres sind, og 

den byrde, I bar i jeres hjerte, er forsvundet. Det var byrden af lidelse, bekymring og sommetider anger, 

som tyngede dig mere og mere ned i livet. 

8 Glem ikke, at ingen kan være en bedre hjælper for dig end Jesus. Lyt til mit ord, og lad det 

oversvømme dit hjerte med fred. Det vil være en balsam på dine sår. 

9 Mit ord helbreder, kærtegner og styrker. Lær det og føl det, så du bagefter kan salve dem, som du 

finder syge på din vej, med min sandhed og min kærlighed. 

10 Tiderne vil gå, og når der sker ekstraordinære begivenheder, vil I udbryde: "Det var allerede 

annonceret!" For I vil huske, hvad jeg har profeteret så mange gange. 

11 Giv den gode nyhed om min lære til alle, som du kan lade mit ord nå ud til, også selv om de ikke 

straks viser tro. Sandelig, siger jeg jer, hvis I taler til ham i kærlighed, vil hans ånd aldrig glemme noget af 

det, I har sagt til ham. 

12 Det er det område, jeg taler til jer om - jeres brødres hjerte og ånd. Sæden er Min undervisning, 

som I skal give dem kendskab til, og det krystalklare vand er Min kærlighed og Min visdom, som I skal 

vande disse marker med. 

13 Hvornår vil folk mærke mit åndelige nærvær? Hvornår vil jeg høre, at menneskeheden byder mig 

velkommen? 

14 I, som har hørt mig gennem den menneskelige stemmebærer, skal ikke dvæle ved manglerne hos 

disse jeres brødre, gennem hvem jeg taler til jer i dag. I morgen vil Mit Ord blive skrevet ned, og 

stemmebærerens indflydelse vil være væk. 

15 Således vil Mit ord fra denne tid nå alle dem, der ikke har hørt det - fuld af guddommelig essens 

og fuld af renhed. 

16 Jeg ønsker, at det eneste mærke, som budbringerne i denne forkyndelse præsenterer, er sandheden. 

Det er nøglen, skjoldet og sværdet. 

17 De lærde, videnskabsmænd, denne tids store, som har kæmpet hårdt for at vinde verdens ære, vil 

blive forbløffede, når de ser Mine nye disciple - mænd, kvinder og børn - ydmygt forkynde den 

guddommelige lære uden at prale af overlegenhed og uden forfængelighed. 

18 Jo større viden du har om værdien af det, du har, jo mere ægte og sandt bør din ydmyghed være. 
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19 Hvor lykkelig er ikke den ånd, der - når den har efterladt sine menneskelige rester i denne 

forsoningsdal - fra uendeligheden indser, at den har efterladt et spor af lys, sandhed og kærlighed på 

jorden. 

20 Mit nye folk Israel, som er det samme i ånden som til alle tider, vil få til opgave at bære min 

åbenbaring ud i hele verden. Den vil vise folk, hvor de har vanhelliget loven, og hvor de har misfortolket 

mine ord. 

21 Hvordan vil du være i stand til at udføre en så vigtig og vanskelig mission? Ved at have kærlighed 

og iver for Min undervisning og god vilje til at være Min apostel. 

22 Den, der føler medfølelse med sin næste, den, der føler andres smerte, og den, der glemmer sin 

egen lidelse, når han tænker på andres behov, besidder frøet, balsammen, næringen. Derefter vil han lære 

den rette form for at videregive det, han har modtaget fra mig, og for at udtrykke det, der stiger op fra 

hjertet og ånden. 

23 Undersøg bogen om min lære i lyset af din samvittighed. Den vil fortælle dig, om du gør 

fremskridt, eller om du er gået i stå. 

24 Tro ikke, at kærlighedens gave kun er blevet betroet privilegerede væsener. I skal vide, at I alle er 

bestemt til det, og at nogle før og andre senere - I vil alle elske, som jeg har lært jer. 

25 Brug, brug disse tider med Min manifestation og studer Mit Ord, så det ikke vil virke mærkeligt 

for jer, når I ser dem, gennem hvem Jeg gav jer Min instruktion, tale uden henrykkelse, i ånd-til-ånd 

forening med deres Skaber. 

26 Løft din ånd, løft din moral. Det har altid været Min instruktion. Jakob så Faderens skikkelse på 

himmelstigerens højeste højde. Moses modtog loven på toppen af Sinaibjerget, Jesus efterlod sin 

guddommelige forkyndelse på Tabor-bjerget. 

27 Forstå symbolikken i disse åbenbaringer! - Men hvor er det bjerg, hvorfra jeg taler til jer i denne 

tid og giver jer min lov? I ved alle, at bjerget er perfektion, sandhed og visdom. 

28 Den, der har følt min barmhjertighed i denne tid, skal ikke længere så tidsler eller torne på sin vej. 

For den frugt, han høster, vil ofte være mere bitter end den, han har sået. 

29 Betragt jer selv som en del af det afkom, som jeg lovede Jakob i hans drøm, da jeg fortalte ham, at 

hans afkom ville blive talrigt som jordens støv, og at alle folkeslag ville blive velsignet i hans afkom. 

30 I dag kommer Min (åndelige) varme ned til dig for at give liv til dit hjerte. Men denne varme 

udtørrer ikke de blomster, som jeg plejer i din ånd. Jeg giver jer alt, og jo mere jeg deler mine goder ud 

blandt mine børn, jo mere formerer de sig. Jeg er ikke bange for, som en rig gnier, at jeg til sidst vil stå 

uden nogen formue. - Bed om noget, så du kan få noget. Hvad kan du bede mig om, som jeg ikke giver 

dig? - Jeg beder jer blot om at gøre jer selv værdige til at modtage mine ydelser og bede mig med rette. 

31 Hver enkelt er bestemt til at modtage det, der skal komme til ham i løbet af hans livsrejse. Mens 

nogle tager imod og bruger den på det rigtige tidspunkt, spilder andre den, og nogle har ikke engang vidst, 

hvordan de skal forberede sig på at modtage den. 

Men da de vendte tilbage til den åndelige verden, blev de opmærksomme på alt det, der var bestemt for 

dem, og som de hverken vidste hvordan de skulle opnå eller tjene. 

32 Min stemme taler til alle, der er ingen inkarneret eller ukarneret ånd, som jeg ikke har rettet mit ord 

til, hvad enten det er som Fader, som Mester eller som Dommer. Men mennesket har ikke forstået at 

forberede sig på at forstå det guddommelige sprog, selv om jeg har talt til jer på alle måder og på alle 

sprog. Hvornår vil I forbinde jer med Min Guddommelighed fra ånd til ånd for at høre Min stemme i jeres 

ånd, da I er bestemt til at gøre det? Forbered jer i det mindste, I, som hører min stemme, så I trin for trin, 

gennem åndens udvikling, kan opnå denne nåde. Synes du ikke, at det er det mest naturlige og 

selvfølgelige, at din ånd kan være i fællesskab med sin Skaber og høre hans stemme, uanset hvor den 

befinder sig? 

33 Lange perioder er gået over mennesker uden at de har forstået det formål, som de blev skabt til. 

34 Mine børn, det er ikke nødvendigt at gennemskue verdens lærdom for at erkende det endelige 

formål med jeres eksistens. Det er ikke kun de lærde, der kan genkende mig og kende sig selv. Hvor ofte 

har det enkle menneske, som mangler uddannelse på jorden, en dybere erkendelse af sandheden. 

35 Det er grunden til, at jeg taler til jer i et klart og enkelt sprog, der er forståeligt for ethvert sind og 

enhver ånd, og hvorfor jeg ønskede at gøre mig selv kendt gennem et uuddannet og endog tungt sind. Hvis 
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jeg ikke bliver forstået, selv om jeg taler klart og enkelt til mennesker, hvordan skulle de så kunne forstå 

mig, hvis jeg talte til dem i en højere form? - Jeg taler ikke til jer om mystiske lærdomme. Jo højere og 

mere fuldkommen det åndelige er, jo klarere, mere naturligt og enklere viser det sig for din ånd. 

36 Lav et åndeligt studie af mine åbenbaringer, men gør ikke komplicerede teologiske doktriner ud af 

dem. Da Mesteren er enkel, skal disciplene også være enkle. Følg mig med ydmyghed og sagtmodighed, 

så vil jeg gøre jer til ejere af det forjættede land. Thi den, der lever i ulydighed, ejer intet. Vær så meget 

mere ydmyg over for andre, jo mere du har. 

37 Dine ører, som ikke har hørt smiger, skal nu ikke lade sig forføre af hovmod. Lad ikke dine øjne, 

som aldrig har lyttet til min skabelses vidundere, blive forblændet af forfængelighed. Søg ingen anden 

krone end frugten af jeres kærlighedsarbejde for jeres brødre. 

38 Vent ikke på gunstigere tidspunkter med at påbegynde dit arbejde. For hvis du ikke udnytter denne 

korte tid nu, vil du længes efter den igen i morgen. 

39 Jeg fortæller jer alt dette for at I kan give jeres vidnesbyrd til menneskeheden. Frygt ikke, at du 

ikke vil blive troet, for naturkræfterne vil bekræfte dine ord. Jorden vil skælve, vandet vil gå over sine 

bredder, ilden vil rase, vindene vil blive sluppet løs over verden, havene vil skumme, og pest vil hærge 

hele lande. Menneskehedens uhæmmede løb vil blive stoppet af smerte. Så snart menneskeheden har 

renset sig selv for materialisme, vil Mit Ord nå frem til hjerterne, og ingen vil forblive uden det. 

40 Som en blomst har dit hjerte åbnet sig for at tilbyde mig duften af din ophøjelse og 

taknemmelighed. For du ved, at det var min barmhjertighed, der fjernede tornene på din vej og tørrede 

dine tårer. 

41 Jeg har lært jer, at måden at spare jer selv for lidelser på er at komme tættere på opfyldelsen af min 

lov. Jeg har fortalt jer, at for at gøre dette må I vende jer bort fra mange fantasifulde religiøse skikke, som 

ikke er til gavn for jer. 

42 Håbet om deres frelse er vågnet op i hjerterne på dem, der har hørt mig i denne tid. Jeg ønsker, at 

du skal opleve glæden ved at have overvundet alle forhindringer for enden af vejen. 

43 Bær mit ord i din mund. Det er ikke nødvendigt, at I bruger det samme sprog, som jeg taler til jer. 

Tal om mig og mit arbejde på det samme sprog, som du taler til dine brødre, og kun når du forsøger at 

gentage mine sætninger, så gør det i den form, som jeg har talt til dig. Men vær forberedt, for der vil være 

lejligheder, hvor det vil være mig, der taler gennem din mund, og så vil dit enkle og jordbundne sprog 

forsvinde for at afsløre mit guddommelige ord i udtryk og betydning. 

44 Snart vil der komme skarer af mennesker, hvis ånd har spildt tid og ikke udnyttet de muligheder, 

Faderen har givet dem for at udvikle sig opad. Når de hører min stemme, vil de først holde pause, så vil de 

føle anger, og senere vil de gribe redskaberne for at dyrke mine marker og indhente den tabte tid. 

45 I dag går de forbi den, der lider, uden at opfatte deres brors smerte. Men når de er blevet berørt i 

hjertet af essensen af mit ord, vil de vende deres øjne mod den, der har brug for trøst, og vil bringe ham 

den balsam, som jeg helbredte dem med. Så vil de spørge sig selv: "Hvorfor har jeg ikke tidligere set 

smerte hos nogen, ikke engang hos enkerne, ej heller hos de forældreløse, ej heller hos dem, der hungrer 

efter retfærdighed, ej heller hos dem, der er i nød? Fordi jeg var døv, blind og følelsesløs. 

46 Den, der har elsket sin næste på jorden, hvor roligt og lykkeligt går hans liv forbi, og hvor blidt er 

hans smerte. Men den, der ikke såede kærlighed på sin vej, har aldrig haft et øjeblik af sand fred og tager 

afsked med smerte fra det legeme, hvori han boede. 

47 Dette er en syndig tid, hvor jeg vil vise jer min magt ved at bygge et kærlighedshelsted i 

menneskets hjerte. Mennesket vil ikke have behov for at bygge templer eller paladser for Min 

Guddommelighed, for Min åndelige lære har ingen sådanne prætentioner. I den nuværende tid vil 

menneskene erkende Guds sande tempel, hvori han bor, blive anerkendt af menneskene. 

48 På grund af denne lære, som jeg giver jer i dag, vil I blive fejlbedømt af jeres brødre. Men frygt 

ikke, for der er fornuft og sandhed i deres betydning, hvilket snart vil blive erkendt, når besøgene hænger 

truende over menneskeheden. 

49 Alle vil forstå, at Min kærlighed har givet hver enkelt af jer en plads ved Mit bord, så at alle, der 

sulter og tørster efter retfærdighed, kan drikke livets vin og spise Åndens brød.... 

Jorden har holdt jer fanget i lang tid, og mange af jer er faldet ned i det mudder og snavs, som 

menneskenes synd har skabt. Fra dette befrier Min barmhjertighed jer, indtil Min stemme lyder og 
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inviterer jer ind på lysets vej. Hvis Mit ord altid har lydt i dit hjertes golde ørken, så hold nu et øjeblik 

pause og hør det. For i den kan du finde det krystalklare og friske vand, som slukker din tørst efter 

sandhed. 

50 Styrk jer selv i min undervisning. Vær ikke længere den skrøbelige båd, som dine lidenskabers 

eller din svagheds bølger spiller deres spil med. Gør brug af den åndelige og moralske styrke, som findes i 

mit ord, og sandelig siger jeg jer, at livets storme ikke længere vil ryste jer. 

51 Se, hvordan i stedet for straf, ventede den glædelige overraskelse fra Mit Ord på jer, der tilgav 

jeres ufuldkommenheder, såvel som Min Kærligheds ufuldkommenheder, da Jeg satte jer ved Mit Bord for 

at glæde jer med guddommelig mad. 

52 De, der har fået tilgivelse gennem Mig i dag, vil i morgen tilgive dem, der har såret dem, og de, der 

har modtaget kærtegn fra Mit Ord efter at have drukket bitterhedens bæger længe, vil senere give trøst til 

hjerter på deres vej. 

53 Mennesket har vristet mange hemmeligheder ud af naturen, og gennem sin videnskab har det 

forandret menneskelivet. Kundskabens lys skinner i sindet, og hver dag skrider menneskeheden fremad på 

den videnskabelige fremskridts vej mod et mål, som den endnu ikke kan forudse. Men jeg finder ingen 

kærlighed i hjertet af jeres civilisation. 

54 Fra tid til anden kommer jeg til folk for at bringe dem min lov, for at minde dem om min lære, for 

at gentage mine ord for dem. For jeres videnskab uden kærlighed kan ikke være god, jeres fremskridt kan 

ikke være ægte og varigt, hvis den ikke frigør sig fra selviskhed for at give plads til aktiv næstekærlighed. 

55 Der går tusindvis af år mellem den ene og den næste fremkomst af Min Guddommelighed, og når 

Jeg åbenbarer Mig selv, er det for at tale til jer om en og samme doktrin om kærlighed. I den er hele min 

lov og hele min lære sammenfattet, når jeg siger til jer: "Elsk hinanden". 

56 Den dag menneskene lader deres videnskab og fremskridt blive inspireret af kærlighedens 

guddommelige lys, vil de gøre denne verden til et paradis, som de aldrig har drømt om, fuld af liv, lys og 

sundhed. For jeg vil ikke afsløre alle de vidundere, jeg har i vente for menneskeheden, for den selviske 

videnskab af i dag. 

57 I denne tid siger jeg jer, at det onde ikke vil sejre, for i mit værk kan det ufuldkomne ikke bestå. 

Din ånd blev skabt til at nå den højeste grad af perfektion gennem sin udvikling. 

58 Mine disciple vil dukke op over hele jorden, og på deres vej vil den tåge, der har skjult sandheden, 

forsvinde. I deres hjerter skal mine læreord være indgraveret, ligesom mine bud i en anden tid blev hugget 

i sten. 

59 Folk, her er lyset, spis det! Men først skal du ødelægge den materialistiske klædning, som har 

omsluttet dig, og som aldrig mere skal dække din sjæl. 

60 Ikke hele menneskeheden vil rense sig selv gennem åndeliggørelse. Naturkræfterne vil også bringe 

dom over de nye Sodomaer og Gomorraer for at forberede jorden til de nye generationer. 

61 Syndfloden, der rensede jorden for menneskelig urenhed, og ilden, der faldt over Sodoma, er kendt 

for jer i dag som legender. I denne tid vil I dog også opleve, hvordan menneskeheden vil blive rystet, når 

jorden skælver under luft, vand og ilds kraft. Men jeg sender jer en ny ark - som er min lov - så at enhver, 

der går ind i den, kan blive frelst. 

62 Ikke alle, der siger "Fader, Fader" i besøgstiden, vil elske Mig, men de, der altid praktiserer Min 

kærlighed på deres næste. Disse vil blive gemt. 

63 Elskede disciple, alle I, som følger mig - lad jeres fodspor lyse åndeligt i nattens skygge, så de kan 

markere en lysende vej til at lede dem, der er fortabte. 

64 Før I havde tænkt på at komme og lytte til mig, har jeg allerede været i jeres hjerter og taget 

kontakt med jeres ånd, for det er ham, jeg søger. Det er Min vilje, at folk tager sig selv op i denne tid, 

opgiver deres ligegyldighed og vender sig bort fra den perverse og umoralske verden, de har skabt. Jeg 

ønsker, at I skal være disciple af Helligånden. 

65 Sørg for, at der er harmoni mellem sjælen og det kropslige hylster, så du kan udføre mine 

instruktioner med lethed. Undertving kroppen på en kærlig måde, brug strenghed, når det er nødvendigt. 

Pas dog på, at fanatismen ikke gør dig blind, så du ikke handler grusomt over for den. Form jeres væsen til 

en enkelt vilje. 
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66 Det er ikke tid til at stoppe op eller falde i søvn. Indse, at der er noget, der holder dig vågen, som er 

stærkere end dig, hvad enten det er en åndelig forstyrrelse eller en fysisk lidelse. Kun vågen kan I opfatte 

mine inspirationer, for den, der "sover", gør sin ånd uimodtagelig og kan ikke se lyset eller forstå livet, 

fordi hans øjne vil være lukkede for sandheden. 

67 Der er mange, som kun venter på et ord for at komme til mig. Det er derfor, jeg forbereder jer og 

sender jer ud i provinserne for at dele de gode nyheder. Derfor lægger jeg de tørstige på jeres vej, så I kan 

tilbyde dem dette vand, som i sandhed slukker tørsten. 

68 Jeg har lært jer ikke at opføre jer som den rige gnier, der skjuler sin skat for andres øjne, idet I ved, 

at denne gave, som I har i dag, ikke er til jer alene, men til alle, der har brug for den. Det er Min Vilje, at 

Mit Ord skal lyde i hele verden, først gennem stemmebæreren og derefter gennem Mine Budbringere. 

69 De få år, der er tilbage for at give dig Mit Ord, vil du se dem passere som om de var et øjeblik. 

Genopret jer selv og værn om mit ord, så I efter min afrejse kan give det til kende i dets fulde renhed. 

70 Vent ikke til 1950 for at blive forfærdet, fordi du ikke er forberedt. Du må ikke forsøge at indhente 

den tabte tid indtil da. Tag af sted nu, brug og undersøg min lære, så vil du ikke gå på afveje. Hold ud i 

aktiv næstekærlighed, se ikke på splinten i din brors øje, og vend dig ikke bort fra de spedalske, for jeg 

fører dem på din vej, så du kan helbrede dem. 

71 Jeg kommer for at redde jer, for at kalde jer alle sammen. Jeg vil samle jer omkring mit ord. 

72 Jeg ønsker, at I skal nå frem til vejens ende med lydighed og ydmyghed. Vejen er fyldt med 

prøvelser; hver enkelt er et skridt fremad mod toppen af bjerget eller endnu et trin på himlens stige til 

fuldkommenhed. Gå med øjnene rettet mod uendelighed. 

73 Jeg velsigner dem, der har ofret sig selv for deres næste, dem, der har forsmået verdens glæder for 

at trøste dem, der lider. Jeg ønsker, at jeres eksempler skal forblive skrevet i evighedens bog, som folk har 

brug for for at rejse sig og følge mig. 

74 Jeg giver menneskene lyset, for deres videnskab kan ikke redde dem, og de er i et vredt hav. Men 

jeg vil redde de skibbrudne og gøre dem til fiskere, og jeg vil give dem en båd, så de kan bringe håb og 

frelse til de fortabte. 

75 Disse vil være disciplene i den tredje æra, de nye menneskefiskere, som vil have Min instruktion 

som vejledning og Mit eksempel og tilskyndelse til at følge Mine apostle fra den anden æra i deres liv og 

gerninger. 

76 Vågn og bed, disciple; når I gør det i åndelig forening, vil I føle Min fred. Hvis sladder og 

nedsættende domme hjemsøger dig, så luk dine ører, for disse stik er ikke dødelige. Hvis du følger min 

guddommelige lære, vil du modtage beviser på taknemmelighed og respekt undervejs, og det vil oplive og 

opmuntre dig. 

77 Jo mere du arbejder, jo kortere vil tiden og vejen synes dig at være. Når verden volder dig smerte, 

og du indser, at der ikke er nogen i den, der kan trøste dig, så læg din klage frem for mig, og jeg vil trøste 

dig. 

I bærer alle mit lys i jeres ånd, den guddommelige gnist, som aldrig slukker. Men mens dette lys 

oplyser hjertet hos nogle, finder jeg, at andre, som har været genstridige over for dette lys, er indhyllet i 

mørke. - Jeg modtager alle og byder jer velkommen til dette kærlighedens bord. Når I drikker denne vin og 

spiser dette brød, så husk på mine ord om undervisning. 

78 Nyd denne fest, for du vil ikke altid nyde den. Stil din sult og tørst for evigt, for snart skal du 

tilbagelægge lange strækninger og har brug for mod og styrke i krop og ånd. 

79 Som en tyv er jeg kommet ind i jeres hjerter i denne tid, overraskede nogle og vækkede andre og 

sagde til jer: "Se, her er jeres Mester, lyt til ham og rens jeres liv, så I kan vidne om mit komme med jeres 

gerninger. Hvis det ikke sker, vil Mit Ord og Min forkyndelse blive hånet og benægtet af det menneskelige 

forståelsesorgan. Lad dine gerninger få syndere til at omvende sig, så deres læber, som kun har kendt til 

bespottelse, taler mit navn med kærlighed. 

80 Jeg lægger mit ord på dine læber, for at du kan redde den fortabte. 

81 Selv om menneskene har gjort jorden til en verden af snavs og uretfærdighed, vil den gennem jeres 

indsats og fortjeneste blive forvandlet til en verden af fred og åndeliggørelse, og I vil få Min hjælp i dette 

arbejde i hvert øjeblik. 
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82 Ve menneskeheden, hvis ikke barmhjertighed og aktiv næstekærlighed endelig bryder ud i deres 

hjerter! Ve menneskene, hvis de ikke til sidst opnår fuld viden om deres onde gerninger! Deres egen hånd 

slipper naturkræfternes raseri løs på dem og søger at hælde smertens og bitterhedens bæger ud over 

nationerne. Selv når de høster resultatet af deres arbejde, vil nogle stadig sige: "Det er Guds straf". 

83 Jeg har kun givet jer beviser på kærlighed. Jeg sendte dig til jorden, som var som en frugtbar, 

kærlig og øm mor. Jeg gav jer livets ild, luften, som er Skaberens ånde, og vandet, som er frugtbarhed og 

forfriskning. Men I har brugt alt til at så ødelæggelse og død. Alt er blevet vanhelliget og vil blive det 

mere og mere. Dine floder skal være af blod, din ild skal være af ødelæggelse, luften skal svulme op med 

dødens ånde, og hele jorden skal ryste i rystelser. I retfærdighedens time vil mange sige til mig: "Herre, 

tilgiv mig, jeg havde et mørkt bandage foran mine øjne." 

84 Jeg vil tilgive dem og vil lade dem vide, at ingen på dette tidspunkt er uvidende i ånden. 

85 Som ejer af alt, hvad der er blevet skabt, vil jeg kræve en redegørelse fra dig om alt, hvad der er 

sket på jorden. Så vil du lære, hvordan intet undslipper Mit gennemtrængende blik, og intet bliver slettet 

fra Det Sande Livs Bog. 

86 Lad Mesteren komme ind i dit hjerte, inviter Mig ind i dit hjem, lad Mig leve med dig. 

De følgende ord gælder for alle jordens folk: 

Vær nådig mod jeres brødre og jer selv og fjern den trussel, der hænger over menneskeheden. 

Med lidt god vilje vil du kunne opnå fred selv i de sværeste øjeblikke! 

87 I lang tid har jeg banket på din dør. Genkend mit bankefald ved dets blide karakter; overgiv jer 

ikke til åndelig søvn, så det - når I endelig åbner det - ikke er den 

Døden banker på. De tider, som Kristus, hans apostel Johannes og profeterne har bebudet, er kommet. I 

menneskers øjne har disse tider været længe undervejs. Men jeg siger jer, at set fra evighedens synspunkt 

er der kun gået et øjeblik. Husk, at I fik at vide, at de, der forbliver trofaste mod Min lov om kærlighed til 

enden, vil blive frelst. 

Vågn op, bed og hold ud i godhed, så I ikke går til grunde i dette hav af lidenskaber, fortvivlelse og 

død. I dommens time er Min guddommelige lov med alle, Min kærlighed er med jer for evigt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 58  
1 Denne min søn, gennem hvis forståelsesorgan jeg giver jer dette budskab, hævder ikke at blive 

taget for Jesus. Han er en af de mange stemmebærere, som jeg har forberedt i denne tid for at lade Mit 

Guddommelige Ord nå jer. 

2 Udrust jer selv, så denne stemme når jeres hjerte, og I stiger op til det sande liv. 

3 Sandelig, siger jeg jer, mit ord er åndens brød. Derfor vil den, der spiser af det, aldrig mere være 

sulten. 

4 Vær som børn for mit ansigt, og jeg vil sige til jer, som i den anden æra: "Lad børnene komme til 

mig, for det er deres himmeriges rige." 

5 Mit rige er for dem, der er rene af hjertet. Derfor, nu da I ved det, må I ikke holde nogen væk fra 

mit nærvær: hverken den voksne, der kommer til Mesteren som synder - for han kommer for at rense sig 

selv ved mit ord - eller barnet. For selv om du tror, at hans forståelse af Mit arbejdes lære er lav, har han 

en ånd, der ofte er mere udviklet end din. 

6 I denne tid, hvor jeg manifesterer mig selv gennem det menneskelige intellektorgan, forklarer jeg 

jer min tidligere lære. Min Ånd hviler på alt kød og på enhver ånd i denne tid, så at Mit Guddommelige 

Nærvær kan mærkes af alle, og I kan se den vej, der fører til evigheden. 

7 Hvis menneskeheden har fortolket Min lære fra tidligere tider forkert, kan I også falde i denne fejl i 

dag. Det er grunden til, at jeg, selv om jeg kommer i ånden, gør min undervisning fysisk hørbar i en kort 

periode for at gøre den forståelig for jer, da I ikke vidste, hvordan I skulle forberede jer ved at se og bede. 

8 Indse, at formålet med Min åndelige undervisning er at perfektionere din ånd, så den kan opnå den 

fred og lykke, som enhver ånd får gennem kendskabet til Min sandhed. 

9 Før jeg gav dig dit kors, styrkede jeg dig og tørrede dine tårer. Velsignet er den, der græder ved 

mit bryst, for han skal mærke, at hans smerte forsvinder. Salig er den, som efter at have adlydt min lov 

føler glæde i sin ånd, for det vil være frugten af hans fortjeneste. 

10 Hvis du ønsker at følge mig, skal du altid komme til mig med et rent hjerte. Du har ikke brug for 

smykker eller kostbare klæder. Jeg ønsker kun renhed i din sjæl og i din krop, så du bærer Mig i dig. 

11 Mit ord er klart, og alligevel vil du nogle gange ikke forstå det. I den anden æra talte jeg meget i 

lignelser og allegorier, fordi folk i den æra kun forstod mig på denne måde. Men alligevel har de ved nogle 

lejligheder brugt det påskud, at de ikke forstår Mig, og det skyldes, at mennesker ønsker at røre det 

Guddommelige med deres hænder, og de viger tilbage fra materiel afkald og spiritualisering, som er de 

midler, hvormed de kan se det Guddommelige lys. 

12 Hav åndelighed, vær ren i hjertet, så vil du aldrig blive bedrøvet ved Herrens festmiddag og vil 

forstå og føle alt, hvad han taler til dig. Du vil ikke føle dig uværdig og vil ikke have lyst til at rejse. 

Derfor skal den, der rejser sig fra mit bord, kun gøre det for at forkynde sandheden i min instruktion med 

sit liv og sine gerninger. 

13 Disciple, jeg er i jeres hjerte. Jesus døde derfor for dig for at leve i dit hjerte for evigt. Din sjæl vil 

udvikle sig ved at høre mit ord. Se, ved mine disciples gerninger skal jeg blive kendt i denne tid. 

14 Smerten har renset jeres kropslige skal og jeres sjæl, så I i tanke, gennem bøn, kan placere jer selv 

på fjerne steder for at udføre jeres vanskelige opgave med at skabe fred og bringe lys til jeres brødre. 

15 Når kroppen forlader sin daglige kamp og hviler i sengen, bruger sjælen denne tid til at frigøre sig 

og beskæftige sig med de opgaver, der er passende for den: med Herrens gerninger. Men hvis dit hjerte, i 

stedet for at hvile sig fra sine bekymringer og forskellige problemer eller rejse sig i bøn, giver sig hen til 

bitterhed, vil din ånd konstant være optaget af at overvinde kroppens svagheder og dermed forsømme 

andre opgaver. På denne måde mister man i mangel af tro og åndelighed sine dyder i stedet for at huske 

på, at den, der opgiver sine pligter over for andre for kun at passe på sig selv, er egoistisk over for sin 

næste og derfor ikke har nogen barmhjertighed over for sin sjæl. 

16 Sæt min lære i praksis, så I kan blive stærke og have sindsro i jeres ånd og godhed på jeres læber, 

når de kommer til jeres døre, som afviser jer og bagtaler jer. 

17 Hvis I er aktive med denne forberedelse, vil I se, at gennem jeres bøn vil den sorg, som de kunne 

skjule, slippe ud af disse hjerter, som bevis på, at de var sammen med mine disciple. 
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18 Hvis I derimod forsøger at forsvare Min lære ved at svare slag med slag og skældsord med 

skældsord, vil I se, hvordan menneskene vil besejre jer og finde grunde til at bevise, at I ikke kan være 

Mine disciple på grund af jeres mangel på kærlighed og barmhjertighed over for jeres næste. 

19 Lad ikke den helligdom, som jeg har bygget i dit hjerte, blive ødelagt af uværdige tanker. Lev 

vågen, bed, så stormene ikke får dig til at falde. 

20 Når I hører denne tids profeter, som I kalder seere, tale til jer i deres visioner om farer og forudsige 

besøg, så løft jeres tanker til Mig og bed Mig om styrke til at holde ud, eller om lys til at undgå klippen, og 

bønfalder om Min barmhjertighed for alle jeres brødre. 

21 Det er tid til at bede. Lad de hjem, der er i fred, bede for de hjem, der er blevet ødelagt. De enker, 

der har fundet overgivelse og trøst, bør stå i tanke med dem, der er bedøvet af smerte og lever uden 

mening og formål. 

22 Mødre, der glæder jer, når I ser jer selv omgivet af jeres børn - send jeres trøst til dem, der har 

mistet dem i krigen. Det er ikke vigtigt, at dine øjne ser succes. Lad jeres tro være nok for jer, og at I 

ønsker at dele jeres brødres og søstres smerte, så jeg kan give Min fred, Min trøst og kærtegn, brødet og 

tilgivelsen til dem, som I beder for. 

23 Jeg har givet jer gaver, så I ved hjælp af jeres fortjenester kan nå frem til det forjættede land. 

24 Jeg vil altid hjælpe jer med at udruste jer selv, så I kan være stærke og rejse jer som gode soldater 

for denne sag, når forvirringen bryder ud, og folk rejser sig mod folk og nationer mod nationer. 

25 I dag siger jeg til jer: Velkommen være den jordiske pilgrim, der har fulgt det guddommelige lys i 

nogen tid! - I denne verdens flygtige beboere, som er her i dag og ikke ved, hvor jeres ånd vil tage hen i 

morgen! Sandelig, siger jeg jer, ikke døden venter jer, men evigt liv, for jeg har ikke givet sjælen døden. 

Men jeg ønsker, at I i det øjeblik, hvor jeg kalder jer, skal være som de trofaste jomfruer i min lignelse, der 

venter på den kyske ægtefælles ankomst med lyset tændt, så I i det øjeblik, I hører min stemme kalde jer, 

kan I forlade det bæger af bitterhed, som I har drukket i denne verden, og så ingen i den time kan tage det 

fra jer, som I næsten har opnået med så megen smerte. 

26 Her vil din krops øjne, der er trætte af at græde, lukke sig, mens din ånds øjne vil åbne sig for det 

sande liv, når du går over evighedens tærskler, hvor din Fader venter dig med den belønning, han har lovet 

dig. 

27 Hvor mange døde for nådens liv er ikke opstået i denne tid, da de hørte dette ord! Hvor mange 

svage har ikke rejst sig op fulde af styrke! Hvor mange frygtsomme og fortvivlede er ikke blevet fyldt med 

mod og har fundet fred! 

28 De skarer, som jeg annoncerede i de første dage af denne forkyndelse, er disse; de "døde" og 

trængende, som jeg sagde ville komme, er jer selv. 

29 I jeres ensomhed og i jeres bitterhed har I dag efter dag ventet på det øjeblik, der ville bringe jer de 

gode nyheder om mit komme. Tiltrukket af rygtet om mit nærvær og mine mirakler er I kommet under 

træets skygge, hvor jeg ventede jer, og her bliver I disciple af den guddommelige Mester. 

30 Jeg vil være hos jer et stykke tid endnu, så I kan indprente min lære i jeres ånd og ikke falde i 

vanhelligelser eller forfalskninger. Jeg ønsker, at dit hjerte skal bekræfte det ord, som Mesteren lærer dig 

gennem kærlighedsarbejde, når dine læber begynder at tale om Min undervisning. 

31 Pas på, at I ikke sårer jeres brødres hjerte og ikke slukker deres troslys, for her blandt disse skarer 

er mine nye disciple. Før dem ikke på afveje fra denne vej. I skal ikke tro, at I er de eneste, jeg vil bruge i 

denne tid. I vil blive kaldt "først" og de "sidst". Selv de, der er trætte af at vandre og lide, vil komme og 

sige til mig: "Fader, jeg kommer til dig udmattet. Jeg ville ønske, at jeg havde mødt dig meget tidligere på 

min livsrejse. Jeg ville have sparet mig selv for mange af mine lidelser og fejltagelser." Men jeg siger jer, 

at intet blad fra træet bevæger sig uden Min vilje, og de, der taler til Mig på denne måde, skal vide, at selv 

blandt Mine arbejdere er der dem, der siger til Mig i deres hjerter: "Hvor ville jeg være lykkelig, hvis jeg 

stadig var fri til at nyde alt det, verden tilbyder mig." Det er ham, der ikke vidste hvordan han skulle bruge 

de prøvelser, som er livets lektioner, og han var heller ikke i stand til at forstå meningen med min 

undervisning. Derfor er han svag, og i sin svaghed leder han sig selv i fristelse. 

32 Hvem kan skjule nogen hensigt eller nogen af sine tanker for Mig - for Mig, som bor i hvert 

menneskes hjerte? Bliv derfor ikke overrasket, når jeg siger jer, at der blandt jer vil komme nogle frem, 

som forfølger jer og søger at ødelægge det, jeg har skabt. Nogle af dem, der kalder sig selv Herrens 
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disciple og arbejdere i dag, vil i morgen rejse sig mod min undervisning og bekæmpe dem, de kaldte deres 

brødre. Derfor siger jeg altid til jer: Vågn op og bed, så I ikke falder i fristelse. 

33 Lad hver enkelt være tilfreds med den gave og den opgave, der er betroet ham, og gå ikke ud i 

gaderne og provinserne, medmindre det rette tidspunkt er angivet for ham, og han er blevet instrueret i sin 

opgave. Jeg fortæller jer dette, fordi nogle underviser uden at have forberedt sig, og der er også dem, der 

gør sig selv til ledere uden at have det nødvendige udstyr. Men til andre, som tror, at de ikke kan udføre de 

opgaver, jeg har betroet dem, siger jeg: Hvorfor tror I, at det er umuligt at udføre det, som han har betroet 

jer, han som ved, hvad hvert enkelt af hans børn er i stand til? Hvordan tror du, at Min manifestation skal 

finde sted på dette tidspunkt, for eksempel ikke gennem menneskets intellektorgan? 

34 Nogle har tvivlet på Min forkyndelse i denne form og har betragtet stemmebæreren som en 

bedrager. Men jeg har også brugt dem, der tvivlede og kaldte og forberedte dem til at udføre den mission, 

de tvivlede på, og til at give dem beviser på min sandhed. 

Mange af dem var blandt Mine bedste stemmebærere på grund af den tro og glæde, hvormed de 

arbejdede bagefter. Da de indså, at guddommelige ord sprang fra deres læber, vendte de deres øjne mod 

Mig for at velsigne Mit navn. 

35 Siden da har de gjort Min vilje og ikke deres egen, for de har indset, at enhver, der gør sin egen 

vilje på jorden, gør det for at forherlige sig selv og derfor fjerner sig fra Mig. 

36 Mesteren fortæller dig det: I dag er det mit ord, der vejleder, korrigerer og instruerer dig; efter 

1950 vil kun din samvittighed vejlede dig. Videregiv Min lære i dens fulde renhed, vis Mit arbejde i fuld 

klarhed. 

37 Jeg har ikke kaldt jer til at omkomme i denne kamp, tværtimod ønsker jeg, at I skal vinde sejren 

som gode soldater. Men denne sejr skal være den fred, som I har sået, den sundhed, som I har givet de 

syge tilbage, det lys, som I har tændt i mørket. 

38 Arbejdere, I, som kommer for at vise mig jeres arbejde, jeg tager imod jer. Du kommer fra de 

marker, som jeg har betroet dig, og spørger mig: "Guddommelige Mester, er mit arbejde, min kamp 

behagelig for dig?" Men Mesteren svarer dig: Jeres gerninger er endnu ikke fuldkomne, I er endnu ikke 

mine disciple. Jeg ser jer som små børn, som jeg elsker meget højt, og jeg accepterer opfyldelsen (af jeres 

opgave), som I præsenterer mig for. Din ånd retter sig op og tager de første skridt, gør kroppen føjelig og 

lytter til Min nye lære i den nuværende åbenbaringsepoke. 

39 I den første æra kendte I Jehovas navn, og I oplevede mine manifestationer i skødet på det folk 

Israel, som I tilhørte, og jeg sagde til jer: "Se, dette er vejen", og den vej, som jeg talte til jer om, var 

loven. Senere talte Mit Ord, der er blevet kød i Jesus, til jer, og I blev oplyst af Mine lignelser og Mine 

bud, og med dem sagde Jeg til jer: Enhver, der opfylder Min Lovs vej ved at elske og tilgive sin næste, er 

på rette vej. - Og i dagens 

gang, er du igen på den samme vej til din udvikling, og du har den samme guddommelige ånd med dig, 

som underviser dig og guider dine skridt. Jeg er kommet som et lysende lys, og enhver, der forbereder sig, 

skal kunne se mig. 

40 Menneskeheden har ikke på nuværende tidspunkt sat sig for at opfylde mine bud, men jeg venter 

på dem. Til alle tider har jeg plejet sjæle, men I har ikke givet mig frugter, som er mig værdige. Jeg har 

fastsat perfekte love for alle væsener, men menneskets sjæl, som er Skaberens mesterværk, har ikke 

fuldendt sig selv. Selv om jeg uophørligt har inspireret og rådgivet den, har den ikke lyttet til sin Gud og 

har ikke adlydt ham. 

41 I har ikke gjort god brug af de evner, jeg har givet jer, og bringer kun smerte for mit ansigt. Hvis 

der er smerte i dig, er det fordi du har overtrådt loven. Selv om du har været udstyret med styrke, har du 

været svag. 

42 Jeg ønsker, at du skal vide, at du er det mest privilegerede væsen blandt alle skabninger i denne 

verden, som er blevet udstyret med sjæl og ånd. Jeg har givet jer fri vilje, så I af egen fri vilje kan vælge 

den rette vej, der fører til mig. Det er ikke en blomstrende vej, jeg tilbyder jer, men en vej af bøn, anger og 

kamp, og på denne vej skal jeres samvittighed lede jer. 

43 Tiden nærmer sig, hvor I vil komme til mig som åndelige væsener. I befinder jer i den tredje tid, i 

det sjette udviklingsstadium, tæt på tærsklen til det perfekte liv, der venter jer. Ønsker du at komme til mig 

og nyde den fred, som jeg har lovet dig fra første færd? I siger alle til mig: "Ja, Mester, for bægeret vi 



U 58 

24 

drikker er bittert, og vores dagsværk er hårdt. Hver dag bliver dit arbejde vanskeligere, og du støder på 

dine medmenneskers manglende forståelse. Men mit ord, som er balsam, lindrer din smerte. Den 

nådekilde, som du har ladet tørre ud, springer frem på ny i dag for at give dig styrke. 

44 Tænk på, at vi nærmer os år 1950, og at folket ikke er forenet. De 12.000 ånder fra hver stamme er 

endnu ikke udstyret. Men når det år kommer, og I ikke viser mig det antal, som jeg har bedt jer om, hvem 

vil så være i stand til at mærke de udvalgte efter den tid? Vil du markere dem og angive deres skæbne? - 

Nej, folkens, kun jeg skriver med uudslettelige bogstaver den opgave, der hører til hver enkelt ånd. 

45 Hvilket ønske der er i Mig om at åbenbare Mit Værk i andre nationer! - Tiden nærmer sig, hvor 

denne manifestation skal afsluttes, og disse læber vil ikke længere tale i denne form. 

46 Det er mig, der taler i denne tid, som plejer og forbereder sjæle. For på jorden findes der ingen 

åndens herrer. 

47 Og ligesom disse skarer her, som tidligere var små, er blevet mangefoldige i dag, vil jeg samle 

mine disciple i andre nationer. 

48 Når du anerkender Min konstante kamp, siger du til Mig: "Mester, hvor stort er dit værk, hvor 

rigeligt dit ord er, og hvor meget kærlighed og kraft du hælder i det! Hjerter forandres, og de syge bliver 

raske, fordi de føler dit nærvær." - Lyt til mig til det sidste, så I kan lære af mig. 

49 Jeg har givet mig selv åndeligt til kende i alle folkeslag, som der står skrevet. Profeterne sagde: "I 

krigens og trængslens tid vil Helligånden komme for at give sig selv til kende for menneskene." 

Menneskeheden søger Mig, længes efter Mit Ord, men deres frygt og forvirring er så stor, at det ikke 

lykkes dem at finde Mig, selv om Jeg er så tæt på dem. I nogle byer er kirkerne blevet ødelagt, bøgerne er 

blevet kastet i ilden, troen er blevet bekæmpet, de hellige love fornægtet, og i nogle nationer er Mit Navn 

blevet slettet fra indbyggernes hjerter. Alligevel har jeg meddelt jer, at himmeriges rige vil finde plads i 

menneskers hjerter. Hvem kan ødelægge det indre tempel, hvis du ved, hvordan du skal bygge det i din 

sjæl? Hvor stor er ikke den kamp, der venter jer, folk! 

50 Snart vil verden vide, at Israels folk, der er inkarneret i forskellige nationer, er vendt tilbage til 

jorden, og jeg vil gøre brug af dem. Mennesker vil lære, at I ikke er blods efterkommere, men åndelige 

efterkommere af dette folk, og ligesom i tidligere tider er I vidner til mit komme og mine åbenbaringer. 

51 I, som repræsenterer mig, vil bringe mit budskab til menneskeheden. Jeg har sendt jer for at oplyse 

jorden, for at prædike godhed og vidne om sandheden. Du vil sætte ånden over sjælen og over kroppen og 

vil lære, at den er din guide. Så vil al materialisme falde, og sjælen vil rejse sig igen og blive Min discipel. 

52 I glemmer jeres egne lidelser i dette øjeblik for at tænke på andres lidelser, for I ved, at smerte i 

andre lande har fyldt deres indbyggeres bæger med smerte, og denne smerte når Mig, for - hvilken lidelse 

kan barnet føle, som ikke også når Faderen? Men denne smerte renser og oplyser mennesket, den får det til 

at føle retfærdighedens advarselssignal og vil få det til at vende tilbage til "vejen". Kun smerte kan få ham 

til at tænke sig om og genvinde den sundhed og fred, han har mistet. 

53 Mit nærvær og min kærlighed er med alle mine børn i denne prøvelsens time. 

54 Blandt de kaldede i denne tid er de, der bad Faderen om endnu en tid med frihed, som jeg også gav 

dem. Men da tiden kom, hvor de skulle aflægge regnskab, spurgte jeg dem: "Hvad har I gjort med den 

frihed, som I bad mig om? 

Svar mig blot: "Vi har gjort vores vilje, og den frugt, vi har høstet, er meget bitter." 

55 De er vendt tilbage til Mig trætte, forbitrede og væmmede ved de frugter, de længtes efter - frugter, 

der er giftige og dødbringende. 

56 Herren ventede på dem. Han vidste, at de måtte komme tilbage, og da de var vendt tilbage, spurgte 

jeg dem, om de stadig ønskede at fortsætte på den jordiske nydelsesvej eller om de ville bære Mesterens 

kærlighedskors og følge ham, og de fortalte mig med deres hjerter, at de ville følge mig til det sidste. 

57 Til jer alle siger jeg: Bed, så I kan få magt over jeres krop. 

58 Mens en stor del af menneskeheden lider i øjeblikket, fordi voldens lov stadig hersker blandt 

menneskene, og fordi uretfærdigheden hersker, kommer jeg ned og viser mig åndeligt blandt jer for at 

nære jer, så I kan forny jer selv, forstå Min guddommelige instruktion og herefter gøre fuldkomne 

gerninger blandt mennesker. Til dette formål har jeg plantet mine træer, som er de store og små samfund i 

forskellige byer, provinser og landsbyer - træer, der giver skygge til den rejsende, der kommer ad lange 

veje og gennem store ørkener, og som giver deres livsfrugter til de sultne. Elsk disse træer, pas på dem 
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med din sympati og iver. Pisk dem ikke, som om du var en hvirvelvind, fordi du ser, at nogle af dem er 

blottet for blade, og andre er gamle, for deres grene skal blive til nye træer. Glem ikke den dag, hvor I fik 

den første skygge og spiste den første frugt. 

59 Jeg har set på jer som små børn. Når I begynder at tage jeres første skridt som arbejdere, giver jeg 

jer først små marker, så I kan lære at så. De første felter er dine elskedes hjerter, dine venner og dine 

fjender. For hvert enkelt tilfælde giver jeg dig inspiration til hver enkelt sag. 

60 Så når stormen er kommet over jeres marker, har menneskene fundet jer stålsatte i ånden, og når 

tiden er inde til at høste og høste, vil I med glæde i jeres hjerter bære det høstede korn ind i Faderens 

kornkammer - det korn, som vil være jeres føde i fremtiden i evigheden. 

61 I lang tid nu har Mesteren kaldt jer til at så på hans marker, men nogle har været døve og afvisende 

over for det første kald. Men Faderen fortsætter med at vente på dem, for han vidste, at de ved det andet 

kald ville skynde sig ind fuld af omvendelse og bede ham om tilgivelse. 

62 For at tro og følge Mig bad nogle Mig som bevis for sundhed og indre fred, som de ikke fandt på 

jorden, og da de blev raske og så freden herske i deres hjem og liv, sagde de til Mig: "Det er Dig, Fader!" 

63 Salig er den, som i hvert øjeblik på sin vej genkender de gerninger, som jeg bekender mig til, for 

han bringer sin Fader glæde. Ve den, der tvivler eller har mistillid, for han føler sig forladt, fortabt og 

svag. 

64 Hør, disciple: I den anden tidsalder gik Jesus en dag ud i en båd sammen med sine disciple. Havet 

var roligt, og disse mennesker glædede sig over Mesterens ord. Derefter faldt Jesus i søvn, men da havet 

begyndte at skumme og en storm truede, sov Jesus videre. I nogle få øjeblikke var båden bølgernes legetøj, 

og frygten overvældede disse hjerter i en sådan grad, at de vækkede Mesteren med en frygtelig stemme og 

sagde til ham: "Herre, frels os, vi går under!" Jesus så kærligt på dem, rakte sin hånd ud mod vandets 

bølger, som straks blev rolige, og vendte sig til sine disciple og irettesatte deres tvivl med ordene: "I lidet 

troende!" 

65 Nogle gange ser jeg også dig, som er svag i troen. Ofte er det nok, at brødet på bordet er knapt, 

eller at portene til arbejdet lukker sig for en kort stund, og allerede nu griber tvivlen om dig, og du 

glemmer, at du sejler i båden med Jesus, som også siger til dig: "I lidettroende mænd!" 

66 Når jeg overøser jer med nådegaver, tror I på mig, men når jeg sætter jer på prøve, tvivler I. 

67 Tro ikke, at jeg kunne sende dig smerte, for den er ikke skabt af mig. Det er et frø, der er født i 

menneskets hjerte, og som jeg bruger for at få dets frugter til at vække og oplyse det. For jeg er den, der får 

lyset til at springe frem af dette mørke. 

68 Hvor mange er der ikke, som i deres prøvelser har kaldt mig en ufuldkommen og uretfærdig Gud, 

uden at indse, at de selv har sået den lidelse, som de skal høste, og at det kun er derigennem, at de bliver 

rene og frie fra deres gældsbyrde. 

69 Hvornår vil menneskeheden fjerne smerten? Hvornår vil deres krige og deres synder få en ende? 

Min stemme, som en klokke, siger til sjælene i denne tid: Vågn op! Rejs dig! Lyt til din samvittighed, så 

du kan gå lovens vej med overgivelse og mildhed. I er blevet lovet en tid med fred og nåde, hvor smerte 

og tårer vil forsvinde. 

Men først skal du kæmpe og holde ud i det gode. 

70 Når alle mennesker først har sat sig for at føre dette ideal ud i livet, vil Babelforvirringen, som 

stadig eksisterer i disse tider, forsvinde, og i stedet vil alle folk omfavne hinanden som brødre. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 59  
1 Velkommen til mesteren, alle sammen! - Hvem af jer er disciplene? Hvem af jer er 

barnedisciplene? Det ved du ikke. Der er mange, der tror, at de allerede er mestre, og alligevel kan jeg se, 

at de ikke engang har forstået den første lektion. Andre føler sig imidlertid ude af stand til at undervise og 

lukker deres læber, selv om de allerede kunne begynde at undervise med deres ord og deres gerninger. 

2 Jeg har altid begrænset mig selv for at kunne blive følt og forstået af mennesker. Hvis jeg i den 

anden æra, ved min åbenbaring, var kommet som Kristus - som Gud og ikke som menneske - ville 

menneskene med rette have bebrejdet mig og sagt: "Herre, vi kan ikke tage dig som eksempel, for du er 

Gud, og vi er mennesker." 

3 Nu har jeg bragt jer ny undervisning. Døren til Min skjulte visdom er blevet åbnet for 

menneskeheden endnu en gang, og Jeg ønsker, at dette skal være en grund til glæde for Mit folk. 

4 Blandt mennesker er der nogle, som i deres hjerter siger til mig: "Hvis du elsker os så højt, hvorfor 

lider vi så meget? Hvorfor sendte du os til jorden for at lide?" - Jeg tilgiver din blasfemi, for den 

udspringer af din uvidenhed, og fortæller dig, at det er dine overtrædelser og fald, der gradvist har berøvet 

dig (gode) gaver og egenskaber, og at du derfor, selv om du er rig på ånd, er forblevet uden nogen dyd. 

Derfor må du nu erhverve dig fortjeneste for at komme videre på din udviklingsvej. Det er grunden til, at 

jeg åbner mit inderste hjertekammer for jer, uden at skelne mellem mennesker, så at hver enkelt kan få fra 

denne nåde det, som han føler, at han mangler i sin sjæl - det være sig fred, lys eller styrke. Men glem 

ikke, at det er smertens smeltedigel, hvor ånden vokser sig stærk, og hvor man opnår fortjeneste, så man 

kan opnå en højere grad af hævethed. Jeg taler til jer fra bjergtoppen, og i overensstemmelse med hver 

enkelt af jer vil I rejse jer op og nærme jer mig. Når I har hørt mig, vil I stige ned igen i den jordiske dal, 

hvor I stadig bor - men ikke i de afgrunde, som mennesket har skabt gennem sine synder. 

5 Den "dal", som jeg taler til jer om, er den harmoni med det åndelige, som I endnu ikke har opnået. 

- Enhver ånd er blevet betroet en krop som et middel til at manifestere sig i denne materielle verden. I 

dette legeme, som er et mesterværk af Min visdom, er der en hjerne, hvor intelligens manifesterer sig, og 

et hjerte, hvorfra dyder og ædle følelser udgår. 

6 Mange har jeg fundet i Fortabelsens Afgrund, og til dem er jeg steget ned for at frelse dem. Min 

kærlighed til de faldne fik dem til at lytte til Min kærlige stemme, der sagde til dem: "Hvor er I, mine 

børn?" 

7 "Se, her er mit lys, følg mig!" 

8 I den første tid var jeres tro blevet sløret, mine børn forstod ikke længere deres egen samvittigheds 

sprog, og det blev nødvendigt for Faderen at komme til dem og sige: "Tag denne sten, hvori min lov er 

indhugget. Glem ikke, at dette viser dig vejen til toppen af bjerget, hvor jeg venter på dig. Og de svor ved 

den sten, som min lov var indhugget i, at de ville gå ud og vandre mod deres skæbne. - Men tiden gik, og 

undervejs opstod trængsler og lidelser, som blev større og større, jo mere tiden gik. Da løftede de deres 

ansigter og deres stemmer til Faderen og sagde: "Vi forstår dig ikke. I lang tid har vi kæmpet og vandret 

uden at se enden på vores vandring, og vi har heller ikke opnået den fred, som du lovede vores hjerter." 

9 Folket faldt tilbage i ulydighed, men Faderen søgte dem på ny og kom dem endnu nærmere for at 

tale til dem som Fader og Ven. Men de genkendte ham ikke og sagde til ham: "Du kan ikke være vor Gud, 

for han har altid været i det høje." 

10 Årsagen var, at han kom til dem som fuldkommen sandhed, mens menneskene søgte en sandhed, 

der passede dem, og derfor førte de fuld af harme det guddommelige menneske til henrettelse. Dette 

menneske, som var fuld af magt og visdom, gav ikke menneskene det, som de krævede i deres mangel på 

forståelse. Han var ren, og kun rene og fuldkomne gerninger kunne udgå fra ham. Men selv fra døden 

opstod han til livet, hvilket viser, at Skaberen af alle skabte ting ikke kunne dø. Og da Herren igen kom 

ind i sit rige på det fuldkomne bjerg, bekendte menneskene, at han, som havde været sammen med dem, 

var Gud selv, for hans gerninger og undere overgik menneskets evner. De huskede, at han havde sagt, at 

han var Vejen, og da de længtes efter at komme op på højden af bjerget, hvor Herren boede, kom de ud af 

afgrunden (fortabelsens afgrund) og ind på livets plan, hvor de så lyset, der hjalp dem til at fortsætte 

rejsen. Men vejen var fuld af torne. 
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Så kom de i tanke om, at deres Fader er over al kærlighed, og at han havde ladet dem vide, at han ville 

komme tilbage til dem, når deres smerte var meget stor, og så begyndte de at spørge deres Herre fra 

bunden af deres hjerte: "Fader, hvorfor kommer du ikke? Du er kærlighed og tilgivelse - hvorfor har du 

straffet os?" Og de forudså den tid, hvor deres Herre ville komme ned fra bjerget for tredje gang. 

Da han kom til dem, spurgte han dem: "Hvad ønsker I af mig?" Og de svarede ham: "Fader, fri os!" Da 

spurgte Herren dem: "Vil I komme ud af afgrunden? Kryds de jordiske lavlandsområder og stig op på 

bjerget, kun animeret af Min stemme, som er det eneste, I bør lytte til i denne tid." 

Nogle tvivlede, fordi de ikke kunne se deres Fader i menneskelig nærhed. Men andre troede stadig, at 

den stemme, de hørte, kom fra deres Herre. De rejste sig fuld af tro for at fortsætte deres rejse, ledet af den 

guddommelige inspiration, som var lyset på deres vej. 

11 Disciple, I er dem. Men sandelig, siger jeg jer, jeg har ikke sendt nogen til at bo i afgrundene. Jeg 

har sendt jer for at leve i nådens jordiske dal, for at I derfra kan stige op til jeres Faders bolig. Det er 

mennesker, der har åbnet afgrunde foran deres fødder, som de kaster sig ned i. Nu spørger jeg jer: Tror I, 

at I med dette ord, som jeg har overleveret jer gennem det menneskelige sind, kan komme ind i 

himmeriges rige? Er du overbevist om, at du vil blive frelst, hvis du tror og praktiserer det, du hører? 

12 Salig er den, der tror på dette ord og denne manifestation, for han skal nå toppen af bjerget. Men til 

den, som ikke tror, siger jeg, at det er tredje gang, at han fornægter mig eller ikke anerkender mig. For den, 

der først tror på mig, må altid genkende mig, fordi "smagen" og essensen af mit ord aldrig ændrer sig. 

13 Dem, der tvivler, vil jeg efterlade på det sted, hvor de er i dag, så de kan vågne op gennem sig selv. 

Hvis jeg ikke tillod menneskene at kende konsekvenserne af deres handlinger - kunne de så vide, hvornår 

de har handlet godt eller ondt? Samvittigheden taler til dem om alle deres gerninger, så de kan omvende 

sig fra deres dårlige gerninger og opfylde min lov med deres kærlighedsgerninger, som siger til dem: "Elsk 

hinanden!" 

14 Kristus sagde engang til de mennesker, der fejlbedømte ham: "I må vente, til jeg kommer igen!" 

Derfor kalder jeg jer i dag, når jeg igen er sammen med jer, for at sige til jer, at I skal bevæge jer væk fra 

afgrunden og følge mit spor. 

15 Hvad vil Faderen gøre med dem, der til enhver tid har tvivlet på hans tilstedeværelse? Han vil 

udsætte dem for store prøvelser og røre ved de mest følsomme strenge i deres hjerter, så troen, 

kærligheden og ønsket om at tjene ham kan vågne op i dem. Sandelig, siger jeg jer, i alt mørke skal der 

blive lys, og der skal være fred, hvor der længe kun var smertens suk. 

16 I hvert hjerte opdager jeg en anden opfattelse af Min Guddommelighed. Jeg kan fortælle jer, at jeg 

finder en anden Gud i hver enkelt af jeres trosretninger. Det skyldes det forskellige udviklingsniveau, som 

hver enkelt af dem befinder sig på. 

17 Endnu en gang viser jeg dig "bjerget". Da den er usynlig for din krop, viser jeg den for din tros 

øjne. På Sinaibjerget gav jeg jer lyset i den første æra, og på Tabor-bjerget forvandlede jeg mig selv i den 

anden æra for at give jer tegn på min guddommelighed. 

18 Jeg ønsker at se jer som dem, der tror på mit tredje komme. Jeg har sagt jer, at den, der ønsker at 

følge mig, skal tage sit kors på sig og følge mig op til bjergets højde. Men I ved allerede, at Jesu vej er 

ydmyghedens vej, offerets vej, og at den blev markeret med blod indtil Golgatha. I ved, at jeg blev forfulgt 

af bagtalelse, hævngerrighed, foragt, vantro og misundelse. Men jeg siger jer endnu en gang: Den, der vil 

følge mig, skal tage sit kors op og følge mit spor. 

19 Hvorfor er du bange? Jeg beder ikke om noget umuligt af jer, men blot om at I beder oprigtigt, at I 

praktiserer aktiv næstekærlighed, og at I giver afkald på det, der er overflødigt. Er der noget umuligt ved 

det? - Hvis åndelighed havde været fremherskende blandt menneskene fra begyndelsen, ville jeg ikke have 

taget fysisk form i denne verden, og menneskene ville ved hjælp af deres inspiration, deres samvittighed 

og deres åbenbaringsgave have opnået det rige, der er lovet ånden. 

20 Efter 1950 vil Min Ånd ikke længere manifestere sig på en meningsfuld måde blandt mennesker. 

Fra bjergets højde, hvor jeg bor, vil jeg se jer stige op trin for trin, indtil I når frem til mig. 

21 I er vandrere, der er kommet for at søge jeres frelse, i håb om at finde sandheden. Du bar et tungt 

kors på dine skuldre og ledte efter en hjælper til at bære det. Men hvis du er blevet her, er det fordi du har 

fundet det, du søgte. 
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22 Hvem - som virkelig har taget dette ord til sig med åndelig glæde - kan forlade sin Mester? Hvem 

kan gå på afveje af uvidenhed? Hvem kan sige til mig, at han ikke har lært noget af mig? 

23 Enhver, som ikke har modtaget denne guddommelige instruktion med ægte kærlighed og ægte 

interesse for at studere den, kan jeg ikke kalde ham Min discipel, men kun Mit barn. 

24 Jeg har ikke fodret nogen separat, og jeg har heller ikke efterladt ham udenfor. Alle har jeg dækket 

mit bord, og jeg har delt brødet og vinen ligeligt ud ved det. 

25 Jeg ønsker, at I alle skal blive arbejdere på mine marker, men arbejdere, der er udrustede og fuldt 

ud dedikerede til deres opgave; som ved, hvordan de skal dyrke min sæd og ikke lade den gnavende orm 

invadere deres marker, som er opsat på frugten for at fortære den. 

26 Disciple, studer denne lektion, så I kan spørge jeres samvittighed, om I er faste på vejen, om I 

forstår instruktionen, om I allerede kan kalde jer arbejdere i Min vingård. 

27 Min barmhjertighed er blevet åbenbaret for dig. 

Jeg har ikke spurgt nogen om hans gerninger, før han begyndte at arbejde på min vej, og sandelig, siger jeg 

jer, blandt dem, der følger mig, er den, der har besudlet sin hånd med sin brors blod. Ingen på jorden kunne 

have forvandlet den onde gerningsmand til en velgørende velgører, undtagen Mig. Det var min tilgivelse 

og mit kærlighedsord, der forløste ham og vækkede de ædle følelser, der lå i dvale i hans hjerte. 

28 Hvis jeg har kaldt nogle af dem, der sad i fængsler, til at sidde ved mit bord og danne et nyt 

discipelskab med dem, så lad ingen fordømme denne handling. For jeg er sandelig ikke kommet for at 

helbrede de raske eller frelse de retfærdige. Jeg kom for at søge dem, der havde brug for mig - heri viser 

min barmhjertighed sig. Jeg kom for at forvandle slaggen til et nyttigt element - her viser Min magt sig. 

29 Kun ren kan I komme til Mig, og kun når I renser jeres hjerte, kan I modtage Mig. Eller fortjener 

jeg ikke dette tilbud fra din side? Jeg kan se, at når I er ved at modtage en person, som I anser for vigtig i 

jeres hjem, gør I rent og rydder op i alt for at gøre jer værdig til hende. 

30 Synes I ikke, at det er rigtigt, at I hver dag, når daggryets lys bryder frem, tager jer tid til at 

forberede jer og rense jer indvendigt for at bære Mig i jeres hjerte? 

31 Jeg taler til jer på en enkel måde, fordi I er af et simpelt sind. Hvis I var rige på jorden, ville I ikke 

lytte til mig. Jeg søger ikke festlige klæder eller paladser blandt mennesker. Spørg seerne om den åndelige 

pragt, der omgiver din Mester, og du vil forstå, at intet i verden kan måle sig med den. 

32 Lyt til disse profeters stemme, som vil være dem, der ofte vil vejlede jer gennem deres 

åbenbaringer. Giv troværdighed til deres ord, idet I ved, at jeg på dette tidspunkt bruger det mindste - det, 

som I anser for at være for ufuldkomment til at modtage Mesterens nåde. 

33 Jeg finder dit hjerte fyldt med fred, fordi jeg er med dig. 

34 Jeg kommer for at tale til dig og give dig min instruktion. I denne tid blev jeg ikke menneske på 

jorden og søgte ikke skyggen af et palmetræ for at tale til menneskene derfra, og min fod rørte ikke 

jordens støv. 

35 Jeg lærer dig fuldkommen kærlighed til din Skaber. Er jeg ikke værdig, at du elsker mig så højt? 

36 Det spor, jeg efterlod jer i den anden æra, tjente til at gøre dem, der levede som fjender, til brødre 

og til åndeligt at løfte dem, der allerede vidste, hvordan man lever som brødre. I dag, da I ikke ser mig 

med fysiske øjne, er det min vilje, at I ser mig med troens blik. Men blandt jer er der mange, der kun tror 

på det, som deres hænder rører ved, og tvivler på alt det, der er hinsides synet og forståelsen. Det er dem, 

der siger til mig: "Fader, hvorfor gør du ikke mirakler som i gamle dage, så vi kan tro på dig?" - Sandelig, 

jeg siger jer, at den tid er forbi, og hvis I hævder at tro på mig og anerkender mig - hvorfor vil I så have 

mirakler? Tro på grund af tro! 

37 Forene mit ord fra dengang med det fra i dag. Sammenlign dens essens, og du vil opdage, at den er 

den samme. Husk, at jeg sagde til jer: "Træet skal kendes på sin frugt." Lad mit ord trænge ind i dit hjerte, 

indtil det når frem til Ånden, som vil fortælle dig, fra hvem dette ord kommer. 

38 Hvis du ikke lader Ånden teste smagen af denne frugt, hvordan kan du så nægte, at det er Faderen, 

der taler til dig? 

39 Hvorfor er det sådan, at nogle, selv om de ikke forstår Mit værk, ikke kan adskille sig fra Mig? 

Fordi det er deres ånd, der har overbevist sig selv om mit nærvær. Hvorfor undlader andre, som stadig 

tvivler, aldrig at lytte til mig? For selv om de bærer tvivl i deres hjerter, holder ånden dem tilbage, fordi 

den anerkender sandheden. Hvis disse hjerter holder ud, vil deres mørke tvivl forsvinde. 
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40 I, som føler jer mætte af mit ord - gå ikke bort til ørkenen (verden), og gem ikke den mad, jeg har 

givet jer, til jer selv alene. Jeg har kaldt jer for at stille jeres sult, så I bagefter kan gøre det samme for jeres 

brødre, de sultne. 

41 Nu hvor din sjæl modtager lys gennem dette ord - lad den være, den ønsker at kende Mig, den 

ønsker at vide hvem Han er, som oplyser den, den ønsker at kende den vej, som fører den til målet for dens 

skæbne. 

42 Salige er de, der bryder slaveriets lænker, som binder dem til verden, for at være sammen med 

mig. Salige er de, der overvinder svagheder for unødvendige ting og menneskelige lidenskaber for at 

bevare renhed i sind og hjerte, for Mit Ord vil falde som frø i frugtbar jord. 

43 Tro ikke - fordi I har hørt mig i denne tid - at I har nået fuldkommenhed. I må gøre en stor indsats 

på vejen og omsætte Min lære i handling for at nå denne fuldkommenhed gennem jeres kærlighedsarbejde. 

44 Her på jorden vil din ånd ikke nå sin største ophøjelse, og derfor siger jeg til dig: Tro ikke, at dette 

liv er det eneste liv, og se ikke på dit legeme, som om det var evigt. Sandelig, siger jeg jer, dette 

kropsmateriale, som I elsker så højt, er kun jeres kors. 

45 Tag fat i mit ord, indse, at i dets enkelhed ligger min essens, som er liv, healing og fred. Mænd kan 

tale til dig med veltalende ord. Men at give jer essensen af livet, som mit enkle ord indeholder - det vil de 

aldrig kunne gøre. 

46 I dag hører jeg folk tale om lov, retfærdighed, fred, lighed og broderskab. Men sandelig siger jeg 

jer, at hvor der ikke er kærlighed, er der hverken sandhed eller retfærdighed, og slet ikke fred. 

47 Når jeg taler til jer om kærlighed, mener jeg det guddommelige bånd, der forener alle væsener. Jeg 

mener ikke kærlighed, som folk forstår det. Hvor der er selviskhed og ufine lidenskaber, er der ingen ægte 

kærlighed. Jeg elsker både den, der fornægter og krænker mig, og den, der anerkender mig og ærer mig 

med sine gerninger. 

48 Hvis nogle er lykkelige, fordi de ved, at de er elsket af Mig, og andre er ligeglade med dem, så 

fortsætter Min faderlige kappe med at dække alle, fordi kærligheden er uforanderlig. 

49 Ingen kan forhindre Mig i at elske dig, lige så lidt som han kan forhindre solen i at sende dig sit 

lys. Men glem ikke, at jeg også er dommer, og at ingen kan forhindre eller undgå min dom, ligesom intet 

menneske af sig selv kan stoppe naturens kræfter, når de er sluppet løs. 

50 Følg min lov, og du vil forstå, at min retfærdighed er ubønhørlig. Følg mine instruktioner, og du 

vil føle fred selv i livets storme. 

51 Menneskeheden er splittet, fordi den ikke er styret af en enkelt lov. Alle nationer har deres egne 

love. Hver nation følger en anden lære, og når man går ind i hjemmene, (ser man, at) alle fædre også 

vejleder deres børn på forskellige måder. 

52 Jeg åbenbarede mennesket videnskabens gave, som er lys. Men mennesket har skabt mørke med 

den og forårsaget smerte og ødelæggelse. 

53 Folk tror, at de befinder sig på toppen af det menneskelige fremskridt. Til dette spørger jeg dem: 

Har du fred på jorden? Er der broderskab blandt mænd, moral og dyd i hjemmene? Har du respekt for dine 

medmenneskers liv? Tager du hensyn til de svage? - Sandelig siger jeg jer, at hvis disse dyder var til stede 

i jer, ville I besidde de højeste værdier i menneskelivet. 

54 Der hersker forvirring blandt menneskene, fordi I har hævet dem, der har ført jer i fordærv, op på 

en piedestal. Spørg derfor ikke, hvorfor jeg er kommet til mennesker, og lad være med at dømme, at jeg 

giver mig selv til kende gennem syndere og uvidende, for det er ikke alt, hvad I anser for ufuldkomment, 

der er det. 

55 Mennesket er det mest fuldkomne, der findes i verden. I ham er der lighed med Skaberen. Han har 

i sig den treenighed, som I finder i jeres Gud: Ånd, sjæl og legeme, tre styrker, som tilsammen udgør et 

perfekt væsen. 

56 Kroppen kunne eksistere uden ånd, udelukkende ved hjælp af et levende kropsliv, men så ville den 

ikke være et menneske. Det ville have sjælen, men være uden åndens samvittighedsstemme, hvorved det 

ikke kunne lede sig selv, og det ville heller ikke være det øverste væsen, der kender loven gennem ånden, 

skelner godt fra ondt og modtager enhver guddommelig åbenbaring. 
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57 Dette er lyset fra den tredje æra. Men prøv ham, som siger, at det ikke er Gud, der taler til jer, men 

denne mand her. Sandelig, siger jeg jer, så længe Min guddommelige stråle ikke oplyser hans sind, vil I 

ikke være i stand til at få ord af åndelig værdi og sandhed ud af ham, selv om I truer ham med døden. 

58 Der er ikke noget mærkeligt i, at ligesom ånden bruger sin krop til at tale og give sig til kende, så 

løsriver den sig fra den i en kort periode for at give alle ånders Fader mulighed for at give sig til kende i sit 

sted: Gud. 

59 Jeg kommer til jer, fordi I ikke ved, hvordan I skal komme til mig, og jeg lærer jer, at den bøn, der 

er mest behagelig og når Faderen, er den bøn, der stiger op fra jeres ånd i stilhed. Det er denne bøn, der 

tiltrækker Min stråle, gennem hvilken I hører Mig. Det er ikke sangene og ordene, der glæder Min 

Guddommelighed. 

60 Mere end de dydige søger jeg blandt jer de trængende, de uvidende, synderne, for at åbenbare min 

barmhjertighed for jer og forvandle jer til mine disciple. 

61 I løbet af denne tid må jeg befri din sjæl og krop for alle pletter, så du kan opnå sand ophøjelse. 

62 Jeg hører både den, der ved hvordan man rejser sig i ren form for at påkalde Mig, og den, der i sin 

uvidenhed søger Mig gennem den mest ufuldkomne kult. Jeg dækker dem alle med min kærligheds kappe. 

63 I, der hører mig i denne tid, skal ikke tro, at I er på toppen af åndeliggørelse, for I mangler stadig 

meget for at nå denne udviklingsgrad. Tro heller ikke, at I er små børn eller nybegyndere i Min Lov, for 

selv om I tager jeres første skridt i denne tredje æra, var I også Herrens disciple i tidligere tider. 

Da din ånd hørte Mig dengang, skælvede den, og derefter, da den studerede Mit Ord, forstod den 

efterhånden den ærbødighed, som Faderen forventer af sine børn. 

64 Hvis I, selv om I følger Mig, ikke er fri for prøvelser på denne vej, er det simpelthen fordi I endnu 

ikke har nået Faderens bolig, hvor Han venter på jer for at få jer til at føle sand fred og fuldkommen lykke. 

65 Nu siger jeg til jer: Bliv ikke træt, træk dig ikke tilbage fra torne og forhindringer. Bed, og du vil 

føle mig tæt på dig, og du vil opdage, at jeg er den gode ledsager på din rejse. 

66 Fortvivl ikke, og vær ikke som materialisterne, der kun ser det, som det materielle liv præsenterer 

dem for. 

67 Enhver, der er gået på afveje, må gå tilbage til sit udgangspunkt for at finde fred i sindet. 

68 Det er nødvendigt, at I forstår, hvad jeg har kaldt jer til at gøre i den tredje æra, at I kender jeres 

ansvar og jeres opgave. For I vil ikke kun være ansvarlige for jer selv, men også for antallet af dem, der er 

betroet jer. 

69 Hvorfor er du bange? Betyder "at elske hinanden" et offer? Ser I ikke, at jeres brødre i 

folkeslagene græder? 

70 Krig har spredt sin kappe over mange af jordens folk, og dette vil også medføre sult, pest og død. 

71 Lad ikke døren stå åben for krig, for den vil komme ind som en tyv og overrumple dig. Se og bed! 

72 Ukrudtet vil blive rykket ud af folks hjerter med roden, og det gode frø vil blive bevaret for at 

danne en ny menneskehed med det. 

73 Mange mænd og kvinder er på grund af så megen smerte og ødelæggelse begyndt at længes efter 

Min Lov, Mit Ord og Min Fred. Men de ved ikke, hvor de skal henvende sig for at finde mig. Ville det 

ikke glæde jer at komme til dem i disse øjeblikke og kunne fortælle dem: "Dette er vejen, der er den 

guddommelige mester." 

74 Erkend, hvordan du begraver hver eneste side af den undervisning, jeg giver dig, uden at forstå 

formålet med den. 

75 Jeg er Bogen, Ordet og Lyset. Kan du fornægte mig ved at skjule sandheden? 

76 Jeg velsigner dig, fordi du har forberedt dit hjerte som en helligdom. De marker, som er jeres 

hjerter, har åbnet deres inderste væsen for at modtage min nådens dug, som vil få mit ords frø til at spire. 

77 Ved Mit bord er ingen blevet betjent bedre end andre, ingen er blevet favoriseret eller ydmyget. 

Det er mennesker, der elsker Mig på forskellige måder: nogle med glød, med udholdenhed og med tro, 

andre med kulde, med afvisning og med ustabilitet. Hvis alle mennesker, der søger fred, finder den i Mig, 

vil de forstå, at Kristi ord og Hans løfter har evigt liv, og at den, der finder Mig i denne tid, aldrig mere vil 

blive adskilt fra Mig, fordi den ånd, der er inkarneret i denne tid, har nået en høj udvikling, som er erfaring 

og lys. 
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78 Jeg efterlader jer som fakler blandt menneskeheden. Gennem jeres gerninger vil troen blive tændt i 

mange hjerter. Hold øje med dine handlinger, dine ord og endda dine tanker! 

79 Lad aldrig din venstre hånd vide, hvad din højre hånd laver, så vil din kærligheds frø blive rigeligt 

og frugtbart. 

80 Hvad har du gjort med Mesterens undervisning? Jeg kan stadig ikke se din fornyelse. Men vent 

ikke på, at Min retfærdighed skal ramme jeres verden for at få jer til at arbejde for fred. 

81 Fordi du på forhånd føler, at du er tilgivet, må du ikke misbruge denne tilgivelse. 

82 De to tidligere tidsperioder (den første og anden tid) gik forbi uden at din ånd opfyldte sin skæbne 

i troskab. I dag er der opstået en ny mulighed for den, så den i kraft af sine fortjenester kan oversvømme 

jorden med fred, og elendighed og smerte kan slippe væk fra den. Det er den lejlighed, hvor du kan 

indprente dit eksempel i dine brødres hjerter, så de kan adskille sig fra laster og ondskab og genvinde 

sjælens og kroppens sundhed gennem fornyelse. 

83 Sandelig, siger jeg jer, hvis I nærmer jer opfyldelsen af jeres opgave på dette tidspunkt uden at se* 

og bede, vil I se jordens overflade dækket af lig. 
* Dette bibelske udtryk betyder ikke kun åndelig årvågenhed, men først og fremmest forbøn for andre, for verden 

og at føle sig ansvarlig for den. 

84 Forstå, folkens, at I aldrig blev sendt til Jorden for at være ligeglade med, hvad der sker i 

menneskeheden. 

85 Se og bed, forvent ikke, at dette år vil bringe jer trøst. Det er en tid med kamp, genopretning og 

refleksion. 

86 I må ikke fratage jer selv mine gaver, for så ville I blive som pariaer på jorden. 

87 Bed for fred i nationerne. Jeg har talt gennem samvittigheden til folket, til dem, der styrer disse 

nationer, og jeg har set, at deres hjerte er ustyrligt, at de ikke driver deres had og deres ambitioner ud af 

det. 

88 Vogt over jeres tro, jeres iver efter at vidne om Min sandhed, og bekymrer jer ikke om de 

prøvelser, som jeres brødre påfører jer, fordi I elsker Mig. For mit værk, min lære og min lov er 

uforgængelige og ubesmittede. Jeg siger jer dette, fordi I vil blive forfulgt, fordi I er mine disciple. 

Ondskab og løgn vil forfølge dig. Men derfor skal I ikke gemme jer i katakomberne for at bede og søge at 

tjene Mig. Den tid er forbi. 

89 Jeg har frigjort din ånd, og ingen vil kunne stoppe den i dens udvikling. 

90 Min detaljerede instruktion i denne tredje æra vil løfte jer alle op til et højere udviklingsniveau, 

hvorfra I vil se jeres Eneste Gud. Så vil der være fred i jeres sjæl, og denne fred vil ligne den lykke, I vil 

opleve, når I efter at have erobret det forjættede land og ernæret jer med den evige føde, vil opleve lykken 

ved at elske og blive elsket af jeres himmelske Fader. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 60  
1 Kom til mit bord for at spise mit undervisningsbrød. 

2 I skal nu høre "Ordet", o folk! 

3 Jeg ser din iver efter at følge mig. Det var ligegyldigt for dig, at dit hjerte er såret af dine kære; det 

er revet i stykker. Men din Ånds Klædebon ser jeg ubeskadiget; thi der kan Menneskets Ondskab ikke nå 

frem. 

4 Salige er de, som bliver hånet og såret for Min Sagens skyld, men som alligevel tager deres kors 

op med mildhed og kærlighed, for de vil opleve mirakler af forvandling hos deres brødre. 

5 Det er ikke alle, som udgør den skare, der lytter til mig, der har tro. Jeg opdager blandt dem de nye 

farisæere, som skjuler sig og forgæves forsøger at finde bedrag i sandheden. 

6 Jeg er kommet for at lære jer at løfte jeres sjæl, så I kan opdage essensen af dette ord, som er hævet 

over enhver menneskelig ufuldkommenhed. 

7 Jeg vil sprede den åndelige essens, som udgår fra dette ord, som jeg giver dig, til alle jordens folk, 

for det er frøet til forening. Denne undervisning vil få menneskeheden til at reflektere over og forstå 

mange (åndelige) synspunkter. 

8 De splittede bånd vil blive forenet, og forskellene mellem racerne vil forsvinde på grund af 

spiritualiseringen. For der vil kun være én tilbedelse for den eneste sande Gud. 

9 Således vil I begynde at danne én familie på jorden, og jeg vil efterlade jer en stor, uendelig fakkel, 

som vil oplyse alle mine børns åndelige vej. 

10 Min gennemborede side lader stadig en strøm af vand strømme, som er frelse og helbredende 

balsam for dig. 

11 Jeg baner vejen for at udlændinge kan komme til denne nation og høre mit ord gennem denne 

proklamation. 

12 Hvis jeg sagde til jer i den anden æra: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen", så siger jeg det i 

dag, mens jeg taler til jer som Helligånd: Jeg er Kristus, og jeg er Faderen, for Ordet, der talte i Kristus, 

var Guds ord, som er det samme, som I modtager i dag. 

13 Det var nødvendigt, at jeg talte til jer ved hjælp af symboler, i allegorier og lignelser, så I kunne 

lære at forstå den åndeliggørelseslære, som jeg har bragt jer i denne tid. 

14 Men den time er kommet, hvor I skal fjerne enhver ydre handling fra jeres tilbedelse af Gud og 

søge mig med ånden. 

15 Forstå, at jeg ikke kommer til det materielle hjem, som jeres kroppe kommer ind i. Jeg kommer til 

det hjem, som dine tanker forbereder for mig. 

16 Glæd dig i mit ord i dag. Når året 1950 kommer, vil Min Ånd ikke forlade jer, for den er i jer og i 

alt skabt. Men I vil ikke længere høre mig i denne form. Da jeg kom åndeligt for at gøre mig selv kendt for 

menneskeheden, vil I bagefter stige åndeligt op til mig. 

17 I kommer frygteligt til Mesteren for at spørge mig: "Herre, vil vores afkom være velbehageligt for 

dig?" - Til dette svarer jeg dig: Hvis I har talt med kærlighed, hvis I har vist barmhjertighed mod de syge, 

hvis I har tilgivet overtrædelser, har I været til behag for jeres Fader. 

18 Så god sæd, for at du kan høste god frugt. Hvis I sår kærlighed og høster skuffelse i verden, så mist 

ikke troen og overlad jeres sag til Mig, for det er mig, I tjener, og fra hvem I vil modtage belønningen. 

19 Jeg har lært jer at så i verden for at kunne høste i himlen. 

20 Søg ikke din belønning på jorden, og glem ikke, at mit rige ikke er af denne verden. 

21 I denne tid bliver naturens kræfter sluppet løs for at rense Mine udvalgte og udruste dem til at 

forkynde Mit Ord. 

22 Min inspiration oplyser dem, der har søgt mig, og som er bestemt til at blive mine disciple. Elias' 

stemme er som en ringende klokke, der vækker ånderne og forkynder mit nærvær. 

23 Det arbejde, jeg tilbyder jer, er den ark, hvori de, der går ind i den, vil blive reddet, for når I 

modtager det sidste af disse budskaber, vil elementerne blive sluppet løs og piske menneskene. Også I vil 

blive prøvet, og så vil jeg kende den tro og tillid, I har sat i mig. I vil blive undersøgt, og mange af jeres 

brødre, som har dømt jer dårligt på grund af uvidenhed, vil slutte sig til jer, når de lærer min lære at kende. 
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Ikke kun mennesket vil modtage min undervisning i denne tid, men også ånderne, der lever i den åndelige 

dal, vil blive hævet til et højere niveau. 

24 Elskede disciple, vågen over mit arbejde med iver, følg mine anvisninger, og I vil sammen med 

dem vidne om mig. Maria, jeres kærlige Moder, kommer ligeledes ned til jer og fylder jer med nåde, idet 

hun lærer jer den fuldkomne kærlighed og forvandler jeres hjerte til en kilde af barmhjertighed, så I kan 

udføre store kærlighedsgerninger blandt jeres brødre og kende sandheden. Hun er Min medarbejder, og ud 

over Mit Ord som Mester og Dommer er der hendes Ord som Moder og Advokat. Elsk hende, folk, og 

påkald hendes navn. Sandelig, siger jeg jer, Maria våger over jer og står ved jeres side, ikke kun i disse 

dage med prøvelser, men i evigheden. 

25 Jeg holder mit folk ansvarlig for disse kærlighedsmanifestationer, som jeg overdrager til dem. 

Alle, der har lært af mig, skal forberede og undervise de "sidste" i min sandhed. 

26 Mange, der hungrer og tørster efter Mit Guddommelige Ord, vil komme til jer og tilfredsstille 

deres ønske om viden i Min undervisning. Jeg vil se på jer fra det hinsides, og enhver god gerning, som I 

gør til gavn for jeres brødre, vil blive velsignet, og dens frugter vil blive mangedoblet. På den anden side 

vil enhver overtrædelse af Min Lov eller forvanskning af den blive dømt og straffet af Min fuldkomne 

retfærdighed. 

27 Tror og handler uden fanatisme. Rejs jer op og placer jer på et niveau, hvorfra I kan undervise alle 

jeres brødre uden hensyn til trosretninger eller doktriner. Tøv ikke med at gøre godt mod en trængende, 

blot fordi han dyrker en tilbagestående eller ufuldkommen tilbedelse af Gud. Lad hellere dit uselviske 

arbejde vinde hans hjerte. I må ikke lukke jer inde i grupper og dermed begrænse jeres aktivitetsområde. 

Vær et lys for enhver ånd og en balsam i enhver trængsel. 

28 Du er som den rejsende, der sætter sig i skyggen af et træ for at hvile sig og derefter fortsætter sin 

vej. Når tørsten plager dig - her i min instruktion er en kilde med krystalklart vand. Når dine kræfter er 

opbrugt - hvil dig. Hvis tristhed omslutter dit hjerte, så vent, og du vil høre nattergalens sang, som vil få 

dig til at glemme livets omskifteligheder. Men når du bliver sulten, skal du bryde den modne frugt af træet 

og spise den. 

29 Her er Mesteren, der taler til jer i enkle lignelser, så I kan forstå min lære. 

30 Jeg ønsker ikke, at I skal stoppe op på vejen, og jeg ønsker heller ikke, at I skal tie stille i morgen, 

når folk spørger jer om det, I har hørt fra mig. Det er ikke min vilje, at I bebrejder mig i fortvivlelse efter 

1950, fordi jeg har distanceret mig fra jer. 

31 Erkend, med hvilken mildhed og fasthed jeg er kommet for at give jer Mit Ord og for at lære jer at 

videregive Mine Guddommelige Ord stavelse for stavelse. 

32 Disciple, jeg kræver ikke af jer, at I skal opnå fuldkommenhed i jeres gerninger og ord. Men jeg 

kræver af jer al den renhed, hjælpsomhed og oprigtighed, som I er i stand til. 

33 Bevar min natur i dit hjerte, så at dine ord vil være gennemsyret af den, når du taler, og røre dine 

brødres hjerte. Hvis dit ord ikke har denne egenskab, vil du ikke blive troet, og du vil blive efterladt til at 

prædike alene i ørkenen, vinden vil bære ordene bort, og du vil ikke have sået noget. Hvilken tilskyndelse 

vil støtte den, der arbejder på denne måde, i sit daglige arbejde? Han bliver nødt til at synke ned i 

modløshed. 

34 Allerede nu siger jeg jer, at I skal fylde jer med styrke og mod til kampen. For forvent ikke, at 

nogen altid vil trøste dig i din pessimisme og bitterhed i dine øjeblikke af bitterhed. 

35 Men hvis I ved, hvordan I kan forberede jer allerede i dag, vil I aldrig føle jer forladt, og I vil heller 

ikke føle, at jeg ikke er med jer, selv om I ikke længere hører mit ord. Hvis du søger Mig og elsker Mig, 

vil du føle Mit nærvær, uanset hvor du er, og i det øjeblik du har brug for det. 

36 Søg Mig altid og på den bedste måde, der er mulig for dig, så vil du i Mig finde Faderen, Mesteren 

og Vennen. 

37 Jeg har aldrig nægtet min barmhjertighed til den, der har bedt om den, selv om han kom 

"spedalsk". Jeg har aldrig forbudt nogen at tage brød fra mit bord. 

38 Således forbereder jeg dig, for fra dine læber skal mit ord udgå, og det skal være trøst, profeti, 

balsam og forsvar i menneskehedens trængsler. 
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39 Se de spor af lidelser, som krigen har efterladt, og alligevel ønsker folk ikke at vågne op fra deres 

åndelige træghed. Men snart vil der ske begivenheder i verden, som vil ryste menneskeheden og få den til 

at ændre retning. 

40 Naturens kræfter vil kræve retfærdighed, og når de bliver sluppet løs, vil de få dele af jordens 

overflade til at forsvinde og blive til hav, og have vil forsvinde og land vil dukke op i stedet. 

41 Vulkanerne vil bryde ud for at annoncere dommens tid, og hele naturen vil blive voldsomt 

omrystet og rystet. Bed om, at I må opføre jer som gode disciple, for dette vil være det rette tidspunkt for 

den trinitarisk-marianske åndelige lære til at sprede sig i hjerterne. 

42 I dag kommer I fulde af glæde til Mig og synger "Hosanna", fordi I har hørt Min stemme og Mit 

Ord i de tre tidsaldre, og fordi I anerkender, at Jeg er den eneste Gud, som har åbenbaret sig selv for 

menneskeheden i de tre tidsaldre. 

43 I ser intet mysterium i Min Treenighed, fordi der i sandhed ikke er noget mysterium. Jeg er én 

Gud, der har åbenbaret sig selv i tre tidsperioder. Det er folk, der bliver forvirrede, når de fordyber sig i 

deres synspunkter og videnskaber. 

44 Undervisningsbogen ligger åben foran jer, men det er Mesteren, der vælger lektionen. Så føler I, at 

I forandrer jer fra novicer til disciple i overensstemmelse med den kærlighed, tro og vilje, I bruger, når I 

lytter til Mig. 

45 Nogle har ikke forstået mig, selv om de hører mig og tror på mit nærvær. Andre, der har indset 

størrelsen af Min åbenbaring, har ikke rejst sig for at forny sig selv og udføre deres opgave. Andre ønsker 

at udbrede Min lære blandt mennesker, men de frygter menneskeheden og føler, at deres læber er ved at tie 

stille. Og der er også dem, der har sagt til mig: "Mester, lad mig nyde verdens glæder, og når jeg bliver 

træt af dem, vil jeg komme til dig." - O I uvidende, som taler sådan til jeres Herre uden at tænke på, at I 

ikke kender den sidste dag i jeres liv! Men når du ser den komme, vil du kæmpe med døden, den 

uovervindelige. Men jeres sjæl vil løsrive sig fra kødet og vil så høre sin samvittigheds stemme, der 

fortæller den, at den er i mit nærvær uden gode gerninger, tomhændet, og at den har forpasset muligheden 

for at komme tættere på sin Fader. 

46 Jeg udvælger nu blandt mennesker dem, der skal følge mig fuld af tro og fasthed, for at de kan 

udbrede loven over hele verden efter deres Herres eksempel. I ved, at jeg ikke favoriserer nogen, men at I 

ikke alle er klar til at blive udvalgt. 

47 Lige siden menneskehedens første tid har jeg brugt dem, der har udstyret sig selv, dem, der har 

forstået min lære, til at overbringe mine budskaber og min lov til andre gennem deres formidling. 

48 Da jeg talte til Abraham, hørte han mit ord, og i troen så han sin Herre. Stemmen sagde til 

patriarken: "Jeg ser, at du er retfærdig på jorden, og jeg vil indgå en pagt med dig. Det er min vilje, at der 

skal komme mange generationer fra jer, som skal danne et folk, der skal kende mig og elske mig, og i dem 

skal alle jordens nationer velsignes." 

49 Jeg gav Abraham en søn, som han kaldte Isak, og som han elskede højt, og for at prøve hans tro og 

lydighed krævede jeg, at han skulle ofre ham. Abraham skælvede i sit kød og i sin sjæl; men da han 

erkendte, at det var en guddommelig befaling, som han modtog, bad han i sin bøn kun om styrke til at 

udføre denne højeste opgave og forberedte sig på at ofre sin søn. 

50 Det var nok for Mig, og da Abrahams arm rejste sig for at støde, holdt Jeg hans hånd tilbage, gav 

ham den elskede Søns liv tilbage og gav ham Mit fredskys. Kun én af mine udvalgte kunne bestå denne 

prøve; derfor valgte jeg ham, for at hans eksempel skulle skrives ned til hans tids og senere tiders folk. 

51 Derefter sendte Jehova jer sit ord, som blev gjort til menneske i Jesus, som I satte på prøve, og hvis 

liv I krævede af mig for at kunne tro. Og min uendelige kærlighed, som I ikke kan forstå, har overgivet 

ham til jer som et ydmygt lam, så I ved at acceptere hans blod kan opstå til evigt liv. Nu kan I godt måle 

Min kærlighed til jer, syndere. 

52 I dag søger jeg dig på ny. Men jeg skriver ikke loven i sten, og jeg inkarnerer heller ikke mit ord i 

et menneske. Min Hellige Ånd kommer for at tale gennem sindet hos det menneske, der er inspireret af 

Mig, for at forberede jer, så I bagefter kan gå direkte fra ånd til ånd ind i fællesskab med Min 

Guddommelighed. 
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53 Det er Elias' ånd, der åbnede portene til denne tidsalder, hvor jeg har åbenbaret den nye lære for 

jer, som er indeholdt i den sjette side i De Syv Segl-bogen, Livets Bog, hvis lys vil oplyse selv det sidste 

hjørne af verden. 

54 I tilhører åndeligt set Abrahams slægt, det folk, i hvilket alle de profetier og løfter, jeg gav jer 

gennem patriarkerne, er blevet opfyldt gennem tiderne. 

55 Nu overdrager jeg jer et nyt testamente, som er som en ark, så at menneskeheden kan redde sig 

selv i den. 

56 Arbejd, så, men gør det inden for min lov. Når jeg har sagt til jer: Min vilje er din, og din vilje er 

min, jeg kan gentage dette for dig, men altid kun når dine intentioner er tilladt. Tænk på, at intet 

uretfærdigt skulle være kommet fra dig, eftersom du er kommet retfærdig og ren fra Guds skød. Jeg gav 

jer jorden, som er fyldt med velsignelser, for at menneskene kunne bruge den som et midlertidigt hjem. 

57 Hvis jeg til alle tider har givet mig selv til kende for menneskene, hvorfor føler de så behov for at 

lave mit billede med deres egne hænder for at tilbede mig i det? 

58 Folk, jeres bod på dette tidspunkt har været at søge en juvel af uvurderlig værdi i mudderet. På 

hvilken måde? Fordi I har mistet jeres arv fra tidligere tider på den jord, som I bor på, og som I har 

forvandlet til en stinkende dam. Du kom ind i mit nærvær uden den, og jeg måtte sende dig ud for at søge 

den, så du kunne give den til mig, når du vendte tilbage til mig. Denne juvel er en totalitet af dyder. Gør 

det gode, og jo mere du praktiserer det, jo stærkere bliver de lysstråler, som det giver. 

59 Du må ikke bebrejde mig for at komme for at undervise dig i tider med smerte og trængsel, for jeg 

skabte ikke smerten. 

60 Vær mine gode arbejdere, og jeg vil sende jer ud i provinserne for at forkynde denne lære. 

Undervis derfor ikke i noget ubrugeligt, og bland ikke den sande tro på det åndelige med overtroiske ideer. 

Hvis du ville tilføje sådanne idéer til Mit værk, ville det være meget bedre for dig at tie stille. 

61 Tal om Min Sandhed, og jeg vil belønne dig med Min inspiration, ligesom jeg har belønnet dette 

folks og Mine stemmebæreres åndelige opvågnen ved at lade Mit Ord flyde i stadig større overflod. 

62 Føl mit guddommelige nærvær blandt jer. Det har været min vilje at overraske mit folk på denne 

dag. 

63 I dag spørger jeg dig: Hvad har du gjort med det arbejde, jeg har betroet dig? Hvad har I gjort med 

min lære, og hvordan har I givet mit budskab videre til jeres brødre? - I er tavse over for Mine spørgsmål, 

folk, fordi I ved, at netop disse spørgsmål allerede er blevet stillet jer af jeres samvittighed. 

64 I føler jer som små børn over for Mesteren og græder stille og roligt. Jeg tilgiver jer og giver jer 

endnu en periode, så I endelig kan blive sande disciple i denne periode. 

65 I ved godt, at I ikke har manglet undervisning, at jeg har givet jer mange tilskyndelser på jeres vej, 

så I kan fortsætte på stien. Ja, jeg viser mig selv som dommer, men først lader jeg jer føle min faderlige 

kærlighed. 

66 Folk, hvis jeg giver fred til nationerne for at forny og forbedre jer, ville I så med glæde acceptere 

denne betingelse og stræbe efter at opfylde den? - Tænk på, hvad jeg siger til jer, disciple! 

67 Jeg er kommet fuld af kærlighed og mildhed, så I kan lære at elske hinanden og blive ydmyge. Jeg 

er eksemplet og bogen. Hør Kristus på ny, for han er Vejen, Sandheden og Livet. 

68 Ikke kun jeg har givet mig selv til kende, men også Maria, jeres kærlige Moder, og Elias, jeres 

åndelige hyrde, så I kan forstå, at dette er den sidste periode, hvor Gud gør sig selv fysisk synlig ved hjælp 

af det menneskelige sind for at blive set, hørt og følt af mennesket. 

69 Hvis I, som har hørt dette ord, tager det til jer med kærlighed og gør det kendt, som jeg har lært jer, 

så siger jeg jer sandelig, at jeres afkom vil bestå til den syvende slægt. Men hvis du ikke er lydig og 

barmhjertig, vil dine børn og deres efterkommere føle smerten. 

70 I vil have meget at arbejde for i jeres fællesskab, men for at jeres fortjenester kan blive talt med, 

må I forenes i tanke og vilje, I må elske hinanden som brødre og søstre, og I må være parate til at tilgive 

jeres fornærmelser. Så vil du have brudt de lænker, der binder dig til materialisme, selvkærlighed og 

egoisme, og du vil begynde at leve og lide for andre. 

71 Elias er med dig, og hans lys oplyser dig, så du kan fuldføre helligdommen i dit hjerte, ligesom han 

gav dig modet til at skubbe dine idoler ned fra deres piedestaler. Elias' stråle er altid kommet for at 
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udrydde afgudsdyrkelse, overtro og uvidenhed og har fået menneskene til at erkende sandhedens Guds 

magt. 

72 Folk, i denne trængselstid, søg jeres tilflugt under Marias fredsmantel og bed for alle mennesker, 

både dem, der anerkender hende som guddommelig Moder, og dem, der ikke gør det. 

73 Se, hvordan krigen spreder sig som olie på vandet. Ukrudtet skal rives op med roden, så jorden 

bliver ren på ny. 

74 Vågn og bed for freden i jeres nation og bevar mit ord i jeres hjerter, for I er stadig i den tid, hvor I 

kan høre det. Men snart vil denne tid være forbi. 

75 Jeg modtager bønnen fra dette folk, som også sender deres bønner op til Himmelens Dronning, 

som giver jer sin kærtegn og lægger en åndelig blomst i jeres hjerte. 

76 Salige er de, der følger mine fodspor. I hører min stemme, som jeg sender til jer fra 

fuldkommenhed, en stemme, som høres i hele universet i mange former. 

77 Ingen kan skjule sig for Skaberens blik, for han er allestedsnærværende. Jeg følger dig overalt, 

hvor du går, som din egen skygge. Ingen tanke kan undslippe Min Guddommelighed, og der er intet 

arbejde, der er forblevet skjult eller ukendt for Mig. Jeg er både med de retfærdige ånder, der bor i høje 

hjem, og med dem, hvis mentale forvirring har fået dem til at skabe og bebo mørkets verdener. 

78 Jeg er med alle. For nogle er jeg den ventede, for andre er jeg den forfulgte. Helligånden trækker 

nu det mørke slør, der dækkede jer, væk, så alle øjne kan genopfriske sig selv i dette lys. Jeg er det evige 

liv, som leder efter de "døde" for at oprejse dem. 

79 Bliv åndeligt oprejst i jeres bøn, så I kan nå frem til evighedens tærskler, hvor tiden ikke går, og 

hvor alt er fred og lyksalighed; for der vil I blive tilfredse med det sande liv. 

80 Tænk på, at for alle vil det øjeblik komme, hvor de uundgåeligt vil træde ind i denne verden for 

evigt. Hvorfor insisterer I så på at leve her i denne verden? Hvor lille er ikke jeres tro og håb på det 

åndelige liv, når I holder så fast ved jorden, og når jeg ser, at I på den ønsker at gense dem, der var jeres 

slægtninge, og som nu lever i det åndelige liv, i bedre verdener end denne. Hvorfor vil du have dem til at 

komme til Tårernes Dal igen for at græde og spise dit bitre brød, når de allerede kan se det forjættede 

lands spejlbillede fra deres bolig? 

81 Du føler, at Faderens retfærdighed er manifesteret i hele universet. Men jeg siger jer, at I ikke må 

forveksle min retfærdighed med straf i almindelig forstand. Den nuværende tid har fanget dig uforberedt, 

fordi du har ladet tiden og dine gaver stå ubrugte hen, og derfor føler du dig tugtet. 

82 Disciple, vågn op og erkend den tid, I lever i. Jeg siger jer: Ligesom ingen kan stoppe min 

retfærdighed, kan ingen lukke portene til det hinsides, som min barmhjertighed har åbnet for jer. Ingen vil 

være i stand til at forhindre budskaber af lys, håb og visdom i at nå ud til mennesker fra disse verdener. 

83 Jeg er den eneste ejer af dette rige, og nøglen til det ligger i min undervisning. Forstå derfor al den 

nåde, som jeg har givet jer, de ydmyge spirituelle åndsfolk. For intet trossamfund eller trosretning i denne 

tid har manifestationen af det Guddommelige Ord eller tilstedeværelsen af de åndelige lysvæsener, der er 

sendt af Min Vilje. 

84 Lad de store trosretninger eller sekter fejlvurdere denne lære, lad dem afvise denne manifestation 

og fordømme jer. Årsagen er, at de har glemt eller ikke ønsker at forstå, at Kristus er nøglen til alle 

Åndens mysterier. Nu vil I se, hvor mange af dem, der hævder at følge mig, i virkeligheden er dem, der 

forfølger mig. Men mit ord skal ske. 

85 Dette er den tredje gang, hvor Kristus kommer til verden "på skyen", fuld af majestæt og omgivet 

af åndelige lysvæsener, for at befri og forløse mennesker. Til alle har jeg givet tegn på mit nærvær, til alle 

døre har jeg banket på. Men selv om de hørte mine skridt, fornægtede de mig. Det var kun jer, de ydmyge, 

som bærer Guds folks sæd i jeres ånd, der troede på mig; I følte mig og modtog mig i jeres hjerter. 

86 Ingen har været i stand til at forhindre disse manifestationer eller stoppe jeres vej, for sandheden er 

lys og et uovervindeligt sværd. 

87 I dag ved I, at mit komme på dette tidspunkt ikke var for at overøse jer med verdens skatte. Ikke 

desto mindre har I, som yderligere bevis på mit nærvær blandt jer, konkret oplevet min omsorgsfulde 

kærlighed, hvad enten det er, at I har genvundet jeres tabte helbred, eller at portene til arbejde er åbnet, 

eller at I har modtaget mine manifestationer i så mange former, som jeg har givet jer. 

88 Jeg vil give jer alle beviser på min tilstedeværelse, både i det åndelige og materielle. 
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89 Verdens religioner og trosretninger: Åbn jeres porte og kom til mig i strømme! Magtens mænd: 

Rejs jer og prøv mit værk! Mænd, kvinder, søg Mig, forbarm jer over jer selv! Hvis dette folk ikke er parat 

til at modtage jer, vil jeg modtage jer, jeg vil helbrede jer og give jer mit ords brød. 

90 Menneskeheden, bed, jeg venter på jer for at afsløre mysteriet om den tredje tid for jer. 

91 Forventer du lyksalighed i verden? I ved godt, at denne jord, i stedet for at give mælk og honning, 

giver tårer og død efter menneskets vilje. 

92 Gør jer klar, for det vil være jeres hænder, der skal ødelægge jeres afgudsdyrkelse, når I først 

praktiserer den åndelige tilbedelse af Gud med al jeres kærlighed. 

93 Vågn op, folk, for kampen nærmer sig, og modstanderen nærmer sig. Det vil ikke være Farao fra 

første gang eller Cæsar fra anden gang. Det, der forsøger at føre jer tilbage i trældom - af frygt for jeres 

udfoldelse og jeres lys af viden - vil være alle tiders mørke, som omslutter og truer jer. Derfor har jeg 

givet dig lysets sværd til at kæmpe med. I dette lys vil troen, visdommen og næstekærligheden være. 

94 Tilgivelse vil være en af de dyder, som vil have størst værdi for min retfærdighed. Jeg siger jer 

igen: "Elsker hinanden." 

95 Min kærlighed vil smelte alle mennesker og alle verdener sammen til én. Foran mig vil forskellene 

mellem racer, sprog og stammer forsvinde, og selv de forskelle der findes i sjælsudviklingen vil forsvinde. 

96 Mellem Gud som dommer og mennesket er der et formidlende niveau, som er Maria, den kærlige 

moder, i hvis kærlighed ånderne vasker og renser sig selv for derefter at komme til deres Herre. 

97 Selv om Adams ulydighed, Kains forbrydelse og Babylons forvirring stadig tynger 

menneskeheden - vil jeg give jer mulighed for at befri jer fra disse pletter. 

98 Jeg tilbyder jer denne kilde med krystalklart og rent vand, så I kan slukke jeres tørst ved den og 

rense jer selv for alt snavs. Men pas på foråret, for der vil dukke folk op, som vil forføre dig med falske 

åndelige lærdomme og fortælle dig, at de elsker Gud og Maria. Vær på vagt, for med dette vil de skille jer 

fra forhindringen (Herren). Der vil dukke dem op, der blander Min lære med menneskelig lære. Lev med 

årvågenhed! For den time nærmer sig allerede, hvor jeg vil kalde jer til dom. Så vil Mit nærvær være som 

tordenen i stormen og Mit lys som lynet, der opstår i øst og går ud i vest. Så vil jeg indkalde de hundrede 

og fireogfyrre tusinde, som jeg har mærket, til at overgive deres høst til min retfærdighed. Nogle vil være i 

materien og andre i ånden. 

99 De, der fulgte mig i 1866, vil være til stede ved denne dom, så de også kan stå til ansvar for deres 

første sæd. Før freden kommer, vil der være dom. I vil se de stærke rejse sig mod de stærke, men i disse 

kampe vil deres styrke og arrogance blive opbrugt. Så vil jorden være badet i syndernes og de uskyldiges 

blod. Men når disse trængsler er overstået, vil der komme fred over folkene, for menneskene vil anerkende 

Gud som den eneste stærke og retfærdige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 61  
1 Når Min guddommelige stråle kommer ned til dig, forener englene sig med din sjæl i bøn og 

tilbedelse af Faderen. 

2 Frygten for min retfærdighed har øget dette folks iver, da de oplever naturens kræfter blive sluppet 

løs i disse dage med prøvelser. Hvorfor er du fortvivlet? Har jeg ikke lært jer at bede og at væbne jer med 

tro? 

3 Tænk på, at naturens kræfter viser dig opfyldelsen af tidligere tiders profetier. Hvis du er bestemt 

til at være vidne til og se disse begivenheder, skal du ikke blive skræmt af din Faders vilje. Alt tjener til at 

rense dig. 

4 Hver enkelt af jer betroede jeg et antal hjerter til at lede dem efter hans ord og eksempel. Men hvis 

I bliver svage i prøvelser, hvilken tillid kan I så indgyde jeres brødre til Min instruktion? - Blandt de 

mennesker, der følger jer, er der hjerter af sten, hvor kun gode gerninger formår at bevæge dem og 

omvende dem til Min lære. 

5 Vær vågen og følsom, for på hvert eneste sted vil jeg bringe en trængende person til dig, og du må 

ikke gå forbi ham uden at føle hans behov. Selv dem, som du kun ser én gang i dit liv, hører til den skare, 

du har fået betroet. De vil genkende dig i det hinsides. 

6 Du må ikke se på billeder af smerte kun af nysgerrighed. Vær altid besjælet af de ædleste følelser, 

så at jeres gerninger kan indeholde ægte næstekærlighed, og I kan bringe trøst til jeres brødre. Undgå ikke 

et hospital, og bliv ikke skræmt af en spedalsk, en krøbling eller en med en smitsom sygdom. Se ikke på et 

fængsel med foragt eller afsky, og gå ikke forbi det uden at bede for dem, der er i det. Ræk din hånd ud 

med kærlighed til dem, der er faldet, til dem, der er glemt af menneskene. Hvor meget godt vil du ikke 

gøre dem i deres sjæle! 

7 Stål dit hjerte til kamp! Jeg vil ikke have svage soldater i mine rækker. Din tilstedeværelse på dine 

brødres vej kan betyde frelse, frigørelse, sundhed og fred for dem. 

8 Snart vil jeg afslutte mit ord blandt jer, og de, der ikke ønskede at bære det i deres hjerter, skal 

være forberedt på, at smerten vil slide dem op. Hvordan skulle de kunne vidne om min nye manifestation, 

hvis de ikke er forberedt. 

9 Hvis Mit Ord i den Anden Tidsalder talte til lovlærerne gennem Jesusbarnet og fik deres læber til 

at tie over Mine spørgsmål, og Jeg forbløffede dem med Mine svar, så siger Jeg jer sandelig, at Mit Ord 

også i denne Tidsalder vil nå de nye lovlærere, teologer og lærde for at udspørge dem og svare dem; til 

dette må I forberede jer. Jeg vil sende dig for at give dette vidnesbyrd til menneskeheden, og hvis 

menneskene ikke tror dig, vil jeg sige til dem: "Hvis I ikke tror på mine budbringere på grund af deres 

fattigdom og deres ydmyghed, så tro på dem for deres miraklers skyld." - Mine disciples gerninger vil 

blive ledsaget af tegn i naturen og i nationernes liv, som vil få menneskeheden til at reflektere over 

sandheden i min lære. 

10 Jeg ønsker ikke, at de markerede skal vende tilbage til den åndelige dal i mørke efter deres jordiske 

dagsværk. Jeg ønsker at modtage dem fyldt med lys, kraft og kærlighed for derefter at sende dem til jorden 

som åndelige væsener, som en usynlig hær, der baner vejene, befrier fangerne, vækker dem, der lever i 

uvidenhed, i arrogance eller i laster. Hvad vil der ske med dem, der, selv om de har modtaget Helligåndens 

tegn, befinder sig uden lys og uden fortjeneste i det hinsides? Vil Herren sende dem blandt sine lysende 

skarer, eller skal han inkarnere dem på ny for at vaske deres urenheder væk? 

11 Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I ved ikke, hvilke tider der venter menneskeheden på denne jord, 

og I ønsker heller ikke at bo på den i disse dage. 

12 Hold op, hold op med at synde, for Mit Guddommelige Retfærdigheds Sværd kommer 

ubarmhjertigt for at ødelægge det onde. Jeg vil hjælpe dem, der kæmper for deres frelse, og jeg vil med 

min barmhjertighed hjælpe dem, der græder på grund af menneskers fejltagelser. Ja, folkens, der er mænd 

og kvinder, der holder øje med at forblive i dyd og godhed, og forældre, der beder for at deres børn ikke 

skal afvige fra den gode vej. 

13 Jeg formaner jer til en velforstået bod, hvor I giver afkald på alt det, der er gavnligt for sjælen og 

kroppen, men hvor I frigør jer fra alt det, der er skadeligt, uanset hvor gavnligt og behageligt det måtte 

virke på jer - selv om dette afkald betyder et offer. 
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14 Uanset hvor du går, så efterlad et spor af kærlighed og barmhjertighed, så alle, der går forbi, kan 

modtage lyset. Så vil du virkelig tage din Mester som dit eksempel. Jeg siger jer sandelig, at et af de 

dybeste spor, I kan efterlade i jeres brødres hjerter, er tilgivelse for de fornærmelser, I har modtaget. 

15 Dit hjerte har åbnet sig med ydmyghed for at bekende sin skyld for sin Herre, og jeg, som alle 

overtrædelser falder på, giver dig min tilgivelse som et fredens åndedrag, der beroliger din ånd og fylder 

dit hjerte med håb. Hvad mere kan din sjæl bede om i det eksil, som den befinder sig i? 

16 Faderen taler til dig om sit rige, Maria dækker dig med sin kappe, og Elias våger over dig. 

Respekter den nåde, der er blevet givet dig. 

17 Se, her er det sande livs bog åbnet for jeres øjne, så I ikke skal vandre i mørket. Eftersom jeg har 

udstyret dig med ånd, er det mest naturlige og retfærdige at jeg lader den vide mere end det, naturen kan 

lære den. En ånd må ikke leve i uvidenhed midt i min skabelse, for den står højere end alt det, der omgiver 

den. 

18 Jeg tørster ikke kun efter din kærlighed, men også efter din forståelse. 

19 Tag imod livets prøvelser og omskiftelser med åndelig ophøjethed, så de kan være til gavn for din 

ånd. For sandelig, siger jeg jer, gennem dem vil I klart forstå mange af jeres Faders lærdomme. 

20 Accepter din skæbne, vær tilfreds med det, du har, vær tålmodig. Hvorfor mister du nogle gange 

roen og fortvivler? Fordi du glemmer din oprindelse og også den gæld, du skal betale tilbage. 

21 Tillad din sjæl at forstå og acceptere dens forsoning, så vil du føle lyset trænge ind i dit indre og 

fylde dig med håb, styrke og glæde. 

22 Forstå, at det ikke var min vilje, at du græd, og at jeg ikke har nogen glæde af at se tårer i dine 

øjne. Men da jeg så, at din sjæl, som kom ren til jorden, havde besudlet sig med verdens synder, lod jeg 

den rense sig selv, så den kunne komme tilbage til mig. Når den uvidende forbander Min retfærdighed og 

den svage falder, bliver de tilgivet. Men I, som har hørt dette Ord, I, som har modtaget denne Lov, I kan 

ikke fortvivle eller bespotte, medmindre I slukker troens lys og forvirrer jer. Tænker du ikke - hvis du 

mangler på denne måde - at det ville være som at besudle dette hvide lagen, som jeg har givet dig, eller 

som at kaste det brød fra dig, som jeg har tilbudt dig med så megen kærlighed? 

23 Bliv ikke svag, bliv ikke syg igen, og lad ikke nogen tage de gaver fra dig, som jeg lærer dig at 

udvikle. Brug den instruktion og den styrke, jeg giver dig, til at forvandle bitterhed og lidelse til fred og 

kærlighed. Hvis der er uenighed i jeres hjem, er det fordi I ikke har været i stand til at omsætte Min 

kærlighedslære i praksis. 

24 Så længe I lytter til mig, føler I jer trygge; men så snart I forlader mødelokalet, føler I jer fristet på 

mange måder. Er det mig, som frister dig, som bringer dig ned, som ønsker, at du skal gå til grunde? 

Disciple, hvis jeg har tilladt fristelser, så lad dem være en prøve for jer! Din opgave er at modstå dem i tro, 

indtil du har vendt mørket til lys. Når jeg sætter den, der er faldet for kort, på din vej, er det ikke for at 

bringe dig ned, men for at du kan frelse ham. Bed i bevidsthed om, at I lever i Åndens kamptid, og at I må 

opfylde det bud, der siger: "Elsk hinanden". 

25 Vær aktiv, sov ikke! Eller vil du vente, indtil forfølgelserne fanger dig i søvn? Ønsker du at falde i 

afgudsdyrkelse endnu en gang? Vil I vente, indtil fremmede doktriner påtvinger sig selv med magt eller 

frygt? Vågn op, for falske profeter vil opstå fra øst og forvirre folkene. Slut jer sammen, så jeres stemme 

vil give genlyd i hele verden, og I vil advare menneskeheden i tide. 

26 For at hjælpe jer i jeres forening gør jeg mig selv gældende blandt jer i mange former for at få jer 

til at forstå den tid, I lever i. Men hvor få er de, der føler Mit nærvær og siger: "Det er Herren!" - 

Mennesker er åndeligt sovende. I, som hører mig, er vågnet op. Men alligevel går du ikke i gang med at 

vække de andre. 

27 Fra disse ydmyge mødesteder vil det nye budskab til menneskeheden gå ud, fra dem vil de mange 

mennesker, der har et vidnesbyrd om deres fornyelse og åndelige fremskridt på deres læber, gå ud. 

28 Hvor fattige - materielt set - har disse bedehuse ikke været; men deres storhed har været åndelig! 

De forsamlingssteder, hvor I har hørt mit ord, er som et mægtigt træ med tæt løv, hvis skygge har været 

helbredende. Dens tilstedeværelse har givet dig fred og tillid, og dens frugter har givet dig næring. 

Mødestederne har givet tilflugt til ægteskabsbrydere, barnemordere, onde, syge, til dem, der har besudlet 

deres hånd med deres næstes blod, til de fattige, til dem, der hungrer efter kærlighed. Tårerne er løbet fra 
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dem alle, de har sendt bønner op, og de har hørt taknemmelige ord fra dem. Trin for trin har disse 

mennesker renset sig selv gennem tårer og bønner på disse steder for bøn. 

29 Nu er menneskeheden ved at rense sig selv midt i stor smerte, krigen har udvidet sin indflydelse 

over hele verden, og det svage menneske har trukket sig tilbage. I dag flyder floder af blod, nationer rejser 

sig mod nationer, og selv mødre tvinger deres sønner i krig. Bagefter vil alle konsekvenserne vise sig: 

pest, sult og død. Der vil ikke være noget sted, der er fri for denne ødelæggelse. Der vil opstå sjældne 

sygdomme, spedalskhed vil sprede sig, og det samme vil blindhed. Solen vil føles brænde som ild, de 

frugtbare marker vil blive golde, og vandet vil blive forurenet. Derfor må I forberede jer; for mit tegn er 

ikke nok til at blive frelst. Hvor mange af dem, der ikke er blandt mine udvalgte, vil blive frelst, hvor 

mange af dem, der ikke er blandt mine udvalgte, vil finde vejen til frelse? Se og bed! 

30 Sandelig siger jeg jer, ligesom I hører mit ord i denne tid på jorden gennem et menneskesind, så vil 

det også blive hørt i andre verdener, om end gennem andre kanaler, gennem andre midler. Men du vil kun 

opleve disse mirakler, når du går ind i det åndelige liv. 

31 Hvem har ikke følt ubehag ved tanken om livet i det hinsides? Hvem af dem, der har mistet en 

elsket i denne verden, har ikke følt en længsel efter at se dem igen, eller i det mindste at vide, hvor de er? 

Alt dette vil du opleve, du vil se dem igen. Men skaf dig fortjeneste nu, så du ikke, når du forlader denne 

jord og spørger i den åndelige dal, hvor de, du håber at finde, er, får at vide, at du ikke kan se dem, fordi 

de befinder sig på et højere niveau. Glem ikke, at jeg for længe siden fortalte jer, at der er mange boliger i 

Faderens hus. 

32 Spis mit ords brød, så sorg og smerte kan slippe ud af dit hjerte, og du kan få et glimt af evigt liv. 

Jeg giver dig en lille smule af denne fred. 

33 Hør Mig endnu en gang og fjern de dårlige tanker, som verden giver dig, fra dit sind, så kan du gå 

forberedt ind i den åndelige lære, som jeg åbenbarer for dig. Lige nu, i det øjeblik, hvor I er åndeligt 

ophøjede, i dette øjeblik, hvor I stræber efter at samle jer selv i jeres hjertes inderste del, afspejles kødets 

lidenskaber i jeres sjæl. Hvornår vil du tillade åndens kvaliteter og skønheder at blive afspejlet i overflod i 

din krop? 

34 Rens jer selv, så I kan føle mig, og smid jeres materialisering skridt for skridt ud af jeres 

materialisering. Forlad de falske idoler, der bor i usunde fornøjelser, i forfængelighed og i det nytteløse 

ønske om anerkendelse. Behersk dine lidenskaber, der frister dig, og tal til dem, som Kristus talte i 

ørkenen: "I skal ikke friste jeres Herre, men tilbede ham." 

35 Jeg minder dig også om, at jeg lærte dig at give en hyldest til Gud og en anden til kejseren, for jeg 

kan se, at du giver alt til kejseren. Undersøg jer selv hver dag et øjeblik, for der vil uundgåeligt komme 

den time, hvor I vil høre Min stemme, der kalder jer til dom, og da vil jeres sjæl skulle stå til regnskab for 

sig selv og sin kropslige skal. Frygt mig ikke i den time, jeg er ikke uretfærdig, frygt jer selv! 

36 Når jeg har vist jer på jorden, at jeg er jeres Velgører, og at jeg elsker og tilgiver jer, tror I så, at I 

vil finde mig forandret, når I går ind i det åndelige liv? 

37 Når jeg søger jer og forfølger jer med så stor iver, når jeg taler til jer og sænker mig ned til det 

sted, hvor I er, er det fordi jeg ikke ønsker, at I skal miste jer selv i uendeligheden, når I forlader denne 

verden, at I er uden lys, at I søger Mig og ikke finder Mig, at selv om Jeg er meget tæt på jer, føler I Mig 

meget fjernt og hverken hører eller ser Mig. 

38 Lyt til min lære og anvend den. Salige er de af jer, som lever under store prøvelser, trængsler og 

bitterhed, og som alligevel beder for dem, der græder, idet I glemmer jer selv og beder for nationernes 

fred. For de, der handler på denne måde, vil finde lysets vej, der fører til det fuldkomne rige, og i deres 

domstime vil deres byrde være meget let. 

39 Jeg overøser din ånd med goder, så selv den trængende mand, der klagede over, at han ikke kunne 

udøve barmhjertighed, fordi han intet havde, i dag kan indse, at han har en uudtømmelig åndelig rigdom. 

40 Jeg taler til jer gennem et middel, der er Min Guddommelighed værdig: mennesket, og sandelig 

siger jeg jer, at denne forbindelse aldrig er blevet brudt. Jeg er "Det Evige Ord", som altid har talt og vil 

tale til sine elskede børn. 

41 Jo tættere mørket er i denne verden, jo mere intenst er det lys, jeg sender det, så menneskeheden 

kan genkende den sande vej. Hvis du allerede var udstyret, hvilken lyksalighed du ville føle, hvis du følte 

Min tilstedeværelse ved hvert skridt, hvert sted og i hvert eneste væsen! Du vil føle mig i dit hjerte, høre 
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mig i din ånd, genkende mig i alle mine gerninger, selv de mindste. I dag råber menneskeheden: "Min 

Gud, hvor er livets veje mørke!" uden at se, at Elias, den guddommelige budbringer fra den tredje æra, har 

oplyst vejene med Mit lys, og at I tydeligt kan se sporene af Mit Blod på dem. 

42 Mit kongerige står imod dit kongerige, jeg har rejst mig selv til at kæmpe imod verden. Men lad 

ingen blive forfærdet, for mit sværd er lavet af kærlighed, og mine hære er bevæbnet med fred og lys. Mit 

riges fjender vil blive besejret af kærlighedens universelle kraft; men med disse fjender mener jeg ikke 

mine børn, men deres ufuldkommenheder, deres ulydighed og deres synder, som jeg vil få til at forsvinde. 

43 Hvordan skal jeg bruge jeres våben af had og død til at ødelægge jer? Kunne jeg være ødelæggeren 

af mine egne børn? Er dette tænkeligt for Gud? Jeg siger jer: Se, her er jeres konge uden krone, uden 

scepter og uden kappe. Søg i mit ord, døm mig efter det, hvis du vil. Jeg siger jer, at Mit Rige er kommet 

tæt på jer i denne tid for at lære jer at tale fra ånd til ånd med jeres Fader. 

44 I er de rejsende, som vil få lov til at se det nye Jerusalem, den hvide og lysende by, som ikke er på 

jorden, fordi den er åndelig. Gå fremad, forbliv fast i troen, gå gennem stien fuld af bitterhed og prøvelser, 

indtil du når den store port, hvor du vil se Mig. Der vil jeg modtage jer og vise jer mit riges pragt, som er 

min herligheds kraft. For at hjælpe dig med at nå dertil, giver jeg dig min kærlighedsstav. 

45 I dag søger du Mit Ord for at styrke din sjæl, for du ved, at det er en gunstig tid til at gå 

spiritualiseringens vej. Ethvert menneske bærer vejen udstukket i sit hjerte, det skal blot ønske at finde 

den. Min kærlighed har vist sin kraft til alle mine børn, og mit lys har ikke efterladt nogen i mørke. 

46 Tusinder og atter tusinder af væsener lever i fortvivlelse og frygt. Men den tid vil komme, hvor I 

vil se dem stige op i lyset, fordi deres smerte vil føre dem ind på det evige livs vej. Mit lys falder ned over 

mennesker som guddommelig inspiration; men så opstår der tvivl i mennesker, og de tror ikke på, at det er 

Herrens stemme, der taler til dem, og det er fordi de endnu ikke har forstået den tid, de lever i. 

47 Min sæd, som består af kærlighed, sandhed, barmhjertighed, sundhed og fred, er beregnet til alle, 

der ønsker at så den. 

48 I, der hører mit ord gennem det menneskelige intellektorgan, er ikke de eneste, der modtager 

åndelige budskaber. Jeg ved, hvor andre af mine nye disciple er, dem, der forbereder sig i kærlighed til at 

modtage mine guddommelige tanker gennem inspiration, og som intuitivt ved, hvad tid det er. Vid, at jeg 

ikke har givet alle nåden til at modtage mit lys eller den åndelige verdens lys gennem den menneskelige 

hjerne. Nogle er blevet udstyret på én måde og andre på en anden. Men de vil alle være enige i sandheden, 

som er én, og de vil alle genkende hinanden i åndeliggørelse, i kærlighedens og barmhjertighedens 

gerninger for deres brødre. 

49 Menneskeheden ønsker at få besøg af en ny Messias, der kan redde den fra afgrunden, eller i det 

mindste at høre Guds stemme som en mands stemme, der lyder i vindene. Men jeg siger jer, det er nok at 

observere lidt eller at samle jeres sjæl i meditation for at give den følsomhed, og allerede nu vil I høre, 

hvordan alting taler til jer. Hvis det forekommer dig umuligt, at stenene taler, siger jeg dig, at ikke kun 

stenene, men alt, hvad der omgiver dig, taler til dig om din Skaber, så du kan vågne op fra dine drømme 

om storhed, arrogance og materialisme. 

50 Dette er enden på en tidsalder og begyndelsen på en ny tidsalder. Daggryets lys er allerede ved at 

komme frem, selv om nattens skygger endnu ikke er forsvundet. Miraklet er foran jeres øjne, men på 

grund af jeres hjertes hårdhed aner I det endnu ikke. Hvordan vil du komme ind i den indre stilhed, hvis du 

endnu ikke har angret dine overtrædelser? 

51 I har vænnet jer til den ondskab og laster, der omgiver jer. I ser manddrab, vanære og 

ægteskabsbrud som noget naturligt. Du kæmper mod dyden og skjuler laster for at fremstå ren i dine 

brødres øjne. 

52 Sandelig, siger jeg jer, menneskeheden vil finde vejen til lyset fra disse mørke. Men dette skridt vil 

ske langsomt. Hvad ville der ske med menneskene, hvis de på et øjeblik forstod alt det onde, de har 

forårsaget? Nogle ville miste deres forstand, andre ville tage deres eget liv. 

53 Folk, vent ikke, til I er i den åndelige dal, med at rejse jer og bringe nyheden om min manifestation 

blandt jer til verden. Dette budskab vil nå folkets hjerte, og det vil være begyndelsen på deres 

åndeliggørelse. 

54 Når folk bliver fornyet, vil de føle mit nærvær og min kærlighed i deres hjerter. 
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55 O Mine små børn, I kan ikke forestille jer den guddommelige længsel, hvormed jeg nærmer mig 

jeres hjerte! Jeg kommer for at tale med jer, for at glæde mig over at se jer ved mit bord. Da I endnu ikke 

har lært at hæve jer selv til mig, kommer jeg ned til jer. Jeg vil aldrig holde op med at elske dig, jeg vil 

aldrig blive træt af at se på dig med ømhed. 

56 Denne form for at høre mig gennem en menneskelig tolk vil slutte, og timen vil slå til, når Faderen 

ringer med klokken for at kalde jer til forsamlingen for at høre dette ord for sidste gang. 

57 1950 nærmer sig, det år, efter hvilket I ikke længere vil høre mig. Tro ikke, at dette folk vil få 

hvile, når den sidste klokke har lydt. Tværtimod vil dette være det første øjeblik i jeres kamp, i det store 

dagsværk, som I så vil påtage jer. 

58 I dag er I som mine disciple fra den anden æra, da de omgav Mesteren, lyttede til hans 

undervisning og betragtede hans gerninger. Det var Mesteren, som talte til folkemængderne, som gjorde 

undere blandt de trængende, som vejledte og korrigerede dem, og som forsvarede dem. Men han havde 

bebudet sin afrejse for dem, og de vidste, at de ville blive efterladt i verden som får blandt ulve. 

59 Hvor de dog frygtede denne time! Og da det øjeblik, hvor de skulle skilles, kom, blev de efterladt 

alene på jorden. Men Mesteren stod ved deres side fra sit rige, hans Ånd opmuntrede dem i hver eneste 

time og opfyldte alle sine løfter uden undtagelse. 

60 Hvorfor venter I, som ved, at denne form for Min manifestation vil komme til en ende, ligegyldigt 

på det år 1950? Hvorfor tror du, som allerede er træt, at du efter den tid endelig vil kunne læne dig tilbage 

og sove? Husk, at I i dag kun er små børn, som senere vil blive mestre! Men frygt ikke for at få din opgave 

løst, husk på, at da jeg dengang var blandt mine disciple, var de også begyndere i min undervisning. 

61 Ved en lejlighed sagde jeg til Andreas, som var en af mine tolv apostle: "Tror du på mig?" "Ja, 

Mester," svarede han mig. "Tror I, at I kan helbrede de syge i mit navn?" "Ja, Herre, jeg tror, at jeg kan 

gøre det." "Nå", sagde jeg til ham, "gå den vej, der fører til Jeriko, og du vil finde en syg person på den. 

Helbrede ham i 

Mit navn, og meld det derefter til Mig." 

62 Andreas begav sig ud på sin rejse, og undervejs fandt han den syge mand, som var spedalsk, og 

sagde til ham: "I Kristi navn, min Herre og mester, bliv rask!" Men den spedalske så kun trist på ham uden 

at føle nogen bedring. For anden og tredje gang sagde Andreas mit navn; men den syge blev ikke rask. - 

Disciplen vendte dybt fortvivlet tilbage til mig og sagde ydmygt til mig: "Mester, den syge mand blev ikke 

rask, han blev ikke ren fra sin spedalskhed. Min tro på dig var ikke tilstrækkelig. Men jeg har forstået, at 

det, du gør, kan vi ikke gøre. Desuden er den pågældendes sygdom uhelbredelig." 

63 Så sagde jeg til ham: "Andreas, følg mig!" og førte ham hen til den syge, som jeg kun rørte med 

min hånd, og til hvem jeg sagde: "Bliv rask!" Den spedalske blev straks ren. 

64 Andreas spurgte mig, skamfuld og samtidig forbavset, hvordan dette kunne ske, og jeg svarede 

ham, at barmhjertig kærlighed gør mirakler, og at han ikke kunne opnå det, fordi han tvivlede på denne 

kraft og var tilbageholdende med at røre ved den spedalske. Og dog, hvor mange syge mennesker, og 

blandt dem hvor mange spedalske, helbredte Andreas, min elskede discipel, ikke senere! 

65 Jeg vil få jer til at forstå, at i denne tid med min forkyndelse udvikler I jeres gaver, og at jeg vil 

rette jer, hvis I fejler. Men jeres bedste frugter vil komme, når I har hørt mig. 

66 Intet ufærdigt eller ufærdigt skal ånden efterlade på jorden. 

67 Det, jeg siger til jer, bliver kun hørt af nogle få, men det vil nå alle hjerter. Når Mit Ord om den 

Anden Tidsalder spredes over hele jorden, vil det fra denne tid være som en gødningsregn for den sæd, 

som Jeg såede før. 

68 Tro ikke, at I er det eneste middel til at gøre Min Lov kendt for folk. Men det er nødvendigt, at I 

udfører den opgave, der er jeres, for I er en del af mine guddommelige planer. Bagvaskelse eller 

ydmygelse bør ikke skræmme dig. Forestil dig den måde, som din Herre vandrede på jorden på. Jeg er 

Vejen, Sandheden og Livet; jeg er Porten. 

69 Det er på tide, at I lader Min Undervisning skinne gennem jeres gerninger, så Mit Navn kan lyde i 

jordens mest skjulte hjørne. Nogle vil være forløbere for andre, ligesom Elias har været min forløber 

gennem tiderne. 

70 Hvis du går på min vej, vil du ikke føle træthed, og du vil heller ikke komme udmattet til mig. Jeg 

har udgydt mit lys på denne vej gennem dette ord, som jeg giver jer ved hjælp af stemmebæreren, et ord, 
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som I snart ikke vil høre mere. sæt dybe spor af dine skridt på denne vej, så at retfærdigheden kan ske i 

morgen, når du bliver taget til mine gode disciple, og så dit eksempel kan tjene som et incitament for dem, 

der kommer efter mig. Jeg venter på dig i evigheden; derfor er det aldrig for sent at komme til mig. 

71 I Mit Blod vil I vaske alle jeres pletter væk, for hvad betyder Mit Blod andet end kærlighed? Jeg 

vil se jer leve i mit skød, på det højeste punkt på stigen til fuldkommenhed, efter at I har krydset de tørre 

og øde ørkener i jeres forsoning, efter at I har undgået jeres lidenskabers faldgruber, og efter at I har reddet 

jer selv fra det brusende havs bølger. Smerten vil gå over, kampene vil gå over, og til sidst vil du nå frem 

til det hjemland, hvor sand fred bor - en lykke, som det menneskelige hjerte aldrig har forestillet sig, og 

hvor lyset fra uendelig visdom skinner. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 62  
1 Mine elskede disciple, jeg kommer for at bekræfte jer, at alt det, som jeg tidligere har sagt til jer, 

nu bliver til virkelighed. På samme måde skal det, som jeg har forudsagt jer i denne epoke gennem 

menneskets sindets organ, ske. Dette er grunden til, at troen er genoplivet i disse skarer, som i første 

omgang kom for at undersøge Mit Ord for at finde ud af, om det var sandt, at den Guddommelige Mester 

gav Sine børn Sin kærlighedslære, og som derefter helligede sig selv til at studere og undersøge (læren) for 

straks at bringe denne lære til menneskeheden. 

2 Du begynder at elske alt det, der er værdigt for dit hjerte og din ånd, der er renset for lidenskaber, 

og umærkeligt holder du op med at elske alt det, du tidligere stræbte efter i verden. - Således taler 

Sandhedens Ånd til jer i denne tid, hvor han gør sit ord kendt gennem uuddannede, simple og syndige 

skabninger. I har opført små og fattige mødesteder i de fjerneste hjørner af byer og landsbyer, og i dem har 

folk samlet sig, ivrige efter at høre min undervisning. 

3 Engang hørte folket Jesus tale i landsbyerne, ved flodernes bredder og i det åbne land, indtil det 

øjeblik kom, hvor Mit værk skulle fuldføres, og Jeg gik ind i Jerusalem, den by, hvis navn for altid er 

forbundet med Mesterens navn. Men dette folk ville ikke lade mig gå bort, ikke fordi de elskede mig, men 

fordi de ville dræbe ham, der bragte dem budskabet om en højere lære end den, de hidtil havde modtaget 

fra deres Herre. 

4 Nu siger Kristus til jer: "Jeg er porten til det nye Jerusalem. Salige er alle dem, der går ind i den 

lyse og hellige by gennem den, for de skal heller aldrig forlade den - men ikke fordi de møder døden, 

tværtimod, de skal finde evigt liv der. 

5 Mens jeres kroppe sænkes ned i jorden, i hvis skød de vil blande sig med den for at gøre den 

frugtbar - for selv efter døden vil de fortsætte med at være styrke og liv - vil jeres ånd, som er over jeres 

væsen, ikke forblive i jorden, men den vil bevæge sig med sjælen for at vise sig for den som en bog, hvis 

dybe og kloge lære vil blive studeret af sjælen. Der vil din sjæls øjne åbne sig for sandheden, og på et 

øjeblik vil du vide, hvordan du skal fortolke det, du ikke har været i stand til at forstå i et helt liv. Der vil 

du forstå, hvad det vil sige at være Guds barn og din næstes bror. Der vil du forstå den 

Du vil forstå værdien af alt det, du har besiddet, du vil føle beklagelse og anger over de fejltagelser, du har 

begået, over den tid, du har mistet, og de smukkeste beslutninger om at rette op på det, du har gjort, vil 

blive født i dig. 

6 Det var nødvendigt for mig at komme til jer på dette tidspunkt med en detaljeret og fuldstændig 

instruktion for at opklare mysterier og fjerne uvidenhed, så I kunne kende alle de gaver, som jeres Fader 

har udstyret jer med. Uden denne viden og uden denne udvikling ville I ikke have været i stand til at 

komme tættere på mig, og I ville konstant have vandret rundt i jeres hav af usikkerhed. 

7 Du har ikke været i stand til at bruge de åndelige gaver og kræfter, du har, på grund af din 

uvidenhed. Men når de har manifesteret sig på en spontan og naturlig måde hos et af mine børn, har der 

altid været nogen til stede til at erklære ham for unormal eller til at tillægge ham okkulte og unaturlige 

kræfter. 

8 Stakkels menneskeheden, som - selv om den har den sande Gud som Gud - hverken kender ham 

eller forstår ham, ligesom den ikke har kunnet genkende sig selv, fordi den bærer en mørk bandage for 

øjnene på grund af sin religiøse fanatisme - som følge af den urene og ufuldkomne tilbedelse af Gud, som 

altid har været en hindring for dens åndelige opstigning og udvikling. Men jeg, som er sjælenes sande og 

eneste hyrde, som er i stand til at føre dem til det hjem, som min barmhjertighed har bestemt for dem - jeg 

går efter de fortabte får for at føre dem ind på lysets vej, som fører til den himmelske indhegning. 

9 Derfor viser jeg jer en ny side i Det Sande Livs Bog. 

10 Jeg vil ikke tage noget fra dig, tværtimod overlader jeg dig alt. Det er endnu ikke tid for mig at 

komme til høsten. 

11 Jeg lærer jer med Min guddommelige lære at dyrke jorden, og når I har gjort fremskridt i studiet og 

kendskabet til Min Lov, skal I gøre det kendt for jeres brødre, sammen med vidnesbyrd om jeres gerninger 

af kærlighed og barmhjertighed. Jeg vil følge dine skridt fra evigheden og vogte dit frø. Når tiden er inde, 

vil du give mig din høst. 
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12 I lever i en tid med prøvelser. Der går ikke en time af dagen, hvor du ikke er under en eller anden 

prøvelse. Under byrden af disse bespotter det verdslige menneske, og den overraskede discipel spørger sig 

selv: "Hvorfor føler jeg mig tynget af prøvelsernes byrde, selv om jeg følger Mesterens spor? - Men 

Mesteren svarer dig: Den, der følger mig, skal bære et kors, og jo mere samvittighedsfuldt han holder sig 

til mig og efterligner mig, jo mere bittert bliver hans bæger. For hvad ville I være uden prøvelser? Hvornår 

vil du komme til mig? 

13 Åndens velsignelse er for dem, der bærer deres korsets byrde på deres skuldre og har et blik, der 

tilgiver dem, der fornærmer dem, et trøstende ord til dem, der lider, og en hånd, der velsigner alle, der 

krydser deres vej. 

14 Nåden vil komme til dem, der på deres livs smertefulde vej er i stand til at rejse sig med 

overgivelse, når de falder, og som uden at kaste korset af sig for deres mission når toppen af bjerget 

sammen med ham. For disse vil have fulgt deres Mester i deres liv og vil være sammen med ham i hans 

rige. 

15 Tro ikke, at Kristus, fordi han var Gud inkarneret, blødte og døde uden at føle smerte i sin smerte. 

Sandelig, siger jeg jer, Kristi smerte var virkelig, og der har ikke været nogen smerte som den før eller 

siden. Det var i hans kød, at smerten var så intens, at han råbte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt 

mig!" 

16 Lidelsens bæger vil også blive givet til dig. Afvis den ikke, for du vil aldrig blive sendt en prøve, 

der overstiger din styrke. 

17 Jeg vækker jer med mit lys, og på samme måde vil jeg vække de forskellige samfund med 

sandheden i dette ord. 

18 Min barmhjertige kærlighed har oplyst alle ånder i denne tid, og spørgsmål og uro er brudt ud i 

dem. Mænd og kvinder rejser sig for at søge efter lys, fordi de føler sig som skibbrudne midt i en storm. 

19 Alle - lige fra videnskabsmænd, der er faret vild i livets hav, til dem, hvis sind er uuddannede - 

føler den nye æra komme. Hvor mange af disse mennesker vil, når de søger Mig, komme til dig for at 

spørge, hvad Mesteren lærte dig! Ikke alle vil komme ydmygt, nogle vil kræve beviser for at tro, og andre 

vil true dig! Dette er den tid, som I skal være forberedt på, dette vil være en mulighed for at gøre jer 

fortjent til at stå foran jeres Herre. 

20 Du skal tale, som jeg har lært dig. Fra dine læber må der ikke komme klingende ord uden indhold, 

sådan som mennesker bruger dem. Lad kun ydmyge, enkle og oprigtige ord komme ud af din mund, så vil 

de bevæge hele hjertet hos den, der modtager dem. - Gør jer også værdige til at Jeg vil afsløre de 

hemmeligheder for jer, som venter på at komme frem i lyset i Mit skjulte hjertekammer. Opmuntrer jer 

selv i Mig, viger ikke tilbage for noget. 

Det er ikke min vilje, at mennesker skal lukke jeres mund og lukke munden på mit folk ved at sprede frygt. 

21 Værdsæt de prøvelser, I har udstået, så I ikke frygter de prøvelser, der skal komme. Du har besejret 

Farao, du har overvundet de afguder, som du plejede at tilbede, som om de var din Gud. I har glemt 

traditionerne og holdt loven, idet I har afvist religiøs fanatisme. Men i denne kamp er din ånd blevet 

styrket. 

22 Giv ikke din krop mere betydning, end den i virkeligheden har, og lad den ikke tage den plads, 

som kun tilhører din ånd. 

23 Forstå, at kropsskallen kun er det redskab, du har brug for, for at ånden kan manifestere sig på 

jorden. 

24 Du bør gå på arbejde klædt i ydmyghed for at udføre din opgave, så vil du blive overrasket over at 

se, hvordan en mystisk kraft sørger for og forbereder alt på din vej. Hvis du placerer frøet af Min lære i et 

hjerte, vil du ligeledes opdage, at det - selv før du kommer til det - allerede er blevet gjort opmærksomt og 

modtageligt for det, og at det derfor var i stand til at modtage frøet i sit hjerte. 

25 Fortvivl ikke over at markerne er golde i denne tid. Du må ikke miste modet, når du under 

såningen af et frø opdager, at der kun er sten under jorden. Kæmp selv mod stenene! Jeg giver dig 

redskaberne til at gøre det. Hav tro, og jeg lover at give mig til kende, hvor du har brug for mig. 

26 Hold øje, for mennesker vil forberede sig og slutte sig sammen i store og magtfulde grupperinger 

uden at vide, hvorfor de gør det. Men du ved, at de er på jagt efter Min Tredje Åbenbaring, på jagt efter 
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Ham, som lovede at vende tilbage til dem. De vil søge i de tidligere testamenter efter lys i håb om at finde 

et ord, der vil bekræfte deres overbevisning om, at dette er tiden for Mit genkomst som Helligånden. 

27 Folk spørger mig og siger til mig: "Herre, hvis du eksisterer, hvorfor manifesterer du dig så ikke 

blandt os, selv om du til andre tider er kommet ned til vores jordiske verden? Hvorfor kommer du ikke i 

dag? Er vores gudløshed nu så stor, at den forhindrer dig i at komme os til hjælp? I har altid søgt efter de 

fortabte, de "blinde", de "spedalske" - nu er verden fuld af dem. Vækker vi ikke længere din medfølelse? - 

Du sagde til dine apostle, at du ville vende tilbage til folket, og at du ville give tegn på din genkomst, som 

vi nu mener at se. Hvorfor viser du os ikke dit ansigt?" 

28 Se, sådan venter menneskene på mig uden at føle, at jeg er iblandt dem. Jeg er foran deres øjne, og 

de ser mig ikke, jeg taler til dem, og de hører ikke min stemme, og når de endelig ser mig et øjeblik, 

fornægter de mig. Men jeg fortsætter med at vidne om mig, og dem, der håber på mig, vil jeg fortsat 

forvente. 

29 Men sandelig, tegnene på Min åbenbaring i denne tid har været store, selv menneskenes blod, der 

er udgydt i floder og har vandet jorden, har indikeret tiden for Min tilstedeværelse blandt jer som den 

Hellige Ånd. 

30 Alt blev skrevet i De Syv Seglers Bog, som er i Gud, og hvis eksistens blev åbenbaret for 

menneskeheden gennem apostlen og profeten Johannes. Indholdet af denne bog blev kun åbenbaret for jer 

af det guddommelige lam, for hverken på jorden eller i himlen var der en retfærdig ånd, som kunne 

forklare jer de dybe mysterier om Guds kærlighed, liv og retfærdighed. Men det guddommelige lam, som 

er Kristus, løsnede de segl, der lukkede Livets Bog, for at afsløre indholdet for sine børn. Og nu blev Elias 

sendt som repræsentant for den tredje æra og som forløber for min manifestation blandt mennesker for at 

forberede jeres sind på at forstå denne åbenbaring. Det var ham, der satte den første sten i Helligåndens 

Tempel, og som åbenbarede for jer, at I befinder jer i det sjette Seglets tid, og at alle, der vil høre og se 

disse manifestationer, vil blive vidner for menneskeheden, som de skal overbringe Min sandhed til, og 

som med deres gerninger vidner om Min manifestations virkelighed. 

31 De første sind, gennem hvilke dette lys manifesterede sig, blev forberedt af Min nåde. Men for at 

være værdig til Min manifestation bad de og forblev i tro, ærbødighed og ophøjethed. Blandt dem var Min 

søn Roque og Min tjener Damiana - stemmebærere, gennem hvem først Elias i ham og derefter Det 

Guddommelige Ord i hende annoncerede menneskeheden den tredje æra. Gennem deres mægling 

begyndte jeg at indkalde Israels børn og at udpege de udvalgte fra hver stamme. 

32 Siden da har nogle af mine børn forsøgt at slukke dette lys. Men sandelig, siger jeg jer, ingen vil 

kunne gøre dette, for den sjette lysestages lys kommer fra Gud. De, der ønskede at bekæmpe dette lys, har 

tværtimod tændt dets flamme. 

33 Så studer Min lære og fortæl mig, om alle disse profetier kunne være gået i opfyldelse i et religiøst 

samfunds skød. 

34 Med kærlighedens og livets ord har jeg lært jer en perfekt tilbedelse af Gud, og I har lært en ny 

forening med jeres Fader at kende, som forbereder jer på den perfekte forening af ånd til ånd. 

35 Åndens evner er blevet åbenbaret for jer, og I har forstået, at I har en arv, selv om I ikke vidste det, 

selv om I har en arv. Jeg overbeviste jer om Min tilstedeværelse ved at give jer de fordele på jeres livsvej, 

som kun Min barmhjertighed kan opnå - både for jeres fysiske helbred og for jeres moralske; for kun 

troens lys vil lade jer nå til slutningen af jeres åndelige vej af oprejsning. 

36 I dag modtager jeg fra hvert af mine børn deres offer og deres bønner. 

37 Ryst trætheden af dig fra sjæl og krop, for du skal stadig gå og arbejde. Smertens tid er faldet 

sammen med min ankomst, så I ikke bliver forladt. Hvilken glæde vil de opleve, som modvirker livets 

lidelser med at praktisere Min lære! 

38 I denne tid vil jeres hjerte lære at slå i kærlighed til andre, for I vil kende jer selv i sandhed som 

brødre i Gud. Hånden fra den, der elsker, vil være stærk til at løfte den faldne op. Den klippe, der føler min 

barmhjertigheds berøring, vil sprøjte uudtømmeligt vand frem. 

39 I dag er dette folks børns læber stadig lukkede, og de forkynder ikke for verden, at Kristus Rabbi 

er vendt tilbage. Men din dumhed må ikke vare længere, ellers vil du i morgen græde over din ulydighed. 

40 I tror virkelig, at jeres værker vil fortsætte som frø for fremtidige generationer, og at I måtte gå 

gennem lidelsernes smeltedigel for at rense jer selv og for at I kunne forstå de gaver, jeg har givet jer. 
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Mange af jer måtte vaske jer i renselsesvandet. Stemmebærerens sind blev renset, hjertet hos den, der 

skulle vejlede folk, hånden hos den, der skulle helbrede de syge, det åndelige syn hos dem, der skulle gå 

ind i det hinsides for at profetere. 

41 Smerten, bægeret af bitterhed og prøvelserne i jeres liv har styrket jer til at modstå den kamp, der 

nærmer sig. For sandelig siger jeg jer, at jeres tro, jeres åndelighed og jeres tålmodighed vil blive sat på 

prøve af menneskeheden. Dette siger jeg ikke kun til dem, der lytter til mig nu, men til alle dem, der, selv 

efter denne manifestations tid, rejser sig og tager deres kors op for at følge mig. 

42 Beklæd jer med mildhed, med barmhjertighed og ydmyghed, så I kan blive anerkendt som mine 

disciple. Hvis I virkelig opfører jer som Jesu disciple, vil selv farisæerne, når de nærmer sig jer skjult 

under en maske for at angribe jer, blive blide lam i lyset af jeres eksempel på ulve. 

43 Jeg ønsker at frelse dig med mit lys. Der er ikke nogen, der i dag kan sige, at han allerede er frelst. 

Sandelig, siger jeg jer, hvis jeg i denne tid ville tilbyde jer frelse for en retfærdig, ville I være fortabte, for 

I kunne ikke præsentere en retfærdig for mig. 

44 Menneskeheden er skibbruden midt i en storm af synder og laster. Det er ikke kun mennesket, der, 

når det bliver voksent, pletter sin sjæl ved at lade sine lidenskaber udvikle sig. Selv et barn i sin spæde 

barndom oplever, at den båd, det sejler i, kæntrer. Mit ord, der er fuld af åbenbaringer, rejser sig midt i 

denne menneskehed som et kæmpe fyrtårn, der viser den sande vej til de skibbrudne og genopliver håbet 

hos dem, der var tæt på at miste troen. 

45 Der står skrevet, at "alle øjne skal se mig", for åndeligt set skal alle kende min sandhed. De blinde 

vil åbne deres øjne for lyset og se Elias føre store skarer ind i mit nærvær. Den vantro verden vil blive 

overvældet af denne slags vidnesbyrd, af overraskelser og beviser, og mens nogle vil fornægte mig og 

holde Skrifterne frem som beviser, vil andre glæde sig, fordi de vil se timen for opfyldelsen af mange 

profetier, som jeg har annonceret gennem mine profeters mund og gennem Jesu mund. 

46 De, der venter på Mit komme i deres kirkers skød, aner ikke engang, på hvilken måde og hvor Jeg 

giver Mig til kende, selv om Min manifestation har gjort sig gældende gennem talrige begivenheder. Som 

et lyn, der opstår i Østen og går ud i Vesten, sådan er det med mit komme. Men min Ånds vibrationer og 

refleksioner er blevet forvandlet til menneskers ord blandt jer, så I kan forstå, hvem han er, som bankede 

på døren til menneskers hjerter, og hvorfor tegnene blev givet. 

47 Jeg ønskede at gøre Mig selv kendt gennem uuddannede, enkle sind, fordi de er fri for fordomme 

og forvrængede fortolkninger af Min lov, og derfor er de bedst egnede til at formidle Mit Ord i den største 

renhed. Dette ord vil blive diskuteret lidenskabeligt af menneskeheden, selv om de ønsker at lægge et slør 

af ligegyldighed over det. For det vil være det eneste på nuværende tidspunkt, der vil kaste lys over mange 

mysterier og mange fejltagelser. 

48 Sandelig, siger jeg jer, efter 1950 vil jeg med Min Magt og Min Retfærdighed ramme alle de 

kirkelige ritualer, der fejres i verden, og hvis deres præster og præster ikke vågner op ved dette 

opvågningskald, vil Jeg tale til dem ved at bruge mindreårige. Ligesom nationerne er blevet ramt af Min 

Retfærdighed, vil de forskellige trosretninger også blive udsat for prøven. Enhver krone, scepter, titel og 

hierarki vil blive dømt. 

49 Mennesker, hvor gemmer I de ord og den lære, som jeg har givet jer med så megen kærlighed? 

Tænk på, at dette ord har været den guddommelige kærtegn, hvormed jeres Fader har vækket jer i denne 

tid. Eller vil du vente på, at naturens uhæmmede kræfter vækker dig fra din dvale? 

50 Faderen ønsker ikke at vise sig for sit folk med bebrejdelse, men at velsigne deres gerninger; men 

endnu er der ikke nogen hensigt om fornyelse blandt jer, og det er fordi I ikke har været i stand til at forstå 

al den kærlighed, som jeres Mester har vist ved at trække jer ud af snavset for at klæde jer med sin nåde. 

51 Hører I ikke Åndens stemme, der fortæller jer, at I er disciple i den tredje æra? Lyt til den stemme 

og rejs jer selv op! Din Mester har med sin lidelse, sin undervisning og sit eksempel allerede skrevet den 

lov, som du skal følge, ind i menneskers hjerter. Apostlene, disse martyrer, kæmpede for dyrkningen af 

Min Læres sæd. Kæmp nu for morgendagens generationer, for fra denne sæd vil I høste den modne frugt, 

som vil give jeres sjæl fred og lykke. 

52 Kærlighed til jeres Gud, barmhjertighed over for jeres brødre og ønsket om fuldkommenhed skal 

føre jer til at praktisere Min instruktion. I skal ikke have brug for smerte eller frygt for min retfærdighed 

for at anspore jer til at arbejde, for så vil jeres fortjenester ikke være sande i mine øjne. 
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53 Lad det være op til andre folkeslag at vågne op til den nye tid, når de ser lande blive ødelagt af 

vandfloder, nationer ødelagt af krig og pest ødelægge liv. Disse folk - som er blevet arrogante i deres 

videnskaber og er blevet lullet i søvn af deres religioners pragt - vil ikke genkende mit ord i denne 

uanselige form, og de vil heller ikke føle min åbenbaring i ånden. Derfor skal jorden først rystes, og 

naturen vil sige til menneskene: "Tiden er gået, og Herren er kommet til jer. - For at menneskeheden kan 

vågne op, åbne øjnene og bekræfte, at det er mig, der er kommet, skal menneskets magt og arrogance først 

rammes. Men jeres opgave er at våge, bede og forberede jer. 

54 Nogen siger til mig i sit hjerte: "Herre, hvordan er det muligt, at du - selv om du elsker os så højt - 

lader os føle din retfærdighed på denne måde?" Til dette svarer jeg dig: Hvis Min retfærdighed ikke mødte 

dine gerninger på denne måde, ville du være uigenkaldeligt tabt. Hvis jeg tillader smerte og død, er det 

fordi smerte renser sjælen og døden fornyer den. Hvorfor skulle I ikke drikke lidelsens og dødens bæger, 

skønt I selv har skabt det? Sandelig, siger jeg jer, smerten og døden i kødet er mindre frygtelig end den 

smerte og død, som sjælen føler af anger eller sorg over at have fornærmet sin Skaber med sine 

overtrædelser. 

55 Du lytter uden at forstå. Overlad ikke hele ansvaret for at forstå Mit Ord enten til ånden alene eller 

til det jordbundne sind alene, uden at de hver især tager deres del af ansvaret. Lad det være 

samvittigheden, der bestemmer, hvad den ene eller den anden er ansvarlig for. 

56 Når I oplever, at jeg er kommet til jer fuld af fred, bliver I så ikke grebet af medfølelse ved tanken 

om de af jeres brødre, som ikke har et øjebliks fred? Ville det ikke glæde jeres hjerter, hvis jeg fortalte jer, 

at jeres brødre kan vågne op til lyset gennem jeres bønner og tanker, der er indhyllet i barmhjertighed? 

57 Dengang kom Faderen for at frelse sine børn; i nutiden er det folk, der skal frelse hinanden gennem 

den kærlighed, som deres Fader lærte dem. 

58 Min barmhjertighed har bygget en bro mellem mit rige og jorden. Denne bro er mit folk; gennem 

den vil folk nå det forjættede land. 

59 Jeg har spredt Min Visdom blandt Mit folk, Maria har udgydt Sin Kærlighed i jeres hjerte - men 

hvor er denne Kærlighed og denne Visdom, som I stadig ikke tilbyder Mig? Hvad gør du med det, du 

modtager fra den guddommelige barmhjertighed? I tvivler et øjeblik, fordi jeg kommer i ånd; føl mig i 

denne form, for sandelig siger jeg jer, at I aldrig mere vil have mig som menneske igen. 

60 Gennem stemmebærerens mund hører I Mit Ord, og denne stemme har givet et kald til dem, der er 

faret vild, idet de løber efter verdens mennesker, glæder og skatte og tror, at de finder bedre steder end 

dem, Faderen har bestemt for hvert af sine børn. Disse børn er kommet ind i Mit nærvær med flossede 

"klæder", med væmmede hjerter og med mærker på hele deres væsen efter materialismens rus. - Når 

Faderen spørger jer om jeres klædning, så forstå, at det er den menneskelige værdigheds klædning, som er 

hvid og ren, og derfor skal I altid præsentere den for Mig. 

61 Mange vender nu tilbage til mig. Er det, fordi de elsker mig? Nej, grunden er, at verden på et 

tidspunkt ikke kunne tilbyde dem, hvad de bad om. Så huskede de, at jeg eksisterer; men jeg accepterer 

dem. For nu, når de hører Mig, omvender de sig fra deres synder, og kærligheden til deres Fader fødes i 

deres hjerte. Mit ords lys vil være som en ny daggry i mine børn, og deres fortid vil være som nat, når det 

er forbi. 

62 Sluk din tørst helt og hold dig for øje, at dit ord meget snart skal slukke din brors tørst. Hvis I 

stadig føler jer tørstige, selv om I hører Mig og drikker af denne vin, er det fordi jeres hjerte begærer 

verdens herligheder. Kun Mit yderst tålmodige og kærlige Ord vil være i stand til at udføre miraklet med 

din forvandling, og så vil du virkelig være værdig til at gå din vej og bringe Min instruktion til dine 

brødre. Ydmyg ikke nogen og nægt ham ikke Min barmhjertighed, giv ikke nogen en fordel, for så ville I 

ikke have Mig som eksempel. Tror I, at Mit Blod, der blev udgydt på korset, ikke længere falder på nogen 

af synderne? 

63 Da Johannes Døberen annoncerede, at Himmeriges Rige var nært forestående, var hans profeti til 

alle. Denne profet og Kristi forløber har været iblandt jer i denne tid. Han kom før Min stråle 

manifesterede sig gennem det menneskelige forståelsesorgan, og han kom også for at annoncere, at 

Helligåndens komme var meget nær. Hans forkyndelse, hans profeti var til alle uden undtagelse, og I har 

kendt ham i denne tid under navnet Elias, for denne ånd er den samme som den profet, der har været hos 

menneskene i alle tider, og han er den forkynder, der har forberedt Herrens veje. Derfor byder jeg jer alle 
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velkommen, for jeg kom uden at dømme synder og uden at ydmyge den, der har besudlet sig mest. De skal 

være blandt dem, der elsker mig mest inderligt, for deres overtrædelser var mange, og alle blev tilgivet. 

64 Den "stjerne", som indikerer Mit nærvær og Mit ord, er kun blevet "set" af almindelige mennesker. 

Kongerne og videnskabsmændene har sovet i deres storhed og har ikke været i stand til at opdage det 

guddommelige lys i himmelhvælvingen for derefter at drage ud og følge det som de magikere i Østen, der 

forlod alt for at nå det himmelske lys, der fortalte verden om Frelserens komme. Hvis de lærde ville søge 

mit lys, og hvis de, der lever i stor rigdom, ville praktisere noget af min lære, ville de føle mit nærvær i 

deres hjerter. 

65 Jeg har engang fortalt jer, at det er lettere for en kamel at gå gennem et nåleøje end for en rig 

fattigmand at komme ind i himmeriges rige. I dag fortæller jeg jer, at disse hjerter må frigøre sig fra 

selviskhed og udøve aktiv næstekærlighed over for deres brødre, så deres sjæl kan gå gennem frelsens 

smalle vej. Det er ikke nødvendigt at frigøre sig fra besiddelser og rigdom, men kun fra selviskhed. 

66 Hvor mange af jer har ikke engang været ejere af en formue på jorden, og I har glemt jeres næstes 

elendighed og behov. Da din sjæls domstime kom, følte du så, at omfanget af dine synder var så stort og 

den åndelige port så snæver, at du indså, at du ikke kunne komme igennem. 

67 I dag er det ikke en skat af materielle goder, som I skal dele med de trængende. Jeres rigdom i 

denne tid består af lys og åndelig viden, og derfor kan I betragte jer selv som åndeligt rige. Men tænk over: 

Hvis det er en alvorlig overtrædelse over for Gud at nægte din broder verdens rigdomme og holde fast ved 

dem, hvad betyder det så at nægte ham nådegaverne, som aldrig bliver mindre, uanset hvor meget du giver 

af dem? Hvad bliver retfærdigheden for disse rige åndelige mennesker, som viser sig så selviske? 

68 Jeg har bestemt dig til at give menneskeheden stor undervisning gennem din formidling. Sandelig, 

siger jeg jer, dette folk er ikke blevet dannet ved et tilfælde, og der er ikke tilføjet et eneste hjerte ved et 

tilfælde. De hundrede og fireogfyrre tusinde, der skal gå på arbejde i ånd og legeme, skal være som en 

åben bog fuld af lys, erfaring og reparation. 

Derfor rører jeg deres sjæl gennem samvittigheden, og sandelig siger jeg jer, at hvis de ikke omvender 

sig om dagen, vil de gøre det ved mørkets frembrud. Men de vil vende deres blik opad mod Faderen og 

derefter gå den vej, der fører til opfyldelse. 

69 Jeg giver jer stadig en periode mere tid til at tænke over jeres mission og forberede jeres hjerte. Jeg 

sender jer ud i denne tid, så I kan vidne om min sandhed. Det sjette segl taler, dets lys spreder sig, dets 

mysterium bliver opklaret. Kald mænd, kvinder og børn til at høre Mit Ord, for år 1950 vil komme, og 

Min stemme vil ikke længere kunne høres i denne form. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 63  
1 Hvorfor ryster dit hjerte af frygt, når du hører mit ord som dommer? Åh, hvis I dog altid var bange, 

men ikke for straf, men for skam over at såre Mig og besudle jer selv. Hvor meget godt ville du ikke opnå 

for din sjæl! 

2 Jeg har sagt til jer, at I skal gøre jer værdige til Min tilstedeværelse i denne manifestation, så I ikke 

skal lukke Min barmhjertigheds porte. 

3 Jeg er perfekt, og jeg forventer perfektion af dig. Kun på denne måde kan du nå toppen af bjerget. 

Til dette giver jeg jer tid, lys og styrke. 

4 På denne dag, som menneskene dedikerer til mindet om dem, der er gået bort i det hinsides, og 

som de fejlagtigt kalder de dødes dag, giver jeg jer, at disse væsener må kontakte jer, så de kan give jer 

beviser på, at de er i live. De vil fortælle dig, at ligesom du har fået åndelige missioner at udføre på jorden, 

så udfører de også vanskelige missioner i den åndelige dal. 

5 Du skal ikke græde over disse væsener, du skal ikke belaste dem med dine materielle bekymringer, 

du skal ikke mangle respekt for dem. Lad dem kommunikere med jer, modtag deres budskab og deres 

gode råd i jeres hjerter, og lad dem derefter gå i fred til den verden, hvor de bor, og hvorfra de våger over 

jer. Denne nåde ved at høre dem vil snart gå over. Bagefter vil I kun føle deres tilstedeværelse i jeres 

hjerter. 

6 Mens jeg forener jer, ikke kun med alle, der bor på jorden, men også med dem, der bor i andre 

verdener, føler mange af nationerne ikke mit nærvær, fordi de er involveret i deres krige. Men uden at vide 

det, opfylder de mit ord fra den anden æra, hvor jeg meddelte jer, at jeg ville vende tilbage, når disse 

begivenheder indtraf i menneskeheden. 

7 Gå i gang med arbejdet, udforsk dette ord med iver. Hvad ville der ske med jer, hvis I ikke længere 

kunne høre det, hvis disse munde blev bragt til tavshed før den fastsatte tid? Hvilken instruktion vil du 

give til dem, der endnu ikke er kommet, da jeg endnu ikke har givet jer alle mine åbenbaringer? 

8 Hold ud i din fornyelse, se, bed og lær. Lyt til mig så meget du vil, men væn dig ikke til min 

tilstedeværelse. Søg altid Mig som Fader og Mester, og udfordr aldrig Min retfærdighed. 

9 Se, hvordan I gennem denne lille tro, som I har haft, har opnået mange mirakler, som f.eks. det 

nuværende, hvor I vil høre stemmen fra dem, der var jeres slægtninge i verden. 

10 Det vil ikke være gravene, der åbner sig for at lukke dem ud, der er ubevægelige i dem; det vil 

være åndeverdenens porte, der lukker dem ind, der er fulde af lys og liv, for at lade jer vide om deres 

fortsatte liv. 

11 Hvis et af disse væsener stadig udtrykker menneskelige tilbøjeligheder eller begær efter jordiske 

ting, så forbarm dig over ham og giv ham lys gennem din bøn. Husk, at I skal stå ved hinandens side. 

12 Således går du skridt for skridt fremad på den vej, der fører op til bjergets top, som du vil nå, når 

du har renhed og fuldkommenhed i din sjæl. 

13 Forstå, at I har Kristus som jeres Mester, at mit ord givet gennem disse menneskers læber har 

forenet jer, og at dette ord er kærlighedens og visdommens bog. Jeg giver dig en ny lektion hver gang til 

opfriskning af din sjæl. I dag føler du glæde, når du lytter til mig, i morgen vil du føle glæde, når du 

gennemfører mine anvisninger i praksis. Jeg har sagt, at mennesker vil komme til jer og ønske dette lys, og 

det er nødvendigt, at de finder det i jeres ord, i jeres gerninger og i jeres liv. 

14 Jeg har dækket bordet og inviteret jer til min festmiddag; men jeg siger jer, at senere skal det være 

jer, der dækker bordet for derefter at modtage jeres brødre og således fortsætte denne fest af broderskab og 

kærlighed i al evighed. I denne tredje tid skal jeres ånd opfylde sin skæbne til at undervise jeres brødre og 

dele alt det, den har modtaget fra Min Barmhjertighed, med dem. Det vil ikke være materielle goder - da I 

mangler sådanne - det vil være åndelige goder, som I bliver overøst med. 

For at din dyd kan blive troet og dit ord have magt til at overbevise og omvende dig, skal du forblive 

på det godes vej. Når I føler, at Min kærlighed har fjernet jer fra ondskabens vej og sat jer på fornyelsens 

vej, så tag faste skridt derhen og vend ikke tilbage til det sted, hvorfra I blev frelst. Når du så går i gang 

med at prædike fornyelse, rettelse og udholdenhed i det gode, vil du let vinde og bevæge synderens hjerte. 

Hvis du forstår at rense dit hjerte og dine læber i de øjeblikke, hvor du henvender dine ord til din brors 

hårde hjerte, hvis du i disse øjeblikke løfter dine tanker til Mig med tillid, vil det være Mig, der taler 
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gennem din formidling og berører de mest skjulte fibre i dette hjerte med Hans ord og således får det til at 

føle Mit nærvær. 

15 Forstå, at I må forvandle jer selv åndeligt og fysisk, at mange af jeres skikke og traditioner - en arv 

fra jeres forfædre - må forsvinde fra jeres liv for at gøre plads til spiritualisering. 

16 Se denne menneskehed styrte ned i en afgrund, mens du stadig er fanget i en dyb søvn, hvor du 

kun søger din hvile og er ligeglad med, hvad der sker med andre. Jeg siger jer igen, at I ikke længere skal 

bekymre jer om det unødvendige, om det skadelige, så I bedre kan bruge disse øjeblikke til at gøre 

barmhjertighedens gerninger, til at så Mit kærlighedens frø i jeres brødres sjæle. 

17 Dette er den tid, som mine profeter så og fortalte, dette er den tid, som jeg har forudsagt jer i mit 

ord. Vid, hvordan den ene efter den anden af disse profetier nu går i opfyldelse. Mit kongelige ord trækker 

sig aldrig tilbage, og det modsiger heller ikke sig selv, og det fornægter heller ikke sig selv. Selv ved hjælp 

af disse menneskelige talerør har jeg givet jer mange profetier, som I har set gå i opfyldelse den ene efter 

den anden. Jeg fortæller jer dette, fordi år 1950 nærmer sig, og efter dette år vil I ikke længere høre mit ord 

gennem det menneskelige intellektorgan. 

18 Jeg taler til jer med venlige ord fulde af kærlighed for at overbevise jer om, at I skal forberede jer 

på denne store dag. Salige er de, der stoler på, at Mit Ord er uforanderligt, og som forbereder sig på denne 

tid, for de vil ikke blive forfærdet over, at denne form for Min manifestation vil slutte. 

19 Hør min stemme, I kan stadig genopfriske jer selv med den i et par år. Det er den høje sang, der 

lyder i himlen, og hvis ekko høres på jorden. Når denne sang ikke længere kan høres gennem munden på 

Mine stemmebærere, vil jeg sørge for, at I fremover kan høre den i jeres hjertes inderste fordybninger, når 

I åndeligt forener jer med Mig. Sandelig, siger jeg jer, det er kun kort tid, før disse forudsigelser vil gå i 

opfyldelse. Men jeg siger jer også, at mennesket ikke vil være i stand til at sætte sin vilje over min ved at 

forsøge at forlænge min forkyndelse blandt jer. Vær på vagt, for mange vil forsøge at forføre deres brødre. 

Du skal fortsat bringe syndere ind i mit nærvær, dem, der har besmittet sig ved tyveri, utroskab eller 

forbrydelse - ikke for at anklage dem for Herren, men for at de kan blive tilgivet og befriet fra deres mørke 

og deres pletter. 

20 I skal fortsætte med at salve de syge med kærlighed og i mit navn, med lige så stor eller større tillid 

og tro, end I nu har, så jeg kan fortsætte med at gøre undere blandt jer. Dette vil være den sæd, som jeg 

modtager og opbevarer i mine kornkamre. 

21 Hvilken af dine gerninger synes du har været perfekt? Din samvittighed fortæller dig, at du indtil i 

dag ikke har gjort en eneste af dem. 

22 Husk, at kun det, der er fuldkomment, når frem til mig. Derfor vil din ånd først komme ind i mit 

rige, når den har opnået fuldkommenhed. I kom fra mig uden erfaring, men I skal vende tilbage til mig 

med jeres fortjenesters og dyders klæder*. 
* Åndens klædning, som skal prydes med vores fortjenester og dyder, er vores sjæl; for ånden kan kun vende 

tilbage til Guds hjerte med sin rensede sjæls klædning. 

23 Folk, løft jeres ansigt og se på himlen. Når I føler, at jeg kommer som dommer, ryster I og bøjer 

nakken. Forstå, at tiden for Min åndelige dialog med mennesket er kommet, som det står skrevet. 

24 Dette folks stemmebærere, I, som er de redskaber, gennem hvilke jeg taler til menneskeheden, lyt 

til mit ord, som fortæller jer: I er kilden, mit ord er det krystalklare vand. Lad den flyde over, men bevar 

dens renhed. 

25 På dette folk skal Mine instruktioner komme ned, så Min sandhed kan forblive forankret. Fra jer 

vil de trofaste afskrifter udgå, som senere vil blive indpræget i hjerterne på mennesker af alle racer. Blandt 

jer er de disciple, som vil samle og ordne skrifterne. 

26 Min himmelske koncert vil blive hørt på jorden, så profeternes forudsigelser og Jesu ord vil blive 

opfyldt. For længe siden talte Joel til jer om en tid, hvor Israels sønner og døtre ville profetere og få syner 

og drømme, og at min ånd ville blive udgydt over alt kød. Sandelig, siger jeg jer, nu er den tid, der er 

forudsagt. 

27 Her er Min Ånd, der manifesterer sig gennem dig, den åndelige verden, der taler gennem din 

mund. Her er mænd og kvinder i alle aldre, som trænger ind i det åndelige med deres blik, og andre, som 

modtager meddelelser og åbenbaringer i deres drømme. 
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28 Dette er den tid, hvor Mine åndelige værter nærmer sig verden for at oprejse dem, der vil følge 

Mig, og for at ødelægge den giftige plante og syndens ukrudt. 

29 I seere, se på Mig! Du ønsker at finde en form, og du finder den ikke. I ser kun mit lysets lysstyrke, 

for det er mig: Lyset. 

30 Jeg holder jer vågen ved det sjette seglets lys. Herfra udspringer Ordets gave, herfra udspringer 

denne koncert, som du hører i dit hjerte, og som får din ånd til at skælve; for jeg er Herren. Foran jer er 

Lammet, som løsner det sjette segl for at vise jer vejen. For Lammet er Kristus, og Kristus er Vejen. 

31 Alle respekterer den plads, der er tildelt andre, og har respekt for sig selv. 

32 Bed, omvend jer - Hvis I er hykleriske, så vær oprigtige nu; hvis I er uklogt, så vær klogt nu; hvis I 

lever i mørke, så rejs jer op til lyset; hvis I ikke har nogen guddommelig inspiration, så lyt til mig, og I vil 

blive fyldt med lys. Han, der taler til dig, er oprindelsen og kilden til alt skabt, og han siger til dig: Tag 

Jesu kærlighedskors på dig og kom til mig! 

33 I dag har mit komme overrasket jer, fordi I ikke var forberedt på det; det er grunden til nogle 

menneskers tvivl. Når nogen har rejst sit spørgsmål til det Uendelige og spurgt, om denne manifestation er 

sandhed, har han midt i Min undervisningsdiskurs straks modtaget et klogt og kærligt svar, der har tændt 

en flamme af lys i hans hjerte. 

34 Den, der har tro, føler sig aldrig træt eller træt af at høre mig. Han kan krydse dale og bestige 

bjerge hver gang for at høre mit ord, når jeg giver mig selv til kende. 

35 Den, der kender naturen af det vand, der slukker hans tørst, og det brød, der mætter hans sult, 

bytter dem ikke for noget som helst, og intet forhindrer ham i at finde dem. Den, der føler glæden ved at 

lytte til den guddommelige mester og glæden ved for en kort stund at trænge ind i det evige, fortryder 

ikke, at han i disse øjeblikke forlader verdens glæder. 

36 Disciple, der har været øjeblikke, hvor mit ord, der er fuld af retfærdig bebrejdelse, har virket 

bittert på jer, og det er fordi I ikke har været i stand til at forstå det. For sandelig, siger jeg jer, jeg er ikke 

kommet for at øge den bitterhed, som I lider på jorden. 

37 Min guddommelige instruktion har vendt jer væk fra usikre veje, falske fornøjelser og laster. I 

stedet har den fået dig til at kende glæde og nyde at gøre det gode. 

38 Jeg vil ikke efterlade jer uden arv, når Mit Ord ikke længere høres gennem disse sendere, for Jeg 

ønsker at bevare jer, så I kan vidne om sandheden i Min kærlighedsundervisning over for de nye 

generationer, og så I kan være rådgivere for jeres brødre. 

39 Ikke alle vil komme til at kende det ord, som jeg gav jer gennem det menneskelige intellektorgan 

på nuværende tidspunkt, fordi tiden for deres opvågnen endnu ikke er kommet for dem. De vil blive kaldt, 

men ikke udvalgt. Men i morgen, når de er klar til at følge mig, vil de blive kaldt igen, og så vil de helt 

sikkert blive regnet med blandt de udvalgte. 

40 Som en rungende klokke vækker naturens elementer nu den sovende menneskehed og kalder den 

til bøn og eftertanke. De, der ikke forstår denne stemme, tager fejl eller er døve over for åndelige 

budskaber. I dag tilskriver de stadig disse hændelser til rene naturfænomener. Men det øjeblik vil komme, 

hvor præsterne i trossamfundene og videnskabsfolk og magthavere vil spørge sig selv med frygt: Er det 

virkelig Herrens retfærdighed, der banker på vores døre? Er det nu, at han er til stede blandt os? 

41 Jeg siger jer, menneskets stædighed er stor! Alligevel bøjer han sig ikke for smerte og gør oprør 

mod Min retfærdighed, som rammer ham. Men hvis han bøjer nakken, vil hele menneskeheden blive 

forenet i én forhindring. 

42 Jeg siger til jer: Hvad venter I på for at dele de gode nyheder? Vil du profetere om ruiner? Jeg 

fortæller og afslører dig alting, så du altid har et klogt svar på alle de spørgsmål, dine brødre stiller dig. 

Husk, at du vil blive angrebet med alvorlige argumenter, som vil fylde dem, der ikke er forberedt, med 

frygt. 

43 Lær mit ord udenad og glem ikke de store mirakler, som jeg har givet jer, så at hver enkelt af jer 

kan være et levende vidnesbyrd om min sandhed. Så vil den, der undersøger jer og roder i mit ord, se, at 

det ikke modsiger noget af det, jeg har sagt jer og profeteret til jer i tidligere tider. Kampen vil være stor, 

så stor at nogle af dem, der har været mine disciple, vil blive fyldt af frygt og fornægte mig og hævde, at 

de aldrig har hørt mig. De, der forbliver trofaste mod mine bud og står op imod kampen, vil jeg dække 

dem med en kappe, som de vil forsvare sig under, og de vil komme uskadt igennem enhver kritisk 
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situation. Den, der sår denne sæd dårligt, eller som pletter dette arbejdes renhed, vil blive dømt i hver en 

time, forfulgt af mennesker og rastløs. Enhver skal kende det træ, han har avlet, ved at smage på dets frugt. 

44 Jeg har store mirakler i vente i tiden for Mit folks åndelige kamp - mirakler og værker, som vil 

forbløffe forskere og videnskabsmænd. Jeg vil aldrig overlade dig til dine egne kræfter. Bliv ikke 

foruroliget, når folk håner jer; glem ikke, at i den anden æra hånede folkemængden også jeres Mester i den 

anden æra. 

45 Mens mange stadig venter på min ankomst, er min afrejse allerede meget nær. Men sandelig siger 

jeg jer, at Helligånden vil oplyse ethvert sind og enhver ånd for evigt fra nu af, for I er allerede på 

højdepunktet af tiderne. 

46 Fra alle modtager jeg en gave: børn giver mig deres uskyld, jomfruer deres duft (af renhed), mødre 

deres tårer, fædre deres kors, gamle deres træthed. Men min kærlighed opliver din tro, jeg vogter denne 

lampe, så dens flamme aldrig slukkes. 

47 I den tid kom jeg ikke ned på jorden som et menneske for at blive set af jeres krops øjne. Den tid er 

forbi. Nu er tiden inde, hvor du skal gøre dig fortjeneste for din frelse. Søg mig i det usynlige, og du vil 

snart finde mig. Søg mig som Fader, som Mester, og I vil få mig. I skal ikke søge mig som en tjener, selv 

om jeg i sandhed siger jer, at jeg altid har tjent jer. Mine tjenester forventer ingen gengældelse; men hvis I 

ønsker at gengælde mine ydelser på nogen måde, siger jeg jer kun at elske hinanden. For hvis I gør det, vil 

mit arbejde blive kronet. 

48 Bliv ikke overrasket over, at jeg, selv om jeg er Herren over alle skabte ting, dukker op blandt jer 

og beder om kærlighed. Jeg er mildhedens og ydmyghedens Gud. Jeg praler ikke af min storhed, men 

skjuler snarere min perfektion og min pragt for at komme tættere på dit hjerte. Hvis I så mig i al min 

herlighed, hvor ville I så græde over jeres overtrædelser! 

49 Se, her er vejen, gå den, så skal I blive frelst. Sandelig, siger jeg jer, det er ikke nødvendigt at have 

hørt mig i denne tid for at opnå frelse. Enhver, der udøver Min guddommelige lov om kærlighed i livet, og 

som omdanner denne Skaber-inspirerede kærlighed til velgørenhed, bliver frelst. Han vidner om mig i sit 

liv og i sine gerninger. 

50 Du hører Helligånden, men ikke en anden ånd end den, der talte til dig som Kristus eller Jehova. 

Det er den samme, den eneste, der eksisterer, men som har manifesteret sig på forskellige måder i hver af 

de tre tidsaldre. 

51 I den første tid åbenbarede jeres Gud sig for jer på Sinai, og den kvalitet af hans væsen, som han 

tilbød jer, var hans retfærdighed og hans lov. I den anden æra talte den samme Gud til jer i Kristus og 

åbenbarede jer en side af sit væsen, som I ikke havde forstået: kærlighed. Og i den nuværende epoke, som 

er den tredje æra, taler Min Hellige Ånd til jer fra uendeligheden; Han træder i kontakt med jeres ånd fra 

det åndelige og viser jer således en anden egenskab ved Hans væsen, nemlig Hans Visdom, som er lys for 

hele menneskeheden. Hvorfor se mysterier, hvor der ikke er nogen? Mysteriet om treenigheden er blevet 

opklaret. 

52 Hvad fik mig til at skabe dig? - Min kærlighed. For før jeg skabte jer, elskede jeg jer allerede i 

mig. Herren elskede dem, der skulle blive hans børn, men han ønskede også at føle sig elsket af dem. For 

børnene skabte jeg naturen, naturkræfterne, verdenerne eller hjemmene, så I kunne få del i det materielle 

liv og dermed begynde en vej til perfektion og opadgående udvikling. Jeg gav sjælene et materielt legeme, 

hvorigennem de kunne udtrykke deres fornemmelser og evner, styret af samvittigheden. 

53 Jeg gav mennesket, der således er oprettet og udstyret, fri vilje, og i hans indre lagde jeg bladet af 

min lov og min retfærdighed og satte ham i begyndelsen af udviklingens vej. 

54 Uden denne indre lov ville mennesket aldrig have kendt, forstået og elsket mig. Men 

samvittigheden, som har været det fyrtårn, der oplyser vejen, og den stemme, der råder til det gode, har 

fået jer til at forstå Faderens åbenbaringer; og nu er I nået til den tid, hvor den inkarnerede ånd frit skal 

manifestere sig og sejre over det nytteløse og materielle. 

55 Hvorfor skulle jeg komme ned til dig tre gange? Fordi I er faldet på livets vanskelige rejse, og jeg 

måtte komme for at rejse jer op fra jordens støv - fordi I er på afveje fra stien med fuld bevidsthed. Men 

når I så går til grunde og græder, siger I til mig: "Fader, hvorfor straffer du mig?" Hvorfor siger du, at jeg 

har straffet dig? Husk, at mens I bespotter, fortsætter det Liv, som jeg har omgivet jer med, med at give jer 
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sine fordele. Lær at leve, så I ikke snubler: det er det, som min lov lærer jer. Du skal ikke forvente fred 

eller sandt liv fra menneskers lærdom. 

56 Min dom vil komme til alle. Når tiden er inde, vil jeg spørge "min lovs tjenere" og de mennesker, 

der danner dogmer: "Hvad er jeres høst?" Og både den ene og den anden vil kun vise Mig forfængelighed, 

fjendtlighed og mangel på kærlighed til mennesker. 

57 Før alle andre vil jeg dømme dem, der holder min lov, for det er mit testamente af kærlighed og 

visdom for alle mine børn, for det er det, der er udgangspunktet for menneskers frelse. Ve dem, der holder 

denne lære skjult i deres sind, for det vil være en mørkets hule - eller i deres hjerte, for det vil kun være en 

hule af selviskhed! 

58 Bliv udrustet og forstå mig! Den, der har Helligåndens lys i sig, skal udgyde lys over alle dem, der 

er i nød. 

59 Hvis nogen føler, at Mit ord gør ondt på ham, er det fordi det er som et sværd. Men de sår, den 

slår, er kærlighedens sår. I morgen vil du forstå, at mit ord altid er retfærdigt. 

60 Jeg vil kalde på familiefædrene og spørge dem: "Menneskefædre, hvad har I gjort ved jeres børn?" 

Jeg vil dømme menneskehedens lærere, blandt dem filosoffer, teologer og videnskabsmænd, og jeg vil 

også spørge dem, hvad det var for et frø, de plantede i deres egne brødres hjerter og sind. Jeg vil spørge 

dem i tjeneste for hvilken sag de har brugt de gaver, jeg har betroet dem. 

61 I mit nærvær vil folkeslagenes, nationernes og kongerigernes herskere komme, og jeg vil spørge 

dem, hvordan de har styret menneskers skæbner, og hvad de har gjort med deres folk. Jeg vil afkræve dem 

en redegørelse for deres brødres brødre, for deres arbejde og dagløn, og hvis de kun tilbyder grådighed og 

forfængelighed i deres hjerter og rigdom i deres hænder, mens deres folk omkommer af sult - hvor stort 

bliver så ikke deres ansvar! 

62 Lægerne vil også blive indkaldt. Jeg vil spørge dem, hvad de har gjort med den hemmelighed om 

sundhed, som jeg har åbenbaret for dem, og med den helbredende balsam, som jeg har betroet dem. Jeg vil 

spørge dem, om de i sandhed har følt den fremmede smerte, om de har sænket sig ned til den fattigste lejr 

for med kærlighed at helbrede den, der lider, med kærlighed. Hvad vil de svare Mig, som har opnået pragt, 

rigdom og luksus med deres medmenneskers smerte, en smerte de ikke altid har vidst hvordan de skulle 

lindre? Alle vil stille spørgsmål i deres hjerter, og de vil være nødt til at svare mig i lyset af deres 

samvittighed. 

63 Hvis jeg har åbenbaret for dig, at du er en del af Israel, skal du ikke tro, at jeg elsker dig mere end 

andre befolkningsgrupper. Hvorfor skulle jeg elske jer mere end andre, når I alle er mine børn? 

64 Sandelig, siger jeg jer, hvis menneskene havde holdt fast ved den lov, som deres indre 

samvittighed mindede dem om, ville det ikke have været nødvendigt at sende jer ledere eller profeter, og 

det ville heller ikke have været nødvendigt, at jeres Herre kom ned til jer, og at jeg måtte hugge min lov i 

en sten allerede i den første æra, og at jeg måtte blive menneske og dø som menneske på et kors i den 

anden æra. 

65 Når jeg dannede et folk og overøste det med nådegaver, var det ikke for at de skulle ophøje sig selv 

og ydmyge andre, men for at de skulle være et eksempel på underkastelse under den sande Gud og et 

forbillede for broderskab blandt mennesker. 

66 Jeg valgte dette folk til at være et redskab for Min vilje på jorden og en budbringer af Mine 

åbenbaringer, for at invitere alle til at leve i Min Lov, og således ville hele menneskeheden til sidst danne 

ét Herrens folk. 

67 Dette folk har lidt meget - selv om det var det udvalgte - fordi det troede, at arven kun var til det 

selv, at dets Gud ikke også kunne være Gud for hedningerne, fordi det betragtede de andre folkeslag som 

fremmede og ikke lod dem få del i det, Faderen havde betroet dem. Jeg adskilte den kun fra de andre 

folkeslag i en periode, så den ikke ville blive inficeret af ondskab og materialisme. Men da det isolerede 

sig selv i sin egoisme og troede, at det var stort og stærkt, beviste jeg det, at dets magt og storhed var 

vildledende, og jeg tillod andre nationer at invadere det og føre det i trældom. Konger, faraoer og kejsere 

var dens herrer, selv om jeg havde tilbudt at være deres herre. 

Faderen åbenbarede sig i sin uendelige kærlighed på ny for sit folk for at give dem frihed og minde 

dem om deres mission, og i denne tid kommer jeg for at give dem min kærlighedsundervisning; men kun 
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mit blik kan blandt menneskeheden opdage Israels børn, som jeg kalder og samler for at modtage 

Helligåndens lys. 

68 Jeg har åbenbaret mig selv for jeres ånd, for den tid, hvor jeg talte til jer gennem naturen og ved 

hjælp af materielle manifestationer, som I kaldte mirakler, er for længst forbi. I dag kan du allerede føle 

Mig i din ånd og i det inderste af dit hjerte. 

69 I denne tid er det ikke Palæstina, der har været vidne til min åbenbaring; for det er ikke et bestemt 

sted, jeg søger, men jeres ånd. Jeg søger "Israels folk ved ånden", ikke ved blodet, det folk, der har den 

åndelige sæd, som de har modtaget min barmhjertighed gennem tiderne. 

70 Gør jer klar, folk, udnyt tiden, for denne tid er lys. Året 1950 nærmer sig, og jeg ønsker ikke, at I 

skal føle jer som forældreløse, når jeg trækker mit ord tilbage. Sandelig siger jeg jer, at de, der forbereder 

sig, vil føle mig tættere på, de vil få store inspirationer, de vil helbrede de syge ved blot at bede og vil 

overraske med deres ordgave. 

71 I skal holde disse møder, for jeg vil give store åbenbaringer på dem. Det åndelige synets gave skal 

udfolde sig, og gennem dine læber skal jeg tale til lærde og videnskabsmænd. Denne forudsigelse skal 

skrives ned af dem, der har til opgave at optage Mit Ord. 

72 Mænd og kvinder, der hører dette ord: Tror I på, at jeg kommer iblandt jer? Tror I på Min 

manifestation gennem menneskets intellektorgan? Hos nogle svarer den brændende tro: "Ja, Mester, jeg 

tror på dit nærvær." For andre er deres tavshed et svar, der proklamerer: 

"Hvem ved?" 

73 Mesteren sagde til jer: I skal ikke kun undersøge mig. Gå ind i dit hjerte og find ud af, hvad der er 

kommet ud af det. Hvis der er kommet ord af kærlighed og sandhed fra den, kan du være tilfreds; hvis den 

har givet andre trøst, kan du sige, at der er sprunget krystalklart vand ud af din kilde. - Hvis I var på et højt 

niveau af perfektion, ville Min manifestation ikke have nogen grund til at eksistere blandt jer. Men hvis 

din samvittighed anklager dig for mange fejl, hvorfor spørger du mig så, hvad jeg er kommet for? I skal 

vide, at jeg er kommet for at søge jeres sjæl, som har til formål at fuldkommengøre sig selv på den vej, der 

er udstukket af Min Faderlige kærlighed, så den kan opnå sin renselse og opnå den lykke, som ethvert 

væsen længes efter i sit inderste væsen. Jeg er kommet for at vise hende den måde, hvorpå hun opnår 

fortjeneste for at nå dette mål. 

74 Sandelig, siger jeg jer, de retfærdiges sjæle, som bor i Guds nærhed, har fortjent retten til at 

indtage denne plads ved deres egne gerninger - ikke fordi jeg har givet dem den. Jeg viste dem kun vejen 

og viste dem en stor belønning til sidst. 

75 Salige er de, der siger til mig: "Herre, du er vejen, lyset, der oplyser den, og styrken for den, der 

går på vejen. Du er den stemme, der giver os retning og vækker os til live på livets rejse; og du er også 

belønningen for den, der har nået målet - Ja, mine børn, jeg er livet og opstandelsen fra de døde. 

76 Det er nok at vide - som jeg har fortalt jer i mit ord - at sjælens reinkarnation er sandheden, og 

allerede nu er der tændt et lys i jeres hjerter, og I beundrer min kærlige retfærdighed endnu mere. 

Sammenlign de teorier og forskellige fortolkninger, som trossamfundene har givet disse lærdomme, og 

beslut dig for den, der indeholder mest retfærdighed og har mest fornuft. Men sandelig siger jeg jer, at 

dette er en af de åbenbaringer, der vil opildne ånden mest i denne tid, hvor den indre viden om denne store 

sandhed er ved at vågne op. 

77 Hvis folk igen fordømmer mig for at fortælle verden sandheden, kan de gøre det; jeg vil tillade 

dem at fordømme mig. Men hvis de ønsker at gribe mig og arrestere mig, vil de ikke kunne gøre det, for 

jeg er i Ånden og er urørlig og usynlig for dem. 

78 I er opstået til sandt liv ved dette ords mirakel. I lever ikke længere ligegyldigt, og I synder ikke 

længere som dem, der ikke har hørt mig, for så ville I synke ned på de (åndeligt) dødes niveau. - Kun jeg 

kan og må tale til dig på denne måde. 

79 I den anden æra meddelte jeg mine apostle min nye åbenbaring, og da de spurgte mig, hvilke tegn 

der ville indikere den tid, meddelte jeg dem det ene efter det andet, samt de beviser, jeg ville give dem. De 

sidste varsler har vist sig, og de har forkyndt, at dette er den tid, som Jesus har forudsagt, og nu spørger jeg 

jer: Hvis denne åndelige manifestation*, som jeg får jer til at tage del i, ikke var sandhed - hvorfor viste 

Kristus sig så ikke (i den form, som de troende forventede), selv om tegnene kom? Eller tror du, at 

fristeren også har magt over hele skabelsen og over naturens kræfter til at bedrage dig? 
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* Ifølge Herrens ord betyder denne manifestation opfyldelsen af løftet om hans genkomst, som er åndelig. 

80 Jeg advarede jer engang, så I ikke skulle lade jer forføre af falske profeter, falske kristusser og 

falske frelsere. Men i dag fortæller jeg jer, at den inkarnerede ånd på grund af sin udvikling, sin viden og 

erfaring er vågnet i en sådan grad, at det ikke er let at tilbyde den mørket som lys, uanset hvor meget 

blænding den har til sin rådighed. Derfor har jeg sagt til jer: Før I overgiver jer til denne vej med blind tro, 

så tjek så meget som I vil! Indse, at dette ord er blevet givet til alle, og at jeg aldrig har gemt nogen del af 

det kun til bestemte mennesker. Vær opmærksom på, at der ikke er nogen bøger i dette værk, hvor jeg 

forsøger at holde nogen undervisning hemmelig for jer. Men jeg sagde også til jer i den anden æra gennem 

min apostel Johannes' mund: "Hvis nogen hører min stemme og åbner døren, vil jeg komme ind til ham og 

dele måltidet med ham, og han med mig." På samme måde lærte jeg jer lignelsen om jomfruerne, for at I 

skulle huske den i den tid. 

81 Elias, som måtte komme først for at bane Herrens vej, gav sig selv til kende for første gang 

gennem det menneskelige sind i 1866. Vil du ikke bruge lidt tid på at studere de tegn og begivenheder, der 

opstod på alle områder og faldt sammen med tidspunktet for denne manifestation? Igen vil det være de 

lærde, der studerer stjernerne, og som i gamle dage blev kaldt magikere, der vil vidne om, at himlen har 

givet tegn, som er guddommelige kald. 

82 Til jer, der har været så heldige at høre mig, siger jeg: Jeg bankede på jeres dør, og I åbnede den 

for mig. Jeg har spist med dig, og du har spist med mig. I så lynets glans og hørte ildstrålens torden, og her 

er jeg. 

83 Se det sjette segl, som er løst og åbnet for jeres øjne. Hvem har løst den? Hvem tabte de fem 

foregående? Det var ikke Moses, ikke Elias eller nogen patriark. Det var mig, Messias, Ordet, 

offerlammet, for Visdommens Bog er Vejen og Livet, og jeg har fortalt jer, at jeg er Vejen, Sandheden og 

Livet. 

84 Jeg sendte Elias for at forkynde verden, at det sjette segl ville blive løst meget snart, og han kom 

ned til folket med Helligåndens lys som en forløber for mit komme i den tredje æra. I ved allerede, 

hvordan Elias gav sig til kende, hvordan Mesteren åbenbarede sig, hvor meget han gav jer og lærte jer. Jeg 

siger jer nu kun, at I skal bevare denne lære i al dens renhed, at I skal bevæge jer hen imod fornyelse og 

åndeliggørelse, så at man kan tro på mit komme i ånden og høre mit ord med respekt og kærlighed. 

85 Tal altid sandheden, og I vil blive anerkendt som Helligåndens disciple, for ikke engang 

snefnuggene har Mit Ords renhed. Solens refleksion på sneen i bjergene gør ondt i øjnene, men det 

guddommelige lys gør ikke ondt på ånden, og det gør den ikke blind. 

86 Hør på mig, jeg er Kristus, Faderens ord. Jeg kommer ikke for at afskaffe noget, der er blevet 

åbenbaret siden de første tider. Min lov er den samme, det er kærlighedens lov. Formen kan ændre sig, 

men ikke indholdet. Det er derfor, jeg har sagt til jer, at fordi I hører mit ord gennem menneskers 

formidling, skal I ikke tvivle på det. 

87 Se, her er Vejen åbenbaret på ny for jeres øjne. Begynd at løfte jeres sjæl, sig til jer selv med indre 

tilfredshed, at I er mine disciple. Hvem er den guddommelige mesterens disciple? De, der elsker deres 

næste, som praktiserer Min lære om tilgivelse, barmhjertighed og uselviskhed. 

88 Små børn, I er alle i livet, og alle er under mit forsyns kappe. 

89 Den, der i sin bøn siger til mig: "Fader, din vilje ske for mig", og som, når en prøvelse rammer 

ham, råber: "Herre, hvorfor kommer du til mig på denne måde?", er endnu ikke en discipel, men næppe en 

barnediscipel, for han har ikke forstået lektien. Hvis I ønsker at være mine disciple, så se på Jesu liv, jeres 

Mester på jorden, og genkend hans lydighed og overgivelse til Faderen lige fra hans barndom. Han kom til 

verden for at gøre sin Faders vilje og gik gennem ydmygelse, bagtalelse, utaknemmelighed, foragt, smerte 

og ofre uden at afvige fra den vej, som den Evige havde udstukket. 

90 Hvad vil du svare om din levevis, når du kommer ind i Herrens nærvær? Tidligere vidste du, at 

hver enkelt måtte stå til ansvar for sig selv. Nu har I lært, at der er en række sjæle, som er afhængige af jer, 

og som I også skal stå til ansvar for. Se, dette er vigtigheden af dit eksempel i livet, så du i morgen ikke 

skal høste bitterhed i stedet for en sød og behagelig frugt. Glem ikke, at fra de væsener, som jeg har 

betroet jer, vil der komme de nye generationer, som skal få spiritismen til at blomstre på jorden. Disse 
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velsignede generationer er et guddommeligt løfte til menneskeheden. I har pligt til at forberede vejen og 

hjemmet for dem og tage imod dem i en atmosfære af åndelighed og kærlighed. 

91 Vil du kunne genkende dem, når de ankommer? 

Skal du så ikke være vågen? Kan verden mærke, at det sker? - Inden da må I hæve jeres advarselsstemme, 

så alle kan fjerne de torne, de har efterladt på vejen, og også urenhederne, så deres børn ikke kan skade 

eller besudle sig selv, når de kommer til jorden. 

92 Jeg kræver enhed fra jer, folk, så at mit guddommelige frø kan spire i jeres livmoder. Jeg ønsker 

ikke, at I skal komme til mig i tårer over jeres overtrædelser af min lov eller beklage den tid, I har spildt. 

Intet kan kompensere for din gråd i disse øjeblikke. 

93 Jeg har talt til jer på dette tidspunkt, som om I var rene og ubesmittede skabninger, for at forvandle 

jer gennem kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 64  
1 Her er min lektion, kære disciple. Gennemskue det og anvend min guddommelige instruktion. 

Denne sæd, som jeg betroede dig, er helliget. Dyrk den, forstå, at det afhænger af den frugt, du vil få. 

2 I den anden æra fortalte jeg jer: "I Min Faders hus er der mange boliger", det vil sige, "der er 

mange verdener, hvor sjælen kan udvikle sig. Opnå fortjeneste, så du kan nå et højt sted i verdenerne, hvor 

åndeligt lys og fred skinner med den største intensitet. Hvor vil du tage hen efter dette liv? - Jeg er den 

eneste, der ved det. - Derfor siger jeg jer, at I gennem gode gerninger bør arbejde jer op til et niveau, 

hvorfra I kan stige op, indtil I når sand åndelig fred, og at I ikke bør forsinke det tidspunkt, hvor jeres ånd 

modtager den belønning, som den har fortjent med disse kærlighedsgerninger for sine brødre og søstre. 

3 I ser, at det ikke er straffe, der venter den, som ikke har opfyldt den opgave, Faderen har givet 

ham. Du høster kun resultatet af dine gerninger. 

4 Det er ikke i den domstol, der er skabt af menneskelig fantasi, at I vil se mig i dommens time; det 

vil være i ukendte verdener, hvor sjæle vil gå hen og finde et meget rent og strålende lys, der vil oplyse 

dem, der har søgt sandhed og åndelig udvikling i livet. De, der ikke søgte Min sandhed, vil komme til 

forsoningssteder, hvor de vil genoprette renheden i deres sjæle for derefter at komme fremad og komme til 

Mig; for ingen vil gå tabt. 

5 Hvor afgørende vil det til den tid ikke være at opgive din samvittighed; for ingen vil kunne lukke 

munden på den dommer, som er uløseligt forbundet med din ånd. Du vil gennemskue alle dit livs 

handlinger, og ingen vil føle sig dømt med overdreven strenghed eller overdreven velvilje. Det er da, at det 

lys, som jeg fra begyndelsen har brugt til at oplyse sjælenes vej, vil skinne kraftigt. 

6 Elsk hinanden fra nation til nation, foren jer i et enkelt broderskab, så I i morgen, når I lever i 

forskellige åndelige verdener, kan I elske hinanden fra den ene verden til den anden. 

7 Sandelig, siger jeg jer, der er ingen lykkeligere dag for en ånd end den dag, hvor den afleverer sin 

opgave til sin Skaber, når denne frugt viser sig at være behagelig i hans uendelige Visdoms øjne. 

8 Lysets ånder, dem I kalder engle, vil komme til dette møde for at bringe jer foran jeres Fader. 

9 Jeres struber råbte i anden tid, da I så Jesus komme: "Hosanna, Hosanna til ham, der kommer i 

Herrens navn!" - Når du nu føler Min Ånd nærme sig dig, åbner du portene til dit hjertes helligdom, du 

bliver stille i den, og du viser Mig den indre lyksalighed, der omgiver dig. 

10 Jeg er den samme som dengang, I er også den samme, min undervisning er også den samme. Men 

jeres udvikling er større, og derfor søger I en mere fuldkommen forening og ærbødighed for jeres Skaber. I 

dag, når du beder, forenes din sjæl, der er løsrevet fra kroppen, med englene, som befolker det åndelige 

rum, for sammen med dem at synge en lovsang, der ikke er fra jorden, men fra himlen. 

11 Når menneskeheden fejrer mindet om Frelserens fødsel, fyldes menneskenes hjerter med en glæde 

og et håb, som de ikke kan forklare. Det samme sker (omvendt), når du mindes din Herres lidelser og 

offer. Du føler - selv om det kun er for en kort tid - en uforklarlig sorg, og det er fordi jeg altid fødes og 

dør i menneskers hjerter. 

12 Jeg ønskede, at I alle skulle leve evigt, og det kan jeg gøre, fordi jeg er Livet. Det er derfor, at jeg 

altid har åbenbaret mig for mine børn i forskellige former, og det er derfor, at jeg har givet dem min lov, så 

den kan vise jer den vej, hvor I kan nå mig. - Da menneskene troede, at de var tabt for det evige liv, kom 

jeg og gav dem min tilgivelse, slettede deres pletter med min kærlighedsundervisning og gav dem 

mulighed for at gøre bod på deres synder. 

13 Hvor meget blod er der ikke faldet på lovens tavler fra den første æra for at udviske det, der stod 

skrevet på dem! Hvor meget er Min lære om den anden æra ikke blevet vanhelliget, uden at jeg har kunnet 

dæmpe dens lys! Alligevel har jeg tilgivet alt, for tilgivelse er opstandelse og liv, og jeg har sagt jer, at jeg 

er Vejen, Sandheden og Livet. 

14 Ofte bliver jeg spurgt af nogen: "Mester, hvis du tilgiver vores overtrædelser - hvorfor tillader du 

os så at straffe dem med smerte?" Til dette siger jeg til jer: Jeg tilgiver dig, men det er nødvendigt at gøre 

bod på disse overtrædelser, så du kan genoprette din sjæls renhed. 

15 I den anden æra sagde jeg til jer: "Bed om noget, og det skal gives jer; bank på, og det skal åbnes 

for jer." Nu siger jeg jer, at jeres hånd altid skal banke på Faderens dør og ikke på Dommerens. Søg min 

kærlighed, min visdom, min tilgivelse, men søg ikke min retfærdighed, som er ubønhørlig! 
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16 Dyd er blevet foragtet og opfattet som noget skadeligt eller ubrugeligt. Nu er tiden kommet til at 

forstå, at kun dyden vil bringe dig frelse, få dig til at føle fred og fylde dig med tilfredshed. Men dyden må 

stadig lide mange hindringer og lidelser, før den kan trænge ind i alle hjerter. De soldater, der forsvarer 

den, skal kæmpe med stor indsats og stor tro. Hvor er disse soldater af godhed, af aktiv velgørenhed og 

fred? Tror du, at du er det? - I undersøger jer selv indvendigt og svarer mig, at I ikke er det. Til gengæld 

fortæller jeg jer, at I med god vilje alle kan tilhøre disse soldater. Hvad tror du, jeg er kommet til dig for? 

17 Hvis I for jeres vedkommende bruger al jeres kærlighed på denne sag, vil I have den fortjeneste at 

have banet vejen for de nye generationer, som vil bringe et budskab om lyksalighed til verden. 

18 Meget af det, jeg har fortalt jer i min undervisning, er beregnet til, at I skal opfylde det. Men vær 

også klar over, at jeg taler gennem jer til jeres børn. Lyt og forstå det, så din krop bøjer sig blidt og hjælper 

din sjæl med at gå den vej, som jeg viser den med min kærlighedsundervisning. 

19 Tidspunktet for at finde mig var gunstigt for jer: sulten havde svækket jer, og gennem frugten fra 

dette træ fik I jeres livskraft tilbage. 

20 Den nuværende tid er farlig for menneskeheden, og menneskene er stadig langt fra den frelsende 

ark, som er min lov. 

21 Jeg træner disciplene, som skal bevise over for verden, at opfyldelsen af min lov ikke er en 

"umulighed" og heller ikke betyder et offer. 

22 Hvis du elsker din næste, er du frelst. At opfylde dette bud er ikke omvendelse. Den, der lever for 

at tjene sin egen bror og derved føler med ham og lindrer hans smerte, vil en kort bøn til Mig være nok, så 

jeg kan udføre mirakler gennem hans formidling. 

23 Jeg sender endnu ikke mine budbringere til fjerne steder, for de har stadig meget at lære. Så snart 

de er stærke og tilstrækkeligt forberedte, vil de sige til Mig i deres hjerte: "Mester, nu er vi udrustet." Så 

vil jeg gå ind i disse disciples helligdom, og der vil jeg finde overgivelse, ydmyghed, visdom og 

næstekærlighed. 

24 Jeg vil give arbejderen mit kys og vise ham vejen, den vej, som - selv om den er langt væk - vil 

bringe ham tættere på mig. Der er torne på den, der er afgrunde på dens sider, nogle gange er der 

faldgruber og farer, og der er også fristelser. Men den, der bliver på den med troen, mærker mit nærvær 

ved hvert skridt, for jeg har allerede sagt jer, at jeg er Vejen. Hvem kunne tro, at jeg ville efterlade ham i 

kamp? Hvordan kan I tro, at jeg forlader jer, når I opfylder min lov, eftersom jeg aldrig har forladt jer i 

jeres fortid? Tillad mig at sætte dig på prøve; livets prøvelser styrker ånden, styrker hjertet og fuldender 

det. 

25 Hvornår vil menneskene længes efter at nå deres ånds fuldkommenhed? I dag er de ikke engang i 

fred, fordi der mangler goodwill blandt dem. Himlens lys vil begynde at afspejle sig i denne verden, når 

der i menneskene opstår den velvillige vilje til at lede deres skridt ad broderskabets, den gensidige 

respekts og kærlighedens vej til hinanden. 

26 Mænd og kvinder i dette folk: I er enkle og enkle, og derfor giver jeg jer min undervisning i enkle 

ord, så alle kan forstå den. Mit ord er bolværket for din tro og dit håb, og de fordele og beviser på 

kærlighed, som jeg sår din vej med, er opmuntring og incitament for dig til at fortsætte på vejen uden at 

blive svækket under prøvelserne. 

27 Menneskeheden, der er opdelt i magtblokke og nationer, har en forudanelse om, at tiden for Min 

åndelige åbenbaring er kommet; indvendigt venter den på Mig og længes efter Mig. Hvor velkommen vil 

det ikke være budskabet om mit nærvær og min forening med jer, som I vil overbringe det. 

28 Folk, gør jer klar til at være forkyndere af de gode nyheder. Når den tid kommer, skal din mund 

ikke være lukket, og din arm skal ikke være for doven til at så og passe det stykke jord, som du får. 

29 Nogle folkeslag har allerede modtaget pionerernes besøg; men det er bydende nødvendigt at de 

arbejdere, som Mesteren selv underviste i den tredje æra, går ud og vander den sæd, der tørster efter 

nådens dug. 

30 Hvor snart vil I ikke se mange lande bære gode frugter, som I i dag anser for at være hårdhjertede 

og meget langt fra åndelighed! 

31 Markerne vil være frugtbare, fordi de er blevet grundigt forberedt. Nælden og ukrudtet vil blive 

fjernet fra dem, indtil de er renset. Derfor vil mine disciple, når de kommer til dem og ser dem klar til at 

modtage, sige til mig: "Tak, Mester!" 
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32 Tidspunktet for denne proklamation vil blive bekendtgjort ved at klokken ringer vidt og bredt. 

33 Lad denne nation være klar til at modtage de mange mennesker, der vil komme til den i søgen efter 

næring og fred. Gør jer klar, rens jeres hjem og tilbered den bedste mad, så I kan sætte den fremmede ved 

jeres bord. 

34 Sandelig, siger jeg jer, i disse skarer vil alle komme fra tigger til konge. De, der finder gæstfrihed 

og kærlighed blandt jer, vil synge lovprisninger af taknemmelighed til den Uendelige. 

35 De, der er blevet mærket af Min nåde, ved, at de er vogtere og soldater for denne frelsens ark, og at 

de må ødelægge ethvert spor af afgudsdyrkelse og fanatisme. Kampen, der venter dig, er stor, men din tros 

fakkel vil redde dig. I har allerede oplevet, hvad bagvaskelse, forfølgelse og intriger er. I har allerede lidt 

alle disse prøvelser, og de vil ikke overraske jer, når de igen viser sig på jeres vej; for det er ikke en vej 

fyldt med roser, der fører til mit rige, det er den vej, hvor mine fodspor er præget af blodige mærker. 

Derfor siger jeg jer: Salige er de, der lider forfølgelse og bagtalelse for min skyld, og som bliver nægtet 

brød og vand, for de skal komme til mig og blive lovprist. 

36 Frygt ikke for fornærmelser eller fornærmelser. Husk, at de også blev kastet mod jeres mester. Vær 

ikke bange for, at folk siger om dig, hvad du ikke er. Husk, at de kaldte mig troldmand og troldmand. Hvis 

verden afskyr dig, så husk, at den afskyr mig før den afskyr dig! 

37 Lær at være tavs og overlad sagen til Mig. Vær forbønner for dem, der krænker jer, og jeres 

fortjeneste vil være stor. - I dag kender I endnu ikke mange af jeres medmenneskers fejl, men når I ved, 

hvordan I skal dømme med sand retfærdighed, vil deres fejl blive tydelige for jer, for så vil I være i stand 

til at undervise jeres brødre og føre dem til frelse. 

38 Det er Åndens veje, som den gode Helligåndens discipel må lære og gennemgå uden at gå på 

afveje. 

39 Lysets barn vil være i stand til at gå i mørket og vil vide, hvordan man finder den fortabte for at 

redde ham. 

40 Hvordan er det muligt, at I stadig drømmer om at besidde store materielle rigdomme i denne tid, 

hvor menneskeheden sukker, mens I stadig drømmer om at besidde store materielle rigdomme? Har jeg 

givet dig min fred, så du kun tænker på dine verdslige ambitioner? I modtager konstant nyheder om krig, 

og I gør intet for at hjælpe jer selv åndeligt. I lang tid har jeg bedt om jeres forening, men jeg finder jer 

stadig splittede. Hvornår vil hele menneskeheden endelig føle længslen efter at forenes åndeligt i tanke og 

vilje? - Jeg har allerede fortalt jer, at den dag, hvor I forenes, vil I danne en uovervindelig mur, der vil 

afvise ethvert angreb. I burde allerede være stærke, for "frugterne af disse træer" har været rigelige, og de 

har alle været jeres. 

41 Er I ikke i jeres ånd klar over de mirakler, som jeg har skænket hver enkelt af jer? Har I ikke 

forstået, at alt det, jeg har lært jer, har været en åbenbaring fra jeres Fader? Hvis nogen skammer sig over 

at være en discipel af dette værk, er det fordi han ikke har forstået noget som helst af min lære. I dag kan 

du stadig leve stille og roligt, selv om du forsømmer dine åndelige pligter. Men besøgene vil komme, og så 

vil I jamre over jer selv; jeres sidste time vil slå til, og I vil ikke vide, hvordan I skal gå ind i den verden, 

der venter jer, eller hvordan I skal lukke munden på jeres samvittigheds stemme. - Se, hvor mange hjerter 

der kommer ind i Mit nærvær gennem en af jer, som er trofast og lydig mod Mig! Vær opmærksom på, 

hvor meget du bliver overvåget af dem, der vil vide, om du virkelig hører Helligånden. 

42 Tror I, at hvis der kommer et blasfemisk eller utugtigt ord fra jeres læber, vil den ikke-troende tro, 

at I er disciple af Kristus, det guddommelige ord? Svarer disse ord og disse sætninger til det udtryk og de 

principper, som jeg har lært jer? 

Børnene kigger også på jer: Hvorfor skændes I foran dem? Du må indse, at med dette eksempel, som 

du giver, trænger Kains ondskab ind blandt de små. Husk, at de er dine næste efterkommere, som skal give 

det videre, som du har lært, og som du har været på din Guds og Herres vej. 

43 Optjen en god belønning ved at dyrke en god frugt for dine brødre. Forbered jer på de kommende 

tider, for før min afrejse vil der stadig være stridigheder blandt jer, for fristelsen nærmer sig jer alle. Du 

skal være på vagt. Bed og omsæt mine anvisninger i praksis. Sandelig siger jeg jer, at disse korte perioder, 

som I bruger på at praktisere det gode, vil få en gavnlig virkning i mange generationer efter jer. 

Ingen har været eller vil nogensinde være i stand til at bestemme sin egen skæbne; det tilhører Mig 

alene. Stol på min vilje, og du vil gå livets vej til enden uden større vanskeligheder. 
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44 Tag det rigtigt, når jeg siger til jer, at intet blad på træet bevæger sig uden min vilje; så vil I vide, 

hvornår det er mig, der tester jer, og hvornår I tømmer jeres (selvforskyldte) bæger af lidelse - for bagefter 

at anklage mig. Så bliver I dommere og gør mig til anklaget. - Erkend dine fejl og korriger dem. Lær at 

tilgive dine medmenneskers fejltagelser, og hvis du ikke kan rette dem, så læg i det mindste et slør af 

overbærenhed over dem. 

45 Din bøn for dine brødre er nået til mig, for du er gået ind i Herrens helligdom, og der har din ånd 

følt sig tryg. De, der søger fred, som søger en vej, der vil føre dem til et bedre liv - det er dem, der kommer 

ind i min helligdom. De, der søger verdens skatte og ære, er ivrige efter at finde andre veje. Jeg siger jer, at 

den fred, som kun bor i Min Ånd, vil i sidste ende blive eftertragtet og søgt af alle. 

46 Hvem eller hvad i alverden kan give dig sand fred i sindet? Kun din Faders uendelige kærlighed. 

47 Der findes rige rige mennesker, der er rige, men ikke har sundhed og ikke kender nogen glæde, og 

der findes fattige mennesker, der er sunde, men ikke ved, hvad de ejer, og som lever bittert, fordi de 

længes efter rigdom eller komfort. Jeg opdager ingen ædle ambitioner i menneskers hjerter, og når de 

endelig har dem, forfølger de ikke deres mål på en god måde. I har beviset på dette i disse meningsløse 

krige, som er uværdige for væsener, der besidder Guds lys. 

48 Jeg er Fred, i Min uendelige Visdom er der alt, hvad du kan ønske. Men hvornår har folkene bedt 

om at få min fred? Hvornår har de mænd, der leder og styrer nationerne, vendt deres øjne mod mig? 

Hvornår knælede hærene ned for at bede deres himmelske Fader om tilgivelse efter at have dræbt deres 

naboer? Og freden er så skrøbelig, at det er nødvendigt at holde øje med og arbejde på sig selv for at 

kunne bevare den og ikke tillade, at den vender tilbage til mig. Tænk på, hvordan I er fulde af fred efter at 

have lyttet til Mig, og med denne fred forlader I mødestederne og kommer hjem til jeres hjem; men hvor 

korte er de øjeblikke, hvor I er i stand til at bevare denne fred i jeres hjerter! - Jeg har kaldt jer "fredens 

folk", "fredens børn". Men I beslutter jer ikke for at undervise i det gode budskab, fordi I ved, at for at 

bringe fred må I selv have den.  Men hvornår vil du opfylde denne store mission? 

49 Disciple, lær at holde min fred, gør den til et sværd og ødelæg den uenighed og splittelse, der 

hersker i jeres hjem. Fyld livet for dem omkring dig med fred, så det kan tjene dig i praksis, og i morgen 

kan du bringe fred til andre hjem og til andre folk. Det er den sæd, jeg lægger i jeres kornkammer. 

50 Hvor hurtigt ville dette folk ikke blive genkendt, hvis freden boede i deres midte og de viste den i 

deres liv; orkanerne, stormene og hvirvelvindene ville opløses til ingenting i lyset af din freds styrke. Så 

længe der er stridigheder blandt dette folk, vil det være skrøbeligt, og dets porte vil være åbne for 

genoplevelser. 

51 Mit ord er i disse forsamlingssteder kommet ned i strømme, og mine mirakler har været talrige for 

at oplive jeres tro. Har I ikke forstået meningen med mit arbejde blandt jer? 

52 Jeg har kaldt jer "Israel", så I modigt kan tage af sted, følge mig og bringe min fred og min lov til 

menneskers hjerter. Dette er jeres skæbne, og den tid vil komme, hvor dette folk vil rejse sig i verden fuld 

af åndelig styrke. Den vil vise sig som et lys i en tid med forvirring og tvivl, hvor sulten og tørsten efter 

sandhed er størst. 

53 Mesteren siger til jer: Folk, jeres hånd må aldrig være tom, jeres hjerte må ikke være småligt, for I 

ved ikke, hvornår I vil finde jer omgivet af skarer af trængende eller belejret af spørgsmål fra dem, der 

tørster efter viden. Din pligt er så at give til alle de mange, som jeg har hældt ind i din ånd. I må ikke føle 

jer som ingenting, men heller ikke betragte jer selv som de mest elskede og de eneste indehavere af den 

sandhed, som de guddommelige åbenbaringer og Herrens nådegaver indeholder, for så ville I være i fare 

for at falde under andres herredømme, ligesom Israel i gamle dage faldt i fangenskab på grund af sin 

ulydighed mod mine bud. 

54 Hvad ville dit hjerte føle, hvis det så dine børn afvige fra den rette vej, skuffet over dit eksempel? 

Hvad ville din ånd føle, hvis den så fra det hinsides, at de nye generationer søger Mig i afgudsdyrkelse? 

55 Stammerne (af det åndelige Israel) er stadig spredt, størstedelen af dette folk har endnu ikke fundet 

vejen. Det er nødvendigt, at de, der har hørt denne stemme og modtaget mine bud, holder øje med og 

venter på, at de mange mennesker kommer, der er udstyret, så de - når de ser jeres enhed og jeres 

tilbedelse af Gud - kan genkende min lære og følge mig. Forvent ikke, at de skal være af én race eller 

nation, for blandt dem skal der være mennesker af alle racer. 
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56 Elias er ved at samle sin flok, og sandelig siger jeg jer, at den tid, hvor I alle skal finde hinanden, 

snart vil komme. 

57 Jeg har kaldt jer de stærke i Mit Hus, og Jeg giver jer Min guddommelige styrke til hvert øjeblik at 

våge over den opgave, som Jeg har betroet jer, idet I beder i Mit Helligdom, som findes i hver enkelt af 

jer. 

58 Velkommen, I, som forlader verden for en kort tid for at høre mit ord. Sandelig, siger jeg jer, 

gennem en af jer, der lærer og praktiserer min lektion, vil en (hel) nation blive frelst; ligeledes, hvis denne 

nation forberedte sig som helhed og bad med kærlighed, ville den opnå menneskehedens frelse. Hvis det 

ikke sker, er det ikke fordi jeres tal er for små, men fordi jeres kærlighed stadig er for lille. 

Rens først dit hjerte! Hvem bedre end du kender dens fejl og mangler? Forstå dette og rens jer selv for 

alt det, som jeres samvittighed bebrejder jer. 

59 Der er mange, som søger at undskylde deres synder; men 

Jeg spørger dig: Har Faderen belastet barnet med denne byrde af lidelser og lidelser? Er det ikke mig, der 

til alle tider er kommet og har lettet jeres byrde af lidelser og lidelser? 

60 Min stemme kalder dig hver time til den gode vej, hvor der er fred; men din døve hørelse har kun 

et øjeblik, hvor du er følsom over for denne stemme, og det øjeblik er det sidste i dit liv, hvor smerten 

forkynder dig, at den fysiske død er nær. Så vil du gerne begynde livet (på ny) for at rette op på dine 

fejltagelser, for at berolige din sjæl over for din samvittigheds dom og for at give Herren noget værdifuldt 

og fortjenstfuldt. 

61 Jeg er Vejen, og denne vej har jeg vist jer siden menneskehedens første skridt på jorden. Sig mig: 

Hvornår har jeg efterladt dig uden hjælp eller uden lys? I hvilken tidsalder eller i hvilken tidsalder har jeg 

nogensinde slettet min lov fra din ånd? Jeg har aldrig holdt op med at tale til jer, så nu forlanger jeg jeres 

høst af jer. Gennem min nye proklamation har jeg stillet jer til regnskab med guddommelig strenghed og 

absolut retfærdighed, og jeg holder jer ansvarlige for jeres overtrædelser af min lov. 

62 Jeg har kaldt jer alle disciple, som har hørt dette ord. Men I må bevise dette ved jeres livsførelse og 

sprede dette gode budskab, så den nuværende menneskehed kan bane vejen for de nye generationer. Disse 

væsener skal ikke drikke bitterhedens og lidelsens bæger fra deres første barndomsdage, for de har en 

anden opgave. Men hvis I giver dem at drikke af dette bæger, skal I blive stillet til regnskab for det af mig. 

63 Åh, hvis du blot ville leve med den enkelhed, som fuglene har, der lever i kærlighed til hinanden, 

og som, når de mærker vinteren nærme sig, flygter til et bedre klima, men efterlader deres reder på 

træerne, klar til at tjene som hjem for deres brødre og søstre! - Jeres livs vinter er alderdommen; men I, 

som er lidet troende, ser i denne vinter dødens kulde og enden, uden at forstå, at efter vinteren kommer 

altid foråret med sin genvækkelse, sin fuglesang og sine dufte. 

64 Denne ringe tro på den åndelige genopstandelse efter dette liv er grunden til, at I til det sidste 

øjeblik af jeres eksistens beskæftiger jer med det menneskelige, det materielle, uden at sprede sjælens 

vinger ud for at begynde flugten og uden at efterlade en rede til de nye beboere, som er bygget af dyd og 

tro. 

65 I er ikke som fuglene, for jeres verden er ikke fredelig. I er snarere krigere, der kæmper i en 

uophørlig kamp. Men jeg siger jer: Kæmp - men med ædelhed, brug retfærdighedens våben, hold ud i det 

gode, det gode er sandheden. Lad stierne være farbare for de nye soldater, lad jorden være ryddet og renset 

for dem, så fornuften, kærligheden og retfærdigheden til sidst kan triumfere på den, mens I kommer til 

hvile hos mig. 

66 Jeg må tale til jer på denne måde, fordi jeres verden lever indviklet i alle slags krige. Når prøvelser 

rammer verden, er den altid uforberedt; for mens den tænker lidt på det evige og tænker over det, nyder 

den alt for meget verdens og kødets glæder. 

67 Sandelig siger jeg jer, hvis folk ikke renser sig selv i denne tid fra de pletter, de har forårsaget i 

deres sjæle, vil naturkræfterne komme som budbringere for at annoncere Min retfærdighed og Min 

herlighed og for at rense menneskeheden for enhver urenhed. 

68 Salige er de mænd, kvinder og børn, der - når de forstår, at denne retfærdighed er nær - priser mit 

navn, fordi de føler, at Herrens dag er kommet. For deres hjerte vil fortælle dem, at enden på ondskabens 

herredømme nærmer sig. Jeg siger jer, at de vil finde frelse gennem deres tro, håb og gode gerninger. Men 

hvor mange af dem, der lever i disse dage, vil ikke bespotte Gud! 
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69 I menneskeheden tror, at der er brug for store rigdomme og jordiske goder for at erobre verden, og 

I glemmer Kristus, som blev født i en stald, og som uden at have noget på jorden alligevel erobrede 

menneskenes hjerte, gjorde nationerne til sine vasaller og blev udråbt til konge og Herre. 

70 Når du først forstår og føler sandheden, vil du opleve, hvor let det er for ånden at følge sin Mester, 

selv i de sværeste prøvelser. Gør alt, hvad der er muligt for dig, for jeg vil ikke bede dig om mere, end du 

kan. Så vil I efterlade vejen banet for de nye generationer. 

Jeg lægger børnene i jeres hjerter og pålægger jer at lede dem på den rette vej. Saml dem sammen, tal 

til dem om mig med kærlighed og hengivenhed. - Opsøg de udstødte, dem, der lever fortabt blandt 

elendighed og laster. Jeg giver åndelig kraft til dine ord, så de kan være vejen til frelse, når de passerer 

dine læber. Åbn det sande livs bog for de uvidende, så deres sjæl kan vågne og blive stor i at gennemskue 

Helligåndens åbenbaringer. Bliv som din mester, og du vil blive hørt. 

71 Hvis jeg i den anden æra søgte et ydmygt sted for at blive født som menneske og finde hjerter at bo 

i, så søg ikke en stilling, der vil gøre dig respekteret. - Søg den følsomme snor, der er til stede i ethvert 

hjerte for at placere Min sæd og Min helbredende balsam der. - Det sted, hvor jeg blev født som 

menneske, var ligegyldigt for mig, men jeg gav selv livet, så Min Kærlighed kunne blive født i jeres 

hjerter. Nu fortæller jeg jer: Mennesker, frøet af denne kærlighed, symboliseret i Mit Blod, faldt i alle 

menneskers hjerte. Hvorfor elsker og plejer I ikke i dag det, som jeg såede med så megen kærlighed? 

72 Vær ikke døve for denne stemme, åbn jeres øjne for denne tids virkelighed og begynd dagens 

arbejde med fuld tillid og tro. Ellers vil I vågne op blinde i det hinsides, og jeg har sagt til jer, at I ikke skal 

gå ind i den verden med lukkede øjne. 

73 Foreslår Herren det umulige af dig? Jeg lærer jer blot at så kærlighed, så I i sidste ende kan høste 

livets frugt. Plej børnenes hjerter i dag, så I i morgen kan høre dem tale om Helligåndens herligheder. 

74 Pas på roserne og liljerne, som er ungdommens hjerter, og i morgen vil du nyde dydighedens 

blomstring. Lær at bede med ånden, og I vil alle indse, at dette er det perfekte fællesskab, når I føler, at 

jeres ånd er kommet ind i Mit nærvær og har næret sig selv der med Min kærlighed. 

75 Selv i dag stiger Min guddommelige stråle ned til menneskene. Men husk, hvad I hørte, da jeg 

sagde til jer: "Hvor to eller tre af mine børn kommer sammen, der vil jeg komme ned for at give dem mit 

ord." Siden da er antallet af mine tilhørere vokset, indtil de er blevet til mange. 

76 Hvis jeg opfyldte mit løfte til dig om at komme tilbage, vil jeg også opfylde min vilje til at rejse 

væk. Udnyt den korte tid, I har tilbage til at høre mit ord, og I vil blive udrustet som Helligåndens disciple. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 65  
1 Du forbereder dit hjertes helligdom, så at mit ord kan falde på det som en balsam. Men i dette 

øjeblik spørger jeg dig: Hvorfor finder jeg dig nedbøjet af smerte? - Fordi du ikke har set og bedt. 

2 Når I spiser den åndelige mad ved Mit bord, hvorfor bruger I så ikke den essens, som den 

indeholder, som er sundhed og evigt liv? Hvornår vil I forstå Min Lære, så I kan begynde at prædike den 

til jeres brødre gennem kærlighedsarbejde? 

3 Til tider vover I at fortælle mig, at jeg ikke har givet jer noget, som I har bedt mig om, selv om jeg 

til enhver tid tilbyder jer det og kun mangler jeres forberedelse til at modtage det. 

4 Tynge ikke din sjæl med syndens lænker, men befri den, så den kan rejse sig og modtage fra mig 

alt det, den har brug for på sin udviklingsvej. Hvorfor slukker I jeres troslys, selv om jeg er iblandt jer? Jeg 

har fortalt jer, at ansvaret for nationernes fred og menneskehedens frelse ligger hos dette folk. Men 

hvordan vil du udføre din opgave, når dine skridt stadig er usikre? - I kommer for at høre Mit Ord, I siger, 

at I elsker jeres Herre; men ord er ikke nok, der er brug for gode gerninger for at mennesket kan opnå Min 

Fred; Jeg kommer ikke for at fratage jer Min Fred, Jeg kommer for at frelse jer. Jeg kommer ikke for at 

gøre dig modløs, men for at vække din sjæl. Tag træets frugt på ny og fyld dig med den, du 

vandringsmand! 

5 Salig er den, som spiser af denne frugt og tror, at han har spist af livets træ; thi sandelig, siger jeg 

jer, han skal ikke dø. - I denne tid fandt jeg jer døde for nådens liv, men min tilstedeværelse i denne 

undervisning har været jeres opstandelse. I troede, I var uværdige til at være i mit nærvær, men jeg gjorde 

jer værdige ved at rense jeres sjæl for alle tidligere overtrædelser og klæde den i renhed. Med denne 

tilgivelse har jeg givet jer en lektion i kærlighed og retfærdighed; sæt den i praksis over for jeres brødre. 

6 Hvilken ret har du til at dømme og fordømme dine naboer for deres ufuldkommenheder? Husk, at 

jeg sagde til jer i den anden æra: "Lad den, der er fri for synd, kaste den første sten". 

7 Min undervisning er klar og ren, så at begyndere kan forstå den og indprente den i deres hjerter. 

Jeg er kommet for at vejlede jer fra lektion til lektion, indtil I når frem til en perfekt dialog mellem ånder. 

8 På jeres forsoningsørken stiger den himmelske manna nu ned over jeres ørken. Når I når frem til 

den guddommelige Faders hus, vil I sætte jer ved Faderens bord for at spise hans mad. - Den store ørken 

symboliserer forsoningen, og stien symboliserer sjælens udvikling. 

9 Kom til Faderen, han bor på toppen af bjerget, og han vil give dig haver og jord omkring det. 

Mændene vil dyrke hveden, kvinderne vil sørge for, at haverne og engene er dækket af blomster, og 

børnenes sang vil forene sig med fuglenes for at gøre jeres arbejde sødt. Menneskers forfængelighed vil 

ikke nå dine marker, ej heller grådighed efter besiddelser, for de ville være som plager, der ville ødelægge 

dine frugter. Hvor mange mennesker kan overhovedet forstå - når de hører disse ord - i hvor høj grad de er 

afveget fra den vej, som Min Lov udstikker? 

10 Når en person bliver overbevist om, at der ikke er nogen tilgivelse for hans overtrædelser, bevæger 

han sig længere og længere væk fra den (rette) vej. Åh, hvis han blot vidste, at et øjeblik af oprigtig anger 

kan redde ham og tjene ham som forsoning, at - selv om han tror, at han er meget langt fra Min 

guddommelighed - kun et enkelt skridt adskiller ham (fra Mig), og dette skridt er hans anger. Hører du 

ikke min stemme? Føler I ikke, at jeg kommer som den kærligste Fader, som en oprigtig Ven? I sover, og 

derfor hører I ikke mit kald. Hvordan vil I høre mine fodtrin, når jeg kommer "på en sky"? 

11 Vågn op, gør jer klar til at se mit løfte blive opfyldt. Jeg vil kalde dem velsignede, som vågner og 

hører mig, for så vil jeg lægge glædelige budskaber om mit åndelige nærvær i deres hjerte, og fra deres 

læber vil der komme ord af ømhed, lys og håb for mennesker. 

12 Orkanlignende storme er på vej mod dig, så du må styrke din tro for at klare prøvelserne og redde 

så mange som muligt. Jeg ønsker, at I skal være venner og brødre af alle mennesker. 

13 Dette er den tid, som Joel så og bebudede, hvor menneskehedens børn ville få visioner og 

profetiske drømme, hvor deres munde, bevæget af Min guddommelige kraft, ville tale, for Min Ånd ville 

da blive udgydt over alt kød og over enhver ånd. 

14 Se, her er et folk, der stille og roligt vokser frem og vokser, og hvis børn taler ord fra Helligånden, 

overfører åndelige budskaber, krydser tærsklerne til det hinsides med deres åndelige blik og ser fremtidens 

begivenheder. Sandelig, siger jeg jer, denne sæd er sået i hele verden, og ingen vil kunne ødelægge den. 
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15 Gennem mænds, kvinders og børns munde har I hørt Min guddommelige koncert, som om I i 

henrykkelse har overgivet jer til glæden ved at høre Herrens og hans engles stemme. Mit ord er ikke kun 

for ét folk, det er for alle folk, for alle trosretninger og religioner. 

16 Kun denne gruppe af mennesker her ved, at det nu er den tredje tid; men menneskeheden vil også 

kende den, selv om de på forhånd vil benægte alt det, jeg har åbenbaret for jer, og alt det, der er skrevet. 

Sandelig, siger jeg jer, dette ord skal nå til jordens ende, for intet er umuligt for mig. 

Jeg vil vise verden Mine sår, som jeg gjorde det for Thomas, så den kan tro og omvende sig, så den kan 

vaske sig i sine tårer og derefter trofast følge Mig til det sidste. Denne guddommelige manna vil komme 

ned i alle hjerter, og vejen til Herrens bolig vil blive åbenbaret for alle sjæle. 

17 Vandet fra Jakobs brønd tørrede ud og slukkede ikke menneskehedens ånds tørst. Jeg har allerede 

sagt til den samaritanske kvinde: "Sandelig, siger jeg dig, jeg har et vand, som den, der drikker af det, 

aldrig mere skal tørste." Og dette krystalklare og højere vand er mit ord, som jeg vil hælde ud over verden 

for at slukke dens brændende tørst. 

18 Elias har længe ledet Min flok blandt menneskeheden og kaldt alle til at forene sig. Denne flok må 

våge og bede, for de har mit lys og min autoritet til at hjælpe menneskeheden med kærlighed. 

19 I, der hører disse lærdomme, har kendt dem på andre tidspunkter, men nu må I sprede dem blandt 

menneskeheden, så de kan kende dem. Du ved også, at du efter 1950 vil være uden dette ord. Men 

forbered jer på, at dette ikke er et tab, som I skal beklage, men et skridt fremad, som vil føre jer direkte til 

kampen. Jeg vil være nær, og det samme vil mine budbringere. Jeg vil fortsat våge over dem, jeg 

underviser, og tale til jer gennem inspiration. 

20 Lad ingen ønske, at jeg forlænger mit ophold blandt jer, for jeg har allerede meddelt jer min vilje 

og forudsagt jer det år og den dag, hvor denne manifestation gennem det menneskelige forståelsesorgan vil 

slutte. Ingen må udsætte sig selv for fordømmelse (ved ikke at overholde denne bestemmelse). 

21 Den, der har været for klodset til at tjene mig indtil nu, og som derefter udstyrer sig selv, vil miste 

sin klodsethed, tale med visdom og udføre mirakler. 

22 Hvis I, folk, der hører mig, græder ved tanken om min lidelse og omvender jer fra jeres synder, så 

vær velsignet. For sandelig, siger jeg jer, jeres smerte renser jer, og mit ord, som er liv og opstandelse, 

trøster jer. - Mit lys er for alle mine børn; ikke kun for jer, der bor i denne verden, men for alle sjæle, der 

lever på forskellige eksistensplaner. De vil alle blive befriet og genopstå til evigt liv, når de opfylder mit 

guddommelige bud med deres kærlighedsarbejde for deres brødre, som kræver, at I skal elske hinanden. 

23 Faderen lider, når menneskeheden skændes, pisket af krigsilden. Bror har rejst sig mod bror, og 

uskyldigt blod overdænker jorden. I dag, på dommens store dag, indånder I en atmosfære af fortvivlelse og 

død. Men i begyndelsen af 1946 vil kampen være forbi, og I vil få et pusterum i jeres lidelser. 

24 Al menneskehedens smerte falder på mig som et tungt kors. Jeg er blevet fornægtet og pisket af 

den menneskehed, som jeg ønskede at gøre til mine disciple, og hvoraf kun nogle få følger mig. I morgen, 

når mit værk bliver kendt, som jeg har åbenbaret i denne form, vil jeg blive pisket endnu en gang, fordi de 

ikke vil forstå mig. Denne mangel på forståelse fra Mine børns side åbner Mine sår på ny, og Mit Blod 

falder igen på alle sjæle. 

Fordi jeg taler af sandhed og lærer kærlighed, har de ikke anerkendt mig, og senere vil I blive foragtet, 

fordi I gentager mine ord og vidner om mig. Men når du tager dit kors op og bestiger bjerget, vil du frelse 

mange uskyldige og forløse mange syndere. 

25 Jeg er ikke kommet til jer som en konge, jeg er kommet ydmygt, og derfor ved I, at det Ord, I har 

hørt, er "Faderens Ord". Igen tilbyder menneskeheden Mig en tornekrone og en kappe af 

utaknemmelighed. Jeg har lidt under bagvaskelse og afvisning af mine børn. 

26 Selv om sjælen er i fuld udvikling, sover den. Men jeg oplyser jer gennem ånden, så I vender 

tilbage til den rette vej og vender jer mod opfyldelsen af jeres opgave. Hvorfor føler du, at mit ord gør dig 

ondt? 

27 Mens I mindes Min lidelse i den anden æra, græder et hjerte, det mest ømme, i stilhed og går i 

forbøn for sine børn, som ikke har forstået hende. Hun har ingen bebrejdelser mod dem, der har forårsaget 

hende så megen smerte, og heller ingen anklager mod dem, der ofrede den højt elskede Søn. Hendes 

kærlighed og tilgivelse til menneskeheden kroner alene hendes eneste barns forløsende arbejde. Det er 

jeres himmelske Moder, som jeg efterlader blandt jer, så I kan lytte til hende og finde trøst i hendes skød. 
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28 I dit hjerte føler du nu Herrens guddommelige åndedræt i dybden af dit hjerte. Åh, hvis du blot 

kunne forstå den kærlighed, hvormed jeg kommer til dig! 

29 I kraft af jeres hjertes forening har I skabt en helligdom til at modtage mig. Hvert hjerte har 

forberedt sig, hvert sind er blevet lysere, og dette er det rette tidspunkt for Min Guddommelige Stråle at 

komme ned til jer. 

30 Visitationen nærmer sig, og jeg forbereder jer på den. Det er på tide, at du går din vej med faste 

skridt og uden frygt. Du er Israel, og dette navn betyder "stærk". Dette velsignede frø har altid været i din 

ånd. - Ægte bøn styrker din ånd, renser dig for dine pletter, trøster dig, når du er ked af det, står dig bi, når 

du er forældreløs, og fjerner dig fra fristelser. Men ligesom jeg lærte jer at bede fra ånd til ånd for at være 

stærke i livet, således skal I også i dødens time løfte jeres ånd til mig på disse velsignede bønnestrin. - 

Hvor langt væk fra den sande bøn lever menneskeheden ikke! Hvor få er de, der ved, hvordan man 

praktiserer den. Åndeligt set lever menneskene som de gamle: dyrkelsen af Guldkalven og venerationen af 

hedenske idoler er stadigvæk gældende. Det babyloniske tårn af videnskabsfolk i denne tidsalder udfordrer 

uophørligt min retfærdighed. 

31 Der vil komme en ny syndflod, som vil vaske jorden ren for menneskelig korruption. Den vil vælte 

de falske guders altre, ødelægge sten for sten fundamentet til dette tårn af stolthed og ondskab og udslette 

enhver falsk lære og enhver pervers filosofi. Men denne syndflod vil ikke bestå af vand, som den engang 

gjorde; for menneskets hånd har sluppet alle elementer løs mod ham, både synlige og usynlige. Han 

afsiger sin egen dom, straffer og dømmer sig selv. 

32 Enhver gæld vil blive betalt ned til mindste detalje. Derfor er det nødvendigt, at de store af i dag 

bliver tjenere, og at undersåtterne bliver rejst op. I, som hører mig - tro på jeres ansvar for verdens fred! 

33 I er ikke længere to eller tre, der hører mig. I er allerede mange, for Min sæd har spredt sig fra 

hjerte til hjerte, fra hjem til hjem, fra provins til provins, og nyheden om Min nye åbenbaring har krydset 

jeres grænser og er nået andre lande, hvor ekkoet af Mit ord og budskabet om Mine mirakler har vidnet 

om, at Jeg virkelig er kommet tilbage til jer. 

34 Israels hus er nu i jeres dybeste væsen, i jeres ånd. Det er netop der, at jeg har åbenbaret mig selv i 

denne tid ved hjælp af denne proklamation. 

35 Jeg har sagt til jer, at I skal skynde jer at studere min lære og benytte jer af mit nærvær, for tiden 

for min afrejse er nær, og ingen er uvidende om den. Se, dette er den prøve, der venter dig. Hvem vil være 

parat til at vedtage den? - I har mangedoblet jer selv, og alligevel ser jeg jer ikke stærke. Årsagen er, at I 

har manglet kærlighed, hjælpsomhed og broderskab fra nogle til andre; I er ikke forenet af Ånden. Og det 

er det, som ejerne af den nye pagts ark ønsker at være? 

36 Jeg ønskede, at I skulle være stærke gennem jeres enhed og store gennem jeres ånd. Det er ikke 

nødvendigt at have materiel magt for at være stor eller at have viden om jorden for at være overlegen. Der 

er noget, som jeres Gud altid har åbenbaret for jer, og som i sandhed giver jer storhed. 

37 Stort er det lys, jeg har udgydt over jer, men lad jer ikke blænde af det, for så ville I for jeres 

brødre fremstå som tåber og fanatikere. Dette lys er ikke kun dit eget, det er det sjette seglets lys, som skal 

lyse i alle nationer. 

38 I kommer rene foran mig, og lidt efter lidt har I frigjort jer fra fanatisme, afgudsdyrkelse og 

ubrugelige traditioner. På denne måde slår dit hjerte i takt med din ånd. Vejen begynder i Mig, og i Mig 

slutter den. Men jeg forlanger ikke af jer, at I skal tilbagelægge denne udviklingsvej på én "dag", men jeg 

giver jer tid nok til at gå vejen til ende. 

39 Jeg er med dig hele vejen, jeg giver dig styrke, jeg renser dig. Hvis du vurderer din åndelige 

udvikling ud fra dit nuværende liv, når du sammenligner dit nuværende liv med det liv, du havde i 

menneskehedens begyndelse, vil du indse, at du har taget et stort skridt fremad. Studer mit ord med den 

iver, hvormed du studerer vidensområderne på jorden, og efterhånden som du udforsker det, vil du 

opdage, at det, du troede var uudgrundeligt, var forbeholdt din ånd (til at udforske). I den nuværende tid 

falder sløret for mange mysterier lidt efter lidt, mange skjulte ting kommer frem i sandhedens lys, og 

derfor bliver jeg elsket og forstået mere af mine børn. 

40 Kan der være lighed mellem barnet og Faderen, hvis barnet ikke har Faderens visdom? Nej, mine 

børn, men jeg holder jer ikke i uvidenhed. Jeg er Lyset, som er Visdom, og med det vil jeg oversvømme 
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jer, så I kan elske mig. Jeg er virkelig sulten og tørstig efter jeres højere udvikling. Dette er den mest 

overbevisende grund til Min manifestation og Min forbindelse med jer. 

41 Oplys og styrk jer selv gennem denne undervisning, for der er forvarsler om krig i jeres hjerter, og 

I må være forberedt. Jeg har holdt denne nation i fred, så den kan modtage mig i sit hjerte. Min lærdoms 

frø skal bære frugt. 

42 Hvor mange tårer vil du ikke fælde, hvis du ikke udnytter denne dyrebare fredens tid! I vil så blive 

invaderet af krig, epidemier og fortvivlelse. Forsøg ikke at stoppe krigen ved hjælp af fysiske 

bodshandlinger, som er nyttesløse ofre. Hvis du ønsker at tilbyde Mig bod, så overvind dit køds oprør, 

stolthed eller materialisme. Hvis I ønsker at tilbyde Mig faste, så lad den bestå i at give afkald på 

umådehold, på det, der er skadeligt for jer, ved at kontrollere jeres lidenskaber. Men pas på, at I ikke falder 

ind i en ny fanatisme, for der er mange handlinger, som er tilladte, og alligevel kan I gøre dem utilladelige. 

43 Jeg ønsker, at du skal opnå fornyelse af både din krop og din sjæl. Hvis du forstår, hvad jeg beder 

dig om, vil det ikke virke som et offer at opnå det, og du vil indse, at opfyldelsen af (min anmodning) vil 

give dig stor tilfredsstillelse og en højere fred. 

44 De, der rejser sig fra mudderet, snavset og selviskheden til et liv i tjeneste og aktiv næstekærlighed 

for deres brødre, vil jeg vise som et eksempel, at Min lære har lys og nåde til at forny syndere. Dette 

eksempel vil sprede sig til alle hjerter. Hvem ønsker ikke at være blandt dem, der vidner om mig? Men 

sandelig siger jeg jer, at hvis jeres handlinger ikke er af hjertet, vil de ikke bære frugt hos jeres brødre, og I 

vil ofte høre dem kalde jer hyklere og falske prædikanter. Og jeg ønsker ikke, at det skal ske for dig. 

45 Du skal vide, at det i dag er meget svært at narre folk. Deres ånd er vækket, og selv om den er 

fortabt i sin tilværelses materialisme, er den følsom over for enhver åndelig manifestation. Men hvis du 

ikke kan bedrage dine brødre, kan du så bedrage din Fader? 

46 Lad Mesterens kærlighed tage bolig i dit væsen, så du kan tilgive dine fjender, ligesom han tilgiver 

dig. Så vil dit hjerte være som en livline blandt mennesker. 

47 Gør dit skib klar, for stormen kan komme fra det ene øjeblik til det andet. Kan I ikke mærke, at 

kampen er nær? Afslører dit sind intet for dig? Lyt til naturens stemmer og observer naturkræfternes gang. 

Træng ind i jeres brødres hjerte, og I vil opdage bekendtgørelsen om den kommende kamp. Alt taler til dig 

om kaos. Hvad angår det menneskelige sind, opfinder det kun våben til ødelæggelse. Hvad hjertet angår, 

giver det ikke plads til broderskabsfølelser, men det giver plads til hadfølelser. Der er ikke sundhed i et 

eneste legeme, alle er inficeret af sygdom og pest. Børn fødes med en smertebyrde, forældre forstår ikke 

deres børn, og børn forstår ikke deres forældre. Ægtefæller går fra hinanden, kvinder mister deres dyd 

uden at tillægge den nogen betydning. Folk vanhelliger det, der er mest helligt. - Religiøse samfund 

ignorerer og bekriger hinanden, og laster vinder magt blandt mennesker. - I mellemtiden vækker mit ord 

jer med blid formaning og kalder jer til fornyelse, så I undgår at synke i dette stormfulde hav. Kun en 

åndelig lære som min er i stand til at holde mennesket på livets vej. Kun Mit Ord kan løse åndens dybe 

problemer og forsøde menneskets tilværelse på dets vej af prøvelser og lidelser. 

48 Når menneskeheden har plejet et stort træ, hvis frugter for størstedelen har været bitre og 

dødbringende, synes du så ikke, at det er smukt, at jeg planter et træ, som du hjælper mig med at passe, og 

at dets frugter af liv, sand fred og guddommelig visdom kompenserer dig for så megen smerte? For jeg er 

træet, jeg er vinstokken, og I er grenene. Lad din ånd vokse i sine gaver, så du kan give behagelig skygge 

og livets frugter af god smag. Jeg er Sandheden, og den strømmer fra disse menneskers læber, selv om de 

er syndere; for min Sandhed er stærkere end jeres synder. 

49 Endnu en gang viser jeg dig vejen og livet, og jeg fjerner det mørke bandage foran dine øjne. Når I 

hører dette ord, siger I i jeres hjerter: "Hvorfor var jeg ikke i stand til at frigøre mig fra laster før, når 

Herrens lære er så smuk, og hvorfor var den ikke en stimulans i min tilværelse? Fordi I ikke har næret jer 

selv af Min lære, men af ritualer, som kun imponerer sanserne og efterlader sjælen tom. Her giver jeg jer 

mit ord uden former for tilbedelse og ritualer, så det går direkte ind i jeres sjæl. Her er der ingen 

forfriskning for dine fysiske sanser. I dag er det kun din hørelse, der er involveret i min manifestation. I 

morgen, når Mit Ord givet gennem det menneskelige intellektorgan ikke længere vil blive hørt, vil ikke 

engang jeres kropslige hørelse opfatte Min stemme; det vil være jeres ånd, der modtager Min instruktion 

ved inspiration, og i hjertet vil ekkoet af den blive hørt. - Begiv dig ud på vejen med tro og gå uden hast og 

med overvejelse. 
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50 De dage er nær, hvor menneskene vil mindes min lidelse. Sandelig, siger jeg jer, når mennesker 

vågner op til lyset i denne tid og, befriet fra ydre former for tilbedelse, søger Mig på en åndelig måde, vil 

deres ophøjethed og enkelhed være de smukkeste palmegrene, hvormed de modtager Mig i det andet 

Jerusalem, den åndelige by. Jeg ønskede, at når I mindes Min lidelse, skulle I gøre det uden ritualer og 

repræsentationer, at I skulle mindes Mine gerninger og reflektere grundigt over dem. Så vil du mærke, at 

visdommen vågner til nyt liv i din ånd. 

51 Med denne lære vil jeg, som i tidligere tider, fjerne jeres (religiøse) traditioner og få jeres ånd til at 

holde sig til min lære og min lov. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 66  
1 Du har hørt klokkens kald og er vågnet op. Klokken har været Min stemme, som I har modtaget 

gennem menneskets sindets organ, og det, der er blevet vækket, har været jeres ånd. Synk ikke ned i apati 

igen, kære folk, for I lever i en tid med kamp. Eftersom I allerede er begyndt at så, ønsker jeg ikke, at I 

skal forlade jeres marker, og jeg ønsker heller ikke, at I skal miste den plads, som I indtager i mine goder, 

og som det har kostet jer så meget smerte at opnå. 

2 Lad din ånd hævde sin vilje over det, som dit sind og din sjæl tænker, for det er den, der virkelig er 

ansvarlig for den opgave, der tynger sjælen. Husk: Hvis du i stedet for at følge Åndens anvisninger har 

tendens til at adlyde kødets tilskyndelser, vil du snart vende tilbage til den ufrugtbare kamps vej, til en 

verden af letfærdighed og forfængelighed, hvor din sjæl vil føle sig tom og trist. 

3 Kom til mine lande og bliv i dem. På deres marker er der plads til alle, i mit kornkammer er der 

sæd i overflod, og i min kærlighed er der livets vand, så I kan passe den guddommelige sæd. 

4 Jeg, den Universelle Sædemand, vil lære dig alt, hvad du har brug for at vide. Min kærlighed og 

Min tålmodighed vil ledsage hver enkelt af Mine belæringer, så de forbliver indpræget i jeres sjæl. Derfor, 

når I finder det nødvendigt at så, så husk på, at jeres hjerte er blevet et tilflugtssted for Mit Ord, og vend 

jer til det i ønsket om at få Min sæd af kærlighed til jeres brødre. 

5 Tag dig nu tid til at lytte til mit ord, så du lader det trænge ind derhen, hvor det skal nå, og når så 

øjeblikket kommer til at så, så begynd dagens arbejde med et velovervejet skridt, så du ikke bliver for træt 

i utide, og du vil hurtigt rejse dig igen, hvis du falder. 

6 Ophold jer ikke på overfladen af ordet, for så vil I ikke komme til at opfatte dets essens og fordybe 

jer i dets uendelige lys. 

7 Bliv ikke fanatiske og forfalder ikke til afgudsdyrkelse ved at elske ting, som jeres brødre har givet 

en guddommelig symbolik til. Husk, at hvis I ønsker at være disciple af en dybt åndelig lære, må I kæmpe 

for at fjerne den sanselige tilbedelse af Gud fra jeres hjerter, som har givet næring til menneskeheden i 

århundreder. Men gør det med al din beslutsomhed, disciple, hvis du virkelig er overbevist om det skridt, 

du ønsker at tage. Det må ikke ske, at du en dag prædiker, at dine medmennesker skal vende sig bort fra 

afgudsdyrkelse og religiøs fanatisme, og så pludselig falder du på knæ for en afguder i en prøvelse, som du 

kommer ud for, og falder på knæ for en afguder. 

8 Forstår I, hvorfor jeg altid siger til jer, at I skal udforske mit ord og studere det? For kun på denne 

måde kan overbevisningens lys trænge ind i dit væsen. Så vil der helt sikkert ske en fuldstændig 

forandring af din måde at føle, tænke og handle på. 

9 Hvis du observerer udviklingen af Mine manifestationer gennem det menneskelige intellektorgan, 

vil du komme til den konklusion, at fremskridtene i Min lære er sket med et bevidst, men fast og sikkert 

skridt, som jeg anbefaler dig at efterligne. 

10 Indse, at jeg i tidligere år ikke talte til dig med den klarhed, som jeg gør nu. Jeg var tålmodig og 

overbærende; Jeg tillod også nogle ydre handlinger af tilbedelse, fordi det endnu ikke var det rette 

tidspunkt til at skille hveden fra spidsen, dvs. det åndelige indhold i Min lære fra de unødvendige former 

for tilbedelse. Jeg så, at din tro ikke var tilstrækkelig fast til at høre visse åbenbaringer. Men nu, hvor lyset 

fra min lære gradvist trænger ind i sjælen hos nogle af mine disciple, kan jeg tale klart til jer. 

11 Jeg ved, at det ikke er alle, der forstår betydningen af spiritualisering i øjeblikket, og ikke alle er 

tilfredse med tanken om kun at nære sig af essensen og at skulle give afkald på ritualer, symboler og ydre 

handlinger, som mange hjerter har så stor glæde af. Men det vil være nok for mig, at en gruppe disciple 

har forstået betydningen af åndeliggørelse, når jeg afslutter mit ord blandt dette folk; for denne gruppe vil 

blive betragtet som den første frugt, der er frembragt af mit ord, der er forkyndt gennem menneskets 

intellektorgan. For at hjælpe jer med at forstå Min Undervisning fortsætter Jeg med at give jer Min 

Undervisning, Jeg velsigner jer og siger til jer: Vær velkomne, Mine børn, føl min Ånds varme, føl Mit 

nærvær og husk dengang, da I omringede Mig for at lytte til Mine guddommelige ord - da I fulgte Mig på 

stierne for at se Mig udføre mirakler, mens nogle af jer, ligesom andre af jer, ikke gik glip af en stavelse af 

Mine ord for at finde ud af, om det, jeg sagde, var sandhed eller ej. Andre af jer, ligesom andre af jer, gik 

ikke glip af en stavelse af Mine ord for at finde ud af, om det, jeg sagde, var sandhed eller ej. Andre, 

ligesom andre af jer, gik ikke glip af en stavelse af Mine ord for at finde ud af, om det, jeg sagde, var 
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sandhed eller ej. Nogle af jer, såvel som andre, hørte en harmonisk stemme, der uophørligt talte om 

kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed. Det var et lys, som aldrig før havde skinnet for mennesker. Dette 

ord åbnede en ny tid for Israels folk og for hele menneskeheden. 

12 Mange af dem, der hørte Mig i Jesus, er kommet til Jorden på denne tid og har hørt Mig endnu en 

gang. Selv om de troede, at de havde opfyldt deres skæbne på denne planet og indtaget det forjættede land, 

er sjælen vendt tilbage for at forsøge at tage endnu et skridt fremad på vejen til sjælens fuldkommenhed. 

13 Udvikling er nødvendig for at sjælen kan blive oplyst af min visdom. I dag hører du på ny den 

stemme, der taler til dig om kærlighed. Til de nye disciple og til alle mennesker siger jeg: Elsker jeres 

brødre, bed mig om hjælp for jeres næste, og jeg vil give jer mirakler. Vær ikke bange for åbent at 

bekende dig til verden for den mission, som din ånd bringer. Sandelig, siger jeg jer, I vil ikke kunne skjule 

jeres åndelige gaver, og de vil før eller senere vise sig selv. 

14 Hvor svært synes det ikke at være for dig at finde en måde at udføre din opgave på i denne tid. 

Men jeg siger jer, at det ikke er svært, fordi menneskeheden er parat til at modtage mit budskab. 

15 Til alle tider har de svage fortvivlet i kampen, mens de stærke har vist, at troen på Min Lov 

overvinder alt. Jeres skæbne, Israel, har været at annoncere hele tiden nye budskaber og åbenbaringer til 

verden, og derfor tvivler I nogle gange på, om I vil finde troen. Men vær ikke bekymret, tag det frø, jeg 

har betroet dig, og så det. Du vil allerede se, hvor mange af de marker, du troede var ufrugtbare, du vil 

finde frugtbare, når de bliver gjort frugtbare med sandheden i mit ord. 

16 Du må ikke undlade at opfylde din mission, fordi du føler dig uværdig. Sandelig, siger jeg jer, den, 

der har en mission og ikke opfylder den, handler lige så ugudeligt som den, der bevidst vanhelliger loven. 

17 Glem ikke, at Faderen til sidst vil kræve regnskab af dig - både for det, du har gjort ondt, og for 

det, du har undladt at gøre. Du skal vide, at både den ene og den anden overtrædelse vil forårsage lidelse 

for din sjæl. Spred min lære, tal til folket om mit ord, overbevis dem med jeres kærlighedsgerninger, 

inviter dem til at høre mig, og når de kommer sammen med folkemængderne, og troens lys er tændt i deres 

hjerter, vil jeg kalde dem børn af det nye folk Israel. 

18 Du vil ikke længere kunne afvige fra stien. Jeg har givet jer lyset, så I kan gennemskue det, og jeg 

har åbnet jeres øjne, så I kan trænge ind i det hinsides. Den brug, I gør af jeres gaver, skal altid være god, 

så at konsekvenserne kan være behagelige for jeres hjerte og velbehagelige for Faderen. 

19 Forstå, at jeg er kommet for at undervise jer i perfekt undervisning. I har hørt gennem Mine 

stemmebærere forskellige steder og regioner, at Mit Ord ikke længere vil blive hørt efter 1950. Allerede i 

dag siger jeg til jer: Hvor mange af dem, der i dag lytter til Mit Ord med tilsyneladende respekt, vil 

ignorere det, når den tid kommer; hvor mange af dem, der nu siger til Mig: "Herre, jeg vil ikke gå fra 

denne vej", vil i fremtiden søge Mig i kirker, i synagoger, på altre og i billeder og vil ikke finde Mig? 

20 Tænk på, at jeg ikke forsøger at overraske jer ved at trække mit ord tilbage uventet, men at jeg 

annoncerer det til jer længe forinden og på mange måder, så I forstår, at I må gøre brug af disse korte 

perioder og disse lektioner for ikke at falde i fejl og begå vanhelligelser senere. Hvor mange af dem, som i 

dag kalder sig mine disciple, mine arbejdere, vil ikke forråde mig i den time! 

21 Den tid, hvor I ikke længere vil høre Mig gennem stemmebærerens orgel, er fastlagt. Men jeg har 

lovet dem, der forbereder sig, at de bagefter vil høre lyden af mit ord i deres hjertes helligdom. 

22 Min retfærdighed vil skære alt ukrudt af ved roden, og det er Min vilje, at i den time vil Min segl 

finde jer som hvede og ikke som ukrudt. - Jeg taler på jeres sprog og med fuld klarhed, så I i morgen ikke 

vil sige, at jeg talte til jer i overført betydning, og at I derfor ikke forstod mig. 

23 Disse mødesteder vil fortsat være til rådighed for jeres sammenkomster og vil fortsat kunne byde 

de nye skarer velkommen. Åndelige vogtere vil beskytte dem. 

24 Jeg taler til dig om et afgørende skridt, som du skal tage, om en tid med prøvelser, som nærmer 

sig, men jeg ser ikke dit hjerte skælve. Hvor er du blevet vant til mit ord! Men det skal ende, og du har 

ikke værdsat den skat, du ejede! 

25 Jeg har ved mange lejligheder fortalt jer, at jeg ikke vil blive besmittet af uduelighed eller ondskab; 

derfor må I forstå, at jeg ikke vil være involveret i jeres vanæringer og vanhelligelser. 

26 Nogle ændrede sig, da de hørte min undervisning; men se, hvori deres forandring bestod: de kom 

ydmyge, grædende og angerfulde, uden noget godt. Men senere, da de modtog deres åndelige arv, løftede 

de stolt deres ansigter og følte sig som herrer og endda som konger, og i deres stolthed ville de gå ud over 



U 66 

71 

Faderens vilje. Ved du, hvor forfængelighed og arrogance forbliver? I jorden. - Og ulydigheden, den 

manglende respekt og fornærmelserne? I din sjæl, så snart den har smidt sin kropslige skal. - I er atomer, 

der lever gennem Min Guddommelige Barmhjertighed, uden hvilken I ville ophøre med at eksistere! 

27 Hvis nogen i deres forfængelighed tror, at de kan forstå Mit værk fuldt ud med deres intellekt og 

forstå alting, er det fordi de ikke forstår noget. På den anden side er den, der fordyber sig i min visdom og 

min storhed i en sådan grad, at han siger: "Jeg ved intet og er intet for Herren", i færd med at forstå. 

28 Hvis dette folk, som har nydt så meget af mit ord i denne tid, ikke arbejder på sig selv, hvis de ikke 

bøjer deres uregerlige sind for min lære, vil de blive nødt til at fælde mange tårer i fremtiden. 

29 Vil du vide, hvad Mit ønske er: at du på jorden opfylder Mine bud i ydmyghed, så din sjæl, der er 

blevet ren og lysende gennem opfyldelsen af sin mission, kan stige meget højt op efter at have fuldført sin 

mission, indtil den når de velsignede hjem, der er forbeholdt Herrens lydige børn. 

30 Ved mit bord er der en forberedt plads til hver af jer og også en skål. Når I har spist og drukket ved 

mit bord, vil I aldrig mere være sultne eller tørstige. I vil ikke længere søge Mig i kirker og på altre lavet 

af menneskehænder, for I vil indse, at I bærer Mig i jeres sjæls indre helligdom. 

31 Jeg havde forberedt alt til den tid, hvor I ville finde jer selv ved mit ord, for jeg våger over alt. Åh, 

hvis I havde levet i forventning om Mig, hvor stort ville jeres fremskridt ikke have været! Men nu er I hos 

mig og hører min undervisning. 

32 Mænd, frygt ikke livets prøvelser, og lad jer ikke tynge ned af byrden af jeres skyld. Giv ånden tid 

og styrke til at udføre din åndelige opgave, så vil du altid komme videre opad på din udviklingsvej. 

33 Kvinder, græd ikke kun over jeres kære. Husk, at dit hjerte skal føle menneskehedens smerte. 

Tilgiv dine brødre og søstre, så dit hjerte kan blive rent og give plads til velgørenhed. 

34 Tror I, at jeg ville være kommet til jer, hvis jeg ikke havde tilgivet jer først, og hvis der ikke var 

barmhjertighed i min Ånd? 

35 Jeg vil have, at du gør det samme med dine brødre. Men vær ikke bange for at bringe dem det gode 

budskab, tvivl ikke på jeres åndelige gaver og mistro til, at jeres kærlighedsgerninger for dem vil lykkes, 

for mangel på tro vil få jer til at fejle, jeres ord vil ikke overbevise, og jeres gerninger vil ikke have et fast 

grundlag. 

36 O menneskehed, velsignede skabning, hvis du vidste, hvor meget din Fader elsker dig! Du går på 

afveje, og jeg kommer for at søge dig. Når du søger mig, åbner jeg frelsens porte for dig; du kalder på mig, 

og jeg svarer dig straks. Alligevel føler I mig ikke, I hører mig ikke, og I ser mig ikke, fordi I ikke er 

(åndeligt) vågnet op. 

37 I denne tid forbereder jeg dette folk til mig selv, så der fra dem kan komme de hundrede-

fireogfyrre tusinde frem, som skal bringe mit budskab til menneskeheden. 

38 Elskede mennesker, vent på de jordiske besøg med ro og se i hver prøvelse en fase, der bringer jer 

tættere på de hjem, som, selv om de er ukendte for jer, er glimtvis anskuet og længtes efter af jeres sjæl. 

39 Det er mig, Herren, der taler til jer. I skal ikke undre jer over, at jeg giver mig til kende for jer, for 

det har jeg gjort, siden jeg skabte det første menneske. Tænk lidt, vend dine tanker mod fortiden, tjek de 

historiske optegnelser, og du vil opdage, at jeg har givet mig selv til kende over for menneskeheden ved 

hver eneste lejlighed. 

40 Til de børn, der lytter til mig, siger jeg: Salige er I, der er kommet til jorden i Helligåndens tid, for 

jeres gaver vil finde et gunstigt virkefelt til at manifestere sig. Men lyt til mig, lad jer ikke lede af jeres 

forfædres dårlige eksempler. Tænk på, at Lammets Blod, der er blevet til lys, er steget ned på din sjæl for 

at vise den den vej, som den skal stige op ad i lydighed og kærlighed for at nå Mig. Vær velkomne - I, som 

kommer her i ønsket om jeres arv, som I har ventet længe på. 

41 Det er en glæde i Faderens ånd, når I ikke længere er trængende, men jeg sætter ikke nogen pris på 

det, jeg giver jer. Jeg giver jer Min barmhjertige kærlighed uden at stille betingelser til jer, mens I på den 

anden side stiller dem til Mig for at elske Mig, og så giver Jeg jer det, som I beder Mig om. - I denne 

instruktion skal I lære at bede, at modtage og at give. Lær også at vente på den time, hvor det er Min vilje 

at give dig det, der er mest gavnligt for din sjæl. Fortvivl ikke, bespott ikke, vær ikke vantro; husk, at jeg 

elsker dig, at jeg er retfærdig over for dig. - Til dem, der tjener mig i dette arbejde, siger jeg: Søg ikke løn 

eller belønning. Gør kærlighedens arbejde og gå fremad. Alt, hvad I gør i mit navn, skal I se fuldført, og I 

skal få den bedste belønning for det. 
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42 Mange bliver overraskede, når de hører Mit Ord gennem menneskelige formidlere, og undrer sig: 

"Hvad er der godt i os dødelige, at Gud selv har lyst til at tale til os?" Men Mesteren svarer dig: Jeg finder 

intet godt i Dem, men jeg finder et privilegium, nemlig at De har ånd. Og når jeg taler til jer gennem et 

menneskes sind og mund, er det fordi han har liv, i modsætning til jeres afguder, som I har tilbedt mig 

gennem. I tidligere tider manifesterede jeg mig ikke i denne form, fordi jeres ånd og sind ikke var 

tilstrækkeligt forberedt og udviklet til at modtage mig. I dag har jeg fundet dig tilstrækkelig bemyndiget til 

at kunne afsløre mig gennem din mægling. Det var ikke længere nødvendigt, at Ordet blev menneske for 

at tale til jer. Denne gave er reserveret til dig af Helligånden. 

43 Jeg står over tiderne, over alt, hvad der er skabt, Min Guddommelige Ånd er ikke underlagt 

udvikling. Jeg er evig og fuldkommen, ikke som I, der har en begyndelse, som er underlagt evolutionens 

love, og som føler tidens gang over jeres væsen. I skal altså ikke sige, at Faderen hører til en tidsalder, 

Kristus til en anden og Helligånden til en anden. For Faderen er evig og tilhører ingen tidsalder, men 

tiderne er hans, og Kristus, da han forsvandt som menneske, er Gud selv, ligesom Helligånden, som ikke 

er nogen anden end jeres Fader selv, der forbereder sin højeste form for manifestation blandt jer, dvs. uden 

hjælp fra nogen materiel formidler. 

44 Når I oplever, at jeg manifesterer mig gennem det menneskelige intellektorgan, så forstå denne 

form kun som en forberedelse, så I i morgen kan forbinde jer med jeres Fader i fuldkommenhed fra ånd til 

ånd. - Jeg har kaldt dagens foreningsform for en forberedelse, men jeg er ikke holdt op med at åbenbare 

min herlighed gennem den, og jeg er heller ikke holdt op med at åbenbare perfekt undervisning for jer. 

45 I må ikke se forskellige guddomme, hvor der kun eksisterer én, som måtte vise sig i forskellige 

faser af åbenbaring, alt efter det åndelige fremskridt, som menneskeheden gradvist opnår. 

46 Jesus gav dig derefter en perfekt åbenbaring fra det første til det sidste øjeblik af hans rejse i denne 

verden. Alligevel forklarede han jer: "Jeg fortæller jer ikke alt, for I ville ikke forstå det. Men straks 

derefter sagde han: "Jeg vil sende jer sandhedens ånd, som skal åbenbare jer alting." Således fik jeg jer til 

at forstå, at for dem, der ikke kunne forstå mine åbenbaringer på det tidspunkt, ville tiden komme, hvor de 

gennem udviklingen af deres ånd og dens ophøjelse ville forstå disse åbenbaringer baseret på mit ord fra 

den tredje æra. 

47 I dag befinder I jer i den epoke, hvor Herren kommer i ånden for at præsentere jer for nye 

lærdomme om hans skjulte visdom. Denne tid er knap nok begyndt, og I kan ikke forestille jer, hvad den 

rummer for menneskets ånd - de skridt, som menneskene tager på denne vej, eller de nye åbenbaringer, der 

er bestemt for jer. De materielle miraklers tid, som I forstår dem, er forbi. I dag er din ånd bedøvet af 

beundring og kærlighed over for mine nye værker og åbenbaringer. Tidligere troede du kun, fordi det 

umulige var blevet gjort muligt - på grund af et materielt mirakel. I dag skal I tro på grund af den 

guddommelige essens af Mine åbenbaringer i jeres ånd. Længes du efter tidligere tiders mirakler, som 

f.eks. den klippe, hvorfra vandet sprang, når man slog på den, eller den manna, der forhindrede 

folkemængderne i at dø af sult i ørkenen? Kan I huske Kristus, hvordan han gav de blinde synet tilbage, 

rensede de spedalske og gjorde de lamme i stand til at gå, idet han blot befalede, at det skulle ske? Husker 

I de døde, som han oprejste og kun sagde til dem: "Stå op!" Sandelig, siger jeg jer, alle disse mirakler vil 

komme igen, men I vil se dem ske på en anden måde, og sandelig, hvor mange af dem gør jeg ikke blandt 

jer i denne tid! 

48 I tidens løb har jeg nærmet mig jer mere og mere, indtil jeg blev menneske for at bo blandt 

mennesker. Nu begynder du din opstigning og vil nærme dig Mig mere og mere. Hvem af jer vil i det 

mindste forstå disse lærdomme, når året 1950 kommer? 

49 Jakobs stige er foran dig, det er den stige, som patriarken så i en drøm, det er den vej, din sjæl skal 

gå for at nå Herren. - I kender mange og nye lærdomme, men det skal ikke være en grund til at håne dem, 

der i deres uvidenhed søger Mig med afguderiske kulter. Ved I, om de ikke elsker Mig mere end I, selv om 

de ved mindre, selv om de ved mindre? Den stige, som jeg taler til jer om, er den vej, ad hvilken alle 

uigenkaldeligt skal komme til mig. 

50 Folk, nationerne er i krig. Bed, og døm dem ikke. Håb ikke på, at nogle vil sejre, mens andre vil 

blive ødelagt, for alle gennemgår en hård prøvelse. 
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51 Min kærlighed og min nåde er med jer. Dette er den tredje tid, hvor jeres ånd stiger op på ny i 

begæret efter Lyset. På trods af tidligere tider, og selv midt i det kaos, der hersker i jeres verden, har I 

været i stand til at søge mig. Hvem kunne forhindre udfoldelsen af de gaver, som han bærer i sin ånd? 

52 Lad mit ord trænge ind i dit hjerte, så det senere kan nå ud til alle mennesker. Hvis I bemærker, at 

Mine stemmebærere ikke har opnået fuldkommenhed, så forstå, at selv den enkleste instruktion eller den 

mest enkle doktrin, som jeg lærer jer gennem dem, indeholder guddommelig essens. Opmuntrer disse 

hjerter med jeres tro og tillid, og sandelig, siger jeg jer, I vil høste fuldkommen frugt. 

53 Når denne nation lever efter Min Spiritualiseringslære, vil I se et stort antal udlændinge komme 

hertil, som betragter dette land som Forjættelsens Land, og når de er i dets skød og ser, hvordan dette folk 

lever, og hvordan de tilbeder Gud, vil de indse, at i jeres hjerte lever Herrens fred og lys, men at det nye 

Jerusalem er hinsides denne verden. Pas på, at jeres gerninger ikke slører den vej, der kan føre dem til det 

eftertragtede mål, som er Mit Rige. Kærlighed, god vilje og broderskab bør være den måde, hvorpå I 

modtager jeres brødre, så der ikke er nogen modvilje eller vrede mod nogen broder fra andre racer eller 

folk! Elsk og tilgiv, for på den måde vil I antænde håbet om min guddommelige tilgivelse i deres hjerter. 

54 Lær omvendelse, anger, fornyelse, tålmodighed i prøvelser og i forsoningserfaringer, og I vil 

derved ødelægge den overtroiske frygt for helvede, som I har forestillet jer den, og i stedet bygge en 

helligdom for Min Guddommelighed og give form til en mere fuldkommen opfattelse af Min 

Guddommelige Retfærdighed i jer. 

55 Da det var mig, der lærte jer at elske hinanden og tilgive den, der fornærmer jer, har jeg også givet 

jer beviser på dette med mine gerninger. - Jeg taler til jer om himmelske manifestationer, men jeg gør det i 

metaforer, så I kan forstå mig bedre. Jeg kan ikke afsløre hele det åndelige liv for dig, for dit sind ville 

endnu ikke være i stand til at fatte det. Det er bedre, at jeg viser jer skridt for skridt den vej, der fører til 

toppen, og når I mindst tror det, vil I se jer selv i mit nærvær. 

56 Jeg har meddelt jer besøgs- og smertetider. Men frygt ikke, for når I går forberedt ind i dem, vil I 

blive forbløffet over de undere, jeg har i vente for jer i de dage. Så vil de vantro tro. 

57 Alt det, jeg har åbenbaret for jer i disse tider, skal I give til kende for menneskeheden. Det er jeres 

opgave at udføre, så I kan fortsætte med at stige op i det hinsides. 

58 Disciple, sandelig siger jeg jer, at når jeg har givet mig til kende blandt jer i denne tid, er det ikke, 

fordi mennesker har kaldt mig. Jeg har opsøgt dig, fordi dette er min 

Will er blevet det, og dermed har jeg indfriet et løfte. Naturens kræfter vidnede om min fornyede 

tilstedeværelse, og nogle hjerter følte det. Det var ikke klokkerne, der annoncerede Mig! Hvor meget skal 

folk ikke rense sig selv, så de kan opfatte Mit nærvær! 

59 Hvis verden havde holdt mit ord, ville det ikke være nødvendigt for menneskenes øjne at fælde 

tårer for at se mig. 

60 Jeg viser dig lovens blad på ny. Det er begyndelsen og slutningen af den Bog, som jeg afslører for 

jer nu, så I kan forblive rustet i tiden efter min afrejse. 

61 I dag er det en lille skare, der omgiver mig, men i morgen vil det være enorme skarer, der samles 

omkring mig. Blandt dem vil farisæerne, hyklerne, komme og søge fejl i Min Lære for at opildne de store 

massers mening mod Mit Værk. De ved ikke, at de selv vil blive gennemskuet, før de søger efter Mit 

værk. 

62 Jeres opgave vil da kun være at forblive rolige og rolige og at vise den moralske kraft af Min 

instruktion i jeres værker. Hvis I opfører jer på denne måde under prøvelserne, vil selv de mest indædte 

forfølgere indrømme, at I virkelig har hørt mig. - Jeg kommer for at udgyde kundskab over jer, for kun 

med visdom vil I være tæt på Faderen. 

63 Jeg giver jer mit ord med det samme åndelige indhold, som jeg talte til jer i den anden æra, og jeg 

har mindet jer om mange af mine lærdomme, som I havde glemt, eller som I havde vendt jer bort fra på 

grund af jeres forfædres fejlagtige fortolkninger. 

64 I har i den grad krænket min lære, at jeg kan sige til jer: I har skabt en måde, der er helt anderledes 

end min, men som I har givet det samme navn. Ingen anden end mig kan befri dig fra dine fejltagelser - 

med ord af liv, kærlighed og sandhed. 

65 Derfor skal I nu, hvor I lytter til mig, udforske og forstå mit ord, så vil der være lys i jer. Dette er 

det tidspunkt, hvor jeg med fuld klarhed fortæller jer, at sjælens genfødsel er en kendsgerning, at den 
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eksisterer som et lys af guddommelig retfærdighed og kærlighed fra menneskehedens begyndelse, uden 

hvilket I ikke kunne komme videre på den lange vej til sjælens fuldkommenhed. - Det er mig, der har 

fortalt jer, at I tilhører Abrahams åndelige race, at I tilhører den gruppe af menneskeheden, der synker dybt 

i en epoke, for så at rejse sig igen i en anden, når en af mine budbringere kalder på mig, og derefter at 

falde igen og rejse sig igen som i nutiden. 

I har nået det sjette segl, men jeg ser på jer en tung byrde af overtrædelser som (klæbende) snavs fra 

menneskeheden. Men du hæver dig over synderne med den åndelige evne til at forstå Mig og føle Mig og 

med den beslutsomhed at følge Mig uden at vakle til det endelige mål. 

66 Hvis du har tro, så lyt til din samvittigheds stemme, så vil den blive tydeligere for dig; hvis du 

hører dette ord her, så husk din fortid, så du kan bedømme dit liv, din kærlighed og dine fortjenester. 

Samvittigheden vil fortælle jer, om I har viet jer selv til at opfylde jeres mission eller ej. Men vær ikke 

bange, for der er ingen retfærdige på jorden, for hvem I kan skamme jer. Jeg er den eneste, der er 

retfærdig, og jeg dømmer dig med kærlighed. 

67 På grund af jeres synder og jeres ubetydelighed blandt menneskeheden har jeg kaldt jer udskud; 

men jeg har også fortalt jer, at jeg vil bruge dette "udskud" til at præsentere ham som et eksempel, når jeg 

har renset ham. 

68 Skab et fællesskab, hvor I trofast overholder Guds lov og menneskets love, hvor der er moral og 

opadgående udvikling af sjælen. Sandelig, siger jeg jer: Jeg ser, at i denne tid er mænd og kvinder gået 

bort fra deres veje. 

69 Jeg opdager mænd, der ikke opfylder deres forpligtelser, kvinder, der undgår moderskabet, og 

andre, der trænger ind i de områder, der er forbeholdt manden, selv om I i oldtiden fik at vide, at manden 

er kvindens overhoved. Lad ikke kvinden føle sig nedværdiget på grund af dette; for nu siger jeg jer, at 

kvinden er mandens hjerte. Se, det er derfor, jeg har indstiftet og helliget ægteskabet; for i foreningen af 

disse to væsener, som åndeligt set er lige, men fysisk set er forskellige, ligger den fuldkomne tilstand. 

70 Hvem tvivler på, at jeg taler til verden i øjeblikket, netop fordi hans synd gør ham uværdig for 

mig? Hvad ville være prisværdigt ved Mig, hvis Jeg kun var der, hvor der kun er de retfærdige, hvor der 

hverken er smerte eller uvidenhed? Hvis Faderen opfordrer børnene til at erhverve sig fortjenester, så de 

gennem dem kan opnå hans nåde, så erhverver Faderen også fortjenester over for sine børn for at have ret 

til at blive elsket. Jeg ser jer stadig som små børn, som jeg kommer til hjælp for at trække dem op af 

mudderet, føre dem til brønden og vaske dem i den, for derefter at klæde jer med dydens klædebon. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 67  
1 Jeg velsigner alle mine børn, både dem, der hører mit undervisningsord, og dem, der ikke er til 

stede ved denne manifestation. Kom og hør sandhedens ånd, for dette ord vil være din åndelige stav. Dit 

hjerte viser sig for Mig deprimeret af lidelser, sorger, utaknemmelighed og skuffelser, som har hobet sig 

op i dit liv. Tag dette ord ind i dig, som var det vin, så vil dets sødme mildne din bitterhed. 

2 Nogle nyder stadig verdens fornøjelser på dette tidspunkt. Andre har imidlertid ikke kendt til disse 

falske glæder og har fundet fred i deres ånd ved at vende tilbage til den åndelige verden. For hvis I tror, at 

de, der nyder materielle tilfredsstillelser og fornøjelser, er dem, der er tættest på mig, så tager I fejl. 

Sandelig, siger jeg jer, de har mange lektioner at lære! Men den, der forkaster alt det, der glimter med 

falsk glans, er i fællesskab med sin Herre og mætter sig selv med hans guddommelige kraft. 

3 I nyankomne, lad Mesteren give jer en ny undervisning; forbered jer, så jeg kan give jer nye 

åbenbaringer. I ved, at perioden for min manifestation kun er fra 1866 til 1950, og det er nødvendigt, at jeg 

fortæller jer alt det, jeg har i vente for jer i den periode. Der er kun få år tilbage, før I kan høre mig i denne 

form. Hvis du gør brug af dem, vil du i sidste ende få den store lære, som jeg har lovet dig. 

4 Var der nogen, der troede, at "arbejderne" ville hvile efter 1950? Sandelig, siger jeg jer, så vil 

kampen først begynde! Mine disciple skal så blive mestre, så at skarerne kan søge dem, ligesom de har 

søgt mig. Seerne skal perfektionere sig selv til at blive store profeter for folkets øjne, og I må alle 

forberede jer på at modtage inspiration fra Helligånden. I skal fortsætte med at mødes, så folk kan opsøge 

jer, tiltrukket af åndeligheden og hengivenheden i jeres møder samt af jeres gerninger af kærlighed og 

barmhjertighed. 

5 Tænk på disse begivenheder, som venter jer, og som må komme, fordi det er forudsagt i mit ord. 

Så vil jeres samvittighed fortælle jer, om I har tænkt over Min lære, om I har forstået og forstået den, og 

om I forbereder jer på denne kampens tid. 

6 Dette folk vil frembringe nye patriarker, under hvis ledelse der vil opstå dydige familier, som vil 

være forbilleder for resten. Der vil også være martyrer; det vil være dem, der i forbindelse med 

opfyldelsen af deres mission må udholde angreb, forfølgelser og latterliggørelse fra menneskers side - 

dem, der må lide modgang og afsavn for at tjene deres næste. 

7 Alt er forberedt til den endelige kamp, hvorefter der kun vil være én doktrin tilbage, som vil være 

denne sandhed, som jeg lærer jer, og som jeg har åbenbaret for jer gennem tiderne - som Åndens lov, fuld 

af visdom, retfærdighed og kærlighed. 

8 Dine gerninger og din opførsel skal blive stadig renere, og du skal ikke frygte at blive overgivet til 

retfærdigheden i den tid, hvor der er bagvaskelse og forfølgelse rettet mod dig, hvis opfyldelsen af din 

mission svarer til det, jeg har lært dig. 

9 For at lyset fra Min Ånd kan skinne i jeres sind under jeres sammenkomster, må I lære at holde 

stilhed og en indre sammenkomst, som I aldrig har haft; så vil I virkelig føle Mit nærvær og Mine 

mirakler, Mine lysånder vil styrke og oplyse jer. Men ve dem, der bytter min sandhed ud med bedrag! 

10 Forstå, hvor stort mit arbejde er, og hvor lidt værdi I har lagt i det. Hvis I er blevet meget opfrisket, 

mens I har hørt mig gennem stemmebærerens mund, så siger jeg jer sandelig, at jeg har en endnu mere 

fuldkommen form klar til jer - den, hvor I modtager mig direkte i jeres tanker. Min undervisning vil da 

komme til jer ren, højlydt og guddommelig, fordi den ikke er gået gennem stemmebærerens mund. 

11 Lad jer ikke forvirre, når jeg siger jer, at jeg igen står for dommere, domstole og lovlærere. 

Sandelig siger jeg jer, jeg har fundet en domstol i mange af dem, der følger mig i dag og har stået for en 

dommer! I morgen vil jeg blive dømt af dem i jer. Derfor beder jeg jer om, at jeres gerninger skal være 

gode, så at de, der følger mig, i stedet for at benægte denne sandhed, kan ændre deres veje og bekende sig 

til den i stedet for at fordømme den. 

12 Hvor meget har jeg ikke måttet tale til jer i denne tid! Sandelig siger jeg jer, at hvis I vidste, 

hvordan I skal bruge mit ord, ville en enkelt undervisning være nok til at give jer selv næring med det. 

Men knap nok er der gået et par øjeblikke, efter at I har lyttet til Mig, I holder ikke længere Min fred, og I 

har heller ikke vist Min barmhjertighed blandt jeres brødre. 

13 Genopliv til nådens liv ved at spise af den mad, som jeg har bragt jer i denne tid. Forstår du ikke, 

at du skal efterlade spor af dine skridt i verden? I dag ønsker jeg, at dette spor skal lede folkemængderne 
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ind i Mit Guddommelige nærvær. Kom på lysets, fredens og broderskabets stier, og I vil snart finde mig. 

Bliv ikke modløs, hvis du af og til støder på en forhindring, eller hvis din fod kommer til skade på tornene 

på stien. Sandelig, siger jeg jer, hvis jeres tro ikke vakler, vil I ikke mangle det krystalklare vand, som 

slukker jeres tørst, for I vil nære jer af mit ord. 

14 Hvis du føler dig stærk og ser, at dine brødre ved din side kun går deres vej med hårde prøvelser, 

skal du ikke føle dig overlegen, for så ville du falde i forfængelighedens alvorlige fejl og ligne ormen, der 

svulmer op med jordens fugt. I mit nye folk skal hverken konger eller herrer opstå. Enhver dårlig sæd skal 

fjernes fra jeres hjerter, så I kan blive mine profeter. 

15 Vær ikke tilfreds med at være blevet reddet fra de usikre stier. Gå ud og søg de fortabte, så I kan 

frelse dem. Vær ydmyg, giv plads til barmhjertighed, bliv mennesker af god vilje, så vil I være i stand til at 

udføre jeres opgave. 

16 Der er mange, der siger til mig i sig selv: "Herre, jeg er ved at opfylde mine forpligtelser". Hertil 

svarer jeg, at han næppe er klar til at lære at udføre en opgave. Du er endnu ikke fast nok på vejen. Jeg må 

ofte styrke jer gennem mit og mine apostles eksempel. 

17 I den anden æra gav menneskeheden Mig et kors af træ, som mennesker dømte Mig til 

martyrdøden. Men på min ånd bar jeg en anden, tungere og blodigere, nemlig den af jeres 

ufuldkommenhed og jeres utaknemmelighed. 

18 Ville du være i stand til at bære et kors af kærlighed og offer for din næste på din ryg og dermed 

komme ind i Mit nærvær? Se, derfor har jeg sendt jer til jorden; derfor vil I vende tilbage, når I kommer til 

mig med en fuldbyrdet mission. Dette kors vil være den nøgle, der åbner portene til det lovede rige for dig. 

19 Hvis folkemængden sårer dig og håner dig, mens du går på livets vej med dit kors, som er din 

bitterheds vej, så husk på, hvad du gjorde mod Jesus, og tænk på, hvad han gjorde mod dig: tilgiv dig. 

20 Med hvilken frygt hører nogle af mine børn dette ord, der kommer fra den menneskelige 

stemmebærers læber, og det er fordi de ved, at det er inspireret af Helligånden, og blandt de 

tilstedeværende er der nogle, der var vidner til Sodoma og Gomorras undergang og senere Jerusalems 

ødelæggelse. 

21 Når I hører disse åbenbaringer, så husk på, at I har levet længe på jorden, og alligevel er det 

resultat, I præsenterer for mig, beskedent. - I tidligere tider gav jeg jer rigeligt med timelige goder, for at I 

i denne rigdom skulle se et symbol på åndelig rigdom. I dag ser du din materielle rejsetaske tom, fordi du 

ikke længere har brug for disse skatte, den materielle rigdoms tid er forbi for dig. 

22 Kristus kom til jer, og hans legeme blev ikke pakket ind i linned eller silke efter fødslen. Kun et 

enkelt lille stykke af hans krop dækkede hans krop. Alligevel bragte han i sine ord en skat og 

repræsenterede et rige, der er mægtigere end noget andet på jorden. - I har været langsomme til at forstå, 

fordi I har elsket denne verdens goder meget højt og ikke elsket sjælens renhed. Men i dag lever I i en ny 

tid og har en ny mulighed for at få jeres ånd til at svæve op, til at overvinde menneskelige svagheder og til 

at bringe alle de åndelige rigdomme, som den er blevet udstyret med, til blomstring. 

23 På grund af jeres udvikling er I voksne, og alligevel føler I jer for akavet til at tage de første skridt 

ind i denne nye tid. Det er derfor, jeg er kommet og har givet mig selv til kende gennem jeres sind for at 

lære jer at gøre fremskridt på jeres åndelige udviklingsvej. 

24 Se mændene, kvinderne og børnene, som samles omkring de religiøse samfund og sekter, og selv 

om lyset fra Min Ånd er udgydt over alt kød og enhver ånd, sover de i lyset af denne tids virkelighed. 

25 Hvor mange flere prøvelser skal I ikke gå igennem, før I ikke føler foragt for de fattige eller afsky 

for de sygdomme, I kalder frastødende! Hvem kan vide, om den spedalske, som rakte sin hånd ud mod 

dig, og som du vendte dig bort fra med rædsel, ikke var din far eller din søn i en anden inkarnation? 

26 I avler børn af jeres kød, men det er mig, der fordeler ånderne mellem familier, stammer, nationer 

og verdener, og i denne retfærdighed, som er utilgængelig for mennesker, åbenbarer min kærlighed sig 

selv. 

27 Folk, brug denne tid, som jeg har givet jer, den er dyrebar og afgørende for jeres ånd. Min 

rungende og højlydte stemme har vækket dig fra din sløvhed. For mig er ingen belastet af skyld, jeg har 

elsket alle lige meget. Begynd at elske hinanden, så menneskeheden endelig kan blive forsonet i Min Lov 

og opfylde det guddommelige bud, der siger: "Elsk hinanden". 
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28 Hvordan er det muligt, at de folk, der kalder sig kristne, ødelægger sig selv gennem krig og endda 

beder, før de går ud for at dræbe deres brødre, og beder Mig om at give dem sejr over deres fjender? Kan 

Min Sæd eksistere, hvor der i stedet for kærlighed er had og i stedet for tilgivelse er der hævn? 

29 Det er nødvendigt, at mine profeter opstår på ny for at formane menneskeheden. For mens der er 

folk, der ødelægger sig selv, blændet af ambitioner og vold, er de, der har modtaget Mit Lys og dømmer 

menneskeheden upartisk, bange for at tage deres opgave op og dele de gode nyheder. Hvis denne 

menneskehed vidste, hvordan man beder med Ånden, ville den høre Min Røst, den ville modtage Min 

inspiration. Men hver gang hun beder, er der et slør over hendes (åndelige) øjne, som skjuler lyset fra Mit 

nærvær for hende. Jeg må komme til folk i de øjeblikke, hvor deres kroppe hviler, for at vække deres ånd, 

for at kalde den og tale til den. Det er Kristus, der træder ind i dit hjerte som en tyv i den dybe nat for at så 

sin kærlighedssæd i det. 

30 Hør, disciple, og forstå: I må ikke ved jeres ligegyldighed give Mesteren anledning til at sige, at 

han talte forgæves, når han afslutter denne forkyndelsestid. Men hvis du ikke udnytter denne tid, skal du 

græde over din utaknemmelighed. Mange gange vil fortvivlelsen overvælde dig, og sygdom vil lægge dig 

ned, selv om du havde en kilde til sundhed inden for din rækkevidde, som du ikke ønskede at bruge. Kun 

min barmhjertighed vil kunne frelse jer; for at fortjene den har jeg lært jer at dele jeres brød med de sultne. 

31 Forstå den guddommelige barmhjertighed, som nærmer sig jeres hjerte, så I kan betragte alle som 

jeres brødre og søstre. 

32 Jeg holder jer ikke fra nogen af jeres menneskelige pligter, men jeg siger jer med eftertryk, at I 

også skal beskæftige jer med Faderens lære, så at jeres ånd kan fuldkommengøre sig selv ved at gøre 

gerninger, der er velbehagelige for mit åsyn. 

33 I dag kommer Min Guddommelige Stråle ned til jeres verden, og den er i hele Universet og 

vibrerer i alle skabninger. Mens det hos nogle er intuition, er det hos andre inspiration, og hos endnu andre 

er det menneskelige ord, som det sker blandt jer. 

34 Disse vægge og dette tag har kun til opgave at beskytte dig mod vejrligets ustadighed og mod dine 

brødres nysgerrige eller påtrængende blikke. Disse mænd og kvinder, gennem hvem jeg giver jer mit ord, 

har intet guddommeligt over sig. De er lige så menneskelige som I, og det sæde, som de hviler på, er ikke 

min trone, og det er heller ikke mit dommersæde. Denne lille bænk tjener kun til at støtte stemmebæreren 

under hans henrykkelse. 

35 Jeg kommer for at etablere et kærlighedsrige i jeres hjerter. Men for at grundlaget for dette rige 

skal være uforgængeligt og evigt, har jeg åbenbaret jer Åndens lære, uden hvis kendskab I kun ville skabe 

fejlagtige troslærer. 

36 Indtil år 1950 vil du have dette ord. Derefter vil jeg overlade denne planet til jer for at I kan udføre 

jeres mission; men ikke kun jorden, men også det åndelige rum. 

37 I det øjeblik, hvor I samles og beder i jeres indre samling og bøn, er jeg kommet til jer for at 

kærtegne jer og få jer til at føle mit nærvær, så I kan opleve, at forbindelsen fra ånd til ånd er sandhed. 

Således har I lært at forvente mit komme, når jeg giver mig selv til kende og henvender mit ord til jer. 

38 Dit hjerte er i fred, og du bevarer taknemmelighed i din ånd, fordi du husker, at da jeg kaldte dig, 

anklagede din samvittighed dig: "Du er uværdig." Men så hørte I min stemme sige til jer: "Jeg elsker jer, 

kom til mig, I er mine udvalgte, jeg tilgiver jer." Så blomstrede troen og kærligheden til Mesteren i jeres 

hjerter. 

39 I din ånd har jeg lagt denne arv; på dette fundament lader jeg mit værk hvile, som ikke må have 

svage fundamenter. Dette lys skal ikke slukkes, for jeg har tidligere tændt det i jeres hjerter; denne lære 

skal ikke forgå, for jeg har tidligere renset jer. 

40 Tro ikke, at I støtter mit arbejde på jorden; det er arbejdet, der støtter jer. 

41 Forstår I, hvorfor jeg valgte enkle og uøvede hjerter til at lede de første samfund? For selv om de 

tilføjede så mange ufuldkommenheder til Mit værk, ville det ikke miste sin essens, og Min retfærdighed 

ville komme på det rette tidspunkt for at skære kornet og skille hveden fra alt ukrudt. Men glem ikke, at 

jeg har fortalt jer, at de første vil blive de sidste og de sidste de første, for fra generation til generation vil 

der opstå disciple, hvis udvikling, åndeliggørelse og forståelse vil gøre dem i stand til at gøre store 

fremskridt på den åndelige vej. 
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42 I har lovet at følge mig på denne måde; men jeg siger jer, at det ikke var nødvendigt for jer at 

aflægge et løfte. For hvilket menneske, der kommer her fra lidelsernes vej, vil ønske at vende tilbage til 

den? 

43 Jeg baner vejen til det sande liv for dig, hvor freden bor. I skaber uheldige stier, som I markerer 

med jeres tårer og jeres blod. 

44 Jeg giver jer min undervisning i et sprog, som selv de mest uuddannede kan forstå, for jeg taler 

ikke til jer i ukendte termer eller med videnskabelige ord. Jeg bruger enkle ord, for jeg er kærlighedens 

ord, som taler til ethvert sind og hjerte. Jeg ønsker, at I - når jeg holder op med at tale til jer i denne form - 

har brugt det åndelige indhold af denne visdom, så I i morgen kan give den videre til menneskeheden med 

den sandhed og visdom, den indeholder. 

45 Veje er nu ved at blive banet for menneskeheden, så den kan begive sig ud på forskellige steder på 

jorden for at finde det strålende fyrtårn af denne Lære, som snart vil være idealet for enhver ånd. Hele dit 

væsen forbereder sig nu på at vidne om mit ord: sindet, hjertet og læberne, så du kan blive som en ren 

kilde, hvorfra dette krystalvand flyder sin forfriskende duft blandt mennesker. 

46 Opfyld din skæbne! Du må ikke have lyst til at vende tilbage til mig uden først at have gået den 

vej, jeg viste dig, for det ville gøre dig ondt at se pletter i din sjæl, som den endnu ikke har vasket væk, 

fordi den ikke har nået slutningen af sin forsoning. Reinkarnationerne er gået forbi jer, men mange af jer 

har ikke værdsat den uendelige nåde og kærlighed, som Faderen har skænket jer med dem. Husk, at jo 

større antallet af muligheder er, jo større er dit ansvar, og hvis du ikke benytter dig af disse muligheder, vil 

byrden af forsoning og gengældelsesretfærdighed vokse for hver enkelt af dem. Dette er den byrde, hvis 

uudholdelige vægt mange væsener ikke forstår, og som kun Min undervisning kan afsløre for jer. 

47 Min undervisning ønsker at gøre jer til mestre over dette midlertidige rige, så det ikke dominerer 

jer. Jeg ønsker ikke, at I skal sige til mig, når I kommer ind i mit nærvær i Åndens klædebon: "Far, hvorfor 

kaldte du mig væk, da jeg stadig ønskede at leve på jorden?" - Hvor sjældent viser du din enighed med 

Min vilje! 

48 I dag siger jeg til dem, som jeg har kaldt begyndere og disciple i denne tid, at ingen vil nå frem til 

mig uden først at have tilbagelagt den vej, der er tildelt hans ånd for at den kan udvikle sig fuldt ud. - Dette 

er en tid for oprejsning og retfærdighed; jeg alene kender dommen over hver enkelt. Enhver overtrædelse 

fra fortiden bliver gjort godtgjort i dag. Det er tilstrækkeligt at sige jer, at han, som tidligere gav døden til 

sine medmennesker, nu måtte komme (til jorden) for at oprejse (åndeligt) de døde til livet. 

49 Salige børn, jeg kender jeres bøn og forstår jeres sprog. Folk tager ikke hensyn til dig, fordi de 

anser dig for at være lille og svag, hvilket får den ånd, der er skjult i dig, til at lide. 

50 Gamle mænd, I er blevet bøjet ned af tidens og kampens byrde; jeres læber er tavse, jeres hjerte er 

trist. Du har lært meget i livet; du kan ikke længere håbe på verdens herligheder, for din ungdom er bag 

dig, og du sætter kun dit håb på det liv, der venter din sjæl efter døden. Du føler dig ubrugelig, fordi dine 

brødre mener, at du ikke er god til noget, fordi du ikke samarbejder fysisk. Men I ved, at der er et lys, der 

brænder i jeres hjerter, og der er en bog (af erfaringer). Jeg, jeres Mester, forstår jer, kender jeres hjerte og 

siger til jer: Tal til mig, ved, hvordan min kærlighed omslutter jer. Vent i ro og mag på 

tilbagekaldelsestidspunktet. Bare rolig: der venter dig det sande liv, den evige ungdom. 

51 Piger, jeg er den eneste, der forstår jer. Dit hjerte har åbnet sig for livet som en bæger med 

blomster. Du drømmer om kærlighed, om ømhed, om lykke. Men jeg siger jer: drøm ikke længere, vågn 

op, for I skal forberede jer godt til at udføre den sublime opgave, der venter jer, og I skal blive meget 

stærke for at tømme jeres lidelseskalke. Men hvis dit hjerte elsker, vil du i denne kærlighed finde støtte og 

trøst til din rejse gennem livet. 

52 I denne tid med genoprettelse vil min retfærdighed efterlade et dybt mærke i mennesker. 

Mennesker skal aflægge regnskab for alle deres gerninger. De, der har åbnet deres øjne for sandheden på 

denne jord, bør "våge" og bede for alle, for hvis folk ikke rejser sig i bøn midt i forvirringen, vil der herske 

kaos i verden. Disse øjeblikke her er også dedikeret til at "se". I, folk, som er pålagt åndelig bøn, for at I 

kan gøre jer fortjeneste til fred - vend jer bort fra det nyttesløse og onde og forbered jeres sjæl mere og 

mere. 
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53 Det er nødvendigt at forberede en hær af fredssoldater på jorden, som skal kæmpe mod had og 

synd, indtil de er udslettet. Det er denne hær, som jeg nu er ved at samle og træne, og som vil bestå af 

synlige og usynlige væsener. Min apostel Johannes havde den gave at se det i sin åbenbaring. 

54 Snart vil mine legioner være klar og vil indtage dødsens og ødelæggelsens marker. Deres komme 

vil være som en hvirvelvind, der vil ryste menneskenes hjerter. Der vil herske storm i hver enkelt af dem, 

og kun et fyrtårn vil give lys i mørket i disse dage, og dette fyrtårn vil være Mig. Alle børn af dette folk, 

som ikke vælger at udføre den opgave, jeg gav dem, da jeg sendte dem til jorden, vil blive kaldt væk til 

den åndelige dal for at gøre plads for dem, der skal kæmpe. Senere vil de, der er gået over, begynde at 

arbejde i Ånden; men deres indsats skal være større. 

55 De, der lydigt opfylder deres opgave, vil ikke frygte noget, for lyset fra det guddommelige fyrtårn 

vil oplyse deres vej midt i stormen. Der vil ikke være noget, der kan få dem til at fejle eller gå i ruin. 

56 Salige er de, der forstår at bruge denne tid som forsoning, for de vil gå uskadte ud af denne kamp. 

Men de, der stadig elsker jordens skatte og stræber efter de højeste stillinger og verdens herlighed, de vil 

være nødt til at udholde deres forsoning med den største sjælelige smerte. 

57 Hvad vil de kunne tilbyde Faderen, som kun har elsket verden? Hvad vil de være i stand til at 

svare, når de i ånden kommer til ham, som elskede dem så højt, og som tilbød dem så mange muligheder 

for deres frelse? 

58 I burde alle have været forberedt på denne gang. Husk, at mine budbringere endda gav deres liv for 

jer for at forkynde min retfærdighed. Du lyttede kun lidt til disse stemmer, fordi du troede, at de var meget 

langt fra sandheden. Men se, disse budbringers og profeters stemmer rejser sig og lyder med endnu større 

hastværk i denne tid. Sandelig, siger jeg jer, hvis disse budskaber bliver lyttet opmærksomt til af 

mennesker og studeret med tro, skal jeg sende mine nye profeter for at forkynde dem det, der kommer 

efter denne tid, og på grund af de tidligere profeter skal de kommende finde tro. 

59 Salig er den, der har fred i sit liv og bruger den til at gøre barmhjertighedsgerninger mod sine 

brødre. Salig er den, der - selv om han bærer smerte i sit hjerte - glemmer sig selv for at trøste sin næste. 

Denne person lever i overensstemmelse med Jesu eksempel, da han gik sin vej bøjet under korsets byrde 

og selv da stadig trøstede, helbredte og tilgav skaren. 

60 Profeten Elias, forløberen og forkynderen af den tredje æra, går i forbøn for sin flok, beder for 

dem, der ikke ved, hvordan man beder, og dækker synderens pletter med sin kappe i håb om fornyelse. 

Elias bevæbner sine skarer, sine hære, til at bekæmpe det mørke, der er opstået gennem uvidenhed, synd, 

fanatisme og materialisme i menneskeheden. 

61 Selv på grund af en "sidste", som er blandt jer, når jeg prædiker mit ord til jer, er der en fest i mit 

rige, en fest, som I alle deler. Hvis I vidste, hvor stor glæde der er i Mesteren, når nogen kommer for at 

høre Min lære for første gang, selv om der i hans hjerte er tvivl, hårdhjerte og endda hån i hans hjerte! - 

Mit ord ved, hvordan man overvinder alle menneskelige svagheder. 

I dag spørger et hjerte mig: "Hvis du er Kristus, hvorfor bliver du så i denne fattigdom?" Men Mesteren 

må fortælle ham: Hvornår har jeg kronet mig selv til konge i din verden? Hvornår har jeg boet på jorden i 

paladser? Engang levede jeg blandt mennesker, så I kunne lære mig at kende som et menneske, og jeg gav 

jer et eksempel på min fuldkomne ydmyghed og sagtmodighed. Jeg er konge, men det er ikke mennesker, 

der har skabt min krone, som er visdom. Min krone er det lys, som skinner i Skaberens guddommelige 

sind, og de stråler, som det udsender, falder ind i jeres sind, ikke for at I skal tro, at I er konger, men for at 

I, når I kender den storhed, som Gud har lagt i jeres ånd, kan være ydmyge med den sande ydmyghed, som 

jeg lærte jer gennem Jesus, da jeg sagde til jer: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 68  
1 Jeg kommer for at undervise Elias' flok. Mit ord er for dette folk, hvad manna var for Israels folk i 

ørkenen. Din ånd søgte forgæves efter sandheden på livets veje i den tid, indtil du endelig hørte din Herres 

stemme. Jeg er vandringsmanden, den fremmede, der bankede på hjerternes døre. I stedet for at føle mit 

nærvær har folk fortsat med at give sig hen til deres bekymringer, deres ambitiøse mål eller deres lidelser. 

I, som har følt mit nærvær og hørt min stemme, har fået styrke til at udholde livets op- og nedture og lys til 

at forstå, at verdens besiddelser ikke er paradis, at her ikke er det forjættede land, at verden nu er en trist 

tåre-dal, et land af forvisning og forsoning. 

Det vil være i det åndelige rige, hvor I vil finde sand fred og sand lykke, og hvor jeg vil fejre de 

glædelige højtider for jeres ankomst sammen med jer. Enhver, der længes efter sand fred, må søge den i 

min sandhed, på min måde. Forgæves stræber menneskene efter en "krone" eller en "trone", idet de tror, at 

de har opnået fred ved at opnå den. Jeg siger jer, at "kongernes" tid er forbi. Min retfærdighed er kommet 

til folket. 

2 Jeg, jeres konge, har lært jer, at der ikke findes nogen anden krone på jorden end tornekronen og 

ingen anden trone end korset. Og alt det, I gjorde mod Jesus, led han af kærlighed til jer. I dag, hvor jeg er 

vendt tilbage og møder jer på ny i verden, beskylder jeg jer ikke for dette blod. Jeg kommer fuld af 

kærlighed og tilgivelse til jer for at gøre Mig selv kendt blandt de ydmyge, blandt disse simple børn, som 

ikke forstod Mit komme i denne form. 

3 Jeg har trukket jer tilbage fra jeres livs fordærv og renset jer for jeres pletter, kaldt jer disciple, 

betroet jer et dyrebart frø og kaldt jer "mine arbejdere". Jeg har pålagt jer at vogte denne sæd med 

hengivenhed, for den, der mister den, vil blive fattigere på den end før. 

4 Folk, dette er tiden, hvor I skal følge min lovs vej, for at ikke tidligere tiders fald skal gentage sig, 

da Israels folks svagheder og fald var de forhindringer, der gjorde det umuligt for de andre nationer at 

tilbede den sande Gud. 

5 Helligåndens lys oplyser dit sind, så du kan forstå alt det, jeg åbenbarer for dig, og du kan svare 

dine brødre på tilfredsstillende vis. Tro ikke, at jeg overlader dig til din egen styrke, kun med det, som din 

hukommelse har bevaret af det, jeg har lært dig. Hvad kan du give videre til mennesker uden min hjælp? 

Hvilke beviser kan du give uden min hjælp? Men hvis I tror på min kraft og min støtte og er udrustet, vil I 

være i stand til at helbrede de syge, overbevise de vantro og oprejse de døde. I vil opsøge nogle og 

modtage andre, og den gode nyhed vil blive givet til menneskene, at jeg har givet mig selv til kende 

gennem menneskets forståelsesorgan. 

6 Indtil den sidste dag i 1950, hvor jeg vil trække mit ord tilbage, vil jeg fortsætte med at give folk 

mit budskab om fred og kærlighed. Min manifestation og Mit ord i denne tid vil bevæge menneskeheden, 

de religiøse samfund vil blive rystet helt ned til deres grundvold, og selv videnskaben - som er blevet 

nysgerrig - vil stoppe op og undersøge det. 

7 Her er den sandhed, som du forudså, at den ville komme til dig i denne tid, men du troede ikke, at 

du ville finde den i denne enkelhed, som den åbenbarer sig selv, og endnu mindre i denne form. Men her 

er det, og du kan selv bedømme det! 

8 Jeg har talt til jer på et sprog, som er forståeligt for mennesker, nogle gange billedligt og i 

lignelser, andre gange med fuld klarhed. Store sandheder vil jeg endnu afsløre for jer gennem forskellige 

stemmebærere, for én alene ville ikke være nok til at formidle budskabet om Min Guddommelighed. 

9 Du kommer fra fjerne steder, din rejsetaske er tom, og i stedet er dit hjerte fyldt med bekymringer. 

Men da I hørte den himmelske stemme, og jeg bød jer velkommen, oplevede I, hvordan jeres vej i livet 

blev oplyst, og fred, sand fred, kom ind i jeres hjerte. 

10 Derfor blev I, da I hørte Mit Ord gennem det menneskelige intellektorgan, opmærksomme på, at 

dette er den tredje tid, at Min forkyndelse i denne form vil være kort, og at I derfor må gøre brug af denne 

undervisning. 

11 Du rådfører dig med din samvittighed, og den svarer, at du er gået på afveje. Så føler du uendelig 

lykke ved erkendelsen af, at det var et sandt mirakel, at du fandt den vej, som du troede var så langt væk. 

Grunden til dette er, at der ikke er nogen grænser for troen; for at angre er en snøft nok, for bønnen et 

øjebliks ophøjelse, og for fornyelse vil du altid finde en lejlighed til at gøre bod. 
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12 Da du var den "sidste" til at komme ind i kredsen af dine brødre, følte du dig uværdig til at være 

sammen med dem og betragtede dem som overlegne væsener. Senere fik din udholdenhed, din tro og din 

kærlighed dig til at sidde sammen med disciplene. Når de først var der, beholdt nogle deres ydmyghed, 

mens andre, på grund af manglende forståelse af Min Lære, blev fyldt med forfængelighed, følte sig som 

herrer og havde endog lavt agtelse for dem, som de tidligere havde beundret og misundt. Jeg måtte 

irettesætte og irettesætte dem, men ligesom jeg siger til jer, at I kun skal tage dem, der giver jer gode 

eksempler, som eksempler, skal I også erkende, hvordan jeg bruger selv de ulydige og utaknemmelige til 

at give jer lærdom af stor visdom. 

13 Nogle er klar til at vende tilbage til lydighedens vej ved det første advarselstegn fra Min 

retfærdighed. Men der er også dem, som i deres arrogance vanhelliger mine bud og tilsidesætter loven. Mit 

ord bliver da detaljeret og utvetydigt, så mennesket forstår, at det er ydmyghed og lydighed mod mine bud, 

der bringer dig nærmere til mig. 

14 Disciple, betragt det lys, der kommer til jer; det er en refleksion af det nye Jerusalems lys, der 

sender jer sit budskab fra uendeligheden. 

15 Denne nation, i hvilken Mit Ord har gjort sig kendt, er ikke det Nye Jerusalem, som Johannes så 

med Åndens øjne, da han profeterede: "Og jeg, Johannes, så den hellige by, det nye Jerusalem, komme 

ned fra himlen som en brud, der er pyntet til sin ægtefælle"; men denne nation vil være et symbol på den 

åndelige by. Dens indbyggere skal være forberedt, fra dens hjerter skal der strømme fred og en 

velkomsthilsen til alle, der banker på dens døre, fra dens ånd skal der stråle det lys, der løser de konflikter, 

som forvirrer menneskeheden, og fra dens gudsdyrkelse skal der udgå et eksempel på åndeliggørelse og 

ophøjelse af andre folkeslag. 

16 I dag tvivler I stadig på, at denne nation kan opfylde en sådan skæbne, og denne tvivl stiger i jeres 

hjerte, når I ser, at I er materialiserede, knyttet til verdens glæder, selv om I hører den guddommelige 

Mester og kalder jer selv hans disciple. 

17 Forstå, at jeg ikke ønskede at føre jer for hurtigt ad mine lærdommens vej, men at jeg også sagde, 

at I ikke skulle stoppe. Er du bange for menneskers domme? Er du bange for de pinsler, du kan lide for 

Min Sag? Sandelig, siger jeg jer, der vil ikke være nogen tornekrone om jeres tindinger, og I vil ikke bære 

et tungt kors under en blodtørstig skare af blodtørstige mennesker, der vil blive pisket og slået med 

håndjern. 

18 Elsk dine medmennesker, så Min barmhjertighed overalt; men vær aldrig bitter, fordi folk dårligt 

belønner den tjeneste, du yder dem. Husk Jesu eksempel! 

19 Den vej, som jeg tidligere har udstukket for dig i mit blod, har jeg i dag udstukket for dig med mit 

lys. Men du må ikke sætte nogen pletter på det og ikke efterlade noget spor af ufuldkommenhed eller 

uærlighed, for så vil man i morgen sige, at den, der talte på denne tid, var en bedrager. 

20 Udfordre ikke Min guddommelige retfærdighed ved ulydighed eller overtrædelse af Min lov. Giv 

heller ikke anledning til, at jordisk retfærdighed kommer over jer for uretfærdige handlinger. 

21 Jeg ønsker, at din ånd skal give sig selv til kende og flyde over i denne tid, uden at kroppen er en 

hindring, der holder den ude, eller et slør, der skjuler den, og at hvert ord, der kommer fra dens læber, er 

fuld af liv. 

22 Elskede folk, for jer hører den anden æra til fortiden, for mig er den nutid. Judæa er ikke stedet for 

mine manifestationer i dag, Jerusalem er ikke den by, der modtager sin frelser med salmer og olivengrene. 

Det er et andet sted i verden, hvor jeg befinder mig i dag, men det er de samme mennesker, de samme 

ånder. Nu er dit hjerte Byen, og dine salmer og olivengrene er indre Glæde. 

23 Nu er jeg ikke længere omgivet af Peter, Andreas, Johannes, Jakob, Bartholomæus, Filip og de 

andre disciple; de opfyldte deres mission og efterlod jer deres eksempel; i dag forbereder jeg store skarer 

af disciple. Du mærker tydeligt dine åndelige gaver: Hos nogle kommer profetiens gave til udtryk i 

åndelige visioner og drømme, hos andre i ordets gave, hos andre igen i inspirationens gave, åndelig dialog 

og helbredelse. Men de samme evner findes i jer alle, og I kan udvikle dem gennem jeres 

kærlighedsarbejde for jeres brødre. 

24 I har alle set eller følt forvandlingen under Min forkyndelse, når den stemmebærer, gennem hvem 

Jeg giver jer Mit Ord, forsvinder fra jeres synsfelt, og Kristus viser sig i åndelig form, fyldt af kærlighed til 

jer. 
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25 Disciple, vi nærmer os allerede "byens" porte. Se, det er menneskehedens hjerte. Vil den være 

forberedt til at modtage Mesteren og hans disciple? 

26 Vågn op og bed, for mens nogle modtager mig med lovsang, vil farisæerne lure på jer, og nogle vil 

også tilbyde jer penge for jeres tavshed. Vågn op, så I ikke falder i fristelse, for af denne prøvelse skal der 

komme dårlige disciple, som vil forråde deres tro. 

27 Jeg bringer dig fred og en ny undervisning. Hvis Mit offer i den anden æra afskaffede ofringen af 

uskyldige dyr, som I ofrede på Jehovas alter, så har Mit Guddommelige Ords næring i dag fået jer til ikke 

længere at repræsentere Mit Legeme og Mit Blod gennem denne verdens brød og vin. Enhver sjæl, der 

ønsker at leve, må ernære sig af den guddommelige ånd. Den, der hører mit ord og føler det i sit hjerte, har 

næret sig selv i sandheden. Denne har ikke kun spist mit legeme og drukket mit blod, men har også taget 

af min ånd for at nære sig selv. Hvem vil efter at have smagt denne himmelske mad igen søge Mig i 

former og former lavet af menneskehænder? Fra tid til anden kommer jeg og fjerner traditioner, ritualer og 

skikke og efterlader kun loven og den åndelige kerne af min lære i jeres ånd. 

28 Dette er en tid til erindring, til indre samling og refleksion, lad Mig komme ind blandt jer. Jeg 

kommer fra byerne og slagmarkerne og har delt deres bitterhedsbrød med mine børn. Jeg har gået alle stier 

Jeg har spredt lys, udført mirakler og givet beviser på mit nærvær blandt mennesker. Men det er 

nødvendigt, at I accepterer mig, så I kan høre mine ord til det sidste. 

29 Sørg for, at jeg finder boligen forberedt i jeres hjerter, at mit bord er der og brødet på det. Jeg 

ønsker, at du skal føle dig omfavnet af min kærlighed, som jeg gjorde det med den blide Johannes. - O 

folk, forbered jer indvendigt og find sand åndelig årvågenhed, så I ikke vanhelliger det guddommelige og 

lader det åbenbare sig selv. Indse, at du modtager min guddommelige stråle i dit sind, selv om det stadig er 

fyldt med synder og lidenskaber. Hvis I i den anden æra lod I Mig bære et kors under slag og hån, så lad 

Mig bo i jeres hjerter i dag. 

30 Jeg kræver, at I forbereder jer, hvilket betyder fornyelse og åndeliggørelse, så når året 1950 

kommer, vil mængden af mennesker være meget stor. Thi blandt de mange mennesker ser mit blik dem, 

som hører til de hundrede og fireogfyrre tusinde, og som jeg skal mærke på deres pande, og som jeg skal 

få til at erkende deres opgave. Men vær ikke bekymret, hvis de tolv tusinde fra hver stamme ikke (alle) er 

mærket på den sidste dag (af Min manifestation). 

Fra uendeligheden vil jeg lade dem føle min kærtegn og give dem den opgave, de er blevet pålagt. Det 

sted, hvor de bor, er ligegyldigt. Jeg fortæller jer dette, fordi jeg alene kan bestemme hver skabnings 

skæbne og opgaver, og der er ingen, der kan gøre det efter min afgang. 

31 Jeg vil efter 1950 lade jer vide, hvilke der hører til dette antal, uden at have hørt mit ord; også de 

vil give trosbeviser. - Når mit ord er færdigt, vil nogle forsøge at efterligne dig for at misbruge folks 

godtroenhed. Men du vil blive forberedt, så du kan opdage enhver løgn. 

32 I vil beholde mit afskedsord i jeres hjerter i den form, som jeg vil give jer det. Men I skal lade dette 

vidnesbyrd nå ud til andre nationer og fortælle menneskeheden, at jeg er meget tæt i ånden på alle mine 

børn. 

33 I dag siger jeg til jer: Her er Mesteren, ham, som folk kaldte Rabbi fra Galilæa. Jeg giver jer den 

evige lære, kærlighedslæren. Den festmiddag, som jeg inviterer jer til i dag, er åndelig, og det samme 

gælder brødet og vinen. Men i dag, som altid, er jeg Vejen, Sandheden og Livet. 

34 Jeg giver jer min styrke, for denne tredje tid er fuld af prøvelser. Min varme er sunket ind i dit 

hjerte, som var koldt som den stenplade, der dækker de døde, og du føler allerede, at det banker af 

kærlighed til sin Fader. I har set, hvordan jeg blandt de store skarer lidt efter lidt har udvalgt dem, der skal 

bære det guddommelige mærke på deres pande, og at mit ord fortæller dem, at denne nåde, som jeg har 

iklædt dem, ikke er til for at de skal ophøje sig over andre og ydmyge dem, men at de skal bære den med 

ydmyghed som en, der er parat til at tjene sin næste, fordi han erkender, at denne instruktion er for alle. 

35 En nådens tid ligger foran jer; lad dette folk opleve den med et oplyst sind og i fuld viden om alt, 

hvad de taler og alt, hvad de ser. Denne nådetid må ikke blive en rutine for jer, og I skal endnu mindre 

bekymre jer om unødvendige ting. 

36 Denne periode, hvor jeg har givet jer vidnesbyrd om mit nærvær med denne manifestation og har 

udrettet mirakler på hver enkelt af jer, vil være det minde, der vil styrke jer i morgen i kampen, så I kan gå 

jeres vej med overgivelse, spiritualisering og kærlighed. Min lov vil skinne gennem din samvittighed og 
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oplyse din vej, ligesom Moses' ansigt lyste, da han steg ned fra Sinai og opsøgte det folk, der stod ved 

foden af Sinai. 

37 De tolv stammer vil samles om min lov på ny. De skal have tolv tusinde fra hver stamme i spidsen, 

og når den tid kommer, vil jeg sige til dem: "Drag ud som Kristi gode disciple for at bringe det gode 

budskab om mit nærvær. 

38 Alle profetier vil gå i opfyldelse, og menneskeheden vil fra sine mest skjulte og ukendte hjørner se 

et folk dukke op, ydmygt, fattigt på materielle goder, men stærkt i ånden, nidkært i Min Lov og 

barmhjertigt over for sine medmennesker. Dens helligdom vil være indre, usynlig og urørlig, og derfor 

umulig at ødelægge. Der vil brænde et uudslukkeligt lys, som vil oplyse hans vej. Dets livsveje og besøg 

vil være smertefulde og hårde, men det vil aldrig svækkes for deres skyld eller klage af utilfredshed eller 

sorg, og det vil heller ikke vende mig ryggen, for det har apostlens styrke. Folk vil rejse sig fra snavs, 

mudder og synd til lov og dyd og vandre på kærlighedens og nådens veje. Overalt vil Min Ånd blive følt, 

alle øjne vil se Mig, alle ører vil høre Mig, og alle sind vil forstå Mine åbenbaringer og inspirationer. 

Mennesker, som man troede var klodsede og uuddannede, vil pludselig blive oplyst og forvandlet til mine 

profeter. Fra deres læber vil der komme ord, der vil være som krystalklart vand på visne hjerter. 

39 Dette vand skal profeterne hente fra visdommens og sandhedens kilde, som jeg er, og i det skal de 

finde sundhed, renhed og evigt liv. 

40 Al den smerte, der i øjeblikket hældes ud over menneskeheden, er det bitterhedsbæger, gennem 

hvilket den vil opnå renselse. Enkerne og de forældreløse vil blive flere og flere dag for dag, men over 

deres trøstesløshed og deres klagesang har Marias kappe bredt sig. Min retfærdighed er kommet over jeres 

verden, og gennem den vil selv planetens ansigt blive forandret. Naturen kalder mennesket til regnskab for 

dets besmittelser, og det er derfor, at naturens kræfter bliver sluppet løs. De videnskabsmænd, der hævder 

at tro på mig, er forfærdede og forvirrede, og da de så min retfærdighed komme, råbte de: "Fader, Fader!" 

Men deres råb var ikke af kærlighed eller af anger, men af frygt for deres liv og for det, de ejer i verden. 

Jeg siger jer igen, at ikke alle, der siger "Fader" til mig, elsker mig. 

41 Når menneskeheden ser alle dommens tegn, og når de rige vil skynde sig at dele med de fattige, 

hvad de ejer, og når de, der har krænket, vil bede om tilgivelse; Hvis de, der har besudlet sig med tyveri, 

laster eller løgn, ville angre og tage på sig selv at vaske deres pletter ren - sandelig, siger jeg jer, ville 

vandmasserne vende tilbage til deres flodlejer, de orkanagtige storme ville blive til en let brise, og krigen, 

der har tryllebundet menneskene, ville blive til en fredens engel. Men dit hjerte er hårdt; du ser den nøgne 

mand ved din side uden at føle hans kulde, og du føler ikke dine medmenneskers sult eller smerte, selv om 

din hjælp kan nå dem. 

42 Ingen ønsker at tænke på, at I kun er pilgrimme i denne verden, og I ønsker heller ikke at gøre 

noget, som kan være nyttigt for jer på jeres rejse ind i evigheden. 

43 Her er jeg, menneskeheden - åndeligt til stede, virkelig og sandt, i dig og uden for dig, så du kan 

høre Ordets stemme og tage sandalerne, rejsemaden og vandrestaven, så du kan gå mine lærdommens vej 

ind til ham, der er din eneste Gud. 

44 Israels folk, I er i mit nærvær. I kommer her som uvidende børn og er ikke klar over, at I bringer 

en stor skyld med jer i jeres sjæl, som I skal betale af på. I er blevet sendt ud endnu en gang i denne tid, så 

I kan få mulighed for at gøre bod på jeres gamle overtrædelser, og I kan stige op til det niveau, hvor jeg 

ønsker at se jer. 

45 I kommer for at høre Mit Ord på denne dag, og med usikkerhed i jeres hjerte bøjer I jer for Mig og 

spørger Mig, om Jeg er kommet tilbage til jer. Men jeg siger til jer: Tænk, og du vil indse, at jeg har 

åbenbaret min kærlighed til dig og fået dig til at føle mit nærvær. Jeg har udvalgt jer fra en stor skare til at 

modtage denne arv og derefter give den videre til jeres brødre. 

46 Du præsenterer din kamp for mig, dit slid og din sorg for andre, og jeg accepterer dem, fordi de er 

til glæde for mig. Jeg ser jer trætte, med blødende fødder, men med den erfaring, som livet giver. Nogle af 

jer tager Mig som et eksempel og udfører jeres opgave med tålmodighed og åndelig ophøjethed. Tænk på 

dem, der kommer efter dig, og forbered deres vej for dem; dit eksempel vil være den bedste arv. Så længe 

du lever ydmygt og arbejder i lydighed mod mine bud, vil du føle min fred. Men hvis du lader dine ører 

lukke sig for mine instruktioner, kommer du væk fra stien og tænker ikke på, at mennesker ser dine 

handlinger og dømmer dig hvert øjeblik. Hvordan kan I tale om min magt og visdom, når I tilskriver jer 
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selv mine ord til at blive lovprist? føler den virkelige storhed, som jeg har givet hvert af mine børn, og som 

er større end den, som I foregiver at have. Når jeg giver dig et mirakel, så glæd dig og husk, at jeg har vist 

dig min kærlighed med det. 

47 Læs min lignelse: 

48 "I en provins boede der en ærværdig gammel mand, som var omgivet af mænd, kvinder og børn, 

som han havde inviteret til en festmiddag. De kom alle fra forskellige steder og tog imod den gamle mands 

invitation. En melodisk klokke ringede højt oppe i luften, og på dens kald skyndte de sig i lange tog fulde 

af hengivenhed til det sted, hvor den, der kaldte dem, boede. 

49 Da disse skarer kom ind i boligen, så de på bordet hverken brød, mad eller vand til at nære 

kroppen, og skuffelse begyndte at komme i nogle af dem, og andre begyndte at håne dem. Med 

tilsyneladende ydmyghed bøjede de sig, men indadtil brokkede de sig over den gamle mand. Men han, 

som vidste, hvad der foregik inden i disse mennesker, talte til dem: 

"Kom til mig og hør! I har været som skibbrudne på livets vej, uden et fyrtårn til at redde jer. I har været 

døde for kærlighed og glæde og kender ikke det formål, som I kom til verden for. I har også ladet jer 

besejre af livets omskiftelser, af verden og dens lidenskaber, og det er derfor, jeg har kaldt jer. Jeg vil vise 

dig den vej, der vil gøre dig lykkelig, og give dig lyset." Med frygt og med en fornemmelse af, at den 

gamle mand læste deres hjerter og kendte deres tanker, viste de ham deres syge kroppe, deres udmattelse 

og deres tørst efter åndeliggørelse. 

50 "Vær glade," sagde den gamle mand til dem, "jeg vil give jer alt det, I har brug for, jeg vil stille 

jeres sult og tørst." 

51 Blandt disse skarer var der både hyklere og mænd af rent hjerte, og de lyttede alle til 

undervisningen. Han åbnede bogen med sin perfekte undervisning og gav dem sit ord som mad, og da han 

var færdig, spurgte han dem: "Har I stillet jeres sult? Er du mæt?" De takkede for det mirakel, de havde 

modtaget, for de havde aldrig forestillet sig, at kærligheden var så stærk. - Den gamle mand fortsatte med 

at tale til dem: "Glæd jer over, at I har taget imod mig. Dette er det brød, der nærer sjælen, og det vand, 

der slukker tørsten efter kærlighed og fuldkommenhed." 

52 Derefter gav han folket love og bud, så de kunne følge dem og forblive værdige til at modtage 

denne mad. De, der forstod dette budskab, lovede at adlyde og til enhver tid at leve i praksis af de dyder, 

som den ærværdige gamle mand havde lært dem. Han fortalte dem, at hvis de følte sig stærke, skulle de 

bringe hans undervisning til andre områder, at de "første" skulle udføre denne mission, mens resten skulle 

blive tilbage for at modtage de nyankomne. 

53 De, der var udpeget til at gøre det, gik ud for at udføre denne opgave og tog den gamle mands 

styrke med sig. De så på, bad og begyndte deres arbejde. Alle var forenet i det samme ideal, og en enkelt 

tanke dominerede dem: at bringe det brød til de sultne. De stødte på vanskeligheder på deres vej, og deres 

ånd kæmpede for at overvinde dem. Men snart begyndte de at blive svage og dømme den gamle mand 

(indvendigt) og spekulerede på, om hans beskyttelse ville følge dem, hvor de end gik hen? De vidste, at de 

fra tid til anden skulle vende tilbage til det hus, hvor den gamle mand havde samlet dem. 

Dengang kom den tid, da folket fejrede mindedagen for den dag, da de første gang hørte den gamles 

stemme, og store skarer kom til; men de disciple, som var gået bort, vendte ikke tilbage, de var gået på 

afveje og havde forvansket loven. Den gamle mand følte smerte på grund af disse disciples fravær; han 

uddannede nye budbringere og sendte dem ud for at arbejde. Mens de første handlede i strid med deres 

pligt og glemte det væsentlige i denne lære, talte de andre i dydighedens navn, som den gamle mand lærte, 

og omvendte hjerter ved deres ords sandhed." 

(slutningen af lignelsen) 

54 Studér min lignelse og glem ikke, at I skal være meget årvågne, hvis I ønsker at opfylde mine bud. 

Saml de syge, de tørstige og de sultne, og giv dem Åndens brød. Udgyd kærlighed i hjerterne og vær klar 

over, at I er ambassadører i mit arbejde med lys og genoprettelse. Lad ikke arrogance eller forfængelighed 

opstå, for at I ikke skal forære jer selv arvelighed. Slap ikke af i opfyldelsen af min lov. Elsk hinanden, og 

I vil leve i fred. 

Min fred være med jer! 



U  69 

85 

Instruktion 69  
1 I dette øjeblik tilgiver jeg jer enhver synd, men jeg siger jer også dette: Gå, om du vil, til det punkt, 

hvor du skal ofre dig, men synd ikke igen. Jeg har skrevet en bog i dit hjerte, men hvis jeg bad dig om 

denne instruktion, ville du ikke være i stand til at forklare mig en eneste af dens sider. 

2 For at I kan praktisere aktiv næstekærlighed, har jeg udsat jer for små prøvelser ved at placere den, 

der hungrer efter brød og trøst, på jeres vej. Men hvor mange gange har I ikke lukket jeres døre for mig. 

Jeg har mange gange fortalt jer, at jeg gemmer mig i hjertet på de af jeres brødre, som bønfalder jer om 

barmhjertighed. - Disciple, disse muligheder, som jeres Herre giver jer, nemlig at uddele åndelige og 

materielle goder, er at praktisere fuldkommen velgørenhed, som ikke forventer nogen belønning, men som 

i stedet er skrevet ind i bogen over jeres gode gerninger. Har jeg ikke vist jer min barmhjertighed gennem 

det, jeg har gjort for jer? Så gør en indsats for dine brødre. Husk på, hvor mange gange jeg har givet dig 

det, du troede var umuligt. Hvis I ønsker, at verden skal vide, at dette er tiden for Min nye åbenbaring, så 

vidner I om det gennem jeres kærlighedsarbejde og gør ikke det modsatte af det, som Jeg har lært jer i Min 

undervisning, for så vil I benægte Mit nærvær. 

3 Hvis du på trods af dine anstrengelser ikke kan se frugterne af din såning, skal du ikke være 

bekymret. Denne kærlighedsgerning er som den, du gør over for en trængende person, der banker på døren 

til dit hjem, og som du ikke forventer nogen betaling fra. Men jeg vil give din ånd (efter kroppens død) 

mulighed for at stige ned fra det niveau, den befinder sig på, for at nyde frugtbarheden af den sæd, den 

efterlod på jorden. 

4 Familiefædre, hav en skarp fornemmelse for manifestationerne af jeres børns åndelige fremskridt. 

Tag jer af de børn, der er betroet jer, med kærlighed og barmhjertighed, så I kan lede de nye generationer 

ad den vej, som mit lys har banet. Før dem ikke ud i afgrunden, og grav dem ikke faldgruber. Disse sjæle 

skal ikke gå ind i Sodoma og Gomorra i denne tid. 

5 Bevæbn jer med tålmodighed, for der vil komme en tid, hvor mange vil stille spørgsmål til jer om 

dette ord. Blandt dem vil de nye farisæere og skriftkloge komme for at udspørge jer. Vær ikke partisk i 

jeres svar og giv ærlige oplysninger til alle, for I skal selv stå til regnskab for Mig for de svar og den 

opførsel I viser over for disse spørgere. 

6 I dag slår dit hjerte med glæde, og den bøn, du sender op, er som røgelse eller blomsterduft. Når 

dine tanker når denne renhed, forenes de med de retfærdige ånder, som lever tæt på din Herre. 

7 Jeg har til enhver tid sagt til jer: "Bed. I dag fortæller jeg jer, at I kan opnå visdom gennem bøn. 

Hvis alle mennesker bad, ville de aldrig afvige fra den lysets vej, som jeg har udstukket. Gennem bøn ville 

de syge blive helbredt, der ville ikke være flere vantro, og freden ville vende tilbage til sjæle. 

8 Hvordan kan mennesket være lykkeligt, når det har afvist min nåde? Mener han, at kærlighed, 

barmhjertighed og mildhed ikke er kvaliteter i det menneskelige liv? 

9 Det åndelige liv er også styret af love, og hvis du afviger fra dem, vil du meget hurtigt mærke de 

smertefulde konsekvenser af denne ulydighed. Indse, hvor stor 

Mit ønske er at redde dig. I dag som dengang vil jeg tage korset op for at oprejse jer til det sande liv. 

Hvis Mit Blod, der blev udgydt på Golgata, rystede menneskenes hjerte og omvendte dem til Min Lære, så 

vil det i denne tid være Mit Guddommelige Lys, der ryster sjælen og kroppen for at bringe jer tilbage til 

den sande vej. 

10 Jeg ønsker, at de, der er døde for nådens liv, skal leve for evigt. Jeg ønsker ikke, at din sjæl skal bo 

i mørke. 

11 Hører I ikke retfærdighedens stemmer? Ser I ikke, at naturens kræfter rammer den ene region efter 

den anden? Tror du, at hvis du levede et dydigt liv, ville der være behov for at min retfærdighed kunne 

mærkes på denne måde? Sandelig, siger jeg jer, der ville ikke være behov for at rense jer, hvis jeg havde 

fundet jer rene. 

12 Gør din krop føjelig i løbet af dette liv på jorden, for det er ikke rigtigt, at din sjæl senere skal 

rense sig selv i smerte på grund af dine svagheder. 

13 Syndere græder, når de hører disse ord, og spørger mig, hvad de skal gøre for at vaske deres pletter 

væk i dette liv. Til dette svarer jeg dem: Gør barmhjertige gerninger blandt jeres brødre, jeres verden er en 

passende mark til at så velgørenhed. Den er befolket af millioner af hjerter, der lider på forskellige måder, 
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med hjem i elendighed, med mænd og kvinder, der er udsvævende i laster. Det er en verden, hvor der er 

masser af forsoningssteder, hospitaler, fængsler og slagmarker. Tilgiv, tilgiv meget i dit liv, forstå, at 

tilgivelse er født af kærlighed. Den, der virkelig elsker mig, skal elske sin næste, for han er mit barn, og 

han skal tilgive ham, når han bliver fornærmet af ham. Husk, at mine første ord, da jeg hang på korset, var 

forbøn og tilgivelse for dem, der korsfæstede mig. 

14 På ethvert sted og i enhver familie vil jeg placere et lysets barn, så de kan bane vejen for andre; 

men ikke kun på jorden, men også i det åndelige liv, så de kan rense vejen for deres brødre og gøre den 

farbar. 

15 Mange kommer for at høre mit ord, men jeg alene ved, hvilken ånd der er skjult i hvert enkelt 

legeme. Nogle lytter til Mig med kolde hjerter, andre med tvivl, men der er mange, der skælver af 

kærlighed og glæde, når de føler Min Guddommelige Åndelige Kraft, mens andre er plaget af anger, som 

deres materielle natur ikke forstår. Thi mange af dem råbte da til Pilatus: "Korsfæst ham, korsfæst ham!" 

Men i dag slynger de sig, og i deres smerte ville de kunne råbe med tårer i øjnene: "Korsfæst ham ikke, det 

er den guddommelige mester!" 

16 Jeg har mange gange sagt til dig, at du og de er ens. Kom og smag på ny vinen og spis brødet fra 

mit bord. Spis af lammet, det er livets sæd. Kom, I, som er sultne, tørstige, urene, styrk jer og bliv mætte, 

for herefter vil jeg sige til jer: Tag jeres kors op og følg mig. Ved mit bord i denne tid vil både mænd og 

kvinder være apostle; ved dette bord vil jeg placere jeres ånd. 

17 Det har været kvinderne, der har holdt det spiritualistiske banner højt i denne tid, de har efterladt 

sporet af den apostel, der med nidkærhed holder Herrens lov i hævd. I Mit nye apostelskab vil kvinden 

være ved siden af manden, og der vil ikke være nogen (bestemte) aldre til at tjene Mig: både den voksne 

og barnet eller den gamle mand vil gøre det, den unge pige såvel som moderen. For jeg siger dig endnu en 

gang, at det er din ånd, jeg søger, og at den for længst har forladt sin barndom. Der vil ikke være tolv 

tjenere som i den anden æra, nu vil der være et hundrede og fireogfyrre tusinde, tolv tusinde fra hver 

stamme. De er spredt blandt menneskeheden, men min kærlighed har mærket dem, og åndeligt set er de 

forenet, selv om nogle lever i denne verden og andre i det åndelige rige. Nogle af dem, der lever på jorden, 

taler et sprog og andre et andet. 

Sprog. Men ingen vil afvige fra deres skæbnes vej, for lyset fra min Helligånd leder dem. Jeg kender træets 

stamme, dets grene og dets blade, og dette træ har til opgave at give skygge til menneskeheden. 

18 Min Ånd giver dig sine åbenbaringer i opfyldelse af løfterne fra tidligere tider. Sandelig, siger jeg 

jer, I lever allerede i de tider, som er blevet annonceret til jer. Jeg lovede dig at vende tilbage, og nu er jeg 

her. Jeg lod jer vide, hvilke tegn der skulle ske før mit komme, og hvad der skulle ske blandt jer i min 

tilstedeværelses tid, og se, hvordan det hele skete. Løftet om mit komme forblev levende i jeres ånd, og I 

ventede på mig. men pisket af lidelser var I tæt på at blive svækket; men i dag, da jeg er hos jer, og I lytter 

til mig, beder jeg jer: hvornår vil du gøre mine lidelser til dine? Hvornår vil du virkelig elske og lide for 

den opgave, som Jesus helligede sit liv til? 

19 Mennesker, mit ord får jeres hjerter til at skælve, og tårer springer fra jeres øjne, når I husker, at 

han, som elskede jer så højt, endte sit liv på et kors. I husker mig blødende til døde på korset, og så rystes 

jeres ånd. Men vid, menneskehed, at selv om Jesu fysiske smerte var grusom, så var den kun en svag 

afspejling af den guddommelige ånds smerte. 

20 I dag tilbyder jeg jer mit ords brød, et brød, der ikke er rørt ved surdej og ikke er blevet til i sved 

på panden. Elias har åbnet døren til huset, så I kan træde ind og sidde ved Herrens bord i den tredje æra, 

og han har velsignet jeres vej, så I kan træde ind i Mesterens nærvær. 

21 De, der troede, at de var plettede og uværdige til at træde frem for Mig, føler sig rene i dag, og det 

er fordi Mit Blod ikke er holdt op med at flyde, fordi Mine sår endnu ikke er lukket, og hver gang 

mennesker afviger fra vejen eller falder i synd, er offeret på korset, menneskers ensomhed og mørke til 

stede i Min Ånd. 

22 Også fra denne tids åndelige bord vil en dårlig discipel rejse sig for at skjule sit forræderi og sin 

anger, og også i dag vil disciplene stille Mig det spørgsmål: "Hvem er det, Mester?" 

23 Dengang spiste jeg for sidste gang til middag, kun omgivet af mine apostle, og det Kristus sagde til 

dem, hørte kun de. I dag spiser jeg åndeligt middag med Mine nye apostle, som der er mange af, og blandt 

dem opdager jeg farisæeren, hykleren og forræderen. Blandt de mange mennesker kommer mænd og 
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kvinder fra forskellige religiøse samfund for at udforske dette ord og disse manifestationer og derefter 

bedømme dem på grundlag af det, de ved, og for at kunne sige, om det er sandhed. Jeg sender jer alle 

sammen for at I skal være vidner til dette budskab om åndelig visdom, som jeg giver jer. Det er det Tredje 

Testamente, som kun Sandhedens Ånd kan åbenbare for jer. 

24 Tænk på: Israelitterne efter kødet holder Moses' lov og profeternes ord, de kristne forenede Moses' 

lov og Kristi ord i én lov. Så hvad er der mærkeligt ved at disse spiritualistiske mennesker forener disse to 

testamenter med Helligåndens åbenbaringer? Dette er den perfekte Pagtens Ark: her er Moseloven, Kristi 

kærlighed og Trøstens visdom, som er lovet til denne tid. 

25 Mænd, I, som leder menneskenes sind ind på religionens veje: åbn jeres øjne for dette lys, betragt 

dette folk, som er brudt frem i et ønske om kærlighed, som råber om retfærdighed og beder om lys. Det er 

kun en meget lille del af de mennesker, der rejser sig som et menneske og søger Kristus, hans sandhed og 

hans løfte. Pas på, at mennesket vender sig mod det evige, mod det åndelige! Eller er det muligt, at du ikke 

kan se, selv om du har øjne? Jeg ved alt og ser alt; derfor er jeg kommet som en tyv om natten for at 

overraske jer i jeres søvn og for at vække jer til den nye dags lys. 

26 I lang tid har jeg undervist dette folk og har åbenbaret lærdommen for dem, som menneskene 

havde skjult for dem. Jeg har også åbenbaret for dem, hvad jeg havde gemt til dem, men jeg har endnu 

ikke fortalt dem alt, og jeg vil ikke give mig selv til kende i denne form før 1950. De, der ikke hørte Min 

undervisning, vil modtage Mit budskab gennem den bog, der er skrevet af Mine "guldfjer". 

27 Efter min afrejse vil mange rejse sig mod folket, mod min lære. Havet vil blive krydset af dem, der 

ønsker at kæmpe og forfølge mine tjenere. Men hvem kunne undertrykke den guddommelige mesterens 

lys? Hvem kunne stoppe åndens udvikling eller vende tiden tilbage? Hvis menneskene i den anden æra 

troede, at hvis de dræbte Kristus på korset, ville hans lære dø, underskrev de kun deres dom med deres 

egen hånd, for Kristus overvandt alt på korset med sin uendelige kærlighed. Sandheden sejrer som lyset 

altid over mørket, uanset hvor mørkt det måtte være. 

28 Min Ånd giver jer frøet til at så på markerne, som er menneskenes sjæle, der er blevet frugtbare 

gennem smerte og kamp og kun venter på Sædemandens ankomst. Snart vil mit navn og min lære igen 

være på alle læber. 

29 For at give jer en lektion i kærlighed vasker jeg jeres fødder, elskede disciple, så I kan forene den 

lære, jeg har givet jer i denne tid, med den lære, jeg har åbenbaret for jer i tidligere tider. Jeg ønsker - når 

1950 er kommet, det sidste år med mit ord blandt jer - at de, der stadig er "børn" i dag, skal være blevet 

disciple. I dag lytter I stadig til Mig med glæde; men hvad vil der ske, når I lytter til Mig og ved, at det er 

sidste gang? - Jeg minder jer om prøvelserne i den anden æra, men jeg taler til jer med nye ord gennem et 

menneskeligt organ, for hvis jeg talte direkte til jer, ville I ikke kunne modstå kraften i mit ord, eller 

intensiteten af dets lys, eller majestæten af mit nærvær. 

30 Derfor kom jeg engang til jer som et menneske, og selv for Johannes åbenbarede jeg mig efter min 

korsfæstelse under nogle symbolske billeder, så han kunne forstå mine åbenbaringer. Sandelig siger jeg 

jer, at jeg arbejder på jer, så I kan modtage manifestationen fra ånd til ånd, den direkte forbindelse med 

min guddommelighed. Efter 1950 vil I ikke længere høre Mig i denne form, men I vil føle Mit nærvær, 

fordi jeres åndelige ophøjelse vil være større, og I vil da fuldt ud træde ind i den åndelige fællesskabets tid. 

Og når først enhed og broderskab er kommet ind i jer, vil det være tiden for store mirakler, tiden hvor min 

stemme vil blive hørt af mennesker. Så vil kampen og forfølgelsen komme, dørene til disse 

forsamlingshuse vil blive lukket, jeres hjem vil blive bagtalt. I vil blive kaldt troldmænd, jeres slægtninge 

vil forkaste jer, og nogle af jer vil blive fængslet for at forsvare Min Sag. Men jeg vil være med jer, så I 

ikke bliver fortvivlede, for jeg er Livet, og hvis jeg er i jer, hvem vil så kunne kæmpe mod Det Evige Liv? 

31 Vær på vagt, disciple, for når jeres stemme vækker dem, der stadig sover i dag, vil de komme fra 

sekter og trossamfund for at fortælle jer, at det, I har, er falsk, at de har Pagtens Ark og opfyldelsen af 

løfterne, samt indholdet af de syv segl. Og hvis I så ikke ved, hvordan I skal kæmpe med de våben, jeg har 

givet jer, som er kærlighedens og visdommens våben, vil der være stor forvirring blandt menneskeheden, 

og mennesker, der ønsker sandhed og hungrer efter lys, vil gå hen, hvor de er kaldet, og måske gå glip af 

vejen. 
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32 I, som har fået mandatet til at lede og vejlede dette folk - giv et eksempel på broderskab ved at 

forene jer i ånden efter Jesus, Moses og Elias' eksempel, som viste sig forenet ved forvandlingen på Tabor-

bjerget. 

33 disciple, jeg har undervist jer i denne tid ikke kun gennem ordet, men også gennem mine goder, 

som jeg til stadighed har givet jer i overflod. Symbolernes tid er forbi, i dag vil I tro på mig uden 

symboler, elske mig og forstå mig, og selv nu bliver symbolerne i mit ord mindre, fordi I nu er i stand til at 

forstå og udforske mine instruktioner og omsætte dem i praksis i jeres kærlighedsarbejde. 

34 Hvis du tror, at Jesus ikke følte nogen smerte, fordi han var Guds søn, tager du fejl. Hvis I tror, at 

jeg er fri for smerte, fordi jeg i dag kommer i Ånden, tager I også fejl. Hvis I tror, at fordi jeg ved, at I alle 

vil være sammen med mig til sidst, lider jeg ikke i dag, så har I heller ikke ret i det. Sandelig, siger jeg jer, 

der findes ikke noget andet væsen, der er mere følsomt end den guddommelige ånd. - Jeg spørger dig: 

Hvem gav alle væsener følelse? Hvad godt kan du gøre, som ikke bringer glæde til mig? Og hvad ondt kan 

du gøre, som ikke er som et sår på Min følsomhed? Se, det er derfor, jeg siger jer, at menneskeheden har 

korsfæstet mig på ny. Hvornår vil jeg blive taget ned fra mit kors og befriet fra tornekronen? 

35 I dag skal I mindes Jesu nadver ved hjælp af det åndelige brød, som jeg altid har givet jer. Jeg har 

givet jer store eksempler på undervisning: Mannaen i ørkenen i den første æra, miraklet med fisken i den 

anden æra. Det brød, som jeg velsignede og uddelte ved mit bord, som repræsenterer det guddommelige, 

var en undervisning, som jeg gav til jeres ånd, så den kunne forstå min kærlighed. I dag bringer jeg ikke 

materielt brød, som taler til jer om himmelske lærdomme. Symbolernes tid er forbi. I dag giver jeg jer kun 

mit ord, hvori jeg fortæller jer, at denne manifestation ikke er den højeste, I vil komme til at kende, og at 

det, jeg fortæller jer gennem denne formidler, heller ikke er alt, hvad jeg har at fortælle jer. 

36 Elskede folk, husk og tænk i disse timer på alt det, jeg gjorde den aften, som var den sidste, jeg 

tilbragte blandt jer som menneske, og også på alt det, jeg fortalte jer i de øjeblikke, hvor jeg fortalte jer det 

i Min undervisning: Vær velkomne, I disciple af den tredje æra, som jeg har samlet, idet jeg har fået jer til 

at komme fra forskellige steder på jorden. Jeg har samlet jer til at danne Israels nye "karavaner", som skal 

krydse ørkenen, der strækker sig foran jeres blik, og der skal I modtage Herrens nye undervisning. 

37 Jeg ser, at nogle ikke har været i stand til at frigøre sig fra afgudsdyrkelsen på trods af den 

undervisning og de prøvelser, de har gennemgået. Erkend, hvordan jeg har renset vejen til din opadgående 

udvikling, så du kan gå på den. Men lad ikke tvivlen lægge sig ind som en sky, der forhindrer din ånd i at 

se mit lys. 

38 I har bemærket, at I i denne tid er mere fri for menneskelige fristelser, og at jeg kun har givet jer 

det nødvendige i livet, og jeg siger til jer: Gå ikke efter overflødige ting. 

39 Du fandt en palme i ørkenen og en kilde med krystalklart vand. Det var ikke et skin, det var ikke 

en illusion, det var virkelighed. Palmetræets grene og skygge er mit åndelige nærvær, dets frugt er mit ord, 

kilden er den kærlighed og visdom, som jeg har hældt ind i dit hjerte. 

40 Den, der har lyttet opmærksomt til mig, har denne gang lært at høre sin samvittigheds stemme, at 

dømme sig selv, at erkende sit eget værk og at tage den smerte på sig selv, som han har skabt. Derefter 

åbenbarer Ånden dybe lærdomme til kødet for at overbevise det om, at det skal være blidt og hengivent i 

prøvelserne. Den, der når frem til disse dybe overvejelser, vil ikke modsætte sig Mine guddommelige bud. 

41 Som i den anden æra skjuler mit ord sig ikke for nogen, jeg lader det nå ud til den uvidende, den 

forstandige, dem der er rene af hjertet og synderen, den oprigtige og den hykleriske. Den himmelske 

klokke har ringet for alle. Hvis denne menneskehed, som i sin majoritet har drukket af kilden af den lære, 

som jeg lærte jer som Kristus, havde været årvågen og bønhørig, da jeg gav den tegn på mit nye komme - 

hvor stor ville ikke dens glæde have været, da den følte mit nærvær. Det var nødvendigt, at jeg sendte jer 

en mand for at give jer mit budskab i 1866, og gennem hans læber fortalte Elias jer om den nye tid. Siden 

da har denne palme spredt sit løv mere og mere, Mit Ord har nået nye områder, fået de forseglede til at 

rejse og undervist folkemængderne. De, som har lyttet til mig med mildhed og fulgt mig på vejen til deres 

åndelige udvikling, har ikke længere følt træthed på deres vej, ej heller sult og tørst. De har oplevet 

utaknemmelighed, hån, foragt og ligegyldighed undervejs. Men intet har stoppet dem, for deres ideal 

finder sin opfyldelse ved vejens ende, og de ved, at dette mål ikke er på jorden. 
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42 Kun de, der forbereder sig med denne mildhed og åndelighed, vil opnå autoritet til at befri den, der 

lider, fra smerte; for den, der er fyldt af forfængelighed eller gør dårlig brug af sine gaver, mister denne 

nåde. 

43 I må ikke påtvinge nogen Min lære under et bestemt navn, men rejs den, der er faldet, og sig til 

ham, at han skal tro på Mig. Hvem kan forhindre dig i at gøre godt mod din næste? 

44 Tænk ikke længere på jordiske bekvemmeligheder, så I forbereder jer på at udføre jeres opgave, og 

I tænker på de mange mennesker, som vil begive sig ud i begæret efter kærlighedens frelsesark, som er 

Min lære, og som må møde jeres hjerter på vejen. 

45 Hvornår vil apostle for Min Sag dukke op på ny som dem, der fulgte Mig i den Anden Tidsalder? 

Med hvor megen tro, kærlighed og standhaftighed forsvarede de Min sandhed! I ville gerne gøre disse 

gerninger og disse mirakler; men sandelig, siger jeg jer, I kunne gøre det, hvis jeres tro var lige så stor som 

deres. Vær troens mennesker, og I vil udføre mirakler, selv om I er trængende på materielle måder. Hør 

mig og udforsk mit ord, ellers har du kun ladet mig tale ind i tomheden. 

46 Vær ydmyg, genkend, hvordan Jesus bøjede sig ned foran sine disciple for at vaske deres fødder. 

Gør sådanne gerninger for jeres brødre, og I vil med rette kunne kalde jer mine disciple. 

47 Hvor få er de, der har set og husket den dag, hvor Jesus døde på korset. Men sandelig siger jeg jer, 

når I tænker på Mesterens død, så husk, at dette øjeblik kommer for hver enkelt af jer. Jeg behøvede ikke 

at frygte døden, for jeg er livet, men du skal være bekymret for at fuldføre din mission forberedt og 

udstyret indeni. 

48 Lad ingen føle sig ubetydelig og ynkelig, for I kender ikke jeres talegave og ikke jeres hjertes 

rigdom til at elske jeres brødre. 

49 I græder over den skændige død, I gav jeres Herre på Golgata, og I er ikke klar over, at I i denne 

tid sårer I Mig på ny og håner Mit Ord. Men jeg har lovet at redde alle mine børn, og min vilje vil blive 

opfyldt. Hvis Mit blod, der er udgydt til den tid, ikke er nok for denne menneskehed, vil Jeg tage et 

åndeligt kors for at lade Mig selv blive korsfæstet på det og sprede gnister af lys, som vil nå sjælene 

gennem folks samvittighed. 

50 Ve dem, der i denne tid med deres skamfuldhed og ulydighed giver et dårligt eksempel til de børn, 

som jeg har sendt med en åndelig mission (til jorden)! Vil I være som de folkemængder, der råbte og 

hånede Jesus og førte ham til Golgatha, og som såede rædsel i børnenes hjerter, der ikke kunne forklare, 

hvorfor de torturerede og dræbte en mand, der kun uddelte velsignelser. 

51 Hver gang Jesus faldt, græd de uskyldige. Men sandelig, siger jeg eder, deres Gråd var mere af 

Ånd end af Kød. Hvor mange af dem fulgte mig senere og elskede mig uden at mindet om det, som deres 

uskyldige øjne havde set, blev slettet fra deres hjerter. 

52 Det er på tide, at du tænker over, hvad jeg siger til dig. Lad folk høre mig, lad de syge være de 

første til at komme ind i mit nærvær. Bed for de syge, der er fraværende, og besøg dem, der er indlagt på 

institutioner. Husk, at i den anden æra boede mange af de spedalske uden for byens porte, og selv om de 

vidste, at Jesus helbredte de syge, fandt de sig i, at de kun hørte hans stemme på afstand, fordi de sagde til 

sig selv: "Hvordan skal vi komme til Mesteren, hvis folkemængden jager os væk?" Derefter belønnede 

Jesus deres tro på trods af menneskelig ligegyldighed og egoisme ved at rense deres kroppe for det onde, 

der plagede dem. 

53 Bliv ikke trætte af at lytte til Mig på dette tidspunkt, for de, der hører Mit sidste ord i 1950, vil 

modtage det i deres ånd som et symbol på den sidste dråbe Blod, der kom fra Mit Legeme på korset. 

54 I glemte loven og ventede, indtil naturens kræfter mindede jer om min retfærdighed: orkaner, 

vandløb, der går over deres bredder, jordskælv, tørke, oversvømmelser er kald, der vækker jer og taler til 

jer om min retfærdighed. 

55 Hvilken anden frugt kan menneskeheden tilbyde Mig i denne tid end uenighed og materialisme? 

Dette folk, som har lyttet til Min undervisning i årevis, kan heller ikke give Mig en glædelig høst. 

56 Ingen undslipper min retfærdighed. Jeg dømmer de levende og de døde. Men sandelig siger jeg jer, 

at hvis I ikke tager jer selv op og praktiserer Min Lære sandt og højt, så vil menneskenes retfærdighed 

dømme jer. - Hvor meget har denne menneskehed ikke besudlet sig selv! Lammets blod viste menneskene 

vejen til sjælens udvikling, som de må gå for at gøre bod på de begåede overtrædelser; men i tillid til det 
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guddommelige blod har I syndet på ny. Verden har taget jer til fange, men nu tager jeg det tilbage fra jer, 

som tilhører mig. 

57 Jeg vil fjerne ukrudtet, som er en giftig plante, og jeg vil igen så det gyldne hvedekorn, og de 

marker, som længe har været golde, skal blive frugtbare og frugtbare. 

58 I har siden oldtiden vidst gennem Min profet Johannes, at der ville komme en tid, hvor alle øjne 

ville se Mig; I har denne tid foran jer. På den tid vil menneskets ånd åbne sine øjne for sandhedens lys og 

se mig. Han vil forstå mit ord og føle mit nærvær. Ikke alene vil vandet vælde frem fra stenene, men også 

blomster vil spire. 

59 I dag tror I, at Min retfærdighed straffer jer ved at slippe naturens kræfter løs for at så elendighed, 

sorg og sult. Men en dag vil du forstå, at det var dine gerninger, der forårsagede den ulykke, den dom, der 

ramte dig. Du vil også lære, at dine fortjenester, din tro og dine bønner kan berolige naturens kræfter. Har 

I ikke hørt, at jeg giver mine børn myndighed over naturens kræfter, når jeg mærker dem åndeligt? Det 

kan ikke undre dig, hvis du husker på, at jeg gav det første menneske myndighed til at underlægge sig 

jordens skabelse. Det er grunden til, at jeg nogle gange siger, at mennesket endnu ikke har opdaget sig selv 

og derfor ikke kender sig selv. 

60 Jeg er universets konge, og mennesket her på jorden er en prins, fordi det er mit barn. Har 

mennesket forstået at gøre god brug af alle sine evner? Sandelig, siger jeg jer, han har fornægtet sin Fader 

og gjort sig selv til konge for at gøre sin vilje i verden. 

Men den, der ikke forener sin vilje med min vilje og går uden for de guddommelige love, skaber i sig selv 

betingelserne for, at de kan dømme ham. Dette kalder I straf, og til sidst kalder I mig en uretfærdig Fader. 

61 I denne tredje æra vil mange sjæle se mit lys, og efterhånden som de oplyser deres vej gennem det, 

vil de ikke gå på afveje igen. De vil snarere se tilbage på deres fortid for at indse alle deres fejl og angre 

dem. De vil ikke længere stræbe efter menneskelig ære, men kun efter sjælens udødelighed. 

62 Folk vil klatre op på toppen af bjerget, og derfra vil de se billedet af det forjættede land, det nye 

Jerusalem, der venter på dig som den højeste belønning i evigheden. 

Min fred være med jer! 



U  70 

91 

Instruktion 70  
1 Jeg er den skatkiste af visdom, som menneskeheden indtil nu ikke har forstået at udforske. Jeg har 

givet dig nøglen til åndeliggørelse, så du kan åbne kisten med den og erkende, hvad jeg har i vente til dig. 

2 Hvis nogen af Mine børn anser sig selv for uværdige eller føler sig ude af stand til at åbne dørene 

til Min kærlighed, så siger Jeg jer i sandhed, at alle Mine børn er værdige til Min kærlighed. I har alle 

nøglen til at åbne denne dør. Tab den ikke, så I ikke følger Judas stamme, som vandrer rundt i dette liv og 

hvileløst vandrer rundt på jorden. 

3 Jeg ønsker ikke at se jer som rige eller som tiggere, men som pilgrimme, hvis proviantpose aldrig 

mangler mad til dem selv og til de sultne, som de møder på deres vej. 

4 Jeg ønsker, at I skal kende stierne, at I skal kunne skelne de forskellige "træer" og genkende jeres 

egen bror i hver eneste rejsende, I møder, så I, når de spørger jer: "Hvor skal du hen?", svarer oprigtigt og 

bestemt og altid fortæller Min sandhed. 

5 På den måde vil I blive som den vandrer, der stoler på morgendagen, som går uden bekymringer 

for sig selv og kan tænke på andre; for jeg lærer jer at føle jeres næstes smerte og lindre den med en dråbe 

balsam, som jeg giver jer, så I kan hjælpe jeres brødre med den. 

6 Hvor meget har jeg ikke måttet rense din sjæl til enhver tid! Tror I, at jeg ville lade jer blive 

besmittet, så I ville begynde at prædike min lære i denne tilstand? 

7 Jeg udruster dig til at være det stærke Israel blandt mennesker. 

8 Da du hørte mit ord, skælvede din ånd, da den huskede, at den havde hørt denne stemme før, og 

den spurgte sig selv: "Hvor var den? Og jeg siger jer: Det var i ørkenen, på bjergene og ved flodernes 

bredder i Judæa, fra Jesus af Nazareths mund, som I tvivlede på, selv om I erkendte, at der i hans ord var 

en guddommelig styrke, en kærlighed og en kraft, som gav jer liv, sundhed og fred. 

9 I er genopstået i denne tid, og jeres ånd har hørt Min undervisning endnu en gang, jeres hjerte har 

skælvet ved lyden af den stemme, som det allerede kender. Mit ord er enkelt og ydmygt, men se ikke kun 

på frugtens farve, spis den, så du kan opdage dens frø indeni. Det er dette frø, som du vil dyrke i morgen. 

Hvis du passer godt på den, vil den give dig god frugt. Så vil du indse, at træet, som det kom fra, bar din 

Faders kærlighed. 

10 Optjen fortjeneste, så I kan nå frem til den plads, der er jeres, og som ikke er på troner eller i 

jordens paladser, og som heller ikke er med verdens herligheder, med smiger eller jordiske 

æresbevisninger. Din plads her på jorden er i kampen for fred og godhed, og i det hinsides vil den være 

sammen med Min kærlighed. 

11 Dette er ikke det forjættede land, I kender endnu ikke dette hjem, som er lovet til jeres ånd, og 

jeres ånd har heller ikke et brændende ønske om at nå det på grund af jeres jordbundenhed. 

12 Til alle mennesker af de forskellige trosretninger og religioner siger jeg, at de ikke vidste, hvordan 

de skulle forvise de materielle rigdomme til deres plads og derefter placere åndens rigdomme på deres 

retmæssige plads. Hvis menneskene opfyldte mine love, ville de allerede herfra se det forjættede lands 

spejlbillede og høre lyden af dets indbyggeres stemmer. 

13 I hævder at tro på min eksistens og at have tillid til min guddommelighed; I siger også, at min vilje 

skal ske. Men sandelig, siger jeg jer: Hvor lille er jeres tro og jeres underkastelse til det, jeg bestemmer! 

Men jeg vækker i jer sand tro, så I kan blive stærke på den vej, jeg har beredt jer. 

14 Arbejd på jer selv, vent ikke, indtil døden fanger jer uforberedt. Hvad har du forberedt dig på den 

tid, hvor du vender tilbage til det åndelige liv? Ønsker du at blive overrasket, mens du stadig er bundet af 

lænker til materie, lidenskaber og jordiske ejendele? Ønsker du at gå ind i det hinsides med lukkede øjne, 

uden at finde vejen, uden at tage dette livs træthed med dig, som er præget i din sjæl? Forbered jer, I 

disciple, så I ikke skal frygte den kommende legemlige død. 

15 Suk ikke, fordi I må forlade denne jordiske dal, for selv om I erkender, at der findes vidundere og 

herligheder i den, siger jeg jer i sandhed, at de kun er en afspejling af det åndelige livs skønheder. 

16 Hvis du ikke vågner op - hvad vil du så gøre, når du befinder dig i begyndelsen af en ny vej, som 

er oplyst af et lys, der synes ukendt for dig? 

17 Forlad denne verden uden tårer, uden at efterlade smerte i dine elskedes hjerter. Når øjeblikket er 

inde, skal I frigøre jer og efterlade et fredfyldt smil på jeres ansigt, der fortæller om jeres sjæls frigørelse. 
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18 Din krops død adskiller dig ikke fra de væsener, der blev betroet dig, og den fritager dig heller ikke 

for det åndelige ansvar, du har for dem, der var dine forældre, søskende eller børn. 

19 Forstå, at døden ikke eksisterer for kærligheden, for pligten, for fornemmelserne, med et ord: for 

sjælen. 

20 Jeg har talt til dem, som troede sig selv døde, og de har sagt til mig: "Hvem har talt til mig?" Jeg 

har rørt dem, og de har spurgt mig: "Hvem har rørt mig?" Og de hørte en stemme, som sagde til dem: "Jeg 

er den, som oprejste Lazarus, den samme, som opstod fra de døde for at give jer åndeligt liv." 

21 Min lære kan aldrig føre dig til fanatisme, og den præger dig heller ikke med overtroiske eller 

afgudsdyrkende ideer; tværtimod, den befrier din ånd fra de lænker, som menneskeheden har lagt på den. 

Min vej er smal, men den, der går på den, får og nyder sand frihed. 

22 Jeg ønsker ikke at gøre jer til slaver med min lære, for i den er der ingen dogmer, fordømmelser 

eller fordømmelser. Jeg ønsker, at I skal komme til mig af kærlighed, af fortjeneste, af tro og af 

overbevisning. 

23 Jeg har tilladt jer at kende trosretninger, sekter og doktrinære systemer, så I ved at smage på 

frugten fra forskellige træer kan vide, hvordan I skal bedømme smagen af den frugt, som jeg tilbyder jer. 

Men jeg spørger dig: Vil du stadig være i stand til at spørge præster og præster, om det er sandt, at jeg 

manifesterer mig gennem det menneskelige sindets organ? Hvorfor beder du dem, som har glemt Mit løfte 

om at komme tilbage, og som ikke engang forbereder sig på at modtage Mig? Sandelig, siger jeg jer, selv 

den mest uvidende af jer vil selv se, at jeg er den, som jeg taler til jer. Hvis mit ord får din ånd til at 

skælve, hvis den bliver vækket og dybt bevæget, vil det bevise for dig, at jeg er med dig, for jeg er den 

eneste, der har magt over ånden. 

24 Menneskelige ord kan få dit hjerte til at skælve eller imponere dine følelser og dit intellekt. Men 

hvis der er noget, der har fået dig til at blive dybt bevæget ud over dine følelser, dit hjerte og dit intellekt, 

så har det været din Herres stemme. 

25 Jeg siger jer, at den, der ikke blev dybt bevæget, da han hørte dette ord, kan ganske vist benægte 

mit nærvær; men det forbliver indpræget i hans ånd, og den tid vil komme, hvor han vil sige: "Den 

stemme, jeg hørte, var Herrens stemme. 

26 For at hjælpe jer med fortsat at bære jeres kors uddeler jeg den manna, der nærer jeres sjæl, jeg 

forbereder jeres hjerter og gør jer til mine tjenere. 

27 Tiderne har ændret sig, jeg gør jer nu fri af al fanatisme og afgudsdyrkelse, så I kun tilbyder mig 

jeres åndeliggørelse. 

28 Jeg sender et kald til Mine udvalgte i forskellige regioner og opsøger dem på deres forskellige 

livsstier, så de alle absorberer den åndelige betydning af Mit Ord og opnår den klare og sande forståelse af 

Min lære og praktiserer den i deres kærlighedsarbejde blandt deres brødre. 

29 Selv om I i dag er små børn, vil I i morgen være disciple, som efterligner disciplene fra den anden 

æra, og ligesom de gik ud og vidnede om sandheden, om mine mirakler og om min kærlighed, skal I i 

morgen gå ud og vidne om min sandhed. 

30 Jeg har åbenbaret jer de dyder, som I skal praktisere, og med de gaver, som jeres ånd besidder fra 

begyndelsen af jeres skabelse, skal I gøre jer selv kendt blandt mennesker. Jeg træner nu mine nye 

arbejdere, som vil så denne sæd i hele verden i morgen. Lidt efter lidt kommer store skarer til Mit Arbejde, 

tiltrukket af lyset fra den Hellige Ånd, som sender sine stråler til alle mennesker i denne tredje æra. 

31 Jeg er kommet "på skyen" for at tale til menneskeheden, som - fordi den er stædig i sin fordærv - 

ikke har fornemmet mine skridt eller min tilstedeværelse, og som heller ikke har bemærket min 

forbindelse med jer gennem det menneskelige intellektorgan. Jeg vil være utrættelig for at ryste dem op fra 

deres sløvhed, og I vil se, at folk gradvist vil komme fra forskellige veje for at forene sig med jer. Mange 

vil konvertere til spiritualisme, for jeg er nu ved at fjerne fanatisme og afgudsdyrkelse, menneskehedens 

stagnation og forvirring. 

32 Dette er den tredje åbenbaring, som jeg og profeterne har annonceret. Det er den tid, hvor lyset fra 

den sjette lampe oplyser menneskeheden. Det er den lovede tid, hvor jeg skal komme i strålende lys for at 

opfylde mit ord. Jeg er kommet for at give jer den samme åndelige og guddommelige lov som til alle tider. 

33 Saligt Israels folk: Jeg har til alle tider frelst jer fra Faraos trældom, og jeg siger til jer: Hvis I ikke 

ønsker at fortsætte med at være slaver, så kom til mig, for jeg vil give jer styrke og autoritet til at bryde 
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jeres lænker. Ønsker du at klatre op ad himmelstigen, som er klar til din sjæl? Så vær vedholdende, studer 

og udforsk Mit Ord, så I endelig kan forstå det i dets essens og åndelighed, så I opnår fortjenester på denne 

vej, som vil føre jer til Mig. 

34 Nogen siger til mig: "Fader, jeg ønsker at være din medarbejder, jeg ønsker at tjene dig, jeg ønsker 

at min ånd skal være tæt på din ånd, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at fortjene din tilgivelse." Og 

jeg svarer det hjerte, som således henvender sig til sin Fader: Forny dig selv, giv lidt efter lidt afkald på 

dine gamle vaner, din jordbundenhed, så du kan lære at forstå mig og erkende din opgave. Men alle, der 

ønsker fornyelse, må gå igennem mange prøvelser, fordi fristelsen forfølger jer, og når den ser, at I vender 

jeres sjæl væk fra de forkerte veje, må den kæmpe en frygtelig kamp for at afholde jer fra jeres 

beslutninger, og hvis I viser jer svage, vil den udnytte denne svaghed og forsøge at få jer til at vende 

tilbage til jeres gamle vaner; men det er ikke min vilje, at I lader den overvinde jer. Jeg ønsker, at jeres 

skridt altid går fremad, at jeres tro er fast, og at jeres beslutning om at åndeliggøre jer selv er sand, baseret 

på det, I har lært. 

35 Hvis I er Israel, er det bare det, at I lærer at elske Mig og tilbede Mig fra ånd til ånd, at det ydre i 

jeres tilbedelse bliver mindre og mindre, indtil I når til åndeliggørelse. Min Ånd vil med tiden gøre dig fri 

fra enhver dårlig fortolkning af mit værk. - Mennesket har misfortolket Min lære, Mine doktriner, Mine 

profetier, og det er Min vilje, at Mit folk Israel skal vise sig med de åndelige gaver og mirakler, som de 

opnår gennem deres åndeliggørelse. 

36 Jeg vil præsentere jer for menneskene som mine tjenere, som den tredje tidsalders treenige og 

marianiske spiritualister - spiritualister, fordi I skal være mere ånd end materie; treenige, fordi I har 

modtaget min åbenbaring i tre tider; marianere, fordi I elsker Maria, jeres universelle Moder, som har 

våget over jer, så I ikke må fortvivle på livets vej. 

37 Denne manifestation gennem det menneskelige intellektorgan vil komme til en ende, men derefter 

må I søge mig fra ånd til ånd for at modtage mine instruktioner. Derfor kræver jeg fornyelse af jer, så I kan 

opnå denne åndeliggørelse. Jeg vil fortsætte med at lære dig at forbinde dig med Min Ånd, og du vil blive 

genoplivet, når du har opnået den form for fællesskab, der er værdig for enhver, der kalder sig selv en 

trinitarisk-mariansk spiritist. 

38 Vær modige og forsvar jer selv i alle prøvelser gennem jeres bønner. Mine åndelige goder vil 

fortsat strømme ud over jer på grund af jeres udholdenhed og vilje til at kæmpe. Du vil ikke være alene, 

min åndelige verden vil være der for at beskytte dig, vejlede dig og stå ved din side i din kamp. 

39 Jeg er lyset, der inviterer dig til at tænde din lampe sammen med mig, så du kan oplyse din ånd og 

opdage mit nærvær i den. Fra den dag I ved, hvordan I kan trænge ind i jer selv, vil det være let for jer at 

nå jeres brødres hjerte. 

40 Ved mit ord græder de "første", og de "sidste" glæder sig over mit ord. - Hvorfor? - Fordi de 

"første" bliver mere og mere trætte og bærer flere og flere sår med sig, selv om jeg må sige jer, at det er 

dem, der gør deres kors tungt og bægeret bittert, som de drikker i deres forsoning. For jeg har altid givet 

dem min hjælp på deres vej, så at livets vej er tålelig, og deres skridt er faste. 

41 I har ikke savnet min hjælp et eneste øjeblik, mit ord er ikke holdt op med at give sig til kende. Jeg 

har aldrig ladet jer alene i jeres prøvelser; selv til jeres sengekant er min åndelige verden kommet ned, når 

smerten har tynget jer ned, og dens hjælp og råd har ikke manglet for at hjælpe dem i nød, der kommer til 

jeres døre dag efter dag. Intuitionens, inspirationens og den åndelige visionens gaver er vågnet i dit væsen 

og har oplyst din vej. Jeg har været sammen med jer i jeres daglige menneskelige liv, I har ikke manglet 

det daglige brød på jeres bord. Men efter at have givet jer så mange beviser på Min kærlighed og efter at 

have holdt jeres nation i fred, mens verden er forvandlet til et bål af had og lidenskaber, klager I stadig 

over byrden af jeres kors? O disciple af den tredje æra, glem ikke, at det kors, som verden engang pålagde 

Mig, var lavet af mørke, utaknemmelighed, hån og foragt, og Jeg accepterede det, for det var Mine børn, 

der pålagde Mig det! Tænk derimod på det kors, som jeg har betroet dig: Hvor er det dog trøstende og let, 

når man ved, hvordan man skal bære det med kærlighed! 

42 Det er nødvendigt, at I kender jeres oprindelse og det mål, som jeres skridt fører jer hen imod, så I 

accepterer jeres skæbne med kærlighed og omfavner jeres kors, indtil I dør af det, ligesom Kristus, jeres 

Mester, gjorde. 
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43 Jeg er kommet på dette tidspunkt for at tale til jer om jeres oprindelse, jeres opgave og det mål, der 

venter jer i åndens evighed. Den, der ikke har forstået Mit Ord og føler sig svag efter at have hørt Min 

undervisning, har ikke næret og styrket sin ånd, har altid ønsket de goder, der tilhører verden, som aldrig 

er væsentlige i dit liv og som du får oven i købet. Hvorfor lader I jer friste af verden? Du må lære at hæve 

dig over de jordiske omskiftelser, for i mange tilfælde er de blot bagateller, elendigheder, som du tillægger 

for stor betydning. Hvis I tog jer af åndens goder, som I tager jer af de materielle goder, ville I ikke 

mangle noget, og jeres udvikling ville være stor. 

44 Glem din fortid, undgå alle de fejltagelser, som har fulgt dig i lang tid, og så vil du gradvist opleve 

en absolut forandring i dit væsen, for du vil så have påbegyndt din opstigning til åndeliggørelse. 

45 Forstå, at jeg tilbyder jer et værdigt sted, både her på jorden, så længe I lever på jorden, og i det 

hinsides, når I først bor i det åndelige rige. 

46 Hvad venter du på for at tage det afgørende skridt? Bed, bed, bed, så det kan blive givet dig. 

47 Tag Mit kærlighedsfrø ind i dit hjerte og begynd at pleje det uden nogensinde at forsømme det, så 

vil det snart bære frugt, som vil tjene dig som næring på dine vandringer. 

48 Tal med hinanden, med Mit Ord som emne for samtalen, men beslutter jer altid for at belære 

hinanden. Denne udveksling af synspunkter og viden vil være gavnlig for jer og opløfte jeres sjæl. Jeg 

lover at være til stede i disse øjeblikke af åndelig samtale for at inspirere jer og altid føre jer til forståelse 

og lys, men gør aldrig det, der burde være åndelig fællesskab, til en almindelig diskussion, for så vil Min 

tilstedeværelse ikke være hos jer. 

49 Jeg ønsker at tale til dem, der endnu ikke har følt Min helbredende balsam på deres kroppe, og som 

endnu ikke har fået Min fred ind i deres hjerter. 

50 Sandelig, siger jeg jer, jeg har udgydt min balsam over jer, men I var ikke forberedt på at modtage 

den. Nogle har afvist den gennem deres bespottelser, andre gennem deres manglende tro. 

51 Jeg siger jer, at jeres fejl er tilgivet, men I må lære at erhverve jer ret til alle de nådegaver eller 

goder, som I beder jeres Fader om, ved at gøre jer fortjent til dem. For hvis jeg gav jer dem, uden at I 

gjorde noget til gengæld, ville jeres ånd ikke gøre fremskridt. Hvad kan du lære dem, der lider, i morgen? 

Hvilke erfaringer ville du have fået ud af dine forsøg? Tænk på de syge, som har modtaget et mirakel fra 

mig, og du vil opdage, at hver enkelt har opnået fortjeneste for at modtage en belønning. Hos nogle sejrede 

troen, hos andre var der fornyelse; andre følte ægte anger, andre igen tugtede sig selv i deres svagheder 

eller deres stolthed. 

52 Med hvilken tilfredshed rejser ånden sig, når den har kæmpet en kamp og er kommet ud som 

sejrherre! Hvilken tilfredsstillelse kunne de opleve, som uden nogen form for fortjeneste modtog en fordel 

fra deres Fader? De ville ikke sætte pris på det, de fik, og de ville heller ikke vide, hvordan de skulle 

bevare det, da det ikke kostede dem nogen anstrengelser eller ofre at få det. Men den, der har vundet 

freden efter en stor kamp, udsætter sig ikke for fare for at miste den; han vogter den og holder øje med 

den. Den, der genvinder helbredet på grund af forsagelse og offervilje, bringer det ikke i fare igen, fordi 

han ved, hvad det kostede ham at opnå det. 

53 Frygt ikke, du, som bringer din udmattelse og din svage sjæl til mig, jeg beder dig ikke om noget 

umuligt. - Hør: På denne dag beder jeg kun om jeres opmærksomhed, og at I lader Mit Ord komme ind i 

jeres hjerte, for det vil vække jeres slumrende følelser og oplyse jeres ånd, så tro og håb kan brænde i jeres 

hjerter som en flamme. Det er nødvendigt, så I kan bane vejen, og så det mirakel, I forventer af mig, kan 

ske. 

54 Vær opmærksom på, at I ikke længere lever i den tid, hvor Faderen gav jer alting uden at I gjorde 

noget, fordi jeres ånd manglede udvikling, erfaring og viden; at I nu må gøre meget selv for at få det, I 

ønsker eller har brug for. 

55 Fortvivler du, fordi jeg taler sådan til dig? Har I, som er syge, mistet modet? I dette øjeblik giver 

jeg Min helbredende balsam til alle, der er ved at omfavne korset for fornyelse, forbedring, moralsk og 

åndelig genopbygning. Jeg giver også helbred til nogle, som snart vil glemme min velgørenhed; for de vil 

ikke engang indse, hvorfor deres Mester har helbredt dem. Men jeg har på forhånd lagt den sæd i deres 

sjæle, som kom frem fra undervisningen i denne dag, og til sin tid skal de aflægge regnskab for mig. 

56 Nogle og andres smerte når Mig, for al Min Kærlighed har en dråbe guddommelig balsam i sig. 

57 Mærk Mig tæt på dig, bliv rask og rejs dig til livet, så du kan vidne om Min sandhed. 
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58 Mennesker, profeterne døde, men deres budskab er blevet et uudsletteligt skrift. Mange af disse 

profetier blev opfyldt i Jesus, men for resten skulle tiden komme, før de kunne gå i opfyldelse. 

59 Der er gået 19 århundreder, siden jeg gav jer mit sidste ord på korset, men da jeg igen lod min 

stemme blive hørt blandt mennesker, fandt jeg ud af, at i stedet for at elske hinanden, hader de hinanden, 

anerkender ikke hinanden som brødre og slår endog hinanden ihjel - præcis som profeterne forudsagde og 

Jesus fortalte. Men netop på dette tidspunkt, hvor fordærvelsen har nået en stor udvikling, er der opstået et 

folk med et spiritistisk frø, som skal vække menneskene med en profetisk stemme, som med deres 

autoritet over naturens kræfter og sygdomme skal give videnskabsfolk beviser på nåde og magt, og som 

med deres indtrængen i Åndens gaver skal give dem, der underviser i religion, beviser på deres sandhed. 

Profeterne havde også forudsagt, at dette folk ville komme. 

60 Jeg har givet mig selv til kende gennem disse stemmebæreres sindets organ for at skrive min 

guddommelige instruktion i jeres hjerte; men de ligner i deres ruhed den sten, som jeg skrev lovens bud på 

i den første æra. 

61 Når I reflekterer over den undervisning, jeg har givet jer, over den tid, I lever i, og over den måde, 

hvorpå jeg gav mig til kende, vil I opdage, at alt - både min ankomst, den tid, hvor min manifestation fandt 

sted, og den dag, hvor den sluttede - var ledsaget af et stort antal overraskende og slående begivenheder og 

hændelser, både i menneskelivet og i det åndelige rige. Så vil man i alle disse begivenheder genkende de 

tegn, som siden den tid er blevet annonceret for Min genkomst. 

62 Videnskabsfolk, religioner og teologer vil ikke i denne tid være i stand til at opdage, hvordan min 

retfærdighed fungerer; men for jer har jeg åbenbaret den. - Ethvert menneskehjerte er et levende bevis på 

min retfærdighed og visdom. Nogle gange gemmer der sig i en stakkels mands hjerte en sjæl af en, der i en 

anden tid bar en krone på sit hoved, eller i et fængsel sidder den, der i et andet liv berøvede et folk dets 

frihed. Hele jeres eksistens er en uendelig lektion i kærlighed til fuldkomne sjæle, så de kan nå deres 

Faders skød som villige og lydige børn. Men så længe dette mørke, som nu omslutter menneskeheden, 

bliver tykkere, vil folk, når frygten griber dem, være nødt til at råbe: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du 

forladt os?" uden at indse, at lyset fra Min Ånd er klar til at trænge ind i deres hjerter, så snart de rejser sig 

til tro. Men dette mørke vil ikke vare evigt, ikke engang for længe, selv om det for menneskene virker som 

om det har varet i en evighed på grund af intensiteten af deres smerte. Efterhånden vil det blive lys i 

sjælene, og de vil råbe op af glæde: 

"Hosanna, hosanna, Herren er nu med os!" 

63 Mennesker, tænk på alle menneskehedens kampe, tænk på folkemængderne, når de strømmer til 

deres steder for at tilbede mig! Deres hjerter har en uforklarlig længsel, fordi deres ånd venter på min 

tilbagevenden. 

64 Forny dit liv, rens dit hjerte! For jeg siger jer, at der i den åndelige sfære lever mange lysånder, 

som kun venter på jeres forberedelse til at komme i kødet blandt jer og bringe deres budskab til 

menneskeheden. De er de lovede og bebudede generationer, de skal være dine børn og efterkommere. 

Derfor siger jeg jer, at I skal drikke jeres bæger med tålmodighed, for at den arv, I giver dem, kan være 

ren, og for at de også kan finde den vej, som jeres kærlighed og tro har banet. 

65 Vil de, der har hørt dette ord, benægte det, når de bliver udspurgt? - Må det ikke ske, at du græder 

bittert bagefter! Vidner med ord, med gerninger, med tanker, med bønner, med jeres tavshed; det er jeres 

opgave. 

66 Jeres Herre siger til jer: Salige er de, der gør Faderens vilje, for selv om de vil græde, når de hører 

Mit Ord for sidste gang i 1950, vil de bagefter se Mig til stede "i skyen", uden at det nogensinde forlader 

deres syn igen. 

67 Mange steder i jeres land har jeg sørget for bedehuse, så I kan høre mit ord i dem. 

68 Mit folk er lige så ydmygt som de steder, hvor jeg giver mig til kende. Men det er min vilje at 

forbløffe menneskeheden endnu en gang gennem de ydmyge og ydmyge af hjertet; gennem dem vil jeg 

gøre det kendt, at dette er lysets og nådens tid. 

69 Mit kald har bragt dette folk sammen, som jeg tålmodigt har forberedt under min beskyttelse, så de 

kan være værdige til at modtage loven og bringe den til menneskene som et budskab om guddommelig 

kærlighed. 
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70 Jeg siger jer, at en synders omvendelse har en stor indflydelse på folks hjerter, fordi det tjener som 

et incitament for dem. Det er grunden til, at jeg ikke har søgt efter retfærdige til at danne min nye gruppe 

af apostle, men efter syndere for at gøre dem til mine disciple og for at bevise for menneskene, at de er 

kommet på afveje fra godhedens vej, og at det er muligt for dem at vende tilbage til den ved at forny og 

forandre sig selv. 

71 Jeg sendte jer en retfærdig mand til at starte denne æra, Roque Rojas, gennem hvis læber Elias 

talte, vejviseren. Han banede Herrens vej, så jeg kunne give mig selv til kende for mennesker, og I kunne 

høre min stemme. Siden den første gang den lød, har I hørt den konstant og har haft Min manifestation. 

Ingen har fået at vide, at han skal gemme sig for at høre mig, eller at han skal trække sig tilbage til et 

bestemt sted for at udføre sin mission. Hverken katakomber eller skjulte steder har været nødvendige for at 

forlyste jer med Mit Ord og holde jeres andagt. Men jeg har lært jer den lov, som I nu skal leve efter, og 

som lyder: "Elsker hinanden! 

72 Jeg har givet dig tid til at udføre din opgave og en mark uden grænser, som du kan så på. Jeg har 

ikke givet jer et bestemt sted eller et bestemt tidspunkt. Jeg siger jer igen: "Gud er ånd, og I skal tilbede 

ham i ånd og sandhed". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 71  
1 Kære disciple, i denne tid har I modtaget nåden til at sidde ved mit bord; kom og vær med mig i 

ånden. Bevar Mit Ord i jeres hjerter, og I vil ud fra Min kærlighedsundervisning danne en mindebog med 

vidunderlig visdom. 

2 Lyset fra Min Hellige Ånd vil oplyse stier og ørkener, så menneskeheden kan finde den sande vej, 

nemlig den vej til åndelig opadgående udvikling. Jeg kommer, mens fordærv og korruption er på sit 

højeste. Min Undervisning fremstår for jer som en frelsende ark; verden er et hav af smerte; når 

menneskeheden ser denne ark, vil den så ikke ønske at finde frelse i den? 

3 Disciple, I kender alle ørkenerne og korsvejene (i livet); derfor er I egnede til at opsøge de mange 

mennesker, der længes efter lys. 

4 Gå til den "spedalske", så snart der ikke længere er "spedalskhed" i jeres hjerter. Tal kærligt til 

dem, der er bøjet af smerte, og når Min undervisning afspejles i dine følelser, og du føler kærlighed og 

medfølelse med dine brødre, er du nået længere i din åndelige udvikling. Vis dine brødre vejen, og bliv 

ikke fornærmet, hvis de lader dig være alene til sidst af utaknemmelighed. Din tilfredshed vil komme fra 

bevidstheden om, at de, der var fortabte, nærmer sig mig, og du vil føle min hjælp i din ensomhed. 

5 Så vil mannaen komme ned og give dig næring, og du vil altid have noget at give til de trængende. 

6 Jeg elsker dig og ønsker at se dig perfekt. Det er derfor, at Min retfærdighed åbenbares blandt 

mennesker på en ubarmhjertig måde. Alle tidligere og tilsyneladende glemte Guds gerninger vil blive 

dømt i denne tid, når den inkarnerede ånd kan forstå, acceptere og forstå mine domme. Konger, dommere, 

herrer - alle, der på nogen måde har sået ondskabens sæd blandt deres brødre, vil være til stede ved 

Herrens dom. Men jeg siger jer, at i stedet for at binde dem med lænker, fratage dem lyset eller udsætte 

dem for evige pinsler - som menneskene måske tror i deres uvidenhed - vil jeg give dem en opgave i mit 

frelsende arbejde, så de kan rense deres sjæle, gøre op med de overtrædelser, de har begået, og forstå, at 

min retfærdighed udspringer af guddommelig kærlighed. Hvis jeg bruger disse store syndere, hvoraf 

mange af deres navne er gået over i jeres historie, på det rette tidspunkt til at udføre broderskabets og 

fredens gerninger blandt mennesker, hvorfor betragter I så nogle gange nogle af jeres brødre som en 

hindring på jeres vej? Hvorfor vil du overhovedet fjerne de væsener fra din bestemte vej, som Min vilje 

har placeret der? Åh, hvis I vidste, at netop de ofte tjener Mig bedre, og at de er ved at hjælpe jer med at 

komme til Mig. 

7 Lad dit hjerte være som disse mødesteder, hvor I samles for at høre mit ord. Gennem hvis døre er 

de gået, som har forbrudt sig på mange måder, som har plettet deres hånd med deres brors blod, som 

skjuler tyverier, bagvaskelser og forbrydelser, og dog - hvornår er de nogensinde blevet afvist af mig? 

Eller hvornår er de overhovedet blevet afsløret før andre? Et barmhjertigt slør af ømhed har dækket deres 

pletter, mens Min Ånd har talt til disse syndere alene. Se, hvordan de lærer at bede ved at lytte til mit ord 

og løfte deres tanker op til det uendelige, hvordan følelsen vågner i dem af, at den, der vender sig til det 

åndelige, får styrke, lys, inspiration og helbredende kraft, mod til at leve og fred. 

8 Velsignede mennesker, i disse øjeblikke, hvor krigen ryster verden, har jeg bedt jer om at stå op og 

bede for jeres medmennesker, at føle med deres smerte og at sende dem følelser af lys og fred. Men jeg må 

fortælle jer, at I først skal lære at elske, tjene og tilgive dem omkring jer, så I kan lære at elske og tjene 

dem, der er langt væk. Elsk din skæbne, accepter dit bæger, omfavn dit kors med kærlighed. Ingen ved, 

hvilken sjæl der besjæler hans væsen, og han kender heller ikke årsagen til hans forsoning, mens han er på 

jorden. 

9 Ånden skal oplyse sjælen, og sjælen skal lede materien. 

10 Slip jeres tristhed og håbløshed, I kan alle nå frem til det lovede Faderhus; jeg vil hjælpe jer med 

dette. Hvilke gunstigere tider end de nuværende venter du på for at tage af sted? Venter du på fredelige 

tider for at få fortjeneste? Sandelig, siger jeg jer, dette er det bedste tidspunkt til at opnå jeres forsoning og 

opnå fortjeneste. 

11 Folk, jeg siger til jer: Brug den guddommelige instruktion, som jeg har givet dig, for efter år 1950 

vil du være uden den. Solen ville hellere holde op med at skinne end at mit ord ikke bliver opfyldt. Men 

de, der ikke har bevaret det i deres hjerter, vil blive nødt til at græde over deres utaknemmelighed, selv om 

det ikke er Min vilje. 
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12 Jeg ryster dig konstant vågen, og med hver eneste instruktion arbejder jeg på dig, så du ikke 

kommer på afveje fra stien og ikke længere besudler din sjæl. 

13 Vær ikke af ringe tro, indse, at det, jeg lovede jer i fortiden, har jeg opfyldt i den tredje æra; 

mennesket har derimod ikke vidst, hvordan det skal opfylde sine løfter og sine pligter. 

14 I nogle øjeblikke tager I jer sammen for at følge Mig, når I føler, at Jeg vil hjælpe jer i jeres 

prøvelser, og at Min barmhjertighed vil hjælpe jer til at komme helskindet igennem dem, men bagefter 

glemmer I det igen på grund af jeres utaknemmelighed. 

15 Blandt jer er der også dem, som elsker mig, og som kun venter på at besøgets og forfølgelsens tid 

skal bevise deres trofasthed og styrke. Det vil være dem, der drager ud til de lande, der er plaget af 

naturens kræfter, for at yde deres barmhjertige hjælp til de nødlidende. Jeg vil få dem til at genkende det 

rette tidspunkt til at gå til opfyldelsen (af deres opgave), og lade dem føle i deres hjerter det budskab, der 

vil fortælle dem, at de ikke skal tage et andet bundt med på rejsen, og at de skal stole på Min himmelske 

kraft. 

16 Andre arbejdere vil blive sendt ud for at tale om Mit arbejde i andre nationer, og der vil de modstå 

krigen gennem deres kærlighedsarbejde og deres bønner. Når tiden for deres opfyldelse så er kommet, vil 

de ikke kunne modsætte sig min mission, fordi de vil være nødt til at forlade deres egne og deres goder. 

De bør ikke tage den rige gnier som eksempel. 

17 Den, der klager over at skulle forlade sine ejendele for at følge mig, vil gøre sin vej trist og sit kors 

svært. Den, der på den anden side overgiver alt til min omsorg med overgivelse og tillid, vil få fred og 

styrke i kampen, og når han vender tilbage, vil han finde alting som han forlod det. 

18 Jeg har åbenbaret for jer de åndelige gaver, I har, og hvordan I skal bruge dem, så I aldrig bruger 

dem til at gøre gerninger, der ikke er inden for Min Lov, for så ville I i stedet for at give lys sprede mørke 

og vildfarelse. 

19 Giv ikke selv dine slægtninge anledning til at fejlvurdere dig og adskille sig fra dig på grund af 

dine ufuldkomne handlinger. De vil forstå dig, når du har forstået mig. 

20 Jeg ønsker, at mine disciple altid skal være parate til at besvare den lidendes kald og helbrede ham 

med sand barmhjertighed. 

21 Se, hvor mange syge mennesker der er omkring dig, og husk, at der ikke er noget hjem, der er fri 

for sygdom. Se de mange besatte, der ikke modtager nåde fra nogen. 

Der er jeres marker at så: bær jeres åndelige gaver, bring lyset og befri dem fra deres lænker, uden at 

glemme, at I også skal behandle de usynlige væsener med kærlighed og barmhjertighed, så I kan føre dem 

til lyset. 

22 Hvorfor bliver du træg, når jeg oversvømmer dig med fred og lykke? Er det nødvendigt, at smerte 

altid ledsager dig, så dit hjerte husker Mig og din ånd forbliver vågen? 

23 Rejs jer op og synd ikke mere, svæk jer ikke i jordens fornøjelser, for I skal stå til ansvar over for 

mig for jeres sjæl såvel som for jeres krop, og det øjeblik vil komme, hvor det, I beder om, ikke (længere) 

vil blive givet jer, selv om jeres råb stiger op til Himlen, for første, anden og tredje gang blev det givet jer, 

og på trods af jeres viden lod I det stå ubrugt hen, fordi I erkendte, at jeg er Kærlighed over alt andet; men 

glem ikke, at jeg er ubarmhjertig i min retfærdighed. 

24 Se, for snart vil jeg komme som dommer til alle sekter og religiøse samfund, og jeg vil spørge hver 

religiøs leder, hver præst eller præst, hvad han har gjort med de sjæle, der er blevet ham betroet. Jeg vil 

spørge alle, hvad de har gjort med min Lov og min Lære, og alt ukrudt vil blive ødelagt. 

25 Stå også for freden i denne nation, som jeg har bestemt til at høre og studere mit ord i den. Krig, 

grådighed, magtbegær og falsk lære ligger på lur efter jeres folk. Men jeg vil befri jer fra Farao, som 

ønsker at gøre jer til sine vasaller, for nu tjener I min sag. 

26 Men hvis I ønsker slaveri på ny, vil det blive jer givet; men glem ikke, at I er bestemt til at bede for 

verdensfreden og forhindre, at krigen river børn ud af deres forældres arme. Bed, så mørket kan blive 

spredt gennem jeres bøn. 

27 Mødre, bed for menneskeheden! Piger, bliv i bøn og i dyd! I er kilden, hvorfra morgendagens 

generationer vil komme frem, som skal vidne om Min Sandhed. 

28 mennesker, det var ikke de ord, I talte i jeres bøn, der åbnede mit hjertekammer; det var jeres ånds 

stemme og jeres hjertes hjertebanken. Tag imod alt det, som jeg overdrager jer, for jeg ønsker ikke at se 
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nogen sorg eller nød blandt dette folk, som jeg elsker så højt. Mist ikke det fredens klæde, som jeg dækker 

dig med. 

29 Det åndelige alter, der er usynligt for jeres materielle øjne, inviterer jer til enhver tid til at lægge 

jeres offergave på det, som også skal være åndelig. 

30 Hør mit ord, det er det frø, du skal så; dets inderste væsen er kærlighed. Jeg giver den til dig uden 

nogen værdi til gengæld. Det er den gave, som er gemt til dig for denne gang. Jeg vil ikke blive træt af at 

overøse mine børn med kærlighed, og jeg vil heller ikke blive træt af at vente på, at de vender tilbage til 

den gode vej. Men menneskeheden vil helt sikkert blive træt af at fortsætte med at så had, vold og 

egoisme. Hver eneste frø af had, de sår, vil formere sig på en sådan måde, at deres styrker ikke vil være 

tilstrækkelige til at høste deres høst. Dette uforudsete resultat, der ligger uden for hendes menneskelige 

magt, vil stoppe hende i hendes betagende og vanvittige kurs. Derefter vil jeg udføre et mirakel i alle 

hjerter ved at lade næstekærlighed opstå (der), hvor der kun var egoisme. Folk vil igen tilskrive mig al 

perfektion, alvidenhed og højeste retfærdighed. De vil huske, at Jesus sagde: "Intet blad på træet bevæger 

sig uden Faderens vilje." For i dag - ifølge verdens opfattelse - bevæger træets blade, de levende væsener 

og stjernerne sig tilfældigt. 

31 Sandelig, siger jeg jer, jeg vil røre jer med min kærlighedsstav, og jeg vil få vand til at vælte frem 

fra klipperne. Den skyld og de synder, der har tynget menneskeheden i århundreder, vil blive tilgivet, og 

der vil være fred i sjælene. "Kom til mig, I syge, I åndens blinde, Min helbredende balsam er klar til at 

strømme ind i hver eneste af jer! Kom til mig, I, som engang var herrer, og som nu må udholde afsavn, 

ydmygelser og elendighed - I, som engang havde festlige gevandter og æresbevisninger, og som nu skjuler 

jeres tårer i jeres sengemakers afsondrethed. Træk jer hen til mig, I mænd, som skjuler jeres gråd for jeres 

hustru og børn, så de ikke mister modet over for livet. Åbn dit hjerte for mig og fortæl mig alle dine 

sorger. Jeg vil give dig en nøgle, et brød og en mønt, så at din bitterhed kan blive til glæde." - I dag ejer du 

intet, og det hjem, du bor i, og hvor dine børn er født, er ikke dit. I er som fugle, og I ved ikke hvordan, 

men I lever! 

32 Det er en tid med dom og besøg. Den tid, hvor du var tilfreds, hvor du havde alt, er forbi. Opnå 

fortjeneste i prøvelserne, og jeg vil give dig retfærdighed, lys og fred for din sjæl, og hvad du har brug for 

på jorden vil blive givet dig oven i købet. 

33 Hvor meget lidelse ser jeg ikke i jeres verden! Selv et barn kender til bitterhedens bæger, og tidligt 

bliver dets hjerte hårdt. Blomsterne visner i deres ungdom, og håret begynder tidligt at skinne sølvhvidt. 

Jeg modtager jeres tårer som en gave; de banker på Min Barmhjertigheds døre, og Jeg åbner dem for at 

fylde jer med håb og fred. 

34 Føler du ikke, at du vender tilbage til livet? - I har lagt jeres klagesang og skyldbekendelse frem 

for mig, idet I ved, at I bliver hørt og trøstet, fordi jeg er Opstandelsen og Livet. 

35 I dag kommer du ind under mit løftes sky for at finde skygge, og din sjæl bliver oplyst af den 

stråling, som min undervisning giver dig. 

36 I lever i den tid, som profeter og seere fra tidligere tider har forudsagt, og hvis ånd nu ser 

opfyldelsen af det guddommelige ord. 

37 Hvis du var åndeligt forberedt, ville du være i stand til i det uendelige at se de mange åndelige 

væsener, der ville ligne en enorm hvid sky foran dit blik, og når udsendinge eller udsendinge løsrev sig fra 

den, ville du se dem komme mod dig som gnister af lys. 

38 Dit åndelige syn er endnu ikke gennemtrængende, og derfor må jeg tale til dig om det hinsides, om 

alt det, du endnu ikke er i stand til at se. Men jeg siger jer, at den tid vil komme, hvor I alle vil være seere 

og glæde jer over det vidunderlige liv, som I i øjeblikket føler jer fjernt fra jer, men som i virkeligheden 

vibrerer tæt på jer, omgiver jer og oplyser jer, inspirerer jer og banker uophørligt på jeres døre. 

39 Denne undervisning har til opgave at bevidstgøre alle de slumrende fibre i jeres væsen, så 

mennesket allerede i denne verden kan få et lille glimt af lyset fra det rige, der venter ham. 

40 Mange århundreders materialisme tynger menneskeheden, men det er ikke dens skæbne. 

Mennesket er ikke dømt til at være for evigt uden kendskab til det højere liv. Hvis han stadig ikke kender 

mange af skabelsens herligheder, er det ikke fordi Gud har skjult dem for ham, men fordi hans kærlighed 

til verden har forblændet åndens øjne. Men nu vil han åbne dem for lyset, og så vil han indse, at hans 

Fader altid har søgt ham for at afsløre indholdet af Det Sande Livs Bog for ham. 
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41 Hvor stærke vil folk ikke blive, når de forener sig med deres brødre, som bor i lysets rige! Men før 

den tid kommer, må menneskeheden stadig drikke meget bitterhed. 

42 Smerten vil være lidelsens bæger, som vil give menneskene følsomhed, ædelhed, renhed og 

åndelighed tilbage. Men sandelig, siger jeg eder, det er ikke eders Fader, som rækker eder dette Bæger, 

men det er eder selv, som har fyldt det og må drikke det op, for at I kan smage Smagen af Frugten af alle 

eders Gerninger. Men efter denne dom kan du stige op til det sande liv, hvis vej vil være oplyst af 

samvittighedens lys. 

43 Elskede arbejdere, har I foretaget en samvittighedsprøvning, før I tilbyder mig jeres frugt? 

44 Hvorfor ser jeg gråd hos jer? Hvorfor er der tårer i dine øjne?..: Fordi du ikke er enig i det, du har 

gjort. 

45 Frygt ikke, mine disciple, jeg tager imod jeres hyldest af kærlighed, jeres barmhjertighed og selv 

jeres tårer, som I har udgydt. Støt dit hoved til Mig, hvil dig, mens du lytter til Mit nådige ord, og du vil 

komme dig over alle dine sår. 

46 Den opgave, som jeg har betroet jer, er vanskelig, og netop når I hører min stemme, sammenligner 

I med stigende forståelse mine fuldkomne lærdomme med jeres sparsomme værker, og så finder I dem 

små og uværdige for mig. Men jeg siger jer, at kun jeres Fader kan bedømme jeres værkers integritet eller 

mangel på samme. 

47 Du står over for et folk, der dag efter dag søger dig for at få healing, råd, lys og trøst, og nogle 

gange frygter du, at du ikke kan give dem det, jeg har betroet dig. 

48 Jeg kan lide din frygt og din pligtopfyldenhed, for det vil få dig til at gøre fremskridt i din 

udvikling, hvorved du vil udfolde og bruge alle de gaver, jeg har givet dig. 

49 Længes I efter at fuldkommengøre jer selv? Så lyt opmærksomt til min undervisning. Ingen kan 

korrigere dig med den kærlighed, visdom og ømhed, som jeg gør det med. 

50 Ønsker du at vaske dine pletter væk? Så lad Min barmhjertige kærlighed ramme dig med sin kloge 

og fuldkomne retfærdighed. 

51 Jeg irettesætter dig ikke over for dine brødre, og jeg afslører dig ikke over for dem. Jeg ved, 

hvordan jeg kan nå ud til alle sjæle med mit lys og tale til alle hjerter i hemmelighed, med en blød, men 

insisterende stemme. 

52 Der vil komme dage, hvor Mit Ord vil manifestere sig mere strengt, for jo længere I hører Min 

undervisning og modtager Mine bud, jo større er jeres ansvar. Hvis I ikke ønsker, at Mesteren skal tale til 

jer i en streng tone, kan I undgå det ved at være lydige, ved at være lydige mod Mine ordrer, ved ikke at 

lade denne velsignede manifestation blive en daglig vane for jer, og ved at være utrættelige spredere af 

barmhjertighed, lys og fred. 

53 Tillad Mit Ord at befri dig fra pletter og urenheder og vent ikke på, at smerte skal rense dig. Her, i 

bunden af Mit Ord, kan du finde alt det, du har brug for, for at forstå den perfekte måde at praktisere Min 

Lære på og tro på opfyldelsen af din forsoning. 

54 Husk, når du tager et afgørende skridt på vejen til åndeliggørelse, at efter dig kommer de 

generationer, der skal gøre endnu større fremskridt. I skal forblive som faste fundamenter, så jeres brødre 

kan rejse sig på dem fulde af tro. 

55 I skal danne et nyt apostelskab i mit arbejde. Lad jer anspore af de høje eksempler fra dem, der 

fulgte mig i den anden æra. Men når du indser, at nogle af dem havde svage øjeblikke, som gjorde dem 

utilstrækkelige, så pas på, at du ikke falder i samme fejl. Vær ikke bange som Peter, så du ikke fornægter 

Mig, og nære ikke drømme om jordisk ære eller storhed, så du ikke forråder Mit værk for elendige penge 

som Judas Iskariot, og tvivl aldrig på Mit nærvær som Thomas, så du ikke føler smertefuld anger. 

56 I skal vide, at jeg elsker jer, for jeg åbenbarer denne kærlighed til jer i hvert eneste ord; men glem 

ikke, at jeg også vil behandle jer hårdt for at få jer fra jeres fejl eller fra jeres stædighed i en sag, der er 

upassende for mine disciple. - Hvad mangler I for at være mine gode disciple? - Du har alt. Omfavn dit 

kors, bær det med kærlighed, for med det vil du stige op til det lys, der venter din sjæl, når din opgave er 

fuldført. 

57 Jeres glæde er meget stor, når I ser Min kærlighed forberede nye forståelsesorganer, gennem hvilke 

jeg vil give jer Mit Ord, for I forstår, at I ikke vil mangle manna i ørkenen. Dette ord vil være den næring, 

der vil give jer styrke til at nå ind til det forjættede lands porte. 
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58 I beder, folk, Min stemme fjerner jer fra verden og hjælper jer til at rejse jer indad. Hvor mange 

gange har I ikke været nødt til at vente på det øjeblik, hvor Min stråle kommer ned til jer for at kunne 

bede, fordi I ikke var i stand til det før. Vær opmærksom på, hvordan din sjæl føler Mit nærvær tættere og 

tættere på, mens den renser sig selv. Den tid er allerede forbi, hvor I følte mig fjern, hvor I troede, at jeg 

var en konge, der ikke kunne komme ned til jer, fordi I mente, at I var uværdige og elendige. Derfor er jeg 

kommet i tre gange for at gøre mig selv fuldt ud genkendelig for mennesket. 

59 I dag siger jeg til jer: Forbered jer indvendigt, så I kan føle min kærlighed og forstå mig. De, der 

forstår at åndeliggøre sig selv, opdager Mit spor overalt, og i hvert øjeblik føler de Mit nærvær i sig selv. 

60 Kom utrætteligt for at høre mig. Jeg giver dig de nødvendige våben, så du kan overvinde de 

forhindringer og dårlige påvirkninger, der kan hindre din vej. Overvind verden, overvind jer selv, og I vil 

nå mig. Kæmp, og jeg vil ikke forlade dig i din kamp. 

61 Det var ikke tilfældigt, at du kom her for at høre mig på dette tidspunkt. Det var min 

faderkærlighed, der udvalgte dig blandt alle de mange mennesker, fordi jeg åndeligt set anerkender dig 

som den førstefødte. Min lov og min retfærdighed kom ned over jer for længe siden. Med jer var 

profeternes lov og lammets blod. Min Helligånds lys er nu over jer, som forklarer jer mysterierne. 

I tidligere tider dannede jeg et folk af jeres sjæle - et folk, der er skjult blandt mennesker i denne tid, 

hvor det er inkarneret. I dag er race, blod, navn og stamme ikke længere forenende for jer; den ene ved 

ikke engang, hvor den anden er; og dog vil I blive forenet af Ånden. Kun Mit gennemtrængende blik kan 

opdage dig, men ikke de jordiske herskeres blik. Hvem kunne finde dig for at føre dig i trældom, i 

fængsel? 

62 Selv om jeg har kaldt dig den førstefødte, skal du ikke forvente, at nogen skal bøje sig for dig, og 

du må ikke ydmyge nogen. Jeg alene ved, hvem der er "først" og hvem der er "sidst" på denne vej. Men 

ligesom jeg har gjort jer til arvinger, skal I også gøre jeres brødre til arvinger. Foren jer i ånden, i jeres 

fantasi, i jeres tanker. Skab bånd af kærlighed og velvilje mellem jer, så vil I være stærke, og ingen vil 

ydmyge jer mere. Faraoer, konger, kejsere og bødler var over jer i tidligere tider i svage øjeblikke for mit 

folk. Hvem vil undertrykke dig i denne tid, hvis du ikke bliver svag? Du behøver ikke at nægte nogen 

respekt for at opfylde min lov. I må ikke afvise de lærde eller præster fra nogen trosretning eller religion. 

Jeres opgave er begrænset til at gøre den åbenbaring, som jeg har bragt jer, kendt. 

Jeg taler til dig på denne måde, fordi jeg, da jeg skabte dig, lagde mit frø af fuldkommenhed i dit 

væsen. Jeg ønsker, at I skal være som mig gennem jeres gerninger. Vær ikke tilfreds med at være som Min 

Guddommelighed ved at besidde ånd, intelligens, samvittighed og andre egenskaber, for alt dette er Mit 

værk. 

63 Jeg vil ikke tilbyde jer frugt og sige til jer: "Spis den, så skal I blive som guder!" Jeg har sagt til 

jer: "Spis dette brød, for at I kan leve i min nåde." Men hvorfor har mennesket ikke opnået at blive som sin 

Mester ved sine gerninger...? Fordi han i materialismen har vansiret sig selv åndeligt og moralsk, og så 

længe han længes efter jordens herligheder, kan han ikke få det forjættede land i besiddelse. 

64 Jeg sagde, at hellere en kamel ville gå gennem et nåleøje end en rig gnier komme i himlen. Men 

hvis nogen spørger Mig, om den, der var rig, er dømt til aldrig at nyde lykken i Mit Rige, så siger Jeg til 

ham: Så snart dette hjerte har frigjort sig fra sin grådighed, sin egoisme og sin materialisering, vil han ikke 

længere være en rig gnier, og så kan han komme ind i Mit Rige. Min retfærdighed dømmer ingen, og slet 

ikke for evigt. Den ild, som Skriften taler om, er den ubønhørlige samvittighed, der vil brænde som ild, 

indtil den har renset sjælen for enhver plet, og denne ild ophører, så snart sporet af synd er forsvundet. 

Forstå, at det ikke er mig, der afsiger jeres dom, men jer selv. 

65 Den tid, I nu går ind i, er den tid, hvor I skal opdage den skat, som Min Faderlige Kærlighed har 

udstyret ethvert menneske med, og som ingen på jorden har lært jer at opdage. Disse lærdomme er snarere 

blevet tilbageholdt og skjult for jer af mennesker af frygt for, at I skulle genkende jer selv. Men nu er jeg 

kommet, og jeg ved, at ingen vil gå tabt på vejen for sjælens og åndens udvikling, og jeg opfordrer jer til at 

fortsætte med at udforske, studere og erkende jeres væsen - hvilket er en begyndelse til at finde og erkende 

mig. Hvem kan forhindre dig i at se ind i dit eget indre? Hvem kunne opleve øjeblikket af dit åndelige 

fællesskab med mig? Hvem kan lukke dine øjne for sandhedens lys? 

66 I opdager jer selv, og gennem Ånden modtager I åbenbaringen af det åndelige liv. Hvem af dem, 

der er vågnet op og har betragtet dette lys, ville være i stand til at gå imod sin egen ånd? Hvem ville vove 
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at berøve sin krop dens eksistens efter at have fået en fornemmelse af, hvad Beyond er? Du skal vide, at 

det ikke var en blind tilfældighed, der sendte dig til jorden. Intet sker uden min vilje. Jeg har sendt jer 

hertil for at være fredens vogtere, som I skal dele med jeres brødre gennem bøn, ord og tanker, mens I fra 

ånd til ånd kommunikerer med Min Guddommelighed. 

67 Betragt krig, hungersnød, pest og død som et dystert begravelsesoptog, der bevæger sig fra nation 

til nation og sår sorg, elendighed og ødelæggelse. Kæmp mod krigen, du har kærlighedens og 

barmhjertighedens våben. I kan allerede være undersåtter i mit fredsrige i denne verden, hvis I elsker 

hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 72  
1 Salige er de, der ærbødigt og ydmygt går ind i de guddommelige åbenbaringer med Åndens øjne, 

for deres vidnesbyrd om Min manifestation som Helligånden vil være sandt. Gå ud til folket og så Min 

kærligheds frø selv på de tørre marker og vand det med Min kærligheds vand. 

2 Der er mange, der ser det åndelige i denne tid, men tro ikke, at de alle elsker mig. Jeg har tidligere 

sagt jer, at ikke alle, der siger til mig "Fader, Fader", elsker mig, men den, der i stilhed viser 

barmhjertighed mod sine brødre og ydmygt kommunikerer med mig. 

3 Evnen til åndeligt syn er en gave fra Helligånden. Men mens nogle er ydmyge og skælver af glæde 

og frygt over visionerne, praler andre med den gave, de har. 

4 Hvorfor er der disciple, som stræber efter de første pladser, selv om jeg ikke favoriserer nogen ved 

mit bord? Jeg, som er mesteren, og som burde have ærespladsen ved bordet, omgivet af mine børns 

kærlighed, da jeg gik ind i hjertet på hver enkelt af dem, fandt jeg hos nogle en domstol, hvor mine ord og 

mine gerninger bliver dømt, hos andre et mørkt fangehul, hvor jeg bliver pisket og hånet, og hos andre et 

kors, som er klar til et nyt offer. 

5 Nogle af mine børn lider, når de ser den uforståelighed, som folk, der altid er ulydige over for mine 

ordrer og direktiver, udviser. 

6 Ikke desto mindre er der nogle, der på trods af så megen egoisme besøger fangen i hans celle, den 

syge i hans lejr, og nogle skynder sig til hospitalerne for at bringe et lysstråle til dem, der lider der, og som 

er glemt. De, der er aktive på sådanne måder, elsker mig i deres næste og ærer mig gennem deres 

gerninger. 

7 Sæt jeres sind i ro, tænk på, at de øjeblikke allerede er korte, hvor I har mig til stede i denne 

manifestation. Året 1950 er allerede meget tæt på, og jeg ser, at I stadig er dybt døende. Årsagen er, at du 

hører mine ord gennem en syndig krop som din, og derfor har de ikke den troværdighed for dig, som de 

fortjener. Men den dag vil komme, hvor mit profetiske ord vil gå i opfyldelse, og I vil da angre jeres 

manglende forståelse. 

8 Dette har været den tid, som jeg har annonceret, hvor jeg taler til menneskeheden; efter dette 

kommer jeres tid. Men hvis du lukker dine læber og ikke gør Min lære kendt, vil stenene tale, og naturens 

kræfter vil vække dig. 

9 Mennesker, jeg ønsker at befri jer fra den smerte, der tynger jer ned. Støt mig i dette arbejde: Har 

du viljen til at gøre dette? Så lær af mig, lyt til min instruktion, udnyt denne tid, som hurtigt vil gå over for 

dig. 

10 Hvis spisestuen forbliver tom og bordet øde, så lad grunden være, at disciplene spredte sig til alle 

fire vinde og spredte de gode nyheder, og ikke fordi de vendte mig ryggen og ikke lyttede til mit kald. 

11 Jeg lover jer, at efter min afrejse, men før I spredes ud over hele verden, vil jeg komme i ånden for 

at give jer det lys, der vil få jer til at forstå alt det, jeg har givet jer kendskab til med min lære, og for at 

give jer den nødvendige styrke til at udføre jeres opgave. I disse øjeblikke vil Helligåndens lys være i alle 

sind; nogle vil se Mig, andre vil høre Mig, og alle vil føle Mit åndelige nærvær. 

12 Gør jer selv denne nåde værdig; intet af mine ord skal forsvinde fra jeres hjerte, for I ville falde i 

forbudte veje. 

13 Lær nu, fyld din ånd med mit lys, for det øjeblik vil komme, hvor du vil føle impulsen til at tage af 

sted og udføre din opgave. Men hvad kan han lære, hvis han ikke har lært noget? Kan en blind mand 

vejlede en anden blind mand? 

14 I føler med sand tro, at jeg er til stede blandt jer, men I føler jer ude af stand til at gøre store 

gerninger til gavn for jeres brødre. Men sandelig siger jeg jer, at på trods af jeres koldhed vil der i denne 

tid opstå disciple blandt jer, som vil opgive alt for at følge mit spor, ligesom de syndige kvinder, der på 

mit ord begynder et nyt liv, ikke synder mere og er et eksempel for deres brødre og søstre. 

15 Vid, at det sjette Seglets lys oplyser jeres ånd. Bogen er åbnet, thi Seglene er løst fra det første til 

det sjette Segl. Jeg samler nu dem, der skal bære mit tegn, for at betro dem en meget vanskelig opgave. 

Ved slutningen af denne periode vil jeg modtage dem, der har opfyldt den, og dem, der ikke har fulgt mine 

instruktioner eller forfalsket dem, vil jeg bebrejde dem meget hårdt, og mit ord vil vise sig at være hårdt 

mod dem. 
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16 Folk, forstå, at I ikke længere skal spilde tiden med småting, med at erhverve unødvendige 

rigdomme eller med nye verdenseventyr. Forstå, at hvert øjeblik, jeg giver dig, er lys og fremskridt for din 

ånd. 

17 Mit nærvær overrasker denne menneskehed, som ikke er forberedt på at modtage mig. Min 

manifestation i Ånden i denne tredje æra falder sammen med videnskabens største materialisme, som har 

nået sit højdepunkt. Jeg ser de våben, hvormed menneskene forbereder sig på at bekæmpe Min 

Undervisning, nemlig deres videnskab, deres filosofi, deres materialistiske teorier, deres egenkærlighed, 

deres ambitioner og deres arrogance. Men jeg besidder et sværd, som er sandheden, hvis strålende glød 

ingen kan modstå. Dens lys vil oplyse menneskeheden i denne tid og afsløre alt, hvad der er falsk, og 

fordrive mørket. Når Mit lys skinner på alle stier, og sandheden er i alle sjæle - hvem vil så stadig være i 

stand til at give ly til løgn? Hvem vil være i stand til at narre sin bror? 

18 Menneskehjertet er blevet forhærdet, indtil det til sidst blev ufølsomt over for det åndelige, som er 

dets inderste væsen og dets oprindelse. Jeg siger til jer: Mens Min Faderlige Kærlighed banker på dit 

hjerte uden at få svar, føler skabningerne lavere end mennesket og alle de skabte ting Skaberens 

tilstedeværelse. Jeg taler til bjergene, og de svarer mig; jeg taler til fuglene, og de svarer mig med jubel; 

jeg velsigner markerne, og de spreder et tæppe af blomster. Hvis jeg derimod taler til mennesker, må jeg 

for at blive hørt dø for deres øjne som et menneske for at kunne blive hørt. Men jeg er kommet på ny, fordi 

jeg ved, at deres ånd vil stige op til lyset fra min lære og vende tilbage til den sande vej. 

19 Elskede folk, jeg giver jer navnet Israel, for jeg har givet jer min lov endnu en gang og lært jer den 

perfekte tilbedelse af Gud. I var langt fra at tilbede naturens kræfter og stjernerne, som de gamle gjorde, 

men jeg fandt jer alligevel falde ind i en ny afgudsdyrkelse på dette tidspunkt. Mit ord måtte kæmpe mod 

jeres fejltagelser, og i mange hjerter er der stadig rødder fra tidligere skikke, tro og traditioner. 

20 Hvor er de afguder af guld og sølv, som menneskene lavede i gamle dage, og hvor er de guder, 

som menneskenes fantasi har skabt? Sten efter sten er efterhånden faldet ned fra de ufuldstændigt 

opbyggede altre. 

21 I dag kommer jeg til jer med en lære, som, når først den er forstået, er den letteste at opfylde, selv 

om verden synes, at den er umulig at realisere. Jeg lærer jer kulten af kærlighed til Gud gennem jeres liv, 

jeres gerninger og åndelig bøn, som ikke kommer fra læberne på et bestemt sted, og som heller ikke 

behøver kultiske handlinger eller billeder for at blive inspireret. 

22 Det er ikke min vilje, at I fortsætter med at leve i mørke. Det er derfor, jeg har sendt jer mit lys og 

inviteret jer til at kommunikere med jeres Gud fra ånd til ånd. 

23 Min undervisning lærer jer at se Mig tæt på som en kærlig Fader og ikke som en fjern Gud, som 

det meste af menneskeheden opfatter Mig. Den viser dig også den reneste, nemmeste og sikreste måde at 

komme ind i mit nærvær på. 

24 Folk, jeg giver jer en perfekt instruktion. Søg at hæve jer selv, kæmp for at bestige bjerget, rens jer 

selv, så jeres sjæl kan frigøre sig fra verdslige lidenskaber og opleve den lykke det er at bo i det Uendelige. 

Forstå, at jeres sjæl hungrer og tørster efter at blive næret af Min kærlighed i de regioner, hvor 

vibrationerne af Min kraft, Min kærlighedsånd og Min universelle udstråling hersker. 

25 Hvis det er lykkedes jer at komme et par skridt fremad, må I ikke blive forfængelige, fordi I anser 

jer selv for at være de første mennesker på jorden, som besidder sandheden. Glem ikke, at uden ydmyghed 

vil alle dine gerninger være falske. 

26 Jeg ønsker, at I skal udmærke jer ved aktiv næstekærlighed, ved åndeliggørelse, ved dyd, så I med 

jeres liv kan give menneskeheden det bedste vidnesbyrd om, at I er "Israel", Guds folk, i hvis skød Mit 

Ord indbyder enhver sjæl til at træde ind. 

27 I dag ønsker I at forklare, hvorfor I er israelere, og I har ingen argumenter; I ønsker at forklare, 

hvorfor I er spiritister, men I mangler ord. Du forsøger at forklare, hvad dine åndelige gaver er, men du 

mangler beviser og åndelig udvikling til at forklare dem overbevisende. Men når jeres opadgående 

udvikling bliver sand, vil de nødvendige ord flyve til jer, for I vil med jeres kærlighedsværker vise, hvem I 

er, hvem der har undervist jer, og hvor I er på vej hen. 

28 Tiderne nærmer sig fulde af overraskelser og uventede begivenheder for menneskeheden. Jeg 

ønsker, at dette folk skal vide, hvordan de skal fortolke disse begivenheder korrekt, for alt det, der skal 

ske, er blevet åbenbaret for jer i mit ord. 
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29 I befinder jer i den guddommelige smeltedigel i Mit Arbejde for at blive testet og forberedt. Men 

fortvivl ikke over for smerten, for det er nødvendigt at blive poleret. Lær at tømme lidelsens bæger med 

tålmodighed, så du kan få ret til at trøste dem, der lider, og så du ikke forbander smerten. For når I føler 

det i jer selv, vil I bedre kunne forstå jeres brødre. 

30 Jeg uddanner jer, så I snart kan blive læger for sjælen og kroppen. Men vid, at den, der helbreder 

sjælen, er vigtigere for mig end den, der kun helbreder kroppens smerter. 

31 Til de mænd, kvinder og børn, der hører mit ord, siger jeg: Bevar det i jeres hjerter og husk mine 

doktriner og bud i jeres samvittigheds lys, for i morgen skal de være de våben, der skal tjene jer til at 

udbrede læren og gøre det kendt, hvad der skal være jeres kors af kærlighed og frelse, så jeg kan sige til 

jer: Vær velsignet, for I genkender mere og mere Åndens sande vej, som mange har forvildet sig fra, fordi 

den er lang, og som da sagde til mig: Herre, vi kan ikke følge dig. 

32 Mange er dem, der har lyttet til mig, men få er dem, der følger mig, og dem bruger jeg til at 

opmuntre dem, der har forvildet sig fra den smalle vej - til at få de blinde til at se, de døve til at høre, de 

lamme til at gå og til at oprejse de "døde". Gennem mine tjenere har jeg udført og fortsætter med at udføre 

mirakler blandt mennesker for at vække dem fra deres dybe søvn. 

33 I den anden æra lod I Mig alene på korset, da Jeg drak bægeret med galde og eddike, og kun Mit 

blod blev udgydt på Golgata. Men nu vil I ledsage mig med jeres kors og have jeres Herre som jeres 

hjælper, ligesom jeg havde en person på smertens vej, som hjalp mig med at bære korset. Dit liv er 

bitterhedens vej, hvor du falder og stiger op igen trin for trin, indtil du når toppen af bjerget, hvor du kan 

sige til din Fader: "Herre, i dine hænder overgiver jeg min ånd." 

34 Hvem er de, der følger mig til enden uden at prale? Det ved du ikke. - Hvilke af dem vil nå dertil? 

Alle sammen, fortæller mesteren dig, først nogle af dem, så andre. Nogle med mindre smerte, andre med 

store ofre, alt efter hvilken vej den enkelte vælger og hvordan han går på den. 

35 Den lige vej er den korteste; den er brolagt af lys, kærlighed og dyd. Det er lovens vej. 

36 De skæve stier forlænger udviklingens forløb, men til sidst vil I alle nå frem til mig. 

37 I kender ikke det fredelige sted, som de sjæle, der når "bjerghøjden", når, men I tror på eksistensen 

af det forjættede land, og derfor siger jeg på ny til jer: Salige er de, der har troet uden at se. 

38 Profetierne har fra gammel tid meddelt jer, at i denne tid vil alle øjne se mig - både synderens og 

de frommes øjne; men Jesus i menneskelig skikkelse vil ikke blive set af alle. Mit nærvær vil blive set med 

jeres tros, kærligheds og åndelige ophøjetheds øjne. 

39 Min stemme vil give genlyd i den inderste del af dit væsen, og du vil føle, at jeg bor hos dig. Men 

du skal rense dit hjertes kammer, så du ikke skammer dig over at modtage mig i det, når det er besmittet. 

Søg hjælp hos dine åndelige brødre, og de vil hjælpe dig med at forberede dig. 

40 Du har allerede begyndt dine vandringer på vejen til din åndelige udvikling, fortsæt dem uden 

frygt. Jeg har opmuntret jer i de prøvelser, jeg har pålagt jer. Hvilken menneskelig kraft kunne have bragt 

den, der var faldet ned i afgrunden, frem? Hvem kunne have gjort det umulige muligt, som skete i jeres 

liv? Hvem kunne have ødelagt de fristelsens snarer, der omgærder din sjæl? 

41 Jeg er den eneste, der er i stand til at udføre disse gerninger blandt jer uden at kræve løn. Jeg 

opregner ikke mine fordele for at prale af det, jeg giver jer, men fordi jeg ikke ønsker, at min lære skal gå 

ubemærket hen og at jeres ånd skal forstå den. Jeg ønsker, at jeres hjerte skal blive venligt, så det hjælper 

sjælen til at gøre gode gerninger og til at så jeres brødres vej med kærlighed og barmhjertighed. 

42 I kommer til disse ydmyge mødesteder, hvor I hører Mit Ord, som til en skole, hvor I skal lære det, 

I senere skal omsætte i praksis på jeres livsvej. Forstå, at ved blot at lytte til instruktionen har du endnu 

ikke løst din opgave. Jeg overlader verden til jer, så I kan sprede frøet af min lære i den. Jeg betror dig dit 

hjem, jeg viser dig aktivitetsområderne og de veje, du skal følge. Fængslerne, hospitalerne, 

børnehjemmene, de steder, hvor laster og fordærv hersker, er egnede områder for jeres bøn og jeres 

barmhjertighedsarbejde. 

43 Hvis I besejrer jer selv, vil vejen blive let for jer. Så vil I være i stand til at besejre dyret, som Min 

Apostel Johannes så i sin Åbenbaring. 

44 Mange gange har I ønsket at love at følge mig, men jeg har forseglet jeres læber, så de ikke kan 

afgive løftet. Andre blandt jer har ønsket at skrive ned et løfte om, at de altid vil elske mig, og jeg har 
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stoppet jeres pen, fordi jeg ønsker, at det skal være jeres ånd, der udspringer af den uigenkaldelige 

beslutning om at følge mig. 

45 Hvis du kunne se din egen ånd et øjeblik, ville du blive overrasket over at vide, hvem du er; du 

ville undre dig over dens lys og føle respekt for dig selv. Men selv om du ikke kan se den med din krops 

øjne - tro på den på grund af dens manifestationer, så vil din krop ikke længere være et fangehul eller en 

hindring for dens opstigning. Husk, at din ånd, som et væsen, der ligner Skaberen, er bestemt til at gøre 

gerninger, der er værdige for ham, som gav den liv. 

46 I må nu mere end nogensinde før samle jeres kræfter for at sørge for jeres sjæls modning, som for 

mange af jer har efterladt et spor af smerte, sorg og tårer. Men nu, hvor I har forladt syndens by og skridt 

for skridt nærmer jer det nye land, som venter jer kærligt - vend ikke jeres ansigt tilbage, gå videre mod 

målet. 

47 Tænk på den vildledte menneskehed - vildledt, fordi de store religiøse samfund, der kalder sig 

kristne, lægger mere vægt på ritualer og det ydre end på selve Min lære. Livets ord, som jeg forseglede 

med kærlighedens gerninger og med blodet på korset, lever ikke længere i menneskers hjerter, det er låst 

inde og stumt i de gamle og støvede bøger. Og således er der en "kristen" menneskehed, som hverken 

forstår eller ved, hvordan man følger Kristus. 

48 Derfor har jeg kun nogle få disciple i denne tid - dem, der elsker deres brødre, der lider, dem, der 

lindrer smerten, dem, der lever i dyd og prædiker den ved deres eksempel: Det er Kristi disciple. 

49 Den, der kender Min lære og skjuler den eller kun giver den til kende med læberne og ikke med 

hjertet, er ikke Min discipel. 

50 Jeg er ikke kommet i denne tid for at opsøge templer af sten og gøre mig selv kendt i dem. Jeg 

søger sjæle, hjerter, ikke materielle festlige klæder. 

51 Jeg ser med barmhjertighed på de mennesker, der benægter min eksistens, fordi de har forvildet sig 

på videnskabens stier. Selv dem, der søger at ødelægge mig i menneskers hjerter, betragter jeg ikke som 

fjender; jeg elsker dem og tilgiver dem, fordi de er mine elskede børn. 

52 Gennemtræng mit ord, men gør det med respekt, og kræv ikke at vide, hvad kun din Herre må 

vide. Men føl den uendelige glæde ved at vide, at du har et perfekt, klogt og retfærdigt væsen som Gud. 

53 Elskede folk, se denne undertrykte og syge menneskehed, som ikke er klar over den tid, den lever 

i, og som ikke er klar over mit nærvær blandt menneskene. 

54 Vågn op, folk, for jeg giver jer et budskab om lys, tro og frelse til menneskeheden. Befri jer selv 

fra jeres sløvhed og tænk på den opgave, I har i denne tid på jorden. 

55 Jeg siger ikke til jer, at I skal være menneskehedens frelsere eller forløsere, nej, men jeg fortæller 

jer, at I skal bringe det gode budskab ud til provinserne og nationerne. Jeres mission vil ikke være 

begrænset til at gentage Mine doktriner, men til at udlægge dem og til enhver tid styrke dem med 

barmhjertighedsgerninger og så kærlighed blandt jeres brødre. 

56 Tvivl ikke på jeres autoritet til at udføre værker, der overrasker og overbeviser jeres 

medmennesker. At I er simple og uuddannede er ingen hindring for at udføre den mission, jeg har betroet 

jer. Der er en lysets ånd i dig, som kun har brug for din tro for at manifestere sig. 

57 Blandt disse skarer af fattige og arveløse vil jeg oplyse dem, som vil blive rådgivere, sjæle-læger, 

fortolkere af mit værk, fredsbudbringere og profeter. 

58 Nogle vil rejse til andre folkeslag, resten vil afvente ankomsten af dem, I kalder fremmede, de 

fremmede, som søger fred, lys, broderskab og gæstfrihed. 

59 Jeg har fortalt jer, at denne nation i øjeblikket er ved at blive forberedt til at rejse sig som et banner 

for fred og åndeliggørelse blandt jordens folk i den time, der er fastsat af Min Vilje. Den vil give ly, være 

et tilflugtssted og beskytte dem, der kommer til den, når de er bøjet af smerte. Dette folks skæbne er stor, 

derfor sætter jeg dem på prøve og lader dem føle min retfærdighed. 

60 Ville dit hjerte ikke blive fyldt med glæde, hvis du så flygtningetogene komme til dine døre i 

søgen efter fred? Ville du ikke glæde dig over at dele dit brød med den sultne? 

61 Forbered jeres hjerter og forædl jeres følelser, for I kender ikke den time eller den dag, hvor mit 

ord vil ske. Udvikl den helbredende gave, som jeg har gjort jer åndeligt rige med, for sammen med de 

hjemløse vil der komme mange syge og andre, der er deprimerede af udmattelse. Kendte og ukendte 

sygdomme vil plage dem; men jeg giver jer en helbredende balsam mod alle lidelser, hvad enten de er 
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åndelige eller fysiske. For at virke mirakler kræver denne balsam ægte næstekærlighed, som har bøn som 

sit grundlag. 

62 O velsignede nation, i hvilken jeg lader min lysstråle, som er blevet til et ord, træde ind, i hvilken 

jeg lader mit folk komme til syne: Ødelæg din religiøse fanatisme, befri dig selv fra uvidenhed, og du vil 

aldrig mere være en slave! 

63 Jeg har beæret disse lande, så når den dag kommer, kan nådens manna falde på dem, og de store 

skarer, der søger sandheden, kan spise af den. 

64 Pas på din arv, pas på dine gaver, for du er bestemt til at undervise menneskeheden i 

åndeliggørelse, den undervisning, der afslører den største visdom og sikrer menneskehedens fred og 

åndens opstigning. 

65 De opgaver og missioner, som jeg betroede jer, er på ingen måde et åg eller en byrde for jer. I har 

ikke udholdt byrden af jeres ufuldkommenhed og slæbt ydmygelsens og trælskabets lænker med jer, så jeg 

kunne tilbyde jer et nyt åg. De opgaver, som jeg overdrager jer, er ganske vist vanskelige og forbundet 

med et meget stort ansvar, men deres opfyldelse sikrer jer fred, velvære og frelse. 

66 Hvis du udfører din opgave godt, er det i stedet for at være et tungt kors eller en smertende byrde 

en ubeskrivelig glæde for ånden og en enorm tilfredsstillelse for hjertet. 

67 Dette er Elias' tidsalder, som er kommet til jer i Ånden, som baner alle veje, nedbryder barrierer, 

bringer lys ind i mørket, bryder uvidenhedens lænker og viser vejen til alle sjæle. 

68 Ligesom Moses befriede Israel fra Egyptens åg og førte dem ind i Kana'ans land, vil Elias befri dig 

fra denne verdens mørke på dette tidspunkt for at føre dig ind i lyset i det åndelige rige, det nye forjættede 

land. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 73  
1 De tørstige skarer er kommet ind i mit nærvær og har modtaget mit ord som en kaskade af 

krystalklart vand, der har vasket deres pletter væk. Taknemmelighed har fået mange hjerter til at åbne sig 

for kærligheden som blomsterblade. 

2 Dette er det tidspunkt, hvor jeg tilbød dig at vende tilbage til dig. Det har været nødvendigt, at 

jeres smerte har været meget stor, for at I kunne komme til mig, men alt var blevet forberedt siden tidernes 

morgen, og alt var blevet profeteret. I har hverken set efter eller bedt, og derfor er I afveget fra stien. Men 

sandelig, siger jeg jer, på trods af de mange "torne og sten", der dækker "jorden" i dag, på trods af de 

mange faldgruber, afgrundsdybder og afgrundsdybder, der findes på den, er Herrens vej altid genkendelig 

for den, der vælger at vandre på den. Jeg kom for at fjerne ukrudt og forhindringer fra jeres vej, så I kan se 

det forjættede lands pragt. I morgen vil folk kalde denne tid for "lysets tid". 

3 Den transformation, som menneskeheden vil gennemgå i løbet af kort tid, vil være stor. Sociale 

organisationer, principper, trosretninger, doktriner, skikke, love og alle former for menneskeliv vil blive 

rystet i deres grundvolde. 

4 Ja, dette er lysets tid. Jeg siger jer, lyset er kraft, er oprigtighed og er sandhed. Derfor skal denne 

oprigtighed og denne sandhed skinne i alle menneskers veje og i alle deres gerninger. - Mange vil sige: 

"Herre, hvor længe har du ikke skjult dig for os! Men jeg vil svare dem: "Det er ikke mig, der har skjult 

mig, men I har lagt et tykt slør over jeres øjne, så I ikke har set mig. 

5 Menneskeheden er min mark, og jeg er dens dyrker. Men jeg kan se, at utallige plager er kommet 

over dens stier, og det har gjort din frelse meget vanskelig. Materialisme, krig og synd har været de plager, 

der uophørligt har ramt Herrens marker. Men magten til at udrydde dem er i mig, og snart vil tiden 

komme, hvor de vil blive fjernet for altid. Så vil markerne blomstre, der vil være fred i hjerterne og brød i 

overflod i hjemmene. Menneskelivet vil være som en tilbedelse, der stiger op til mig, når det opfylder det 

bud, der siger: "Elsk hinanden". 

6 Enhver, der hører min undervisning og ønsker at blive en "såer", skal indprente den i sin ånd og 

gøre brug af frøet, landbrugsredskaberne og vandet for derefter at begive sig ud på de golde marker, som 

han skal gøre frugtbare med sin kærlighed. 

7 Hvilken større arv kan du efterlade dine brødre end den, at du har tjent din Herre på hans 

velsignede marker? Din hukommelse vil en dag blive velsignet, og dit eksempel vil blive efterlignet. 

8 Forstå, at dette er den tid, hvor I skal forløse jer selv ved jeres egne gerninger. I menneskehedens 

tredje epoke er det ikke kun mig, der skal gøre mig fortjeneste. 

9 For at hjælpe jer er jeg på ny kommet for at vise jer det godes vej med mit lys i det dybe mørke, så 

I snart vil nå frem til fredens rige, som jeres hjerte længes efter, selv om det ikke kender det. 

10 Du kender ikke stiens endelige destination, men du har troen på at nå den. I kender ikke Faderen 

helt og holdent, men hans stemme vækker i jeres hjerter ubetinget tro og uforgængeligt håb. Til dem, der 

tror på denne måde, vil jeg sige igen: "Salige er de, der tror uden at se. 

11 Vær ikke længere jordbundne mennesker, som hvert øjeblik presser Faderen til at stige ned i deres 

hjertes bolig uden først at have forberedt den. Vær nu dem, der er i stand til at rejse sig til deres Skaber. 

Gør jer selv værdige til at fortjene dialogen fra ånd til ånd. 

12 Hvis du har modtaget beviser på Min sandhed på livets vej, så lad dem være et vidnesbyrd og en 

opmuntring i dit daglige arbejde. Men lad ikke kødet lukke dine øjne for de sandheder, som din ånd 

modtager, for det er blindt, svagt og utaknemmeligt, og dets genstridighed kan hindre din udviklingsvej. 

13 Jeg har givet dig den nødvendige styrke til at udføre din opgave, og med det, jeg har talt til dig 

indtil nu, vil du være i stand til at redde hele menneskeheden. Men I er svage, og jeg vil fortsætte med at 

give mine lærdomme til mit folk, indtil den angivne time kommer, hvor denne manifestation slutter. 

14 Jeg kunne dele mit folk op i to grupper: En, der har forstået mig, og en anden, der ikke har forstået 

min sandhed. Begge har modtaget den samme undervisning; men den, der ikke har forstået mig, beklager 

sig, føler sig trængende og mislykket. Nogle gange tror hun, at hun er forfulgt, andre gange at hun er 

bundet og ikke kan kæmpe imod fristelserne. På sin vej føler hun, at tidslerne stikker hende i foden ved 

hvert skridt, og hver dag græder hun tårer af smerte; på vejens torne efterlader hun stumper af den 

nådeklædning, som jeg har prydet hende med. - Den anden gruppe er den, der synger en sejrssang, når hun 
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er færdig med sit daglige arbejde, den, der forstår at rejse sig i kamp for at velsigne Mig, som ikke klager, 

ikke tigger, ikke skælder ud. Det er hende, der, når hun taler til Mig, kun siger til Mig: "Herre, jeg takker 

Dig uendeligt meget, fordi jeg har oplevet Din faderlige kærlighed i mig, fordi Du har givet Dig selv til 

kende i mine prøvelser, som fuldender min ånd. Jeg takker dig, fordi jeg midt i disse prøvelser vil få din 

fred og næring." 

15 Sådan priser de mig, som har forstået mig. For dem er hver dag, hver daggry, et nyt håbets lys og 

et nyt skridt på deres udviklingsvej. Men jeg ønsker ikke at splitte jer, jeg ønsker snarere at samle jer i én 

familie, hvor jeg ikke ser begyndere og disciple. Jeg ønsker ikke højere væsener ved siden af lavere 

væsener. Da jeg har givet alle den samme bemyndigelse, ønsker jeg, at I alle skal værdsætte den på samme 

måde. 

16 I, som konstant klager, lyt til mig: Da du, skjult i dit menneskelige legeme, kom ind i mit nærvær, 

bragte du ham træt og udmattet, syg og forfalden foran mig. Men jeg helbredte ham, genoprettede hans 

styrke og fyldte dit hjerte med glæde og håb. Jeg gav jer nøglerne til at åbne portene til arbejdet og gav jer 

brød. Jeg velsignede og rensede dine kære og ryddede din vej for forhindringer. Jeg vækkede din ånd fra 

dens dybe søvn og gav den ikke flere gaver, fordi den besad alt fra sin skabelse. Men jeg måtte befri 

sjælen fra træthed, fra dens sygdom, og dømte den i det øjeblik gennem dens samvittighed. Efter at krop 

og sjæl var blevet styrket, smeltede jeg dem sammen til ét væsen, én vilje, så det opfyldte min lov. Hvad 

mere kan man forlange? Jeg siger jer: Opfyld denne lov, så skal I få fred i denne verden, og derefter skal 

jeres ånd være i Himmeriget. - På denne måde vækkede jeg jer, så I kunne vide, hvem I er, og dermed 

også lære at forstå det sublime i jeres skæbne og jeres opgave. 

17 Nu siger jeg til jer: I må ikke blive ved med kun at lytte til mig, I skal også handle! Bliv stærk og 

lær i prøverne! Hvis du kun lytter og ikke tænker, har du ikke lært noget, og du vil ikke være i stand til at 

omsætte noget til handling. Se disse mødesteder som en skole, hvor Mesteren underviser dig, og se verden 

som et stort arbejdsområde, hvor du kan anvende det, du har lært. 

18 Denne verden er det rette område at arbejde i. I den findes smerte, sygdom, synd i alle former, 

laster, uenighed, vildfaren ungdom, en alderdom uden værdighed, videnskab misbrugt til det onde, had, 

krig og løgn. 

19 Det er de marker, som I skal arbejde og så på. Men hvis den kamp, der venter jer blandt 

mennesker, forekommer jer gigantisk - sandelig, siger jeg jer, selv om den er stor, kan den ikke 

sammenlignes med den kamp, som I selv må begynde med: sjælens, fornuftens og samvittighedens kamp 

mod kødets lidenskaber, deres egenkærlighed, deres egoisme og deres materialisering. Og så længe I ikke 

har overvundet jer selv, hvordan kan I så oprigtigt tale om kærlighed, lydighed, ydmyghed og 

åndeliggørelse til jeres brødre? 

20 Indse, at du har den mest magtfulde fjende i dig selv. 

Når I har besejret ham, vil I se dragen med de syv hoveder, som apostlen Johannes talte til jer om, under 

jeres fødder. Først da vil du i sandhed kunne sige: "Jeg kan løfte mit ansigt op til min Herre og sige til 

ham: Herre, jeg vil følge dig." For så vil ikke kun læberne sige det, men også ånden. 

21 Hvis din krops øjne kunne se din egen ånd et øjeblik, ville du blive blændet af at vide, hvem du er, 

og hvordan du er. Du ville have respekt og barmhjertighed for dig selv og føle en dyb smerte ved at se, 

hvor du har bragt dette lys. 

22 I dag er jeg kommet for at fortælle jer, hvem I er, for I kender ikke jer selv. Du bliver ved med at 

sige, at du har ånd uden at vide, hvad det betyder, uden i det mindste at tro på, at du har ånd, for du har 

ikke set den, som du har ønsket i din materialisme. Hvis du ikke kender den, hvordan kan du så udvikle 

den? 

Vær ikke længere dit sinds fangehul eller bøddel. Lad ikke kroppen være dens ejer eller herre. Lad den 

frigøre sig selv, lad den forkaste kødets verdslige tilbøjeligheder, som man jager ulven væk, der ligger på 

lur efter en ved hvert eneste sving. 

23 De, der inderst inde føler, at de har forstået mig, og som tror, at de opfylder deres opgave, skal 

hjælpe dem, der følger efter. Men giv mig endnu ikke jeres frugt, for det værk, I har skabt - ikke kun i 

denne tid, men i alle tider - er endnu ikke værdig for mig. 



U 73 

110 

24 Skam jer ikke over dette, og mist ikke modet. Hvis jeg fortalte dig, at du allerede har nået 

fuldkommenhed, og at dine værker ikke har nogen mangler, ville du så gøre en indsats for at fortsætte på 

din åndelige modnings vej? 

25 Stå ikke længere stille, bliv ikke længere fast i fortiden. Det, du efterlod, var smerte, tårer og 

synder. I har lagt Sodomas by bag jer, vend ikke mere jeres ansigt mod den. Det var syndens by. Gå mod 

et nyt land, hvis kilder med krystalklart vand og frugtbare marker gør din tilværelse dejlig og lykkelig. 

26 Se, der er mange veje, der åbner sig for menneskehedens ånd. Alligevel siger jeg jer, at jeg ikke ser 

et eneste perfekt religiøst samfund i denne verden, selv om nogle er baseret på Min Lære. Jeg kommer 

ikke i modstrid med det ord, jeg gav jer i den anden æra, jeg kan ikke fornægte mig selv. Men jeg spørger 

dig: Hvor er dette ord, denne undervisning? Jeg søger den i menneskers hjerter og finder den ikke. Den er 

blevet opbevaret i gamle og støvede bøger, og der er endda nogle blandt mennesker, som har vovet at 

forfalske den. Derfor siger jeg jer, at jeg ikke kan finde et perfekt religiøst samfund blandt jer. For i stedet 

for kærlighed og barmhjertighed, ydmyghed og retfærdighed finder jeg kun ritualer, traditioner og 

forfængelighed, mange lidelser og uvidenhed. Men det er fejl, som ikke når Mig. Kun kærlighed, mildhed, 

retfærdighed og tålmodighed når mig. 

27 Den, der elsker, lever efter min lære. Den, der føler sine medmenneskers smerte, lider for deres 

skyld og bringer dem trøst, er min discipel. Den, der lærer dyd gennem gerninger, gennem sit eget liv, er 

en mester. Den, der elsker sin egen bror i sandhed, er mit værdige barn. 

28 Den, der kender min lov og skjuler den, kan ikke kalde sig min discipel. Den, der kun 

viderebringer Min sandhed med sine læber og ikke med sit hjerte, tager ikke Mig som eksempel. Enhver, 

der taler om kærlighed og beviser det modsatte med sine gerninger, er en forræder mod Min lære. 

29 Den, der benægter Marias renhed og fuldkommenhed, er tåbelig, for i sin uvidenhed udfordrer han 

Gud og benægter hans magt. Den, der ikke anerkender Min sandhed i den tredje æra og benægter sjælens 

udødelighed, sover stadig og lytter ikke til de profetier fra tidligere tider, der annoncerede de 

åbenbaringer, som menneskeheden er vidne til i denne tid. 

30 Dette er grunden til Min tredje åbenbaring. Jeg har ikke vist mig i synagogers eller kirkers skød, 

for de er ikke mit hus. Stentempler, som er bygget af menneskers hånd, kan ikke være mit tempel, men 

menneskers hjerte, hvor deres kærligheds alter, deres tros lys og deres fortjenesters offer er. 

31 Jeg søger hjerter og sjæle for at åbenbare mig selv i dem. 

32 Hvis I ønsker, at sandheden skal leve i jer, så praktiser kærlighed, spred lys med ord, gerninger og 

tanker, heal dem, der er syge i sjæl og krop. 

33 Hvis nogle rejser sig som mine fjender, ser jeg dem ikke som sådanne, men kun som trængende. 

Dem, der tror, de er lærde og benægter min eksistens, ser jeg med medlidenhed på. De, der søger at 

ødelægge mig i menneskers hjerter, betragter jeg som uvidende, for de tror, at de har magt og våben til at 

ødelægge ham, som er livets skaber. 

34 Kun et væsen, der ville være almægtig som mig, kunne kæmpe med mig. Men tror I, at hvis en 

guddom opstod fra mig, ville det være imod mig? Eller tror du, at den kan opstå af ingenting? - Intet kan 

komme af ingenting. - Jeg er Alt, og jeg er aldrig født. Jeg er begyndelsen og enden, alfa og omega for alt, 

hvad der er skabt. 

35 Kan du forestille dig, at et af de væsener, som jeg har skabt, kunne nå op til Gud? Alle skabninger 

har grænser, og for at være Gud er det nødvendigt at være grænseløs. De, der har næret disse drømme om 

magt og storhed, er faldet ned i deres egen stoltheds mørke. 

36 Ingen egoisme kan eksistere i Mig. Da jeg er stor i min Guddommelighed, var det derfor min vilje, 

at I også skulle være store. Jeg ved, at så længe I er små, vil I være svage og vil ikke være i stand til at 

følge mig, forstå mig og elske mig. Det er derfor, jeg søger jer for at undervise jer og gøre jer store i ånd 

og forståelse. Jeg elsker dig og ønsker at føle mig tæt på dig. En far vil aldrig være lykkelig, så længe han 

ved, at hans børn er fraværende, og at de desuden lider. 

37 Min Faders hus er forberedt til jer. Når du kommer til det, vil du nyde det i sandhed. Hvordan kan 

en far leve i et kongeligt kammer og nyde lækker mad, når han ved, at hans egne børn er som tiggere ved 

portene til hans eget hus? 
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38 Mine børn, I har forberedt dommen for jer selv gennem jeres overtrædelser af min lov. I har 

snublet på stien, idet I har troet, at jeg har tugtet jer, og I har kaldt mig nådesløs og glemt, at ham, som I 

kalder uretfærdig og nådesløs, er jeres himmelske Fader. 

39 Genkendte I ikke Faderens kærlighed i den strenge dommer i den første æra? Og opdagede I ikke 

Faderen i den kærlige Mester fra den anden æra? Husk, at jeg sagde til jer: "Den, der kender Sønnen, 

kender Faderen". 

40 I dag, hvor Min Hellige Ånd taler til jer, taler Faderens Visdom og Sønnens Kærlighed virkelig til 

jer. 

41 Jeg ønsker ikke at ydmyge jer med min storhed, og jeg ønsker heller ikke at prale af den, men jeg 

viser den alligevel for jer, for så vidt det er min vilje, så I kan føle den største glæde ved at have en Gud 

med al magt, visdom og fuldkommenhed som jeres Fader. 

42 Glæd dig ved tanken om, at du aldrig vil opleve afslutningen på min kraft, og at jo højere din ånds 

udvikling er, jo bedre vil du kunne genkende mig. Hvem ville ikke være enig i at vide, at han aldrig vil nå 

op til sin Herres storhed? Var I ikke enige på jorden om at være yngre i årene i forhold til jeres jordiske 

far? Har du ikke frivilligt givet ham erfaring og autoritet? Var du ikke glad for at se, at du havde en 

stærkere mand end dig selv som far - stolt, modig og fuld af dyder? 

43 Disciple, brug aldrig dette lys, som jeg har lagt i jer, til det onde. Jeg påpeger dette for jer, fordi 

denne form for Min manifestation snart vil slutte, og den nåde, som Jeg har udgydt blandt jer, er så stor, at 

nogle, når de ser Mig gå bort, vil føle sig frie i deres urimelighed til at bruge deres autoritet og åndelige 

gaver til at ophøje sig selv over for mennesker. 

44 For ve dem, der søger smiger, forfængelighed og penge! For smerten og prøvelserne vil få deres 

brødre til at komme og kaste sig ned foran dem for at få en dråbe helbredende balsam. Men ve dem, der 

tror, at de er guder, og som ikke ved, at deres autoritet er blevet til ondskab og deres lys til mørke! Ve 

mine gode disciple, for de skal lide for deres skyld, for der vil opstå forvirring! 

45 Når du ønsker at vide, om den vej, du følger, er den vej, der fører dig opad, skal du spørge din 

samvittighed, og hvis der er fred i den, og hvis der er velvilje og god vilje over for dine brødre er hjemme i 

dit hjerte, vil du være sikker på, at dit lys stadig skinner, og dit ord trøster og helbreder. Men hvis du 

opdager, at grådighed, ond vilje, materialisme og kødlighed har slået rod i dit hjerte, kan du være sikker 

på, at dit lys er blevet til mørke og bedrag. Ønsker du - når Faderen kalder dig væk - at præsentere en uren 

høst i stedet for gylden hvede? 

46 Bevar disse ord i dit inderste væsen, så de bliver uudslettelige. Udfør (ordren) i dit liv med 

ydmyghed, og du vil få fred. Jeg ønsker, at brødet skal være sødt i jeres mund, at jeres hjem ikke skal være 

en skrøbelig båd, at I skal være enige, så at når der kommer nogen til jer, som ikke tror på dette ord, så 

skal deres ords stormvind og deres onde hensigter ikke feje jeres tro bort. 

47 I den anden æra blev mange forfærdet over min tilstedeværelse i Jesus, fordi det skabte splittelse i 

familiernes skød. Af de fem, der boede i et hjem, var tre imod to og to imod tre, og mens tre fulgte mig, 

forkastede to mig. Det samme sker på nuværende tidspunkt. Der er hjem, hvor faderen har erkendt mig, og 

hvor kammeraten og børnene har rejst sig mod ham. I andre tilfælde er hustruen, familiens mor, kommet 

til mig og har under tårer fortalt mig: "Mester, jeg følger dig, og jeg ønsker også, at mine skal følge dig. 

Men de, mine egne børn, har fejlbedømt mig." 

48 Hvor sjældne er ikke de familier, hvor alle følger mine anvisninger i perfekt harmoni! 

49 Således udholder dette folk slægtninges og naboers uforståenhed, de nægtes brød, døre lukkes for 

øjnene af dem, bagholdsangreb lægges, og bagvaskelse og falske vidnesbyrd kastes mod dem. Vær ikke 

bange, vær stærk, for de, der fejlvurderer jer mest, vil være dem, der kommer i anger for at søge det spor, I 

følger. 

50 Jeg elsker dig og vil altid frelse dig, og det vil være min barmhjertighed, som du vil modtage på 

din livsrejse, hvorved selv de vantro vil blive overraskede, når de ser, at du har fred i dit hjerte, brød på dit 

bord og styrke i din ånd. 

51 For at hjælpe jer sender jeg jer Min kærlige kærtegn, I disciple. Når Min Guddommelige Stråle 

vender tilbage til Mig, vil Min Fred forblive i jer. Men i dag siger Mesteren til jer: Vågn op, folkens! Det 

er ikke tid til at sove nu. Stormene pisker dig hvert øjeblik, og du må forblive stærk. Det er dommens og 

eftertænksomhedens tid: pest, hungersnød, krig, død og alle synlige og usynlige strabadser og plager 
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slippes løs. Bed og arbejd i stilhed. Du må ikke slukke din lampe eller skjule den gave, du har. Vær altid 

klar til at tage imod den, der banker på din dør, så vil du tage de trofaste jomfruer i Min lignelse som 

forbillede - dem, der ventede på den kyske ægtefælle med lyset tændt. 

52 Din åndeliggørelse vil påvirke tankerne hos alle dem, som du ønsker at hjælpe. På den måde vil I 

være i stand til at oplyse vejen for jeres brødre, som styrer jer på jorden. De vil holde deres hjertedøre åbne 

og byde den fremmede velkommen, og de vil give ham det budskab om fred, som jeg vil give dem, videre. 

53 Denne nation vil få en vanskelig mission at udføre blandt de andre nationer på jorden. Men for at 

gøre det vil jeg først rive alt ukrudt op ved roden. Jeg vil få mennesker til at smide hykleriets maske og 

fylde deres hjerter med oprigtighed, broderskab og lys. Også på det åndelige område skal denne nation 

være et godt eksempel, men det er nødvendigt, at den åndeliggør sin tilbedelse af Gud og udrydder religiøs 

fanatisme og afguderiske kulter. 

54 Min lære skal leves af jer, så de andre kan tro på den; men når dette folk åndeligt rejser sig op, vil 

oplyste mennesker dukke op i alle dele af jorden for at udbrede min lære. De vil så takke Mig, fordi de 

ikke vil føle sig alene og vil indse, at alle har nådegaver. For før de kom til jorden, modtog de dem fra Min 

Faderlige Godhed på grund af deres løfte om at opfylde deres mission. 

55 Salig er den, der udfolder sine åndelige gaver, kun styret af sin samvittigheds indre stemme, 

ligesom profeten Johannes, som I kalder Døberen, der gik sin vej oplyst af det lys, han modtog fra sin 

Herre. Hvem kunne ellers undervise ham eller tale til ham i ørkenen? 

56 Rejs jer op til et nyt liv, o folk, fald ikke i fortabelse! Glem ikke, at jeg altid har kaldt jer "lysets 

børn". Lad i det mindste en gnist af lys skinne i din ånd hver dag. "Hvordan kan dette ske?" spørger dit 

hjerte mig. Hertil svarer jeg, at menneskeheden er fuld af nødlidende mennesker, og du kan give dem 

noget af det, du har som åndelig rigdom. For længe siden bestemte jeg jer til denne opgave, og det, jeg har 

gjort i denne tid, da jeg markerede jeres pander, er kun en bekræftelse af den skæbne og de åndelige gaver, 

som I modtog fra mig lige fra begyndelsen af jeres eksistens. Freden, kraften, det evige lys, autoriteten 

over forvirrede sjæle, healingens gave, det (indre) ord, den åndelige bøn og så mange gaver, der pryder din 

ånd, er de våben, hvormed du kan skabe fred i denne nation, som vil være frugtbart land for profeter, 

udsendinge, mestre og apostle af det gode. 

57 Når alle disse profetier er gået i opfyldelse, og folk leder efter nogen meddelelse om dem i 

skrifterne, vil de blive overrasket over at finde en klar indikation af alt det, som dine øjne så i denne tid, og 

hvad de vil se i de kommende (tider). Så vil menneskeheden sige: "Ja, det er den tredje gang, Herrens 

genkomst! 

58 For nogle vil det se ud som om, at dette folk nyder et privilegium; men senere vil hele verden blive 

klar over, at Herrens Ånd er blevet udgydt over hele hans universelle familie, uden at der er tale om en 

favorisering. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 74  
1 Det er en nådens time, hvor jeg gør min manifestation mærkbar blandt folk for at opløfte jer 

åndeligt. Når I hører mig, vender I jer bort fra verden for at samle jer åndeligt. 

2 Føl virkelig, at I sidder ved mit bord og venter på, at jeg deler brødet ud og giver jer vinen. I ved, 

at jeg taler til jer i overført betydning og minder jer om mit ord fra den anden æra, for brødet er mit ord, og 

vinen er den guddommelige essens, der er i ordet. 

3 Brød og vin, legeme og blod, manna og vand, alt dette har været symbolet på ord, kærlighed og liv, 

som er jeres ånds evige næring. 

4 Ørkenens manna og vandet fra klippen symboliserede i sin tid Åndens brød og vin; det er de 

samme symboler, som jeg brugte ved den sidste nadver, da jeg, omgivet af mine disciple, sagde til dem: 

"Spis og drik, dette er mit legeme og dette er mit blod". Med denne undervisning åbnede jeg en ny 

tidsalder for menneskeheden, kærlighedens tidsalder. 

5 I dag samles nye disciple omkring Mig, og skaren følger igen Mine skridt. Men det middel, 

hvormed jeg gør den guddommelige lære forståelig for jer, er ikke længere blot allegorien eller lignelsen; 

det er det umiskendelige ord, der taler til jeres sind med en guddommelig essens, som I kun kan opfatte 

med ånden. 

6 Tænk over denne lære, disciple, og I vil til sidst forstå, at allegoriernes og symbolernes tid er ved 

at være forbi, for jeres åndelige udvikling og mentale udfoldelse gør det muligt for jer at forstå sandheden 

bedre. 

7 Jeg er iblandt jer, selv om I ikke kan røre mig med jeres hænder eller se mig med jeres dødelige 

øjne. Jeg kommer i ånden for at tale til jer og lære jer at søge mig i jeres bønner. 

8 Jeg vil ikke efterlade noget materielt spor af min nye manifestation, ligesom jeg ikke efterlod 

noget spor i den anden æra, selv om jeg levede blandt jer. Menneskeheden er tilbøjelig til at dyrke afguderi 

og til at indvie materielle ting for at opfatte dem som guddommelige og gøre dem til genstand for deres 

tilbedelse. Hvad ville menneskeheden have gjort, hvis den kunne have bevaret Mit Legeme, korset fra Mit 

martyrium eller bægeret fra den sidste nadver med Mine disciple? Men alt blev udslettet, så kun Min 

Guddommelige Essens skulle forblive i menneskehedens ånd. 

9 Selv i forgangne tider fjernede jeg fra menneskers øjne både de genstande, der havde tjent som 

symboler, og budbringere eller forkyndere af ordet. Første gang, da Moses var på bjerget, forsvandt han 

fra sit folk, som forgudede ham. Elias, ildprofetien, forsvandt i en "sky", der tog ham væk fra jorden. 

Begge har ligesom Jesus kun efterladt sporet af deres gerninger som åndelig essens i sjælene. 

10 Nu er jeg her i opfyldelse af et af mine løfter og forener alle generationer i ét folk, og folk af 

forskellige racer i ét og samme apostelskab. 

11 Jeg testamenterer menneskeheden endnu et testamente fuld af lys og klarhed. Se, hvordan religiøs 

fanatisme har nået sit højeste niveau hos nogle af Mine børn, mens materialisme og mangel på tro hos 

andre har taget deres sjæle som bytte. Den kamp, der venter dem begge, er stor og blodig, indtil lyset igen 

skinner blandt menneskene og får dem til at føle den sande fred, der udspringer af nogle menneskers 

kærlighed til andre. 

12 I lyset af et sandt kaos af lidenskaber og verdenssyn må folk komme ud i det åbne som vidner og 

bærere af Min nye lære. For at finde troen er det nødvendigt for dem at forberede sig og klæde sig med 

ydmyghed, lydighed, åndelighed, styrke og barmhjertighed. 

13 Frygt ikke for stormen, kære disciple, for jeg vil være med jer i båden, og hvis I tror på mig, skal I 

ikke gå under. I skal kæmpe fuld af tro, når I tænker på, at ligesom I har velsignelsen af at modtage Mit 

Ord, fortjener alle jeres brødre at kende det, for der er allerede mange, der venter på det. 

14 Sig ikke, at det er svært at omsætte min lære i praksis, eller at den pålægger jer hårde strabadser. 

De, der følger mig med kærlighed, føler ikke byrden af deres kors. 

15 Dette er mit ord, indprent det i din ånd, for snart vil du være afhængig af det. 

16 Den melodiske klokke har vækket dig, dens klang har givet genlyd i din ånd, og så har du husket 

på, at dette er en nådens dag, hvor Mesteren viser sig for dig. Hurtigt stod du op med ønsket om at høre 

dette guddommelige ord, som er liv for din ånd og fylder dit hjerte med tillid. 
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17 Sandelig, mit ord åbenbarer dig den vej, som livets storme har skjult for dig. Forstå, at jeg er lige 

så tæt på jer som på alle mennesker; mit lys er hos alle. - I denne tid vil mange sjæle følge lysets vej og 

ikke længere gå på afveje. Du vil blive overrasket over at se, at de hårdhjertede og stivnakkede er dem, der 

er hurtigst til at følge Mit spor. Men grunden er, at jeg har givet alle den nødvendige tid til at vågne op til 

det åndelige livs lys. 

18 Hvor mange, der er blevet hærdet i synd, er ikke kommet for at høre Mit Ord i denne tid, og selv 

før Min undervisning var færdig, har de sagt til Mig i tårer: "Det er dig, Mester!" Det skete, fordi mit rene, 

venlige og overbevisende ord talte til disse menneskers hjerte. Og jeg siger jer, at den, der en gang har følt 

mit nærvær, vil ikke kunne bedrage sig selv med falske påskud. - I, som har hørt mig i denne tid, udstyr jer 

selv, så I ved, hvordan I skal vidne om mig, for I skal fremlægge min lære, som jeg har åbenbaret den for 

jer, og ikke efter jeres bekvemmelighed eller vilje. 

19 Ligesom du havde en ven på din livsrejse, der bragte dig de gode nyheder, skal alle mennesker, der 

slæber rundt i en verden af slid, også modtage et vink om, at Herren er til stede og skal høre mig. 

20 Hvad ville der ske med jer, hvis jeg i min barmhjertighed ikke afkortede jeres trængselsdage? I 

ville alle være omkommet allerede. I denne tid leder jeg efter syndere for at give dem en opgave i Mit 

Guddommelige Arbejde og for at fortælle dem, at Min Kærlighed aldrig har udelukket dem. Hvilken 

tilfredsstillelse og glæde vil der en dag være i disse sjæle, når de har opnået åndelig opstigning gennem 

udøvelse af velgørenhed. - I uendeligheden findes der en kærlighed, som er Faderens, som ikke har andet 

ønske end at I bliver frelst og får evig fred. 

21 Siden 1866 har jeg igen åbnet Min kærligheds kilde, som er strømmet ud over jer som trøst og 

åbenbaring. Jeg ventede ikke på dagen for Min afrejse for at sige til jer, at I skulle begynde at omsætte 

Min lære i praksis, men fra det første øjeblik I hørte den, sagde Jeg til jer: "Udøv barmhjertighed, bring 

trøst til de syge, tal om Min nye åbenbaring, bring de trængende og de fortabte". Og det er fordi jeg ikke 

ønskede, at I skulle blive teoretiserende disciple, som taler vidunderligt om Mit værk, men som ikke er i 

stand til at strække armen ud for at røre ved den syge og lindre hans smerte. Var dit hjerte ikke fyldt med 

glæde, da den dødssyge mand vendte tilbage til livet gennem din omsorg og dine bønner, og du hørte hans 

læber velsigne dig? 

22 Tiden er meget nær, hvor disse Mine børn ikke længere vil videregive Mit Ord til jer. Jeg vil gå 

bort, og Mesteren vil ikke længere give dig denne instruktion. Jeg ønsker, at ønsket om aktiv 

næstekærlighed i jeres hjerter til den tid har renset sig selv, og at spiritualiseringen har fundet vej ind i 

jeres liv. Elias, jeres åndelige hyrde, annoncerede min ankomst til jer og forudsagde også dagen for min 

afrejse. 

23 Mit ord, som er enkelt og ydmygt i sin form, er dybt i sit indhold, og sådan vil det være indtil den 

sidste dag. Bed mig ikke om at tale til dig med udvalgte ord, for din ånd har ikke brug for dem for at forstå 

min instruktion. 

24 Jeg kender dem, der gennemfører min lære i praksis i overensstemmelse med min vilje, og dem, 

der afviger fra deres kerne. Intet er skjult for Min visdom, og sandelig siger Jeg til jer, at hvis I ønsker at 

nå Mig, så kom op ad stigen af kærlighed, barmhjertighed, retfærdighed og ydmyghed. 

25 Forsøg ikke at omdanne dette åndelige arbejde til et materielt arbejde i håb om at se dets frugter 

her på jorden. Tvivl ikke på min læres sejr, hav tro på den, og du vil være i stand til at forvandle sletterne 

til bjerge og ørkenerne til grønne græsgange. Husk, at da Jesus i den anden æra døde på korset og blev 

forladt af sine disciple undtagen Johannes, troede de, at alt var forbi. Ikke desto mindre begyndte det 

guddommelige frø senere at spire i hjerterne, som ikke kunne dø, fordi det konstant blev vandet af 

martyrernes blod - det blod, som var kærlighed og tro. 

26 Jeg siger jer, at i denne tid skal Min guddommelige sæd vandes med barmhjertighedsgerninger, 

med tårer af anger og forsoning. 

27 I denne tid har jeg befriet jer fra en ny trældom: fristelserne, fornøjelserne og lasterne, der ligner 

den tyranniske og grusomme Farao, som lagde jer i lænker. I morgen vil menneskeheden fejre denne nye 

frigørelse - ikke med festligheder eller traditioner, men gennem den åndelige kærlighed fra den ene til den 

anden. 

28 De dyreofre, som du ofrede på Herrens alter, blev accepteret af ham. Men det var ikke den bedste 

måde at hæve sin ånd til Herren på. Så kom jeg til jer som Jesus for at lære jer det guddommelige bud, 
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som siger jer: Elsk hinanden. Nu fortæller jeg jer, at den lære, jeg gav jer i den anden æra gennem Jesu 

værker, nogle gange blev ændret og nogle gange dårligt fortolket. Det er derfor, at jeg er kommet, som jeg 

har meddelt jer, for at oplyse min sandhed. Mit offer forhindrede mange dyreofre, og jeg lærte jer en mere 

fuldkommen tilbedelse af Gud. Min nye åbenbaring på dette tidspunkt vil få menneskeheden til at forstå, 

at I ikke må bruge de symbolske former for tilbedelse uden først at undersøge deres betydning, for de er 

blot en allegorisk repræsentation af Min lære. 

29 Før jeg bliver følt af et hjerte, viser Elias sig for det for at fortælle det, at det skal omvende sig fra 

sine synder, fordi Herren nærmer sig. Han gjorde det samme i den anden æra gennem Døberen, da han 

befalede dem at omvende sig og rense sig, fordi himmeriges rige nærmede sig. 

30 Min Faderlige kærlighed når ud til sindet og hjertet på de mange mennesker, der hører Mig i dette 

øjeblik. Dette er den annoncerede tid, hvor sandhedens ånd kommer ned til menneskene. Hør hans stemme 

i uendeligheden, genkend ham i det usynlige, føl ham i dit hjerte. Min kærlighed og Min inspiration 

hjælper din ånd til at stige op og modtage Min undervisning. 

31 Mennesker misfortolkede min lov og fordrejede min lære. Det er derfor, at jeg i denne tid hælder 

mit lys ud over enhver ånd og ethvert sind, så I kan lære at forstå den lektion, jeg har givet jer gennem 

livet. Denne verden, som har været hjemsted for ufuldkomne væsener, for sjæle i forsoning, vil blive et 

sted med lys og åndeliggørelse. I dag renser min retfærdighed markerne og river ukrudtet ud ved roden for 

at ødelægge det gennem forsoningens og kærlighedens ild. 

32 De broderskabskrige, der er blevet udråbt siden oldtiden, får dig til at ryste dag efter dag. 

Rapporterne om dem forstyrrer dig, og konsekvenserne får dig til at græde. Disse mennesker, som 

forårsager krige på grund af deres ønske om magt og deres had, er mine børn, som søger Mig ved altre og 

tilbeder Mig i hytter uden at indse, at de tilbyder Mig blodet fra deres ofre i stedet for en gave af 

kærlighed. Åh, blinde mænd, som i deres arrogance føler sig selv som ubegrænsede herskere og glemmer, 

at de er meget små i forhold til Min Guddommelighed! - Den menneskelige forfængelighed har nået sin 

grænse, og det er nødvendigt, at jeg får dem til at føle mit nærvær og min magt. Det er ikke nødvendigt, at 

jeg bruger hele min almagt for at bevise min storhed over for jer. Et svagt skub eller en let berøring af 

naturens kræfter er nok for Mig til at bevise det tåbelige og forfængelige menneskes lidenhed. 

33 Ligesom guldkalven blev afskaffet dengang, vil tilbedelsen af rigdom forsvinde i denne tid. Og 

ligesom købmændene blev fordrevet fra templet, vil de blive ramt, som udnytter svaghed og uvidenhed og 

drager fordel af deres medmenneskers smerte. 

34 Folk har indledt en kamp mod deres Herre, men overalt ser de Mig blokere vejen for deres onde 

gerninger. Men de, der ikke lytter til deres samvittigheds stemme i denne kamp, vil finde død og dom og 

derefter forsoning. 

35 O disciple, som hører mig - udforsk åbenbaringen af det sjette segl! Der vil du opdage alt det, du 

ser, hører og oplever i dag. Men hvis I tror på mit ord, så udforsk det og bevar det i jeres hjerter. For året 

1950 er allerede meget nært forestående, og ved udgangen af dette år vil I ikke længere høre Min stemme i 

denne form. 

36 En hvirvelvind omslutter denne menneskehed. Men sandelig siger jeg jer, at mit ord ikke vil øge 

jeres forvirring. Det er lys, der leder din ånd og oplyser din indsigt for at hjælpe dig i din åndelige 

udvikling. 

37 Jeg er med jer på ny og minder jer om jeres mission om kærlighed blandt menneskeheden. I 

mellemtiden går Elias overalt på jagt efter fortabte får for at bringe dem på sine skuldre tilbage til folden 

og finde deres Skabers kærlighed. 

38 Husk, at jeg er Vejen, som inviterer den, der har glemt den. Jeg spreder mit ord blandt jer, så I i 

morgen kan vidne om det med jeres kærlighedsgerninger. Mange vil opsøge de enkle huse, hvor jeg 

manifesterede mig og minde jer om de gange, jeg talte til jer gennem Røstbæreren, så I kan forklare dem 

den måde, jeg manifesterede mig på, og de kærlighedsgerninger og mirakler, jeg gjorde blandt jer. Kun 

erindringen vil forblive under disse tage, for mit ord og dets ekko vil blive bevaret i jeres hjerter. - Jeg er i 

øjeblikket ved at forberede de unge til senere at modtage dem, der ikke har hørt mit ord, og som har brug 

for kærlig hjælp. Hvor mange vil græde, fordi de ikke har hørt mig! Men jeg siger jer også: Hvor mange af 

dem, der hørte mig, vil ikke græde, fordi de ikke udrustede sig, og når de indser, at mit ord ikke længere 

manifesterer sig, vil de indse, at de ikke brugte Faderens kærlighedsgave til at lære hans guddommelige 
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lære, hans lære om uendelig barmhjertighed og kærlighed. De vil se på det sted, hvor Ordbæreren satte sig 

ned for at fremsige det guddommelige ord, og de vil kun se tomhed. 

39 Årene går hurtigt, de er som øjeblikke; snart vil I ikke længere høre mig, og derfor siger jeg til jer: 

Lad mig helbrede jer, kærtegne jer, trøste jer og give jer min undervisning. Jeg kom for at lade jer være 

udrustet, men hvis I er svage i troen og viljen, vil I blive syge, og hvem i verden vil kunne tale til jer, 

undervise jer og helbrede jer, som jeg gjorde? 

40 Hvis jeg fortalte dig, at jeg altid har ønsket at forbinde mig direkte med din ånd ved at gøre min 

stemme hørbar i dit hjerte, ville du ikke tro mig. Men kun jeres jordiskhed og jeres tvivl var grunden til, at 

Herren gav sig selv til kende gennem visse forståelsesorganer, som han forberedte gennem sin kærlighed, 

så at I kunne høre mig på denne måde og kunne forstå størrelsen af min barmhjertighed ved at studere min 

lære. 

41 Hvis jeg fortalte dig, at din sjæl til tider under din krops søvn løsriver sig fra dig selv og nærmer 

sig tærsklerne til det hinsides og søger mig, ville du tvivle på det. Men I har manglet udstyr og tro til at 

gøre åndelig brug af disse øjeblikke, og jeg måtte vække seere og profeter til at hjælpe jer og tale til jer om 

morgenen, for at ryste jer vågen og formane jer til at vågne og bede. 

42 Tror I, mit folk, at denne person, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, er den, der giver jer 

ordet? Nej, mine børn, det er jeres mester. - Tror du, at Guds ånd er i den, der bærer ordet, mens han taler? 

Det er heller ikke sandt. - Jeg har fortalt jer, at en stråle af Mit Lys er nok til at oplyse og inspirere hans 

sindorgan og lægge en uudtømmelig strøm af ord fuld af betydningsfuld undervisning på hans læber som 

bevis for den ikke-troende. Lyt opmærksomt til mig i denne tid, så du kan blive stærk til de kommende 

prøvelser. 

43 Før I modtog Mit åndelige nærvær, bad I til jeres himmelske Moder om at bede hende om at 

hjælpe jer med at forberede en helligdom for Mig i jeres hjerter. For dette velsigner jeg jer, mine disciple. 

Hør mit ord, som er den vej, der fører til det fuldkomne, til det evige. 

44 Du spørger Mig: Hvad er de perfekte væseners guddommelige hjem og liv? Sandelig, siger jeg jer, 

spørg ikke om noget, som I ikke kan forstå på dette tidspunkt. Handl i overensstemmelse med mine love, 

denne handling vil føre dig trin for trin højere op på stigen til fuldkommenhed, hvorfra du vil være i stand 

til at se, beundre og erkende, hvor meget Faderen har i vente for sine børns lykke. 

45 Selv om din ånd har været en beboer i det åndelige rige, har den set meget lidt og ved næsten intet 

om dette liv. Hvordan vil du herfra betragte tærsklerne til det, du kalder lyksalighed eller himlen? 

46 Din krops øjne har i bedste fald kunnet se på de nærmeste stjerner, din videnskab har ikke bragt 

dig meget længere, og din ånd, som kunne ophæve afstandene og afsløre det usynlige for mennesket, når 

den i sig selv og uden for sig selv sanser den åndelige viden, der er omkring den, lader sig rive med af 

verdens materialisme, smelter sammen med sin krop, og i stedet for at stige op, ydmyger den sig, og i 

stedet for at beundre tvivler den. 

47 Nogle gange, når du forundres over skabelsens vidundere, udbryder du overvældet: "Herre, hvor 

stor er din magt!" uden at indse, at alt det, der omgiver dig, kun er en svag afspejling af, hvad evigt liv er. 

48 Det er sandt, at jeg med mine ord ønsker at vække jeres interesse for det åndelige liv, men forstå, 

hvad jeg siger til jer: for at nå dette liv må I nå det gennem åndens udvikling og ikke kun gennem jeres 

intellekt. Intelligensen, hjertet, følelserne og alle dine evner må forenes med ånden, så vil du opnå den 

nødvendige højere udvikling for at kunne se din Faders herlighed. Men hvis ånden overlader sig selv til 

sindets evne og overgiver sig selv til den, vil dens kundskabsevne være begrænset, ligesom alt 

menneskeligt er det. 

49 Himlen er ikke et bestemt sted i universet, min herlighed er overalt, både i det åndelige og det 

materielle. Siger I ikke, at Gud er i himlen, på jorden og alle steder? Forstå derfor, hvad I siger, for at I kan 

forstå, at hvor Gud er, der må også være hans herlighed. 

50 Jeg ønsker, at I skal bo i dette uendelige Faderhjem, at I skal komme i en tilstand af åndelig 

ophøjethed, så I, uanset hvor I er i universet, føler det guddommeliges lyksalighed, at I nyder det evige liv 

og oplever Skaberens nærvær. Denne bjerghøjde er kun blevet nået af dem, der har taget Mig som deres 

forbillede og kærligheden som deres vej. 

51 Den, der forstår denne lære, må indse, at denne verden kun er en lille bolig, der midlertidigt huser 

ånden for at afsløre den grundlæggende lærdom for den. Siden de tidligste tider har troens fakkel brændt 
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for at oplyse menneskers vej med sit åndelige lys. Men hvor få har ikke tilsluttet sig den! Hvor få har ikke 

holdt ud på vejen, og hvor mange har ikke, når de kom til den korsvej, hvor døden stopper dem, måttet 

møde op foran den åndelige verden som om de var fremmede, uden at kende vejene, lovene og pligterne i 

den åndelige verden, som er åndens sande hjem! Hvor har I dog været uretfærdige mod jer selv! 

52 I dag forklarer jeg jer min lære, så I kan omvende jer og i bevidsthed om det mål, I forfølger, gå 

ind på vejen til det sande liv. Og når døden så kommer for at befri dig fra kødet, vil din sjæl være i stand 

til at rejse sig og nå den åndelige verden uden at blive overvældet af forvirring, som er noget værre end 

døden. Når I ved alt dette, vil I kunne leve i den overbevisning, at I kun er forbigående på jorden, små 

børn, som har måttet gå igennem denne skole. Forbyd ikke jeres kød, der er ustyrligt og oprørsk, som det 

er, og had ikke at skulle udholde livet i denne verden, som I har betragtet som et bedragerisk paradis fyldt 

med fristelser og afgrunde. For dette kød, som I har som et middel til at leve på denne jord, vil ikke være 

en hindring for jeres åndelige udvikling opad eller for en dydig levevis, hvis I er i stand til at beherske dets 

svagheder, lidenskaber og prøvelser for kun at lade spiren af åndeliggørelse spire i jeres hjerter. Så denne 

jord og den natur, der omgiver mennesket, rummer nye lektioner og også hemmeligheder, som fremtidige 

generationer vil få kendskab til. 

53 Mesterens smerte vil ikke længere lindre menneskene, ej heller krige, der plager nationernes 

arrogance, ej heller elendighed, der renser menneskenes hjerte. Der vil blive givet andre hidtil ukendte 

lektioner til den tids folk, som jeg meddeler jer i dag. 

54 Velsign din smerte, tør ikke dine tårer væk i vrede, velsign dit brød, hvor sparsomt det end er. For 

uanset hvor langvarig din lidelse kan virke på dig her på jorden, vil du, når du først er i det åndelige liv, 

føle det som om det kun har været et minut, og du vil indse alt det gode, det har gjort dig. 

55 Himlen er en tilstand af fuldkommenhed. Jeg har forestillet jer den som en umådelig stor og 

blændende hvid by, som I skal indtage ved hjælp af jeres mod, jeres tro og jeres urokkelige vilje. Bliv 

soldater for denne sag! Foren jer alle sammen, der allerede har dette høje mål for øje, gå ufortrødent frem 

og vind kampe i livet, indtil det er lykkedes jer at få byen til at overgive sig til dem, der har erobret den 

med deres kærlighed. Den by er dit hjem, det hjem er det uendelige univers, hvor Skaberen bor sammen 

med sine børn. 

56 Bær mit ord i jeres hjerter og husk det i jeres kammerets ensomhed eller i naturens fred, husk det 

og udforsk det. Vær mine gode disciple. 

57 Til jer, som har haft den nåde at høre mig i denne form, siger jeg: Bevar mit ord, studer det, sæt det 

i praksis i jeres liv, for snart vil det ikke længere blive hørt. Jeg ønsker, at I, når dette sker, forbliver som 

mestre, der er solidt forankret i min lære, og ikke som forvirrede disciple eller som børn, der føler sig 

forældreløse. 

58 I dag kan du stadig kalde folk til at høre min manifestation; i morgen, når 1950 er forbi, vil de kun 

høre mine disciples og vidners stemme. 

59 Tvivl ikke på folk, uanset hvor stædige og fanatiske de end måtte være i deres religionsudøvelse. 

Alle sjæle er i en udviklingstrin, og for hver enkelt er det rette tidspunkt kommet til at modtage disse 

åbenbaringer. 

60 Disciple, forstå jeres opgave og accepter den med den kærlighed og lydighed, som Jesus 

accepterede sin skæbne med. Bed, vågen, drik lidelsens bæger med tålmodighed og bær dit kors med 

kærlighed. Velsign alt indvendigt og tilgiv dem, der har gjort dig ondt, fra hjertet og med handling. 

61 Salige er de, som under tårer siger til mig: "Mester, jeg lægger min smerte i dine hænder, din vilje 

skal ske for mig." Min vilje er, at I skal have Min fred, I tålmodige og fattige mennesker, men glem for et 

øjeblik jeres lidelser og bed for verden, bed for nationerne. Elsker hinanden! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 75  
1 I indser, at nu er det en passende tid til at forvandle jer selv til mine disciple. I forstår, at denne vej 

vil føre jer til det perfekte hjem, som I ikke kender, men som I ved eksisterer og venter på jer. Din krops 

øjne vil aldrig kunne se det, som kun din ånd kan se. Men der er stadig uendelige vidundere tilbage, som 

de kan nyde, og mens du beundrer dem, udbryder du: "Herre, hvor stor er din magt, hvor vidunderlig er 

din skabelse, hvor umådelig er din kærlighed!" - Sandelig, siger jeg jer: Stop ikke inden for grænserne af 

det, du kan se med dine dødelige øjne, for bag alt dette er der et fuldkomment og evigt liv. 

2 Prøv ikke at forestille dig, hvordan den Guddommelige Faders Hus vil være. Vent, indtil din ånd 

kommer til at kende den, når den når den ved at stige op gennem sine egne fortjenester. Jeg siger jer 

sandelig, at I ikke vil føle jer skuffede, for det er den guddommelige overraskelse, der er gemt som en 

belønning til ethvert Guds barn. 

3 Dette jordiske liv er forbigående og tjener dig som et trin til opstigning og som en smeltedigel til at 

nå det sande liv. Den lære, som jeg åbenbarer jer, vil vise jer vejen, så I gennem dette liv kan opnå lys og 

fred og frigøre jer fra de materielle lænker, som gør jer underlagt verden. Den, der allerede her forbereder 

sin ånd på denne overgang gennem sine kærlighedsgerninger for sine brødre, vil, når han træder ind i det 

åndelige rige, føle sig i sit sande hjem, i sit sande fædreland; han er ikke fremmed her. Men den, der 

træder ind i denne uendelige sfære uden at være forberedt, vil føle sig som en fremmed i et fremmed land. 

landet må føle. - Nogle tror ikke på dette liv, andre tror på det, men frygter det; men der er også dem, som 

længes brændende efter det på grund af deres utallige lidelser. Til disse sidste siger jeg: "Ønsker du ikke at 

gå ind i det åndelige liv, blot fordi du tror, at du i det vil finde befrielse fra dine lidelser; for jeg lover dig 

noget mere end det i denne tilværelse. Hold ud, udhold din smerte, bed og mediter, og afstanden, der 

adskiller dig fra mig, vil blive kortere. Din gråd i denne verden er ikke evig, jeg har ikke skabt dig for at 

pålægge dig en tung pine. Forstå, at enhver smerte har en årsag, og at denne årsag er en eller anden 

ufuldkommenhed hos dig selv. Derfor skal du drikke indholdet af dette bæger, som vil afsløre mange 

lærdomme for dig. Tænk over alt dette, før Min stemme kalder dig væk til det hinsides. 

4 Således taler jeg til hele menneskeheden. Men til mine disciple siger jeg: I skal være mine modige 

soldater, dem, der efterlader et spor af kærlighed bag sig og bærer fred, broderskab og god vilje som deres 

banner. Gennemskue Min lære, så du ikke bliver forvirret af de mange teorier og lærdomme, der findes i 

verden i dag. Men hvis nogen i sidste ende kommer på et sidespor, er det et tegn på, at han ikke har 

forstået mit ord. Derfor siger jeg til jer: Undersøg mit ord kritisk, hvis du vil, men lad ikke vinden føre det 

væk. Bevar det i jeres hjerter, husk det i jeres ensomhed, og gentag det i freden i den åbne luft, og I vil føle 

mit nærvær, min kærlighed og min barmhjertighed på ny. 

5 Hvem vil blive mestre i min undervisning? - Forstå, at I skal undervise ikke alene med ordet, men 

også med gerningerne, for de vil være det første, I skal vise verden. Menneskeheden er træt af ord. Er det 

et offer for at opfylde den lov, som din Herre har lært dig? I hans tid sagde jeg til jer: "Elsker hinanden, 

som jeg har elsket jer." Og Elias har nu sagt til jer: "Elsk jeres næste og elsk jeres brødre igen, og I vil 

modtage min 

Fader i al sin herlighed." 

6 I udgør et folk eller snarere et fællesskab af åndelige væsener, i hvis midte jeg har åbenbaret mig 

selv nu og til alle tider. 

7 Den Messias, som profeterne forudsagde og som patriarkerne håbede på, den Mester, som gav sit 

ord og sit liv til verden og lovede at vende tilbage, er den samme, som i dag er dukket op i dette folks 

ydmyghed, usynlig for det materielle øje, men fuld af herlighed og majestæt for jeres ånd. Jeg er ikke 

kommet for at skade dig ved at bebrejde dig den måde, du engang behandlede mig på. Kunne Gud ikke 

have forudset den skæbne, der ventede ham, da han blev menneske? Sandelig, siger jeg jer, Faderen har 

frivilligt givet dette offer af kærlighed til jer. Han vidste, selv før han kom, at korset ventede ham, og han 

vidste også, at hans offer ville give dig den perfekte lektion i den reneste kærlighed og vise dig vejen til at 

opnå tilgivelse for dine synder. 

8 Forstå, at jeg er den trofaste vogter, som våger over alle, både de retfærdige og synderne. Som 

tyven, der venter på natten for at overraske den sovende, går jeg ind i dit hjerte. Derfra tager jeg kun 

smerte med mig og efterlader jer Min Fred som bevis på Min Tilstedeværelse. Lær at føle Mig i 
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begivenhederne i dit materielle liv. Føl Mig, når I sidder omkring bordet for at spise jeres brød. Sandelig, 

siger jeg jer, i det øjeblik er jeg til stede. Spis i fred, så er det mig, der uddeler jeres brød - brød af 

harmoni, fred og velsignelse. 

9 Hvor den guddommelige ånd lider, når han finder uenighed, ond vilje og mangel på kærlighed i 

familierne! Når du vender tilbage til kærlighedens vej, vil du straks føle freden fra mit nærvær. 

10 Min undervisning er meget detaljeret, så du kan absorbere noget af det. Når de, som I kalder 

udlændinge, kommer til denne nation og hører om denne åbenbaring, vil de nysgerrigt spørge mig: "Herre, 

hvorfor elsker du denne nation så højt og har begunstiget den gennem din lære?" Hertil vil jeg svare dem: 

"Jeg elsker det lige så meget som I og hele menneskeheden. Men ikke alle af dem ville have forstået mig i 

den form, som jeg gav mig selv til kende - I skal ikke betragte dem som fremmede, I skal sætte dem til 

bords og tale med dem, for blandt disse hjerter er der dem, der vil bringe mit ord til andre folkeslag. De vil 

så på deres vej og kæmpe som gode soldater. Men når først kampen er slut, og freden viser sig som en 

guddommelig regnbue på himmelhvælvingen, vil en åndelig lovsang bryde ud fra alle Mine børn, som har 

været på forskellige steder på jorden, men som er forenet i bøn og kamp. Denne lovsang vil være den, der 

lyder: "Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden til alle mennesker af god vilje." 

11 I dag er I stadig som børn, der har brug for deres Faders kærlighed. Det er derfor, at jeg overøser 

jer med mine kærtegn, for jeg er jeres Fader. Jeg trænger ind i dit hjerte og kender alt, hvad du har i det. 

Ingen kan have hemmeligheder for mig, for jeg bor i jer. 

12 Da du knap nok var begyndt at høre dette ord, var din tros flamme svag og dens lys lille. Men 

efterhånden som I gradvist har forstået Min lære, er jeres tros lys blevet til en flammende fakkel. 

13 Sandelig, siger jeg jer, kun med tro og med et urokkeligt ønske om at opfylde min lov vil I være i 

stand til at krydse denne ørken som det stærke Israel fra den første æra. 

14 Træk dig ikke tilbage fra livets prøvelser, og kast ikke min lære ud i vinden, for den former din 

sjæl. 

15 De stærke vil være dem, der bærer det bedste vidnesbyrd om Min manifestation og Min sandhed. 

De svage vil søge efter en måde at foregive, at de opfylder deres mission, mens de i virkeligheden ikke 

vidner om kærligheden og barmhjertigheden i Min lære med deres gerninger. 

16 Der er stadig nogle år tilbage, hvor I kan fortsætte med at høre denne undervisning, så I vil være 

behørigt forberedt på at videregive Min undervisning, når Mit (talte) Ord er forbi. 

17 Selv nu fortæller jeg jer, at I ikke er mere end nogen anden, at den tro, I har næret på at være en 

nation af privilegerede væsener, er en fejltagelse, for Skaberen, i sin fuldkomne kærlighed til alle sine 

skabninger, privilegerer ikke nogen. Jeg fortæller jer dette, fordi I i morgen skal I for jeres brødre 

præsentere den Lære, som jeg har bragt jer i denne tid, og jeg ønsker ikke, at I skal fremstå for dem, der 

kommer efter jer, som overlegne væsener, og det skal heller ikke fremstå som om, at fortjeneste har gjort 

jer værdige til at være de eneste, der har hørt mit ord. 

18 I bør være forstående, ydmyge, enkle, ædle og barmhjertige brødre. 

19 Du skal være stærk, men ikke overmodig, så du ikke ydmyger de svage. Hvis I har stor viden om 

Min lære, må I aldrig prale af jeres viden, for at jeres brødre ikke skal føle sig mindreværdige ved siden af 

jer. 

20 I skal være klar over, at alt det, I har samlet i jeres hjerter, ikke er blevet givet til jer for at hamstre 

det, men for at gøre Min sandhed kendt for jeres brødre, hvoraf hver arbejder har fået tildelt et antal af 

Mig. 

21 Hvorfor gentage for jer selv ved hver eneste lejlighed, at alt det gode, I gør, vil være til gavn for 

jeres sjæl? 

22 Du må ikke nære egoistiske ønsker og kun tænke på din frelse og din belønning; for din skuffelse 

vil være meget smertefuld, når du kommer ind i det åndelige, fordi du vil opdage, at du i virkeligheden 

ikke har fortjent nogen belønning. 

23 For at I bedre kan forstå, hvad jeg vil sige til jer, giver jeg jer følgende eksempel: Der er og har 

altid været mænd og kvinder, som har gjort det til deres opgave at gøre velgørende gerninger blandt deres 

brødre, og alligevel kunne de, da de kom til mig, ikke vise mig nogen fortjeneste for deres åndelige lykke. 

Hvad var årsagen til dette? Kan I forestille jer, at de havde været ofre for uretfærdighed fra deres fars side? 

Svaret er enkelt, disciple: de kunne ikke høste godt for sig selv, fordi deres gerninger ikke var oprigtige. 
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For når de rakte hånden ud for at give noget, gjorde de det aldrig af ægte barmhjertighed over for den, der 

led, men de tænkte på sig selv, på deres frelse, på deres belønning. Nogle var drevet af egeninteresse, 

andre af forfængelighed, og det er ikke sand barmhjertighed, for den var hverken følelsesmæssig eller 

uselvisk. Jeg siger jer, at den, som ikke har oprigtighed og kærlighed i sig, sår ikke sandheden, og han får 

heller ikke løn. 

24 Tilsyneladende velgørenhed kan give jer mange tilfredsstillelser på jorden, som kommer fra den 

beundring, I vækker, og den smiger, I modtager; men den tilsyneladende velgørenhed når ikke Mit rige, 

kun den sandfærdige når det. Der vil I alle gå hen uden at kunne skjule den mindste skændsel eller 

uærlighed. For før I kan træde frem for Gud, skal I have lagt gallakapperne, kronerne, insignierne, titlerne 

og alt det, der tilhører verden, til side for at træde frem for den øverste dommer som simple sjæle, der 

aflægger regnskab for Skaberen for den opgave, der er blevet dem betroet. 

25 Forstå, at I er det folk, der har vandret rundt siden den første æra. Foren jer nu i én vilje, så vil I 

være i stand til at opleve Mine mirakler og sige: Gud har tilgivet os, og Herren oversvømmer os med sin 

kærlighed. 

26 Nogle af jer kommer her i et barns jordiske klædedragt, andre i en ungdoms eller jomfrus 

klædedragt, og andre igen i en gammel mands klædedragt. I disse kroppe er det kun mit blik, der kan 

opdage dig. 

Jeg alene kender den byrde, som hver enkelt bærer, og den forsoning, som han opfylder. De tidsler, der 

har boret sig ind i dine fødder, er kun jeg der ser dem, og det er min kærlighed, der fjerner dem for derefter 

at helbrede dine sår. 

27 Jeg ønsker, at mit ord, som I vil modtage indtil 1950, skal forene jer alle, og at det ikke er smerte. 

Men så længe I siger: "På et sådant sted er det ikke sandhed, hvad der bliver udleveret", vil I i jeres hjerter 

nære frøene til splittelse og uenighed. Din arrogance og din forfængelighed får dig til at føle dig overlegen 

i forhold til de andre (broderskaber) og først; men på denne måde tager du ikke den Guddommelige 

Mester som dit forbillede. Ordet, som er ét med Faderen, blev menneske af kærlighed til syndere, men I er 

ikke i stand til at forkaste jeres arrogance, jeres falske selvopfattelse, for at elske jeres brødre, som jeg har 

lært jer. 

28 For at gøre Mig selv kendt for dette folk måtte Jeg gøre Min stemme hørbar materielt ved at bruge 

en menneskelig stemmebærer, som ikke engang er ren af sind og hjerte. I dømmer jeres brødres 

handlinger, og hvis I finder dem ufuldstændige, afviser I dem og tager afstand fra dem. Men jeg spørger 

dig: Er det den undervisning, jeg har givet jer? Jeg har sagt til dette folk: "Stå op og gå!" Men det liv, jeg 

har givet den, skal den hellige sig til kærlighed og tjeneste for sin næste. Men I har ikke forsøgt at leve 

efter Lammets mildhed, I er halsstarrige, hårdhjertede, og derfor er der strid og splittelse i jeres midte, så I 

ligner de folkeslag, der er i krig. Husk, at jeg sagde til dig: Døm ikke din broder, for din Gud og Herre skal 

komme til sin tid for at dømme dig. Efterlign ikke mænds dårlige eksempler, men opfør dig som din 

Mester. I har et perfekt eksempel til at lære jer på jeres udviklingsvej mod den forjættede by, hvor jeres 

Faders kærlighed venter på jer. 

29 Ønsker I, at de profeter fra den første æra skal dukke op blandt jer, som advarede jer på gader og 

pladser med ve-råb, så I skulle omvende jer og angre jeres overtrædelser? Sandelig, siger jeg jer, I ville 

tro, at de er vanvittige og ikke tro på dem! Men nogle vil rejse sig og tale til folkemængderne ved portene 

til kirkerne og de steder, hvor folk samles for at tilbede mig, og de vil afsløre afgudernes falskhed og 

forkynde den tilbedelse, som Gud ønsker af sine børn. 

30 Her blandt jer har enhver stemmebærer, åndeligt instrument eller seer været en profet. Deres 

stemmer, forenet som én, har rejst sig for at lære dette folk vejen (til frelse) gennem bøn, udøvelse af 

barmhjertighed og tilbedelse af Gud ved hjælp af jeres kærlighedsarbejde for jeres brødre. Hvordan kan 

det være, at I nogle gange afviger fra stien, selv om den er mærket med den guddommelige kærligheds 

blod? Er det muligt, at I forveksler det med de stier, som mennesker har markeret med blod fra 

brodermord? 

31 Din samvittighed ved, hvor meget grund jeg har til at tale til dig på denne måde. Men dit hjerte 

modstår og tror, at jeg taler til dig med overdreven hårdhed. Så spørger du mig med anger og tårer, om du 

hører til dem, der forlader denne vej plettet eller som fylder deres brødres hjerte med smerte? Jeg siger jer, 
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at I ikke skal gå vild, for min vej er klar og lysende, og den, der åbner sine øjne og søger den, vil snart 

finde den. 

32 Jeg vil afslutte mit ord, og senere vil folk komme fra fjerne lande for at spørge dig, om det er 

sandt, at Gud er kommet til dig og har talt til dig som Mester. Hvad vil du så svare, og hvad vil dit 

vidnesbyrd være? 

33 I lang tid har jeg banket på døren til dit hjerte, og det er derfor, jeg sagde, at jeg er dig nær; men du 

har ikke åbnet dørene, så jeg kan komme ind og bo i dig. Jeg er blevet udenfor og har fortsat med at banke 

tålmodigt på. 

34 En af de mest alvorlige karakterfejl er hykleri. Tal ikke højt om kærlighed, så længe du ikke er i 

stand til at elske Mig i dine medmennesker. Hvor mange af dem, der fordømte Judas' kys, vil ikke indse, at 

de gav deres bror et falsk broderskabskys og forrådte ham i ryggen! Hvor mange af dem, der siger, at de 

tjener de nødlidende, ser jeg bringe lys, sandhed og velgørenhed i bytte for penge? - Hvorfor handlede du, 

da nogen skræmte dig med sine spørgsmål, som Peter i hans svage øjeblikke, idet du fornægtede Mig og 

bekræftede, at du ikke engang kendte Mig? Hvorfor frygter du "menneskelig retfærdighed" og ikke min? 

Men sandelig, siger jeg jer, mellem den guddommelige retfærdighed og jeres synder står Marias forbøn, 

jeres himmelske Moder, som altid går i forbøn for jer. 

35 Jeg lærer jer at lede folkemængderne, selv om jeg allerede i den Anden Tidsalder har vist jer, 

hvordan I kan lede dem, uden at de bliver trætte - nemlig ved at genoplive dem gennem mit ords 

venlighed, ved at give dem næring i ørkenen og ved at udføre mirakler for at vække troen i deres hjerter. 

36 Jeg har fortalt jer, at med året 1950 vil min forkyndelse slutte, som jeg har haft med jer gennem 

stemmebærernes sind. Men ligeledes siger jeg jer, at før jeg afslutter det, vil der være stemmebærere, hvis 

sind jeg vil lukke før den angivne tid på grund af deres urenhed og mangel på åndelighed. Men dette vil 

blive gjort, så de ikke forvirrer nogen med en lære, som ikke indeholder Min sandhed. 

37 Mit lys oplyser, men det blænder ikke og forvirrer ikke. Jeg er sandheden. Gennemdrøft dette ord, 

så vil denne åbenbaring og din samvittighed fortælle dig, om det lærer dig det sande liv. 

38 Husk, at der er to tidsaldre, som menneskeheden har gennemlevet indtil nu: Den første, som blev 

oplyst af lyset fra viden om den guddommelige lov; den anden, som blev styrket af den guddommelige 

kærligheds lære, som jeg gav jer i Jesus. Allerede nu begynder en ny tid at sprede sine stråler over 

menneskene, og alligevel sår og høster de stadig ondskabens frø, ødelægger hinanden, skader hinanden og 

kæmper broder mod broder til døden. 

39 Århundreder og århundreder er gået, og alligevel bliver menneskene ikke trætte af at så og høste så 

meget ondt, og de er heller ikke blevet trætte af at få så mange tårer til at flyde, og de er heller ikke blevet 

trætte af at vande jorden med menneskeblod. Hvor meget bitterhed vil de tømme smertens bæger, for at 

det kan stoppe dem på deres ubønhørlige vej og føre dem tilbage til den sande vej? Din Fader ønsker ikke, 

at du skal drikke den gær, der er tilbage på bunden af bægeret. Men det er det, I stræber efter med jeres 

stolthed og jeres had. 

40 Kære folk, husk, at folk hungrer efter fred. Hvorfor forbereder I jer ikke på at bringe dem det gode 

budskab med jeres kærlighedsgerninger, så I kan opdrage dem til tro og sandt liv? Hvorfor ikke række 

dem en broderlig hånd, generøs og oprigtig, og opfordre dem til eftertanke og bøn? 

41 Du vil helt sikkert støde på arrogance hos videnskabsfolk, som tror, at de ved og kontrollerer alt, 

og som tror, at de har opdaget uendelighedens hemmelighed. Men med hvilken visdom og retfærdighed vil 

jeg plage dem, og dette vil være den tid, hvor dette folk, som allerede ved, hvordan man vidner om Min 

Lære, vil tale om Ånden, om evigt liv og om viden om åndeligt fællesskab med Gud. Hans stemme skal nå 

ud til jordens nationer, og dette vidnesbyrd skal være som et spirende frø, der falder på frugtbar jord. 

42 Mennesker vil åbne deres åndelige øjne for lyset. Men sandelig siger jeg jer, at før dette sker, skal 

de modtage mange besøg fra naturen, som vil forfærde og rystede menneskeheden. 

43 Når alt dette er sket, vil Guds ubarmhjertige retfærdighed vise sig og sætte en stopper for så stor 

vanhelligelse og så umådeholden stolthed. 

44 Når den hårde prøvelse er overstået, vil mange af dem, der havde glemt Mig, vende sig til bønnen, 

og mange, der troede, at det - for at opdage og kende naturens hemmeligheder - ville være nødvendigt at 

give afkald på al åndelig tro og ærbødighed over for Gud, vil indse deres fejltagelse. Mit lys vil 

overstrømme dem og give dem det, som deres fattige intelligens aldrig ville have opdaget. 
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45 Forskerne har været meget utaknemmelige, for de har glemt ham, der skabte alt det, som de er så 

stolte af i dag, og de tror, at de har opdaget det. 

46 Dumme og tåbelige har de også været, for de har været fyldt af stolthed og overlegenhed og troet, 

at de er trængt ind i viden om skabelsen, selv om de kun kender den overfladisk. 

47 Ingen kan trænge ind i Guds hemmelige råd, medmindre han finder det godt at afsløre noget af 

dets indhold for sine børn. Dette bør få dig til at forstå, at den, der ønsker at vide, hvad Herren gemmer i 

sin skjulte visdomsnest, må søge det gennem ydmyghed, kærlighed og åndeliggørelse. 

48 Den højeste viden er ikke forbeholdt mennesker med et højt udviklet sind, men for mennesker med 

en høj åndelig modenhed. 

49 Det ville være tilstrækkeligt, hvis I, dette ords vidner og tilhørere, ville give denne lære til kende, 

som menneskene ikke har tænkt over, og straks ville de, oplyst af deres ånd, gætte Min sandhed i jeres ord. 

50 Jeg har brug for mennesker af god vilje, modige og trofaste mennesker, der er følsomme over for 

udenlandsk smerte og nidkære i opfyldelsen af Min Lov, så de som Mine udsendinge krydser grænser, 

krydser lande og spreder kendskabet til dette Guddommelige Budskab - mennesker, der forklarer årsagen 

til besøgene, til Min retfærdighed, krigene, ødelæggelserne og smerten; som også viser den sikre vej til at 

finde fred og sundhed, hvad enten det er for sjælen eller kroppen. 

51 Fra dette folk skal der udgå hertalerne, profeterne for mit nye ord, arbejderne og såerne af denne 

kærligheds- og åndeliggørelseslære, og derfor skal der ske en renselse og dom blandt jer. 

52 Den åbenbaring af Min Ånd, som jeg lovede jer i den Anden Tidsalder, er den åbenbaring, som I 

nu er vidner til, folkens. Husk, at dens afslutning allerede er nær. Brug hver eneste af mine lærdomme, for 

efter 1950 vil de ikke længere blive hørt i denne form. Timen er fastlagt, og min vilje er uigenkaldelig. 

Hvis jeg ikke holdt mit ord, ville jeg ikke længere være jeres Fader, for jeg ville synke ned på samme 

niveau som de mennesker, der i dag styrker sig selv i en hensigt og i morgen forråder sig selv. 

53 I Guds råd kan der ikke ske nogen ændring, for da han kender fremtiden, kan han ikke fejle. 

54 Gud har forudset alting fra begyndelsen, med højeste retfærdighed og fuldkommenhed. 

55 Forstå, hvad jeg siger til jer, så I også kan være faste i jeres gerninger, som jeres Mester har lært 

jer. 

56 Jeg taler til jer om den strålende lyssky, som Mine disciple fra den Anden Tidsalder skuede i 

Betania, og som seerne nu har set. Sandelig, siger jeg jer, ikke engang de, der så Mig skille sig mellem 

skyerne, forstod betydningen af denne manifestation. De, der så Mig stige ned i ånden dengang, forstod 

heller ikke betydningen af denne "sky", før Mit Ord forklarede det hele for jer, og Mine åndelige 

budbringere gjorde det forståeligt for jer med deres detaljerede og klare ord. - Selv hos disciplene i den 

anden æra var der i de øjeblikke, hvor de så deres Mester komme op i himlen uden at forstå det, et åndeligt 

væsen til stede, som forklarede dem, at verden ville se denne Jesus, som de så svæve opad mellem 

skyerne, komme ned på samme måde, dvs. i ånden, i en ny tid. 

57 Denne nuværende manifestation er opfyldelsen af dette løfte, o folk. Hvis den måde, som jeg er 

kommet på, virker alt for uimponerende for nogen af mine børn, er det fordi de ikke har været i stand til at 

rejse sig åndeligt for at se det strålende lys, som min ånd oplyser den nye æra med. 

58 Også i den Anden Tidsalder følte mange mennesker sig skuffede, som drømte om den lovede 

Messias' komme, da de så Kristi simple ydre fremtoning, og derfor fornægtede de Mig. De var ikke i stand 

til at opdage tilstedeværelsen af himmeriges rige, lysets og sandhedens rige, gennem Jesu ydre fattigdom. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 76  
1 Det er en nådens dag for dig. Du kommer for at høre mit kærlige ord, som oversvømmer dit hjerte 

med kærlighed. I skælver af glæde ved tanken om, at I er forløbere for de generationer af mine disciple, 

som snart vil komme til jorden. Så bekender du over for Mig, at du er for klodset og for svag til at udføre 

en opgave, der er Mig værdig. I tvivler, fordi I ikke har forstået mig. Men jeg ville ikke sende dig ud på en 

så vanskelig mission, hvis jeg så dig så svag, som du er i øjeblikket. Min undervisning kommer ned til jer 

dag efter dag for at lære jer og styrke jer, så jeg kan sende jer i kamp, så snart I er stærke i jeres tro. 

2 Sandelig, siger jeg jer, hvis nogen mener, at syndere ikke er værdige til at blive frelst af mig, 

kender han mig ikke. Jeg ønsker ikke døden for nogen af mine børn, og endnu en gang er jeg klar til at 

ofre mig for at redde dem og føre dem til det sande liv. Forstå, at det ikke er muligt for et væsen - skabt til 

et bestemt mål - at være i stand til at få Skaberens vilje til at ændre sig. I blev skabt for at stige op til mig 

på sandhedens vej. Det er den vej, som menneskene har mistet gennem deres materialisme, og som jeg 

viser jer på ny gennem min kærlighed. 

3 Jeg vil få denne menneskehed til, ligesom Israels folk, at bryde slaveriets lænker og begive sig til 

foden af bjerget, hvor de vil høre min stemme, som vil vise dem vejen til det forjættede land. 

4 Jeg gav ikke hele menneskeheden nåde til at høre Mit Ord i denne tredje æra; Jeg gjorde det kun 

med dem, der kunne føle Mig i denne form og tro Mig. Denne manifestation, dette ord, skal tjene som 

forberedelse, så hele menneskeheden senere vil føle min tilstedeværelse i en enkelt form: den åndelige. 

5 Frygt ikke, folk, vær forvisset om, at i denne skæbnens time vil I ikke være alene; for naturen vil 

tale, og naturens kræfter vil bevidne og opfylde mine profetier, så menneskeheden kan vide, at dette er den 

tredje tid, den tid, hvor Helligånden manifesteres. 

6 Min retfærdighed vil komme over alle skabninger og berøre alle mennesker, ligesom Herrens engel 

kom over Egypten og udførte min dom, hvor kun de, der havde mærket deres dør med et lammeblod, blev 

reddet. 

7 Sandelig siger jeg jer, at i denne tid vil alle blive frelst, som våger og tror på Ordet og løfterne fra 

Frelseren, det guddommelige Lam, som ofrede sig selv for at lære jer at bede og med fuldkommen 

kærlighed opfylde jeres forsoningsopgaver, fordi Mit Blod vil beskytte jer som en kærlighedsmåtte. Men 

den, der ikke våger, den, der ikke tror, eller den, der bespotter, skal blive ramt, for at han kan vågne op fra 

sin sløvhed. 

8 Året 1950 nærmer sig, og snart vil dommens tid komme, som jeg taler til jer om, tiden for lysets 

kamp mod mørket. Forbered jer, folkens, se og bed, føl jeres brødres smerte. ser, hvordan legemer og 

sjæle bliver mere og mere syge; fulde af frygt for de farer, der lurer på dem, søger et fyrtårn til at oplyse 

dem og en balsam til at helbrede deres sygdomme. Jeg har forberedt jer til at være hyrder for disse fortabte 

får og bringe dem til mig for at rense deres sjæle, helbrede deres kroppe og bane vejen for dem, idet jeg 

indgyder dem kærlighed og retfærdighed, så de kan begynde et nyt liv. 

9 Mit lys er dukket op på denne jord og spreder sig overalt; det samler omkring Mig Mine børn af 

alle racer og trosretninger. I, som nu hører mit ord, har fået jeres åndelige gaver tilbage, I er helbredt og er 

fulde af styrke. Når menneskeheden først oplever disse begivenheder, vil den kalde jer for de nådige. De 

vil bede dig om at give dem lidt af denne sandhed, som jeg har åbenbaret for dig, og de vil ivrigt lytte til 

dine ord. Der er mange, som allerede burde læse denne bog, men som har udsat deres komme, og som vil 

komme, når Mit Ord er færdigt. Men til den tid skal I være forberedt, og I skal undervise dem med 

kærlighed, som jeg har lært jer. 

10 Frygt ikke for det mørke, som dine brødre lever i, ej heller for spedalskhed eller deres tunges 

sværd. De vil nærme sig dig, nogle modvilligt, andre med forståelse, og alle skal du kærligt instruere dem. 

Jeg har talt til jer med kærlighed, og mine ord har været en kærtegn og en trøst for alle mine børn. Jeg er 

kommet til store menneskemængder, og jeg er ligeglad med, at nogle tror på mine ord, mens andre 

benægter dem. Jeg har plejet det menneskelige hjerte uden nogen form for favorisering. Denne vanding af 

Min kærlighed vil gøre den frugtbar, og på kort tid vil menneskets liv blive forvandlet. Når Mit Ord er 

færdigt, vil I fortsætte med at være der som Mine disciple, og I vil følge Mine skridt og med jeres 

gerninger vidne om sandheden i Min lære. 
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11 Jeg ønsker at gøre jer til et stærkt folk, en kæmper, der overvinder forhindringer og når målet for 

sin mission for at vinde den høje belønning, jeg har lovet ham. Da jeg salvede jer, lod jeg jer kende jeres 

åndelige gaver, og I blev udrustet til den store dags arbejde. I skal ikke sætte disse åndelige gaver på 

prøve, men tro på dem og ikke krænke troen. Sæt mig ikke på prøve, for hvis du gør det, vil jeg altid vise, 

hvem jeg er! Men hvis jeg satte dig på prøve, ville du blive svag. 

12 Hvis I ønsker at helbrede de syge, så gør det i mit navn og udfør jeres opgave med ydmyghed. Når 

jeg gør slutningen på jeres brødre og søsters liv åbenbar, så bed mig ikke om at forlænge deres eksistens. 

Bliv vejledere for de sjæle, der er kaldt ud i det hinsides, og som jeg overlader til din barmhjertighed. Men 

hvis din opgave er at genoprette kroppens sundhed, føle din brors smerte og bruge dine åndelige gaver, 

rådgive og opmuntre, så vil din kærlighed udrette mirakler. 

13 Du anbefaler Mig de hjerter, som på grund af deres ufølsomhed ikke har accepteret Min 

undervisning. Bevæbn jer med tålmodighed, for hvis I har tro på mit ord, vil I så dette frø i alle hjerter, og 

jeg vil give de mennesker, der er betroet jer, de nødvendige beviser for deres overbevisning. 

14 Jeg ønsker, at I altid skal huske min undervisning, for jeg er ikke kommet for at tale i tomrummet, 

men for at sætte mit lys i jeres sind og hjerte. Husk: Hvis I ikke bruger min lære, vil mange sultne, som har 

ventet på mig i lang tid, gå tomhændede bort, fordi de ved, at jeg vil komme for at rette alle fejl. 

15 Mine udvalgte er klogt spredt ud i alle nationer, de har alle en mission fra mig at udføre. Nogle vil 

komme til dette land, tilsyneladende af materielle årsager: nogle vil søge arbejde, andre vil søge hvile. Jeg 

vil have jer til at være forberedt til den tid, til at være mine disciple allerede nu. Kun på denne måde vil 

Mit Ord finde tro - gennem det eksempel og den tro, som folket er i stand til at give sine brødre. 

16 Jeg er den Guddommelige Forvalter, som vil sende jer ud i rette tid for at sprede frøet. Men jeg 

ønsker ikke at høre følgende ord fra mine disciple: "Mester, du sagde til mig, at jorden var beredt og 

renset, men jeg fandt torne og sten, som jeg snublede over." 

Men jeg svarer dig: Jeg har ikke tilbudt dig en blomstrende vej, jeg har fortalt dig, at det er den samme vej, 

som Jesus gik i den anden æra, og efter ham alle hans disciple. 

17 I kan alle følge mig, fordi I er rene. Før jeg trak jer til mig, rensede jeg jer. Derfor er I værdige til 

at så min sæd i jeres brødres hjerter. Markerne er forberedt, for Elias' Ånd har været som en klokkeklang i 

denne tid og har vækket alle, der sov, til live. Han vækker jer, så I hører min stemme, og I lader ikke 

Mesteren tale ensomt i ørkenen. Alle I, der bliver forfrisket, når I hører mit ord, er blevet vækket af den 

åndelige hyrdes nåde. Sandelig, siger jeg jer, når jeg ser jer samles og lytte til mig, så er der glæde i mig, 

og når I ikke nærmer jer træet for at spise af dets frugt, så er der sorg i jeres Fader. 

18 Jeg er kommet for at forene jer med de mennesker, der længe har været spredt i verden; jeg ønsker 

at forene de tolv stammer for derefter at gøre dem til én og sende dem ud blandt menneskeheden med en 

fredsmission. Men når jeg ser utaknemmeligheden blandt disse børn, kan jeg kun føle smerte og sorg. 

19 Jeg overdrager dig det evige livs træ, hvis herlige søde frugt er sundhed, glæde og fred. Jeg har 

tilladt mennesker at plante forskellige træer og har set, at de fleste af deres frugter har været bitre, og at 

deres avlere har fået menneskeheden til at spise af dem. 

20 Mit ord er blevet mødt med din egoisme. Derfor har jeg sagt til jer, at I skal bringe det, jeg giver 

jer, til jeres brødre. Men I ønsker kun at genopfriske jer selv med Mine manifestationer uden at påtage jer 

pligter over for andre. Men Mesteren har ikke kaldt dig for at lære dig ubrugelige ting, han har bedt dig 

om at lære denne guddommelige lektion, så du senere i dit liv kan bruge den ved at anvende den på din 

næste. Jeg afslører for dig i dette øjeblik, at din ånd har en gammel gæld til alle, der kommer til dig med 

en lidelse, et behov eller en anmodning. Tænk på, med hvilken kærlighed jeg placerer dem på jeres livsvej, 

så I kan opfylde jeres bod ved at gøre dem til genstand for jeres velgørenhed. 

21 I lang tid har jeg talt til jer om at danne en ny gruppe af apostle i dette folks skød. Slægt efter slægt 

har hørt mit ord, og alligevel opdager jeg ikke dem, som med deres standhaftighed er søjler i mit tempel. 

22 Året 1950 vil komme overraskende hurtigt for jer, og hvis I ikke længere hører mit ord, vil I føle 

jer som forældreløse. 

23 Min retfærdighed må plage jer, indtil I forstår, at I må forene jer og danne et folk fuld af harmoni 

og broderskab. Disse tider nærmer sig, og nu hvor der stadig er tid til at forberede jer, siger jeg jer kærligt: 

vent ikke som sovende, indtil den time kommer. 



U 76 

125 

24 Foreningen (af de forskellige samfund) forekommer dig vanskelig og umuliggør din forsoning og 

dit broderskab med alle jordens folk. Men sandelig, siger jeg jer, vil folk endelig erkende og elske 

hinanden. 

25 Når folk underkaster deres frie vilje deres samvittighed og arbejder i harmoni med den 

guddommelige vilje, vil de føle, at livets byrde bliver lettere, og at intet trætter kroppen eller sjælen. 

26 Hvor Faderen dog længes efter, at I alle skal føle jer som børn over for mig og ikke som 

anklagede! Hver gang I forlader jorden og præsenterer jer for Mig for at aflægge regnskab for opfyldelsen 

af jeres livsmission, føler I jer tynget af den anklage, som jeres samvittighed giver jer. Men nu er det tid 

for jer at synge en sang af triumf og glæde ved jeres ankomst til det hinsides, for I kan sige til jeres Fader: 

"Herre, alt er fuldbragt!" 

27 Hvis vejen havde været bred, ville hele menneskeheden allerede have nået bjergtoppen. Men da 

vejen har været fuld af prøvelser og porten snæver, har det været nødvendigt at erhverve sig fortjeneste for 

at kunne komme videre på den. 

28 Det er umuligt for jer at have en idé i denne verden om, hvad eller hvordan mit rige, himlen og 

herligheden er. Jeg ønsker, at I skal være tilfredse med at vide, at det er en tilstand af fuldkommenhed for 

sjælen, hvorfra den oplever, føler og forstår åndens vidunderlige liv, som I i øjeblikket hverken kan forstå 

eller forestille jer. 

29 Jeg fortæller jer, at ikke engang de sjæle, der lever på højere planer end det plan, I befinder jer på, 

kender virkeligheden af dette liv. Ved du, hvad det vil sige at leve "i Faderens skød"? Først når man bor 

der, kan man vide det. Kun en vag anelse, en svag antydning af dette mysterium rører dit hjerte som et 

incitament på din udviklingsvej. 

30 Kom til Faderen ad kærlighedens smalle vej, som er barmhjertighed, som er tilgivelse, som er 

ydmyghed, og du vil tage hans sorg fra ham. 

31 Folk, jeg har set jer græde over verden. Vær velsignet! Dit hjerte er begyndt at føle den fremmede 

smerte. Jeg har set jer løfte jeres tanker til mig i nattens stilhed for at bede mig om fred og balsam for 

menneskeheden. Sandelig, siger jeg jer, I ved ikke, hvor meget der bliver givet til verden gennem jeres 

bøn! 

32 Vær ikke bekymret, hvis du i dette liv ikke oplever resultatet af dine bønner og dine tårer for dem, 

du ikke engang kender. Smertens mejsel glatter dit hjerte, og mit ord bevæger dig til velgørenhed i hvert 

øjeblik. I dag forstår I den magt, I har gennem tankens evne, såvel som gennem andre evner, I ikke har 

kultiveret indtil nu. I dit indre findes et liv, som stadig er ukendt. 

33 Kan I forestille jer den smerte, som en ånd føler, når den ved sin tilbagevenden til den åndelige dal 

indser, at den ikke har været i stand til at opfylde sin opgave i verden og heller ikke har været i stand til at 

afsløre sine evner og kvaliteter over for kødet? I denne tid giver jeg jer min lære på ny, selv om jeg 

allerede har givet jer den i den undervisning, jeg gav jer i den anden æra, men I kunne ikke forstå den 

dengang. Alt det, du ikke helt kunne forstå, betragtede du som et mysterium og lagde et slør over det. Det 

er dette slør, som jeg nu river af med mit lys, så mysterierne kan vise jer deres sande natur. 

34 Det er derfor, jeg sagde til dig, at du ikke har erkendt tankens kraft. I dag fortæller jeg jer, at 

tanken er stemme og hørelse, at den er våben og skjold. Den skaber og ødelægger. Tanken forkorter 

afstanden mellem dem, der er langt fra hinanden, og finder dem, hvis spor den har mistet. Kend dine 

våben, før kampen begynder. Den, der ved, hvordan man forbereder sig, vil være stærk og uovervindelig. 

Det vil ikke være nødvendigt for dig at bruge mordvåben. Dit sværd skal være ren og højlydt tanke og dit 

skjold tro og kærlighed. Selv i stilhed skal din stemme lyde som et budskab om fred. 

35 Det er den undervisning, jeg nu lærer jer, og sandelig siger jeg jer, at mine ord ikke vil gå tabt, 

ligesom ikke en eneste dråbe af det blod, der blev udgydt på Golgata, var ubrugelig. Jeg tager kun et par 

øjeblikke af den tid, jeg har givet jer til jeres materielle liv, hvorigennem I kan opnå evigt liv. Disse 

øjeblikke er uvurderlige. 

36 Jeg bad dig ikke engang om at tro på mig, da du fandt vej hertil. Det var mig, der gik forud for jer 

og gav jer beviser ved at helbrede jeres fysiske sygdomme, give jeres ånd fred, eller noget I troede var 

uopnåeligt. Derefter, da I troede på mig og trofast helligede jer opfyldelsen af min lov, gav jeg hver enkelt 

sin opgave, så han ikke skulle afvige fra stien, og så han kun skulle tage på sig, hvad der tilkommer ham, 

og give sine brødre barmhjertighed og kærlighed, som jeg har gjort mod jer. 
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37 Tror du, at alle, der underviser, er mestre? Tror du, at alle, der kalder sig Guds tjenere, er mine 

udsendinge, eller at jeg har givet dem den opgave, de udfører? Tror du, at alle, der regerer, styrer og 

befaler i verden, har de nødvendige færdigheder til at udføre denne opgave? Nej, folkens! Hvor få er ikke 

dem, der udfører den mission, som er blevet betroet dem i sandhed! Mens nogle griber en position, der 

ikke tilhører dem, ser de, der burde besætte den, sig selv ydmyget og nedværdiget. - Jeg, som er jeres Gud, 

måtte komme for at tilbyde jer åndeligt fællesskab, og jeg, som er jeres konge, måtte komme for at regere 

jer, for at fremme jeres sjæl på evolutionens vej. 

38 Tidligere samlede du kun ord, som ingen lærte dig at forstå eller fortolke, og som kun forvirrede 

dig. Hvem af jer - efter at have modtaget Mit Ord som et frø og den frugtbare dug fra Mit Lys, som 

forklarer ham alt - tror stadig på helvedes evige ild? - Ingen. I dag ved du, at det ikke skal være frygten for 

straf, der får dig til at adlyde min lov, men din kærlighed, der er født fra dit hjertes dybeste bund. De tider, 

hvor din sjæl skælvede foran en frygtelig og ubarmhjertig Guds retfærdighed, er forbi. Det, som jeg 

tidligere har åbenbaret jer billedligt, er blevet misfortolket. Jeg vil gerne have, at du skal vide følgende: 

Når det lykkes samvittigheden hos en synder at vende sjælen fra dens tilknytning til materien og viser den 

alle dens fejl, vil forståelsen af dens utaknemmelighed bringe den til anger, og den skam, den lider, vil 

være så stærk, at den falske idé om en materiel ild som sjælens rensende element i sammenligning hermed 

vil virke svag for dig. 

39 Samvittigheden er Guds lys, og dette lys er kærlighedens ild, som fortærer al urenhed. Se, dette er 

den "ild", hvori sjælen smeltes for at genopstå fuld af lys. 

40 Jeg fortæller jer også, at ligesom der i samvittigheden findes den ild, som ikke er en materiel ild, 

findes der også mørke og opgivenhed i sjælen, som ikke er som den, I har i verden, og heller ikke som 

den, I forestiller jer. 

41 Hvordan kan du tro, at de dødes kroppe vil opstå på dommedag og forenes med deres sjæle for at 

komme ind i Guds rige? Hvordan kan du på denne måde fortolke det, som du har lært på andre 

tidspunkter? 

42 Kødet er af denne verden, og det forbliver i den, mens ånden rejser sig frit og vender tilbage til det 

liv, hvorfra den kom. "Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af min Ånd, er ånd." "Kødets 

opstandelse" er sjælens genfødsel, og hvis nogle tror, at dette er en menneskelig teori, og andre af jer tror, 

at det er en ny åbenbaring - sandelig, siger jeg jer, jeg er fra menneskehedens begyndelse begyndt at gøre 

denne åbenbaring kendt for verden! I kan finde beviser på dette i Skrifterne, som er et vidnesbyrd om mine 

gerninger. 

43 Men i denne tid er denne åbenbaring kommet til jeres ånd, mens den var på et højere 

udviklingsstadie, og snart vil den blive retfærdigt accepteret som en af Skaberens mest retfærdige og 

kærlige love. Afvis den idé, du havde om "Dommedag"; for det er ikke en af dine dage, for det er en 

tidsperiode, og "verdens ende" er ikke den planet, som du lever på, men enden på det selviske liv, du har 

skabt på den. 

44 Sandelig, siger jeg jer: Du lever allerede i dag i 

Herre", så er du allerede under hans dom. De levende og de døde bliver nu dømt, tidligere og nuværende 

gerninger bliver vejet på disse vægte (af dommens vægt). Åbn jeres øjne, så I kan blive vidner til, at den 

guddommelige retfærdighed gør sig gældende overalt. 

45 Lige nu må du forblive stærk, for stormen er udløst, og fristelserne ligger på lur for dig ved hvert 

eneste skridt. Forlad Sodoma og Gomorra - syndige byer - og vend ikke jeres ansigter tilbage, for de 

inviterer jer (til at blive), og da I allerede har frigjort jer, så lad jer ikke synke tilbage i deres skød, for det 

kan være, at I bagefter ikke længere vil have kræfter til at skille jer fra dem. Gå uden at tøve mod fredens 

by, den by, som vil slå sig ned i dit hjerte, når tiden er inde. 

46 Hvor længe vil dommen vare? - I ved det ikke, men sandelig siger jeg jer, at tiden for rensning vil 

blive forkortet af Min Guddommelige Barmhjertighed. - Til jer gamle, som er dybt bedrøvede, fordi jeres 

sind fortæller jer, at I ikke længere vil opleve Min Lovs sejr på jorden, siger jeg i sandhed: Hvem kan med 

sikkerhed sige jer, at I ikke vil vende tilbage til verden for at være vidne til Mit Riges komme og for at 

tage endnu et skridt på evolutionens vej? Til dem, der ikke vender tilbage, siger jeg, at jeg fra det hinsides 

vil lade dem se min retfærdigheds sejr, og disse væseners stemme og tilstedeværelse vil kunne mærkes på 

jorden. 
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47 Jeg har givet jer en ny lære. Med den har jeg ødelagt fejlagtige ideer, fordi I havde fortolket 

tidligere lærdomme på en jordisk-materiel måde. Indse, at jeg taler til dig i forskellige former. Jeg 

præsenterer den samme undervisning for jer på forskellige måder, så der ikke er nogen tilbage, som ikke 

forstår mit ord. Husk, at hos alle dem, der lytter til mig, har hverken ånden eller sindet den samme 

udviklingsgrad. Jeg ved, hvad alle har brug for; derfor menneskeliggør og begrænser jeg mit ord, indtil jeg 

gør det forståeligt for alle og enhver af mine børn. 

48 Efter at jeg har givet jer Min instruktion, og for at I kan drage de rigtige konklusioner af den, og 

for at jeres fortolkning er korrekt, sender jeg jer Mine åndelige budbringere, budbringere og fortolkere af 

Mit Ord, så de hjælper jer i jeres studier, og så I kan finde meningen med Mine åbenbaringer. 

49 Jeg ønsker, at du skal forstå vigtigheden af at studere og forstå mit ord, for hver udtalelse 

indeholder enten en åbenbaring eller en profeti, en dom eller en instruktion til din ånd. 

50 De, der giver Mit Arbejde den betydning, det har i denne tredje æra, og som fordyber sig i studiet 

af Mit Ord, vil se blomstringen og udfoldelsen af mange gaver, som var skjult i deres væsen. Salige er de, 

der vågner ved deres Herres røst, for når de går i gang med at udføre deres opgave, vil de indse, at de ikke 

er udstødte eller elendige, som de havde troet, og de vil desuden lære, at de aldrig er blevet glemt af deres 

Fader. 

51 De, der af dårskab, vantro eller materialisme ikke udvikler deres åndelige gaver og evner i denne 

tid, vil opleve at blive overvældet af de store begivenheder og de besøg, der er bestemt til at ske i denne 

periode. Derfor siger jeg til jer: Gør jer klar, se og bed, væk menneskeheden! 

52 Har du observeret din åndelige opvågnen? Er du overbevist om, at du virkelig har sovet? Så gør 

med jeres brødre, hvad Mit Ord har gjort med jer, og I vil være i stand til at indlede dialogen fra ånd til 

ånd. 

53 Når du taler om Mig og vidner, så tal klart og tydeligt, så du ikke forvirrer nogen. Er jeg kommet 

skjult bag hemmeligheder eller indhyllet i mørke? 

Jeg er ganske vist kommet i ånd, usynlig for jeres menneskelige øjne, men ånd betyder ikke mystik eller 

mørke, men lys, sandhed og klarhed for den, der forstår at observere uden fordomme og at undersøge med 

god vilje. 

54 Jeg lader dette folk, som har været vidne til Min manifestation gennem det menneskelige 

intellektorgan, vide det: For at den tid, som den har brugt på dette studie, og den kamp, som den har 

kæmpet for at forblive fast blandt mennesker, kan bære frugt i morgen, som er dens fortjeneste værdig, når 

dette ord ikke længere lyder gennem stemmebæreren, skal den i sit hjerte have opsamlet al Min lære, så 

den kan være i stand til at vidne om denne sandhed. 

55 Mit folk siger til mig i deres hjerter: "Mester, i mange år har vi hørt dit guddommelige ord uden at 

det er lykkedes os at trænge ind til kernen af din lære. Hvordan kan vi så i de få år, hvor vi stadig kan høre 

dig, opnå den udrustning, som du kræver af os?" Men jeg siger jer, at hvis I ikke er nået så langt som til at 

forstå min åbenbaring, er det kun fordi I har manglet den indre samling og eftertanke til bedre at forstå den 

lære, jeg har givet jer indtil nu. 

56 Jeg ønsker at give dig en nåde, hvorigennem du kan gøre dig til din egen al den visdom, som jeg 

har givet dig i mit ord. Men tro ikke, at denne nåde består i en forlængelse af mit ophold hos jer. Nej! 

Hvad skulle det nytte at blive længere, når jeg har fortalt dig alt og lagt det i journalen? Den nåde, som jeg 

taler til jer om, vil komme til jer straks efter at mit ord holder op med at lyde i 1950. Så vil jeg give jer tid 

til at hellige jer læsningen af de utallige lærdomme, jeg gav jer. I vil hengive jer til en dybtgående 

overvejelse og undersøgelse, som vil hjælpe jer med at opdage alt det åndelige indhold, som Ordet udgød 

over mennesker i sin forkyndelse. 

57 Gennem dette studie vil I gradvist åndeliggøre jer selv og øge jeres viden og udrustning. Så vil I 

glædeligt udbryde: "Herre, vær velsignet, for du har givet os mulighed for at bruge den rigdom af lys, som 

du har bragt os, og som allerede er forsvundet fra vores hjerter". 

58 Dette er det tredje testamente om den enbårne Gud, som har givet sig selv til kende for 

menneskeheden i tre forskellige former for åbenbaring og i tre forskellige tidsperioder. 

59 I kan ikke benægte, at i den tid, hvor jeg manifesterede mig, var mine nådegaver hos jer, selv om 

min retfærdighed også var til stede. Alt dette har hjulpet jer til at forstå, at det virkelig var en 

guddommelig åbenbaring, og at det er sikkert, at en ny tidsalder er begyndt for menneskeheden. 
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60 O velsignede nationer, selv om I ikke føler Mit nærvær, og I ikke er klar over, at I er trådt ind i den 

nye æra, som er en æra af lys og retfærdighed, giver jeg jer Min kærlighed, Min tilgivelse og Min 

velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 77  
1 Velkommen, elskede arbejdere, I, som har forvandlet jer til mine ledsagere i kamp og arbejde. 

2 Med glæde tilbyder de mig frugten af deres arbejde, som har taget dette kors på sig med kærlighed, 

for de er glade for at vide, at de tjener jeres Fader. Andre kommer til Mig triste og nedtrykte; det er dem, 

der, da de hørte kættere, forrædere eller troldmænd blive kaldt efter sig på gaden, blev grebet af frygt og 

skam, og siden da har de skjult sig for deres medmenneskers blikke, og når de endelig taler om Mit værk, 

gør de det kortfattet, med frygt og usikkerhed. Hvilken frugt vil disse frygtsomme hjerter være i stand til at 

frembringe, og hvilken fred kan viden om at være disciple af denne lære give dem? 

3 Jeg ønsker, at Mine disciple skal føle sig som herrer over sig selv ved alle lejligheder, at de skal 

vidne om sandheden i Min lære over for deres brødre gennem deres kærlighedsgerninger, med opløftede 

ansigter og med fred i deres hjerter, for alt dette vil være et bevis på den faste overbevisning om 

sandheden, som de har givet sig selv og et vidnesbyrd om tro og værdighed blandt deres brødre. 

4 Til de svage og frygtsomme vil jeg tale med ord, der vil opløfte deres nedtrykte sjæle og opflamme 

deres tro. Jeg vil overbevise dem om, at ingen i verden kan give dem en mere fuldkommen og åndelig 

undervisning end den, jeg har åbenbaret for jer på dette tidspunkt. 

5 Når denne vished gennemsyrer deres hjerter, vil de ikke længere gemme sig for deres brødres blik, 

og de vil ikke skamme sig, og de vil ikke længere tie stille. De vil løfte deres ansigter, de vil i deres 

handlinger bruge det lys, som min instruktion udstråler, og de vil ikke frygte nogens dom, fordi de har fred 

med deres samvittighed. 

6 Jeg har givet dig en lære og forklaret den for dig med letforståelige ord, så du snart kan praktisere 

den. Jeg har lært jer principper, som I kan huske på i hvert øjeblik af jeres liv, da de er indgraveret i jeres 

hjerter, så I kan vidne om min sandhed uden frygt og uden frygt, når folk kræver beviser af jer. 

7 Jeg har ikke tilbudt jer troner, kroner eller verdens skatte, men kundskab om åndens evner. Men 

sandelig, siger jeg eder, en af disse Åndens Gaver er mere værd end alle Jordens Riger. 

8 Men jeg siger jer: Selv om I ved, at det, jeg har givet jer, er af uendelig værdi, må I ikke blive 

forfængelige af det. Vær opmærksom på, at jeg, jeres konge, som er ejer af alle skabte ting, er kommet til 

jer i ydmyghed og uden at prale. 

9 Den, der ønsker at kende Mit Rige, at bo i det og besidde dets rigdomme, må vinde dem gennem 

kærlighed og ydmyghed. 

10 Min Ånd inviterer alle ind i mit rige, ikke kun indbyggerne i dette land, men folk fra alle nationer. 

Min sæd er spredt ud over hele verden; det er dem, der er mærket med Lammets Blod, der er kommet og 

fortsat vil komme blandt menneskeheden for at dele de gode nyheder, for at ryste folk op af deres sløvhed 

og for at bane vejen. De vil vække store folkemængder og vise dem vejen til åndeliggørelse. De vil gå 

forud for nationerne som den stjerne, der ledte de magiske magikere i den anden æra og viste dem stedet 

for Frelserens fødsel. 

11 Det er bestemt, at jeg vil manifestere mig gennem hver enkelt af mine markerede, og mine 

manifestationer vil være fulde af lys, kraft og trøst. De vil være mine vejvisere, mine profeter, mine 

inspirerede, de vil være apostle for åndeliggørelse, læger, vejledere og rådgivere. Alt dette, som jeg taler 

til jer om, var allerede skrevet og forudset. 

12 Her havde I budbringeren fra den tredje æra, gennem hvis mund Elias talte, som forberedte den 

nye tidsalder; I havde stemmebærerne, gennem hvis formidling mit ord lød. 

På andre områder vil I få Mit budskab i forskellige former, som skal tjene den åndelige forberedelse, 

ligesom denne forkyndelse har gjort det for jer. 

13 Budskabet vil være kort, men når det er givet, må de, der har modtaget det, sætte sig for at følge 

det op med deres kærlighedsarbejde. 

14 Menneskeheden vil forenes åndeligt gennem disse budskaber, for essensen af dem alle vil være én: 

Min sandhed. 

15 Lad ingen forvrænge eller ændre betydningen af mine åbenbaringer, så I ikke bliver fornærmede 

over forskellige fortolkninger, når timen for jeres møde kommer. 
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16 I, der modtager en klar og omfattende åbenbaring, som Min lysstråle, der er blevet til Ordet, er i 

denne æra de mest ansvarlige for dette værk og for menneskeheden. Salige er de disciple, som er trofaste 

mod min undervisning, salige er de, som flittigt søger mit ord, for i dem skal der være visdom. 

17 Nogle deltager i Mine møder af vane, og mens Mit Ord taler til deres hjerter, vandrer deres sind til 

andre steder hen, enten optaget af tunge bekymringer eller ubrugelige planer. Jeg siger til jer: Sov ikke 

under min undervisning, for I kender ikke tiden, når jeg kalder jer til at udføre en vanskelig mission. 

18 I spørger mig, hvorfor jeg manifesterer mig gennem en uvidende mands mægling, og jeg fortæller 

jer, at hans uvidenhed findes i hans utrænede sind, men ikke i hans ånd, som allerede er udviklet. - Nogle 

siger: "Herre, med hvilken nøjagtighed går dine forudsigelser i opfyldelse", andre fortæller Mig med sorg i 

deres hjerter, at de frygter at blive som forræderen blandt Mine apostle, tvunget af den tunge byrde af 

bekymringer og pligter, de har på jorden. Men jeg siger til jer: Se på mig, jeg må være opmærksom på 

behovene i alle verdener og hos alle de væsener, der udgør universet, og alligevel kommer jeg ned til jer 

for at bringe jer et lys, et håb eller en dråbe helbredende balsam. 

19 Jeg lovede dig engang at vende tilbage til menneskeheden, og her er jeg for at opfylde det løfte, 

selv om der er gået mange århundreder. Jeres ånd længtes efter mit nærvær i sit ønske om fred, i sin sult 

efter sandhed, i sin længsel efter viden, og min ånd er kommet ned for at lade jer høre undervisning i 

overensstemmelse med de tider, I lever i. Hvordan kan mennesker ønske at fortsætte med at leve et liv, 

som de har gjort indtil nu? Det er ikke længere tidssvarende at fortsætte med at forblive i åndelig 

stagnation eller i åndelig inerti i praksis af ritualer og traditioner. 

20 Menneskene bør allerede nu kende deres Fader bedre, føle deres næstes smerte i deres hjerter og se 

med åndens øjne på de væsener, der er uden lys, som vandrer gennem rummet og fylder deres inkarnerede 

brødre med smerte og mørke, så de kan lede dem med deres bønner på den åndelige opstignings vej. 

21 Til højre og til venstre for dig er de nødlidende, selv de, der er døde for nådens liv, og du lader 

dem passere, fordi du ikke ved, hvad du skal gøre med dem. Men hvis I ikke ved, hvad I skal gøre ved en 

af jeres brødre, hvad vil I så gøre, når I ser verdenskrige bryde ud og smerten mangedobles og flyder over? 

Du føler dig for ubetydelig og magtesløs til på en eller anden måde at hjælpe dem, der lider. 

22 Det var nødvendigt, at jeg kom i denne smertetid for at minde jer om glemte lærdomme og for at 

afsløre nye lærdomme for jer. Det vil ikke være nødvendigt for dig at udføre mirakler, som du forestiller 

dig dem. Jeg siger jer sandelig, at I ofte udfører virkelige mirakler, som kun jeg kender, for ikke engang I 

er klar over dem. 

23 Jeg beder blot om, at jeres tro er stor, at I praktiserer åndelig bøn, og at I forbliver konstante i det 

gode, så vil jeres øjne blive vidner til store mirakler. 

24 Jeg lovede menneskeheden, at jeg ville vende tilbage i en anden tid, og nu er jeg her og opfylder 

mit løfte. Jeg var nødt til at komme igen for at afslutte en undervisning, som jeg havde åbenbaret for jer i 

to epoker, hvoraf den sidste del blev gemt til denne tredje tid. 

25 Det var ikke jeres hjerte, der ventede på Mig, da det ikke havde kendskab til løftet om Min 

genkomst, fordi Mit Ord og Mine profetier om den Anden Tidsalder er knap nok kendt. Det var jeres ånd, 

der modtog Mig, fordi den holdt Mit løfte i sig selv og var i stand til at føle Skaberens tilstedeværelse 

gennem samvittighedens vækkelseskald og værdsatte essensen af det guddommelige Ord, da det rørte de 

ømme strenge i jeres hjerter. 

26 Dette har været en nådens tid, hvor I efter Min vilje skulle føle det åndelige meget tæt på, da Jeg 

har humaniseret Mit Ord, tilladt brugen af den åndelige verden til jordiske anliggender indtil en vis grænse 

og tilladt jer at se noget af det hinsides og også fremtiden ved hjælp af det åndelige synets gave. 

27 Alle disse åndelige manifestationer har forblændet dit sind for en kort tid, for jeg finder dig 

forvirret. I hører mit ord, og selv om det er klart, forstår I ikke dets betydning. I ved, at denne lære er 

kommet ned fra Mig, fri for al menneskelig påvirkning, og alligevel blander I den med kulter og ritualer, 

der er særegne for afgudsdyrkere og fanatikere. Du ved godt nok, at denne undervisning er åndelig, og du 

vil gerne have, at den skal være håndgribelig eller synlig for de materielle øjne. 

28 Du er blevet forblændet af den strøm af lys, der er strømmet ind over din ånd. Du er endnu ikke i 

stand til at opdage essensen af denne åbenbaring. Men sandelig, siger jeg jer, denne forvirring vil kun være 

midlertidig, og efterhånden som I trænger ind til kernen af Mit Ord, vil I opnå viden om sandhed og 

åndeliggørelse, både i fortolkningen af Lære og i dens praksis. 
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29 Ikke alt i jer har været ufuldkomment og urent, der var noget til stede, som gjorde jer i stand til at 

forstå budskabet om den tredje æra følelsesmæssigt, og dette noget har været jeres følsomhed over for det 

åndelige, hvilket er grunden til, at jeg kaldte jer pionerer for spiritismen blandt jordens folk. 

30 Dette budskab, som I modtager fra jeres Mester gennem stemmebæreren, har været en 

forberedende instruktion, for Min forkyndelse i denne form vil snart slutte, og så skal I begynde at forene 

jer med Mig fra ånd til ånd og drage ud til folkene og nationerne for at overbringe budskabet om 

åndeliggørelse, som forkynder menneskeheden, at den tredje æra er begyndt, at den åndelige epoke er 

begyndt. 

31 Så længe du ikke forstår eller forstår doktrinen om spiritisme, vil jeg ikke tillade dig at begynde at 

prædike, for mit ord er guddommelig hvede, som aldrig må blandes med anden sæd eller med spildkorn. 

32 Før der er lys i dit sind, vil der være kampe i din midte. Men det er nødvendigt, at denne kamp 

blusser op, så den tvinger jer til at reflektere og fordybe jer i Mit værk, indtil I genkender det præcist og 

klart, indtil I opdager dets sandhed og dets essens. Når denne kamp er slut, når temperamenterne er faldet 

til ro, og hvirvelvinden har lagt sig, vil folket gå fra mørke til lys og blive forkyndere af en doktrin om 

fred, en doktrin om guddommelig moral og en dyb og sandfærdig visdom, der vil afsløre menneskene de 

mest uventede hemmeligheder, som vil hjælpe dem til at blive åndeligt store, kloge, stærke og ophøjede. 

33 Søg efter sjælens udødelighed ved at praktisere Min Kærlighedslære. Markerne er i en passende 

stand til at så min sæd på dem. Genkend forvirringen overalt, folk er som vinde, der ikke ved, hvor de 

kommer fra, eller hvor de er på vej hen. Det var nødvendigt, at Mit Lys kom til syne på menneskehedens 

vej. Lyset er allerede gryet, jeg har sendt det ud, menneskene behøver blot at åbne deres øjne for det 

samme. I øjeblikket forbereder jeg jer, så I kan lære jeres brødre at løfte deres øjne mod uendeligheden, 

hvor de kan se det guddommelige lys. 

34 Men sandelig, siger jeg jer, hvor hårdt og koldt jeg slår jeres hjerter, skønt de time efter time hører 

denne himmelske befaling; jeres barmhjertigheds porte er endnu ikke åbne. Jeg har lært jer at besøge den 

syge i hans seng, at besøge fængsler og hospitaler for at bringe en stråle af lys til disse forsoningssteder. 

Jeg har lært dig at give et klogt råd eller et ord af sand trøst. Ved I, hvorfor jeg sender jer alle til disse 

steder? For at de, der er i stand til at føle deres medmenneskers smerte, kan praktisere barmhjertighed, og 

for at de koldhjertede, når de konfronteres med disse billeder af smerte, kan blive bevæget, og for at frøet 

af medfølelse og barmhjertighed kan begynde at spire i deres hjerter. 

35 Sørg for, at din tilværelse på jorden er frugtbar, så du en dag, når du kommer ind i mit nærvær, 

ikke behøver at bekende med anger, at du ikke vidste, hvordan du skulle bruge tiden, og at dit liv var 

åndeligt ufrugtbart. 

36 Det er det øjeblik, hvor din samvittighed taler og fortæller dig, om du har arbejdet i renhed eller ej, 

om du har levet i harmoni med hinanden, om du har modtaget de trængende, de syge og de fattige med 

kærlighed og barmhjertighed. 

37 Bed, kære disciple, om at I altid må have gode indfald til at ledsage jer, så I ikke falder i fristelse i 

morgen. Jeg ønsker at se jer forenet i mit arbejde, at I elsker hinanden og lever for at tjene jeres brødre. 

38 Hvert samlingssted, hvor I tilbyder Mig jeres kærlighed, er som en gren; alle forenet danner et 

mægtigt træ. Nogle grene er store og stærke, andre er små og svage, men alle er vigtige, for fra deres 

forening kommer friskheden, skyggen og tilflugtsstedet for de rejsende. Lad hver enkelt passe på sin gren, 

for der nærmer sig hvirvelvinde, som vil ryste træets løv med voldsomhed og raseri. Denne prøvelse er 

nødvendig, så de spinkle blade og rådne frugter kan falde, så de mange mennesker, der søger tilflugt hos 

jer, kan finde gavnlig skygge til deres trætte lemmer og modne frugter til at stille deres sult. 

39 De tørre blade og de dårlige frugter er alle de rituelle handlinger og skikke, som I har indført i Mit 

værk, selv om de ikke hører til det - og som I, fordi I vedholdende har praktiseret dem dag efter dag og år 

efter år, til sidst ser på dem, som om de var selve Loven. 

40 Jeg ønsker, at I skal åbne jeres øjne for sandheden, så I kan blive opmærksomme på renheden i 

Min lære og gradvist slippe af med alle de overflødige ting, som I har tilføjet til jeres religiøse skikke. 

41 Stormen nærmer sig, men den kommer ikke for at ødelægge jer, men for at efterlade jer en meget 

stor fordel, hvis I forbliver forsigtige og forstår at bruge dens lære. Men hvis du holder fast i dine skikke 

på grund af din fanatisme og ikke gør brug af testen, vil du falde ned i en dyb stagnation, som du ikke ved, 
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hvor længe den vil vare. Derefter vil en ny, endnu stærkere hvirvelvind komme og rive dig ud af din søvn, 

dine fejltagelser og din ulydighed. 

42 Tænk nøje over formålet med Min nye manifestation, og du vil komme til den konklusion, at Jeg 

kom for at befri dig fra verdens herrer, fra uvidenhedens og fanatismens lænker, hvormed Jeg befriede din 

ånd for at hjælpe den med at rejse sig op til Mig og tjene sin næste ved at gøre brug af sine åndelige evner. 

Men efter at jeg har givet jer denne frihed, ønsker I så atter at falde ind i mørket og i et endnu mere 

smertefuldt åg? Tænk over det med den modenhed, som en udviklet og instrueret ånd giver, så du kan 

måle de konsekvenser, som en ny ulydighed kan få for dig. 

43 Bliv allerede nu overbevist om, at jeg ikke har kaldt jer til at tilbede nye symboler, men til at lære 

en kærlighedslære. Forstå, at det ikke engang er min vilje, at I altid skal forblive sammen i varmen på 

disse mødesteder, men at I, så snart I er stærke, skal gå i gang med at omsætte den lærdom, I har lært, til 

handling. Det har ingen betydning, at I fjerner jer fra dem, der lyttede sammen med jer til Mesteren, for i 

sidste ende er I for evigt forenet i det åndelige. 

44 Husk, at jeg har sagt til jer, at videnskabsmænd, teologer og filosoffer vil komme til jer for at 

udspørge jer, og at I ikke med uværdige tilbedelseshandlinger og forvirrede ord må skjule det lys, som jeg 

har tændt i jeres ånd, og at I heller ikke må ødelægge oprigtigheden af et fejlfrit værk, som det, der er 

blevet jer betroet, men vise spørgerne den visdom, som jeg har givet jer. 

45 Tænk på jeres børn, på morgendagens generationer, som vil betragte jer som privilegerede 

væsener, fordi I har haft den uforlignelige lykke at lytte til Helligåndens stemme gennem Hans 

stemmebærere, og som naturligvis vil ønske at se den dyd og renhed, den åndeliggørelse og visdom, som I 

har modtaget fra mig som en arv, i jeres værker. Har du nogensinde tænkt på alt dette? - Ikke desto mindre 

kan I alle tjene Mig, hvis I udstyrer jer selv, I kan alle være gode og hæve jer selv op til Mig, hvis I 

udstyrer jer selv. Hvis det ikke var sådan, ville jeg ikke have kaldt jer ind i den tredje æra. 

46 Nu er I mennesker, men jeg vil gøre jer til engle, som skal leve i mit lysrige. I dag står I på prøve, I 

renser jer selv i denne smeltedigel af besøg, hvorfra I vil komme rene og stærke ud. 

47 Ligesom jeg gør opmærksom på dine fejl og mangler, så du kan rette dem, velsigner og roser jeg 

også dine gode egenskaber og gode gerninger. Tror I, at jeg ikke så jer bede for de syge? Tror I, at jeg ikke 

så jeres indsats for at udbrede kendskabet til Min Lære, og at jeg ikke bemærkede jeres indsats for at forny 

jer selv, samt jeres afkald og ofre for at fortjene Min Barmhjertighed? Jeg ved alt dette, jeg ser alt dette, og 

beviset er, at for hver god gerning du gør, får jeg dig til at føle min fred og en dyb tilfredshed, fordi du har 

gjort det gode. 

48 I disse øjeblikke hører jeg dig sige til mig: "Fader, hvor meget smerte efterlader krigen på sin vej 

blandt menneskeheden. Vi kan 'salve' de syge, som er inden for vores rækkevidde, men hvad kan vi gøre 

for dem, der lider i fjerne lande?" Mesteren siger til alle jer, der er i stand til at græde over jeres brødre: 

Fortsæt med at besøge og "salve" dem, som du kan nå, og bed for dem, der er langt væk, for jeg vil gøre 

det, som du ikke kan gøre. Snart vil tiden komme, hvor I bliver nødt til at sprede jer ud over hele verden 

og bringe Mit budskab om åndelig frihed, fred og frelse til nationerne; tiden vil snart være inde, hvor Mine 

budbringere vil få menneskeheden til at føle mildheden af Min helbredende balsam i essensen af Mit Ord. 

49 Spis nu alle sammen af mit ords brød og føl jeres Faders tilgivelse, sæt jer alle sammen til bords. 

Jeg spørger jer ikke, hvem der vaskede sine hænder, før han tog brødet, og hvem der ikke gjorde det. Jeg 

ønsker, at både den, der ved hvordan man forbereder sit hjerte til at høre Mit Ord, og den, der kommer 

uden denne forberedelse, skal glæde sig over at spise det Guddommelige Brød, for alle er Mine børn, og 

alle vil Jeg forvandle til Sandhedens apostle. Træet, kilden og vejen er for alle. 

50 Se, her er Sandhedens Ånd i det 20. århundrede, der forklarer det, som han talte i den anden æra, 

og som I ikke har været i stand til at fortolke. Mine apostle på den tid var forvirrede, da de lyttede til mig, 

og da de diskuterede indbyrdes sagde de: "Det ser ud til, at Mesteren til tider modsiger sig selv." Men den 

tid kom, hvor de var fulde af Helligånden og indså, hvor stort Mit Ord er, og de forstod, at menneskesprog 

er for dårligt til at udtrykke det guddommelige, og derfor troede de til tider, at Mesteren havde begået en 

fejl, da han underviste dem. 

51 De fortsatte Mit frelsesarbejde og skrev deres navne ved siden af deres Mester ved hjælp af 

kærlighedens og ydmyghedens gerninger og vidnede således om Min sandhed. 
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52 Se, hvor meget tid der siden da er gået over denne menneskehed, som kalder sig Kristus-troende 

og anerkender Mine apostle som efterfølgere til Mesteren, men som mere og mere har fjernet denne 

livsessens og dette livsfrø fra sit hjerte og kun har ladet Mit Navn tilbage, som den hverken ved hvordan 

den skal udtale med ærbødighed eller ære gennem sine gerninger. 

53 Søg mit navn på jorden, og du vil finde det på de fleste menneskers læber; søg mit nærvær, og du 

vil kun finde det repræsenteret i billeder, der er lavet af menneskehænder. Søg efter mit spor, og du vil 

ikke finde det i menneskers hjerter, for der er det blevet slukket. 

54 Dette folk har lyttet til mig i denne tid og har hørt den åbenbaringssætning, som har sagt til jer: 

"Du og de (gamle) er de samme." Den, der forstår betydningen af dette ordsprog, siger til sig selv: 

"Hvordan er det muligt, at jeg skulle blive ved med at være utaknemmelig og for evigt lukke mig selv inde 

i min egoisme?" Men ved denne refleksion vågner han op og går i gang med at udføre sin mission. 

55 Jeg siger jer, at det er nødvendigt for menneskene at vide, at deres sjæle er kommet til jorden 

mange gange, og at de endnu ikke har forstået at stige op ad Min Lovs vej for at nå toppen af bjerget. 

56 I midten af dette århundrede vil jeg afslutte dette ord, som vil være frugtbart frø i jer i dag og i alle 

mine børn i morgen. 

57 Studér Mit Ord og søg i dets kerne den guddommelige essens af livet, så vil I opleve den højeste 

lykke ved at være såere på Herrens marker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 78  
1 Klarheden og enkelheden i Min instruktion har givet jer mod til at tage de første skridt i den tredje 

æra, og I begynder allerede at stamme Mine guddommelige ord. Du begynder at indse, at det er en 

forfriskning for hjertet at fjerne en medmenneskes smerte og vise ham kærlighed og barmhjertighed. 

2 Kald mig ikke uretfærdig, hvis smerte og prøvelser plager dig for en kort tid. I skal vide, at de 

styrker sjælen, og at dette folk desuden til alle tider har været redskaber for Min Vilje til at sætte et 

eksempel for menneskeheden gennem det. Vær stærk, så I i jeres besøg kan give bevis på kærlighed og 

lydighed mod min vilje. 

3 Gennemskue og forstå al den lære, som jeg i øjeblikket giver dig, og brug den ikke dårligt, for så 

vil du vende tilbage med sønderrevne klæder og et hjerte fuld af bitterhed som den fortabte søn i lignelsen. 

Gør dit hjerte til et kornkammer og opbevar der den guddommelige sæd. Når tiden er inde, vil jeg kalde 

folk sammen og invitere dem til at komme til denne nation, der vil åbne sine døre for de fremmede, for de 

hjemløse, der søger fred, lys og sundhed. Og jeres hjertes døre vil da være åbne som dørene til det andet 

Jerusalem, den åndelige by, hvis blændende hvidhed er lysere end snefnug, og hvis porte står åbne fra 

evigheden i forventning om Herrens børn. 

4 Indbyggerne i dette land har en stor åndelig mission. Derfor skal I forberede jeres hjerter til at give 

husly til alle medmennesker, der henvender sig til jer, uden hensyn til race, farve eller ydre fremtoning. 

5 Din ånd er endnu ikke i stand til at forstå hele omfanget af den åbenbaring, den har modtaget på 

dette tidspunkt, men dit hjerte fornemmer, at noget stort er kommet ned til dig. Jeres gamle verden er 

forsvundet, siden I hørte mit ord, for jeres selviskhed blev afsløret af det. Den verden var lille, for den var 

begrænset til personlige tilbøjeligheder, til det, du ejer på jorden, og til den ufuldstændige idé, du har om, 

hvad Guds lov er. Nu har din horisont udvidet sig til uendelighed, og i den fornemmer du en ukendt 

verden, som du til sidst vil erobre gennem din åndelige udvikling opad. I dag ser I i hvert eneste menneske 

en bror og i hvert eneste menneske et barn af Min Guddommelighed. I dag ser I menneskelivet som et trin 

på den uendelige stige, hvor I stiger op mod Skaberen. I dag ved I, at Gud ikke glemmer dem, der lider i 

denne tåredal, og at alle modtager lyset fra hans kærlighed. 

6 Disciple, bliv i den fred, som jeg giver jer, og lad jer ikke rive den fra verden med dens fristelser, 

for I skal bede for jeres næste. Men hvordan kan I tænke på dem, hvis der ikke er fred i jeres hjerter? 

Overvind vanskelighederne i dit liv, betragt dem ikke som uovervindelige; den styrke, der er i mennesket, 

er stor; det, du mangler, er troen. Hold ud i troen, i de gode gerninger, og ved dem skal I flytte bjerge. 

7 Tro ikke, at dit liv er ufrugtbart, når du tror, at du ikke har gjort store gerninger. Hvis den er ren, 

har I opnået noget godt, for jeg har sagt jer, at "de sidste" skal kende mig gennem "de første". Accepter 

denne opgave med glæde. 

8 Jeg modtager klagen fra nogle hjerter, hvor de præsenterer mig for, at der blandt deres slægtninge 

er vantro, som er gået på afveje. De fortæller mig, at de har talt meget til dem og intet har opnået. Jeg siger 

jer, at I skal lære at tale ved hjælp af gerninger, selv ved tavshed, at I skal være følsomme, så I ikke bliver 

klodsede. Hvis I forbereder jer, hvis I holder ud, vil jeres blik blive gennemtrængende, og I vil ikke gå glip 

af det rette øjeblik, hvor I skal give hjertet den sidste formning med jeres "mejsel". Din sejr vil vise dig, at 

de, som du troede var stærke i deres stædighed, i virkeligheden var svage. Sæt mine guddommelige råd i 

praksis, og I vil snart vidne om min sandhed. Jeg vil give dig denne nåde, for jeg har mere at give dig, end 

du behøver at bede mig om. 

9 Blandt dine slægtninge er der dem, der ofte har revet Mit værk i stykker med deres tunger og fået 

dit hjerte til at bløde. Jeg vil ikke hævne jer, for min retfærdighed er fuldkommen; men snart vil jeg plage 

dem, for tiden er kommet, hvor "alle øjne skal se mig". 

10 Spørg jer selv: Ville du være her og ville du lytte til mig, hvis smerten ikke havde ramt dig? Der 

var nogle, som bespottede, som skældte og afviste mig; men smerten var stærkere end dem og bøjede dem. 

Så kom de her til Min manifestation og græd i anger. I dag velsigner de den smerte, som fik dem til at 

komme til mig. 

11 Det er op til jer at bede for dem, der fornægter mig i dag. Få dem til at forstå, at jeg kommer i 

begær efter jeres sjæl, for jeg ser dem hungre og tørste efter min guddommelige livskraft. Jeg henvender 

mig ikke til jeres sag, for den har alt, hvad den behøver på jorden. 
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12 Jeg må sige til Dem: De må ikke tro, at sjælen absolut har brug for den menneskelige krop og livet 

i verden for at kunne udvikle sig. Men de lektioner, den modtager i denne verden, er til stor gavn for dens 

fuldkommenhed. 

13 Materien hjælper sjælen i dens udvikling, i dens oplevelser, i dens forsoning og i dens kampe; det 

er dens opgave, og I kan finde dette bekræftet i denne manifestation af Min Guddommelighed gennem 

mennesket, hvor Jeg benytter mig af dets hjerne og bruger den som et modtagerapparat til at sende Mit 

budskab. Forstå, at ikke alene er sjælen bestemt til det åndelige, men at selv den mindste ting i det 

materielle er blevet skabt til åndelige formål. 

14 En tankevækkende impuls og en appel, som jeg retter til jeres sjæl, så den kan tilsidesætte 

indflydelsen fra det materielle, som dominerer den, og give sit lys til hjertet og sindet ved hjælp af 

intuitionens gave. 

15 Dette mit lys betyder for din sjæl vejen til dens frigørelse, denne min lære giver den midlerne til at 

hæve sig over menneskelivet og blive leder af alle sine gerninger, mester over sine følelser og ikke slave 

af de nederdrægtige lidenskaber, ej heller offer for svagheder og behov. 

16 Når sjælen lader sig dominere af indflydelsen fra alt det, der omgiver den på jorden, bliver den til 

sidst ét med sin krop i en sådan grad, at den glemmer sin sande natur, at den bliver så langt væk fra det 

åndelige liv, at den bliver fremmed for det, og det sker, at den nødvendigvis bliver forvirret og forstyrret, 

når dens krop dør. 

17 Hvor let dør kroppen, men hvor svært er det ikke for sjælen, som ikke har vidst hvordan den skulle 

forberede sig, at frigøre sig fra sin dybe forvirring. 

18 Mens nogle i deres forvirring forbliver bundet til deres døde kroppe, bliver andre, der i deres sjæl 

bevarer indtrykkene fra deres kropslige hylstre, ved med at tro, at de er mennesker, og de kan ikke stige op 

til det hjem, der svarer til dem, men forbliver bundet til det, de elskede i verden. 

19 Der findes ikke noget mere bittert bæger på jorden, og der findes ikke en stærkere smerte end den 

smerte, som forvirrede sjæle forårsager. Hindringerne, den manglende evne til at forstå, hvad der sker 

omkring dem, angeren, hjemve efter det, de forlod, ensomheden, stilheden og den manglende evne til at 

stige op, repræsenterer den ild, som de må rense sig selv i, indtil de når lyset. 

20 Tror du, at det er en overdrivelse, når jeg fortæller dig, at millioner af sjæle forlader denne verden i 

en tilstand af forvirring? Det er resultatet af folks uvidenhed på grund af deres mangel på åndelig 

fordybelse og bøn. 

21 Min lære i den anden æra åbenbarede det åndelige liv for menneskene, men i stedet for at udforske 

Min lære og opfylde Mine bud, skabte de religiøse samfund omkring Min lære, som var begrænset til 

overholdelse af ydre ritualer og ceremonier, hvilket ikke gav deres sjæle mere lys, men førte dem væk fra 

vejen til at opfylde deres åndelige opgaver. 

22 Nogle af jer spørger mig, om de falder ind i mørket, når de forlader dette liv. Hertil siger jeg til 

dem: Hvis de ikke har udforsket mit ord eller praktiseret det, vil det ikke gavne dem noget at have været 

blandt disse skarer, som lytter til min lysundervisning. 

23 Det, som sjælen værner om, vil den også høste; dette er loven og retfærdigheden. 

24 Jeg, jeres Frelser, har til enhver tid vist jer den sande vej, og jeg har åbenbaret jer midlerne til at 

undgå smerte, forvirring og mørke. 

25 I dag kommer jeg endnu en gang til jer for at opfylde denne opgave og bringe lys på jeres usikre 

stier, ryste jer ud af jeres sløvhed og minde jeres sjæl om, at den venter på et nyt hjem, som den skal 

komme udstyret til for at bo og nyde det for evigt. 

26 Jeg kommer til jer for at vække jer og for at spørge jer: Hvem af jer er en discipel af egen vilje? 

Ingen, det er mig, der har kaldt dig. For at høre mit ord på ny måtte du være på jorden flere gange for at 

kunne høre det. Mellem den ene legemliggørelse og den næste gav jeg jer en pause til eftertanke og 

forberedelse til et nyt jordisk liv. 

27 Så længe sjælen er i materien, deler den dens træthed, og den har brug for en hviletid efter en kamp 

og for at tænke over den plan, den skal følge, før den begynder en ny kamp. Uden disse pauser eller hvil 

på din vej ville du kun gøre meget få fremskridt på din vej. Men det er nødvendigt, at en retfærdig og ren 

doktrin lærer dig disse lektioner i fuld klarhed, så dit hjerte, overbevist om denne sandhed, kan opnå viden 

om årsagen til mange af de fænomener og begivenheder, som du uden Min åbenbaring aldrig ville være i 
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stand til at forstå. I Min barmhjertige kærlighed ligger tiden, livet, alles skæbne, intet undslipper Min 

magt. 

28 I lærte først at kende mig som en Fader, der er ubarmhjertig i sin retfærdighed over for jeres 

overtrædelser. Denne Fader ændrede sig selv over for jer til den venligste og mest kærlige Mester. 

Alligevel forstod I ikke at fortolke hans lære korrekt og troede, at han straffer dem, der ikke elsker ham, 

med evig ild. Nu viser jeg jer, at Faderen ikke afviser sine børn, blot fordi de ikke elsker ham; jeg viser jer, 

at den guddommelige kærlighed ikke har nogen grænser, og at denne kærlighed og denne retfærdighed 

kommer til udtryk gennem loven om genforening, som jeg har forklaret jer. Nu vil du forstå, at på grund af 

denne guddommelige lov er der ingen overtrædelse, uanset hvor alvorlig den er, der fortjener en sjæls 

evige straf. Men for at komme til mig må du først gøre bod på denne overtrædelse. 

29 Hvad ville jeg opnå med jer, hvis jeg faktisk gav jer evig ild som straf? Hvordan ville du evigt 

bespotte en Gud, som du ville dømme som uretfærdig, grusom og hævngerrig! 

30 Min pligt som Fader er at give jer muligheder for perfektion ved enhver lejlighed og at vise jer den 

rette vej gennem perfekt undervisning. Jeg har lært jer at tilgive jeres fjender og elske dem, og jeg har sagt 

til jer: Gør mod jeres medmennesker, hvad jeg har gjort mod jer efter jeres egen erfaring. Ville jeg give 

dig et eksempel på dette, hvis du oplevede, at jeg straffer dem, der ikke elsker mig, med evig fortabelse? 

Tror I, at jeg ikke har magt til at få dem, der hadede mig, til at elske mig? Det er dem, som jeg ikke giver 

evig straf, men tid nok til at lyset, fornyelsen og endelig kærligheden kan bryde frem fra dem. Ligesom 

man venter på, at jorden skal være frugtbar, så frøet kan spire i den, således venter jeg på, at I opfylder mit 

bud, som siger til jer: 

"Elsker hinanden." 

31 Hvem kan kende din ånd i denne verden? Ikke præsterne i de religiøse samfund, for da de ikke 

kender sig selv, er de endnu mindre i stand til at kende de andre. Dine forældre er med al deres empati 

næppe i stand til at krydse hjerternes tærskler. Der er meget lidt, meget lidt, som menneskeheden ved om 

ånden, for den har omgivet dette lys med mystik; men der er ingen mystik, kun uvidenhed. Hvem kunne så 

i fremtiden lede menneskenes ånd ind på lysets veje? Hvem kunne befri det fra dets store fejl? Kun min 

lære, denne lære, som jeg vil skrive i din ånd. Fra den vil det lys, der viser dig vejen, og den stemme, der 

vejleder dig, springe frem. Men vid, at enhver, der ikke er opmærksom på denne stemme, som lader sig 

høre i et hjerte fuld af kærlighed, benægter oprindelsen af sit skabte væsen. For i det øjeblik jeg fødte ham 

fra min Ånd, tændte jeg denne guddommelige gnist i ham, som er samvittigheden, så den gentager for ham 

i hele hans eksistens, at han er mit barn. 

32 Sandelig, siger jeg jer, synd og forvirring i sjælen er kun midlertidige i forhold til evigheden, og 

derfor kan renselse og dom ikke være evige. 

33 Nu bliver du opmærksom på, hvad du har gjort med hensyn til din sjæl og den skat af lærdom, som 

du ikke har brugt. Din samvittigheds stemme bliver klarere og mere hørbar, den taler til dig om fortiden, 

om nutiden og forbereder dig på fremtiden. Lær at genkende denne stemme, for i den taler jeg til dig, og 

hvis du hører den, så tro på den. Ve dig, hvis du tvivler! Denne stemme vil altid lede dig til det gode; men 

hvis du hører en stemme, der frister dig til det onde, er det ikke din samvittigheds stemme - det er dine 

lidenskabers stemme, som sansernes verden giver dig indflydelse på dig. 

34 I morgen vil de bekæmpe dig, fordi du tror på denne lære. For ligesom I skynder jer og stræber 

efter at udforske dette ord, således vil menneskene også forberede sig på at bekæmpe jer. De vil udføre 

mirakler med menneskelig viden og færdigheder for at bevise over for jer, at de har sandheden. I derimod 

skal I udføre åndelige mirakler gennem jeres kærlighedsgerninger for jeres brødre uden at prale. 

35 Elias, pioneren, forkynder på ny for menneskeheden Herrens åndelige tilstedeværelse, sandhedens 

ånds komme, som opklarer og afslører mysteriet om genkropsliggørelse. 

36 Jeg giver jer denne viden, fordi verden vil omringe jer og ikke lade jer flygte mod øst eller vest, 

nord eller syd. Så skal I gøre brug af den myndighed, jeg har givet jer, til at befri jer fra jeres 

undertrykkere. 

37 Frygt ikke, for I er ikke de eneste i verden, der har søgt efter befrielse af jeres sjæl. I denne tid 

rejser folk sig i ønsket om lys, sandhed og åndens opadgående udvikling. 

38 Husk Elias, som i den første æra vidnede om den sande Gud. Hør: 
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39 Israels folk faldt i afgudsdyrkelse og tilbad en hedensk gud. For at overbevise dem om deres fejl 

og deres gudløshed talte Elias til afgudernes præster foran det forsamlede folk på et bjerg: "Sæt et 

brændofferalter op af tørt træ og læg offerdyret på det. Og jeg vil forberede et nyt Brændofferalter på 

samme måde. Så påkald jeres guders navne, og jeg vil påkalde min Herres navn, og den gud, der sender ild 

ned for at fortære ofret, skal anerkendes som den sande gud." 

40 Afguden var døv for præsternes bønner. Elias sagde til dem: "Råb højere, så jeres Gud kan høre 

jer, så han vågner, for måske sover han." Da afgudsdyrkerne mente, at deres anstrengelser var forgæves, 

helligede profeten sig bønnen og bad sin Herre om at vise sig som den levende og sande Gud. Elias havde 

knap nok afsluttet sin bøn, da en stråle kom ned fra himlen og fortærede brændofferet. 

41 Folket erkendte Baals præsters bedrag og indså samtidig, at Jehova, Elias' Gud, er den eneste sande 

Gud. 

42 Denne Elias, som blev lovet i den tid til denne tid, er nu igen iblandt jer. Den Guddommelige 

Mester lovede jer i den Anden Tid, og han er kommet til sin tid. 

43 Lad Elias være i hver enkelt af jer, især når I står over for en prøvelse. Men husk så, at Elias er 

kærlighed, tro og ydmyghed, så du kan efterligne ham, og så vil profetien gå i opfyldelse for dig. 

44 Der findes mange former for afgudsdyrkelse i vores tid. Videnskab, krig, guld, magt, religiøs 

fanatisme, fornøjelser er andre talrige idoler, som menneskene frivilligt underkaster sig. 

45 Nær jer selv med mit ord, så I kan blive stærke. Husk på, at I vil skulle lytte til mange ord, der 

modsiger det, jeg har lært jer, og ingen af dem må forvirre jer eller få jer til at tvivle. 

46 Bogen er åben, læs i den, for ligesom jeres Fader er en visdomsbog, kan I også være en bog med 

undervisning og erfaring for jeres brødre. 

47 Det liv, der omgiver dig, er en af de mange sider i den guddommelige bog. Det er derfor, jeg har 

sagt det mange gange til jer: Lær den daglige lektie, som livet giver jer. I denne tid må I blive gode 

rådgivere, der taler med ord og også med handling. Kunne du tale om fornyelse, hvis dine brødre 

overraskede dig på skumle steder? Kunne du lære dem at leve i fred, hvis de opdagede, at der ikke var 

nogen harmoni i dit hjem? 

48 Jeg kan se, at mange af dette folks hjerter stadig sover og ikke ønsker at forstå, at den dag allerede 

er nær, hvor jeg vil holde op med at give jer min undervisning i denne form. Men når de ser, at bogen er 

lukket, vil de græde over deres uforstand; men så er det for sent. 

49 Lykkelige er de, der ruster sig selv og finder sig selv klar til at adlyde deres Mester, for de vil vide, 

hvordan de kan forene sig med mig i tanken ved indgangen til den nye periode og vil udbryde: "Herre, din 

bog er stadig åben." 

50 Jeg har sammenlignet mit ord med det hvedekorn, som jeg har sået i dit hjerte med uendelig 

kærlighed. Hjertet er den jord, hvor det begynder at spire, fordi hjertet er udstyret med følsomhed; men 

dets indtryk overfører det til ånden, som i sandhed bevarer mit ord. Selv om hjertet glemmer sin far og 

ikke længere slår for livet, vil frøet forblive bevaret i ånden, og den tid vil komme, hvor det spirer. Den tid 

kan være nær eller fjern, alt efter hvor meget sjælen vågner op til Skaberens kærlighed. Men da sjælens 

udvikling hører til evigheden, er der ingen utålmodighed hos Faderen. Det er jer, der som mennesker eller 

åndelige væsener skal skynde jer for at undgå sorgfulde oplevelser ved at øve jer i det gode. 

51 Den guddommelige visdoms Bog, forseglet med syv segl, blev åbnet af Lammet. Det var den 

guddommelige Mesters kærlighed til menneskeheden, der fik hemmelighederne i hans skjulte råd til at 

blive åbenbaret for dem. Det sjette segl afslører sit indhold på dette tidspunkt og taler om dybe sandheder, 

lader dig se fremtiden for din verden og baner vejen til åndelig evighed. 

52 Jeg har lært jer, at visdom opnås gennem bøn, men derfor vil jeg ikke have, at I skal forlænge jeres 

bønner. Jeg har krævet fem minutters bøn af jer, og hermed mener jeg, at I skal bede kort, så I i disse 

øjeblikke virkelig kan hengive jer til jeres Fader; men den resterende tid skal I bruge på jeres åndelige og 

materielle pligter over for jeres brødre. 

53 Så din livsvej med kærlighed, med barmhjertighed og gode gerninger, og når du så forlader 

materien og frigør din sjæl fra den, vil den i stedet for at dale ned til forsoningens lavland stige op til de 

verdener, hvor den vil høste alle frugterne af sin udsæd blandt lysets ånder. Hvis du ikke opfører dig på 

denne måde, vil du høste smerte på din vej, og det kan du ikke bebrejde mig, for jeg har ikke skabt smerte, 

selv om jeg har skabt alt, hvad der omgiver dig. Smerte er din skabelse, den er resultatet af dine fejl og 
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mangler. Jeg tillader jer kun at tømme lidelsens bæger, fordi jeg ved, at I kun kan fuldkommes, når I 

kender resultatet af jeres gerninger, for ved frugten genkender I træet. 

54 Disciple, lav fra mit ord en erindringsbog, som I kan genopfriske jeres sjæl med, så I i morgen kan 

bringe jeres brødre dette vidnesbyrd og glæde. Mit ord skal nå til verdens ende og røre alle sjæle og 

forvandle menneskenes liv. Mit ord vil udføre det mirakel, at freden vender tilbage til denne jord. 

55 Naturkræfterne viser sig kun fjendtlige og voldelige, fordi der ikke er nogen harmoni mellem dem 

og mennesket. Når menneskene først lever i samme lydighed mod mine love som resten af skabningerne, 

vil de på denne planet genkende billedet af det evige liv, det paradis, som vil huse dem i sit skød, der 

renser sig selv og stiger op ad kærlighedens vej, som Kristus hele tiden peger på. 

56 I øjeblikket er Israels folk ved at rejse sig til nyt liv på jorden. I dag lever den stadig fængslet, men 

mit lys befrier den nu. Vejen og det guddommelige løfte er vist foran dem og opfordrer dem til at snøre 

deres sandaler, tage vandrestaven, bede til Jehova og trække sig ud i ørkenen i længsel efter den 

guddommelige stemme, efter Guds lov og hans undere. 

57 Opvågningen er allerede begyndt, I har allerede hørt Elias' stemme, den nye befrier. Han har bragt 

jer til foden af det nye Zionsbjerg, som rejser sig foran jeres ånd i denne tredje æra, så I kan høre Herrens 

levende stemme gennem det menneskelige forståelsesorgan. 

58 Du var betaget af den guddommelige stemme, da du hørte den, men den meddelte dig, at dens 

manifestation ville være kortvarig, så du kunne tage af sted for at fortsætte den rejse, du havde påbegyndt, 

som ville føre din ånd til det forjættede lands porte. 

59 Også i andre dele af verden er folkene ved at vågne op, fordi Elias banker på deres døre. 

60 Jeg har kaldt jer Israel, fordi I vil samle essensen af den tredje tidsalders åbenbaringer, fordi I vil 

være dem, der vil give den åndelige og korrekte fortolkning af mit ord, og fordi dette folks historie vil 

gentage sig med jer - med dets prøvelser, dets kampe og dets kampe for at nå det forjættede land og til 

sidst triumfen, som bestod i erobringen og besiddelsen af et ideal. 

61 I skal vide, at I er Israel, I skal huske, at I er Guds folk, I skal gøre jer dette ideal til jeres eget, så I 

kan blive mere modige på den lange pilgrimsrejse; men I skal ikke proklamere, at I er Israels børn, for de 

vil ikke forstå jer, men snarere gøre nar af jeres ord. Hvem vil tro, at det nye Israel er Israel i 

overensstemmelse med Ånden? 

62 Bevar denne viden, som jeres Fader har åbenbaret jer, i jeres hjerter. Men når spejderne og de 

uvidende kommer til jer og spørger jer: "Er I Israels folk?", så svar dem, som jeg svarede farisæerne og de 

uvidende, da de spurgte mig, om jeg var Guds Søn: "I har sagt det." 

63 Når jeg har sagt dette til jer, skal I vide, at dette folk, som stadig kun lige er begyndt at samle sig, 

vil invitere andre samfund til at slutte sig til dem på deres vej - ikke så meget med ord som med eksempler 

- og at de vil rydde den åndelige sti for torne, så de, der følger efter, vil finde stien kultiveret; for jeg 

udsender denne opfordring til alle folkeslag og nationer i verden, da det nye folk Israel vil blive dannet af 

mennesker af alle racer, klasser og trosretninger. 

64 De, der tror, at Israels sande folk var det første tidsalders folk, tager fejl; det var kun et billede på 

det folk, der i tidens løb skal være Guds sande folk, som alle mennesker skal smelte sammen i, idet de 

elsker deres Fader i deres menneskelige brødre og søstre. Sådan sagde loven i den første æra: "Du skal 

elske Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl. Du skal elske din næste som dig selv." Det sagde Kristus i 

den anden æra, da han lærte menneskeheden et nyt bud: "Elsk hinanden". Til dem, der opfylder disse 

højeste bud, proklamerede Elias i denne tid, at de ville se Faderen i al sin herlighed. 

65 Enhver vil få betroet en opgave, og enhver vil få åbenbaret sine åndelige gaver, så at alle har 

midlerne til at så godt og sprede lys i sig selv. Også dengang blev hver stamme betroet en opgave, og dens 

åndelige gaver blev åbenbaret for den, så at alle forenede skulle tilbyde Faderen en frugt af overgivelse, 

harmoni og tro. 

66 Elskede folk, jeg giver jer alt, hvad I har brug for på vandringerne. Din rejsetaske vil flyde over 

med mine velsignelser, og du skal ikke frygte, at de vil løbe ud. Men hvis der skulle opstå en mangel, som 

vil sætte jeres tro på prøve, må I ikke glemme, at Israel lærte af Moses i de første dage, at den, der stoler 

på Herren, aldrig skal fortabes. 

67 Vågn op og bed, Israel! O folk, der er bestemt til at bære åndeliggørelsens banner gennem verden, 

lær at bære tabernaklet i jeres hjerte, pagtens ark i jeres ånd og loven i jeres samvittighed. 
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68 Gå ud og forkynd for jeres brødre, at frihedens time er kommet, og at den stemme, der høres i 

nattens stilhed, er Elias' stemme, som skynder sig fra den ene ende af verden til den anden og vækker de 

sjæle, der er faldet i søvn. Frygt ikke for jeres brødres hån og foragt; men hvis verden hader jer, så vid, at 

den hadede mig, før den hadede jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 79  
1 Nogle har hørt Mit Ord tidligt i denne tid, andre er kommet sent, men sandelig siger Jeg jer, at det 

ikke er længden eller kortvarigheden af den tid, I har lyttet til Mig, der vil give jer åndelig fremgang og 

fremskridt, men den glød og kærlighed, hvormed I tager imod Min Undervisning og den barmhjertighed, 

der er til stede i jeres gerninger. 

2 Kom til mig, I, som er trætte, triste og sultne efter kærlighed, I, som menneskeheden har behandlet 

dårligt. Kom til mig, I syge. Jeg vil få dig til at føle Min Barmhjertigheds søde kærlighed. Jeg vil fjerne 

jeres sorg og gøre jer til børn af fred, lys og tro. - Du spørger mig, hvorfor jeg er kommet til dig: Fordi jeg 

kan se, at I har glemt vejen tilbage til det skød, som I kom ud af, og jeg viser jer den på ny. 

3 Vejen er min lov, og ved at følge den vil sjælen opnå udødelighed. Jeg viser jer porten, som er lige 

så smal som den vej, som jeg viste jer dengang med min instruktion. 

4 Jeg er i færd med at genopbygge det tempel, som jeg henviste til, da jeg sagde til mine disciple, 

som beundrende betragtede Salomos tempel: "Sandelig siger jeg jer, ikke en sten af det skal blive stående 

på en anden, men jeg vil genopbygge det på tre dage." Jeg mente at sige, at enhver ydre kult, hvor prægtig 

den end måtte forekomme menneskene, vil forsvinde fra menneskenes hjerter, og jeg vil i stedet rejse det 

sande, åndelige tempel for Min Guddommelighed. Nu er den tredje tid kommet, det vil sige den tredje dag, 

hvor jeg vil fuldføre genopbygningen af mit tempel. 

5 Disciple, Mit Ord strømmer ud over jeres sind, så når timen kommer for jer til at høre det ikke 

længere, er der ingen sult eller tørst i jeres hjerter efter at høre Mig. 

6 Elsk hinanden allerede her på jorden og husk, at I alle er forenet af uopløselige åndelige bånd, og 

at den tid uundgåeligt vil komme, hvor I alle vil blive forenet i den åndelige verden. Lad ikke kun dig selv 

anklage for det liv, og vent ikke, til du skal skamme dig over for dem, du har krænket. 

7 De, der har udviklet synets gave, kan vidne om Mit nærvær; men de, der ikke har været i stand til 

at udvikle den, og som mangler tro, siger: "Jeg vil se for at tro. 

8 Du vil have mig til at vise dig mit sår, for at du kan betragte det og sætte dine fingre i det. Men jeg 

siger jer: Thomas bad om dette bevis, og det blev ham givet, men bagefter græd han over sin manglende 

tro og gav sit liv for at vidne om Min Lære. Hvis jeg gav dig denne nåde, ville du så gøre som denne 

discipel? 

9 Den dag, hvor jeg giver jer min instruktion, er en nådens dag, fordi min ånds fred strømmer ud 

over hele universet. Som den ubegrænsede Herre over alle skabte ting gør Jeg Min tilstedeværelse 

mærkbar i alle og kræver af ethvert væsen og skabning at vise Mig opfyldelsen af dets opgave. Endelig 

søger jeg mit tempel i menneskets hjerte for at bo i det. 

10 De mennesker, der hører mit ord, ved ikke, om deres gerninger, når de fremlægger dem for mig, vil 

være mig til behag. Åh, hvis du blot i stedet for frygt følte glæde, når Min Guddommelige Stråle kommer 

ned. Men jeres tro er lille, og jeres forudanelse har endnu ikke fortalt jer om den kommende kamp, og 

derfor er det nødvendigt, at jeg fortæller jer, at under det lys, som det sjette segl spreder, vil alle 

trosretninger, religioner og sekter på jorden forenes for at tilbyde én form for tilbedelse til den ene Gud, 

som alle søger. 

11 På disse tørre marker er smertens frugtbærende regn faldet, og snart vil de være modtagelige for at 

modtage den åndelige sæd. Jeg er i øjeblikket ved at danne et folk, som vil vokse fra dag til dag. Jeg vil 

danne den af mennesker af alle racer, og dens første opgave vil være at lave furer i jorden med dens 

kærlighedsarbejde for senere at så frøene af min sandhed. 

12 Hvor meget har I stadig brug for at reflektere over Min undervisning og forberede jeres hjerte til at 

give et sandt vidnesbyrd og eksempel for jeres brødre gennem kærlighed og barmhjertighed i jeres 

gerninger! 

13 Brug denne undervisning, for dette er det øjeblik, hvor Mit lys, når det når frem til 

stemmebærerens tankeorgan, bliver til ord på hans læber og taler til jer om det Åndelige Rige, som I alle 

er inviteret til at bebo. 

14 Jeg taler til det menneske, hvis væsen er udsprunget af Guds skabende kilde, og som efter at have 

modtaget det guddommelige åndedræt i sin ånd er i stand til at forstå sin Fader og holde åndelig 

forbindelse med ham. 
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15 Jeg er jeres Far, og fra min Ånd kom ideen om at bringe jer til live, og denne inspiration blev 

realiseret. I min ånd var viljen til at skabe dig, og mennesket blev skabt. Jeg ønskede, at I skulle have 

lighed med mig, som det skal være mellem en far og hans børn, og jeg gav jer ånd, og gennem denne ånd 

vil I være de nærmeste til mig blandt alle skabninger. 

16 Jeg har betroet ånden en opgave i den materielle verden, for at den i den kan finde et bredt felt for 

sin udvikling, en verden af erfaringer og små og store prøvelser, som vil være en trappestige, en 

berøringssten og en forsoningsdal. 

17 Det menneskelige legeme blev overdraget til ånden, for at den i det kunne finde de mest effektive 

og perfekte midler til at udvikle sig selv - et legeme udstyret med en hjerne, så ånden kunne manifestere 

sin intelligens gennem det; en bærer af følsomme nerver, så den kunne opfatte enhver kropslig 

fornemmelse. Hjertet blev også plantet i kroppen, så kærligheden og alle gode følelser, der udgik fra det, 

skulle have en menneskelig formidler. Men jeg ønskede, at dette væsen, som Faderen havde udstyret med 

så megen nåde, og som skulle tjene som støtte for den sjæl, der inkarnerede i det, skulle være svagt, så at 

sjælen kunne kæmpe i det og aldrig overgive sig til kødets tilbøjeligheder. 

18 Kødet er i sin svaghed egenrådigt og sensuelt, det elsker det ydmyge, og derfor skal det styres. 

Hvem er bedre egnet til at udføre denne opgave end sjælen, som er udstyret med styrke, lys, intelligens og 

vilje? - For at sjælens fremskridt og udvikling skal være fortjenstfuldt over for Gud og over for sig selv, er 

den blevet tildelt den frie vilje til at vælge den gode eller den onde vej, så den kan stige eller falde gennem 

sig selv. 

19 Således opstod kampen i menneskets indre, en kamp mellem sjælen og materien. Hvem vil gå 

sejrrigt ud af kampen? - Sjælen havde ingen våben, fordi den kun var i begyndelsen af sin udvikling; 

verden og materien derimod havde mange våben til at besejre den, mange fristelser til at nedbryde den og 

mange snarer til at ødelægge den i. 

20 Faderen - forudseende og barmhjertig og opsat på sjælens sejr og frelse - tændte i den et lys, der 

skulle tjene som et fyrtårn hele vejen igennem og lede den i mørket - en indre dommer ved hvert udført 

arbejde, en rådgiver, der altid skulle tilskynde mennesket til at gøre det gode og dermed forhindre det i at 

begå fejltagelser. Dette lys, som når frem til den materielle del af menneskets væsen gennem sjælen, er 

samvittigheden, er den guddommelige gnist, som aldrig slukker, dommeren, som aldrig kan bestikkes, 

fyrtårnet, som aldrig ændrer sin position, vejviseren, som aldrig går af vejen. 

21 Det er de tre dele, der udgør mennesket, dvs. dets tre naturer - den guddommeligt åndelige, sjælen 

og den materielle - i en perfekt forening, så sjælen kan triumfere over prøvelser, lidenskaber og verdens 

storme og endelig tage det åndelige rige i besiddelse. 

22 Når du tænker på, at synd, fejl, lidenskaber og ondskab i alle dens former altid har været 

fremherskende blandt mennesker, tror du så, at man kan sige, at ånden har tabt kampen, eller at 

samvittigheden ikke er blevet hørt? - I øjeblikket kan I acceptere dette, for det har ikke været små 

prøvelser, som menneskene har været udsat for, og derfor har mange ikke klaret dem, og det var 

nødvendigt, at de i deres fald skulle tømme lidelsernes bæger, så de kunne vågne op og lytte til den 

stemme, som så længe har været overhørt. 

23 Nu er samvittighedens, dømmens og det endelige regnskabets tid, ligesom den anden tid var den 

tid, hvor åndeligheden begyndte, og den første tid var den tid, hvor naturretten var gældende. 

24 Jeg har åbenbaret mig selv for menneskeheden i tre forskellige former, men disse tre former 

repræsenterer én enkelt essens; derfor ser nogle tre guder, hvor der kun er én guddom. 

25 Jeg er Én, og jeg tillader kun, at I tilskriver mig en Treenighed, når I forstår, at jeg i Første Tid 

manifesterede mig i Retfærdighed, at jeg i Anden Tid åbenbarede min Kærlighed for jer, og at jeg gemte 

Visdommen til denne sidste Tid. 

26 Visdommen er den bog, der åbner sig for dig i dag og viser dig dens indhold af uendeligt lys, 

uanede åbenbaringer og aldrig opnåede viden. Kun der vil I lære, hvad der eksisterer hinsides jer, og I vil 

så være i stand til at forklare jer selv årsagen til mange af mine nuværende og tidligere tiders lærdomme. 

27 Hvad ved du om det hinsides? Hvad ved mennesket om, hvad der kommer efter dette liv? Hvad 

ved du om, hvorfor du bliver født, og hvorfor du dør? 



U 79 

142 

28 Alt det, som I kalder Guds uretfærdigheder eller skæbnens ironi, og som I burde kalde 

retfærdighed, vil I forklare jer selv på en klar måde, når I lærer de lektioner, som Visdommens Bog har 

åbenbaret for jer i den tredje æra gennem jeres samvittighed. 

29 Var det ikke profeteret, at alle øjne ville se mig i denne tid? Med dette ville jeg fortælle jer, at I alle 

ville kende den sandhed, som jeg er. 

30 Hvordan kan du antage - selv om du har været i Helligåndens lys - at du kan forblive i mørket for 

evigt? 

31 Se på mennesker, der ødelægger og hader hinanden, som tager magten fra hinanden uden at vige 

tilbage for kriminalitet, bedrag og forræderi. Der er mennesker, der dør i millioner af tilfælde som ofre for 

deres medmennesker, og andre, der går til grunde som følge af laster. Er der lys i dem? Taler den ånd, der 

bor i dem? Det, der er der, er mørke og smerte, resultatet af misbrug af den frie viljes gave og af ikke at 

lytte til den indre stemme, og fordi de ikke har rettet deres opmærksomhed mod lyset fra den gnist af Gud, 

som I alle bærer i jeres væsen, og som er den guddommelige lysstråle, som I kalder samvittigheden. 

32 Mennesket er sunket ned i afgrunden, og samvittigheden har fulgt ham derhen og venter på det 

rette tidspunkt til at blive hørt. Snart vil denne stemme blive hørt i verden med en voldsomhed, som I 

endnu ikke kan forestille jer. Men det vil få menneskeheden til at rejse sig fra sin afgrund af stolthed, 

materialisme og synd, til at vaske sig selv i angerens tårestrømme og til at begynde at udvikle sig opad på 

spiritualiseringens vej. Jeg vil hjælpe alle mine børn, for jeg er opstandelsen og livet, som vækker de 

"døde" op fra deres grav. I dette liv, som jeg tilbyder menneskeheden i dag, vil folk gøre Min Vilje og give 

afkald på den frie vilje af kærlighed, overbeviste om, at den, der gør Faderens vilje, hverken er en tjener 

eller en slave, men et sandt Guds barn. Så vil du kende sand lykke og fuldkommen fred, som er frugten af 

kærlighed og visdom. 

33 Folk, I beder Mig om tilgivelse for alle de fejl, I har begået, for Mit ord har rørt jeres sjæle dybt. 

Men jeg spørger dig: Hvorfor føler du ikke den samme anger, når din samvittighed misbilliger dine 

gerninger? Er denne indre stemme og den stemme, der manifesterer sig gennem disse stemmebærere, 

forskellige fra hinanden? Tænk og forstå, at I ikke altid hører Mig i denne form for at få jer til at omvende 

jer. Det er nødvendigt, at I åndeliggør jer selv lidt efter lidt, og at I dag for dag hører jeres samvittigheds 

stemme med større klarhed, som findes i jer som en bog af visdom og kærlighed. 

34 Forstå, at selv om skabelsen ser ud til at være færdig, udvikler, forvandler og fuldender alting sig 

selv. Kan din sjæl undslippe denne guddommelige lov? Nej, mine børn. Ingen kan sige det sidste ord om 

det åndelige, om videnskab eller om livet, for det er mine værker, som ikke har nogen ende. 

35 Jeg lærer jer at indtage den plads, som jeg har bestemt for hver enkelt på en værdig måde, og at 

følge med lydighed og samtidig med fasthed den vej, som min faderlige kærlighed har udstukket for jer. 

Mit himmelske ord oplyser både den, der er herre, og den, der er underordnet; det er som solens lys, der 

skinner på alle. 

36 Mennesker på jorden har endnu ikke fuldført deres største gerninger, de gerninger, som giver Mit 

Faderhjerte guddommelig tilfredsstillelse. Deres værker, som er vidunderlige set fra et menneskeligt 

synspunkt, viser sig stadig at være små, når deres ophavsmænd bedømmer dem med Mine love om 

kærlighed. Det er grunden til, at mange videnskabsmænd ikke ønsker at beskæftige sig med det åndelige, 

for de ved, at der er tilstedeværelsen af ham, der ved alt - af ham, der ser alt og dømmer alt. De 

foretrækker at benægte Min eksistens, idet de tror, at de på den måde vil lukke munden på deres 

samvittigheds stemme. 

37 Tro ikke, at jeg dømmer mine børn dårligt, fordi de ønsker at kende naturens hemmeligheder. Nej, 

min visdom er den guddommelige arv, som jeg har til mine børn. Men jeg dømmer videnskabsfolkenes 

formål eller hensigt, når denne hensigt ikke er i overensstemmelse med de formål, som naturens 

hemmeligheder blev åbenbaret for dem. 

38 Når jeg siger til jer, at min visdom vil blive jeres, tror I så, at et enkelt jordisk liv kan være nok til 

at kende alt det, jeg har at åbenbare jer? Hvis jeg fortæller dig, at du ikke kan opnå menneskelig videnskab 

uden at gå den lange udviklingsvej, kan du endnu mindre opnå viden om det åndelige uden en fuldstændig 

udvikling af din ånd. 

39 Jeg sætter ikke spiritualiseringen i modsætning til videnskaben, for denne fejl var menneskenes 

fejl, aldrig min. Tværtimod lærer jeg dig at harmonisere det åndelige med det materielle, det menneskelige 
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med det guddommelige, det forbigående med det evige. Ikke desto mindre forklarer jeg jer, at for at gå på 

livets stier må man først kende den vej, som jeres samvittighed baner for jer, og hvis åndelige lov 

udspringer af den guddommelige ånd. 

40 Mennesket tror, at det handler efter sin egen vilje, det tror, at det er frit fra enhver højere 

indflydelse på sig selv, og det mener endelig, at det er uafhængigt og skaber sin egen skæbne uden at ane, 

at den time vil komme, hvor alle vil forstå, at det var Min vilje, der blev udført over dem. 

41 Der vil blive set mange gerninger af guddommelig retfærdighed på jorden; blandt dem vil I også 

kunne opleve, at videnskabsmænd opsøger uuddannede, enkle mennesker, der bærer spiren til 

åndeliggørelse i deres hjerter, eller som har udviklet evnen til dialog mellem ånder, for gennem dem at 

høre de åbenbaringer, som deres hjerne ikke har opdaget. 

42 Til jer, folk, der lytter til mig, siger jeg endnu en gang til jer, at I skal lytte til min lære, for tiden 

nærmer sig, hvor denne manifestation vil slutte, og så vil den, der har næret, lært og bevaret det åndelige 

gode, være stærk; men den, der ikke har forstået det eller fortolket det efter sin smag, vil være svag. 

43 Ser I, hvor mange skarer der omgiver Mig i denne tid af manifestation gennem det menneskelige 

forståelsesorgan? Sandelig, siger jeg jer, efter 1950 vil der være få, som følger mig. 

44 I dag forstår I ikke, hvad jeg siger til jer, men senere vil I forstå det. 

45 Overvej med din ånd den stige, der stiger op foran dig ind i uendeligheden. Det er som en lysende 

vej, der inviterer dig til at komme til Faderens skød, som er et skød af fred og ubeskrivelig glæde. 

46 Jeg fandt jer fortabt som fortabte skibbrudne uden kompas, som fortabte vandrere i ørkenen; men 

jeg sendte jer et lys, der hjalp jer med at finde en vej fuld af håb, tro og trøst, der opmuntrede og gav jeres 

ånd livskraft og energi til at gå mod det lovede mål. 

47 For enden af stigen, deroppe på toppen, er der et hjem, som I alle er bestemt til, men som I skal 

opnå gennem fortjeneste, gennem tro, gennem stor kærlighed og grænseløs barmhjertighed, ved at 

nedbryde forhindringer, besejre modgang og overvinde fjender, indtil I endelig når frem til det nye 

forjættede land, som ikke er af denne verden. 

48 Denne stige er en lige vej, hvor der ikke er nogen faldgruber eller labyrinter, hvorved jeg vil have 

jer til at forstå, at I ikke vil finde nogen vanskeligheder i opfyldelsen af min lov. 

49 Gå fast på denne vej, kæmp for din opstigning, jeg vil gøre dig stærk. Forstå: Hvis det ikke er med 

min kraft og mit lys - med hvilke våben vil I så kæmpe og forsvare jer? Hvis jeg ikke gav dig mit lyssværd 

- hvad ville du så bruge til at overvinde dine fristelser? Hvis jeg ikke dækkede jer med min kappe - 

hvordan kunne I så befri jer fra jeres fjender? Men sandelig, siger jeg jer, selv Min beskyttelse og Mit 

sværds lys må I opnå ved jeres fortjenester! 

50 Dine fodspor skal forblive synlige på den åndelige vej, der åbner sig foran dig. De bør være 

eksempler på gode gerninger, forsagelse, ædle gerninger, høj kærlighed og ubegrænset barmhjertighed. 

51 Hver enkelt persons skæbne er afgrænset af hans åndelige opgave og hans menneskelige opgave. 

Begge dele skal være i harmoni med hinanden og være rettet mod det samme mål. Men sandelig, siger jeg 

jer, jeg vil ikke kun tage hensyn til jeres åndelige gerninger, men også til de materielle, for også gennem 

dem kan ånden opnå fortjeneste, hvis der er kærlighed og barmhjertighed i dem over for jeres brødre. 

52 I vil ikke være alene på jeres vandring; der er mange væsener foran jer - nogle meget tæt på og 

andre længere væk - som også går fremad skridt for skridt, og som våger og beder for dem, der vandrer 

bag dem. De ønsker ikke at komme alene eller at være de første, men at bane vejen for deres brødre, så de 

første en dag kan glæde sig over at være de første, så alle kan glæde sig over dem. 

53 Hvor herlig er denne vej ikke i mine øjne! Hvor min ånd bliver opfrisket, når den ser Mine børns 

fremskridt og deres anstrengelser for at stige op og nå nye grader af perfektion! 

54 Der er væsener fra alle verdener og hinsides verdenssfærer, nogle i ånden og andre inkarneret, og 

de udfører alle forskellige opgaver. Det er i uendeligheden (andre verdener), at du har dit hjem for at nyde 

den åndelige fred i morgen. 

55 Så længe du stadig er på vej mod målet - berolig dit sind, som nogle gange ligner en storm, og lyt 

til mit ord, vær opmærksom på det og forstå det, for det er lyset fra fyrtårnet til din frelse. Mange er 

kommet til mig som skibbrudne, men jeg har givet dem min fred, som har været som en redningsbåd, og 

jeg har sendt dem ud på havet igen for at søge deres brødre, som er gået på afveje. 
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56 De, der var sikre på at gå under og pludselig følte, at en blid hånd reddede dem fra afgrunden, 

forstår naturligvis deres medmennesker, når de ser dem i samme situation, og rækker hånden ud til dem. 

57 Den, der ikke kender Min kærlighed, vil ikke være i stand til at gøre den mærkbar for sine brødre, 

men den, der er i stand til at føle den hele livet igennem, vidner om Mig og finder dyb lykke i at gøre for 

sine brødre, hvad Faderen har gjort for ham. 

58 O elskede folk, Mesteren ønsker, at I skal forstå hans lære og handle i overensstemmelse med hans 

anvisninger. Jeg har fortalt jer, at Min Undervisning er en smal vej, for hvis I afviger fra den på den ene 

side, vil I bevæge jer væk fra Mine Love Laws, og på den anden side vil I være i fare for at falde ind i 

fanatisme, hvilket betyder blindhed og stagnation. Der er fristelser på begge sider af stien, men det 

guddommelige lys skinner altid fremad i horisonten og inviterer din ånd til opadgående udvikling og 

perfektion på godhedens lige og smalle vej. 

59 Nogen spørger mig i sit hjerte: "Er det nødvendigt at elske for at finde frelse?" Men mesteren 

svarer: Nej, det er ikke "tvingende nødvendigt" at elske for at finde frelse, for kærlighed gives ikke under 

tvang, den skal opstå naturligt og spontant. Den, der stillede dette spørgsmål, gjorde det kun, fordi denne 

følelse endnu ikke er født i ham; men den vil med tiden spire og blomstre i ham, og så vil han forstå, at 

kærlighed i sjælen er noget, der er født med ham ligesom jordens frugter; at det er meget naturligt, at han 

bærer et frø, der er en kim til liv, i sit hjerte. Kærligheden i sjælen er således kimen til evigheden. 

60 I har forstået det, disciple, men straks tvivler I på, om denne menneskehed kan redde sig selv 

gennem kærlighed, for det er netop det, den mangler. Jeg svarer jer, at kærligheden er som et 

guddommeligt frø, der aldrig kan dø, som forbliver skjult i det mest hemmelige hjørne af menneskehjertet, 

og hvis det endnu ikke er spiret, er det kun fordi det ikke er blevet vandet med sandhedens vand, for det 

vand, det har fået, har kun været tilsyneladende kærlighed. Selvoptagethed, løgn, hykleri, tomme ord om 

(foregivet) "lys", det er det, der holder menneskehedens hjerte i live dag efter dag. Men er det muligt for 

hjertet at nære sig af noget, der ikke indeholder evighedens livsessens? 

61 Jeg, den Guddommelige Sædemand, som dyrker markerne med kærlighed for at give dem liv, kom 

for at vande dem med Mit eget blod, og nu, i denne tredje tid, vil Jeg give jer endnu et bevis på den kraft 

og det liv, som kærlighedens frø indeholder. 

62 Når jeg kaldte jer "arbejdere på mine marker", var det ikke fordi I allerede er det, men fordi jeg 

ønsker, at I skal arbejde sammen med mig i denne guddommelige opgave med at redde jeres brødre af 

kærlighed. 

63 I har vandret langt, og jeg siger jer nu: Stop og hvil jer! Gennem alle livets omskiftelser har du 

været trofast mod Mit spor. Lad al den bitterhed, du har oplevet på din livsrejse, ligge bag dig. Når I 

begynder at optage dette frø (af mit ord) i jeres hjerter, indser I, at jeg giver jer mere og mere og kræver 

ikke regnskab af jer. Men vid, at du har en pligt til at pleje dette frø i dit liv, for den dag vil komme, hvor 

jeg vil vise mig som forvalter af mine lande og kræve regnskab af dig for dit arbejde. Arbejd med 

kærlighed og iver, men også med enkelhed og naturlighed. Jeg ønsker ikke, at de skal kalde jer fanatikere, 

Jeg ønsker ikke, at Mit værk skal blive en besættelse i jeres sind. Giv min sandhed videre gennem sand 

næstekærlighed og bed ikke om noget til gengæld, for jeg vil gøre jer retfærdighed. 

64 Vær glad i visheden om, at du har en smuk opgave, som din Fader har betroet dig, og husk altid, at 

når dit kors er tungt, har du den Almægtige til at hjælpe dig. Kravl op ad den stejle bjergskråning, for det 

er ikke nødvendigvis Golgatha, der venter dig, men Min Faderlige kærlighed. 

65 Hold øje med, at denne åbenbaring ikke bliver forfalsket af nogen. Rens dine andagter så meget 

som muligt og øg din forståelse og spiritualitet. Mit værk er perfekt på alle måder; men hvis I nogensinde 

skulle opdage noget, som I finder ufuldkomment, så vid, at denne ufuldkommenhed ikke er guddommelig, 

men menneskelig. - Bed for alle verdens nationer, og vær klar over, hvordan de dag for dag bliver renset af 

smerte, og hvordan de altid bliver plettet af synd. Bed om, at den må blive lys i dem, og at de - når de 

erkender den tid, hvor de er rene - må vide, hvordan de skal bevare denne renhed. For så vil de være 

værdige til at have Mig hos sig og være tilstrækkeligt følsomme til at føle Mit nærvær. 

66 Jeg velsigner alle folkeslag - både dem, der elsker mig, og dem, der afviser mig - både dem, der 

følger mig, og dem, der har fjernet sig fra mig. Alle er kaldet til at træde ind i mit nærvær, og før eller 

senere vil de finde den vej, der fører dem til Faderens hjem, som kærligt venter dem. 
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67 I vil alle ankomme til det bord, hvor "de første" har forfrisket sig, og I vil opleve, at der også 

venter jer nok steder og mad. Anvend denne lignelse i det materielle liv såvel som i det åndelige liv, og du 

vil forstå, at for dem, der opfylder lovene i det menneskelige liv og åndens love, er der ingen grund til at 

føle smerte. Tænk over denne lære, og koncentrer dig om dit inderste hjerte og hør din samvittigheds 

stemme. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 80  
1 folk, jeg har overøst jer med mine nådegaver for at holde jer tilbage og få jer til at høre mit ord. Jeg 

har fejret en fest i denne erindringstid, så når I ikke længere hører Mit Ord, vil I blive udrustet, og jeres 

sammenkomster vil være som et broderskabets banket, hvortil de, der ikke hørte denne stemme og som 

kommer, vil ønske jer. Men når først Mit Ord når masserne i al sin renhed og åndelige essens, vil de 

udbryde: "Helligånden har virkelig udgydt lys over os!" og de skal forstå min instruktion, som jeg sagde til 

jer: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra 

Gud kommer." 

2 De vil ikke længere knæle for at bede, for de vil have lært at sende deres tanker op i ønsket om 

åndeligt fællesskab med deres Mester. Din ånd vil vokse sig stærkere, og i kampens tid vil den være 

utrættelig i at sprede det guddommelige ord gennem værker, ord og tanker. Han vil opsøge de trængende 

for at få et åndeligt budskab med sig. Til andre tider vil han udføre sin mission i sin sengestue, hvor han 

beder for sine brødre. 

3 Der kommer tider med smerte, hvor mange mennesker, som tror, at de er parate til at hjælpe folk 

åndeligt, ikke kan gøre noget eller kun meget lidt, fordi de kun har beskæftiget sig med at fylde deres sind 

med verdens lærdom og videnskab, og de har ladet deres hjerter være tomme. 

4 I, der hører mig, skal bane vejen for dem, der vil modtage mig i ånden. Det har ikke været 

tilfældigheder, der har bragt dem, der har modtaget min instruktion, ind i mit nærvær, lige så lidt som det 

vil være tilfældigheder, der vil udvikle Åndens gaver i dem, der vil føle mit nærvær uden behov for en 

menneskelig stemmebærer. 

5 Følsomhed, forudanelse, åbenbaring, profeti, inspiration, seerskab, frelsens gave, det indre ord - 

alle disse og andre gaver vil komme fra Ånden, og gennem dem vil menneskene bekræfte, at en ny tid er 

begyndt for menneskene. 

6 I dag tvivler I på, at disse åndelige gaver eksisterer, fordi nogle skjuler dem for verden af frygt for 

dens mening; i morgen vil det være det naturligste og smukkeste at besidde dem. Jeg kommer til jer i 

denne tredje tid, fordi I er syge i krop og sjæl. De raske har ikke brug for en læge, og de retfærdige har 

heller ikke brug for rensning. 

7 Min Faderlige Kærlighed har glemt alle de fornærmelser, som menneskeheden har kastet mod 

Mig, og Min Kærlighed er strømmet uudtømmeligt ud for at give dem liv. Århundreder er gået over 

mange generationer af syndere, af brodermord, og efterhånden som mennesket mister mere og mere håb 

om at finde frelse, kommer jeg og fortsætter med at sætte min lid til jer, vel vidende at I til sidst vil elske 

mig. Din kærlighed vil redde dig i denne tid. 

8 I dag spørger Faderen ikke: Hvem kan og vil frelse menneskeslægten med sit blod? Jesus vil heller 

ikke svare: Herre, jeg er lammet, som er klar til at bane vejen for menneskehedens forsoning med sit blod 

og sin kærlighed. 

9 Jeg vil heller ikke sende mit "ord" til at blive menneske i denne tid. Denne tidsalder er forbi for jer, 

og den efterlader sin undervisning og opadgående udvikling i jeres ånd. Nu har jeg indledt en ny epoke af 

åndelig udvikling, hvor I vil være dem, der tjener fortjeneste. 

10 Guds "ord", som er Ånd, lys og liv, kom frivilligt ned fra sit rige for at tale direkte til sine børn. 

Kristus var et eksempel på ydmyghed blandt mennesker for så vidt angår hans legemlig-jordiske natur; for 

så vidt angår hans ånd, var han fuldkommenhed. 

11 Da det sidste øjeblik på jorden kom for "Lammet", talte det til Faderen med den samme mildhed, 

hvormed det tog imod sin mission: "Alt er fuldbragt". Dette offer er den største lektion i kærlighed og 

barmhjertighed, som jeg har givet menneskeheden. Dette værk var som et frø, der faldt på hver eneste 

sjæl. 

12 Hvorfor venter nogle på at sandhedens ånd som menneske skal bringe dette offer på ny? I denne 

tid er jeg kommet i ånden, som jeg tilbød, for at udgyde mit lys i form af inspiration blandt mennesker, så 

de, oplyst af dette lys, kan finde frelse gennem deres egne fortjenester. Synes du, at det er svært for dig at 

elske og hjælpe dig i livet? 

13 Jeg beder jer ikke om at efterlade alting, som jeg bad dem, der fulgte mig i den anden æra, om at 

efterlade alting. Nogle af dem forlod deres forældre, andre deres partner; de forlod deres hus, deres kyst, 
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deres fiskerbåd og deres net - alt dette forlod de for at følge Jesus. Jeg siger heller ikke til jer, at det er 

nødvendigt for jer at udgyde jeres blod på dette tidspunkt. 

14 Jeg har sagt jer, at hver enkelt af jer kan gøre meget dag for dag, hvor han bor. Søg i den inderste 

del af dit væsen den gode kerne, som jeg har placeret i hvert enkelt barn af Min Guddommelighed; denne 

kerne tilhører ikke hjertet, men ånden. 

15 Glem ikke, at din oprindelse er i min kærlighed. I dag er dit hjerte forhærdet af egoisme, men når 

det igen bliver modtageligt for enhver åndelig inspiration, vil det føle kærlighed til sine naboer og føle 

medfølelse med andres smerte, som om det var din egen. Så vil I kunne opfylde det bud, der siger til jer: 

"Elsker hinanden". 

16 Dette er mit våben: kærlighedens våben, som jeg aldrig har skjult for jer, som jeg altid viser klart 

og tydeligt i kampen mod syndens mørke. Den, der ønsker at være min soldat, skal tage kærlighedens 

sværd. Derfor kan jeg kun tale til et folk, der er smedet i smerte gennem århundreder og tidsaldre. 

17 Din ånd har opnået at blive sammensat, og den håber og stoler kun på Min vilje. 

18 I denne tid kom Elias som en forløber for at forberede menneskets ånd til foreningen med mig. 

Elias' ord vækker dig, vækker dig og gør dig vågen, for hans lys er som en lynstråle. 

19 Din ånd er i denne tid i stand til at forstå, hvem Elias er. I har for længst lagt den åndelige barndom 

bag jer. Det er tro og forudanelse, der har gjort Mit nærvær og hver af Mine åbenbaringer håndgribelige 

for jer i denne tid, hvor Min Lære vil give menneskene sand storhed - ikke den falske storhed, som verden 

giver, men den, der udspringer af ydmyghed og dyd. 

20 En vanskelig opgave venter alle, der begiver sig ud og følger mig. Uden et kors kan ingen have 

mig som eksempel; men sandelig, siger jeg jer, det kors, som jeg lægger på jeres skuldre, er ikke for at 

skubbe jer ned, men for at støtte jer på jeres livs triste vej. Den, der smider sit kors væk, skal falde, den, 

der elsker det, skal nå målet, og den, der bærer det på jorden indtil det øjeblik, hvor han ånder sit sidste 

åndedrag, skal i det øjeblik opleve, hvordan hans kors løfter ham op, bærer ham op og fører ham til Mig. 

Den, der bliver overrasket af døden, mens han bærer sit kors på sine skuldre, behøver ikke at frygte at 

falde ud i det ukendte. Der vil mange mysterier blive løst, som mennesket ikke kunne tyde. Tror du, at 

Faderen foretrækker, at du er uvidende på jorden? Nej, folkens, jeg er en konstant kilde til åbenbaring af 

hemmeligheder for mennesker. Alligevel insisterer de på at være blinde for det, der er åbenbaret, og døve 

for Min stemme. 

21 De, der tror på mig, ved, at jeg er ren og retfærdig; men da mennesket elsker det onde, tiltrækkes 

det af urenhed, og synden frister det. Han foretrækker sine lidenskabers grænseløshed frem for sjælens 

oplysning. Den tiltrækning, som synden har på mennesket, svarer til den tiltrækning, som man føler over 

for tomheden og dybden af en afgrund. Hvor svært synes det ikke at være for den, der er faldet og ikke 

kender Mig, at frelse sig selv, og hvor let synes det ikke at være for andre at frelse sig selv, fordi de tror, at 

det er nok for dem at få syndernes forladelse og få en plads i Herrens rige, hvis de bekender deres 

overtrædelser i deres sidste øjeblik i livet! 

22 Vid, at kun omvendelsens vand vasker pletterne væk, ikke frygten for dommen; at det, der bringer 

dig tættere på Herren, er en omvendt sjæls tilbagebetaling af alle sine overtrædelser. 

23 Alle tror på mig, selv om ikke alle bekender det, ikke alle elsker mig. Jeg tror ikke på ateisten, jeg 

ser ingen ateister, og de kan heller ikke eksistere. Kødet kan fornægte mig, men ikke ånden. Kan man 

fornægte sin fysiske far, selv om man ikke har kendt ham? Ånden kan heller ikke fornægte sin åndelige 

Fader, selv om den ikke kender ham. Kan der være en frugt på et træ, som ikke har været på træet før? 

24 Fra tidernes morgen lærer og dømmer jeg jer med kærlighed. Hvis I uberettiget kalder min 

retfærdighed for straf eller fordømmelse, siger jeg jer, at jeg straffer og dømmer jer med kærlighed. - Jeg 

taler til jer på denne måde, fordi I lever i en tid, hvor frygten for min retfærdighed ikke længere skal få jer 

til at adlyde mine bud, men til at vende jer til min kærlighed, til min lov, for i den er jeres Faders 

kærlighed. Men hvis I ønsker, at mine love ikke skal dømme jer, så lær dem gennem min instruktion og 

lev efter dem. Hvordan ønsker du at leve uden for stien efter din egen vilje, uden at uventet smerte rammer 

dig? Den, der overtræder lovene, vil straks blive ramt af dem. 

Vil du have endnu større beviser på kærlighed? 

25 Denne natur, som jeg har betroet dig, er en ægte kilde til liv og sundhed. Drik dit vand, og du vil 

leve uden trængsler; du vil få styrke, lys og glæde på din livsvej, og din ånd vil bedre opfylde sin skæbne. 
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Hvordan kan du hævde at være sund i krop og sjæl, hvis du ikke søger disse fordele der, hvor de findes? I 

søger kroppens sundhed på jorden hos lægen, hvis hjerte ikke altid er barmhjertigt, og I søger sjælens 

sundhed ved at fratage jer selv noget materielt for at overgive det til jeres samvittigheds stemme. 

26 Sandelig, siger jeg jer, naturen har en barm, der ligner en kærlig moders barm; lad jer opfriske ved 

den, så længe I lever i den; for sjælen har også del i legemets glæder, ved hvis formidling Herren giver den 

så mange og så smukke kærlighedsundervisninger. 

27 I dag lever menneskeheden langt fra enhver livskilde, og derfor er den i trængsel. Derfor tror 

verden, at jeg skal gøre en ende på min retfærdighed blandt mennesker, så fred og velvære kan vende 

tilbage til dem, mens det eneste, I skal gøre, er at vende tilbage til lovens vej. Mennesket siger, at det 

stræber efter et ideal, men jeg siger til ham: Er det muligt at nå dette ideal ved at gå på en vej uden lys? 

28 Menneskene har skabt en verden efter deres fantasi, efter deres vilje. Jeg har ladet dem få den for 

ikke at fratage dem deres frie vilje, men denne verden vil de selv ødelægge, som bevis på, at de har bygget 

på kviksand. "Hvordan skulle det være muligt," siger de mægtige, "at så megen magt skulle blive 

udslettet?" Og alligevel vil imperier, troner, scepter, videnskab og rigdom gå til grunde. En svag duft, og 

kun historieskrivningen vil endnu samle resterne af så megen falsk storhed! 

29 Falsk kalder jeg din verden; for mens dit ansigt griner, er dit hjerte, om ikke fuldt af bitterhed, så 

dog fuldt af ond vilje. Og hvis du allerede har gjort dette af menneskelivet, hvad kan du så sige om alt det, 

du har gjort og undladt at gøre med hensyn til livet og de love, der hører til din ånd? I har tilladt den at 

blive så langt væk fra kilden til evigt liv, fra sandheden, retfærdigheden og kærligheden, som findes i jeres 

Skaber, at selv om den burde være herre i verden og hævet over det materielle, er den blevet en mishandlet 

og nedværdiget slave. Ånden er så underlagt kroppens svagheder og tilbøjeligheder. Det har til sidst givet 

efter på grund af den kærlighed, det føler for det kød, som det er bundet til. På trods af den kærlighed 

sjælen føler for verden, på trods af den overdrevne materialisme, den har opnået, er der ikke nogen, der 

ikke har følt, selv for et øjeblik, et ønske om at gå ud over dette liv og ind i den åndelige verden. Der er 

ikke nogen, som ikke allerede har haft et øjeblik af indre opløftelse her, som ikke har fornemmet 

eksistensen og freden i dette liv. Mine åndelige åbenbaringer i denne verden er en invitation til mit 

kongerige. 

30 Den dag vil komme, hvor hele menneskeheden vil kende min lære. Mange vil benægte dem og 

endda sige, at det var fristeren, der gav os denne lære. Men hvis et af mine børn tror på dem og praktiserer 

dem, vil han se, hvordan selv dem, der fornægtede mig, vil bære god frugt som et vidnesbyrd om denne 

sandhed. 

31 Vær sunde i krop og sjæl og tag de gode patriarker som forbillede, dem, der vidste hvordan de 

skulle ofre deres offer til Faderen, og som fandt glæde i at opfylde deres pligter på jorden. Jeg taler til jer, 

mennesker, og jeg taler til menneskeheden. Til jer, Israels folk, taler jeg, fordi I, selv om I lytter til mig, 

ikke går helt på den rette vej, men forsøger at gå med højre fod på min vej, mens I går med den anden ved 

siden af den. 

32 Jeg siger til jer alle: Jeg er sundhed, jeg er vejen, sandheden og livet. 

33 Elias' ånd fører jer ind i mit nærvær og hjælper jer med at blive værdige til at få mig til at komme 

til jer. Afvis ikke Elias i denne tid, ligesom I afviste Kristus i den anden tid og Moses i den første. 

34 Tænk på, at Elias har fjernet det slør, som I har dækket mange hemmeligheder med, for at I kan se 

Faderens herlighed. 

35 Vær ydmyg og lydig, så du giver din ånd mulighed for at opfylde sin opgave. Det er ejeren af lyset 

af erfaring, udvikling og viden. 

36 Ånden er født i mig, den har sin barndom, sin udvikling og sin fylde; i modsætning til "kødet", som 

ældes og dør, vokser den altid i viden og kærlighed, dvs. i fuldkommenhed. Du ved, at du er kommet fra 

mig, men du ved ikke hvordan. Du ved også, at du skal vende tilbage til Faderen, men du ved ikke på 

hvilken måde. Det er mine høje råd, det er den hemmelighed, som du skal respektere. 

37 Jeg har lagt storhed i mennesket, men ikke det, som det stræber efter på jorden. Den storhed, jeg 

taler om, er offervilje, kærlighed, ydmyghed og barmhjertighed. Mennesket flygter konstant fra disse 

dyder og vender sig dermed bort fra sin sande storhed og den værdighed, som Faderen har skænket ham 

som sit barn. 
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38 Du flygter fra ydmyghed, fordi du tror, at det betyder fattigdom. Du flygter fra prøvelser, fordi 

elendigheden skræmmer dig, uden at du er klar over, at de befrier din sjæl. I flygter også fra det åndelige, 

fordi I mener, at det er spild af tid at fordybe jer i denne viden, idet I ikke er klar over, at I foragter et 

højere lys end enhver menneskelig videnskab. 

39 Derfor har jeg fortalt jer, at der er mange, som, selv om de siger at de elsker mig, ikke elsker mig, 

og selv om de påstår at tro på mig, har de ingen tro. De er gået så langt som til at fortælle mig, at de er 

villige til at følge mig, men de ønsker at følge mig uden et kors. Alligevel har jeg sagt til dem, at enhver, 

der vil følge mig, skal tage sit kors op og følge mig. Enhver, der omfavner hans kors med kærlighed, vil nå 

toppen af bjerget, hvor han vil udånde sit sidste åndedrag på denne jord for at genopstå til evigt liv. 

40 Det åndelige liv, som nogle længes efter, frygtes, fornægtes og endda hånes af andre; men det 

venter uundgåeligt på jer alle. Det er livmoderen, der tager imod alle, armen, der rækker ud efter dig, 

Åndens fædreland - et uudgrundeligt mysterium, selv for de lærde. Men mine hemmeligheder kan trænge 

ind, når nøglen du bruger til at åbne denne port er kærlighedens nøgle. 

41 Forstå, at Faderen fra begyndelsen af menneskets eksistens har været en konstant åbenbaring af 

mysterier for barnet. Glæd dig ved tanken om, at hvis mennesket ikke har nået grænserne for sin 

videnskab i så mange tidsaldre af dit liv (på jorden), vil det også for evigt opdage nye skønheder, nye 

vidundere, nye væsener, andre verdener, så snart det træder ind på åndeliggørelsens stier. Disse nye 

erfaringer vil få barnet til at elske sin Skaber med stadig større perfektion, med en kærlighed, der ligner 

den kærlighed, som jeg har til jer. Det er på grund af denne så højlydte og store følelse, som jeg har for 

menneskeheden, at jeg blev menneske, så I kunne have mig tæt på jer. Men efter dette offer ser jeg, at 

denne tids mennesker er døve, blinde og utaknemmelige over for denne kærlighed, at de har skabt sig selv 

en verden, hvor de ikke behøver at adlyde mine bud, mine retfærdige love, min kærlighedslære. 

42 Afgrunden tiltrækker folk, det forbudte frister dem, de udnytter deres viljefrihed på deres egen 

måde. For en menneskehed, der er så afhængig af lidenskaber, stræben efter vinding og jordens glæder, 

synes dens undergang uundgåelig. Det synes meget vanskeligt for sjælen at finde frelse, og den forstår 

ikke, at den i den guddommelige retfærdighed, i Faderens kærlighed, kan finde den vej, hvor den kan 

rense sig selv, udvikle sig opad og finde frelse. 

43 Alle mennesker tror på min eksistens, fordi de har ånd og har bevaret den dybe indre viden om, at 

jeg eksisterer. Selv den, der fornægter mig, tror på mig, for mit nærvær er i ham og i alt, hvad der omgiver 

ham. Men mennesket er bukket under for materielle incitamenter og fristelser. Og det mørke, han har 

skabt på denne måde, er det, der ikke tillader menneskeheden at se den pragt, hvormed Helligånden 

nærmer sig den i denne tid. Men der vil ikke være nogen menneskelig kraft eller ånd, der kan besejre Min 

Kraft, Mit Lys eller Min Kærlighed. Men når børnene kommer grædende til Faderen, vil nogle af dem 

bede om tilgivelse og få tilgivelse for deres ydmyghed; andre vil spørge mig: "Fader, hvorfor har du 

straffet mig?" Til dem vil jeg sige: Jeg straffer aldrig; I høstede kun på jeres vej, hvad I såede på den. Du 

undlod at bevare kroppens og sjælens sundhed; men den, der udfordrer eller overtræder mine love, 

dømmer sig selv på grundlag af dem. 

44 Lev i harmoni med naturens love og de åndelige love, og du vil altid være sund i krop og sjæl. 

45 Menneskeheden har i dag meget videnskab, men med den har den skabt en fremmedgørende 

verden, som adskiller den fra det naturlige, fra livets kilde, fra de naturelementer, som jeg har betroet den 

til at bevare og genopfriske. Hvordan kan et menneske, der lever på denne måde, være sundt i krop og 

sjæl? 

46 Jorden er som en mor, der breder sine arme ud for at omfavne dig fra dit fødselsøjeblik; den luft, 

du indånder på den, ligner mit guddommelige åndedræt; den majestætiske kongestjerne, der i sin pragt er 

som en ildfakkel, er et billede på den Almægtige, for den er lys, varme og liv. I har i denne jeres natur 

også vand, som er som sandheden, fordi det er krystalklart, gennemsigtigt og rent; det slukker den 

pinefulde tørst, renser og udrenser; under dets virkning bliver markerne frugtbare og frøene spirer. Disse 

fire elementer, der er forenet af den guddommelige visdoms love, udgør i deres enhed og harmoni dit 

hjem. For at kunne leve på den, nyde den bevidst og leve i fuld overensstemmelse med dens love, har jeg 

udstyret mennesket rigeligt med alle de egenskaber, kræfter og sanser, der er nødvendige for livet. 

47 Hvorfor kalder I mig så uretfærdig, når I er sikre på, at jeg elsker jer, når I lider af jeres egen skyld, 

og siger, at Faderen tugter jer? 
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48 Min kærlighed er uforanderlig, den kan ikke blive større, fordi den er perfekt, og den kan heller 

aldrig blive mindre. Jeg gav dig beviset på dette, da jeg gav dig dette liv, som er dit ly, og som altid viser 

sig overdådig og moderlig over for dig. Har du savnet solens lys en eneste dag? Har luften nogensinde 

været en mangel på liv i dig? Er Havet tørret ud, er Floderne standset, hvis Vand skyller hele Jorden? Og 

planeten i dens omdrejninger, er den nogensinde sluppet væk under dine fødder for at slynge dig ud i 

tomrummet? 

49 Jeg har ikke begået fejl i det, jeg har skabt, men mennesket har forpasset den udstukne vej og livet; 

men snart vil det vende tilbage til mig som den fortabte søn, der forspildte hele sin arv. Med sin videnskab 

har han skabt en ny verden, et falsk kongerige. Han har lavet love, rejst en trone til sig selv og udstyret sig 

selv med scepter og krone. Men hvor flygtig og bedragerisk er hans herlighed: et svagt pust af min 

retfærdighed er nok til at ryste hans fundamenter, og hele hans kongerige falder fra hinanden. Men 

fredens, retfærdighedens og kærlighedens rige er langt fra menneskets hjerte, som ikke har været i stand til 

at vinde det. 

50 De glæder og tilfredsstillelser, som folks arbejde giver dem, er kun fantasi. Deres hjerter er gnavet 

af smerten, rastløsheden og skuffelsen, der gemmer sig bag smilets maske. Det er det, der er blevet gjort af 

menneskelivet, og hvad angår åndens liv og de love, der styrer det, er de blevet forvansket, fordi man har 

glemt, at der også er kræfter og elementer, der besjæler ånden, og som mennesket må forblive i kontakt 

med for at kunne modstå prøvelser og fristelser og for at kunne klare alle forhindringer og modgang på sin 

vej mod fuldkommenhed. 

51 Dette lys, som når enhver ånd fra uendelighed, kommer ikke fra kongestjernen; den kraft, som 

ånden modtager fra det hinsides, er ikke udstråling fra jorden; kilden til kærlighed, sandhed og sundhed, 

som slukker åndens tørst efter viden, er ikke vandet fra jeres have eller jeres kilder; den atmosfære, der 

omgiver dig, er ikke blot materiel, men er udstråling, ånde og inspiration, som den menneskelige ånd 

modtager direkte fra altings Skaber, fra ham, der har skabt livet og styrer det med sine perfekte og 

uforanderlige love. 

52 Hvis mennesket lagde en smule god vilje i at vende tilbage til sandhedens vej, ville det straks føle 

fredens kærtegn som en tilskyndelse. Men når sjælen materialiserer sig under indflydelse af materien, 

bukker den under for dens kløer, og i stedet for at være herre i dette liv, rorgængeren, der styrer dens skib, 

bliver den slave af menneskelige svagheder og tilbøjeligheder og lider skibbrud i stormene. 

53 Jeg har allerede fortalt jer, at sjælen kommer før kroppen, ligesom kroppen kommer før tøjet. 

Denne materie, som du har, er kun en midlertidig beklædning for sjælen. 

54 Ingen er født ved en tilfældighed, og uanset hvor ubetydelig, uduelig og elendig en person end 

måtte anse sig selv for at være, er han ikke desto mindre skabt af det højeste væsens nåde, som elsker ham 

lige så højt som de væsener, han anser for overlegne, og han har en skæbne, der vil føre ham som alle 

andre til Guds skød. 

55 Ser du de mennesker, der vandrer rundt i gaderne som udstødte, der slæber laster og elendighed 

med sig, uden at vide, hvem de er, og hvor de er på vej hen? Kender du til de mennesker, der stadig lever i 

skovene, hvor de bliver overfaldet af rovdyr? Ingen er glemt af Min Faderlige kærlighed, de har alle en 

opgave at udføre, de har alle kimen til udvikling og er på den vej, hvor fortjeneste, indsats og kamp vil 

bringe ånden til Mig trin for trin. 

56 Hvor er der nogen, som ikke - om ikke andet så bare et enkelt øjeblik - har længtes efter Min fred 

og ønsket at blive befriet fra det jordiske liv? Enhver ånd har hjemve efter den verden, den boede i før, 

efter det hjem, hvor den blev født. Den verden venter alle mine børn og inviterer dem til at nyde det evige 

liv, som nogle længes efter, mens andre kun forventer, at døden vil ophøre med at være, fordi de har en 

forvirret sjæl og lever uden håb og uden tro. Hvad kunne bevæge disse væsener til at kæmpe for deres 

fornyelse? Hvad kunne vække en længsel efter evigheden i dem? De forventer kun, at der ikke længere er 

noget at være, stilhed og enden. 

57 Men "Verdens Lys" er vendt tilbage, "Vejen og Sandheden", for at genoplive jer til livet gennem 

sin tilgivelse, for at kærtegne jeres trætte ansigt, for at trøste jeres hjerte og få den, der troede, at han ikke 

var værdig til at eksistere, til at høre min stemme, der siger til ham: Jeg elsker dig, kom til mig! 



U 80 

151 

58 Men ligesom jeg vækker i jer en længsel efter evighed og fuldkommenhed, siger jeg jer også: Tro 

derfor ikke, at jeg vil have jer til at se bort fra det materielle liv. Misfortolk ikke min lære. Alt, hvad der er 

skabt og sat på jorden, tjener din lykke. 

59 Patriarkerne og de retfærdige viste jer ved deres eksempel, hvordan I kan leve lykkeligt på jorden 

ved at nyde de naturlige goder og samtidig opfylde den åndelige lov. 

Tag dem som eksempel, og du vil blive sund og stærk. Jeg ønsker et stærkt folk blandt jer, som kæmper og 

forsvarer sandheden. Hvis jeg skulle lære jer at adskille jer fra naturen, ville den vende sig imod jer. 

60 Hos Gud er der ingen modsigelser, selv om mennesker nogle gange tror, at de finder dem i Min 

lære. For at hjælpe jer med at forstå dem, har jeg åbnet jeres øjne for lyset og sagt jer: Hvis I ønsker jeres 

krops sundhed, skal I vende tilbage til jeres Moder, naturen, fra hvem jeres fysiske skikkelse er opstået, i 

hvis skød I jer selv, og med hvem I vil smelte sammen, når hendes indre byder jer velkommen på ny. Jeg 

har også sagt til jer: Hvis I vil have en stærk og sund sjæl og håb om at få den belønning, som jeg har lovet 

jer, så lev min lov ved at opfylde de bud, der siger: "Du skal elske din Gud af hele dit hjerte og din sjæl" 

og "Elsk hinanden". 

61 For at opfylde Min Lov er det ikke nok at tale om Mig, og det er heller ikke nok, at I er store 

efterforskere af Mit værk for at tro, at I er Mine apostle; for større vil det enkle sind være for Mig, som 

ikke ved, hvordan man udtrykker Mit Ord, men som i stedet ved, hvordan man udøver kærlighed og 

barmhjertighed blandt sine brødre. 

62 I den anden æra var tre års undervisning og tolv mennesker nok til, at jeg kunne forvandle 

menneskeheden. I dag har mange års forberedelse og et stort antal disciple ikke været nok. 

63 Årsagen er, at du er for knyttet til materialet. I tænker kun på Mig i fem minutter, og resten af tiden 

bruger I på verdslige ting. 

64 Jeg indgyder dig nyt mod, så du ikke stopper på din udviklingsvej. Hold øje, for snart vil I se 

enden på verdens herrer, og når de træder tilbage, vil der ikke være flere slaver. Så vil menneskeheden 

betragte sig selv som én familie. En gnist af gensidig velvilje vil bryde frem i menneskenes hjerter, og fred 

vil komme til dem. 

65 Fortabte sjæle, sjæle uden fred og uden lov, kom her! Det er ikke mørke eller intethed, der venter 

jer, det er Min Faderlige kærlighed, det er harmonien mellem alle verdener og væsener. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 81  
1 I kommer på denne dag for at mindes den nye pagt, som I har indgået med jeres Fader. I denne 

dommens tid er Min Ånd til stede blandt jer for at kræve de første regnskaber over jeres arbejde, jeres 

gerninger, og for at spørge jer, hvad I har gjort siden det øjeblik, I lovede Mig at opfylde Min Lov: at elske 

hinanden. 

2 Blandt denne skare er der de "første", som jeg betroede ansvaret for "markerne" og "arbejderne", 

som jeg gav broderskabets krystalklare vand, så de kunne vande "træerne" med det. 

3 Gør din samvittighed dig intet bebrejder dig? Har du kun åbnet munden for at rådgive, undervise 

og vejlede? Eller har den talt som et tveægget sværd, der sårer både til højre og til venstre? Har du vandret 

på den åndelige vej og efterladt spor af enhed, fred og velvilje, eller har du givet ham dårlige eksempler? 

4 Når Mit Ord af og til bliver alvorligt, er det fordi Jeg ikke ønsker, at der skal være løgn, laster eller 

bedrag i Mit folks skød. Hvis den, der leder en menighed, er et dårligt eksempel, vil de, der følger ham, 

støde på forhindringer. I denne dommens tid vil jeg i hvert øjeblik vise jer frugten af jeres såning. 

Udfordre ikke min retfærdighed, husk på forhånd at jeg frem for alt er en uudtømmelig kilde af godhed. 

5 Jeg kan ikke se på jer som små børn, for hvem alle ufuldkommenheder er til at se på; for jeres ånd 

havde allerede tilbagelagt en stor del af vejen før, da den indgik en pagt med min guddommelighed i 

denne tid. Den, der var en discipel af Min Lov i den første tid, en discipel af Jesu Lærende Ord i den anden 

tid, må blive som Mesteren i det nuværende udviklingsstadium. 

6 Jeg overlader den gode, behagelige og søde frugt, som giver liv, til jeres varetægt, for at I kan 

mærke kontrasten til den bitre smag og den ødelæggelse, som frugten fra det onde træ har forårsaget 

blandt menneskene. 

7 Jeg ser jorden og vandet plettet af menneskenes blod, jeg ser mennesker, der ignorerer hinanden, 

som om de var væsener af forskellige arter, og som dræber hinanden uden medfølelse eller medlidenhed. 

Dette træ af ambitiøs magtsøgning og had er blevet rejst af mennesker, og dets frugt har forgiftet jordens 

folk. Tillad ikke, at denne sæd kommer ind i jeres midte. 

8 I dag kunne Jesu stemme ikke rejse sig og sige: "Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør", 

for jeres ånd bærer viden om Min kærlighedsundervisning. 

9 Elias åbnede porten til en ny tidsalder, han banede Herrens veje. Han har forberedt jer til at 

modtage førstegrøden af min åbenbaring og min undervisning. Gennemskue min lære og vidne om den 

med jeres gerninger. 

10 På dette tidspunkt bliver det sjette segl løst, dets lys spreder sig over hele kloden, så de mænd og 

kvinder, der hører Min stemme, kan vågne op i tide og rejse sig til kamp. 

11 Vejen er én, du kender den allerede. Du bør følge den, så du aldrig afviger fra den. Det er netop 

den vej, jeg har udstukket for dig, siden du kom ud fra mig. I den nuværende tid har jeg givet jer lov til at 

samles på mødesteder for at høre min kærlighedsundervisning, og for at I i dem kan modtage de mange 

nødlidende, som dag efter dag vil banke på jeres dør, som er min. 

12 Hvordan skal I hver ny dag indstille jer selv indvendigt på at modtage de trængende? Med absolut 

ydmyghed, ikke med forfængelighedens krone og scepter. 

13 Når dette folk har forenet sig åndeligt, vil jeg bekendtgøre det for hele verden. 

14 Jeg overlader dig en del af mit arbejde, som er hvidere end snefnug og renere end vandet fra dine 

kilder. Jeg ønsker, at du skal holde det sådan indtil slutningen af udviklingsvejen. 

15 Som om en klokke har ringet i dit hjerte, så du i dag har husket på, at det er en nådens dag, en dag, 

hvor Mesteren kommer ned for at tale til sine disciple. Min Ånd viser sig blandt jer og åbner sig som en 

bog fuld af visdom. Din ånd viser sig for mig som et tomt blad, og på det skriver jeg mine anvisninger. 

16 Lyset fra Min Ånd, der er udgydt over al materie og ånd i opfyldelse af et løfte fra de første tider, 

kommer ned i sindet på disse udvalgte, kaldet Stemmebærere, for at gøre Guddommelig instruktion hørbar 

for jer. 

17 Nogle modtager min forkyndelse fuld af tro, andre føler, mens de lytter til mig, at tvivlen har taget 

deres hjerte i besiddelse. Men jeg irettesætter dem ikke, for tvivlen vil få dem til at uddybe deres studier af 

min lære, og derved vil de til sidst også finde tro. 
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18 Et nyt liv venter på menneskeheden. Det er ikke fordi naturen forvandles, men fordi 

menneskeheden, mens den åndeliggør sig selv ved hjælp af denne lære, vil se på alting med kærlighedens, 

troens og barmhjertighedens øjne, det vil sige, at mennesket vil se livet ved hjælp af ånden. Når du i dag 

ser på det, der omgiver dig, føler og dømmer du med et sind, der er fokuseret på det materielle, og et 

egoistisk hjerte. Dette liv må for dig virke som en dal af tårer, en verden af synder og til tider endog et sted 

for straf. Dine øjne opdager ingen skønheder, ånden finder ingen plads til sig selv, ingen næring eller 

stimulering. Men hvis du lader ånden svæve op og fra det høje betragter det, der omgiver dig og omslutter 

dig, må du bøje dig for din Fader og tilstå, at du har været døv, blind og ufølsom over for hans 

guddommelige tilstedeværelse, som åbenbarer sig i alt, hvad der eksisterer åndeligt eller materielt. 

19 Så vil bitterheden falde fra jer, og I vil kende den godhed, der strømmer fra alle skabte ting, for alt 

er frugt fra det guddommelige træ. 

20 Den lidelse, som menneskeheden lider i dag, kommer fra den dårlige brug af dens frie vilje og 

gennem dens ulydighed mod Min Lov. Dens sidste frugter vil være så bitre, at den vil kaste dem langt væk 

fra sig selv, og dette vil åbne dens øjne for lyset og dens hjerte for omvendelse. 

21 Gør kroppen føjelig og lydig, så den ikke er en hindring for din ånd. Undertving den, indtil du har 

gjort den til det bedste redskab og den bedste medarbejder i din åndelige opgave. Tillad det lys, som det 

sjette segl udstråler, at blive betragtet af ånden såvel som af kødet, for I ved, at dette lys strømmer ud over 

alle væsener. 

22 Forstå min lære, og I vil være mine gode disciple, som, når timen er kommet, vil opsøge deres 

brødre og fremlægge åbenbaringen af de syv segl. Stop ikke dine skridt og tænk, at du ikke er værdig til at 

modtage min nåde på grund af dit køds gerninger. Jeg har allerede sagt til jer, at I skal stoppe den rasende 

kurs for dette ustyrlige og svage væsen, som er blevet betroet jer på jorden, og at I skal gøre jer fortjeneste 

i denne kamp for at opnå min nåde. 

23 Det er ikke nu, du skal være ked af det eller skamme dig over din fortid. Husk blot, at du skal rense 

din sjæl. Nu er tiden inde til at føle, at I er de mest heldige på jorden, fordi I hører den guddommelige 

koncert af mit ord. Ja, mennesker, Min lysstråle bliver til inspiration og menneskelige ord, så I kan få Mit 

nærvær i denne form. Hold op med at tænke på din fortid og tænk i stedet på din fremtid. 

24 Gør dine kærlighedsvåben klar til at kæmpe mod menneskelige ideer og teorier. Styrk dit hjerte i 

troen, så du ikke føler dig lille, uvidende og svag over for dem, du kalder uddannede og lærde, for de ved 

måske noget om videnskab og religion, men om Mine nye åbenbaringer ved de intet. 

25 Når jeg har kaldt på jeres fornyelse, har det været for at jeres sind og hjerte, når de først er blevet 

rene, kan afspejle mit guddommelige lys. 

26 Jeg har set mange af jer undersøge og dømme mit ord; men jeg har ikke irettesat jer, fordi jeg ved, 

at i morgen vil de glødende disciple opstå blandt dem, der dømmer mig. Senere vil du undervise på din 

måde, og du vil blive hånet. Husk da Mesterens instruktion, og i stedet for at være vrede på jeres brødre 

for deres tvivl og hån, så tilgiv dem, vel vidende at der blandt dem er nogle, som vil omvende sig fra deres 

dom og komme til tro. 

27 Ingen føler sig tvunget til at være Min Soldat. 

Følg mig, så snart din vilje er fast, og din kærlighed driver dig til at omsætte min lære til handling. Tiden 

vil gå, og så vil I forstå og værdsætte alt det, som Herren har givet jer i denne tredje æra, og I vil så føle 

smerte over ikke at have været forstående og lydige, mens jeg gav jer mit ord. Men jeg giver dig endnu 

nogle korte perioder til at indhente dine fejltagelser og indhente den tid, du har mistet. 

28 Mens verden tiltrækker jer ved hjælp af jeres krop, kalder Min stemme jer ind i de åndelige sfærer, 

som I skal træde ind i, rene fra enhver plet og fyldt med lys. Der vil Min stemme lyde i din samvittighed 

og fortælle dig, om du har opfyldt din opgave på jorden, og om du allerede kan stige endnu et trin op ad 

stigen til åndelig fuldkommenhed. 

29 På den dag, som I i dag er afsat til hvile, kommer jeg ned for at glæde mig over jer. Det er det 

øjeblik, hvor du bedre indser, at du ikke kan leve af brød alene, men at du har brug for Mit Ord, som er din 

åndelige næring. Mange af jer kommer for at høre mig, men I tror ikke alle på mit nærvær. Nogle ville 

foretrække at se Mig frem for at høre Mig gennem disse intellektorganer, eller i det mindste høre Min 

stemme i det Uendelige, i det Åndelige Rum. Men hvordan vil du se og høre Mig åndeligt, hvis du er 

fuldstændig bundet til de fysiske sanser? Derfor bør I arbejde på jer selv, så I når den høje åndelige 
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vibration, som jeg informerer jer om gennem menneskets intellektorgan. Efter denne tid med Min 

manifestation i denne form vil I være i stand til at modtage Min inspiration fra ånd til ånd. Dette vil være 

den perfekte åndelige forbindelse. 

30 Du er forbløffet over videnskabens fremskridt. Indse, at for nogle få århundreder siden ville du 

ikke have troet, hvad mennesket har opnået i dag gennem åndens udvikling og vedholdenhed i sin 

materielle natur. 

31 Hvorfor skulle du ikke udvikle dig åndeligt, hvis du holder ud? Hvorfor hævder du, at nye 

lærdomme vil blive åbenbaret for dig, når du endnu ikke har forstået de tidligere lærdomme? 

32 De troende på Min eksistens og de ikke-troende til alle tider ville hellere have set Mig i dag synlig 

for menneskelige øjne, materialiseret i en eller anden form. Men hvorfor skal I tillægge Mig en form, når 

Jeg ikke har en sådan form som en ånd? Jeg er synlig og kan berøres af jeres krops øjne såvel som af jeres 

ånds øjne, men det er nødvendigt for jer at vide, hvordan I kan se. Det er uretfærdigt af jer at sige, at Gud 

skjuler sig for jeres blik - at sige, at jeg er egoistisk, fordi jeg ikke lader mig selv blive hørt eller set af 

dem, som jeg kalder børn af min guddommelighed. Jeg er altid klar til at lade jer se Mig, men da I anser 

jer selv for at være blinde for det åndelige, er I ikke i stand til at se det, selv om alt er inden for jeres 

rækkevidde, og I bliver ikke bevidste om Mit nærvær, selv om I rører ved Mig. 

33 I hver tidsalder måtte der komme en Guds sendebud for at lære menneskene at søge deres Herre, at 

bede, at tilbede ham, at føle ham, at se, at høre og at fortolke ham. I denne tidsalder kom Elias for at bane 

vejen for, at den menneskelige ånd kunne modtage Helligåndens tilstedeværelse og åbenbaring. 

34 For at Elias' stemme og skridt kunne blive hørt og følt i en verden, der er døv for al åndelig 

åbenbaring på grund af sin materialisme, forberedte jeg en mand, som ved at blive moden i livet ville få 

lyset fra den store Ånd tilkendegivet gennem ham, som inspirerede ham, som udførte vidunderlige 

gerninger gennem hans formidling, og som gennem sit lys forberedte menneskeheden på en ny tids 

komme. Elias måtte bane vejen, hvor der var mange torne, meget ukrudt og også klippestykker. Det var 

religiøs fanatisme, uvidenhed, forfølgelse af enhver inspiration, der blev betragtet som ny. Men Elias 

inspirerede love, forberedte hjerter og såede et frø, som gav mulighed for at udfolde en guddommelig 

åbenbaring og den åndelige opfyldelse af et folk, der i verdens mest skjulte hjørne ventede på det rette 

tidspunkt til at udføre deres opgave. 

35 Den mand, som blev udvalgt af Mig til at være Elias' stemmebærer, hed Roque Rojas. Han 

meddelte verden i 1866, at en ny tidsalder var ved at bryde ind for menneskeheden, som ville blive styret 

af den samme lov, som Herren åbenbarede i de tre tidsaldre, som jeg altid har fortalt jer: Elsker hinanden! 

36 Kun få var i stand til virkelig at føle Guds budbuds tilstedeværelse. Endnu en gang var han den 

stemme, der kaldte i ørkenen, og endnu en gang forberedte han menneskenes hjerter på Herrens komme. 

Således blev det sjette segl løst, dets indhold blev synligt og udgydt over menneskeheden som en flod af 

retfærdighed og lys. Således blev mange løfter og profetier opfyldt. 

37 Elias, ligesom Jesus og Moses, oplyste jeres ånds øjne, så I kunne se Faderen. Moses lærte dig: 

"Du skal elske din næste som dig selv." Jesus sagde til jer: "Elsker hinanden." Elias befalede dig at vise 

mere og mere barmhjertighed over for dine brødre og tilføjede straks: "og du skal se min Fader i al sin 

herlighed." 

38 Det er "Ordet", der taler til dig på dette tidspunkt. Jeg blev ikke menneske, men alligevel kan I 

opdage ligheder mellem Min tidligere manifestation og denne: ligesom den 

Hvis Jesu vugge var fattig, og hans død fandt sted på korset for verdens synd, kan det sted, hvor det tredje 

tidsalders lys i dag blev født, heller ikke være mere fattigt og ydmygt, og det kors, hvorfra jeg vil give jer 

mit sidste ord, vil være mennesket selv, gennem hvem jeg giver mig til kende. 

39 Gennem denne mægler, gennem hvem jeg taler til jer, har også jeg modtaget hån, piskning, tvivl 

og sår. Det var min vilje, for mit kors er nu dig. 

40 I dag siger jeg til jer: Siden dine øjne er åbnet for lyset, kan du se, hvordan din verden, dens 

videnskab, dens moral og dens religiøse samfund nærmer sig enden af deres eksistens. Af alt dette vil kun 

sjælen overleve, som vil rejse sig på ruinerne af sit tidligere liv til en ny åndelig tidsalder. 

41 Alle de tegn, der er forudsagt som annonceringer af Min nye åbenbaring blandt jer, er allerede 

sket. Vil verden vente på yderligere manifestationer og derfor fortsætte med at afvente Mit komme? Vil 

det gøre som det jødiske folk, der havde profetierne om Messias' komme, som var vidne til opfyldelsen af 
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dem, som modtog Frelseren i deres midte, men som ikke genkendte ham og stadig venter på ham? Denne 

erfaring er for tung og sørgelig til at menneskeheden stadig kan stivne i sin materialisme. Når nu varslerne 

og besøgene er blevet til virkelighed, og jeg ikke har vist mig i synagogen eller i nogen kirke, har verden 

så ikke en mistanke om, at jeg nu må åbenbare mig et eller andet sted, for jeg kan ikke gå imod mit ord? 

42 Disciple, hold fast ved min lære, så I i morgen kan vidne om mig. 

43 Frygt ikke for elendigheden, den er kun midlertidig, og i den skal du bede og tage Jobs 

tålmodighed som eksempel. Overflod vil vende tilbage, og så vil I ikke have ord nok til at takke mig. 

44 Hvis en sygdom en gang har nedtrykt jer, I velsignede syge, så fortvivl ikke; jeres ånd er ikke syg. 

Løft jer selv op til mig i bøn, og jeres tro og åndeliggørelse vil genoprette jer til at blive raske i kroppen. 

Bed på den måde, som jeg har lært jer: åndeligt. 

45 Forstå, at du har din Mesterens lys. Jesus er fortsat det perfekte eksempel, som du kan efterligne. 

Hverken før eller efter ham kan man finde et tilsvarende eksempel i verden. 

46 Jesus, Kristus, har været det tydeligste undervisningseksempel, som jeg gav jer på jorden for at 

vise jer, hvor stor Faderens kærlighed og visdom er. Jesus var det levende budskab, som Skaberen sendte 

til jorden, så I kunne kende de høje egenskaber ved ham, der skabte jer. Menneskene så i Jehova en vred 

og uforsonlig Gud, en frygtelig og hævngerrig dommer, men gennem Jesus har jeg befriet jer fra jeres 

fejltagelse. 

47 Se i Mesteren den guddommelige kærlighed gjort til menneske. Han dømte alle jeres gerninger 

gennem sit liv i ydmyghed, offer og barmhjertighed, men i stedet for at straffe jer med døden, tilbød han 

jer sit blod for at få jer til at kende det sande liv, kærlighedens liv. Det guddommelige budskab oplyste 

menneskehedens liv, og det ord, som den Guddommelige Mester gav til menneskene, blev oprindelsen til 

religiøse samfund og sekter, ved hjælp af hvilke menneskene har søgt Mig og stadig søger Mig. Men 

sandelig, siger jeg jer, de har endnu ikke forstået indholdet af dette budskab. Menneskeheden kommer 

faktisk til at tro, at Guds kærlighed til sine børn er ubegrænset, da han døde i Jesus af kærlighed til 

menneskeheden. Den er endog indre bevæget af Jesu lidelser foran hans dommere og bødler, og 

efterhånden anerkender den også Faderen i Sønnen, men det åndelige indhold, rækkevidden af alt det, som 

Herren ville sige til menneskene gennem denne åbenbaring, der begyndte i en jomfru og sluttede i "skyen" 

i Betania, er ikke blevet fortolket korrekt før i dag. 

48 Jeg var nødt til at vende tilbage på den samme "sky", som "Ordet" steg op på til Faderen for at give 

jer forklaringen og vise jer det sande indhold af alt det, der blev åbenbaret for jer med Jesu fødsel, liv, 

gerninger og død. 

49 Sandhedens Ånd, som Kristus lovede dengang, er denne guddommelige manifestation, som har 

oplyst mørket og forklaret de mysterier, som menneskenes hjerner og hjerter ikke har kunnet gennemskue. 

50 Min lov er altid den samme, den er ikke mindre dybtgående den ene gang end den anden. Det er 

din ånd, der til tider reflekterer Herrens lys bedre end til andre tider. Det afhænger af, hvilken udvikling 

din ånd har nået. 

51 I dag siger jeg til jer: Den åndelige banket venter på dig, sæt dig ved bordet og spis af maden. Jeg 

har også givet jer en mangfoldiggørelse af brød på dette tidspunkt, for tusinder og atter tusinder lytter i 

øjeblikket til mit ord i mange provinser. 

52 Jeg testamenterer jer en arv uden at jeres synd er en grund til at betragte jer som uværdige. Mit 

Riges porte forbliver åbne i forventning om dem, der vil ankomme herefter. Der har du min 

barmhjertighed foran dig, som du ikke havde forventet ville gå så langt som til at kommunikere med dig. 

53 Nu hvor der er mangel på kærlighed i verden - føl den rene kærlighed fra din Mester, så du kan 

nære dig fra alle dine sår. 

54 Hvis dit hjerte kommer til mig fuld af forfængelige frø, ukrudt og tidsler, vil jeg tilgive det, rense 

det og få det til at blomstre. Jeg forventer blot, at I stræber opad, og så vil jeg afsløre alt det, jeg stadig 

holder klar til at modtage jeres ånd. Men når I så er i besiddelse af det, som jeg lover jer, skal I ikke søge 

katakomber for at skjule jer for menneskenes blikke, tværtimod skal I træde ud i dagens lys og i det klare 

lys afsløre denne sandhed. Åbn dit hjerte, dit sind og din hørelse, så du kan lade min lære trænge ind i din 

sjæl. 
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55 Hvilken tid venter du på at lære af mig? Venter du på at vågne op fra din dvale til år 1950? Nej, 

mit folk, for så vil I ikke længere høre mit ord. Det er nødvendigt, at I kommer til den absolutte 

overbevisning, at I kom til verden for at tjene jeres brødre. 

56 I ser på hinanden og indser, at jeg har dannet et samfund af syndere, af uvidende, og I frygter, at I 

ikke vil kunne klare prøvelserne. Men jeg ved, hvad jeg gør; det eneste, I skal gøre, er at tro, stole på og 

være lydige. Den dag vil komme, hvor I vil give mig den sæd, som jeg har bedt jer om. 

57 Folk, forbered jer, lad nye skarer komme til jer. Blandt dem vil der komme dem, som Min 

Kærlighed vil vælge, så jeg gennem deres formidling kan forkynde Mit Ord; for I ved udmærket godt, at 

det ikke er jeres intellekt, der kan vælge dem. Kun jeg kender den enkeltes skæbne og gaver. 

58 Rens jeres sind, løft det op, så I i dette øjeblik kan forene jer med de rene ånder, der lever i 

nærheden af mig. Send en bøn, der er inspireret af kærlighed til Gud, selv af din smerte eller anger over de 

overtrædelser, du har begået, samt af taknemmelighed for de goder, du har modtaget. Det vil bringe din 

ånd tættere på Faderen. 

59 Alt, hvad der omgiver dig, har til formål at rense dig, men ikke alle har taget det på den måde. Lad 

ikke den smerte, du drikker af dit bitterhedsbæger, være ufrugtbar. Fra smerte kan du få lys, som er 

visdom, blidhed, styrke og følsomhed. 

60 Frygt ikke, at du, når du ankommer til åndeverdenen, skal tænke på, hvad du har syndet på jorden. 

Hvis I tillader jer selv at blive vasket ren for smerte, og angeren bryder frem fra jeres hjerte, hvis I kæmper 

for at gøre bod på jeres overtrædelser, vil I træde værdigt og rent ind i mit nærvær, og ingen, ikke engang 

jeres samvittighed, vil vove at nævne jeres tidligere ufuldkommenheder. 

61 I det perfekte hjem er der plads til enhver ånd, som venter på sin ejers ankomst i tid eller evighed. 

På kærlighedens, barmhjertighedens, troens og fortjenestens stige vil I komme ind i mit rige en efter en. 

62 Vis gode eksempler for dine børn, som vil tjene dem som en stav på deres vej til at fortsætte deres 

opstigning til Mig. Betragt dem ikke som åndeligt ubetydelige, fordi I ser dem som børn i kroppen. Hvis 

du observerer dem, vil du se, at deres evner er mere udviklede end dine egne. De skal lære min lære 

gennem dig, men bagefter vil de lære dig at forstå den. 

63 I, som er unge mennesker i dag, vil, når I bliver gamle, have oplevet mange mirakler gennem de 

nye generationer af spiritister. 

64 Jeg siger til familiefædrene, at ligesom de er bekymrede for deres børns materielle fremtid, bør de 

også være bekymrede for den åndelige fremtid på grund af den mission, som de har bragt til verden i 

denne henseende. 

65 Husk, at disse væsener, før de kom i kødet, allerede har bedt for dig, de har beskyttet dig og stået 

dig bi i din kamp for livet. Nu er det jeres opgave at støtte dem i de første skridt, som de gradvist tager på 

jorden ved hjælp af det svage kød. 

66 Kom til mig, disciple. Her er freden, ikke den skinfred, som verden giver jer, men den fred, som 

strømmer fra Min Ånd. Fyld dit hjerte med det, så du kan høre mig og forstå mig, og så kan du omsætte 

mine anvisninger i praksis. 

67 Et bestemt antal hjerter er tildelt hver af mine arbejdere. Det er den jord, som hver enkelt af dem 

skal bearbejde, så den bærer frugt, og han kan vise mig en rig høst til sidst. 

68 Ingen ville være i stand til at bygge et tempel som det, jeg er ved at bygge i din ånd. Den 

Universelle Skaberens kærlighed bygger denne helligdom med uendelig tålmodighed. Dette tempel vil 

være uforgængeligt, og mens menneskeskabte templer smuldrer sten for sten under indflydelse af tid og 

storme, vil dette tempel bestå urokkeligt, for dets fundamenter vil være forankret i din ånd, og dets tårne 

vil røre himlens rige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 82  
1 Hvorfor føler nogle af mine børn sig uværdige til at kalde mig Far? Kom til mig, syndere, lad din 

smertebyrde ligge bag dig. Løft dit ansigt og se på Mig, Min kærlighed gør dig værdig. Hvis jeg ikke 

tilgiver dig, hvem vil så tilgive dig? 

2 I hungrede efter fred, for jeres samvittighed bebrejdede jer jeres fejl, indtil I kom til 

manifestationen af mit ord, og jeres gråd vaskede jer ren. Kun jeg ved, hvem og hvem jeg taler til på denne 

måde, og kun de ved, hvem disse ord er rettet til. 

3 I lang tid har I ikke velsignet mit navn; jeres pinsler og lidelser fik jer til at tro, at I befandt jer i et 

helvede uden ende. Årsagen er, at jeres øjne var lukkede for sandheden, for det lys, som viser jer Mit 

nærvær overalt. Naturens herlighed, som omgiver jer, var ikke nok til at få jer til at tro på mine 

velsignelser, og heller ikke den vidunderlige måde, hvorpå det daglige brød nåede frem til jeres læber. Du 

så kun mørke i dine omgivelser, og du følte kun ilden fra dine lidelser. 

Men da du var tæt på at bryde sammen, kom den Guddommelige Hjælper for at løfte dig op og hjælpe dig 

med at bære dit kors. 

4 Dine øjne åbner sig mere og mere for et liv i lys og tro. Af hele dit hjerte siger du til mig: Herre, 

hvor blind var jeg, hvor forvirret var mit hjerte! I dag ser jeg din tilstedeværelse på alle steder og i alle 

retninger og føler din velsignelse. 

5 Sandelig siger jeg jer, det er dem, der har lidt meget og ofte har såret Mig, der vil elske Mig mest 

inderligt, deres hjerte vil konstant udgyde en offergave til Min Guddommelighed. Det vil ikke være 

materielle gaver, eller salmer, eller jordiske altre. De ved, at den mest behagelige offergave og ære for Mig 

er de kærlighedsgerninger, som de gør for deres brødre. 

6 Kære børn, I, der er kommet til mig som den fortabte søn, glem ikke den kærlighed, hvormed jeg 

modtog jer, og den ydmyghed, hvormed I kom her - det ville være trist, hvis I blev forfængelige over for 

jeres brødre, så snart I igen får fred i livet, eller egoistiske over for dem, der vil opsøge jer for at bede jer 

om noget af det, I ejer i dag, for så ville I være utaknemmelige børn i mine øjne. Vågn og bed altid, så du 

ikke falder i fristelse. 

7 Forstå, kære disciple, at denne eksistens, som I nyder i dag, er en god mulighed for at udvikle jeres 

sjæl opad. For nogle vil dette være den sidste inkarnation, andre vil være nødt til at vende tilbage til 

Jorden. - Dette er det rette tidspunkt at tale til jer på denne måde; lad ingen tage anstød eller undre sig. 

8 Jesus åbenbarede mange ukendte lærdomme for jer på den tid og udførte mange gerninger, som i 

begyndelsen skabte forvirring, men som senere blev anerkendt som sande guddommelige åbenbaringer. 

Vær opmærksom på det, der lige er blevet sagt, så I ikke foretager uovervejede vurderinger på dette 

tidspunkt uden først at have studeret Min lære grundigt. 

9 Hvis menneskeheden havde været i stand til at forstå profetierne fra den første og anden æra, ville 

den ikke være forvirret over for indseelsen af samme. Det samme skete i den Anden Tidsalder, da Messias 

blev født blandt mennesker, ligesom det sker nu, hvor jeg er kommet i Ånden. 

10 Betydningen af Min undervisning er den samme i begge tider. Det forbereder dig til at gøre dette 

liv til et kærligt, om end midlertidigt hjem, hvor mennesker ser på og behandler hinanden som brødre, og 

hvor de viser hinanden det sande broderskabs varme. - Forbered også sjælen til efter dette liv at træde ind i 

de verdener eller hjem, som Herren har i beredskab for sine børn. Mit ønske er, at når du når frem til dem, 

vil du ikke føle dig fremmedgjort, men at din åndeliggørelse og indre viden vil få dig til at se alt, hvad du 

møder, som om du havde været der før. Der vil være meget sandhed i dette, hvis du allerede er i kontakt 

med det åndelige her ved hjælp af bøn. 

11 Åbn jeres åndelige øjne, indtil I ser det strålende lys, som Min Sandhed udstråler, så I ikke føler jer 

indhyllet i mørke, når I går over til det andet hjem. 

12 Blandt så mange boliger, som Faderens hus har, er der ikke en eneste verden af mørke, i dem alle 

er hans lys; men hvis sjæle går ind i dem med bind for øjnene på grund af deres uvidenhed, hvordan kan 

de så se denne herlighed? 

13 Hvis du spørger en blind mand her i verden, hvad han ser, vil han svare: kun mørke. Ikke fordi 

solens lys ikke er der, men fordi han ikke kan se det. 
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14 Indse, at den kærlighed, hvormed jeg giver jer min undervisning, er meget stor, selv om antallet af 

dem, der samles for at høre mig, er lille. 

15 Blandt jer er der dem, der vil vidne om, at dette er den tredje tid, hvor Helligånden taler til alle 

mennesker gennem samvittigheden. 

16 Blandt disse skarer er de ånder, der på andre tidspunkter tilhørte Israels stammer, som blev kaldt 

"Guds folk", fordi de fik loven og åbenbaringerne for at udbrede dem til hele verden. Nogle af disse 

væsener kommer til jorden for sidste gang for at fuldføre en mission og afslutte en åndelig reparation. I 

deres opstigning vil de danne de trin, hvorpå deres brødre kan stige op, som (for øjeblikket) stadig er 

tilbage i Jorddalen. 

17 Det lys og den kærlighed, som Mit Ord besidder, har gjort det mirakel at få rene og smukke 

blomster til at spire ud af mudderet; sørg for, at din sjæl løsner sig fra din krop fuld af renhed og lys, når 

den bliver til jordstøv. 

18 O ånder, som lige har modtaget Min undervisning, vær ydmyge og lydige, når I først kommer ind i 

Mit nærvær, og lad kun Min vilje ske for jer! Mange gange er I inkarneret på jorden, fordi I inderligt har 

bedt Faderen om det. Nu siger jeg til dig, at du ikke længere skal bede mig om det. Tillad, at min vilje sker 

for dig. 

19 Hver gang I er kommet til verden, fordi jeg har beordret det, har jeg uundgåeligt krævet af jer en 

redegørelse for jeres arbejde ved jeres hjemkomst. Hvad vil der ske, når du vender tilbage, efter at du er 

kommet (til jorden), fordi du har bedt Herren om det? Hvordan vil jeres retssag ende, og hvordan vil I 

svare for jer selv? 

20 I er forbløffede, når I lytter til min undervisning, og I siger i jeres hjerter: "Hvor fuldkommen er 

Mesterens lære. Hertil vil jeg sige, at de stadig er små, for de har alle kun til formål at rette og forme 

ufuldkomne væsener. Når du har nået åndelig fuldkommenhed, vil du høre Guds ord i dets fylde. 

21 Nu har jeres ånd ved hjælp af det menneskelige sindets organ oplevet tiden med Min nye 

åbenbaring, og gennem den føler I Mit guddommelige nærvær. Min manifestation har endnu en gang 

været Mesterens manifestation, det er mig, der giver jer instruktionerne, men jeg har også tjenere, som 

efterfølgende forklarer jer de instruktioner, I har modtaget. De er ikke mennesker, for sandelig siger jeg 

jer, at der er ingen på jorden, som kan fortolke mine nye åbenbaringer korrekt. Det er lysets åndelige 

verden, der kommer jer til hjælp, så I ikke falder for fejltagelser eller danner nye hemmeligheder ud fra en 

lære, der er klar som dagslyset. 

22 Alt er blevet forberedt til at realisere dette åndelige arbejde. Ikke kun din ånd er blevet forberedt til 

at gå denne vej, men også dit kød, den jord, du går på, omgivelserne omkring dig, alt er blevet forberedt, 

så mit lys skal skinne i dit indre. 

23 Sjælen rensede sig i det hinsides for de pletter, den havde fået i tidligere inkarnationer, kroppen 

vaskede sig i smerte og tårer, jorden genvandt sin oprindelige renhed fra menneskene, og omgivelserne 

blev gennemsyret af bønner og bønner. På fuldkommenhedsstigen steg Herren ned til sit folk og nåede op 

til det trin, I stod på, og derfra lod han sin stemme høres til jer gennem sine budbringere og stemmebærere. 

24 Hvor mange lærdomme, hvor mange instruktioner har jeg ikke givet jer siden det øjeblik, hvor jeg 

gav jer min første manifestation. Gennem dem skal I efter min vilje forstå, at jeg ikke splitter mennesker, 

men forener dem. Til jer, der bekender jer til et religiøst samfund, siger jeg: Læs min bog om 

guddommelig kærlighed og visdom, så I kan lære at være forenet i ånden med alle jeres brødre uanset 

trosretninger, religioner eller ideologier. 

25 Det vil være svært for dig i begyndelsen, men når du først har forstået denne lære, vil du i sandhed 

identificere dig med alle mennesker, fordi du vil føle en ånd vibrere i det inderste af hver af dine naboer, 

som, da han er et Guds barn, må være din bror. 

26 Lær, elskede mennesker, så I kan blive disciple af den tredje æra, som er kendetegnet ved sin 

åndeliggørelse. 

27 Tænk dig om, og du vil forstå, at du lever i den rigtige tid til at studere Min Lære. Kom, disciple, 

kom til mig, for jeg vil lette jeres korsbyrde. Jeg vil hjælpe jer med at få den plads, der er afsat til hver 

enkelt af jer i det forjættede land. 

28 Føl min kærlighed i dit væsen, så du forstår, at jeg eksisterer, og føler det guddommelige ønske om 

at frelse dig. Mit lys er udgydt over hele menneskeheden, for ingen skabning kan undslippe mit blik. 
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29 Hvad ville der ske med menneskene, hvis jeg nægtede dem Mit åndelige lys i de nuværende tider 

med prøvelser og smerte? Mørket ville sløre deres fornuft, deres tankegang ville blive forvirret, og - en 

gang uden håb - ville menneskeheden styrte mod døden og gå til grunde i afgrunden. Men hvis folk i 

hemmelighed nærer et håb om frelse på trods af det kaos, de slider i, er det fordi Mit Guddommelige Lys 

indgyder dem tillid gennem deres ånd og lærer dem at forvente alt fra den almægtige Guds uendelige 

magt. 

30 Sandelig siger jeg jer, at mit ord vil forvandle karakteren af jeres nuværende verden og hele jeres 

liv. For nutidens mennesker er verden og dens fornøjelser meningen med deres liv. Men snart vil de 

værdsætte ånden mere end kroppen og kroppen mere end tøjet, og i stedet for at løbe efter verdslige 

herligheder vil de søge sjælens udødelighed. 

31 I begyndelsen vil der være fanatisme for det åndelige, stræben efter det vil blive drevet til det 

yderste, men derefter vil hjerterne falde til ro, og spiritualiseringen vil blomstre fuld af sandhed og renhed. 

32 Når I ser på verden, som er rystet af krige, som er rystet af sult eller rystet af naturkræfternes 

voldsomhed, er der altid dem, der siger, at det er min retfærdighed, der ødelægger menneskeheden; men 

sandelig, siger jeg jer, at jeg ikke er kommet for at ødelægge jer, men for at frelse jer. De, der tror, at deres 

liv kun er forankret i deres materielle krop, og som ikke tror på sjælens overlevelse, ser deres skridt til det 

hinsides som afslutningen på deres eksistens og betragter mig derfor som ubønhørlig og grusom. 

33 Hvis bare du kunne forstå, at det ofte er nødvendigt at dø til verden for at leve videre i det 

åndelige, og at det nogle gange kun er en alvorlig smerte eller en grusom død, der kan vække og ryste en 

sjæl, der er slap i materialismen. 

34 Hvad ved du om liv og død? Hvad ved du om ånden? Meget lidt, og det er derfor, jeg underviser 

jer, så I kan vide, hvordan I kan leve i harmoni med det herlige liv, der omgiver jer. 

35 I denne tid er der sult i verden, sult i kroppen og i sjælen. I er mere plaget af kroppens sult, og det 

får jer til at sige til mig: "Herre, i tidligere tider sendte du manna fra ørkenen ned til dit folk, så de ikke 

skulle omkomme. Derefter overlod du dem et land, der var rig på velsignelser, og fra Jakobs brønd drak 

hans børn og børnebørn og mange andre generationer, og da du kom til verden for at undervise med dit 

ord, og du tog skaren med ud i ørkenen, forbarmede du dig over deres træthed og sult og gjorde mirakler, 

så de fik brød og fisk at spise. Hvorfor er du i dag ikke rørt over vores sult og elendighed, når du ser os 

lide så meget for at få det daglige brød?" 

36 Hvis jeg fortalte dig, at svaret på alle disse spørgsmål findes i din samvittighed, ville du ikke tro 

det. Jeg må derfor tale til jer og fortælle jer, at jeg ikke har berøvet jer noget af det, som jeg har givet jer i 

verden til jeres underhold og næring. Alt er der, men hvis det ikke når ud til alle, er det fordi I har vandet 

frøene med selviskhed og fordærv i stedet for med broderskabets regn. 

37 Derfor er det nødvendigt, at et retfærdighedens lys kommer ned over sjæle, og dette er Min 

inspiration, der strømmer ud over hvert eneste menneske i denne tid. 

38 Når menneskene bliver trætte af de bitre frugter, de har frembragt, og vender deres øjne mod Mig, 

vil de opdage, at det åndelige liv og den materielle natur aldrig har nægtet Herrens børn deres frugter. De 

er til stede i ethvert væsen, og det er mennesket, der har lukket øjnene for fornuften og lukket for det evige 

liv. Så vil de, der tidligere har bespottet, bekende, at der i dette livs ørken aldrig har manglet manna, at 

Jakobs brønd stadig giver krystalklart vand, og at Herren dag efter dag gør mirakler, så menneskeheden 

ikke går til grunde af sult eller tørst. 

39 Når menneskets ånd åbner sine øjne for lyset, vil den se et nyt liv i det liv, som den hidtil har troet, 

at den kendte helt og holdent, men som den i virkeligheden aldrig rigtig har forstået. 

40 Jeg kommer til jer som den guddommelige læge, der vender sig til dem, der er syge i krop og sjæl, 

for at genoprette dem til deres tabte helbred. Jeg vækker dem til nyt liv, som er døde for sandheden og for 

det sande liv. Min barmhjertighed er klar til at tørre tårerne hos dem, der har grædt meget. Jeg vil salve 

dem alle med én helbredende balsam, nemlig kærlighedens balsam. 

41 Velkommen være de fattige, de grædende og dem, der lider sult og tørst efter retfærdighed på 

jorden, og som udholder alt med tålmodighed, for jeg søger dem for at belønne deres overgivelse og tro. 

42 Denne epoke er en mulighed for at opnå en opadgående udvikling af ånden. Alt, selv lidelse, 

arbejder på at vende menneskeheden væk fra den materialisme, der har gjort den til slave. 
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43 Menneskene vil bestige det hellige bjerg, på hvis top de vil møde Mig; men før dem vil Jeg 

allerede have tilbagelagt en ny Golgata i menneskenes hjerter, og Jeg vil blive naglet endnu en gang til 

korset for Min Mission. 

44 Jeg vil ikke bygge en ny verden på synder, had og laster, jeg vil bygge på et solidt fundament af 

fornyelse, erfaring og omvendelse, jeg vil forvandle alt i jer. Selv fra mørket skal lyset springe frem, og fra 

døden vil jeg skabe liv. 

45 Selv om menneskene har besudlet og vanhelliget jorden - i morgen vil de med deres gode 

gerninger gøre dette hjem værdigt, som vil blive anerkendt som det forjættede land, hvortil de vil komme 

for at udføre ædle opgaver. Hvem kunne da tvivle på verdens forvandling? 

46 Jeg siger til jer: Hvis denne menneskehed på grund af sin ugudelighed, sin afvigelse fra 

retfærdighed og godhed, skulle være endnu mere imod mig, vil jeg vise mig på dens vej fuld af herlighed, 

som jeg gjorde det for Saul, og jeg vil få dem til at høre min stemme. Så vil I se, hvor mange af dem, der 

uden at være klar over det har forfulgt mig, vil forvandlet og oplyst tage af sted for at følge mig på 

godhedens, kærlighedens og retfærdighedens vej. Til dem vil jeg sige: "Stop, rejsende, og drik af denne 

kilde med krystalklart vand. Hvil dig fra den vanskelige livsrejse, som jeg har pålagt dig. Overgiv dine 

sorger til mig og lad mit blik trænge dybt ind i din sjæl, for jeg vil fylde dig med nåde og trøste dig. 

47 Hvem af jer kan fortælle sin Mester, at han ikke bærer nogen sorg, at han har fred i sit hjerte, at 

han har sejret i dette liv fuld af kamp og besøg? Jeg ser jer sejle rundt i et hav af prøvelser, og det er 

derfor, jeg vil gerne opmuntre jer. Lær at læse i den livsbog, som jeg har lagt foran dig for evigt, for i 

morgen skal du være herre. Hver enkelt af jer skal tage mig som eksempel og opfylde loven for at blive 

sunde i sjæl og legeme. Du vil støde på mange lærdomme på din vej, som ikke vil føre dig til Mig; jeg vil 

vise dig den lige vej, den korteste, nemlig åndeliggørelsen. 

48 I den anden æra gav jeg jer mit ord i kun tre år, og i disse tre år forberedte jeg mine disciple. I 

denne tredje æra har jeg talt til jer mange år længere, men mine disciple har ikke gjort fremskridt, og mine 

apostle har heller ikke forladt verden for at følge mig. 

49 Den, der vil følge mig, skal tage almindelige sandaler på sine fødder og ikke tage en anden 

rejsetaske med, for på min vej skal han ikke mangle noget. 

50 Udvikl dit åndelige syn, så du i den tredje æra kan se, hvad der sker i de åndelige regioner. Så kan 

I forkynde for verden, at jeg er kommet ned for at oplyse enhver ånd. Forbered jer indvendigt, så I kan føle 

mig og forstå, hvordan I kan modtage det, jeg giver jer. Jeg vil efterlade menneskeheden en bog, og hver 

af dens sider vil være et bevis på kærlighed. Du skal forene denne bog med Moses' og mine apostles 

tidligere skrifter, og mine disciples værker fra alle tider skal også skrives i denne bog, som skal indeholde 

min visdom. 

51 Hvis I endnu ikke kan give Mig en stor høst, så bed og bed Mig om styrke. Vågn op, så din lampe 

kan skinne med større lysstyrke og oplyse din vej. Jeg har set dig græde, når du oplever, at forhindringer 

ikke tillader dig at arbejde. I har sagt til mig: "Mester, ryd vores sti for torne, så vi kan komme fremad." - 

Gør jeres kropsskal, som jeg har givet jer, kærligt føjelig, og vis jer ikke svage eller afvisende. Sig ikke til 

mig, at du er svag, for jeg har gjort dig stærk. Sig ikke, at opfyldelsen af din mission er et offer. Arbejd 

med kærlighed, og dine værker vil forblive nedskrevet. Kravl op ad bjerget af perfektion, indtil du finder 

mit nærvær. Læn dig op ad den stav, som Elias tilbyder dig, og se på hans eksempel. Han, symboliseret 

ved en gammel mand, der støtter sig til en stav, hviler ikke et øjeblik, han er altid på udkig efter sine 

fortabte får for at redde dem og føre dem ind i mit nærvær. Hans ånd vakler ikke over for ulydighed og 

genstridighed, hans nidkærhed og udholdenhed vakler ikke. Sådan skal det også være for dig. Tag af sted, 

og frygt ikke verden eller fristelser. Vær stærk gennem den Ånd, jeg har givet dig. 

52 Mange lande er allerede forberedt og venter på arbejderne, men de har endnu ikke lært at udføre 

deres opgave. Når du først føler den fulde betydning af din mission, vil du villigt tage vejen og opfylde din 

skæbne. Sæt ikke grænser for aktiv næstekærlighed på dette tidspunkt, men gå ikke så langt som til 

selvopofrelse; du kunne blive træt og opgive korset. 

53 Når du har helbredt de syge og fjernet deres mørke tanker, vil deres sovende ånd vågne op og opstå 

til et nyt liv. Jeg vil altid beskytte jer, når I lever inden for Mine Love, for videnskabsfolk vil nærme sig jer 

og bede jer stå til regnskab for at helbrede de syge uden at have opnået doktorgrader på verdens skoler, og 
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de mænd, der leder jeres nations skæbner, vil ligeledes spørge jer, hvad jeres Lov er, og I skal så tale om 

Min manifestation i denne tid og Mine åbenbaringer. 

54 For at vidne om min undervisning, forherlig mit navn gennem jeres gerninger, og jeres offergaver 

vil komme til mig. 

55 De syge, de spedalske, de lidende skal komme til mig, de, som ikke har fred i deres hjerter, og 

også de, som har syndet eller bespottet; dem alle vil jeg helbrede på legeme og sjæl. 

56 Sandelig siger jeg jer, at den syge person, som ville vide hvordan man bevarer, forstår og 

praktiserer et af Mine Livsord, ville blive rask, fordi han ville beholde en dråbe af Min Guddommelige 

Balsam i sit hjerte. 

57 Jeg har givet jer beviser på min magt og min kærlighed, så I kan gå vejen med tillid. Modtag dette 

budskab om håb, så I kan blive stærke i denne tid, hvor synden har spredt sig som en smitsom sygdom. 

58 En spedalskhed af en ikke-fysisk art har spredt sig over jorden, der ætser hjerterne og ødelægger 

tro og dyd. Mennesker lever i åndelige klude, men de ved, at ingen kan afsløre denne elendighed, fordi 

menneskene ikke ser ud over det materielle. Men samvittighedens time nærmer sig, det er det samme som 

at sige, at Herrens dag, eller hans dom, står for døren. Så vil skam opstå hos nogle, og omvendelse hos 

andre. 

59 De, der hører denne indre stemme, der brænder varmt og ubarmhjertigt, vil føle den ild i sig, der 

fortærer, som ødelægger og renser. Denne dømmende ild kan ikke modstå synd eller noget, der ikke er 

rent. Kun sjælen kan modstå den, fordi den er udstyret med guddommelig kraft. Derfor vil det, når det har 

passeret gennem samvittighedens ild, opstå på ny, renset for sine fejl. 

60 I tidligere tider har jeg ofte talt til jer om denne ild, denne dom, denne forsoning; men de 

allegorier, som disse lærdomme blev præsenteret med, tog I i en materiel betydning, og jeres fantasi 

devaluerede virkeligheden i disse åbenbaringer. 

61 Hvor mange forfalskede fortolkninger har folk ikke givet disse guddommelige lærdomme. De får 

Mig til at fremstå som en dommer med forfærdelig grusomhed. Hvor mange absurditeter har det 

menneskelige sind ikke skabt og derefter pålagt dem som den højeste sandhed. 

62 I dag kommer jeg i ånden for at få jer til at forstå og leve min guddommelige lære. 

63 Fuglenes bøn er deres sang, menneskenes bøn er deres højere tanker, som stiger op til mig. Alt, 

hvad der er skabt, har en gave til sin skaber. Faderen har også en gave til hver af sine skabninger. 

Alligevel er der nød, elendighed og smerte i den menneskelige race. Det er resultatet af brugen af den frie 

vilje uden at lytte til samvittighedens stemme, det er manglen på harmoni mellem det guddommelige og 

det materielle i menneskenes liv; men al den smerte, som verden i dag er ramt af, vil tjene til at ryste den 

op af sin dybe søvn. En dag, når menneskeheden indser sandheden og retter sit liv derefter, vil den opdage 

harmonien mellem det åndelige og den materielle natur, der omgiver den. 

64 Mit nye ord vil nå menneskeheden som et budskab af lys, der vil sprede uvidenhedens mørke. 

65 Jeg forbereder de nye sjælefiskere i denne tid, som skal redde de skibbrudne fra de urolige bølger. 

Blandt disse fiskere vil der være dem, der hører Mit Ord på denne tid, og der vil også være dem, der uden 

at have hørt Mig har vækket den indre opfattelses og inspirationsgave i sig selv til at modtage Mine 

åbenbaringer. De vil dukke op forskellige steder på jorden og vil vide, hvordan de skal forene sig og 

forene sig for at være stærke i kamp. 

66 Mine nye disciple vil have mange måder og midler til at sprede denne velsignede sæd; men glem 

aldrig ydmyghed og enkelhed, for det var sådan, jeg kom til jer, og på samme måde skal I nærme jer 

hjerter, hjem og folkeslag. Hvis I kommer på denne måde, vil I blive anerkendt som budbringere af et 

åndeligt budskab, og jeres kamp vil bære frugter af ægte åndeliggørelse, fornyelse og broderskab. 

67 I den anden æra, da Jesus havde fuldført sin guddommelige mission på korset, vendte han sit blik 

mod uendeligheden og sagde: "Alt er fuldbragt." 

68 Når jeg giver jer mit sidste ord gennem det menneskelige forståelsesorgan i denne tredje æra, vil 

jeg gentage de samme ord, ligesom jeg vil udtale dem for sidste gang, når I alle en gang er i ånden i 

forjættelsens land, hvor I vil se mig stige ned fra mit forløsningskors for at sige til jer på ny: "Alt er 

fuldbragt." 

Min fred være med jer! 
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Tankens magt - på godt og ondt 32 - 35 

Hver enkelt udpeget person bør kun påtage sig opgaven, 

 

der svarer til hans gaver  

Ikke alle præster, lærere eller ledere 

 36 

er kaldet af Gud   37 

Hvad er "helvedes ild"?          38 - 40  

Hvad er "kødets genopstandelse"?  41 - 42  

Hvad er "Herrens dag" og "enden"?  

verden"? 43 - 44 

 

Den tredje tidsalders manifestationer er  

Det tredje testamente  

 

instruktion 77 

 

58-59 

Vidne uden frygt eller forlegenhed 1 - 6   

Den uvurderlige værdi af åndelige gaver 7 - 8  

Missionen for dem, der er mærket af Kristus 10 - 17   

Utrænet sind, men udviklet ånd 18 

Lysløse, jordbundne væsener, der vandrer rundt i rummet   20 

 Kristi åndelige genkomst  19+24-28 

Guds nye ord må ikke forveksles med andre doktriner. 

 blandes  31 

Debatten inden for arbejdet 

 giver et dybere kendskab til samme  32 

Opfordring til aktiv velgørenhed og mere spiritualitet 34-37 

Den nødvendige rensning af rituelle handlinger 

 og symboler  38-44 

Den oprindelige mening og ånd i Jesu undervisning 

 blev tabt  52-53 

 

instruktion 78 

 Den åndelige mission i Mexico3-7 

Overførsel af guddommelige åbenbaringer kræver  

 Empati og tålmodighed ...  8-11 

 Livet i materien tjener sjælens udvikling  12-13 

Materialiseringen af sjælen som en årsag 

 mentale tilstande af forvirring i livet efter døden  16-24 

 Forklaringer om reinkarnation  26-28 

 Der er ingen evig fordømmelse  28-30 

 Samvittighedens stemme er Guds stemme ...  31-33 

 Moderne former for afgudsdyrkelse  44 

 Bogen om den guddommelige visdom  46-51 

 Fremkomsten af det åndelige Israel  56-67 

 

instruktion 79 
Den åndelige forklaring på Jesu profeti om 

 Salomons tempel  4 
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 Tvivleren Thomas  8 

Den kommende konfrontation mellem de  

Religiøse fællesskaber fører til forening 

 af den samme i Herrens arbejde  10-11 

Et indblik i Skaberens motiver og hensigter 

 i menneskets skabelse og udvikling  14-21 

"Treenigheden" som et udtryk for den 

 Guds åbenbaringsfaser  23-26 

 Fri vilje og samvittighed  31-33 

Skabelsen og med den udvikler sig hver eneste sjæl 

 og er konstant ved at perfektionere sig selv  34 

 Den troløse videnskabsmand  36-37 

"Stigen til himlen" - symbol på vores åndelige 

 Udviklingsforløb  45-54+58 

 Kærlighedens frø som et frø til evigheden59-61 

 

instruktion 80 
 Om de åndelige gaver  4-6 

 Mennesket må selv finde vejen til frelse  8-14 

 Lidelsens kors fører ind i lyset  20 

 Kun oprigtig omvendelse kan vaske skamens pletter væk  21-22 

 Der er ingen ateister for Gud23 

Den, der overtræder de åndelige love, vil blive 

 forfulgt  24-27+43 

Den verden, der er bygget af mennesker, bliver 

 også blive ødelagt af dem  28 

Hele menneskeheden vil komme til at kende den åndelige doktrin  30  

Et liv i harmoni med naturens elementer 44-46+59-60 

 Den moderne verdens skinnende facade er skrøbelig  49-50 

 

instruktion 81 
 Frugten fra det onde træ  6-7 

Livet set fra åndens perspektiv - og den 

 jordbundet sind  18-19 

Menneskets åndelige blindhed gør ham 

 Ikke at genkende Guds nærvær  29-32 

Elias, pioneren i den tredje æra, afslørede 

 selv gennem Roque Rojas  33-37 

 Kristi genkomst - engang og i dag  38-41 

Jesus, det levende budskab og legemliggørelsen 

 Guddommelig kærlighed  45-48 

Åben Smerte, anger og oprejsning 

 os de åndelige porte til lysets rige ....  60-61 

 

instruktion 82 
 Sand tilbedelse af Gud og det mest behagelige offer  5 

 Reinkarnation  7-8+16-18 

Indfrielsen af løfterne var og er 

 anderledes end det, folk forventer  9 

Opfordring til at forberede sig til de åndelige hjem 10-12  

Folk bør se sig selv som Guds børn, uanset deres forskellige religiøse overbevisninger. 

føle solidaritet med hinanden  24-25  

Revurdering af menneskelivet  30-31 
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Sjælens frelse vejer tungere end lidelse, 

 Smerte og død  32-34 

 Hvorfor mangel, nød og sult i verden?  35-38 

Menneskehedens omvendelse til Kristus ─  

 selv gennem en himmelsk fremtræden  44-46 

 En mental spedalskhed breder sig blandt folket  57-61 
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