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Forord  
Det er med glæde og taknemmelighed, at vi præsenterer bind IV i serien "Det sande livs bog". Vi har 

igen oversat den fra spansk til tysk med omhu og følsomhed. Som altid anbefaler vi, at man kun læser små 

afsnit med indre samling og reflekterer over det læste i hvert enkelt tilfælde, så den åndelige betydning af 

Kristi ord kan blive fuldt ud åbenbaret. 

Hvis en læser for første gang kommer i kontakt med Mexicos guddommelige proklamationer gennem 

dette bind IV, vil vi gerne sige til ham: For at studere Kristi lære i båndene i "Det sande livs bog" er det 

ikke absolut nødvendigt at læse båndene i rækkefølge, dvs. at begynde med bind I, fordi ikke kun hvert 

enkelt bind, men allerede hver enkelt lære indeholder en selvstændig og forståelig doktrinær tale fra 

Kristus. 

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

Elias' ånd sig gennem Roque Rojas' sind og sagde: Jeg er profeten Elias, ham fra Forklaringsmessen på 

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

begynde. Nogle år senere, efter at fællesskabet var vokset, og Kristus havde forberedt instrumenter, 

åbenbarede han sig selv for første gang i 1884 gennem det menneskelige sind hos sit udvalgte instrument, 

Damiana Oviedo. Lad os lade Kristus selv tale til os om disse ekstraordinære begivenheder: 

U 236, 50: "Kender I til den sky, som mine disciple så mig stige op på, da jeg viste mig for dem for 

sidste gang? ─ Der er da skrevet med rette, at jeg ville komme på ny på skyen, og jeg opfyldte det. Den 1. 

september 1866 kom Min Ånd på den symbolske sky for at forberede jer på at modtage den nye lære. 

Senere, i 1884, begyndte jeg at give jer min undervisning. Jeg kom ikke som et menneske, men åndeligt, 

begrænset i en lysstråle for at lade det samme hvile på det menneskelige sind. Dette er det middel, som 

Min Vilje har valgt for at tale til jer i denne tid, og jeg vil give jer kredit for den tro, I har på dette ord, for 

det vil ikke være Moses, der fører jer gennem ørkenen ind i det forjættede land, og heller ikke Kristus som 

menneske, der får jer til at høre hans ord om livet som en vej til frelse og frihed. Det er nu disse væseners 

menneskelige stemme, der når jeres ører, og det er nødvendigt at åndeliggøre jer selv for at finde den 

guddommelige sans, hvori jeg er til stede; derfor siger jeg jer, at jeres tro på dette ord anerkendes af mig, 

fordi den er givet gennem ufuldkomne væsener." 

I overensstemmelse med Guds vilje varede proklamationerne i Mexico indtil slutningen af 1950. I løbet 

af de sidste år af proklamationsperioden blev den Guddommelige Mesters undervisning nedskrevet; 

udskrifterne blev senere samlet, og i 1956 begyndte man at udgive det første bind af det store antal af dem. 

I alt omfatter de udvalgte lærdomme 12 bind, skrevet på det spanske sprog, som de blev givet på. Heraf er 

4 bind hidtil blevet oversat til tysk og udgivet; du holder det sidste bind i dine hænder. 

Oversætterne 
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Introduktion  
De indledende ord til dette bind IV i serien om det sande liv blev skrevet i marts 1995. I henhold til de 

forudsigelser, som Kristus gjorde i sin undervisning i Mexico mellem 1866 og 1950, vil der i dette år 

fortsat være naturkatastrofer og besøg i hele verden, som kulminerer i de kommende år. 

Allerede i begyndelsen af 1995 fortsatte de foregående års serie af naturkatastrofer, da der i Japan 

allerede i de første uger indtraf et voldsomt jordskælv i området omkring byerne Kobe og Osaka, som 

udslettede mere end 5000 menneskers jordiske liv og forårsagede store skader. ─ I det nordvestlige Europa 

forlod vandløb deres snævre flodlejer og oversvømmede marker, landsbyer og byer, hvilket medførte 

adskillige dødsfald og betydelige materielle skader. ─ Talrige krige raser rundt om i verden, lokale og 

undertiden lidet kendte, og de rammer civilbefolkningen endnu mere grusomt. Uhelbredelige sygdomme 

koster mange liv, især i udviklingslandene. ─ Arbejdsløsheden breder sig mere og mere i de rige 

industrilande, og der er endnu ikke fundet nogen kur mod den. Og generelt er der stor uro blandt 

befolkningen. 

Disse forhold og begivenheder har aldrig tidligere eksisteret i så stor variation og voldsomhed, og det 

er ikke overraskende, at flere og flere mennesker spørger sig selv: Hvad er der sket på vores jord? Fordi 

begivenhederne ikke længere er normale. 

Allerede for ca. 50 år siden besvarede Kristus profetisk ovenstående spørgsmål i sine åbenbaringer i 

Mexico, og fra dette bind IV skal der citeres en udtalelse fra Kristus om dette spørgsmål: 

U 100, 5-7: "Menneskeheden, jeg søger jeres forsoning. I lever ikke i min lov. Harmonien mellem dig 

og din Gud og alle skabte ting er ødelagt. I elsker ikke hinanden som brødre og søstre, og det er lykkens 

hemmelighed, som Jesus har åbenbaret for jer. Men hvis I har mistet harmonien mellem jer selv ─ tror I 

så, at I kan bevare den med skabelsens naturriger? (6) Menneskets hånd har bragt dommen over sig selv. 

En storm raser i hans hjerne, et uvejr raser i hans hjerte, og alt dette manifesterer sig også i naturen. 

Hendes elementer er sluppet løs, årstiderne bliver uvenlige, plager opstår og formerer sig, og dette fordi 

jeres synder vokser og forårsager sygdom, og fordi tåbelig og anmassende videnskab ikke anerkender den 

orden, som Skaberen har bestemt. (7) Hvis jeg bare fortalte dig det, ville du ikke tro det. Det er derfor 

nødvendigt, at du med dine hænder kan gribe resultatet af dit arbejde, så du kan blive skuffet over det. 

Lige nu er du nået til det øjeblik i dit liv, hvor du oplever resultatet af alt det, du har sået." 

Jorden gennemgår en periode med guddommelig retfærdighed, hvor menneskeheden må høste sine 

onde frø. Herigennem oplever det sin renselse, for det skal forandre sig og finde tilbage til Gud. Jordens 

overflade vil undergå forandringer, og mange mennesker vil miste livet, men planeten vil ikke gå under. 

Efter den mægtige rensende storm vil fredens regnbue dukke op igen. Her er en anden udtalelse fra 

Kristus fra dette bind IV: 

U 87, 9: "Folk, bliv vedholdende i Min Lære, og sandelig siger jeg jer, at tre generationer efter jer vil 

jeres efterkommeres ånd have opnået en stor åndeliggørelse. Søg den sande ophøjelse, og derefter vil hele 

menneskeheden gøre det, for jeres verden er ikke dømt til for evigt at være en dal af tårer, et land af synd, 

et helvede af utugt og krig. Herrens dag er allerede med jer, mit retfærdighedens sværd vil ramme 

korruptionen. Hvad vil der ske, når jeg ødelægger den onde sæd, last og stolthed? ─ og i stedet give ly til 

fredens frø, samdrægtighed, fornyelse og sand tro på Mig? Verden skal ændre sig; mennesket vil ændre 

sig, når hans åndelige hengivenhed til Gud og hans liv bliver bedre." 

Oversætterne  
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Instruktion 83  
1 Dette er den tid, hvor alle øjne skal se mig, som profeterne har forkyndt jer; nu tilføjer jeg: Dette er 

den tid, hvor alle ører skal høre mig, og alle hjerner skal forstå mine forkyndelser. 

2 Ånden er nu i stand til at fortolke mange lærdomme og trænge ind i mange mysterier; den er ikke 

længere spædbarnet fra de første tider, som jeg måtte holde mange lærdomme hemmelige for, at den ikke 

skulle blive forvirret, og som jeg måtte afsløre alle de mysterier, der blev åbenbaret for den ved hjælp af 

symbolske billeder, for at den kunne begive sig ud på den åndelige vej. 

3 Hver tidsalder er et lys, en ny lektion, og når jeg har forlænget det nuværende udviklingsstadium, 

er det for at give de store mængder af åndelige væsener mulighed for at gå den jordiske vej for at forstå 

min lære og følge mine instruktioner, så de kan komme et skridt videre på det sande livs vej. 

4 Mit nye ord vil få dig til at forstå meget af din fortid, og denne forståelse vil være den lampe, der 

oplyser din åndelige vej. Derfor har jeg mange gange sagt til jer: "Løft jeres ansigter og bliv klar over den 

tid, I lever i"; kun på den måde kan I udnytte den tid af livet, som jeg har betroet jer på jorden. 

5 De åndelige goder, evner og muligheder er forblevet uopdagede hos mange mennesker, hos andre 

har de kun udviklet sig svagt, men nu er Mit Guddommelige Lys kommet og har vakt ånderne i deres 

slummer for at hæve dem til et højere liv, hvorigennem de kan forstå Mig på en mere fuldkommen måde. 

Undersøg Min lære og fortæl Mig, om denne lære kan indgå i en af jeres religioner; Jeg har åbenbaret jer 

dens omfattende træk og dens universelle betydning, som ikke er begrænset til dele af menneskeheden 

eller til (visse) folkeslag, men som overskrider jeres verdens planetariske kredsløb og omfatter 

uendeligheden med alle dens livsverdener, hvor - ligesom i denne verden - Guds børn også bor. 

6 Disciple: Vågn op, åbn jeres åndelige øjne, hør mit ord, forstå dets betydning og bring derefter de 

gode nyheder til jeres brødre. Men sørg for, at jeres budskab altid er præget af sandheden og den 

oprigtighed, som jeg kom til jer med. Så vil du blidt vække alle de sovende fra deres søvn, ligesom jeg 

vækkede dig. 

7 Kom til mig, elskede folk, kom til mig for at hvile fra jordisk slid. Dit hjerte åbner sig for at 

modtage min kærlighed og styrke, og jeg tager imod dig og velsigner dig. 

8 Jeg ønsker, at I skal leve med en vågen ånd i denne materialismens tidsalder, hvor enhver åndelig 

manifestation foragtes uden at huske på, at den væsentlige del af mennesket er ånden, og at den i dette liv 

skal blive stærk og stige op af sine egne fortjenester. 

9 Det er min vilje, at I, som jeg har indhyllet i min kærlighed, skal undervise jeres brødre i og 

genoplive troen og tilliden til mig og genoplive den hos dem. Jeg vil ikke tage hensyn til deres 

ligegyldighed og mangel på kærlighed til Min Ånd. Ingen vil være i stand til at bryde de hellige bånd, der 

binder mennesket til mig, og ingen vil kunne forhindre mig i at elske dig. Hvorfor har folk ikke søgt mig 

på trods af deres smerte? Deres ord og gerninger krænker min faderlige følsomhed, de værdsætter ikke 

min kærlighed og føler ikke min velsignelse. 

10 Løsningen på alle de problemer, der plager jeres brødre, findes i jer. Jeg har givet jer nøglen til 

fred, så I kan være hjælpsomme og have kærlighed til hinanden. I kan alle tiltrække Min Ånd og føle Min 

guddommelige indflydelse, når I kalder på Mig med kærlighed. 

11 Jeg vil se dig smile tilfreds efter din kamp. Jeg vil gerne have, at du skal føle, at jeg har været 

meget tæt på dig. Klag ikke til Mig, hvis de nuværende tider er uvenlige; hvis du havde været dydig, ville 

smerten ikke have såret dit hjerte, og du ville heller ikke være snublet. Jeg har sendt jer for at opfylde en 

kærlighedsbestemmelse, som I endnu ikke har forstået. 

12 Tiden nærmer sig, hvor du skal begynde at arbejde i andre lande. Bed og værn om alle nationer 

allerede nu, for I er bundet til dem ved pligter, som I skal opfylde. Din bøn vil oplyse og frelse sjæle. 

13 Hvordan kan I roligt se på, at jeres brødre vender tilbage til den åndelige dal med den materialisme 

og smerte, de har opsamlet på jorden, dybt indpræget i dem? Mange af dem vil inkarnere igen og vil så 

lade jer se konsekvenserne af de lidelser, som deres ulydighed har forårsaget. Så vil du lære, at sjælens 

kamp først slutter, når den har fuldendt sig selv. 

14 Stol på din venlige Mester til at lede dig på sandhedens vej, uanset hvor du er. Nogle er i 

begyndelsen af stien, andre i slutningen af den, I er alle guidet af Mig. 
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15 Mine nye guddommelige åbenbaringer vil overraske menneskenes ånd i denne tid, selv om jeg i 

sandhed siger jer, at deres overraskelse vil være uberettiget, fordi det er det mest naturlige for ånden at 

modtage frugten af sin udvikling lidt efter lidt på sin vej. 

16 Det er mig, der har været nødt til at følge jer på de veje, I har taget, for at redde jer fra fare og 

forhindre, at I går til grunde. Hvornår vil I følge mig, opmuntret af den stemme, der sagde til Simon, 

Andreas og Johannes: "Forlad jeres både og jeres net og følg mig"? 

17 Kampen har sat sig i dit hjerte, du hører Min stemme røre din ånd og sige til dig gennem din 

samvittighed: Følg Mig, mens kødet og verden har stor indflydelse på din sjæl. 

18 Det er rigtigt for Mig, at denne indre kamp eksisterer, fordi det betyder, at I stadig bevarer 

kærligheden til Mig på trods af de fristelser, I føler jer udsat for på jorden, og I forstår at høre åndens 

stemme, som kræver sine rettigheder fra verden og kødet. Men ve dem, der ikke føler denne modstand i 

sig selv, for deres hjerte bliver koldt som en grav, der rummer en død mand! 

19 Alt, hvad der sker i nutiden, er blevet talt og skrevet ned af mine profeter. Søg i disse skrifter, og 

du vil finde den forventede historie for alt det, du oplever i verden lige nu. Alligevel siger jeg jer, at der 

endnu skal ske begivenheder, som ikke blev forudsagt på den tid, for Herren havde forbeholdt disse 

profetier til at blive offentliggjort på denne tid gennem det menneskelige forståelsesorgan. 

20 Tror du måske, at alting allerede er blevet forudsagt, og at der ikke vil være flere profeter på 

jorden? 

21 Forstå, at jeg er kommet for at åbenbare jer mange profetier, som vil ske i morgen, og at jeg har 

gjort det gennem væsener, hvis sind er lidt uddannet, og hvis ord ikke er valgt til at give jer beviser på min 

magt. Nogle af disse profetier, der kommer fra så enkle læber, har I allerede set gå i opfyldelse, og den 

fremtidige menneskehed vil se alle de andre gå i opfyldelse, undtagen den sidste. 

22 Kære disciple, genopfrisk jer selv med denne atmosfære af åndeliggørelse, som omgiver jer i de 

korte perioder af Min forkyndelse. Nyd dette brød og styrk jer selv med det, for snart vil I ikke længere 

høre mit ord. Jeg vil efterlade jer fyldt med min nåde og min kærlighed, så I kan skynde jer at sprede de 

gode nyheder, som jeg har bragt jer i denne tredje æra. 

23 Sørg for, at der altid er renhed i jeres hjerte, i dette kar, som I skal holde lige så rent indvendigt 

som udvendigt, for det er netop der, at Min kærlighed sætter sig som det evige livs vand. 

24 Bevar disse jeres møder og gør dem til hellig nadver. Tro ikke, at min Ånd er langt fra mine 

disciple, fordi I ser mig trække mit ord tilbage blandt jer. Efterlad altid en plads ved bordet til Mesteren, 

for jeg vil altid være formand for jeres møder og uddele det åndelige brød til hver enkelt af jer; men jeg 

siger jer, at denne plads skal være i jeres hjerte. 

25 Det vidnesbyrd I giver om Mit genkomst skal blive højere, så vil I se folkemasserne rejse sig fra 

alle retninger og høre dem sige: "Herren er kommet igen 'på skyen', som han havde bebudet det for os; han 

har sendt sit folk til os, og vi har forenet os med ham". 

26 O I mange mennesker, som hører Mig i disse øjeblikke, I ved ikke, hvem af jer der vil være Mine 

budbringere i morgen! Mennesker vil lytte til dem, men budbringerne vil ikke forvente hverken belønning 

eller smiger fra dem; de vil gå ud og sprede min sæd over hele verden med deres øjne rettet mod Herren. 

27 Mine budbringere vil ikke kun skulle stole på deres egen styrke, da de ellers hurtigt ville blive 

besejret i kamp; de vil blive udstyret med en højere autoritet og en større styrke, som ikke vil lade dem 

blive trætte og gøre dem uovervindelige. 

28 Den, der er sendt af mig, har aldrig været alene i kamp, legioner af lysvæsener har ledsaget og 

beskyttet ham. Lad ingen tvivle eller frygte, når timen for forkyndelse og såning nærmer sig, for min 

kærlighed vil være med jer og give jer mod, tro og styrke. 

29 Det sjette segl er blevet løst, og dets lys er blevet set af de enkle mennesker, de ydmyge, af dem, 

der er rene af hjertet. Lysestagen er tændt, men menneskeheden sover stadig, og dette folk her har endnu 

ikke forstået betydningen af den manifestation, de har modtaget, og derfor er de bange for at fortælle 

verden om den. Lad i det mindste ikke vandet fra denne kilde blive grumset, så at de trætte og tørstige 

vandrere, når de kommer til dig, kan slukke deres tørst med det og bekende, at det er rent. 

30 I har vænnet jer til dette træs skygge og er bange for at gå de stier, der fører jer til andre folkeslag 

og regioner. Men jeg siger jer, at I ikke skal vente med at fortælle den gode nyhed til det bliver mørkt, for 
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så vil alle sove. Gå i dagslys, så der ikke er nogen hemmeligheder i dine værker. Vær ikke forhastede, men 

hver gang I forbereder jer, skal I tage et skridt fremad, for jeres kamptid nærmer sig. Den, der tror, at han 

er forberedt og har begivet sig af sted for tidligt, vil jeg stoppe ham med prøvelser, som jeg vil lægge på 

hans vej, så han kan indse, at han endnu ikke føler mit værk i sit hjerte, at han ikke har studeret det nok til 

at forkynde det, at der ikke springer næstekærlighed ud af hans hjerte, og at hans ånd ikke er tilstrækkelig 

stålsat til at modstå stormene. Der er mange eksempler blandt jer på dem, der har taget af sted af egen vilje 

og ikke har adlydt mine befalinger. De er faldet på deres vej, og deres tilbagevenden har været sørgelig. 

Hvorfor bliver I så utaknemmelige over for Min omsorgsfulde kærlighed? 

31 Da nogle af jer var trætte af livet, andre var fortabt på usikre veje, og andre igen var sunket i 

mudderet - hvem gav jer hjælp? Var det måske et menneske? Nej, disciplene, det, der løftede jer op, var 

dette ord, som giver liv og håb. Det, som du var, før du modtog mit lys, har jeg ikke givet dig. Men for det, 

du gør nu, må jeg stille dig til ansvar. Du ved, at Mit blik opdagede den, der skjulte sin hånd, der var 

plettet af broderblod, den, der skjulte "kronblade af afblomstrede roser", og den, der søgte at skjule tyveri 

eller utroskab i sit hjerte: Jeg så alt, og over den kappe, som I søgte at skjule jeres skammelige gerninger 

med, lagde jeg min barmhjertigheds slør, så at ingen anden end jeg skulle dømme jer, og med tilgivelse og 

kærlighed forvandlede og rensede jeg jer. 

32 I lyset af denne stemme måtte du vågne op, og i lyset af den usynlige tilstedeværelse af den, der 

taler til dig, måtte du tro. Jeg siger jer igen: Salige er de, der har troet uden at se. 

33 Kvindernes hjerter blev dybt bevæget af deres guddommelige moders stemme, og hvert eneste ord 

fra Maria var en dug på de hjerter, der var visnet af lidelse. Men de unge piger, hustruerne, mødrene, 

mødrene, enkerne og også de afblomstrede blomster blev ført ind i Jomfruens dejlige have, og der kom en 

ny duft ud af dem alle. 

34 Hvornår vil du være parat til at bringe den undervisning, du har modtaget, videre til andre folk? 

Indse, at frøet af kærlighed og spiritualisering endnu ikke er spiret i menneskehedens hjerte. Fanatisme 

dominerer menneskers liv - religiøs fanatisme, racefanatisme, fanatisme for verdens herlighed og magt og 

fanatisme for sin egen skyld. 

35 Det er nødvendigt, at I hver dag forbedrer jeres liv, så I kan blive et eksempel og et incitament i 

jeres næstes liv: opfyld den mission, som jeres Fader har betroet jer, for jeg vil give jer, at I kan se jeres 

højeste forhåbninger blive opfyldt. 

36 Men du må studere og udforske Min undervisning; for hvis jeg spørger dig om den foregående 

lektion - kan du så gentage den? Sandelig, siger jeg jer: Nej, men vær ikke bekymret, for jeg bringer dig i 

dag et andet, som vil minde dig om det foregående og hjælpe dig til at forstå det. Sådan er jeres Mester, 

klædt i tålmodighed og kærlighed. 

37 I den anden æra blev det guddommelige ord menneske, så hans lære kunne blive hørt på jorden; i 

denne æra er ordet lys, der falder ned på det menneskelige forståelsesorgan og blomstrer i livets ord. 

38 Profeten Johannes bebudede Mit komme i den tid; nu forbereder Elias Min åndelige manifestation 

i denne tid ved at give sig selv åndeligt til kende for menneskene; men sandelig siger jeg jer, at den ene og 

den anden forkynder er én og samme Ånd. 

39 Hver ny tidsalder har været forbundet med åbenbaringer for jer, der forklarede tidligere 

begivenheder, som I endnu ikke havde forstået. Den endelige høst vil give dig den sande visdom. 

40 Så længe Min manifestation gennem disse stemmebærere fortsætter, vil Jeg ikke blive genkendt i 

hele verden; der skal gå en vis tid, Mine budbringeres hjerter skal rense sig selv, så vil dette budskab 

kunne nå menneskeheden, fri for materielle påvirkninger. 

41 Denne lære er vejen til evigt liv; enhver, der opdager en opløftende styrke og fuldkommenhed i 

denne lære, vil vide, hvordan den kan forenes med den, som jeg lærte jer, da jeg var på jorden, fordi dens 

essens er den samme. 

42 De, der ikke ved, hvordan de skal finde sandheden i Min lære, vil endda kunne forsikre sig om, at 

denne lære ikke fører til det samme mål som Jesu lære; de sjæle, der er forblændet af dårlige fortolkninger 

eller forvirret af religiøs fanatisme, vil ikke umiddelbart kunne forstå sandheden i disse åbenbaringer. De 

vil være nødt til at gå gennem en vej af prøvelser for at give afkald på den materielle tankegang, som 

forhindrer dem i at forstå og opfylde mit bud, som lærer jer at elske hinanden. 
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43 Jeg, Mesteren, er den eneste, der kan afsløre for jer, at i dette øjeblik går millioner og atter 

millioner af væsener gennem den smertefulde vej med prøvelser, erfaringer og opvågnen, så deres øjne 

kan åbne sig og søge horisonter ud over det, som deres hjerter og sind har været i stand til at skabe. 

44 "Jeg tørster", siger jeg jer igen, "jeg tørster efter din ophøjelse og din kærlighed"; men ingen 

rækker mine læber det vand, der kan slukke den; jeg er tværtimod tvunget til at holde såret på min side 

åbent og frisk, så det ikke holder op med at udgyde livets vand til verden. 

45 Dette er tiden for den store kamp, som profeterne har beskrevet i deres åndelige drømme og 

visioner; tiden, hvor menneskene vil sætte deres vold mod Min Lov, hvor ethvert materielt eller åndeligt 

væsen, der har egoisme i sit hjerte, vil rejse sig for at kæmpe mod Min retfærdighed. Mit sværd er klar, det 

er ikke et våben, der straffer eller dræber - det er det sværd, der i sin kamp for at redde den, der går til 

grunde som offer for sig selv, vil løfte ham op med en sådan kraft, at selv hans krop nogle gange vil gå til 

grunde for at lade ham opnå det evige åndelige liv. 

46 Tag denne lære korrekt, og du vil ikke blive forvirret, men du vil forstå årsagen til mange af de 

forfærdelige prøvelser, som menneskeheden gennemgår, og som du ikke er i stand til at forklare. 

47 Formålet med Min manifestation er at lede din ånd væk fra lidelsens vej. Jeg har kaldt på dig, 

indtil du åbnede dit hjertes dør; så kunne jeg få dig til at føle min velsignelses ømhed og min fred, og du 

udbrød: Hvor var Herren mig dog nær! 

48 I morgen vil I bringe dette gode budskab til menneskeheden, som troede, at den var langt fra sin 

Herre; for når den taler om Gud, er det som om noget utilgængeligt, uforståeligt og utilgængeligt. 

49 Menneskehedens opfattelse af Mig er barnlig, fordi den ikke har været i stand til at forstå de 

åbenbaringer, som jeg uophørligt har givet den. For den, der ved, hvordan han skal forberede sig, er jeg 

synlig og håndgribelig og til stede overalt; men for den, der ikke har nogen følsomhed, fordi materialismen 

har hærdet ham, er det svært at forstå, at jeg eksisterer, og han føler, at jeg er umådeligt fjern, at det er 

umuligt for mig at føle eller se mig på nogen som helst måde. 

50 Mennesket må vide, at det bærer Mig i sig, at det i sin ånd og i sin samvittigheds lys besidder det 

guddommeliges rene nærvær i sin ånd. 

51 Når mit nye budskab modtages af menneskeheden, vil den føle en glædesrus, som vil få den til at 

vende tilbage til åndeliggørelse, hvorved den vil føle sig tættere på sin Herre. 

52 En af grundene til, at jeg gjorde mig hørbar materielt for at manifestere mig selv på dette tidspunkt, 

var, at I skulle føle, at jeg ikke kan være langt fra nogen af mine børn, og at det åndelige liv heller ikke er 

langt fra jeres. For at vise jer dette har jeg tilladt den åndelige verdens manifestation og tilstedeværelse 

blandt jer. 

53 Det er værker, som kun jeg er i stand til og har lov til at udføre, uden at tage hensyn til den 

vurdering, som folk har af dem. Jeg ved, at i sidste ende vil mine værker blive anerkendt som perfekte af 

alle. 

54 Alle de manifestationer, I har haft i denne tid, vil blive studeret med den største interesse, og i dem 

vil menneskeheden finde de store sandheder og de store åbenbaringer, for intet i Mit Arbejde er småt. 

55 Stol på, at dette ord vil bringe jer på en sikker vej, for hvis Jesus engang gik forbi, og mange ikke 

følte ham, så forbered nu jeres hjerte til at modtage livets essens, som jeg har bragt til menneskeheden. Det 

løfte om at vende tilbage, som jeg gav mine apostle, har jeg opfyldt, men jeg har stadig mange lærdomme 

at dele med jer. 

56 Hvorfor giver jeg mig selv til kende blandt de uuddannede, de klodsede og syndere? Sandelig, jeg 

har i de dage meddelt jer, at mit komme ville finde sted, når der var stor fordærv i verden.  

57 En stor forvirring er også blevet annonceret til jer, og den er på vej; det er nødvendigt, at der er et 

klart fyrtårn, som kan orientere de skibbrudne, så de kan finde den rette vej. Men sandelig, siger jeg jer, 

dette fyrtårn har allerede tændt sit lys og oplyser verden: Det er mig, der nærmer mig menneskets hjerte 

for at få det til at høre min stemme. 

58 Jeg siger jer igen, at den, der holder mit ord og følger min lære, vil blive frelst. 

59 Jeg kommer ikke for at vække religiøs fanatisme blandt mennesker; min lære er meget langt fra at 

lære falske ting; jeg ønsker forbedring, tro, næstekærlighed, åndeliggørelse. Fanatisme er et mørkt 
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bandage for øjnene, er usund lidenskab, er mørke. Pas på, at denne dårlige sæd ikke kommer ind i dit 

hjerte. Husk, at fanatisme nogle gange har et udseende af kærlighed. 

60 Forstå, at dette mørke har ramt menneskeheden i denne tid. Indse, at selv om de hedenske nationer 

er forsvundet fra jorden, og størstedelen af menneskeheden bekender sig til at tilbede den sande Gud, 

kender menneskene hverken Mig eller elsker Mig; for deres krige, deres had og deres mangel på harmoni 

er bevis på, at de endnu ikke lader Mig leve i deres hjerter. 

61 Over dette mørke af religiøs fanatisme og afgudsdyrkelse nærmer der sig store hvirvelvinde, som 

vil rense menneskehedens åndelige kult. Når dette arbejde er fuldført, vil fredens regnbue skinne i 

uendelighed. 

62 Kun Min stemme i sin guddommelige retfærdighed kan fortælle jer, at I hverken har opfyldt jeres 

mission på jorden eller i det åndelige rum, da I passerede igennem det. 

63 Der er ingen hindringer for mig for at kommunikere med mennesker og for at gøre min vilje kendt 

for dem. Se, mine manifestationer krævede ikke retfærdige mennesker, for jeg gav jer mit ord gennem 

syndere, og deri kan I finde yderligere beviser på min magt og min barmhjertighed. 

64 Jeg ønsker, at alle, som dette budskab når ud til, skal rense sig selv her på jorden ved at praktisere 

denne himmelske lære, så han, når han vender tilbage til det hinsides, vil gøre det med en sjæl, der allerede 

er ren. 

65 Ethvert ord, der udgår fra mig, er evigt liv. I dag modtager I den gennem den menneskelige 

stemmebærer. 

66 Jeg siger jer, at det er et godt tegn, at I i denne tid har fået kontakt med Faderen gennem jeres 

forståelsesorgan, men I skal også vide, at denne form hverken er målet eller toppen af fuldkommenhed, at 

Herren før og til alle tider har talt til verden gennem menneskers mund. Alligevel er denne manifestation 

her midt i en materialistisk menneskehed og en verden, der er ufølsom over for det åndelige, et mirakel, 

som folk i morgen kun vil tilskrive den kærlighed, som Gud føler for jer, men det er også et bevis på, at 

den menneskelige ånd føler en impuls til at hæve sig åndeligt. 

67 Dette er begyndelsen på en ny tidsalder; de første stråler er begyndt at vække menneskene. Når 

jeres tro og åndelige ophøjethed forstår Mig med en dybere forståelse end det, I i øjeblikket stadig anser 

for at være retfærdigt, evigt og perfekt, så vil I se Mig i uendelighed, når Jeg sender Mit lys til alle 

væsener. 

68 Min guddommelighed vil være for din ånd som lyset ved middagstid. Som en stjerne, der oplyser 

universet og giver det liv, vil det stråle på sit højdepunkt. Og hjerterne vil i fællesskab med deres Fader 

modtage hans guddommelige stråler direkte gennem det perfekte fællesskab af ånd til ånd, som er målet 

og idealet for harmoni mellem Faderen og børnene og også mellem brødre og søstre. 

69 Jeg må spørge jer, folkens: Hvad har I gjort med den sæd, som jeg har betroet jer? Hvad har I sået 

på jeres marker? Har du ryddet stierne, så dine brødre kan komme til mig? Stor er den skare, der lytter til 

mig i denne tid, men lille er den del, der følger mig i virkeligheden. Jeg ser ind i det inderste af dit hjerte 

og siger til dig: Bed ikke om Mig som en dommer, men søg Mig altid som en Fader og som en Mester, så 

vil Jeg åbne Mit hemmelige skatkammer for dig, og du vil føle dig sikker. 

70 Ved Mit nye komme har Jeg, som tidligere, ladet Mit skatkammer stå åbent for at afsløre mange 

lærdomme for jer; for det bringer Faderen glæde, når Han afslører nye lærdomme for Sine børn. Men ve 

jer, hvis I også modtager Mine guddommelige bud og glemmer dem eller ikke opfylder dem af mangel på 

kærlighed, for så ville I gøre jeres Fader til dommer! 

71 Hvor Maria dog græd over din elendighed! Hvor meget skylder du ikke hendes ømhed og 

kærlighed! Både dem, der kalder på hende, og dem, der ikke anerkender hende, får hun dem alle til at føle 

sin moderlige varme og de uendelige glæder ved hendes kærtegn. Sandelig, siger jeg jer, før sjæle når frem 

til Mig, må de finde Maria, den Guddommelige Moder, på deres vej. 

72 I denne tid har I også en hyrde. Ligesom Moses, der førte jer ud af Egypten og bragte jer forenet 

gennem ørkenen til foden af Sinaibjerget, så I kunne høre Faderens stemme og modtage hans lov, har Elias 

i denne tid udvalgt jer fra forskellige steder på jorden for at føre jer ad åndelig vej til foden af det nye 

bjerg, hvorfra I hører min guddommelige stemme og modtager min åbenbaring. 
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73 Se, her er Elias, ham, som disciplene så sammen med Moses og Jesus i et åndeligt syn på Tabor-

bjerget. Dette er hans tid. Styrk din ånd i varmen fra hans nærvær, og vågn op til håb. 

74 Jeg siger jer sandelig, at denne beslutningstid på jorden også er afgørende for hele universet, og 

mens jeg taler til jer i denne form, gør jeg mig også gældende i andre verdener og andre sfærer. Min Ånd 

er allestedsnærværende. 

75 Bed med fredens ånd og tanker om at overvinde fristelser, folk, at I må overvinde fristelser. I må 

ikke være tilfredse med freden i jeres hjem eller i jeres land. Arbejd for fred for alle dine brødre. "Elsker 

hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 84  
1 Jeg har ikke betragtet jer som store eller små, i denne tid har jeg talt til jer alle som til børn, som 

jeg elsker på samme måde. Søg det åndelige indhold af min undervisning og spred det, og jo mere I giver 

videre til jeres brødre, jo mere vil I få. 

2 Min barmhjertighed hjælper dig til at bære smerten ved din forsoning, hvorved du renser din sjæl. 

Bevar den åndelige ophøjethed efter bedste evne, så du ikke bryder ud i gråd på ny i mit nærvær. 

3 Fra forskellige steder er folkemængderne kommet for at søge Mit Ord; de bringer deres sorger og 

daglige behov til Mig. Jeg ser de trængsler og lidelser, som nationerne går igennem, og jeg beder jer sende 

dem et budskab om fred med jeres bøn, som er dybtfølt og fuld af medfølelse. Gå i forbøn for dine brødre 

og søstre; "Bed, og det skal gives dig". 

4 Hvis I har tro på Mig og stoler på Mit Ord, vil der ikke komme krig i denne nation, og dette vil 

være endnu et vidnesbyrd om, at Min Guddommelige Ånd er kommet ned over jer. De fortjenester, som 

du skal opnå for at mirakler kan ske på din vej, er: (moralsk) fornyelse, bøn, barmhjertighed, god vilje og 

kærlighed til dine brødre. 

5 I, som udgør et fællesskab, der er bestemt til at give vidnesbyrd og vidnesbyrd om Min 

manifestation i denne tid, vakl ikke, lad ikke jeres nation, jeres markedspladser og jeres marker se jeres 

brødres blod flyde, og bliv ikke vidne til sorg eller sult hos jeres børn. Jeg giver jer lysets våben, så I kan 

forsvare jer mod enhver snare. Jeg har også vist jer, hvordan I kan bevare sjælens og kroppens sundhed, så 

I kan blive stærke. Ja, folkens, bliv ikke ved med at udfordre sygdomme, glem ikke, at det altid er 

ulydighed, der åbner dørene for dem. Bed for jer selv og for hele menneskeheden. Til dem, der græder på 

grund af de nationer, som går igennem en hård prøvelse, siger jeg, at freden vil vende tilbage til dem på 

ny. Fra dem, der i dag dræber hinanden og bekriger hinanden mellem brødre, vil jeg frembringe dem, der i 

morgen vil prædike og praktisere kærlighed indbyrdes. Min magt er stor, tvivl ikke på den. I vil leve for at 

se Mig bygge en ny verden på ruinerne af denne menneskehed, hvor der ikke vil være spor af det, der var 

synd. 

6 Når jeg har kaldt mange nationer og folkeslag døve, er det kun fordi min stemme kaldte på alle 

hjerternes døre, og de forstod ikke mit kald. De, der er faldet ned i lidenskabernes afgrund, kan godt 

bespotte Mig her i verden, men når de først er i Mit nærvær, vil de være nødt til at tilstå, at Jeg var med 

hvert menneske og hvert folk i tide for at formane og advare dem. Jeg fordømmer jer ikke mod nogen, jeg 

siger altid til jer, at I skal lade jeres tanker vandre rundt i verden som en fredens ånd, selv om jeg advarer 

jer mod at lade jer forføre af fremmede lærdomme eller falske løfter, så I ikke tillader ukrudt, uenighed og 

egoisme at blive sået i jeres hjerter. Udfør din opgave og overlad resten til mig. 

7 Sandelig, siger jeg jer, naturens kræfter er klar til at bryde løs i lydighed mod den guddommelige 

retfærdighed. De vil udføre et renselsesarbejde. Men jeg siger jer også: Selv om menneskeheden 

forsvinder fra jorden, kan mit navn og mit nærvær aldrig udslettes fra ånden. 

8 Disciple, modstå hån og latterliggørelse, indtil verden indser, at I ikke har taget fejl. Jeg vil give 

den tegn og beviser i overflod, som vil få den til at vågne op og åbne øjnene for lyset. Men du må gøre en 

indsats, for jeg har ikke sendt dig i verden for at sove. I dag, efter at I er vågnet op til jeres Mästers kald, 

må I udnytte tiden bedst muligt, så I til sidst kan vise Mig en rig høst af jeres sæd. 

9 Kom til mit undervisningsord og fyld din ånd med visdom. Midt i det kaos, der hersker i jeres 

verden, har I fundet denne oase af fred, hvor I kan høre englenes stemme sige til jer: "Fred på jorden til 

mennesker af god vilje." 

10 Hvis nogle af dine medmennesker får kendskab til disse lærdomme, så lad dem gøre det. Mine nye 

disciple er spredt blandt menneskeheden, og hvis de vantro håner jer og bagtaler jer, så tilgiv dem, jeg vil 

retfærdiggøre jer. Mange af dem, der dømmer dig forkert i dag, vil velsigne dig i morgen. på din vej skal 

du altid huske på det eksempel, som jeg gav dig i den anden æra; det vil hjælpe dig til at bære dit kors med 

tålmodighed. Husk, at jeg ikke blev anerkendt, så længe jeg levede på jorden, og at jeg først blev 

anerkendt blandt mennesker længe efter min forvandling. 
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11 Hav tålmodighed og forståelse, for det er ikke dig, som menneskeheden skal genkende, men mit 

værk, min lære, og det er evigt. Din opgave er at levere med dine ord og gerninger det budskab, der viser 

folk, hvordan de kan tage et skridt mod perfektion. 

12 Jeg hungrer og tørster virkelig efter jeres kærlighed og forståelse. I har alle en intuitiv viden om, at 

jeg eksisterer, men hvem kender mig? I virkeligheden er den idé, I har om Min Guddommelighed, sløret, 

for gennem jeres ritualer og billeder har I begrænset og forvrænget Mig. For at befri dig fra denne fejl vil 

Mit Ord fortsætte med at komme ned over din ånd som en uudtømmelig strøm indtil den tid, som Min 

Vilje har bestemt. Mens Min undervisning og Mine åbenbaringer vil fortælle dig, hvem du er, hvad din 

oprindelse er, og hvad dit endelige mål er, vil du også lære din Fader bedre at kende din Fader ved at 

kende dig selv. Jeg siger jer, at det, som jeg har åbenbaret for jer i dette ord, og som jeg endnu vil 

åbenbare for jer, kunne ingen af verdens mestre have lært jer, hvor klog han end måtte være, for kun jeg 

kan åbenbare det uudgrundelige, når det er nødvendigt for jer at vide det. 

13 Min manifestation i den tredje æra var således noget, som menneskeheden ikke forudså, fordi den 

glemte profetierne, men i dag er jeg kommet i opfyldelse af dem. Det sprog, som de stemmebærere, 

gennem hvilke jeg har gjort mig selv kendt for mennesker, har været enkelt, men i essensen af dette ord er 

indeholdt min kærlighed og visdom. 

14 Den, der udforsker Min Åndelige Lære i den Tredje Tidsalder og vidner om den med sine værker, 

vil med sin ånd, sit hjerte og sit sind omfatte alt det, der blev åbenbaret af Min Guddommelighed i 

tidligere tider, og hans fortolkning af disse lærdomme vil være korrekt. Min Lov vil genopstå blandt 

mennesker for at ødelægge alle de løgne, som de har skabt for at dække og beskytte deres ondskab. Livets 

og Sandhedens Bog vil blive åbnet for alle jordens folk, og ingen vil kunne forføre dem. 

15 Fra farisæernes ansigt skal hykleriets maske falde, og deres mund, som altid har løjet, når de tilbød 

menneskeheden frelse, skal for evigt tie; men I skal ikke pege på dem eller afsløre dem. 

16 Da de skriftkloge bragte ægteskabsbryderinden for mig tilbage i den anden æra, rørte jeg ved 

ånden hos hver enkelt af dem uden at afsløre dem offentligt, da jeg havde forvirret dem med min dom. 

Min pegefinger skrev i jordens støv alle de overtrædelser, som alle dem, der kom for at se, hvad Jesus 

skrev, har begået. Til dem af jer, der hører uden at tro, siger jeg i dag: Vær stille og tænk, mens I hører 

dette ord, så I senere kan dømme, og så vil I forstå, at jeg i denne tid har givet jer min kærlighed, så I 

dråbe for dråbe kan drikke denne styrke, som I ikke kunne finde hos jer selv. Få er de, der følger mig, og 

jeg vil bruge dem til at sprede min sæd. 

17 Jeg er alle menneskers Gud, alle religiøse samfund og alle sekter, den eneste ene, og når jeg åbner 

mit hemmelige skatkammer og uddeler skatte i rigelige mængder til alle - hvorfor skulle de så ikke 

genkende mig der? Ingen kan leve uden tanken om Gud, selv om den måde, han opfatter ham på, er 

ufuldkommen, og det samme er hans tilbedelse af Gud. Jeg tager imod alle mine børns tilbud, men 

Faderen ønsker nu at modtage den rette hyldest, som er ham værdig. 

18 Min undervisning gør ikke nogen til slaver, den løfter kun dit liv menneskeligt og åndeligt. Den, 

der ønsker at være et sandt Guds barn på grund af sine gerninger, vil ikke kunne holde alt det, han har 

modtaget fra mig, for sig selv. Hvor mange er der ikke, som i besiddelse af megen viden synes at være 

visdommens kilder, og som i virkeligheden, på grund af deres egoisme, kun er mørkets gruber! 

19 Vær Jesu disciple, og I vil blive menneskers brødre. Mærk, hvad du gør, og hvad du siger. Den, 

der ikke føler Min kærlighed i sit hjerte, kan ikke tale om kærlighed, for han ville handle usandt. For at 

tale om kærlighed bør han vente, indtil Mit frø spirer i hans hjerte. Jeg vil give dig tid nok til at nå din 

udrustning, din forvandling og din totale forvandling. Husk, at mange af jer var ikke troende, da I kom her 

for at høre dette ord. Ved Min manifestation spottede nogle endda og andre gjorde grin med de 

stemmebærere, gennem hvem Jeg talte til jer i disse øjeblikke. Men jeg ventede på dig, talte til dig gennem 

din samvittighed, og bagefter bad du mig med angerens tårer om at tilgive dig for din tvivl. Nu følger du 

mig med urokkelig tro på trods af de prøvelser og forhindringer, der ofte opstår på din livsvej. Jeg er 

såmaskinen, kæmperen, der aldrig hviler. 

20 For at give jer håndgribelige beviser på min sandfærdighed har jeg forudsagt jer mange 

begivenheder, som var tæt på at ske. Således har I oplevet, at krigen brød ud, efter at jeg havde bebudet jer 

en forestående krig, mens der stadig var fred overalt. Da jeg fortalte jer, at naturkræfterne ville blive 

sluppet løs, og at de ville være venner for nogle, men fjender for andre, hvor hurtigt oplevede I så ikke, at 
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det blev opfyldt. Men jeg har også indfriet et løfte til hver enkelt af jer i jeres afsondrethed i jeres liv. Og 

hvis I ikke ser mange af mine profetier gå i opfyldelse, er det fordi de er givet til en tid, der ligger mange 

generationer efter jer. Men nu ved du, hvad der vil ske med denne verden, med mennesket og dets sjæl i de 

kommende tider. Allerede i forgangne tider har jeg meddelt jer de tegn, som ville varsle den nuværende 

æra og min nye åbenbaring; varslerne viste sig også meningsfulde og klare for at bekræfte min sandhed. 

Allerede nu annoncerer jeg jer dem, som vil gå forud for den åndelige kamp og derefter fredens tid. 

Profetiets lys er atter kommet frem blandt mennesker. Mit ord er fuld af profetier, folk ser fremtiden 

gennem drømme, syner og forudanelser. Gamle profeter forudsagde profeterne i denne tid. De er ikke 

mirakler, som du ser, men du skal bruge dine åndelige gaver på en god måde, så Helligåndens lys kan 

afspejle sig i dig. Du skal give folk reelle beviser, så vil mange tro på grund af disse beviser. Mænd og 

kvinder vil komme til dette folk i store skarer, folk af andre racer og med andre sprog; I skal tage imod 

dem alle. Sandelig, siger jeg jer: Da der hverken er fremmede eller fremmede i Herrens hus ved hans bord, 

må I, som er Herrens børn, ikke vende jer bort fra jeres brødre og søstre. 

21 Jeg viser dig din opgave. Tag imod livet, som jeg giver dig det. Gå stille og roligt skridt for skridt. 

På denne måde vil I have høstet en rig høst på jorden, selv om I kun lever på den i kort tid. Så vil I ikke 

være som dem, der - selv om de har levet længe på jorden - kommer ind i mit nærvær som elendige og 

nøgne, som de var, da de begyndte deres livsvej. 

22 Gør gode gerninger i dit liv, som har et åndeligt indhold eller formål. Gør mange af de gerninger, 

som ikke er kendte eller synlige, fordi de er udført med hjertet. 

23 Hold min instruktionsbog foran dig, lad ikke dens lære gå forbi dig uden at lytte til den. Sandelig, 

siger jeg jer, det øjeblik vil komme, hvor jeg vil bede jer om en sammenfatning og forklaring af alt det, der 

er blevet åbenbaret for jer. Livet vil også kræve denne lektie af dig gennem de prøvelser, det lægger på din 

vej; men hvem er livet, hvis ikke jeg, som har givet lys til dit sind, følsomhed til dit hjerte og gaver og 

evner til hele dit væsen, så du kan forstå dit væsens dybe og evige sprog? 

24 I Min undervisning viser jeg jer at leve på en sådan måde, at I selv i de bitreste situationer i livet 

skal føle jer glade for at være der, fordi I ved, at I er Guds børn; og jeg lærer jer også at værdsætte alt, 

hvad der omgiver jer, så jeres glæde er sund og ægte. 

25 Verden er en stor have, hvor jeg plejer hjerter; men i denne tid fandt jeg alle dens blomster visne. 

Jeg kommer for at vande jer på ny, og jeg vil ikke ophøre med at pleje dem med hengivenhed, indtil jeg 

indånder duften af denne åndelige have. Når først blomsterbægeret åbner sig, vil der være vidunderlige 

tegn og åbenbaringer blandt mennesker. 

26 Disse stemmebærere her, fra hvem Mit Ord bryder ud i denne tid, var planter, der var visnet af 

smertens brændende sol; men den guddommelige regn faldt på dem, og de blomstrede. Skønheden og 

nektaren i de sætninger, der kommer fra deres læber, er som blomster. 

27 Dette folk, som forstod at indånde denne duft og bevare frøet, har ligeledes blomstret og båret 

frugt. Det er en lille have, hvorfra Min omsorgsfulde kærlighed udvælger de mest frugtbare planter for at 

støtte troen hos den store skare; for sandelig siger jeg jer: Jeg er evighedens frø. Maria er den 

guddommelige regn. Se, hvordan Skaberen og Moderen i det guddommelige våger over sit arbejde. 

28 Mine ord fra den anden æra har været vejen til frelse for dem, der har holdt fast ved dem. Salige er 

de, som har sat deres lid til min lære. Men tro ikke, at alle, der hævder at tro på mig, stoler på mit ord eller 

praktiserer min lære. Jeg ser folk vakle i prøvens øjeblik med hensyn til at tilgive, som Jesus lærte, eller 

forsvare sig selv, som deres instinkt råder dem til. I deres hjerter føler de, at det er svært at omsætte 

Mesterens lære i praksis. Til dem siger jeg: Så længe de ikke har tro og kærlighed til deres næste, vil det 

ikke være muligt for min lære at lede deres hjerter. Men jeg vil sende dygtige mænd til jordens folk, som 

skal vise dem troens kraft og de mirakler, som tilgivelse, barmhjertighed og kærlighed udøver. 

29 Uden tro og uden at opfylde loven er mit ord kun som et slumrende frø, der ikke spirer efter 

såning, for det, der gør frøet frugtbart, er dyd. Når dette ord når ud til alle hjerter, vil der være mange, der 

finder Herrens dom for hård. Derfor siger jeg til jer, at I er en verden, der har brug for tro for at kunne føle 

og forstå mig. 

30 Jeg siger til alle jer, der kalder jer selv en del af den kristne verden, at min dom er gunstig, når I 

tager i betragtning, at der er gået tyve århundreder, siden jeg bragte jer et guddommeligt budskab, så I med 

det skulle overvinde verden, kødet, lidenskaberne og døden, og alligevel ser jeg, at I stadig i alt stoler på 
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jeres egne kræfter, jeres måde at føle og tænke på. Men hvis kødets instinkter stadig har overhånd over 

åndens dyder, er det kun fordi du stadig er mere materie end ånd. 

31 Kampen nærmer sig; nogle vil kæmpe med troen mod andre med tvivlen, nogle med moralen mod 

andre med ondskaben. Men som i tidligere tider vil Min omsorgsfulde kærlighed være med de børn, der 

stoler på Mig, og Jeg vil hjælpe dem til at udføre vidunderlige gerninger, som det kun kan ske, når man 

har sand tro på Min Guddommelighed. 

32 I må forstå, at jeg ikke kun er på jagt efter dem, der tror på mig, men at jeg også kommer for at 

hjælpe dem, der tvivler på min eksistens. I den anden æra, da jeg kom som den lovede Messias, viste jeg 

mig blandt de mennesker, der troede på den usynlige Gud; men mit budskab var ikke kun for Israel, men 

for alle de hedenske nationer, som ikke kendte mig. Jeg er ikke kommet for at redde nogle og lade andre 

gå til grunde. 

33 Et mægtigt træ strækker sine grene ud for at give ly til alle, og det tilbyder sine frugter uden nogen 

form for gunst. Kan I huske, at jeg nogensinde har kaldt jer folk, som I ikke må bringe mit ord til? Jeg har 

aldrig lært jer at søge grunde til at nægte nogen Mit Lys. var du retfærdig, da jeg gjorde dig værdig til at 

høre mit ord og modtage mine nådegaver? Jeg siger jer, sandelig: Nej. 

34 Jeg fandt jer i synd, og derfor udvalgte jeg jer for at føre jer til kilden til fornyelse, så I i morgen 

kan gøre det samme mod jeres brødre. Dette er den tid, hvor syndere skal frelse syndere, og hvor de 

"døde" skal genopstå for at genoprejse deres "døde". De forhærdede hjerter, de, der så enker, forældreløse, 

sultne og syge passere forbi uden at deres hjerter blev rørt af det, vågner nu op til kærlighed, gyser over 

den fremmede smerte og ødelægger deres egoisme. De glemmer endda sig selv for at dele deres brødres 

smerte. 

35 De, der ikke kender smerte, kan ikke forstå dem, der lider. Det er grunden til, at jeg benytter mig af 

dem, der ofte har drukket af lidelsens bæger, så de er i stand til at forstå menneskers elendighed og bringe 

dem sand trøst. 

36 Den, der har syndet og derefter er vendt tilbage til den gode vej, kan aldrig blive forarget over sine 

naboers overtrædelser. I stedet vil han være tilgivende og forstående. 

37 Enhver, der vågner op berørt af dette lys' klarhed, vil forstå, at det er nu, han skal arbejde for 

menneskeheden ved at spare et par øjeblikke af den tid, han bruger på verden, for at bruge den på åndelig 

velgørenhed. På denne måde vil du elske din Herre og tjene din bror. 

38 Vær ikke blandt dem, der, når de ser alt det, der sker i verden, udbryder: "Dette er dommens og 

dødens tid, hvorefter der måske venter os helvede!" 

39 Jeg fortæller jer, at det er forsoningens og opstandelsens tid, og at freden i Min Himmel derefter 

venter alle, som tror og sætter sig for at følge Mit Ord. 

40 Glæden er i min ånd, når jeg ser mig selv omgivet af dem, som jeg har kaldt mine disciple i denne 

tid. I er dem, der er forudbestemt til at udføre en åndelig mission i denne tredje æra. 

41 Den vej, du måtte tilbagelægge for endelig at få denne åbenbaring, var lang. Alligevel føler du 

ingen træthed, for den ånd, der er i stand til at hæve sig over materien og over verdens lidenskaber, bliver 

aldrig træt af at søge mig eller følge mig. I denne tid har jeg udgydt Min Kærlighedsånd over hver eneste 

ånd og hvert eneste sind, så I kan åbne jeres åndelige øjne og se det sande liv i al sin fylde. "Ethvert øje 

skal se mig" sagde jeg til jer med hensyn til denne tid, og i sandhed er alle øjne nu begyndt at se mig. 

42 Folk er nu ved at vågne op og få mistanke om sandheden. Mange lærdomme vil blive åbenbaret 

direkte til deres ånd, for det vil ikke være mennesker, der underviser dem i disse. Når folk i dag hører Min 

stemme i bunden af deres hjerte, vil de ikke længere bevæge sig væk fra Mig, fordi de vil have følt Min 

kærlighed og set lyset af Min sandhed. I er lysets børn, de trinitarisk-marianske spiritister, fordi det er jer, 

der har oplevet Helligåndens komme og hørt hans åbenbaring. Ville det være rigtigt for lysets børn at 

skabe mørke blandt mennesker? Nej, mine børn. 

43 Dit hjerte er bekymret og siger til mig: "Mester, hvorfor tror du ikke på os?" Til dette svarer jeg 

dig: Jeg giver jer disse tegn, fordi denne lysets tid også er en tid med løgne, bedrag og farer, for omkring 

jer spiller de onde kræfter deres spil, som bringer menneskene til fald, og som kan dæmpe jeres lys, hvis I 

ikke passer på. Det er ikke lysets tid, fordi mennesket har tændt det, men fordi jeg har bragt jer mine 

åbenbaringer i opfyldelse af løfterne. Det er løgnens tid - dog ikke på grund af min ankomst til 

menneskene, men på grund af deres ondskab, som har nået sit højdepunkt. 
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44 Den endelige kamp nærmer sig, men jeg taler ikke om jeres broderskabskrige, men om Lysets 

kamp mod alt det falske, urene og ufuldkomne. Erkend den tid, I lever i, så I kan skynde jer at forsyne jer 

med våben af kærlighed og åndelig styrke. Forstå allerede nu, at I i denne kamp ikke kun kæmper for jeres 

egen tro og frelse, men at I, idet I glemmer jer selv, må vende jer til dem, der er i fare for at gå under. 

45 Denne tid er en lysets tid, fordi den menneskelige ånd har akkumuleret lys på grund af sin 

udvikling og erfaring i sit liv. Græd ikke længere over din fortid, men brug alligevel alle dens lærdomme, 

så du kan se din vej blive mere og mere oplyst, og du kan ikke længere snuble eller være usikker ved 

korsvejene. 

46 Din åndelige fortid er ikke kendt af dit kød. Jeg tillader, at den bliver præget i din ånd, så den er 

som en åben bog og afsløres for dig gennem samvittighed og intuition. Dette er min retfærdighed, som i 

stedet for at fordømme dig giver dig mulighed for at rette op på en overtrædelse eller en fejltagelse i stedet 

for at fordømme dig. Hvis fortiden blev slettet fra jeres sind, ville I være nødt til at gå igennem fortidens 

prøvelser igen; men hvis I hører jeres erfarings stemme og lader det lys oplyse jer, vil I se jeres vej klarere 

og horisonten lysere. 

47 Verden giver jer mange glæder, hvoraf nogle er givet af Mig og andre er skabt af mennesket. Nu 

har I oplevet, at I ikke har været i stand til at få dem, hvilket har skabt oprør hos nogle og sorg hos andre. 

Jeg må fortælle jer, at mange i denne tid ikke får lov til at falde i søvn eller gå til grunde i kødets glæder 

og tilfredsstillelser, fordi deres opgave er en helt anden. I sandhed, jeg siger jer, at der ikke findes én 

eneste ånd i menneskeheden, som ikke har kendt alle glæderne og spist alle frugterne. I dag kom din ånd 

(til jorden) for at nyde friheden ved at elske Mig, og ikke for at være en ny slave af verden, guld, begær 

eller afgudsdyrkelse. 

48 Jakobs drømmestige er præsenteret for dine øjne*, så du kan stige op ad den i ønsket om at blive 

mere værdig og fuldkommen. Min åndelige lov fritager dig ikke fra dine jordiske pligter. Du må søge 

vejen til at harmonisere begge love, så din opfyldelse kan blive fuldkommen over for Min 

Guddommelighed og over for verden. 
* Dette henviser til den symbolske fremstilling af Jakobs stige i dette og andre forsamlingslokaler. 

49 Den gode soldat må ikke flygte fra kampen, han må ikke miste modet på grund af rygter om krig. I 

denne verdensomspændende kamp, som kommer til at komme jer i møde, skal I være soldater. Din sag 

skal være retfærdighed, og dine våben skal være kærlighed, god vilje og aktiv barmhjertighed. Uden at 

være helt klar over det, har I længe kæmpet mod fjenden, som er den ondskab, der inspirerer til krig og 

had. Dine våben kæmper ikke kun mod synlige elementer, men også mod usynlige væsener. For at hjælpe 

jer i denne kamp har jeg givet jer det åndelige syn og åbenbaring som gaver, så I kan opdage ulven, når 

den ligger på lur efter jer. 

50 Jeg ønsker, at mine disciple skal lære at leve i harmoni med hele skabelsen, at leve i 

overensstemmelse med tiden, så de når frem til deres bestemmelsessted på det rette tidspunkt, på det 

tidspunkt, som jeg har bestemt, så I allerede er til stede og kan svare mig, når jeg kalder jer til mig. 

51 I det øjeblik vil din ånd stige op til mig for at bede om min hjælp. Den ved, at jeg har givet den 

evige og medfødte evner til den. Men kødet, som et svagt væsen, løfter også sine øjne mod Skaberen for at 

bede ham, og det, det beder om, er kun tilfredsstillelser i forhold til verden, og mange af dem er småting. 

52 Lad den nyankomne bede mig om noget, men du - hvad kan du bede mig om, som du ikke har? 

Ønsker du at bede mig om det, du allerede har i dit væsen? Når du siger den bøn i Fadervor, som jeg lærte 

dig, så føl og forstå dens åndelige indhold, og afslut den med overgivelsen, at Faderens vilje skal ske "på 

jorden som i himlen". Gennemtræng min undervisning, og I vil opdage skatte og evner i jer selv, som I 

ikke tror, I har i dag. 

53 Det er nødvendigt, at I lærer at bede, at vente og at modtage, og at I aldrig glemmer at give det 

videre, som jeg giver jer, hvilket er den største fortjeneste. Bed for dem, der dør dag efter dag i krig. Jeg 

vil give dem, der beder med et rent hjerte, at inden 1950 vil alle, der er faldet i krig, stige åndeligt op til 

lyset. 

54 Allerede nu kommer Elias' ånd og fører det fortabte får tilbage til freden i fårefolden. Når du er 

stærk i ånden, vil du ikke længere frygte ulven, der truer dig med sine blodtørstige kæber. Du vil være i 

stand til at dykke ned i afgrundene for at redde de fortabte uden at frygte at blive der. I vil være i stand til 

at gennemvandre mudderøer uden at plette jer, og I vil være i stand til at krydse stormfulde farvande selv 
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på en tilsyneladende skrøbelig båd uden frygt for at kæntre. Din tro og din dyd vil give dig denne styrke. 

Tror I ikke, at I er i stand til at gøre store gerninger i fremtiden? Tror I ikke, at de nye generationer vil 

fortolke og realisere Min lære bedre? Forstå: Hvis det ikke var sådan, ville jeg ikke tale til jer, rådgive jer 

og instruere jer. 

55 Se folket, folkene, nationerne, hvordan de sætter deres liv ind for et ideal. De fortæres på deres 

kampes ligbål, idet de drømmer om verdens herligheder, om besiddelser og magt. De dør for jordens 

flygtige herligheder. Men I, som begynder at antænde et guddommeligt ideal i jeres ånd, der har som mål 

at opnå en evig herlighed, vil I så ikke give, om ikke jeres liv, så i det mindste en del af det for at opfylde 

jeres pligter som brødre? 

56 En usynlig kamp raser over dig, som kun de forberedte kan blive opmærksomme på. Alt det onde, 

der udgår fra mennesker i tanker, ord og værker, al synd gennem århundreder, alle mennesker og sjæle i 

det hinsides, der er forvirrede, alle vildfarelser, uretfærdigheder, menneskers religiøse fanatisme og 

afgudsdyrkelse, de tåbelige, ambitiøse ambitioner og falskhed har forenet sig i én kraft, der nedbryder, 

fanger og gennemtrænger alt for at vende det mod mig. Det er den magt, der modsætter sig Kristus. Stort 

er deres Hærskare, stærkt deres Våben, men de er ikke stærke mod mig, men mod Mennesker. Jeg vil 

kæmpe mod disse hærskarer med min retfærdigheds sværd, og jeg vil kæmpe med mine hære, som I skal 

være en del af efter min vilje. Mens denne kamp bekymrer de mennesker, der jagter fornøjelser, bør I, som 

jeg har betroet den gave at fornemme, hvad der foregår i det hinsides, våge og bede for jeres brødre, for på 

den måde vil I våge for jer selv. 

57 Kristus, den fyrstelige mester, har allerede trukket sit sværd; det er nødvendigt, at det samme skal 

plukke det onde ud som en segl ved roden og skabe lys i universet med sine stråler. Ve verden og dig, hvis 

dine læber forbliver tavse! I er Jakobs åndelige afkom, og til ham lovede jeg, at jordens nationer skulle 

frelses og velsignes gennem jer. Jeg vil forene jer som én familie, så I kan blive stærke. 

58 Sikke et smukt eksempel på harmoni, som kosmos tilbyder dig! Strålende himmellegemer, der 

vibrerer fuld af liv i rummet, og som andre himmellegemer kredser om. Jeg er det strålende, 

guddommelige himmellegeme, der giver liv og varme til sjæle; men hvor få bevæger sig i deres markerede 

kredsløb, og hvor mange er de, der kredser langt fra deres kredsløb! - Du kunne fortælle mig, at de 

materielle himmellegemer ikke har nogen viljesfrihed, og at netop denne frihed på den anden side har fået 

mennesker til at afvige fra stien. Derfor siger jeg til jer: Hvor fortjenstfuld vil kampen ikke være for 

enhver ånd, som på trods af den frie viljes gave har forstået at underordne sig loven om harmoni med sin 

Skaber. 

59 Den kamp, som jeg meddeler jer, vil ikke vare længe, freden vil snart komme, fordi lyset fra min 

retfærdighed vil skinne på alle mine børn. 

60 Sammen med det folk, som jeg vækker, og som jeg river ud af mørket og uvidenheden, vil jeg 

opfylde de profetier, der er blevet givet i tidligere tider, og over for mine beviser og mirakler vil verden 

skælve, og teologerne og fortolkerne af profetierne vil brænde deres bøger og forberede sig indvendigt på 

at studere denne åbenbaring. Mænd med titler, videnskabsfolk, mænd med scepter og kroner vil standse op 

for at høre min undervisning, og mange vil sige: Kristus Frelseren er kommet igen! 

61 Disciple, gør en indsats for at forberede jer, for jeg har endnu ikke fortalt jer, hvor meget jeg har at 

fortælle jer, og allerede nu nærmer 1950 sig. 

62 Bed med sand oprigtighed og foren dine tanker med englenes for at bringe dit offer for Min 

Guddommelighed. 

Min fred være med jer! 



U  85  

20 

Instruktion 85  
1 Salige er de, der praktiserer mental bøn, for de føler mit nærvær; men sandelig, siger jeg jer, jeg 

modtager alle bønner, uanset i hvilken form I sender dem op til mig. Jeg er opmærksom på ethvert kald og 

enhver anmodning uden at dømme formen, og jeg er kun opmærksom på det behov, som du søger mig 

med. 

2 Hvorfor skulle jeg ikke høre dem, der beder på en mere ufuldkommen måde, når jeg ved, at alle til 

sidst vil praktisere sand bøn? For nu hører jeg jer i de forskellige former, som I bringer jeres bønner til 

mig, for det vigtigste er, at I søger mig. Men sandelig, siger jeg jer, der er ingen bøn, som ikke bliver hørt 

af mig. Kun mine børns gode vilje tæller for mig. 

3 Jeg viser jer sandheden gennem en perfekt undervisning. Prøv at øve dig i det, og du vil føle, når 

du beder, at du ser mit lys og hører mit milde råd. 

4 Du er stadig langt fra at have nået fuldkommenhed; men stræb mod den uden at stoppe, drøm om 

det sublime i din mission og gør sandheden til dit ideal. 

5 Mennesker, jeres mission er at bryde igennem til lyset og lede de mange mennesker, der nærmer 

sig i dag, og også de kommende generationer, til lyset. 

6 Lad din samvittighed lede dig på denne vej, så du aldrig lader dit hjerte blive brugt som en trone 

for forfængelighed, for så ville du arbejde forgæves. 

7 Lad ikke dine øjne fjerne sig fra det strålende mål, som du stræber efter. Tag dig ikke af 

vanskelighederne, forhindringerne eller tornene på vejen; disse modgang vil få dig til at ønske mere 

inderligt at nå frem til fredens rige. - Du spørger Mig: Mester, er det nødvendigt at drikke bitterhedens 

bæger i dette liv for at ønske og fortjene de glæder, som Din Barmhjertighed lover os i det åndelige liv? 

Nej, min 

Børn. Når denne menneskehed i sin konstante åndelige udvikling en gang vil forstå den virkelige værdi af 

menneskelige ejendele, når den forstår, at jordens glæder og goder kun er en bleg afspejling af, hvad 

lyksalighed er i det åndelige liv, vil den ikke længere have behov for at lide på denne planet for at opnå 

åndelige glæder og fryder; for så vil menneskene lære at leve med deres skæbner og sejre uden at holde sig 

til det forbigående, og de vil kæmpe for gennem åndelig fortjeneste at opnå det højere liv, som uundgåeligt 

venter dem, det sande liv. 

8 I denne tidsalder skal I i denne tid samle den store rigdom af tro og håb, som I har drevet ud af 

jeres hjerter, så I kan bestige bjerget med den, som om I bar en brændende fakkel i jer, der kunne lyse jeres 

vej. 

9 Den, der lever på denne måde og vandrer på denne vej, vil være et barn af Guds folk; det er 

ligegyldigt, hvor på jorden han bor, hvilket blod der flyder i ham, eller hvilket sprog han taler. Han vil 

være min discipel, fordi han vil vidne om min sandhed. 

10 I skal ikke længere tro, at det israelske folk er Guds folk. Jeg fik denne race til at sprede sig over 

hele verden, for Israel er i sandhed ikke en race, men et åndeligt folk, som I alle er kaldet til at tilhøre. 

11 Hvis mit folk Israel var af denne verden, tror I så, at jeg ville have tilladt, at de blev fordrevet fra 

Judæa, at jeg ville have tilladt, at deres stammer blev spredt blandt folkeslagene? Tror I, at hvis dette var 

sandt, ville jeg have tilladt, at Salomos tempel blev ødelagt og vanhelliget, og at Jerusalem blev raseret og 

sat i brand, så der ikke blev en sten tilbage på den anden? 

12 Tænk over alt dette, så du forstår, at det åndelige rige ikke kan have sit fundament i denne verden. 

Det er derfor, at jeg gennem Jesus sagde til jer: "Mit rige er ikke af denne verden". 

13 Guds folks børn, Israels sande børn, er dem, der elsker sandheden, som opfylder loven, som elsker 

Gud i deres næste. 

14 Undersøg mit ord, prøv det, hvis du vil. Fjern kornet fra aksene og overvej frøene. 

15 Tror I, at jeres medmennesker vil føle sig fornærmede på grund af mine første ord i denne 

undervisning, da jeg fortalte jer, at der er mange, der beder på en ufuldkommen måde? 

16 Sandelig, siger jeg jer, det er nødvendigt, at I alle kender sandheden, og sandheden er, at 

menneskets kultiske handlinger over for Gud har gennemgået en lang udvikling og har undergået 

uophørlige forandringer. Bønnen, som er kernen i de kultiske handlinger, har også undergået forandringer. 

Jeg har altid fået dig til at føle mit nærvær, min barmhjertighed og mit lys i hele din udviklingstid. 
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17 Da I knælede ned for afguden for at bede ham om det daglige brød, gav han jer intet, fordi der ikke 

var liv i ham; men jeg hørte jer og gav jer brødet. Derefter blev den sande Guds eksistens kendt for jer, og 

denne tro blev styrket gennem det ord, som Kristus efterlod til menneskeheden; men på trods af troen på 

Guds eksistens som Ånd har jeres traditionelle tilbøjelighed til at repræsentere det guddommelige 

materielt for at kunne føle og se det tæt på jer ført jer til at danne et billede af Gud med jeres egne hænder, 

repræsenteret i den korsfæstede Kristi legemlige form. Foran denne menneskeskabte figur knælede I ned 

for at bede, og I stirrede på det blodige billede, så jeres hjerte kunne blive rørt af det, og I kunne føle, at I 

tilbad Mig. 

18 I har nu en tid med åndeliggørelse foran jer, som I kan kalde "Den perfekte bøns tid", for jeg er 

kommet for at lære jer at komme i kontakt med mig fra ånd til ånd. For at din ånd kan lære at tale sit eget 

sprog, et "sprog", som stadig er ukendt for menneskene i dag, men som Gud og ånderne kender og forstår 

godt, vil jeg have dig til at forstå, at du må opgive alle ydre kultiske handlinger og materielle ofringer. I er 

modne nok til dette på dette tidspunkt, fordi I ved, hvordan I kan lytte til mig med ydmyghed og ikke 

længere er som I var, da I først kom her og fordømte dette ord som blasfemi, selv om I betragtede jer selv 

som kristne. 

19 I dag forstår og bekræfter I min lære, idet I er overbevist om, at I først nu lærer at være sande 

kristne, da I er i færd med at finde ud af, hvordan I skal anvende denne lære i jeres liv, og I oplever også 

en ny tid, der bringer jer en gnist af det samme lys, et budskab om åndeliggørelse. 

20 Dengang lærte jeg jer den største dyd, nemlig næstekærlighed; jeg inspirerede jeres hjerte og 

gjorde jeres følelser følsomme. Nu åbenbarer jeg jer de gaver, som jeres ånd er udstyret med, så I kan 

udvikle dem og bruge dem til at gøre godt blandt jeres næste. 

21 Kendskab til det åndelige liv vil gøre dig i stand til at udføre værker, der ligner dem, som din 

Mester udførte. Husk, at jeg har fortalt dig, at hvis du udvikler dine evner, vil du udføre virkelige mirakler. 

22 Alt det, I har hørt, vil blive nedskrevet, så det kan blive udforsket i de kommende tider. Jeg vil 

efterlade dig en bog, som vil indeholde essensen af al min lære. Denne bog vil blive samlet ud fra de ark, 

der er skrevet efter Mit diktat af Mine udvalgte til dette formål, som Jeg kalder "guldfjer". 

23 Denne pen er samvittighedens og sandhedens pen, det er den pen, som jeg lagde i Moses' højre 

hånd for at skrive bøgerne fra den første tid - den samme pen, som jeg lagde i hænderne på Markus, 

Lukas, Matthæus og Johannes for at skrive den guddommelige Mesterens liv og ord, den bog, som I kalder 

Det Nye Testamente. 

24 I nye disciple, som har hørt mit ord i denne tid, siger jeg til jer: I behøver ikke at kæmpe for at 

forene dette testamente eller denne bog (som nu skrives) med de tidligere, for det er mig, der i denne bog 

har forenet åbenbaringerne og læren fra de Tre Tider, idet jeg har hentet essensen fra dem for at danne et 

enkelt budskab. 

25 Jeg ser, hvordan de, der ønsker at redde sig selv fra de bebudede lidelser i den nærmeste fremtid, 

begynder at forberede sig. Jeg siger til den, der ønsker at blive frelst: Tag mig som eksempel, og hvis du 

virkelig ønsker at være mit billede, så tag dit kors og følg mig. 

26 Hvis I ikke ved, hvad dette kors er, vil jeg fortælle jer det: det er ydmyghedens, lydighedens og 

næstekærlighedens dyd; den, der omfavner sit kors, ved, at hans Fader har lært ham det, og at han derfor 

lever i sin skæbne. 

27 Løft din ånd op, genopret dit liv, og du vil være i stand til at prædike Min Lære med gerninger. 

Tænk ikke kun på din egen frelse, det er bedre, hvis du tænker på, hvordan du kan bringe frelse til dine 

brødre. Vågn og bed og kast jeres net ud i det hav, som er denne menneskehed, og sandelig, siger jeg jer, 

jeres fangst skal være stor. 

28 Bekymr jer ikke for meget, hvis Mine sætninger ikke bliver i jeres hukommelse, for den, der føler 

kærlighed til sin næste, vil være i besiddelse af et uudtømmeligt sprog: kærlighedens sprog, som alle hans 

brødre vil kunne forstå. 

29 Nogle gange, når jeg taler sådan til tilhørerne, er der et eller andet hjerte, der stille og roligt siger til 

mig: "Fader, hvis disse gaver, som du har betroet os, er ægte ædelstene fra dit rige, hvorfor har du så lagt 

dem i syndige hænder, vel vidende at vi kan besudle dem?" Hertil svarer jeg jer, at de guddommelige 

gaver, som jeg gav menneskene, ikke vil blive ændret i deres væsen; lyset vil altid være lys, sandheden vil 
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aldrig ophøre med at være sand, det evige vil ikke kunne dø. Jeg ved, elskede folk, at I forstår mig, og 

derfor taler jeg til jer på denne måde. 

30 En afgrund har åbnet sig foran menneskeheden, og fra den ønsker jeg at redde jer i denne tid; 

derfor var det nødvendigt, at I føler Mig tæt på jeres hjerte. 

31 Jeg læser alle jeres tanker, og jeg ved, at en af jer tænker lige nu: Hvis du virkelig er Gud, hvad 

laver du så her blandt syndere, du, som altid burde være blandt engle og retfærdige? 

32 O hjerte ufølsomt over for guddommelig kærlighed! Hvis du vidste, at jeg føler større glæde, når 

jeg hører en synders omvendelsesord fra en synder, end når jeg hører en retfærdigs bøn. 

33 Kend mig nu, da jeg er kommet tæt på dig. Forstå mig, når jeg siger til jer: Salige er I, som 

kommer for at søge efter mit ord, for det vil lukke jeres hjertes sår og slukke jeres tørst efter retfærdighed, 

sandhed og viden. Du kommer til brønden fyldt med uudtømmeligt vand af kærlighed og visdom. Drik og 

tag vand med dig på rejsen, så du kan slukke dine brødres tørst. 

34 Det er stormfulde tider; lad ikke synden forurene det vand, du har hentet fra denne kilde. Bed, og 

du vil finde frelse. 

35 I morgen vil I gå ud i provinserne og landsbyerne, og der vil I finde mange tørstige; så vil I forstå, 

at det var Min Barmhjertighed, der ledte jer til at bringe dem Mit Himmelske Budskab. 

36 Min vej er ikke synlig som de jordiske veje, den er markeret af Min kærlighed i jeres hjerter. Hvis 

du forstår at gå ind i din helligdom, vil du finde det lys, der vil lede dig i al evighed. 

37 Selv om folk indtil i dag har repræsenteret det guddommelige gennem materielle genstande, vil de 

i morgen søge Mit nærvær i det uendelige, i deres ånd. 

38 Menneskeheden er genstand for udrustning og renselse; der går ikke en dag, hvor der ikke sker en 

begivenhed, der beviser dette. Det er nødvendigt, at alt mørke forsvinder fra menneskers liv, så de kan se 

Helligåndens lys. 

39 Fra toppen af bjerget inviterer jeg jer til at bestige det, så I kan nå mit skød. Dette folk, som længe 

har hørt Herrens stemme lyde fra det høje, nærmer sig med usikker og snublende gang, men med målrettet 

tro. Nogle blev overrasket af dødstidspunktet, da de knap nok havde gjort de første forberedelser til at 

begynde opstigningen, mens andre kun havde besteget nogle få trin på bjergsiden. Jeg siger til dem, der 

stadig hører mig på jorden, at de skal øge deres iver, fordoble deres indsats, så at dette dommens øjeblik 

overrasker dem så tæt på topmødet som muligt. 

40 Husk, at dit eksempel skal være som en sti, som fremtidige generationer skal gå på med sikre og 

hurtige skridt mod fuldkommenhed. 

41 Sandelig, siger jeg jer, i de kommende tider vil menneskene åndeligt vandre meget tæt på 

bjergtoppen, selv på jorden. 

42 Der er intet i Min Skabelse, der ligesom den legemlige død er egnet til at vise hver enkelt ånd, hvor 

højt den har udviklet sig i løbet af livet, og intet er så nyttigt som Mit Ord til at stige op til 

fuldkommenhed. Det er grunden til, at Min Lov og Min Lære til enhver tid og ubarmhjertigt søger at 

trænge ind i hjerterne, og hvorfor smerte og lidelse råder menneskene til at forlade de veje, der i stedet for 

at hæve sjælen fører den til afgrunden. 

43 Vær velkomne hos mig, I, som kommer uden frygt for menneskers domme i begær efter mit ord. 

Salige er de "første", for de baner vejen med tårer og blod for dem, der skal opstå åndeligt i det hinsides. 

44 Den guddommelige klokke har fået sin lyd til at nå alle hjerter og alle ånder. Men jeg kan også 

fortælle jer, at kun få vidste, hvor denne lyd kom fra. 

45 Da Faderen så, at børnene ikke kunne forstå hans Ånds kald, søgte han en form, der passede bedre 

til mennesket, for at give sig selv til kende, og han gjorde det gennem mennesket selv. Da tvivlen voksede 

i hjerterne om, hvorvidt det var Mesteren, der manifesterede sig i denne form, overøste jeg folkets vej med 

mirakler for at oplive deres tro og for at bevidne, at jeg er blandt jer, for de beviser, jeg giver jer, kan kun 

gives af mig. 

46 På denne måde vil jeg få mange, som engang ikke kunne lytte til Jesus, til nu at få mulighed for at 

genopfriske deres ånd ved at høre Sandhedens Ånd. 

47 Jeg har meddelt jer, at ikke alle vil høre mig i denne form, for den er ikke den mest fuldkomne; 

men den dag nærmer sig, hvor min stemme vil blive hørt af alle mennesker gennem min åndelige 
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manifestation; det vil være den tid, som profeterne har forudsagt, hvor hvert øje vil se mig og hvert øre vil 

høre mig. 

48 Hvis din bøn, som er en synders stemme, når mig, hvorfor skulle din Faders rene og almægtige 

stemme så ikke nå frem til bunden af menneskehjerter? 

49 Glem ikke, at jeg er en hyrde, som vil søge efter det fortabte får selv i de dybeste afgrunde. O 

elskede folk! Følg mig altid med det samme mod og den samme tro, som du følger mig i dag, så dit 

eksempel kan opmuntre de mange mennesker, som endnu vil komme til dig for at forøge Herrens folk. 

50 I den første æra havde Israel brug for dette mod og denne tro for at klare den barske vandring 

gennem ørkenen. De mænd, der i deres hjerter følte Jehovas kald til dem, mistede deres frygt for Farao og 

tog sammen med deres familier på march mod materiel og åndelig befrielse. 

51 Tænk over dette folks historie. Har jeg ikke fortalt jer, at hans liv er en bog med guddommelige 

åbenbaringer og menneskelige erfaringer og eksempler? 

52 I skødet på disse skarer, som nu samles for at høre min nye undervisning, er der også de ånder, 

som fulgte mig gennem ørkenen; de er blevet sendt af mig for at lære jer at være stærke og trofaste mod 

jeres Fader i livets omskiftelser. 

53 Skriv også jeres historie ned. Jeg ønsker, at den skal være uudslettelig gennem de gode eksempler, 

som I efterlader til de kommende generationer. 

54 Fortolk min undervisning godt, så I kan vide, hvordan I kan omsætte den i praksis på den rigtige 

måde. Jeg ønsker ikke, at de, der forstår Min lære lidt efter lidt, bliver forfængelige af den og føler sig 

overlegne i forhold til den, der er for langsom til at forstå det væsentlige. Jeg ønsker ikke, at de, der har 

misforstået Mit Ord, skal lede det store ord, fordi de tror, at de har forstået det. Det er ikke en menneskelig 

mester, der taler til dig, og det er heller ikke en dommer på jorden, der dømmer dig, og det er heller ikke 

en læge fra denne verden, der har helbredt dig. 

55 Forstå, at mit ord ikke fylder dit sind med forgæves filosofier, det er livets essens. Jeg er ikke en 

rig mand, der tilbyder dig verdslig rigdom. Jeg er den eneste Gud, som lover dig det sande livs rige. Jeg er 

den ydmyge Gud, som nærmer sig sine børn uden pral for at opdrage dem på forsoningens vej med sin 

kærtegn og sit mirakuløse ord. 

56 Mens nogle i verden løber efter falsk storhed, siger andre, at mennesket er et ubetydeligt væsen i 

Guds øjne, og der er endda nogen, som sammenligner sig selv med jordens orm. Din materielle krop kan 

helt sikkert virke lille for dig midt i Min skabelse, men for Mig er den ikke lille, på grund af den visdom 

og den bemyndigelse, hvormed Jeg skabte den. Men hvordan kan du bedømme dit væsens storhed ud fra 

din krops størrelse? Kan du ikke mærke, at sjælen er til stede i den? Den er større end din krop, dens 

eksistens er evig, dens vej er uendelig, du kan ikke kende slutningen af dens udvikling, lige så lidt som 

dens oprindelse. Jeg ønsker ikke at se dig lille, jeg har skabt dig til at opnå storhed. Ved du, hvornår jeg 

betragter et menneske som lille? Når han har mistet sig selv i synd, for så har han mistet sin ædelhed og 

værdighed. 

57 I lang tid nu har I ikke længere holdt jer til Mig, I ved ikke længere, hvad I i virkeligheden er, fordi 

I har tilladt mange kvaliteter, evner og gaver, som jeres Skaber har lagt i jer, at ligge uvirksomme i jeres 

væsen. I sover i forhold til ånden og samvittigheden, og det er netop i deres åndelige kvaliteter, at 

menneskets sande storhed ligger. I lever som de væsener, der er af denne verden, fordi de bliver til og dør i 

den. 

58 Jeg har fået jer til at gå alle veje, så I kan smage de forskellige frugter. Men til sidst har jeg kaldt 

jer, og det siger jeg jer: Ingen er ny på livets vej, ingen har jeg overfaldet uforberedt med mine 

åbenbaringer. 

59 I har allerede spist det åndelige brød, som de forskellige religiøse samfund tilbyder jer; I har 

allerede oplevet, hvad videnskab er; I har allerede hørt nok menneskelige teorier; lyt nu til mig: hvis I ikke 

er tilfredse med min lære efter at have hørt mit sidste ord, så gå hen og søg sandheden ad en anden vej. 

Her vil lyset, kærligheden og den opløftende kraft i Min undervisning overbevise jer, for Jeg vil ikke have 

åndens slaver! 

60 I denne tid er det Kristus i Ånden, der giver jer sin undervisning, det er ikke Elias; som forkynder 

forberedte han mit komme i denne tid, han hjælper jer til at forstå mit ord, som jeg giver jer. 
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61 Du spørger Mig, hvordan du kan handle i overensstemmelse med Min Vilje, og Jeg siger dig: Først 

skal du opnå din indre harmoni og derefter leve i harmoni med hele Mit Værk. Jeg fortæller jer dette, fordi 

hvis I ærligt skulle dømme jer selv, ville I opdage, at jeres hjerte ikke er i harmoni med jeres sind, at jeres 

krop ikke er i harmoni med jeres sjæl, og at selv sjælen ikke altid er i harmoni med samvittigheden. Men 

hvis I er splittede i jer selv, er I uundgåeligt splittede med andre og er ikke i harmoni med naturlovene og 

de guddommelige love. Det er netop dette frø af uenighed, der har formeret sig på jorden, og det er 

grunden til, at menneskeheden lever i kaos i øjeblikket. Men min barmhjertighed hjælper jer med at rense 

jer, og den beder jer: Hvornår vil I alle genkende jer selv i mig? 

62 Studér alt det, jeg lærer dig, så du ikke føler behov for at lede efter min sandhed i bøger, for det vil 

gavne dig mere at stole på din samvittighed end på bøger fra mennesker. Mit lys er altid i samvittigheden, 

men for at forstå dets anvisninger må I leve som mennesker af god vilje. 

63 Hvor lykkelig vil din ånd ikke føle sig i det hinsides, når dens samvittighed fortæller den, at den 

har sået kærlighedens frø på jorden! Hele fortiden vil fremstå for dine øjne, og hvert syn af dine værker vil 

give dig uendelig glæde. 

64 Mine lovbud, som din hukommelse ikke altid har været i stand til at bevare, vil også passere dit 

sind fuld af klarhed og lys. Opnå egenskaber, der vil gøre det muligt for dig at trænge ind i det ukendte 

med åbne øjne for sandheden. 

65 Der er mange mysterier, som mennesket forgæves har forsøgt at løse; hverken menneskelig 

intuition eller videnskab har formået at besvare de mange spørgsmål, som menneskene har stillet sig selv, 

og det skyldes, at der er indsigter, som kun er beregnet for ånden, når den er gået ind i den åndelige dal. 

Disse overraskelser, der venter ham, disse mirakler, disse åbenbaringer, vil være en del af hans belønning. 

Men sandelig, siger jeg jer, hvis en ånd træder ind i den åndelige verden med et bind for øjnene, vil han 

ikke se noget, men vil fortsat kun se mysterier omkring sig - hvor alt burde være klarhed. 

66 Denne himmelske undervisning, som jeg bringer jer i dag, afslører mange skønheder for jer og 

forbereder jer, så I, når I en dag kommer for den Eviges retfærdighed i ånden, vil være i stand til at modstå 

den vidunderlige virkelighed, som vil omgive jer fra det øjeblik. 

67 Vær trofaste disciple af dette værk, og I vil ikke snuble og vil have fuld viden om sandheden i de 

mest ophøjede øjeblikke i jeres liv. 

68 Kan du forestille dig forvirringen hos dem, der løsriver sig fra materien uden at vide, hvor de skal 

henvende sig? Kan du forestille dig smerten og fortvivlelsen hos dem, der kommer til den åndelige verden 

belæsset med synder, blod og fejltagelser? Vil de være i stand til at åbne døren til Mysteriet og blive 

henrykte, når de ser herligheden af Mine Værker? De, der kommer til Mig på denne måde, vil kun lære 

Min retfærdighed at kende, som hersker i deres samvittighed, som er som en ild, der brænder, fortærer og 

renser. 

69 Brug Mine lektioner, forstå, at Jeg taler til jer, disciple, som hører Mit Ord gennem Mine 

stemmebæreres menneskelige læber, mens Jeg lytter til jeres stemme, som taler til Mig fra den mest 

skjulte del af jeres hjerte. 

70 Hvornår vil du også være i stand til at høre Min åndelige stemme i dit indre...? Når der er en 

perfekt dialog mellem Faderen og hans børn - det sande fællesskab mellem ånd og ånd. 

71 Indse, at den guddommelige instruktion ikke stopper; fra tid til anden giver jeg dig nye lektioner, 

der forklarer og udvider de tidligere lektioner. Når I hører Mig i denne tid, så opfør jer ikke som 

farisæerne, der var forargede over Jesu kærlighedsgerninger, da han helbredte de besatte og offentligt 

udbrød, at manden, der kaldte sig selv Guds Søn, var en falsk profet, der prædikede en lære, der var i strid 

med Moseloven. - Sig ikke, at den undervisning, der gives nu, er i modstrid med det, som Jesus efterlod jer 

på sin tid. 

72 Hvis du ønsker at foretage en korrekt bedømmelse af denne lære, så rens først dit hjerte for 

fordomme, for nederdrægtige lidenskaber og for fanatisme, og tag derefter en af Mine lærdomme, uanset 

hvilken, undersøg den, og du vil genkende det lys, den indeholder, og hvor meget den hjælper dig til at 

komme til Mig. 

73 Jeg rører dem, der er udvalgt til Mine proklamationer, gennem deres samvittighed, så de ikke 

glemmer selv for et øjeblik ansvaret for den mission, som Jeg har betroet dem. Den udstråling, som Min 
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forkyndelse får, afhænger af deres forberedelse, og det indtryk, som personen får i sit hjerte, afhænger 

også af den. 

74 Engang, da jeg blev korsfæstet, råbte folkemængden til mig: "Hvis du virkelig er Guds Søn, så 

kom ned fra korset, så vil vi tro på dig." I dag vil de sige til dig, som overleverer mit ord: Hvis din mund 

virkelig taler Guds ord, så giv os de beviser, som vi kræver. 

75 Tilgiv dem, der sætter dig på prøve, og dem, der tvivler på din mission eller gør grin med dig. Jeg 

vil tage dette tunge kors fra din skulder, som du skal overgive til mig med al sagtmodighed, og så skal du 

bede Faderen af hele dit hjerte: "Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." 

76 Min barmhjertighed siger til jer: Ånder, som er kommet her forenet med et menneskelegeme og 

har kæmpet og oplevet meget, hviler her hos Mesteren. For nogle har livet været en byrde, for andre et åg. 

Hvor få er der ikke, der ved, at livet er en dybtgående lektion! 

77 Fortvivl ikke, træng ind i mit ord, og fred og ro vil følge dine storme. I kalder mig den bedste læge, 

og sandelig, jeg udgyder min balsam på jeres smerter. Men jeg vil ikke kun give dig dette, men jeg vil 

også fortælle dig, at jeg har udvalgt dig til at hjælpe mig i den guddommelige mission med at trøste og 

helbrede alle de syge, som du finder på din vej. 

78 Mener I, at I ikke er i stand til at udføre disse gerninger? Jeg fandt dem også triste og syge, men 

deres tristhed var i deres ånd, de var syge af længsel, fordi de og deres folk havde ventet længe på, at den 

lovede Messias skulle komme, som ville bringe sit kærlighedsrige, og hvis brød ville tilfredsstille den 

store sult efter retfærdighed. 

79 Da de første gang så Mesteren og hørte hans stemme, følte de, at de ikke længere var af denne 

verden, men af den verden, som kaldte dem med sit guddommelige ord; de væbnede sig med en 

overnaturlig kraft og fulgte ham til det sidste. 

80 Til jer, som har siddet ved mit bord i denne tid, siger jeg: Tøv ikke længere med at udføre opgaven 

med at tale til verden om dette himmelske festmåltid. Gør allerede nu en indsats for at modtage Åndens 

gaver, som vil være det eneste, du tager med dig fra denne verden. Jeg siger ikke, at I skal forsømme jeres 

materielle pligter, men I skal ikke bekymre jer om, hvordan I skal få det, I har brug for for at leve og klare 

jer. Jeg fortalte jer en anden gang, at fuglene hverken sår eller høster, og alligevel mangler de hverken mad 

eller husly. Det er umuligt, at I, som har en partikel af Gud i jeres væsen, og som desuden stræber ivrigt 

efter det, som jeres behov kræver, skal nægtes det, som I arbejder for med jeres anstrengelser, jeres 

videnskab og sommetider med jeres smerte. 

81 I mangler kun troen på livet, men på det højere liv, som jeres himmelske Fader tilbyder jer i dette 

ord. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 86  
1 Elsker I mig virkelig, mennesker? Tror du, at du virkelig befinder dig i mit nærvær? Så vis mig din 

anger ved at du oprigtigt beslutter dig til at ændre dig. Jeg ønsker at bo i jeres hjerter, så I senere kan 

kommunikere med mig fra ånd til ånd. 

2 Når du støder på vanskeligheder i stigende grad på din livsvej, opfatter du dem som en hindring for 

dit åndelige fremskridt, og du fortæller mig det, uden at indse, at en vej uden prøvelser ville være en vej, 

hvor du ikke ville have mulighed for at opnå fortjeneste for at rette op på dine fejltagelser. 

3 Når solens stråler har brændt dig, så kom og hvil dig i skyggen af dette guddommelige træ, så du 

kan genvinde dine kræfter og få mod. Her vil jeg åbenbare jer kærlighedens kraft, som forløser, renser og 

giver fred. Kærlighed bringer jer tættere sammen og trækker jer tættere på Skaberen, så I bliver ét med den 

universelle harmoni. 

4 Tænk på den lykke din ånd vil opleve, når den hører sin Faders stemme i sit indre, uanset hvor den 

er. Hermed beviser jeg jer, at jeg kun venter på at vise mine herligheder til enhver, som i ydmyghed født af 

kærlighed nærmer sig mig for at spørge eller spørge mig. Han skal leve i mig, og jeg skal leve i ham. 

5 Nogle gange spekulerer du på, om det overhovedet er muligt for Guds ånd at bo i dig. Hertil vil jeg 

sige, at det er nok for dig at observere, at din krop ikke et øjeblik mangler den luft, som den indånder for at 

leve. På samme måde trænger Min Ånd ind i jeres væsen, så I kan få Faderens lys og kraft, som er evigt 

liv. 

6 Jeg er her for at give mig selv til kende og tale gennem din mund. Dette er endnu et bevis på, at jeg 

er i jer, og det er også en lærestreg for dem, der tvivler på, at det er min Ånd, der giver sig selv til kende på 

denne måde. 

7 I den anden æra sagde jeg til farisæerne, som var forargede over, at jeg helbredte syge på sabbaten: 

"Herren er Herre over tiden, men ikke tiden over ham; derfor kan han bruge tiden, som han vil." Derfor 

siger jeg i denne tid til dem, der ikke tror på min forkyndelse ved hjælp af det menneskelige 

forståelsesorgan: "Jeg er menneskets Herre, og ikke han er Herrens Herre, derfor bruger jeg ham, som det 

er min vilje." 

8 Nogle gange er det nødvendigt, at du mister det, du har, for at du kan erkende dets værdi. Jeg 

fortæller jer dette, fordi mange vil tvivle, mens jeg giver jer min forkyndelse gennem menneskers mund. 

Men når først denne stemme er blevet bragt til tavshed, og hjerterne begynder at føle sult efter denne 

guddommelige essens, vil de indse, at denne lære ikke kom fra mennesker, men at det var Faderens lys, 

der oplyste jer. 

9 Allerede nu advarer jeg jer, så I kan være forberedt, for for på grund af denne lære vil mange begå 

bedrageri ved at kalde sig selv mine stemmebærere, mens jeg allerede vil være ophørt med at gøre mig 

selv kendt for jer gennem det menneskelige intellektorgan. 

10 I tiden for Min manifestation har ingen været tavs, og Min stemme vil heller ikke være tavs; men 

hvis nogen efter denne tid hævder at modtage den guddommelige stråle af Mit lys, vel vidende, at han ikke 

er lydig mod Faderen og bedrager sin broder, vil han altid skulle frygte, at Min retfærdighed vil 

overmande ham, eller han vil altid skulle være opmærksom på, at menneskelig retfærdighed vil gribe ham. 

11 Jeg ønsker lydighed fra jer, jeg ønsker, at I skal danne et folk, der er stærkt i tro og åndelighed, for 

ligesom jeg fik generationerne fra Jakob til at formere sig på trods af de store prøvelser, der ramte dette 

folk, vil jeg også få jer, der bærer denne sæd i jeres ånd, til at holde ud i jeres kampe, så jeres folk igen kan 

formere sig som stjernerne på himlen og som sandet på havet. 

12 Jeg har ladet jer vide, at I åndeligt set er en del af Israels folk, for at I kan få et bedre kendskab til 

jeres skæbne. Men samtidig har jeg anbefalet, at I ikke offentliggør profetierne om dette, før 

menneskeheden af sig selv opdager dem. For eftersom det israelitiske folk stadig eksisterer på jorden, 

jøderne efter kødet, vil de nægte jer dette navn og ikke give jer det, selv om dette ikke er nogen gyldig 

grund til at skændes. De kender endnu ikke noget til dig, mens du kender meget til dem. Jeg har åbenbaret 

for jer, at dette folk, der vandrer rundt på jorden og uden fred i sindet, skridt for skridt og uden at vide det, 

bevæger sig hen imod den korsfæstede, som de vil erkende som deres Herre, og som de vil bede om 

tilgivelse for deres store utaknemmelighed og hårdhjerte over for hans kærlighed. 
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13 Mit Legeme er blevet taget ned fra korset, men for dem, der har fornægtet mig i århundreder, er jeg 

stadig naglet fast, og jeg venter fortsat på deres opvågnen og omvendelse for at give dem alt det, som jeg 

tilbød dem, og som de ikke ønskede at modtage. 

14 Det er dommens tid, tiden til at betale gæld. Jeg har ikke søgt den retfærdige i verden, for det ville 

være forgæves at søge. Jeg søger dem, der er gået på afveje, og oplyser deres vej, så de kan vende tilbage 

til det godes vej. 

15 Jeg taler længe til jeres ånd, men folket siger til mig: "Herre, ikke kun vores ånd har brug for dig, 

se, vores liv er et tungt kors." Men jeg siger jer: Vær glade for, at I lever på denne plet af jorden, hvor der 

ikke er ødelæggelse, krig, sult og død. I sætter ikke pris på Min barmhjertighed, og i stedet for at takke 

Mig dagligt for Mine goder, anser I jer selv for at være trængende og klager til Mig hele tiden. 

16 Forstå jeres opgave på jorden og forstå det vidunder, at I har været vidner til den åndelige kilde, 

der springer frem i dette folks skød. 

17 Jeg, Kristus, er Faderens ord og jeres samvittigheders lys, for Guds lys, der flyder over med 

kærlighed i Jesus, er i jeres hjerter. 

18 Kom under den guddommelige lærkes vinger, hvor der er den varme, der giver evigt liv til dem, 

der føler sig døende af kulde. Sandelig, siger jeg eder, der er Kulde i Menneskers Hjerter, fordi 

Kærligheden har forladt dem. Det er som i de hjem, hvor den hellige flamme af kærlighed er slukket, hvad 

enten det er mellem ægtefæller, mellem forældre og børn eller mellem brødre og søstre. Deres kroppe er 

tæt på hinanden, men deres sjæle er langt fra hinanden. Hvor stor er deres tomhed, hvor dyb er deres 

ensomhed, og hvor koldt er det i disse hjem! 

19 Når jeg sommetider siger til jer, at jeg ser jer komme til mig og ryste af kulde, er det fordi jeg ser, 

at I kun har oplevet ligegyldighed over for jeres smerte fra verden, fordi I kun har oplevet egoisme og 

utaknemmelighed. 

20 Hvor ensom føler den, der lider på jorden, hvor forladt er den syge! Hvor vrede er man ikke på 

den, der falder, og hvor bittert er ikke det brød, der er tilbage til de fattige! Mærk, hvordan varmen fra den 

stråling, som jeg retter mod dig, trænger ind selv i den mest skjulte del af dit hjerte. Bring det til folket, de 

trængte og de syge. De fattige vil så hæve deres tanker til livets skaber og sige til ham: "Herre, vi er ikke 

længere forladt i denne dal; der er mange, som græder for vores skyld, som søger os, trøster os og rækker 

os hånden ud." 

21 Allerede nu siger jeg til jer: "Bed, og I skal få det"; men nu tilføjer jeg: Lær at give, for I vil blive 

bedt om det. 

22 I ethvert væsens inderste væsen er der en kærlighedsakkord, som vibrerer, når man rører ved den. 

Den skal nås gennem ømhed og kærlighed, så den vækker og får hjertet til at føle noget af det, som Gud 

føler for hvert enkelt af sine børn: kærlighed. 

23 Hvem vil være de mestre, der ved hvordan man i hvert enkelt menneske kan finde den vej, der 

fører til denne akkord, som menneskene i dag skjuler så dybt? 

24 Lær af mig, disciple, og erkend, hvordan mit enkle og enkle ord har bevæget jeres væsen. Grunden 

er, at dens essens indeholder guddommelig kærlighed, som er varme og liv for hjertet og ånden. 

25 I dag, hvor Mesteren er hos dig, ser du i ham alle væseners Fader. Kald mig ikke længere Jesus fra 

Nazaret, ej heller Rabbi fra Galilæa, ej heller Jødernes Konge; thi jeg er ikke af nogen nation eller noget 

sted på jorden, jeg kommer ikke som et menneske, jeg kommer i Ånden, og min natur er guddommelig. 

26 Hvor meget er der ikke blevet talt og skrevet om Min eksistens på jorden, men hvor sjældent har 

menneskene nået ud over det materielle. Mennesker har kun knælet ned for at ære de steder og genstande, 

der viser Mine fodspor i verden, i stedet for at søge den guddommelige essens i Mine ord eller Mine 

gerninger. Men som et lysende daggry er en ny tid begyndt for menneskeheden, hvor jeres ånd i 

middagslyset vil genkende det, som før var et mysterium, der var indhyllet i et uigennemtrængeligt mørke. 

27 På denne dag stiller folk deres sind i et par øjeblikke og løfter deres ånder til Mig til minde om den 

velsignede nat, hvor Frelseren kom til verden. Nogle føler Min Ånds fred, fordi der er fred i deres hjerter, 

andre føler sorg, fordi de tænker på deres barndom og på de elskede væsener, som er forsvundet fra denne 

verden. Nogle fordyber sig i åndelig fordybelse og bøn, ligesom der er andre, der vanhelliger åndens sande 

glæde gennem verdslige fornøjelser og festligheder. 
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28 Men jeg spørger de fattige, de fattige på jorden: Hvorfor græder I? Husker I ikke, at de simple 

hyrder i Betlehem var de første til at se Herrens ansigt i dette barn? 

29 tør jeres tårer, løft jeres ansigter og se lyset fra Mit nærvær i dette velsignede ord, som også blev 

hørt af almindelige mennesker, da det blev hørt første gang i denne tid. Fejr denne nat med glæde og husk 

den nat, hvor jeg kom til jer for at bringe jer mit lys i al evighed. 

30 Jeg velsigner dit hjem og dit brød og siger dig: Jeg vil være ved dit bord og ved siden af mig 

Maria, din ømme åndelige moder. 

31 Sørg for, at din sjæl klæder sig i dydighedens hvide klæde, selv om du dækker din krop på en 

beskeden måde. Det, der virkelig betyder noget i mennesket, og som mennesket har sat på en lavere plads, 

vil genopstå i denne tidsalder, som menneskene vil kalde "åndens tid". 

32 Se, hvordan de vildfarne får samles på hyrdens kald for at leve i fredens indhegning. 

33 De stammer af det folk, som hørte Jehovas bud i den første æra, er tilsyneladende forsvundet fra 

jordens overflade. Hvem blandt de ånder, der nu er spredt over hele kloden og reinkarneret i mænd og 

kvinder af forskellige racer, ville være i stand til at genkende eller opdage dem, der i tidligere 

inkarnationer var forbundet med ham gennem blodsbånd? Kun mit forudseende, gennemskuelige og 

retfærdighedselskende øje er i stand til at opdage det, som menneskene i dag er nægtet. 

34 Her står jeg og taler gennem sindets organ for mennesker, som ikke engang kender deres egen 

skæbne, for slet ikke at tale om andres skæbne. Jeg ved, at mange gør grin med disse ord, fordi de 

tilskriver dem fantasien eller fantasien hos Mine stemmebærere, gennem hvem jeg taler. Men sandelig, 

siger jeg jer, denne materialiserede menneskehed vil endnu gøre retfærdighed til dette enkle ord, der er 

sagt af menneskets mund. 

35 De første furer er blevet lagt før, frøet er faldet ned i deres skød. I dag er det kun nogle få, der ved, 

at jeg har været hos jer, men i morgen vil verden vide det, og når den får at vide, hvad der skete under min 

ankomst, min tilstedeværelse her og min afrejse i denne tid, vil den indrømme, at jeg ikke kom i 

hemmelighed eller i stilhed, og at jeg fra øst til vest gav verden beviser og tegn, hvormed jeg vidnede om 

min nye åbenbaring og dermed opfyldte et løfte, der blev givet til menneskeheden i oldtiden. 

36 På denne nådens dag er jeres hjerte fuld af glæde, fordi Mit nærvær igen er blandt jer. Når du 

begynder at høre Mit guddommelige ord med instruktion, føler du dig plettet og uværdig til at høre Mit 

ord; men når instruktionen er slut, føler du dig ren. Det er fordi mit ord, som er en nådens flod, renser og 

renser enhver, der dypper i dets vand. 

37 I er det folk, som ved at høre mig igen og igen vil opnå fornyelse og derefter åndeliggørelse. Det er 

denne tid og ingen anden, hvor I bør opnå denne renselse, for uden den kunne I ikke være værdige bærere 

af Min Lov eller budbringere af dette Ord. 

38 Indse, at det ikke er nok at sige: "Jeg hører til dem, der er mærket af Herren", men at det er 

nødvendigt at anvende de åndelige gaver, der er blevet betroet jer, ved at vidne om sandheden i Min lære 

med jeres kærlighedsgerninger. 

39 Blandt dette folk er der dem, der anerkender, at Mit nærvær blandt jer har været en himmelsk nåde, 

endnu et bevis på Guddommelig kærlighed til dem, der synder og lider. Fra dybet af hjertet hos dem, der 

føler denne nåde på en sådan måde, springer på åndelig vis de salmer frem, der svæver op i uendeligheden 

for at takke mig for at være kommet til jer. 

40 Guds folk er spredt ud blandt forskellige folkeslag og nationer. Jeg har forsøgt at forene dem, men 

jeg har fundet dem overladt sig selv til verdens glæder, døve for min stemme, ufølsomme over for mit 

nærvær, uvidende om mit løfte om at vende tilbage. Jeg fandt en del af dette folk i dette hjørne af jorden 

her, og da jeg så, at deres ånd ventede på Mig, at deres hjerte var hærdet i lidelse og i stand til at føle Mit 

nærvær, sendte Jeg dem Elias for at forberede dem til at blive Mine nye disciple. 

41 Når dette folk vokser i antal og bliver stort og stærkt gennem sin åndeliggørelse, vil det træde ind i 

det nye Jerusalem, den blændende hvide åndelige by, usynlig for materielle øjne, hvis kærlighedsporte vil 

blive åbnet for at lukke de lange pilgrimme ind, som vil komme og begære den. 

42 Den blændende hvide pragt i dette hjem udspringer af den åndelige harmoni hos dem, der opfylder 

Min Lov, og enhver, der kommer ind i dette broderskabs skød ad denne vej, vil dermed blive et barn af 

Guds folk. 
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43 Det er ikke alle, der lytter til mig her, som har modtaget åndelige gaver i denne tid. Se, hvor mange 

tomme pladser der er ved bordet, fordi mange af mine små børn efter at have modtaget en fordel gik væk 

og undgik ansvaret og opgaverne. Åh, hvis de her på jorden stadig vidste de løfter, som hver ånd gav Mig, 

før de kom til jorden! 

44 Før lidelsen får dem til at bryde sammen igen og elendigheden gør dem til udstødte igen - opsøg 

dem, fortæl dem, at Min kærlighed stadig venter på dem, men at de for ikke at lide må vende tilbage til 

Faderen, før de spilder det sidste af det, de har tilbage af deres arv. 

45 Kom, kom, siger Mesteren til jer, på min vej er sand fred, jeg er frelse og liv. 

46 Elsk og forherlig den Fader, som kommer ned for at overraske dig i dit jordiske liv, og som ved, 

hvordan han kan trænge ind i dit hjerte. 

47 Når I har hørt mit ord som Fader og Mester, skal I også have dommerenes ord på denne dag. Jeg 

vil bede dig om at redegøre for alt det, jeg har givet dig til at udføre din opgave. 

48 Du har lyset til at lede dig, dyderne og evnerne. Jeg har våget over dig og sat dig på den vej, hvor 

du kan nå mig. Nu, efter en tid, hvor jeg har sat jer på prøve, spørger jeg jer: Hvad er din hyldest, og hvad 

er din viden? Har du forstået, hvad du betyder for mig? Så forbered jer, lyt til jeres samvittigheds stemme 

og svar på mine spørgsmål. 

49 Ønsker I, at jeg skal bære korset af verdens ufuldkommenheder på mine skuldre og overtage jeres 

pligter for at opfylde det, som kun I har ret til at gøre? Jeg testamenterer dig nu det tredje testamente, og 

du har ikke engang forstået de to første. Hvis I havde været forberedt på dette tidspunkt, ville det ikke 

have været nødvendigt at høre Mit Ord materielt, for jeg ville så tale åndeligt, og I ville svare på Mig med 

jeres kærlighed. 

50 Når Min dømmende stemme gør sig gældende i dig, søger du tilflugt og trøst hos din Moder. Så 

går Marias venlige og kærlige stemme i forbøn og står ved din side i prøvelsen. Hun, som jeres gerninger, 

bønner og bønner ikke går upåagtet hen til jer, rådgiver jer og beder Faderen om en ny mulighed, så barnet 

kan vende tilbage til den gode vej, blive fornyet og blive hel. Hendes godhed dækker dig som en kappe. 

51 Elias dukker også op foran mig, som et fyrtårn, hvis lys leder menneskeheden. Hans stemme, fuld 

af retfærdighed, ryster hjerterne og får dem til at føle samvittighed. Han lover mig at våge over kildens 

renhed, som er mit værk, så at alle, der nærmer sig den, kan slukke deres tørst efter retfærdighed og 

kærlighed der. Den stav, som jeg har givet mennesket til at støtte sig til, er Elias, den utrættelige hyrde, 

som fører og guider jer til mig og vil få jer til at nå mit skød, når I har fuldkommet jer selv. 

52 Hver periode, som jeg giver jer, hver reinkarnation, er endnu et stadie, som ånden når og får mere 

lys for hver gang. 

53 Tænk på, med hvilken kærlighed jeg har overøst jer med gaver, og med hvilken visdom jeg har 

givet jer instruktioner og inspireret jer, så det lykkes jer at skabe en ophøjet og værdig tilværelse på jorden, 

så I, når I har fuldført jeres arbejde, kan høste frøet, og Faderen vil bære det ind i sit kornkammer. 

54 Elskede folk, kunne I ignorere mine instruktioner og falde fra efter at jeg har talt til jer i denne tid 

og gjort min vilje kendt for jer? Lad ikke mit ord blive almindeligt for dig, og bare fordi jeg tilgiver dig, 

må du ikke synde igen eller undlade at våge og bede. 

55 Jeg trækker nu ukrudtet ud ved roden. Hvis I ønsker fred i sindet for jer selv og for dem omkring 

jer midt i denne verdensomspændende udrensning, så arbejd for fred ved at elske jeres medmennesker. 

56 Plagerne og naturens frigjorte kræfter vil fortsætte med at rense menneskeheden, og alle vil få store 

beviser og vidnesbyrd om Min nye manifestation i denne tid. De, der tager deres første skridt fuld af iver 

og kærlighed, vil opnå store mirakler og vil være de første, og de, der er de første i dag og bliver åndeligt 

trægge, vil være de sidste. 

57 Giv ikke tiden skylden for din ulykke eller din smerte; tænk på, at når menneskeheden ikke har 

ladet sig lede af Min Lov og ikke har arbejdet på sin fred, er det kun naturligt, at den høster de bitre 

frugter, som den har værdsat. 

58 Jeg giver dig ny styrke, for jeg ser, at du er træt. Enhver, der træder i skyggen af dette livets træ, 

vil blive styrket. 

59 Faderen hjælper jer, for han ønsker at finde disciple blandt jer, ikke svage børn, som forbliver 

spædbørn gennem tiderne. Arbejd på jer selv og forny jer selv, så I kan fortjene min barmhjertighed. I 

denne tid vil Min Retfærdighed udslette de nye Sodomaer og Gomorraer, så deres synd ikke vil smitte 
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andre nationer. Sandelig, siger jeg jer, det er gennem samvittigheden, at jeg har ladet min stemme nå ud til 

alle mennesker, og derfor kan I forstå, at hvis verden er indhyllet i mørke, er det ikke fordi jeg har nægtet 

den mit lys. 

60 Når dine øjne ser nationernes ødelæggelse, og du kender deres ulykker, vil dit hjerte føle sig tynget 

af smerte og sorg; men når de, der tvivlede på mit ord i dag, ser mine profetier gå i opfyldelse, vil de også 

græde, fordi de har været vantro. Du vil så se, hvordan den "sidste" vil give dig et eksempel på tro, tillid 

og lydighed. 

61 Forbered jer på dette år, som vil bringe besøg og mirakuløse hændelser i hele verden - mirakler, 

som jeg vil udføre mange af blandt jer. 

62 Bær god undervisning ind i hjemmene sammen med et eksempel på jeres fornyelse, jeres dyd og 

jeres fred, så at de fremmede, når de kommer til jeres land, kan se et folk, der er forberedt i hjerte og sind. 

Husk, at hvis det ikke sker, må du beklage, at de har overrasket dig i din søvn. 

63 Vær ikke bange for at banke på din brors dør, når du forsøger at redde ham fra en fare, trøste ham i 

en trængselstid eller rådgive ham i en vanskelig situation. Opfør dig som Jesus, pilgrimmen, der banker på 

hjerternes døre én, to og tre gange. Jeg har sat lys i dit blik og har lovet at lægge sandhedens ord på dine 

læber, når du har brug for at tale. Stræb efter at bevare fred og lys, både i jer selv og i jeres hjem, så I ikke 

giver adgang til de onde påvirkninger, der udgår fra de mørkets sjæle, som omgiver menneskeheden. Gå 

altid på Min Lovs veje, så du kan se din vej oplyst, og så du kan overvinde de vanskeligheder og 

sygdomme, der møder dig på din vej som snublesten, der stopper dig på din rejse gennem livet. 

64 Forbedr dit liv, løft din ånd, vent ikke på, at den sidste kommer og forstår størrelsen af Min 

Undervisning og Min Åbenbaring og siger til dig: "Hvad har du gjort i alle disse år med guddommelig 

undervisning?", og så tier du. Sandelig siger jeg jer, selv om I tvivler på det, er I blevet udvalgt af mig i de 

Tre Tider. Blandt jer er der dem, som jeg i sandhed kan kalde førstefødte. 

65 I dag, hvor jeg ser dig bedrøvet, spørger jeg dig: Hvorfor ser jeg ikke glæde i jeres hjerter? Er du 

træt af livets prøvelser og omskifteligheder? Er du blevet udmattet af den uro, der er forårsaget af krigen 

mellem nationerne? Er du også blevet træt af at se og bede? Folk, I er ikke dømt til at dø. Jeg har fortalt 

jer, at I vil leve, jeg har givet jer åndelige gaver og givet jer tid til at udføre jeres mission. I har set, at den 

bog, hvori jeres samvittighed registrerer alle jeres handlinger, ikke er ren, og det bedrøver jer, fordi I 

synes, I er utaknemmelige. Du genoplever i din hukommelse de dage og måneder, der er gået, og husker 

mine fordele en efter en. I frygter fremtiden, I frygter at miste troen på jer selv, I frygter at fortsætte med at 

være ulydige mod mig og ikke være i stand til at udføre jeres opgave. Men jeg ønsker at fylde din vej med 

lys for at oplive din tro og dit håb, så du kan tage et afgørende skridt på vejen til åndelig udvikling. Foren 

jeres hjerter i ét, elskede folk. 

66 Jeg vil få flagene fra de nationer, der er ødelagt i krig, til at forenes, indtil de danner ét 

fredsbanner. Jeg taler på denne måde, fordi jeg er fredens Gud, en Fader, som ønsker glæde i sine børns 

hjerter. 

67 Jeg ønsker at se jer som mine disciple, som jeg kan afsløre min visdom ved at lade jer kende 

fremtiden; men jeg ser jer eftertænksomme i dag, fordi I har oplevet sandheden i mit ord og opfyldelsen af 

mine profetier, som er givet gennem disse stemmebærere. I dag har I hørt Min guddommelige 

undervisning, og I er rystede, fordi I ved, at hver eneste af Mine lærdomme er en profeti og en lov. Jeg 

fortæller jer alt dette, fordi I burde være meget mere glade, for der er intet religiøst samfund eller sekt, der 

som jer kan sige, at de har Mit guddommelige, levende og direkte ord, eller som kan sige, at Herren giver 

sig selv til kende for dem. I, som er de eneste, der kan sikre, at Kristus gør sig selv kendt og manifesterer 

sig for dette folk, vis Mig jeres hjerter, der alligevel er bøjet af smerte og anger over ikke at have opfyldt 

Mine Bud. Dette forhindrer jer i at hæve jeres stemme for at bevidne Mit nærvær blandt menneskeheden, 

og det er fordi jeres samvittighed får jer til at føle Min dom, den dom, som omfatter hele universet og når 

alle skabninger i denne tid. 

68 Med mit kærlighedsord beviser jeg dig den værdi, som din ånd har for mig. Der er intet i den 

materielle skabelse, der er større end din ånd - hverken den kongelige stjerne med sit lys, eller jorden med 

alle dens vidundere, eller noget andet væsen er større end den ånd, jeg har givet dig, for den er en 

guddommelig gnist, er en flamme, der er kommet frem fra den guddommelige ånd. Ud over Gud er det 

kun ånderne, der har åndelig intelligens, samvittighed, vilje og viljeløshed. Over kødets instinkter og 
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tilbøjeligheder hæver sig et lys, som er din sjæl, og over dette lys en vejleder, en bog og en dommer, som 

er samvittigheden. 

69 Alle skabninger hylder mig, men ikke af tro eller kærlighed, men på grund af loven; jeres ånd 

derimod hylder mig af kærlighed. Når han knæler ned og tilbeder mig, er det i tro og i lyset af sin 

samvittighed. Tiden, rummene, naturkræfterne, stjernerne, naturens væsener, planterne, alle adlyder trofast 

den skæbne, som jeg har fastlagt. Men hvis jeg skulle spørge jer, hvad I har gjort med mine åndelige og 

materielle love - I mennesker, som regerer jordens folk, og I mennesker, som leder menneskeheden på 

åndens vej - så skulle I i flertal vise mig jeres ofres blod og mange mørke gerninger. 

70 I herskere: Hvad har I gjort ved nationerne? Jeg ser kun smerte og elendighed. Du er rig: Hvordan 

kan dit brød smage godt for dig, og hvordan kan du nyde din rigdom, når du ved, at mange lider sult? I vil 

blive slaver af jeres magt, jeres brød vil være bittert, og I vil ikke have fred. Det er dit arbejde, det er det 

frø, du har sået. 

71 For at denne verden kan komme til fornuft igen, er det nødvendigt, at smerten er meget stor. Jeg 

sender jer mit lys, så I kan genkende hinanden og have respekt for jeres medmenneskers liv. Lad 

broderskabsvåbnene ligge bag jer og vend tilbage til jeres ånds Fader, som I ikke har besøgt i hans 

helligdom i lang tid. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 87  
1 Det behager mig at overraske dig på de mest uventede måder for at teste din tro i hjertet. Jeg vil 

gerne prøve din sjælsstyrke, så du kan være et godt eksempel for dine brødre. I din ånd lever Jakobs 

afkom, som jeg kaldte Israel, hvilket betyder "stærk". Denne patriark blev af Mig udsat for svære prøvelser 

for at give store eksempler på sjælens styrke. Jeg sendte ham en engel til at kæmpe med ham, men hans 

stærke arm kunne ikke besejres. Fra da af kaldte jeg ham Israel, og under dette navn blev han kendt af 

eftertiden. Men hvis jeg skulle spørge dig: Hvad har I gjort med den åndelige sæd, som Jakob gav jer? 

Ville du forstå Mit spørgsmål og vide, hvordan du skal svare på det? Mine engle er dukket op på din vej 

for at bekæmpe dine fejltagelser, men du har ikke modtaget dem. Mørkets væsener har fundet jer 

uforberedte, og I har været svage over for dem. 

2 Jeg spørger jer igen: Hvor er Jakobs sværd, hans iver og hans styrke? 

3 Jeg har givet jer tilstedeværelsen af lysvæsener i jeres jordiske liv, så de kan beskytte jer, hjælpe 

jer og inspirere jer. De, som er mere udviklede end jer, stiger ned for at udføre en kærlighedsmission, en 

mission om at så gavnlige ting og helbredende balsam blandt deres brødre. Mørkets væsener eller de 

fortabte sjæle opfylder ufrivilligt opgaven med at teste menneskene for deres tro, deres dyd og deres 

udholdenhed mod det gode. Og når de endelig bliver besejret af sjælens styrke og udholdenhed i det gode 

for den, de har fristet, modtager de oplysning og genfødes til liv og kærlighed. 

4 Disciple, jeg har givet jer følsomhed, så I kan opfatte jeres åndelige brødres tilstedeværelse. Den, 

der ikke har det åndelige synets gave, har åbenbaringens gave, eller hans hjerne er i stand til at modtage 

den åndelige verden, eller i det mindste har han forudanelse, men I har manglet kærlighed til at udvikle 

jeres gaver. Derfor råder jeg jer til at leve opmærksomt, så I kan høre hyrdens stemme og de vogtere, der 

beskytter jer, fårenes klagesang eller ulvens krybning, der ligger på lur i underskoven. 

5 Sov ikke i denne tid med bagholdsangreb og farer, med afgrunde og fristelser. Forstå, at enhver, 

der har en åndelig gave eller en mission om at give åndeligt lys, vil blive belejret og forfulgt til stadighed. 

Jeg kommer ikke for at vække fordomme eller overtro blandt mit folk. Jeg kommer for at styrke jeres tro 

på det åndelige og for at åbne jeres øjne for det evige. Så vil du være i stand til at se langt ud over de 

materielle ting og forstå, at ikke alt, hvad der eksisterer i det hinsides, er indhyllet i lys; for selv i det 

usynlige findes der mørke, som skal opløses, og ufuldkommenheder, som skal omdannes til sublim 

åndelighed. 

6 Den undervisning, jeg har givet jer, for at I i jeres liv kan få held til at tiltrække det lys til jer, som 

forvandler mørket til lys, lærer jer at bede og våge med tro og udholdenhed i at gøre det gode. 

7 En person, der er faldet ind i et syndigt liv, er i stand til at trække en hel legion af mørkets væsener 

med sig, som vil få ham til at efterlade et spor af usunde påvirkninger på sin vej. 

8 Verden har forvildet sig med sin videnskab i en sådan grad, at den i dag ikke længere af sig selv 

kan vende tilbage til begyndelsen af sin udviklingsvej, fordi den ikke ville være i stand til at skelne 

sandhed fra løgn på grund af manglende tro og kærlighed, og fordi den ikke kender meningen med sin 

eksistens; det er derfor, at jeg kom til verden igen. Salige er de, der hører mig, for de skal forstå mig, følge 

mig og finde frelse. Jeg vil give dem styrke til at genoprette alt det, de har vanhelliget eller ødelagt. 

9 folk, forbliv vedholdende i Min Lære, og sandelig siger jeg jer, at tre generationer efter jeres vil 

jeres efterkommeres sjæl have opnået en stor åndeliggørelse. Søg den sande ophøjelse, og derefter vil hele 

menneskeheden gøre det; for jeres verden er ikke dømt til at være en evig tåredal, et land af synd, et 

helvede af utugt og krig. Herrens dag er allerede med jer, mit retfærdighedens sværd vil ramme 

korruptionen. Hvad vil der ske, når jeg ødelægger den onde sæd, laster og stolthed, og i stedet giver plads 

til fredens sæd, enighed, fornyelse og sand tro på mig? Verden skal ændre sig, mennesket vil ændre sig, 

når hans åndelige hengivenhed over for Gud og hans liv bliver bedre. 

10 Den tid vil komme, hvor der vil komme mennesker, som virkelig elsker min lov, som vil forstå at 

forene den åndelige lov med verdens lov, det vil sige den evige kraft med den timelige kraft. Det vil ikke 

ske for at gøre ånderne til slaver som i tidligere tider, men for at vise dem vejen til lyset, som er åndens 

sande frihed. Så vil moralen vende tilbage til familiens skød, og der vil være virkelige steder for 

uddannelse og åndelighed i jeres skikke. Det vil være den tid, hvor samvittigheden vil gøre sin stemme 

hørt, og hvor Mine børn vil kommunikere med Min Guddommelighed fra ånd til ånd, hvor racerne vil 
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smelte sammen. Alt dette vil være afgørende for, at mange forskelle og stridigheder forsvinder; for indtil 

nu har I, selv om jeres verden er så lille, ikke forstået at leve sammen som én familie, I har ikke været i 

stand til at tilbyde Mig en fælles form for tilbedelse. Det gamle Babel dømte jer til denne adskillelse af 

folkeslag og racer, men opførelsen af Mit åndelige tempel i menneskers hjerte vil befri jer fra denne 

forsoning og få jer til virkelig at elske hinanden. 

11 Tro ikke, at jeg først i sidste øjeblik har valgt denne nation til min nye manifestation. Alt var 

allerede forudset fra evigheden. Denne jord, denne race, jeres sjæle blev forberedt af Mig, ligesom 

tidspunktet for Min Tilstedeværelse også var forudbestemt af Min Vilje. 

12 Jeg besluttede at begynde mine manifestationer blandt de fattigste, blandt dem, der holdt sindet og 

ånden ren. Så lod jeg alle komme til mig, for ved mit bord er der hverken forskel eller favorisering. Mit 

ord, der blev sendt ned til dette folk, var simpelt og ydmygt i sin form, tilgængeligt for jer, men dets 

betydning, fuld af klarhed, var dyb for jeres ånd, for selv om jeg er opbevareren af al viden, udtrykker og 

manifesterer jeg mig altid enkelt og klart. Jeg er ikke et mysterium for nogen, mysteriet og 

hemmeligheden er børn af jeres uvidenhed. 

13 Er der også i denne tid en Thomas med tvivl i hjertet? Hvad forventer du ellers at se og høre for at 

kunne tro? Ønsker du, at Kristus skal blive menneske igen for at leve iblandt dig? Giv mig det legeme 

tilbage, som blev ofret på korset, som du tog fra mig, og jeg lover dig at komme tilbage som et menneske. 

Kan du gøre det? Nej. Jeg derimod fandt jer døde for lyset og troen og oprejste jer åndeligt. Du havde 

mistet din krop inde i jorden, og jeg gav dig en ny krop. Kun jeg kan udføre disse mirakler, men sandelig 

siger jeg jer, at det liv, som I tog fra Jesus på Golgatha, har spredt sig som en dug af evigt liv over hele 

menneskeheden. 

14 Derfor siger jeg jer, at I er mit tempel, den helligdom, som findes i jeres ånd, og hvor jeg søger 

jeres tilbedelse, hvor jeg ønsker, at min stemme skal finde sit ekko, hvor mit alter skal stå op, og hvor jeg 

kan bo for evigt. 

15 Al min undervisning og min lov er intet andet end en forberedelse til at komme ind i det åndelige 

liv. Hvor mange af dem, der har hørt mig i denne tid, lever allerede i det hinsides, fulde af glæde i deres 

ånd, fordi de ikke har haft nogen vanskeligheder ved deres overgang til den uendelige verden, mens mange 

mennesker, der er skeptiske i deres materialisme, smiler ironisk, når de bliver talt til om det åndelige liv. 

Men dødens time vil komme, og der vil ikke være noget hjerte, der ikke frygter, eller nogen ånd, der ikke 

skælver over for evighedens nært forestående nærvær. 

16 Vågn og bed altid, så dette liv, som vibrerer over dig og rører sig i dit væsens dybder, kan finde dig 

forberedt. 

17 Ingen anden end mig kan bevare din sjæl, for jeg er livets guddommelige manna. 

18 Menneskeheden, vågn op fra den dybe søvn du befinder dig i og se sandheden i øjnene.Hvor 

mange menneskelige drømme vil ikke blive knust i denne tid under indflydelse af Min retfærdighed. Men 

derefter vil en ny tid begynde at lyse for menneskene, hvor jeg vil åbenbare nye lys for dem, som vil 

bringe dem til kundskab om den højeste sandhed. 

19 Nye generationer og nye ånder vil komme til jorden for at opfylde en høj mission, og hvis de så på 

deres vej opdager den godhed og det eksempel, som deres forgængere har efterladt dem, vil det lykkes 

dem at få et rent frø til at spire fra deres hjerter, som vil være en velsignelse for Mine disciple i 

åndeliggørelsens og lysets tid. 

20 Folkene er blevet ramt af min retfærdighed, og det vil jeres også blive det; men sandelig siger jeg 

jer, at hvis mine disciple forbliver faste i tro og godhed, vil de ikke gå til grunde, for gennem deres bønner 

og deres kærlighedsarbejde vil de opnå tilgivelse for menneskeheden. 

21 Verden var hverken i stand til eller villig til at føle mig, så længe den var i fred, og derfor må den 

opfatte mig gennem smerte; for kun i prøvelser vender mennesket sig til Skaberen med sine anmodninger, 

husker det sin Fader og ved, hvordan det skal værdsætte hans goder og anerkende hans mirakler. 

22 Forstå: Når min retfærdighed rammer dig, beskytter min kærlighed dig samtidig. 

23 Det var nødvendigt, at menneskeheden blev ramt af åndeligt kaos, så I i denne kamp ville se de 

gaver, jeg har testamenteret til jeres ånd, komme til manifestation, og så I ville være i stand til at forstå og 

forstå min guddommelige lære. 
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24 Til jer, der har hørt Min stemme på dette tidspunkt, pålægger jeg jer at være som beskyttere, at 

være på vagt, så at denne guddommelige inspirations renhed ikke bliver vanhelliget af nogen, der ønsker at 

forvrænge den. I må ikke danne ritualer eller afgudsdyrkende kulter omkring disse åbenbaringer, for så 

ville I ikke tilbyde mig den åndelige tilbedelse, som jeg forventer af jer. 

25 Elsk Mig i din næste og bed med ånden, kun dette kræver Jeg af dig, og hvis du følger disse 

instruktioner, vil du tilbyde Mig fuldkommen tilbedelse gennem dine gerninger. 

26 Lad ingen, der kalder sig discipel af denne åndelige lære, klage til Faderen over at være fattig i sit 

materielle liv og mangle mange af de bekvemmeligheder, som andre har i overflod, eller over at lide af 

nød og afsavn. Disse klager er født af den materielle natur, der som bekendt kun har én eksistens. Din ånd 

har ingen ret til at tale sådan til sin Fader, ej heller til at vise sig utilfreds eller brokke sig over sin egen 

skæbne, for alle sjæle har gennemgået hele stigen af oplevelser, fornøjelser og menneskelige 

tilfredsstillelser på deres lange udviklingsrejse over jorden. 

27 Sjælenes åndeliggørelse er for længst begyndt; denne smerte og fattigdom, som jeres hjerter 

nægter at udholde og lide, hjælper jer til at opnå den. Ethvert åndeligt og materielt gode har en betydning, 

som du må erkende, så du ikke benægter værdien af det ene eller det andet. 

28 Den gode åndeligist vil være den, der på trods af al fattigdom i materielle goder føler sig rig og 

lykkelig som en Herre, fordi han ved, at hans Fader elsker ham, at han har brødre at elske, og at verdens 

skatte er sekundære i forhold til åndens rigdom. En god spiritualist vil også være en person, der som ejer 

af materielle goder ved, hvordan han skal bruge dem til gode formål og bruger dem som midler, som Gud 

har givet ham til at opfylde en vigtig mission på jorden. 

29 Det er ikke nødvendigt at være fattig, foragtet eller elendig for at blive regnet blandt dem, der 

følger mig, ligesom det heller ikke er nødvendigt at være blandt dem, der lider, for at blive elsket af mig. I 

sandhed siger jeg jer, at I i henhold til min vilje altid skal være stærke, sunde og ejere af alt det, jeg har 

skabt til jer. 

30 Hvornår vil I vide, hvordan I kan være ejere af jeres arv, hvordan I kan værdsætte enhver nåde og 

give alting sin rette plads i livet? 

31 Se, hvor langt folk er kommet væk fra sandhedens vej; men i Min almagt står alle midler til 

rådighed for at få dem til at vende tilbage til den. Jeg vil udføre dette arbejde på én dag, men ikke på en 

dag som den dag, som solen bestemmer ved sit lysets gang over jorden, men på en åndelig dag, som vil 

blive overskygget af lyset fra Min Guddommelige Ånd, og hvor Jeg, den gode hyrde, vil fortsætte med at 

vogte jeres skridt på den lange pilgrimsvej. Tror du ikke, at det sårer Min Ånd som Fader, når du afviger 

fra den vej, som Jeg har markeret for dig med blod som et bevis på Min uendelige kærlighed? Vend 

tilbage, vend tilbage til stien, kære får, for på den vil I nå fredens forhindring. 

32 Kom til mig, menneskeflokke, men kom samlet! Der må hverken være splittelse eller splid blandt 

mit folk, for I skal være et eksempel på broderskab og enhed for verden. 

33 "Jeg har mere at give jer, end I beder mig om", har jeg ofte sagt til jer, og jeg spørger jer: Tror I, at 

de ånder, der først beboede jorden, allerede kunne forestille sig alle de naturens vidundere, der omgav dem 

i deres jordiske tilværelse? Disse væsener var ivrige efter at vide, skabe, erkende og have en fri vilje, men 

de havde aldrig forestillet sig, at dette liv indeholdt en sådan herlighed. 

34 Nu hvor I har levet (i lang tid) i denne verden, som I har forvandlet fra et paradis til en tåredal, 

ønsker I at vende tilbage til det åndelige liv, og I beder Mig om, at der ikke må mangle lys og fred for jeres 

ånd i dette hinsides, uden at tænke på, at Jeg ikke kun vil give jer dette, men også vil åbenbare jer mange 

mysterier og vise jer Livets Kilde, hvorfra I åndeligt vil se, forstå og elske jeres Faders arbejde. Så vil du 

forstå, at den materielle skabelse med alle dens fuldkommenheder kun er en afspejling eller et symbol på 

det herlige og evige åndelige liv. 

35 I dag beder I mig kun om lidt fred og en gnist af lys; men når I en dag ser jer selv omgivet af 

åndeligt livs glans, efter at I har forladt jeres krop i jordens skød, vil I huske, at jeg sagde til jer på jorden: 

"Faderen har mere at give sine børn end det, de beder ham om". Men glem ikke, at du må klatre op ad 

himmelstigen, der fører ånden til det fuldkomne plan, og at det er din indsats og din kærlighed, der vil føre 

dig til toppen, hvor dine fortjenester vil gøre dig værdig til den høje belønning, som jeg lover dig. 

36 Mit lys skinner i stemmebærerens tankeorgan og bliver til det menneskelige ord. Ustyrlig er 

"halsen" på disse forståelsesorganer, ved hjælp af hvilke jeg taler til menneskene, deres hjerter er hårde og 
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deres læber klodsede; men når mit lys berører dem, når min lysstråle når deres sind, er de sætninger, de 

siger, himmelsk føde for dem, der hungrer efter kærlighed og sandhed, er balsam og trøst for dem, der 

kommer gennemboret af lidelse, og er en bog med guddommeligt lys for dem, der elsker visdom. 

37 Spis og drik, siger jeg til jeres ånd; i denne tid er der brød og vin på bordet: brødet er mit ord, og 

vinen er dets åndelige indhold. 

38 Spis og drik, for fra slutningen af 1950 vil I ikke længere høre dette ord. Udnyt disse år, hvor I 

stadig modtager Min manifestation, for når timen kommer, vil I ikke høre Mig igen på denne måde, og I 

vil græde bittert i forsøget på at overtale Mig til at give jer endnu en periode med undervisning; men Jeg 

fortæller jer det på forhånd: Hvis en konges ord ikke kan tages tilbage, så tænk, hvor meget mere det 

gælder for en Guds ord! 

39 Min vilje skal ske, for hurtigere ville det kongelige himmellegeme ophøre med at skinne eller 

himlen og jorden forgå, end at Min vilje ophører med at ske. 

40 Du vil have meget at gøre, efter at jeg har taget mit ord fra dig. Alt det, du ikke har gjort nu eller 

ikke kunne gøre, skal du gøre i de dage. 

41 Jeres trængende brødre vil søge jer, og I skal ikke gemme jer. Dit hjerte skal være en kilde til 

velgørenhed og medfølelse for de trængende, og du skal søge Mig i dit sinds højeste rige, hvor du vil 

modtage guddommelige inspirationer. 

42 Du vil ikke være fri for prøvelser, men de vil tjene til at styrke din ånd og vise folk med ringe tro 

din overgivelse (til Guds vilje) og dit åndelige løft. 

43 Salige er de, der følger min vilje med mildhed og underkastelse, for i dem vil fredens, visdommens 

og åndeliggørelsens gaver være. 

44 I dag søger jeg dem, der ikke har forstået meningen med livet, dem, der ikke ved, hvad sandheden 

er, de svage, der fejler i enhver virksomhed, i ethvert projekt, i ethvert skridt. Og jeg siger til dem: Kom og 

hør dette ord, og du vil føle dig styrket som du aldrig før har været det. Troen vil give dig uovervindelig 

styrke, og viden om Min Lære vil give dig et lys, der aldrig vil slukke. 

45 Ingen af dem, der vågner op på denne måde, vil synke ned i sløvhed igen eller stoppe på 

udviklingens vej. Den, der ser dette lys, vil kunne sige, at Min stemme altid har kaldt ham, og at Mit 

nærvær har åbenbaret sig for ham på hvert skridt på livets vej, så han aldrig mere, heller ikke i et kritisk 

øjeblik, kan hævde, at han har manglet lyset. 

46 Salige er de, der uden frygt for verden stræber efter at bringe dette lys til deres brødre og derved 

spreder sandheden og sår fred. De vil genkende den vej, der fører til himmeriges rige. 

47 Viljefriheden, som I ofte har brugt til at gå en forkert vej, vil blive ramt af Min retfærdighed; men 

den tid vil komme, hvor I vil nyde denne gave fuldt ud, og den vil tjene jer til kun at gøre gerninger, der er 

jeres Fader værdig. 

48 Mængder, hav tro på Mig, og der vil ikke være nogen storm, der vil sprede jer. For dyden beskytter 

dem, der hæver deres tanker til himlens højder. 

49 I det hinsides har jeg et hjem (til jer); at bo der vil være som at læse en bog fuld af uudtømmelige 

vidundere for ånden. Så længe I er gæster på jorden, skal I leve så godt, som I kan, og altid adlyde min 

lovs bud. Vær ren og stræb efter fuldkommenhed, skønhed og godhed; vær nyttig for din næste. På denne 

måde vil I samle de værdier, som, når I løsriver jer fra materien, vil ledsage jeres sjæl i overgangen til 

evigheden. 

50 Bliv opmærksom på dine gaver, opdag dine kræfter, opdag dine evner, forstå din mission, og gå så 

uden hastværk ad stien, indtil du når frem til det sted, hvor Min kærlighed som Fader venter på dig for at 

give dig din belønning. 

51 Nu, hvor menneskemængderne begærer Mit Ord, som de gjorde i den Anden Tidsalder, er der 

nogle sjæle blandt dem, som har hørt Mit Ord i begge tidsaldre. Det kan virke anderledes for dem i sin 

form, i sin ordlyd, når de sammenligner det med det, som jeg gav gennem Jesu mund; men sandelig, siger 

jeg jer, dets betydning er den samme og vil aldrig ændre sig. Mit ord viser dig den vej, som jeg altid har 

tilbudt dig - en vej, som jeg ønsker, at din ånd skal skinne gennem det lys, som din Mester sender ud. 

52 Dit livs sædvanlige forløb vil pludselig blive pisket af kraftige storme, men bagefter, i 

uendeligheden, vil lyset fra en stjerne skinne, hvis stråler vil give den fred, det lys og den ro, som den 

inkarnerede ånd har brug for for at kunne tænke over evigheden. 
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53 Føl mit nærvær, jeg er tæt, meget tæt på menneskehedens hjerte. Jeg taler til det, så det kan vågne 

op fra sin dybe søvn, og jeg oplyser bestandigt ethvert væsens vej, så det kan begive sig ud i begæret efter 

min barmhjertighed. 

54 Mine manifestationer og mine beviser blandt mennesker vil være så klare og strålende på den tid, 

at de vil udbryde: "Det er Herren!" Ligesom i de dage, da jeg gik på jorden som menneske, udbrød 

menneskene undrende over mine store gerninger: "Han er Guds Søn!" 

55 Igen vil de stumme tale, de blinde vil se, de lamme vil gå, og de døde vil genopstå. Disse mirakler 

vil ske for nogle i det åndelige og for andre også i det materielle, jeg vil forbløffe videnskabsfolk, og når 

de spørger dem, der har oplevet så store mirakler, hvordan de har opnået dette, vil de hver gang svare dem, 

at det var gennem bøn og tro. 

56 Rygterne om alle disse mirakler og de håndgribelige vidnesbyrd om deres sandhed vil blive kendt 

fra alle dele af verden, både i de store byer og i de små landsbyer. Så vil de forhærdede hjerter hos dem, 

der er ufølsomme over for åndelige manifestationer, begynde at føle Mit nærvær, indtil det øjeblik 

kommer, hvor et skrig af tro og jubel bryder ud af deres hjerter, fordi de forstår, at Kristus er vendt tilbage 

til menneskeheden, og at Han er til stede i hvert eneste hjerte. 

57 Jeg har givet mig selv til kende gennem jeres forståelsesorgan for at testamentere jer bogen med 

mine budskaber og mine guddommelige åbenbaringer, som I skal sende til menneskeheden på rette 

tidspunkt. For i dette himmelske budskab, som jeg sender til verden gennem jeres mellemkomst, vil 

menneskene kunne finde forklaringen på mange mysterier, som de ikke har kunnet forstå. 

58 Gå ikke ud som ambassadører for Min lære, hvis I ikke har forstået den klart, og hvis I ikke kan 

vidne om kærlighed til jeres medmennesker gennem jeres gerninger, for så vil I ikke bære god frugt. I ville 

være som de disciple, der beder for fred i nationerne, men som ikke er i stand til at skabe fred i deres eget 

hjem. 

59 Det er en vanskelig opgave for de skarer, der har hørt Herrens ord i den tredje æra, for de skal bære 

dette budskab i deres hjerter med den renhed, som jeg har givet det, for deres lys skal være for 

menneskeheden som den stjerne i Østen, der førte stjernekiggere og hyrder ind til deres Herres nærvær. 

60 Sluk din tørst med det krystalklare vand fra denne uudtømmelige kilde; dets friskhed vil hjælpe dig 

til at bære dit kors med tålmodighed og forståelse. 

61 Jeg er det liv, der hele tiden åbenbarer sig for jeres ånd; men husk: ligesom I bærer livet i jer, går 

døden, der sætter en stopper for menneskenes færden på jorden, ved siden af ethvert menneskeligt væsen. 

62 Det er det, Mesteren fortæller dig, så du ikke lader timerne, dagene og årene gå forbi uden at skabe 

noget, som din ånd kan høste i morgen, når timen kommer, hvor den skal aflevere sin høst. 

63 Der er brug for stor tro, mod og sindstilstand i denne dommens tid for ikke at bukke under i de 

store prøvelser. Det er det, som jeg ønsker at sprede på jorden med Min undervisning for at nære 

menneskehedens håb. Dommens tid er kommet, og hvis du vidste hvordan du skal observere, ville du se 

lyset opstå midt i smerte og synd. 

64 Materielle og åndelige kræfter driver menneskeheden, de taler alle om dom, og de får det tunge og 

uuddannede menneske til at skælve lige så meget som de foruroliger videnskabsmanden. 

65 De legioner af sjæle, der vandrer formålsløst rundt i verden og på forskellige måder banker på 

folks hjerter, er ofte stemmer, der ønsker at fortælle jer, at I skal vågne op, åbne jeres øjne for 

virkeligheden, angre jeres fejltagelser og forny jer selv, så I senere, når I forlader jeres krop i jordens skød, 

ikke behøver at græde, som de gjorde, over jeres ensomhed, jeres uvidenhed og jeres materialisme. Se 

heri, hvordan lyset udspringer selv fra mørket, for intet blad fra træet bevæger sig uden Min vilje; på 

samme måde vil de åndelige manifestationer, som vokser dag for dag, til sidst oversvømme menneskene 

på en sådan måde, at de til sidst vil overvinde menneskehedens skepsis. 

66 Kristus, som fik de jordbundne sjæle til at forlade de besatte, og som manifesterede sin 

guddommelige magt gennem deres lydighed mod ham, har altid været i Faderen, og derfra befaler han og 

udfører sin vilje i hvert af disse væsener. Han bruger nogle menneskers lys og nogle gange endda andres 

forvirring til at gennemføre sine kloge råd i sine elskede børns skæbne. 

Min fred være med jer! 



U  88 

37 

Instruktion 88  
1 Hvor dejlig er ikke fuglenes sang og blomsternes duft for Mig; men sandelig, siger Jeg jer, Min 

Ånd er mere glad for jeres bøn, når den kommer til Mig indhyllet i højere tanker og med faste beslutninger 

om at forbedre sig. 

2 I tvivler på at opnå en fugls uskyld eller en blomsts skønhed, fordi I kun bedømmer jer selv ud fra 

jeres dårlige tøj eller en eller anden fysisk fejl i jeres kropslige skal; men I ser ikke ånden, dette væsen, der 

er udstyret med skønhed og himmelsk nåde. Ånden er lys, intelligens, kærlighed, visdom, harmoni, 

evighed, og alt dette mangler fuglene og blomsterne. Søg åndens skønhed, den vil være i dig som et spejl, 

der trofast afspejler Skaberens ansigt. Stræb ikke så meget efter din ydre skønhed, selv om jeg siger til dig, 

at du ikke skal forsømme noget af dit væsen. 

3 Kroppens renhed er ikke i modstrid med åndelighed, men glem ikke, at ånden kommer før 

kroppen. Husk, at jeg har sagt det til dig før: Hold beholderen ren ude og inde. 

4 Hvis nogen skulle mene, at Mit ord er alt for simpelt til at komme fra Gud, siger Jeg til ham, at han 

skal huske på, at det er de simple og uuddannede, der er kommet for at høre Mig, og Jeg må tale til dem på 

en sådan måde, at de forstår Mig. Men hvis I ønsker dybere ideer og forklaringer, siger jeg til alle dem, der 

har vurderet Min manifestation som værende dårlig, at de skal forberede sig indvendigt og forbinde sig 

med Min Guddommelighed fra ånd til ånd, hvilket er det, jeg forventer af folk. Så vil de blive så dybt 

inspireret, at de bliver nødt til at bede Mig om ikke at tale til dem i sådanne vendinger, som kun Gud kan 

forstå. Igen siger jeg til jer, som i den anden æra: "Jeg har givet jer jordiske lærdomme, og I tror ikke. 

Hvordan kan I tro, når jeg har givet jer de himmelske? 

5 Når hjertet har en god tro og sindet er fri for fordomme og uklare ideer, værdsætter man livet 

bedre, og sandheden ses med større klarhed. På den anden side, når der er tvivl eller forfængelighed i 

hjertet og fejl i sindet, virker alting uklart, og selv lyset virker som mørke. 

6 Søg sandheden, den er livet, men søg den med kærlighed, med ydmyghed, med udholdenhed og 

med tro. 

7 Tro ikke, at jeg føler mig såret, hvis nogen ikke tror på min tilstedeværelse ved denne 

manifestation, for intet vil påvirke min sandhed. Hvor mange mennesker har ikke tvivlet på eksistensen af 

et guddommeligt væsen, der har skabt alle universets vidundere, og alligevel er solen ikke holdt op med at 

give dem sit lys på grund af det. 

8 Hvor mange tvivlsomme veje og hvor mange overflødige rigdomme måtte du ikke efterlade for at 

følge dette spor! Men hvor hurtigt følte du ikke fred og styrke som kompensation for din afkald. Årsagen 

er, at I ikke kunne tilhøre Mine ambassadører, hvis I ikke havde ændret jeres liv på forhånd. 

9 Det er troens lamper, der oplyser verden, og jeg ønsker, at I skal være bærere af dette lys. Åh, hvis 

du bare forstod, at du med tro og gode gerninger kunne opnå alt! 

10 Oplagre "våben", fordi de dårlige tider nærmer sig. Se, hvordan ondskaben har båret frugt i verden. 

Over så megen uorden og forvirring skinner lyset fra Min Ånd klart og gennemtrænger alle jordens folk. 

Intet vil kunne skjule mit lys. Se, hvordan jeg hjemsøger menneskers ånd ved hver eneste vending og viser 

dem sandheden som en sikker vej. 

11 Det er nødvendigt, at du ved, at dette liv er blevet dig givet for at din ånd kan få held til at tage et 

skridt fremad på stigen af perfektion og fremskridt. Men det er ikke nok for ånden at kende disse 

lærdomme, hvis den ikke finder gehør, når den forsøger at åbenbare dem for kødet. 

12 På nuværende tidspunkt er hjerterne tørre marker, hvor Ånden ikke kunne lade sit frø spire, og 

derfor, fordi jeg for længe siden vidste, at menneskeheden ville nå dette niveau af materialisme, gav jeg jer 

løftet om at vende tilbage - et løfte, som jeg i øjeblikket opfylder blandt mennesker. 

13 Jeg er kommet som den Guddommelige Sædemand for at søge jeres sjæl, der er fortabt i syndens 

skygge, for at lægge kærlighedens frø i den på ny og for at bede den om at så og pleje det i det hjerte, der 

er blevet betroet til den. 

14 Se, hvordan I er forfærdet over de nyheder, I modtager fra de nationer, der er i krig, og som har 

fået jer til at bede. Og jeg siger jer, at det er godt, at I beder, men derudover må I stræbe efter, at freden 

også må komme ind i jeres hjerte, så kærlighed og barmhjertighed kan strømme ud af det, hvis I ønsker at 

dele disse gaver med nogen. 
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15 I dag har I til opgave at skabe fred mellem mennesker, at bringe dem til forsoning, at opmuntre 

dem til at elske hinanden, for bag denne sublime mission ligger en gammel gæld, som I skylder jeres Herre 

og jeres brødre fra de forskellige folkeslag på jorden. Hvem ved, hvad han såede i tidligere tider? Hvem 

kender hans værker i tidligere liv? 

16 Den intuitive viden, som din ånd lod strømme ind i dit kød, var ikke nok til at få dig til at få 

mistanke og dermed acceptere din opgave med at reparere. Jeg var nødt til at menneskeliggøre Mig selv og 

gøre Min stemme hørbar for jer gennem mennesker for at lade jer klart erkende alt det, som I absolut 

ønskede at betragte som en hemmelighed, og som er lige så naturligt som det er for kroppen at blive født, 

vokse og dø. 

17 Hvis jeres videnskab gradvist afslører jer de dybe mysterier i menneskelivet - hvorfor skulle en 

højere videnskab, som Min Guddommelige Visdom, så ikke have oplyst jer med viden om det Åndelige og 

Evige Liv? 

18 Jeg har begyndt med at fortælle Dem, hvem De har været, og hvem De er, for at give Dem en idé 

om, hvem De vil være bagefter. 

19 "Voks og mangfoldiggør jer" sagde jeg til mennesket, da jeg lod det komme på jorden. Jeg talte 

lignende ord til din ånd, da jeg fik den til at stige op til livets lys. 

20 Nu hvor du kender dette, hvem kan så vide, hvor langt sjælen kan nå i sin opadgående udvikling? 

Hvem af jer kan forestille sig, hvor langt de er nået i deres perfektion, som er kommet meget tæt på Mig? 

21 Sjælen er som et frø, som jeg har lagt i hvert eneste menneske. Elsk den, lad den vokse, værn om 

den; den vil udvikle sig i dig og mangedobles i dyder og fuldkommenheder, som vil tjene din lykke og 

forherligelsen af ham, der gav dig eksistens. 

22 Jeg tager imod din hyldest af kærlighed og velsigner dig. Der kommer også dem, der beder mig om 

en løsning på deres problemer på jorden, dem, der er trætte af materielle behov og har mistet sjælens fred. 

De kommer alle med en masse problemer i deres hjerter. Men når de føler Mit nærvær, glemmer de deres 

sorg, fordi de indser, at den bedste helbredende balsam er indeholdt i det guddommelige ord. Jeg tager 

imod hver enkelt af deres tilbud, som for nogle er tro og for andre er kærlighed. 

23 Her har I Mig som Fader og Mester. Jeg kommer i ånd, men tvivler ikke på min tilstedeværelse, 

fordi jeres menneskelige øjne ikke kan se mig. 

24 Fra perfektion stiger Jeg ned på den åndelige udviklingsstige, som blev vist til Jakob i en 

åbenbaring, så at Min stemme kunne høres på alle eksistensplan. 

25 For at menneskeheden kan være sikker på, at jeg taler åndeligt til den, og at det er min himmelske 

stemme, der udgyder sin lære til jeres ånd, har jeg givet mig selv til kende gennem uvidende og simple 

menneskers sindets organ og har således meddelt jer min dialog mellem ånder. 

26 Dette budskab er beregnet til hele menneskeheden, men nu betror jeg det til dette folk, så det kan 

nå ud til nationer, folk og provinser som budbringer for sin Mester. Det er det lys, der vil få mennesker til 

ikke at gå blindt frem mod kampens tider. 

27 Verden skal ikke forvente en ny Messias. Da jeg lovede at komme igen, gav jeg jer også at forstå, 

at mit komme ville være åndeligt; men menneskene har aldrig vidst, hvordan de skulle forberede sig på at 

modtage mig. 

28 Dengang tvivlede folk på, at Gud kunne være skjult i Jesus, som de anså for at være et menneske 

som alle andre og lige så elendig som alle andre. Men i lyset af Kristi kraftfulde gerninger kom folk senere 

til at tro, at Guds ord var i dette menneske, som blev født, voksede op og døde i verden. Men i den 

nuværende tid ville mange mennesker kun acceptere mit komme, hvis jeg var et menneske, som jeg var i 

den anden æra. Beviset for, at jeg kommer i Ånden og således gør mig selv kendt for menneskeheden, vil 

ikke blive anerkendt af alle, på trods af vidnesbyrdene, for materialismen vil være som et mørkt bind for 

øjnene på nogle af dem. 

29 Hvor mange vil ikke gerne se Kristus lide endnu en gang på jorden og modtage et mirakel fra ham, 

tro på hans tilstedeværelse eller eksistens. Men sandelig siger jeg jer, der vil ikke mere være en krybbe på 

denne jord, hvor jeg bliver født som menneske, og der vil ikke mere være en Golgata, hvor jeg skal dø. Nu 

vil alle, der stiger op til det sande liv, føle Mig født i deres hjerter, ligesom alle, der stædigt holder fast i  

synden, vil føle Mig dø i deres hjerter. 
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30 Overfør alt det, som Jesus gjorde på det tidspunkt, fra det materielle til det åndelige og fra det 

menneskelige til det guddommelige, og du vil have hans lidelse til stede i dit liv. 

31 Nogle af dem, der havde ventet mig ivrigt, følte ikke mit nærvær i det øjeblik, jeg kom til dem, 

fordi de havde en forudfattet forestilling om karakteren af mit komme, og denne forestilling svarede ikke 

til virkeligheden. Da jeg præsenterede mig for dette folk her, ventede de på mig med et forvarsel, som var 

deres ånds intuitive fornemmelse; men de havde aldrig besluttet sig for en bestemt form for min ankomst. 

Således skete det, at da Elias, Forløberen, fortalte dem Mit Ord - og manifesterede sig selv gennem sindets 

organ hos den, der var udvalgt blandt de første kaldede på den tid - og inspirerede disse vidner til de første 

manifestationer til at forberede sig indvendigt, blev de fyldt med glæde og tro, fordi de følte, at Herren 

kom til folket, og at formen for hans fremtræden var i harmoni med det, som de første tiders profeter 

havde proklameret, og det, som Mesteren senere lovede. 

32 Elskede disciple, I, som har hørt Min stemme mange gange i den tid, hvor Jeg har forkyndt den 

gennem det menneskelige intellektorgan - genopfrisk jer selv med den instruktion, Jeg giver jer, for i 

morgen skal I forklare den til jeres medmennesker. 

33 Når jeg lejlighedsvis gentager den samme lektion for dig, så bemærk, at jeg altid giver den til dig i 

en anden form, så du kan forstå den bedre. 

34 I er alle lysets børn, for I er født af mig; men mens nogle af jer har holdt fast i godhed og sørget 

for, at jeres lys ikke bliver svækket, er der andre, der har forvildet sig ind på forkerte veje, som fører 

sjælen ind i mørket. De lavere lidenskaber, egoisme, arrogance, materialisme, uvidenhed og enhver form 

for last er de mørke kræfter, der slører fornuften, kvæler sanserne og fører mennesket væk fra den vej, som 

deres samvittighed viser. 

35 Hvor enormt mange sjæle er ikke afveget fra Mine veje og har set deres indre lys slukket. Men den 

time vil komme, hvor de selv vil begive sig ud for at søge efter mit klare lys, fordi de er trætte af at vandre 

rundt i mørket. 

36 Fra Min Ånd skyder lysglimt ud i uendelige mængder, gnister, der sætter sig i hvert enkelt af Mine 

børn som den manna, der gav næring til folket i ørkenen. 

37 Alt det, som I ser ske i denne tid, både i det åndelige og det materielle, er allerede blevet 

annonceret. 

38 Der var mennesker i tidligere tider, der forudsagde alt det, som menneskeheden oplevede på det 

tidspunkt. Disse mennesker var mine profeter, lysets børn, som formanede folkeslagene, så de kunne lede 

deres skridt ind på det godes vej. Disse profeter forudsagde mørket med trængsel og ødelæggelse som 

følge af menneskehedens ligegyldighed over for deres Herres kald. 

39 Nu kan I, som føler jer uværdige for Min nåde, spørge jer selv: "Hvordan kan det være, at der har 

været mennesker, som Gud har vist sit lys for, og som Han har ladet sin stemme høre, når Han har givet 

dem sine budskaber, og at Han på den anden side har skjult sig for de fleste af sine børn?" Hertil svarer jeg 

jer, at de mennesker, der har været i stand til at forbinde sig med Min Ånd, ikke har haft noget 

privilegium. De har blot sørget for at holde deres ånds lys rent for at lade Guds tanker og inspiration 

afspejle sig i deres sind. 

40 Sagde jeg ikke gennem munden på en af disse oplyste til jer, at der ville komme en tid, hvor alle 

øjne ville se mig? Nu fortæller jeg jer, at den tid vil komme, når mennesker forbereder deres sind til at føle 

mit nærvær. Hvor er nogle få privilegier, når det er gaver, der tilhører alle ånder? 

41 Ligesom I har oplevet, at jeres menneskelige videnskab var i stand til at forvandle menneskers liv, 

vil I også opleve, hvordan Min lære vil forvandle jeres tilværelse på kort tid. 

42 Fornuft, retfærdighed og kærlighed vil indtage deres plads i hjertet hos dem, der har forsøgt at leve 

uden dyd, selv om den er det væsentligste indhold og den væsentligste eksistensberettigelse, både for 

ånden og for kroppen. 

43 Men når menneskene først lever i sandheden, vil I se en ny tilbedelse af Gud springe ud af 

menneskenes hjerter, fuld af enkelhed og åndelighed. Religiøs fanatisme, fordomme og afgudsdyrkelse vil 

falde og blive tilintetgjort i lyset af sandheden, som enhver samvittighed vil udstråle. 

44 Folk vil være store i dyd og ydmyge over for min vilje og min lov, og de, der troede, at de var 

guder på jorden, fordi de kun søgte jordisk magt og foragtede åndens skatte, vil skulle gå igennem 

alvorlige prøvelser. 
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45 Arbejd sammen med mig, for jeg vil lade alle deltage i mit arbejde, og på den måde vil I til sidst se 

alt det, som jeg har meddelt jer, gå i opfyldelse. 

46 Giv mig et sted at bo i din ånd. Forstå, at jeg leder efter det uforgængelige tempel, som I skal 

bygge for mig her. Jeg ønsker at leve i dit hjerte og gøre mit nærvær mærkbart i hver eneste af dine 

gerninger, og jeg længes efter at din tros uudslukkelige lampe brænder i dette helligdom. 

47 Disciple i den tredje æra: Foren jer alle i Mit ord, så I er rustet til at sprede Min lære i det øjeblik, 

hvor I skal af sted for at sprede den. 

48 Dit ansvar over for mig og over for din næste er umådeligt stort. Få sandheden til at skinne, lev for 

den og dø for den, hvis det er nødvendigt. 

49 Husk, at jeres Faders kærlighed blev menneske i Jesus, og at hans liv var viet til at forkynde og 

forsvare sandheden. Tag jeres Mester som et eksempel, men hvis I føler jer for svage til at følge mine 

skridt, så lad Mig træde ind i jeres hjerte og bo i det, og Jeg forsikrer jer om, at Min tilstedeværelse vil 

styrke jer i kampen. 

50 Hvorfor er du bange for ikke at være nyttig? Vend jeres øjne mod fortiden og tænk på, at selv om 

der i den anden æra var mænd i Judæa, der blev anset for kloge, og andre, der pralede af at være rene af 

hjertet, valgte jeg hverken den ene eller den anden til at danne mit apostolske korps. Der var tolv fattige, 

uuddannede, enkle og ydmyge mænd, som lyttede til mit kald, da jeg sagde til dem: "Kom og følg mig." 

51 Nu siger jeg jer, at jeg ikke bruger de lærde eller de retfærdige, men de ydmyge, dem der hungrer 

efter fred, kærlighed og lys. Gå derfor ud på jordens veje uden at frygte, at menneskene vil krone dig med 

torne på grund af deres utaknemmelighed, deres hån og hårdhed, og stol på, at den tid vil komme, hvor de 

vil forstå det budskab, du har bragt dem. 

52 Tilgiv de fornærmelser, som mennesker kan gøre mod jer, og sig med mine ord på korset: "Fader, 

tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør", og husk, at mennesker bærer et så tungt kors og en så smertefuld 

krone, som ingen af jer kan forestille sig. 

53 Bær i dit ord såvel som i dit blik og i dit hjerte den daggry, der varsler en tid med retfærdighed for 

dem, der lider. 

54 Tidligere var dit hjerte en grav, hvor du opbevarede Mit Navn som noget uden liv. I dag er denne 

grav blevet omdannet til et alter, hvor troens fakkel brænder. Hvorfor skulle dette alter ikke i morgen blive 

omdannet til en åndelig stige, som du stiger op ad, så alle dem, du har frelst, kommer til mig? 

55 Tiden for jeres forkyndelse nærmer sig, og når I går ind i den forberedt, som det er Min vilje, vil I 

blive overrasket over at høre jer selv tale om begivenheder, som I aldrig har oplevet, tænkt eller hørt om. 

56 Alt dette vil ske, når dine skridt på det sande livs vej begynder at blive sikre, og du vil for 

øjeblikke føle, at du er i Guds rige. 

57 Jeg ser, at så mange af Mine disciple er besjælet af håb, og de tror fuldt og fast på, at Min 

kærligheds kraft og sandhedens overbevisende kraft skal forvandle menneskeheden. 

58 Andre er imidlertid skeptiske, fordi de ikke forstår den verden, som jeg i øjeblikket fortæller jer 

om - med mennesker og nationer, der elsker hinanden, og med en menneskehed, der forstår at tilbede sin 

Herre åndeligt, uden selvbedrag. 

59 Hvis du tror på mig, kan du stole på, at min magt er uendeligt meget større end menneskets synd, 

og at mennesket og dets liv derfor må forandre sig, så snart synden viger for sandhedens og 

retfærdighedens lys. 

60 Kan du forestille dig livet i denne verden, når folk først gør Guds vilje? 

61 Tænk, tænk på alt dette, så ønsket om at denne tid kan komme gradvist i jeres hjerter, selv om det 

ikke er jer, der oplever den, men kommende generationers børn. 

62 Jeg siger endnu en gang, at I ikke må vige tilbage for konfrontationer. Fortæl derfor dine 

medmennesker med den største selvfølgelighed, at Herren er kommet til dig. 

63 Fortæl dem, at han, der døde på korset, var Jesus, det legeme, som Kristus skjulte sig i, det levende 

tempel, hvori Guds ord boede; men at Kristus, den guddommelige kærlighed, lever og kommer i Ånden til 

sine børn for at lære dem den vej, der vil føre dem ind i hans åndelige rige. 

64 Hvis de spørger dig, hvor jeg var, indtil Min Kommende Time kom, så fortæl dem, at jeg har været 

i alle ånder og ventet på, at menneskenes hjerter ville ønske mig og at deres stemme ville kalde på mig. 
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65 Ja, folkens, I skal tale; I skal tale, så de døve kan høre, og I skal fortælle alle, at jeg ikke kom i dag 

som menneske, og at det er derfor, at den skønne Maria ikke kom til jorden på dette tidspunkt for at tjene 

mig som Moder. Hvis du bliver spurgt om hende, så sig, at hendes Ånd bor i den Eviges Helligdom, 

hvorfra hun sender stråler af sin uendelige moderlige kærlighed til alle sine børn. 

66 Jeg læser i jeres hjerte, og mens nogle siger, at det ikke er muligt for mig at komme til jer, fordi 

jeres synder gør jer uværdige for så stor en nåde, mener andre, at netop disse overtrædelser er grunden til, 

at jeg er til stede blandt jer. Det er glædeligt for Mig, at du tænker over det, og at du ikke skødesløst 

forbigår Mit Ord, for det afhænger af din fordybelse og dit studium, om du kommer videre. 

67 Har I bemærket, hvordan jeg har læst jeres hjerter? Derfor siger jeg jer, at vipperne er længere væk 

fra jeres øjne, end mit nærvær er fra jer. Derfor skal den, der skammer sig over sine synder, vide, at jeg er 

tilgivelse, og rense sig ved mit ord. 

68 Værdsæt værdien af hver enkelt af mine belæringer, lyt opmærksomt til mig, vågn op. Vær 

opmærksom på, at jeg har angivet år 1950 som året for min afrejse. Men ønsker I, at jeg skal afslutte mit 

ord før det tidspunkt på grund af jeres mangel på kærlighed og interesse for det? Dette år nærmer sig 

allerede, og hvad vil du tilbyde mig til den tid? Vil I igen fornægte mig og korsfæste mig? Vågn og bed, 

og når den time kommer, vil du være stærk. 

69 Hvis jeg trak mit ord tilbage før den tid, jeg har fastsat, ville I have grund til at føle jer 

forældreløse. Men hvis jeg afslutter den i 1950, vil I ikke kunne retfærdiggøre nogen utilfredshed, da I har 

modtaget alt i min manifestationstid. 

70 Ve dem, der glemmer mit ord, selv om de har hørt det, for de vil udgyde tårer i begær efter deres 

Herre og vil kun finde falske kristus'er på deres vej, som vil vise sig at tale til dem på samme måde, som 

jeg har givet mig selv til kende, men med et ord uden livets essens og uden sandhed, som vil bringe dem i 

forvirring. Ville du ikke finde det smertefuldt, hvis et falsk lys fik dig til at miste den vej, som Mit Ord har 

banet for dig med så megen kærlighed? Det er derfor, at jeg ofte taler til jer, så I kan forblive fulde af mit 

ord og genkende dets essens. 

71 I er alle syndere, men jeg har modtaget jer som disciple. Thi alt har jeg lært, og alt har jeg hørt, og 

alt har jeg hørt, og menneskenes klager er kommet til mig. Med den samme kærlighed modtager jeg den 

rige gnier, den magtfulde, monarken, herskeren såvel som brodermorderen eller den onde, den ydmyge 

såvel som den retfærdighedssultne, og jeg tager hensyn til deres behov. Jeg har besvaret alle deres bønner 

uden nogensinde at stoppe op for at dømme deres religion eller trosretning, for også dette hører til den 

viljens frihed, som enhver ånd er udstyret med. 

72 Derfor sender jeg mit lys til alle, for alle, der elsker deres religion eller værner om et åndeligt 

ideal, er på jagt efter sandhed og evighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 89  
1 Du har båret dit kors på ryggen; livets problemer har været som en byrde på din sjæl, men det 

åndelige kors, som findes i din skæbne, har du endnu ikke taget op for at følge mig. 

2 Tiden er inde til, at folk rejser sig for at leve deres åndelige lidenskab mere og mere ud i livet og 

tage deres kors på sig. 

3 Det ordsprog, som jeg lærte jer, og som jeg beseglede med mit blod på Golgatha: "Elsk hinanden", 

vil i sidste ende blomstre i menneskehedens hjerte. 

4 Min kærlighed til jer kunne ikke tillade, at I gik tabt, og derfor gav jeg jer et ord med evig værdi i 

Jesus, som til enhver tid skulle give jer sin hjælp, så I kunne opnå frelse. Det guddommelige ord blev 

menneske for at frelse dig. Ved du, om din ånd ikke inkarnerede på dette tidspunkt for at redde sine brødre 

og søstre? 

5 Jesus var "Guds ord" på denne jord; alt ved ham talte - ikke kun hans ord, men også hans 

gerninger, hans udseende og hans tanker. Din Mester fortæller dig dette, fordi du kan efterligne dette 

eksempel. I mangler ikke evner til dette; det er nok, at I elsker, og at jeres hjerte er fyldt med god vilje, så 

disse evner, der slumrer i jeres væsen, vågner og kommer til udtryk. 

6 Tag dit kors op og følg mig i ydmyghed. Stol på, at mens du trøster nogen, bringer fred til et hjerte 

eller lys til en ånd, vil jeg være opmærksom på alt, hvad der har med dit materielle liv at gøre, og jeg vil 

ikke forsømme noget. 

7 Tro på, at når jeg taler til din ånd, kigger jeg også ind i dit hjerte for at opdage dets bekymringer, 

behov og ønsker. 

8 Det nye daggry oplyser folk, dets lys vil antænde troen i folks hjerter. 

9 Kære disciple, væn jer ikke til Mit Ord, så at jeres hjerte hver gang I hører det, føler, at dette 

guddommelige frø er faldet ned i dets dybeste følsomhed. 

10 I sjæle, der søger lyset, kom til mig og hør dette ord. I triste hjerter, lad min stemme bringe håb 

tilbage til jer. I kroppe, der er bøjet af en vanskelig livsvej, søg styrke i Mig og ret jer op igen. 

11 O sjæle, som hører mig, lad ikke jordlivets problemer sætte deres præg på jer og endnu mindre 

bøje jer. Søg lyset, som indeholder alle prøvelser, så det kan hjælpe dig til at blive stærk og moderat. 

12 Hvis det ikke lykkes sjælen at underkaste sig kroppen, vil denne bøje den og dominere den; derfor 

bliver sjælene svage og tror, at de dør med kødet. 

13 Det jeg søger nu er ånder, ligesom jeg engang søgte hjerter for at få dem til at elske hinanden. 

14 I dag er jeg kommet for at lære jer en kærlighed, der er hinsides det menneskelige, en kærlighed, 

der vil forene alle verdener. 

15 Mit ord afslører for jer, at jeres skæbne ikke er begrænset til det jordiske liv, men at I må fortsætte 

jeres mission i det åndelige. 

16 Jeg danner et folk, der skal rejse sig som en stor hær, ledet af de hundrede og fireogfyrre tusinde, 

der er mærket af mit lys, som af fakler, der oplyser vejen. 

17 Fredssoldater vil danne dette folk, profeter og seere vil annoncere det, der kommer; læger uden 

menneskelig videnskab vil helbrede de syge med barmhjertighedens og kærlighedens balsam; rådgivere 

inspireret af mit lys vil tale om guddommelig lære, og deres aftryk på verden vil vidne om genoprettelse, 

fornyelse og åndelighed. 

18 Dette folk vil ikke kun bestå af mennesker; store hære af lysånder vil også være en del af det, hvis 

usynlige våben vil hjælpe dem, der kæmper på jorden. 

19 Ønsker du at være en del af dette folk? Hør Min stemme, bed, læg kroppens svaghed fra dig og 

begynd at anvende Min lære blandt dine medmennesker. 

20 Hvordan kan de, der føler sig trætte, give styrke videre? Hvordan kan de syge helbrede deres 

medmennesker, som har mistet deres helbred? Styrk og nær jer selv med mig, så I kan bære jeres kors med 

glæde. 

21 Elskede mennesker, jeg spreder min kærligheds kappe over alle hjerter. 

22 I øjeblikket skinner jeg mit lys fra uendeligheden og forbereder jer, så I i morgen vil være i stand 

til at forstå mit ord, for jeres tro er endnu ikke ægte. Hvor ofte har I ikke spurgt jer selv, om Jesu 

udstråling i denne verden og i denne tid er en realitet. I vækker en kamp i jer selv, hvor Ånden fortæller 
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jer, at Min åbenbaring er virkelig, men hvor det genstridige kød med sit hjerte og sin lille hjerne tvivler, 

vakler og ofte benægter Mit nærvær i denne form. 

23 Frygt ikke, for jeg velsigner jer både når I tror og elsker mig, og når I tvivler på mig og kommer af 

vejen. Jeg favoriserer eller skelner ikke nogen, jeg kommer kun for at give menneskeheden lyset, så alle 

kan få sandheden. 

24 Dette budskab, som jeg sendte jer, da den tredje æra begyndte, vil give jer klarhed og sikkerhed 

om, hvad Min guddommelige kærlighed indeholder, og om hvad I kan forvente af Min fuldkomne 

retfærdighed. 

25 Jeg er Lysets Sædemand, og jeg ved præcis, hvornår det er bedst at så og høste. Når vindene har 

rystet træerne og tørret jorden, er det tid til at så, og nu er det netop nu, hvor vindene pisker verden og 

fjerner løvet fra træerne. Det er en smertetid, hvor I begynder at drikke jeres bæger af lidelse. Kampen 

mellem materie og ånd står for døren, kampen mellem det gode og det onde, mellem lys og mørke, mellem 

sandhed og løgn. 

26 Der har længe stået skrevet, at når menneskeheden ville være på højdepunktet af fordærv, når 

verden ville være faldet i synd, ville jeres Gud komme for at give jer sit lys. 

27 Mens menneskene triumferer ved at dræbe i denne tid, vil jeg triumfere ved at give dem liv. Min 

guddommelige opgave er at frelse sjæle, du har endnu ikke været i stand til at forstå, hvad "verdens 

frelser" betyder. 

28 Livet slår i jeres hjerter uden at I føler mig der, og alligevel undrer I jer over, at min Ånd skinner 

lys i jeres sind. Hvad er mærkeligt for dig, at Frelseren er på jagt efter fortabte sjæle? Har du undret dig 

over, at en hyrde går ud for at lede efter et får, som han har mistet? 

29 Allerede før din skabelse vidste jeg, at du ville være ulydig over for mig, og at jeg ville frelse dig 

gennem kærlighed. Jeg vidste, at jeg måtte inkarnere Min Guddommelige Kærlighed i Jesus, som 

menneskene ville give et kors til tronen. 

30 Jeg var i Jesus for at lære jer kærlighedens kraft, som ikke har nogen grænser, og som jeg konstant 

udgyder i ord, helbredelser, med Mit Blod og Min tilgivelse. Denne kærlighed vækkede Lazarus og tilgav 

Magdalene. I mener dog, at det er umuligt, at jeg er vendt tilbage til verden, fordi I har givet mig døden i 

den. Men jeg er vendt tilbage til Faderens skød, og I har ikke forstået, at I ikke længere skal føle og 

forestille jer mig som et menneske, men kun som Kærlighed. 

31 Det er sandt, at den guddommelige kærlighed dengang talte gennem rene læber, som det var Jesu 

læber, og at den nu manifesterer sig gennem syndernes læber, gennem hvem jeg forkynder mit ord til jer 

for at videregive min lære til jer. Men jeg må også fortælle jer, at essensen er den samme i begge tilfælde, 

og at Min kærlighed manifesterer sig i en mere fuldkommen form på dette tidspunkt, da Jeg selv gør jer til 

Mine mundstykker og dermed giver jer bevis på, at jeres fejl ikke kan få Mig til at foragte jer. 

32 Mens nogle hævder, at de mennesker, gennem hvilke jeg manifesterer mig, er blasfemikere, siger 

jeg jer: de er lærker, der med deres sang forkynder en ny dags komme. 

33 Jeg har allerede i mange lektioner oplyst jer om Min åndelige udstråling på mennesker, og 

alligevel er I stadig i tvivl. I ønsker, at jeg skal give jer materielle beviser som dem, jeg gav jer i den anden 

æra, som blev krævet af folk med ringe tro, så de kunne tro på mig. 

34 Hvis solen udstråler livslys over hele naturen og alle væsener, og hvis stjernerne også udstråler lys 

over jorden, hvorfor skulle den guddommelige ånd så ikke udstråle lys over menneskets ånd? 

35 Nu siger jeg til jer: Mennesker, gå ind i jer selv, lad retfærdighedens lys, som har sin oprindelse i 

kærligheden, sprede sig over hele verden. Lad Min sandhed overbevise jer om, at uden ægte kærlighed vil 

I ikke opnå frelse for jeres sjæle. 

36 Du ved, hvad jeg er kommet for at gøre på ny. Så hold dig til Min undervisning, som minder dig 

om den rette vej. Indtil verden har opnået sand åndelighed, vil jeg ikke holde op med at nærme mig 

mennesker og bruge alle materielle og menneskelige midler til at kommunikere med dem. Jeg venter på 

jeres inspiration og jeres opadgående udvikling samt jeres ankomst til evigheden. 

37 I kan allerede her i denne verden, som synes så fjendtlig for jer, men som i virkeligheden er et 

passende og gunstigt sted for dem, der forstår at bruge dyd og kærlighed. 

38 Der er mange sjæle, der lider, mange mødre, der græder, og mange hjerter fulde af sorg. Verden er 

fuld af blod, sygdom og sorg. Hjælp menneskeheden, forædl dine følelser, øv dig i mere barmhjertighed. 
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Ræk hånden ud for at hjælpe din næste, som om de var dine børn, lyt til dem, som om de var dine brødre 

og søstre, så vil du give kærlighed til verden, og i dit hjertes dyb vil du føle afspejlingen af din Faders 

kærlighed som en kærtegn, der kommer over dig for at opmuntre dig til at fortsætte kampen. 

39 Trin for trin, øjeblik for øjeblik nærmer tiden sig, hvor jeg vil komme for at bo i min helligdom, 

som indtil nu har været lukket i menneskers hjerter. 

40 Den, der tror, at han for at nærme sig mig kun skal dedikere sit liv til at give uden at forvente at 

modtage noget til gengæld, eller at han skal ofre sig selv uden at få en umiddelbar belønning, tager fejl; for 

fordi du er som du er - ufuldkommen og syndig - vil den, der søger dig for at bede dig om noget, være den, 

der gør dig en tjeneste. For ved at have brug for jer giver han jer mulighed for at komme tættere på 

Faderen på barmhjertighedens vej. 

41 Så, disciple, gå ud i verden og fortæl jeres medmennesker, at i denne tid, hvis de venter på mit 

komme, vil de ikke se mig som et menneske. Hvis de venter på, at Mesteren kommer til jorden for at 

bringe de blinde, de lammede, de uhelbredelige og de besatte til ham, som i den Anden Tidsalder, vil de 

ikke se mig som et menneske, for min tilstedeværelse blandt mennesker er rent åndelig. Ikke desto mindre 

kan de beordre deres syge til Mig, fortælle Mig deres sorger og lidelser, for Jeg er nær og nærværende for 

alle Mine børn. 

42 Dette lys, dette ord, gennem hvilket jeg har givet jer min undervisning i denne tid, vil vise jer den 

åndelige og enkle måde, hvorpå I kan helbrede hinanden, trøste hinanden og hjælpe hinanden på livets vej. 

Det vil ske, når de syge bliver helbredt gennem kærlighed til hinanden. 

43 Ja, menneskehed, I har tændt lidenskabernes ild, og bagefter har I råbt til Himlen for at bede om, at 

han ikke skal straffe jer, uden at I på grund af jeres blindhed har kunnet forstå, at Faderen ikke straffer jer. 

Det er jer, der ikke har forstået hvordan I kan finde vejen til at slukke jeres had og jeres krigs ild med det 

krystalklare vand af oprejsning og dyd. For I har ikke haft denne dyd i jer, og I må nu begynde at slukke 

ilden med jeres tårer og endda med blod. 

44 Det er mig, der ville forhindre dig i at græde og føle smerte. Jeg er den, der ønsker, at I skal rejse 

jer og sejre over jer selv. 

45 Gør ydmyghed til en af dine bedste allierede for at opnå åndelig opstigning. For himlens porte, 

som er åndens rige, er fuldstændig lukket for de arrogante. Han er aldrig gået igennem dem, og det vil 

heller aldrig lykkes ham, men hvis han bliver ydmyg, vil jeg være den første til at rose ham, og det vil 

være min barmhjertighed, der åbner døren til evigheden for ham. 

46 Ved at tale til jer på denne måde gennem intellektorganer, som ikke er i stand til at inspirere sig 

selv, giver jeg jer det bedste bevis på min tilstedeværelse og på sandheden af min udstråling. Hvorfor 

kræver du så beviser fra mig med uærlige hensigter? Se, jeg har lige fortalt jer, at kun de ydmyge vil 

komme ind i mit rige. Vær ydmyg, og du vil forstå den kærlighed og barmhjertighed, som mit ord 

indeholder. 

47 Du må ikke udfordre mig, for så vil jeg spørge dig, hvad du havde ret til, da jeg så dig nægte 

barmhjertighed til en, der havde bedt dig om det. 

48 Lad Mit Ord blomstre i jeres hjerter; I ved endnu ikke, hvor mange af jer der vil blive Mine 

svende. Læg den frygt du føler for menneskers fordomme til side, for de, der føler en sådan frygt, vil ikke 

tjene Mig med at så dette frø i deres brødres hjerter. Frygt er kun en svaghed i den materielle natur, mens 

tillid og tro er åndens egenskaber. 

49 Tænk på, at I har været meget kolde over for Kristi kærlighed, jeres Mester og Herre, men jeg 

beder jer: Hvad har været årsagen til denne følelseskoldhed? 

50 Jeg sagde til jer i den anden æra: "Rævene har huler, fuglene har deres reder, men Guds Søn har 

ikke noget sted at lægge sit hoved"; og i dag, hvor jeg banker på jeres hjertes døre, vil I ikke åbne for mig. 

Men jeg vil gøre jer alle til mine disciple, for min kærlighed vil aldrig blive besejret. 

51 Denne planet, som Faderen havde forberedt som et billede på det åndelige liv, så menneskene 

kunne leve midt i dens vidundere og tilbede og forherlige deres Skaber, blev senere forvandlet af 

mennesket til en dal af tårer og blod. Siden da har denne verden været en forsoningsdal for de væsener, 

som måtte gå gennem en brændende prøvelse og renselse. Og dog - hvor mange mennesker ser stadig 

himmeriges rige og evigheden i denne jord! 
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52 Her har menneskelig forfængelighed rejst sine paladser og troner, her har mennesket kronet sig 

selv til konge og i sin blindhed ladet sig tilbede i den tro, at han er Gud. Jeg modarbejdede ikke hans 

ønsker, og jeg fratog ham heller aldrig gaven af den frie vilje. Jeg ønskede, at han skulle opdage 

sandhedens lys fra sig selv og lære livets essens at kende. 

53 Min magt har aldrig skabt en verden, et hjem eller et forsoningssted for at straffe børn, der synder. 

Hvis jorden er en smeltedigel af smerte og bitterhed, så er det menneskers værk. 

54 Jeg siger jer igen, at denne verden med sin fred, sine undere og sine åbenbaringer i begyndelsen 

havde en lighed med det åndelige rige. 

55 Ved I, hvad jeg ville sige til jer, da jeg talte til jer om bod: At give sjælen og denne verden dens 

renhed tilbage, så det kan blive for mine børn, hvad jeg har bestemt for jer fra evigheden: En verden af 

broderskab mellem mennesker, hvor man praktiserer en kult af harmoni med alle skabte ting og en åndelig 

tilbedelse af Herren. 

56 Er jeg din dommer eller ej? Ja, menneskehed, min dom er nådesløs og streng over for jer, men den 

er født af kærlighed til ham, som er livets ophavsmand. Jeg kunne have tilintetgjort alle dem, der 

vanhelligede, syndede mod eller var ulydige mod mine love; men hvilken værdi ville det have at besejre 

dig gennem døden? Har sandhed og kærlighed ingen magt? 

57 Jeg vil ikke have de døde, jeg vil ikke for evigt høre klagesangene fra dem, der græder efter en 

forsoning. 

58 I dem, der er til stede, modtager jeg dem, der er fraværende; i morgen, når dette ord ikke længere 

bliver hørt, vil det blive meddelt gennem mine vidners læber til dem, der ikke har hørt det. Elsker 

hinanden, I disciple, for at jeres hjerte kan være som en redningsbåd for jeres brødre. 

59 De gode nyheder i denne tid vil nå ud til alle hjerter og alle hjørner af jorden. Det budskab, som 

jeg gav jer i den anden æra gennem Jesus, er allerede blevet menneskehedens viden. På dette velsignede 

frø vil spiritismens frugtbare regn falde for at belyse og forklare fortidens budskab. 

60 Søg ikke kun dem, der lever lykkeligt, som ikke kender meget til synd og smerte; kom til den 

spedalske, til menneskesmeden, til bespotteren og til den, der er i forvirring i sit liv. Du skal ikke vige 

tilbage for den elendighed, som dette væsen udadtil præsenterer dig for, men husk straks, at der bor en ånd 

i denne person, at der bor et barn af Herren i dette væsen, en af dine brødre og søstre, som er forenet med 

dig ved evige og guddommelige bånd. Hold altid Mit Ord levende i dig, så du ikke lader smerten passere 

forbi dig uden at føle den eller blødgøre den. 

61 Den, der føler sin næstes smerte, den, der indadtil oplever sin brors prøvelser, vil få lov til gennem 

sin bøn og gennem sine ord at løfte den tunge bod, der hviler på dem, som han bruger sig selv for eller 

lider sammen med. 

62 Sørg for, at de nødlidende ikke finder dig uforberedt, når de banker på din dør, for så vil din ånd 

ikke være i stand til at vidne om ham, der sendte den til jorden for at udføre en så vanskelig mission. 

63 Din ånd skal skabe en ny menneskehed, og for at gøre dette må den kæmpe mod den ondskab, der 

omfavner verden. Pas på børnene, styrk det gode i de unge, for det er de nye generationer, der skal 

fortsætte jeres generøse gerninger. 

64 Tror du ikke, at Mit blik opdager de afgrunde, som dem, der begynder at leve, falder ned i, og de 

farer, der venter på dem, der ikke har våben til at forsvare sig selv? 

65 Mennesker, væn jer ikke længere til fordærv, bekæmp det uden at prale af renhed, og bliv ikke 

længere forarget over jeres medmenneskers overtrædelser. Vær taktfuld, præcis og velvillig i din tale og i 

dine handlinger, og verden vil lytte til dig og vil også være opmærksom på dine lærerige ord. Er det 

nødvendigt, at jeg igen siger til jer, at før I videregiver denne lære, må I leve den? 

66 Studer mit ord, disciple, så I kan opdage dets essens. Jeg gør jer til de første vogtere af denne 

åbenbaring, som I skal gøre verden opmærksom på i morgen. 

67 Der synes ikke at være noget stort i denne åbenbaring, men I vil i fremtiden se, hvilken betydning 

den vil få for menneskeheden. 

68 Blandt dette folk er der disciple af alle slags; nogle har en fornemmelse af dette værks storhed og 

føler allerede det chok, som dets fremkomst vil forårsage i verden; andre er tilfredse med at tro, at dette er 

en god vej, og der er også dem, som ikke kan opdage denne lærdoms storhed og som tvivler på dens sejr 
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og dens indtog i menneskers hjerter. Jeg siger jer, at det er en juvel, som jeg har betroet jer, hvis 

guddommelige lysstråler I ikke har villet erkende, fordi I ikke har forstået min lære. 

69 Glem ikke, at selv på hans tid tvivlede folk på Kristi ord, for folk dømte Jesus på baggrund af hans 

oprindelse og hans tøj, og da de erfarede, at han var søn af en tømrer fra Nazaret og en fattig kvinde - som 

senere skulle tage af sted i selskab med fattige galilæiske fiskere, for at prædike en lære, som forekom dem 

fremmed - de kunne ikke tro, at denne omrejsende prædikant, som gik fra landsby til landsby og viste sin 

sparsomme påklædning, var den konge, som Herren havde lovet Israels folk. 

70 Jeg giver jer disse oplysninger, fordi menneskene søger den ydre pragt, som blænder sanserne, for 

at kunne tro på storheden af det, som kun kan ses og føles med ånden. 

71 Jeg måtte udgyde mit blod, give mit liv og genopstå, så folk kunne åbne deres øjne. Hvilket bæger 

skal Min Ånd nu drikke, for at I kan tro på mig? Menneskeheden: Hvad ville jeg ikke gøre for at se dig 

reddet? 

72 Der er stadig kort tid tilbage til at tale med dig. Jeg ved, at de, der endnu ikke har taget min 

manifestation til efterretning, senere vil forstå den og derefter omfavne deres mission med klippefast tro. 

73 Jeg kommer bevæbnet med tålmodighed; Jeg er Lærer for den, der kommer for Min lærdoms 

skyld; Jeg er Læge for den, der kun søger helbred i Mig; Jeg er en mild dommer for den, der har syndet 

meget og derefter kommer foran Mit Ansigt med ydmygt bøjet hoved for at bede om Min tilgivelse. I 

morgen, når de ser deres ønske opfyldt, vil deres egne læber tale for at undervise de uvidende. De vil 

komme til den guddommelige læge, men kun for at bede om balsam og trøst for deres næstes lidelser, og 

de vil også henvende sig til Min Retfærdighed for at gå i forbøn for den, der har krænket dem. 

74 Jeg har fortalt jer, at for at blive mestre må I først være lærlinge og disciple. 

75 Vågn og bed, så du ikke falder i fristelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 90  
1 Jeg er vandringsmanden, der banker på jeres hjertes døre. Jeg banker på, og I ved ikke, hvem det 

er; I åbner og genkender mig ikke. Jeg er som en vandrer, der kommer til en landsby og ikke har nogen, 

der kender ham, som en udlænding, der kommer til et fremmed land og ikke bliver forstået på sit sprog. 

Det er sådan, jeg føler mig blandt jer! Hvornår vil du mærke mit nærvær? O folk, hvornår vil I erkende 

mig, som Josef i sin tid blev anerkendt af sine brødre i Egypten? 

2 Jakobs søn Josef var blevet solgt af sine egne brødre til nogle handelsmænd, som var på vej til 

Egypten. Josef var endnu lille, men havde allerede givet tegn på en stor profetisk gave. Misundelse greb 

hans brødre, og de gjorde sig af med ham, da de troede, at de ikke ville se ham mere. Men Herren, som 

vogtede sin tjener, beskyttede ham og gjorde ham stor hos Farao i Egypten. Mange år senere, da verden 

blev plaget af tørke og hungersnød, havde Egypten, ledet af Josefs råd og inspirationer, samlet 

tilstrækkeligt med forsyninger til at modstå den store hungersnød. Så skete det, at Jakobs sønner kom til 

Egypten for at søge føde. De blev meget forskrækkede, da de opdagede, at deres bror Josef var blevet 

minister og rådgiver for Farao. Da de så ham, faldt de på knæ for hans fødder i anger over deres 

overtrædelse, og de indså, at deres brors profetier var gået i opfyldelse. Han, som de troede var død, stod 

her foran dem fuld af kraft, dyd og visdom. Profeten, som de havde solgt, beviste dem sandheden i den 

profeti, som Herren havde lagt på hans læber allerede som barn. Den bror, som de havde plaget og solgt, 

tilgav dem. Forstår I det, folkens? Nu ved du, hvorfor jeg har fortalt dig om denne dag: Hvornår vil du 

genkende mig, som Josef genkendte sine brødre? 

3 Også jeg har engang givet jer profetier, også jeg blev solgt og udleveret til døden. Men husk, at jeg 

sagde til dig, at jeg ville komme igen. Så hvorfor modtager I mig ikke, nu hvor jeg banker på jeres dør? 

Vil det være nødvendigt at tørke og hungersnød kommer på jorden som dengang, for at I endelig kan søge 

mig? 

4 Hvor meget har jeg ikke talt til jer og givet jer siden tidernes begyndelse for at frelse jer fra det 

onde og bringe jer til fuldkommenhed. Men I har stadig brug for tid til at nå toppen af bjerget, hvor jeg 

venter på jer for at vogte jer som juveler, der er udsprunget af min kærlighed, og som vender tilbage til 

mig. 

5 Alle mennesker ved, at jeg er Fader til alle skabte ting, og at væsenernes skæbne er i mig. 

Alligevel har jeg hverken fået deres opmærksomhed eller deres respekt. De skaber også, er også herrer og 

tror, at de har magt over deres naboers skæbne - så hvorfor bøje sig for mig? 

6 På denne måde har mennesket sat min tålmodighed på prøve og udfordret min retfærdighed. Jeg 

har givet ham tid til at finde sandheden, men han har ikke villet acceptere noget fra mig. Jeg kom som 

Fader og blev ikke elsket; derefter kom jeg som Mester og blev ikke forstået; men da det er nødvendigt at 

frelse menneskeheden, kommer jeg nu som Dommer. Jeg ved, at mennesket vil gøre oprør mod min 

retfærdighed, for det vil ikke forstå mig som dommer og vil sige, at Gud har taget hævn. 

7 Jeg ville ønske, at alle ville forstå, at Gud ikke kan have følelser af hævn, fordi hans kærlighed er 

fuldkommen. Jeg kan heller ikke sende smerten; det er jer selv, der tiltrækker den med jeres synder. Min 

guddommelige retfærdighed står over din lidelse og endda over din død. Smerten, forhindringerne og 

fiaskoerne er de prøvelser, som mennesket konstant pålægger sig selv, og frugterne af det, han sår, høster 

han lidt efter lidt. Det er nok for Mig at lade Mit lys nå din ånd i hver af disse livskriser, så den kan opnå 

sin frelse. 

8 Mange mennesker siger, at de ikke forstår Kristi lære, at de ikke ved, hvad de skal vende sig bort 

fra, og hvor de skal rette deres skridt hen. Men jeg spørger dem: Synes I, at disse lærdomme er for høje for 

jer? Så hør mig nu, og du vil forstå dem. 

9 Jeg vidste, at jeg var nødt til at vende tilbage for at forklare jer alt det, jeg lærte jer. Derfor sagde 

jeg til jer, at Sandhedens Ånd ville komme og forklare jer alle hemmelighederne, så I kunne forstå det, I 

ikke havde forstået. Dette er den tid, hvor Sandhedens Ånd svæver over alt kød og over enhver ånd. Det er 

nok for dig at koncentrere dig om den inderste del af din samvittighed for at høre Min stemme. Men jeg 

ønskede at give jer, som de første frugter af denne tid, Min forkyndelse ved hjælp af det menneskelige 

intellektorgan, så at dette budskab kan blive det frø, der giver jer fasthed og tro på vejen til jeres udvikling. 
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10 I denne tid giver jeg dig kærlighed, fred og åndelig undervisning, og dit hjerte - som er fattigt og 

har brug for alt dette - renser sig selv for at modtage den guddommelige gave. 

11 Hvad de mægtige og de vidende har forkastet, modtager de ydmyge, og det, der blev foragtet i de 

prægtige paladser, når frem til de fattige hytter og modtages med glæde. 

12 I, som er blevet trætte af den lange ventetid og så megen lidelse, kom til mig. Jeg har forberedt alt, 

og alt er klar til dette øjeblik. Jeg har givet vinden duftstoffer, så I kan indånde min opkvikkende ånde, for 

jeg ønsker at nærme mig jer med uendelig kærlighed. 

13 De mægtiges børn siger til Mig, når de hører Mit kald ved deres dør: "Kom igen i morgen, for i 

dag er der ikke plads til dig", mens de enkle mennesker siger til Mig: "Kom til os, Mester, kom og lad dit 

nærvær pryde vores hytte. Se ikke på vores skammens pletter. Du, som besøgte den syndige Magdalene i 

hendes hus, giv os den lykke at se dig." 

14 Når dette presserende men ydmyge kald når Mig, nærmer Jeg Mig og går ind i disse hjerter, der er 

forberedt til denne time, som om de var en helligdom. 

15 Jeg finder blandt jer dem, der er smurt med smertefulde tårer, dem, der har lidt forfølgelse, som har 

udholdt ydmygelse. 

16 Jeg kommer, fordi I har kaldt på mig i jeres (indre) kampes og skuffelsers stilhed; men I skal 

forstå, at jeg er kommet på jeres kald uden forsinkelse, som en hyrde skynder sig, når han hører 

blævringen fra et får, der er gået på afveje eller er i fare. 

17 I kaldte på mig med stor tro, I søgte mig utrætteligt, og sandelig siger jeg jer, at jeres tro ikke 

kunne bedrage jer. 

18 Vær opmærksom på, at jeg udgyder mine velsignelser som en strøm af kærlighed over alle dem, 

der har forstået at tro og vente. Lyt til Min stemme, der kommer til dig som en kærlighedssang, der får dig 

til at glemme lidelserne og tilgiver dig for alt det, der har været så bittert, og som dit hjerte har høstet lidt 

efter lidt på livets vej. 

19 I lærer at føle mit åndelige nærvær i jeres hjerter, og denne viden har været som et pusterum for 

nogle og som en oase for andre. Jeg søger alle, men først kom jeg i hast for at give mig til kende blandt 

dem, som ikke fornægtede mig, da de hørte mig, og som forstod at bære deres brødres og søstres hån, fordi 

de er sammen med mig. 

20 Vær tålmodige i prøvelser, og I vil vidne om Mit Værk; men Jeg vil også vidne om Mine trofaste 

disciple, så menneskeheden kan forstå, at de står i Sandheden. 

21 Ikke kun I vil være vidner til Mit Værk, ikke kun mænd og kvinder i Mit folk vil vidne om Mit 

komme, men alt vil tale om Mit komme og vidne om Min Sandhed, som det skete i den Anden Tid, hvor 

selv solen blev skjult i Dødens Time ved korset, jorden rystede, og hele Jerusalem var øde og trist. 

22 Elskede disciple, græd ikke længere for Mig, jeres tårer vil blive til lyksalighed, for I vil stadig 

græde af uendelig glæde, når I oplever sejren af Min lære på jorden, og ingen vil kunne tage denne lykke 

fra jer. Indtil videre kan I fortsætte med at tage plads ved dette åndelige festmåltid og spise livets søde 

brød. 

23 Nyd denne fest, som afspejler sig i jeres ånd, så I kan glemme jeres trængsler i det øjeblik, I opnår 

fællesskab med Mig. Dine sår skal heles, og du skal hvile fra dit arbejde. Når disse øjeblikke er kommet, 

vil dit hjerte stråle som et hus, når det er pyntet til en fest, og ikke engang de mest kongelige paladser på 

jorden vil have den pragt, der stråler i din ånd i den time. 

24 Salige er de sagtmodige af hjertet, for deres er himmeriges rige. 

25 Salige er de, der lider dybt, når hyrden bliver fornærmet. Men frygt ikke for mig, frygt for jer selv, 

som smerte kan nedbryde og fristelser besejre. 

26 I opfrisker jer selv, når I lytter til Mig og spørger Mig: "Mester, hvorfor har du valgt os, selv om vi 

er så små og så svage?" Men jeg svarer dig: Din Herre tager aldrig fejl. 

27 Erkend, at selv før du først kom for at høre Mig, da du ikke vidste noget om Min ankomst, så 

pegede dit hjerte allerede på dig, at Mesteren var ved at sende Sit Lys til verden som et fyrtårn, der guider 

de skibbrudne midt i stormen. 

28 Jeg har kaldt jer for at gøre jer til mine arbejdere og for at sende jer ud på jeres vej for at forkynde 

dette gode budskab. Men først forventer jeg, at I lærer at tilgive jeres fjender, alle dem, der satte 
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tornekroner på jer, alle dem, der gav jer galde og eddike at drikke, så I kan sige, at I nu er stærke nok til at 

gå ud og sprede spiritiseringens frø. 

29 Når dette er sandt, skal I så ud for at så, og selv om I vil møde lidelser og bitterhed på jeres snævre 

vej som åndelige missionærer, vil I også opleve store glæder, som vil kompensere jer. Når I tager af sted 

for at så Mit kærlighedssæd, så bed og hav tro. Nogle gange vil du græde, men på den anden side vil der 

være mange ting, som vil bringe dig glæde, hvis du opfylder min lov. 

30 Du vil opleve tårer og glæder i dit daglige arbejde, indtil du når slutningen af din forsoningsrejse 

og ankommer til det forjættede land, hvor alt er fred, harmoni og fuldkommen lykke. 

31 Til tider vil jeres bæger være fyldt med honning, til andre tider fyldt med bitterhed, men jeg siger 

jer igen, at den, der beder, våger og stoler på mig, vil ikke bukke under for svaghed, for hans hjerte vil 

være fuldt af tro, og han vil aldrig kunne fornægte mig, for hans læber vil ufortrødent forkynde min 

sandhed på jorden. 

32 Vejen er trist og lang, men min kærlighed vil slukke dit hjertes tørst. Husk, at jeg altid er kommet 

til folk, når jeg har set, at de er tæt på at gå til grunde af sult eller tørst. 

33 Han, som altid er kommet til jeres frelse, taler til jer i dette øjeblik: Kristus, det guddommelige 

løfte, gjort til menneske i Jesus i den anden æra, det guddommelige ord gjort til menneskets ord; 

kærlighedens, lysets og visdommens ånd, begrænset i en stråle, som berører menneskets ånd og sind 

gennem samvittigheden for at lære det at viderebringe mine tanker. 

34 Nogle siger til mig i deres hjerter: "Herre, hvordan kunne du komme ned til vores hjerter på denne 

måde?" - Åh, mine børn! Har du ikke sommetider set en mor gå ind i en beskidt bydel, hvor et af hendes 

børn sukkende og tigger hende, råddent i snavs og elendighed? 

35 Kun disse mødre kan fortælle, hvordan de har følt det fortabte barns hjerteslag råbe til dem og bede 

om deres tilstedeværelse og moderkærlighed, i tillid til at få deres tilgivelse. 

36 Og jeg, som er ham, der er indbegrebet af al kærlighed, i hvem alle fædre og mødre har deres 

kærlighed, skulle være i stand til at være ufølsom over for jeres ånds kald? Skal jeg afholde mig fra at 

skynde mig til det sted - hvad det end måtte være - hvor et af Mine børn er i ruinens nåde og kalder på 

Mig? Hvor lidt I ved om Mig, selv om Jeg har manifesteret Min kærlighed til jer i så mange og så 

ubegrænsede former! 

37 Husker I ikke, hvor mange gange jeg har vist Min kærlighed, ikke kun til dem, der troede på Mig, 

men også til den, der forrådte Mig, og til dem, der forfulgte og dømte Mig? Nu kan I måske spørge Mig, 

hvad der var grunden til, at Jeg tillod alle disse hånligheder. Men jeg svarer jer: Det var nødvendigt for 

mig at give dem fuldstændig frihed til at tænke og handle, så der ville være passende muligheder for at 

åbenbare mig selv, og så alle ville opleve den barmhjertighed og kærlighed, som jeg lærte verden. 

38 Jeg bevægede ikke Judas' hjerte til at forråde mig; han var redskab for en ond tanke, da hans hjerte 

var fyldt med mørke. Men i lyset af denne discipels utroskab åbenbarede jeg min tilgivelse. 

39 Det ville ikke have været nødvendigt for en af mine at forråde mig for at give jer dette eksempel på 

ydmyghed. Mesteren ville have demonstreret det ved enhver lejlighed, som mennesker tilbød ham. Det 

blev denne discipel, der skulle være det redskab, hvormed Mesteren viste sin guddommelige ydmyghed til 

verden, og selv hvis I troede, at det var denne mands svaghed, der førte til Jesu død, siger jeg jer, at I tager 

fejl, for jeg kom for at give mig selv helt og holdent til jer, og hvis det ikke havde været på den måde, kan 

I være sikre på, at det ville have været på en anden måde. Derfor har I ingen ret til at forbande eller 

dømme den, der er jeres broder, og som i et øjebliks mørke manglede den kærlighed og troskab, han 

skyldte sin Mester. Hvis I bebrejder ham for min død, hvorfor velsigner I ham så ikke, når I ved, at mit 

blod blev udgydt til frelse for alle mennesker? Det ville være bedre for jer at bede og bede om, at ingen af 

jer må falde i fristelse; for de skriftkloge og farisæernes hykleri eksisterer stadig i denne verden. 

40 Det påhviler jer at bede og våge for altid at være lysets redskaber og aldrig tjene mørket. Jeg vil 

altid have mulighed for at vise denne vantro og materialistiske menneskehed sandheden i alt det, som jeg 

har åbenbaret for den. 

41 Ligesom i fortiden overlader jeg i dag mennesket friheden til at træffe sin egen viljesbeslutning, så 

det gør brug af sin viljes gave og kommer til Mig af egen fri vilje. 

42 Jeg har skabt jer frie - ikke til det onde, men frie som vandets løb, som planternes vækst, som 

fuglenes sang. 
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43 Dengang lokkede jeg ikke folk til at kalde på mig eller søge mig, og jeg gjorde heller ikke 

modstand, da de afviste mig. Jeg tillod dem at gøre deres vilje for senere at kunne gøre min vilje over alle 

skabte ting. Med dette vil jeg fortælle jer, at jeg vil lade jer komme til mig ved at bruge jeres vilje. For 

hvis du forsøger at tvinge denne vidunderlige kraft, som holder menneskeheden i bevægelse, i en anden 

retning, vil du ikke opnå fuldkommenhed. Så sørg for, at din vilje er Min, og du vil nå det endelige mål på 

vejen, som er Min Faders hjerte. 

44 Jeg vil kalde dig som jeg altid har gjort uden at blive træt, og min stemme vil kærligt gentage dag 

efter dag: "Kom til mig". Men for at du kan høre Min 

Når du hører dette kald, skal du rense dit hjerte, så de onde kræfter, der er imod dyd, renhed og godhed, 

ikke kan finde noget slægtskab i dig og ikke kan bringe dig til fald, selv om de frister dig. 

45 Mit Riges porte er åbne, gennem dem strømmer store strømme af lys ud, deres lysstyrke når denne 

verden i søgen efter hjerter, sind og ånder at slå sig ned i. 

46 Jeg advarer jer på forhånd om alting, for jeg har allerede fortalt jer, at der vil være kamp, og at Min 

Lære vil blive bekæmpet på mange måder. Mange vil stræbe efter at få den til at forsvinde fra jorden; men 

før Min Lære forsvinder, skal den sidste sjæl forsvinde først, dvs. det sidste menneske i denne verden. 

47 Vær ikke bange, hvis de kalder jer blasfemikere, når I siger, at han, som talte til jer i Ånden, var 

Kristus selv. Selv da Jesus i den anden æra sagde, at han var Guds søn, blev folk forargede. Jeg vil tilgive 

deres vantro og tillade dem at kalde Mig hvad de vil. 

48 Mange vil benægte, at jeg har talt til jer gennem syndige menneskers mund. Men så vil jeg sige til 

dem: Fokuser ikke på beholderen, men vurder indholdet, og så vil jeg udgyde min lærdoms renhed i hjertet 

på mine fornægtere. De vil genkende mig, for jeg har et mærke til at kalde mine får, og de genkender deres 

hyrdes stemme. 

49 De vil komme og teste mig, fordi de vil bevise for jer, at I er i vildfarelse. Hvis jeg ikke fortæller 

dem mit navn, vil de sige, at jeg ikke er mig, og hvis jeg svarer på deres spørgsmål, som de stiller med 

dårlige hensigter, vil de benægte mig med endnu større iver. 

50 Så vil jeg sige til dem: Den, der vil ind i lysets rige, må søge det med hjertet. Men den, der ønsker 

at leve uden at anerkende Mig, vil have tilbageholdt guddommelig viden fra sin egen ånd og dermed gøre 

alt, hvad der er klar og lysende åbenbaring, til et mysterium og en hemmelighed for ham. 

51 Jeg giver jer min fred, ikke den, som verden lover jer, for den er ikke sand, men kun den, som jeg 

får jer til at føle. Bær min fred med dig, for jeg ved, at den vej, du går, er strøet med torne. 

Menneskeheden sejler i et hav af lidelser. Synden er sluppet løs, og du har ikke nok styrke til at kæmpe 

mod alle disse prøvelser. Det er derfor, jeg er kommet for at give jer styrke og bringe jer ud af dette kaos. 

Hver gang I er faret vild og føler rastløshed, spørger I jer selv i jeres dybe forvirring, om dette er Min vej; 

men Jeg svarer jer, at Jeg altid viser jer den rette vej. 

52 Nogle vantro hjerter spørger Mig i dag: "Er det Dig, Mester, som taler til os?" Og jeg svarer ham: 

"Det er mig, i ånd og sandhed, der viser mig selv for dig i ydmyghed inden for din forståelses grænser, så 

du kan kende mig og blive oplyst af dette lys, så det kan rense dig og forberede dit hjerte, genoplive det og 

vise det det åndelige liv, der venter det. 

53 Jeg åbner min instruktionsbog på dette tidspunkt. Jeg ønsker, at den skal forblive åben foran jeres 

hjerter, og at I utrætteligt skal lære den udenad. Jeg giver jer instruktioner, for nu er den time, som min 

kærlighed har angivet, hvor jeg vil gøre jer til ejere af den visdom, der er jeres. 

54 Ren kom du ud af Mig, men i tidens løb har du plettet din sjæl, og efter renselser og prøvelser 

kommer du til Mig, og Jeg giver dig den værdi og nåde tilbage, som du mistede. Jeg mærker dig med et 

lysets segl, så du kan blive genkendt af dine medmennesker. Jeg har kaldt jer disciple, og jeg ønsker, at I 

skal efterligne dem fra den anden æra. Er du ikke enig i, at jeg har valgt dig? - I siger til mig i stilhed: "Din 

vilje ske". Jeg kan endnu ikke lade dig overtage min plads, og du er heller ikke tilstrækkeligt udstyret til at 

undervise. Hvad kunne en stemmebærer videregive, selv om han har ordets gave, hvis Min stråle ikke 

oplyste ham? De er stadig klodsede og kun parate til at modtage Min inspiration og viderebringe den; men 

deres hjerte er endnu ikke en kilde af barmhjertighed og kærlighed, fordi de er uerfarne. Salige er de, som 

har følt tro ved at høre Mit Ord, og som, uden at Jeg har givet dem store beviser, tilbyder Mig deres 

taknemmelighed. 
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55 Ingen er kommet tilfældigt, det er mig, der har bragt jer hertil. Men hvis I har talt med mig, 

skylder I mig at anerkende mig og elske mig. - Mænd og kvinder, som har boet i pragtfulde boliger indtil i 

dag, ønsker I at følge Mig? Ved I ikke, at I er markeret som mine udvalgte, og at det er min vilje, at I skal 

tjene i mit arbejde? Selv om du har elsket verden meget højt, bør du i dag elske det åndelige liv, tjene dine 

brødre og søstre og basere din livsglæde på det. Men hvis dine slægtninge og venner dømmer dig forkert 

på grund af denne åndelige opfyldelse, så føl ingen smerte, vær stærk og tag Mig som dit eksempel. 

56 Da jeg levede blandt jer i den anden æra, fandt jeg mine børn, der blev arrogante på grund af deres 

viden og magt. Jeg ønskede at mit ord skulle trænge ind i deres hjerter, men jeg fandt dem ligeglade med 

Åndens gaver. Men det er ikke derfor, at jeg vendte mig bort fra deres vej. For at hjælpe dem med at 

forvandle deres hårde hjerter forberedte jeg prøvelser for at oplyse dem. 

57 Ved en lejlighed kom en af de mænd, der havde hørt mit ord, uden at tro på det. Han kom fuld af 

frygt, og fortvivlelsen afspejlede sig i hans ansigt, fordi han ikke kunne finde midlerne til at gøre sin 

døende kone rask igen. Overvundet af smerte vendte han sig til mig, efter at have konsulteret sin 

videnskab forgæves uden at finde en kur mod den sygdom, der var ved at gøre en ende på hans kammerats 

liv, og sagde: "Er du den, der helbreder?" Jeg svarede ham: "Hvad er det, der ligger dig på sinde, du gode 

mand?" Så tog han ordet og bad om, at hans kone skulle blive rask igen. Jeg sagde til ham: "Måske er min 

viden ubrugelig, og den kraft, som jeg er udstyret med, er ineffektiv?" Men jeg fulgte hans skridt og nåede 

frem til den dødssyges lejr og rørte ved hendes pande. Manden kiggede vantro, mens hun blev rask igen. 

Hustruen rejste sig og blev rask, og i fuld erkendelse græd hun af glæde, kastede sig ned på jorden og 

sagde til Mig: "Mester, du er den guddommelige læge, vores Gud. Hvorfor anerkender de dig ikke og 

følger dig, selv om du gør sådanne mirakler?" "Vent, kvinde," svarede jeg hende, "det er nødvendigt, at jeg 

går fra dig for at blive forstået; men de, der allerede anerkender min sandhed, er de udvalgte." 

58 Det vil være det samme i den tredje æra. Mange, der har været vidne til mine manifestationer og 

mirakler direkte, har ikke troet. Men tiden går, og de begivenheder, der vil ske, vil tale og vidne om alle 

disse mirakler, og selv da vil de stadig kræve nye beviser. Andre har fulgt mig fra det første øjeblik og er 

med mig. Det er dem, der lever mere for deres ånd end for deres legeme, og som ikke har ventet på, at jeg 

holder op med at tale, for at forstå, hvem der har lært dem det. 

59 Hvis I, mine disciple, går ud med en smule tro og arbejder for menneskeheden, vil I udføre 

mirakler, for jeg vil bruge jer til at give beviser i overensstemmelse med min vilje til dem, der beder om 

det. 

60 Når tiden kommer, vil der ikke være nogen bøger i hænderne på mine udvalgte, for deres tro og 

gode gerninger vil føre dem til opfyldelsen af deres skæbne. 

61 Ingen, der ønsker at følge mig, skal frygte sine brødres og søsters dom. Mange frygtsomme siger 

til mig: "Hvordan kan jeg følge dig? Hvis mine forældre, mine slægtninge og mine venner får at vide, at 

jeg har hørt dette ord, vil de ikke længere kende mig, de vil udstøde mig af deres midte." Mesteren taler til 

disse hjerter og siger til dem: Ikke alle, der er med mig, har fred med deres egne; for at følge mig har de 

gennemgået et lidelsesforløb. Men jeg spørger dem, der har forvoldt dem pine: Hvilken ondskab har disse 

væsener gjort dig? Hvorfor har du fået dem til at græde? 

62 En tid med større retfærdighed og strenghed er på vej. Jeg ønsker, at I til den tid skal have sået 

godhed og sandhedens gerninger i jeres naboer, så I kan høste deres frugter. Forvent ikke, at verden skal 

betale for dine barmhjertighedsgerninger. Lad mig belønne din kærlighed til mennesker med min 

velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 91  
1 I, som kommer her for at få åndelig næring, kom nærmere, og hvis I er trætte, så bliv i dette træs 

skygge, så I kan styrke jer selv. Når I er triste, så lyt til nattergalen, der synger i træets løv, og mens I lytter 

til den, vil I føle en sød trøst i jeres hjerter. 

2 Hvis nogen af jer bliver grebet af vantro, vil jeg ikke bebrejde ham det, og jeg vil heller ikke 

fordømme det verdensbillede eller den tro, han tilbyder mig i sit inderste hjerte. 

3 Min stemme når din ånd for at fortælle dig, at du skal gå fremad og vandre med tro gennem livets 

store ørken, altid animeret af det guddommelige løfte om at nå frem til det sande land af løfter, som er det 

åndelige rige. 

4 Lyt og indprent mit ord i dit hjerte, så erindringen om det bliver uudslettelig. Jeg forsikrer jer, at 

når den time, som jeg har bestemt, er kommet, hvor min stemme ikke længere kan høres i denne form, vil 

den sidste instruktion, som jeg vil give jer gennem stemmebæreren, være kommet. Derfor skal du vogte 

den som den mest værdifulde skat. Når denne time kommer - højtideligt for Mesteren og for disciplene - 

bør din forberedte ånd forblive rolig, fordybet i kontemplation og bøn, for det er netop i disse øjeblikke, at 

den vil forstå den måde, hvorpå den senere vil modtage de åndelige inspirationer. 

5 Jeg ønsker, at I, selv før denne forkyndelse slutter i den form, som jeg har givet mig til kende for 

jer i denne tid, skal forstå dens dybe betydning og dens ydre form, så I i morgen kan forklare den til dem, 

der ikke har hørt mig. Dit vidnesbyrd vil blive betragtet som sandt, hvis du bekræfter det med dine 

gerninger af kærlighed til dine brødre. 

6 Forbered jer selv, så I kan sige, når Mine manifestationer forklares, at det ikke var nødvendigt for 

Min Ånd at komme ned i hele sin fylde i stemmebærerens sind, fordi Han er uendelig. En stråle af Mit lys 

var nok til at formidle inspirationer til hans sind. I må heller ikke glemme at sige, at i den korte tid af Min 

manifestation havde Mine stemmebærere den åndelige henrykkelsesgave - en gave, der gjorde det muligt 

for dem at blive redskaber og formidlere af Mit Ord. 

7 Dette har - kort og enkelt sagt - været den måde, hvorpå Mine stemmebærere har overbragt Mit 

åndelige budskab til menneskeheden i denne tid. 

8 Men for at I ikke skal forfalde til fanatisme og stædigt holde fast ved den opfattelse, at jeg kun har 

talt til denne tids mennesker gennem stemmebærerne, skal I vide, at ethvert menneske, der har til opgave 

at lede folkemængder, folkeslag eller nationer, er et middel, jeg bruger til at tale til menneskeheden. 

9 Min kærlighed er hævet over forskelle i religioner, doktriner, sprog og kulturer, da det er nok for 

Mig at finde åndelig forberedelse i den, der forbereder sig på at rette et budskab til sine medmennesker. Så 

bruger Min omsorgsfulde kærlighed ham som mægler for at gøre Min sandhed kendt gennem ham. 

10 Når du hører ord fra en talers læber, som har en dyb mening eller som får de skjulte strenge i 

tilhørernes hjerter til at skælve, har du her beviset på, at den, der talte, var åndeligt forberedt og havde et 

godt talent. Men frem for alt har du beviset på, at han blev inspireret af mig. Hvis du på den anden side 

hører talere tale ord, der indeholder usandhed - uanset hvor strålende og velklingende de end måtte være i 

deres form - så vær sikker på, at der ikke var nogen åndelig forberedelse til stede, og at der heller ikke var 

Min inspiration. 

11 Jeg vil nu snart ophøre med at give jer dette budskab, som, når tiden er inde, vil medføre 

nationernes åndelige opvågnen ved at lære menneskene at skelne det åndelige fra det rent menneskelige og 

adskille det højere, det højere, det rene og det lysende fra alt det, der kun indeholder ufuldkommenhed, 

uærlighed eller løgn. 

12 Til alle tider har Min kærlighed som Mester været omhyggelig med den undervisning, som folk 

havde brug for, og Jeg er altid kommet for at tale til dem i overensstemmelse med deres åndelige 

modenhed og intellektuelle udvikling. 

13 Jeg er kommet til jer, fordi jeg har set, at menneskers ord og den lære, I har skabt, ikke slukker 

jeres ånds brændende tørst - tørst efter lys, tørst efter sandhed, efter evighed og kærlighed. Det er derfor, 

jeg har placeret mig selv hos jer og tjener mig selv for ydmyge, uvidende og uuddannede mennesker, så de 

falder ind i sindets og åndens henrykkelse, så budskabet om den tredje æra kan strømme ud af deres mund. 

For at være værdige til at modtage og sende Mine guddommelige tanker måtte de kæmpe mod verdens 

materialisering og fristelser. På denne måde har de, ved at skubbe deres egen personlighed tilbage og tugte 
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deres forfængelighed, opnået en fuldstændig overgivelse af deres væsen i de korte perioder, hvor de har 

tilbudt deres sindets organ til den guddommelige inspiration og dermed gjort det muligt for et ord fuld af 

visdom, ømhed, retfærdighed, balsam og fred at komme fra deres læber. 

14 Der vil altid være dem, der ikke kan forstå, hvordan det kan være, at stemmebærerne kan udtrykke 

så meget viden i ord og hælde så meget livsessens ud over de mange lytteres sind, uden at Min Ånd stiger 

ned til disse sind, og kun en stråle af Mit lys oplyser dem. Derfor siger jeg jer, at selv den kongelige 

stjerne - som I kalder solen - ikke har brug for at komme til jorden for at oplyse den, da det lys, den sender 

til jeres planet på afstand, er nok til at bade den i lys, varme og liv. 

15 På samme måde oplyser og opliver Faderens Ånd, som en sol med uendelig stråling, alting gennem 

det lys, han sender ned på alle skabninger, både åndelige og materielle. 

16 Forstå derfor, at hvor mit lys er, er også min ånd til stede. 

17 Husk disse forklaringer, for i morgen vil det være dig, der skal bruge disse eksempler for at få dine 

medmennesker til at forstå karakteren af Min manifestation gennem menneskets forståelsesorgan. 

18 På denne måde vil de let forstå, hvordan Min Ånd, uden at komme ned i overflod på nogen af disse 

intellektuelle organer, gør Sin tilstedeværelse mærkbar gennem den åndelige vibration, som Jeg sender 

ned på Mine stemmebærere. 

19 Det er Min Faderlige kærlighed, der kommer til jer på dette tidspunkt og bliver til menneskelige 

ord, når den rører stemmebærerens sind. 

20 Åbn portene til det tempel, som du har i dit inderste væsen, og se det usynlige. Glæd jer over at 

vide, at jeg har bragt det åndelige, som I troede var så langt væk, inden for jeres rækkevidde. 

21 O folk, der er dannet af mange disciple af denne åndelige lære, hvor meget I ikke opfrisker jer selv 

ved at læse siderne i Min Visdoms Bog uden nogensinde at nå slutningen! 

22 Det er netop visdom, som er Åndens gave og største arv, der skaber hans evige herlighed og 

velsignelse. 

23 Ligesom jeg har skabt en verden med uudtømmelig undervisning til dit menneskelige sind, har jeg 

skabt en himmel med evig og uendelig visdom til din ånd. 

24 En ny del af den vej, du skal gå, viser sig for dine øjne, og jeg giver dig mine instruktioner i 

overflod, så du går ind på denne vej med et fast skridt, som vil føre dig ind i evigheden. 

25 Jeg ved godt, at ikke alle mennesker på samme tid indser sandheden i dette budskab; for mens 

nogle vil tro, at det er det rette tidspunkt for dem at modtage mig, vil andre tvivle på mit budskab, når de 

får kendskab til den måde, hvorpå det blev modtaget. De vil sige, at det i sandhed er alt for overraskende, 

at den guddommelige ånd kunne have givet sig selv til kende gennem det menneskelige sind. Derefter skal 

du spørge dem, om de ikke mener, at det også var forbløffende, at Guds ord blev menneske i Jesus - en 

kendsgerning, som de altid har anset for at være den højeste sandhed. 

26 I vil se, at så snart de tænker over det, vil de forstå, at jeg gav jer det største bevis på min 

kærlighed til jer, da jeg blev menneske i den Anden Tidsalder, og at når jeg nu manifesterede mig gennem 

det menneskelige sindets organ, var det for at føre jer til dialog mellem ånder, som vil være den perfekte 

form, hvor børnene kan kommunikere med deres himmelske Fader. 

27 Ordet taler til jer, det samme som talte i Jesus i den anden æra, for Guds ord er evigt og almægtigt. 

Jeg talte til jer både gennem Jesu læber og gennem profeters og apostles mund, ligesom jeg taler til jer nu 

gennem disse stemmebærere, og ligesom jeg vil tale direkte til jeres ånd, når I er kommet ind i den 

åndelige ophøjelsestid. 

28 Det var Kristus, Guds ord, der talte gennem munden på Jesus, den rene og højlydte. 

29 Mennesket Jesus blev født, levede og døde; men Kristus blev ikke født, voksede ikke op i verden 

og døde heller ikke, for han er kærlighedens stemme, kærlighedens ånd, det guddommelige ord, udtryk for 

Skaberens visdom, som altid har været i Faderen. 

30 Da Kristus talte i Jesus, blev hans stemme hørt overalt, for det var Det Evige Ord, der talte, jeres 

Faders stemme. Alt dette må I forstå og overveje, så når I tænker på Kristus eller nævner hans navn, så gør 

I det med jeres himmelske Fader i tankerne, men aldrig som om det var et andet væsen, der var forskelligt 

fra Min Ånd. 
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31 Mit ord, der åbenbares i denne tid, vil som et sværd ødelægge al den løgn, som menneskene har 

forsøgt at skjule Min sandhed med; men det vil også være en redningsbåd for alle skibbrudne, der fuld af 

frygt søger åndeliggørelsens lys. 

32 Disciple, Kristus er den højeste manifestation af den guddommelige kærlighed, er det lys, som er 

livet i åndens regioner, det lys, som bryder igennem mørket og afslører sandheden for ethvert åndeligt 

blik, opløser mysterierne, åbner døren og viser vejen til visdom, evighed og sjælens fuldkommenhed. 

33 I den anden æra blev Kristus - den samme, som taler til dig i dette øjeblik - menneske og boede på 

jorden. Men nu er han med jer i ånden og opfylder et løfte, han gav menneskeheden: løftet om at komme 

igen i en ny epoke for at bringe jer den højeste trøst og sandhedens lys, der oplyser og forklarer alt, hvad 

der er blevet åbenbaret for menneskene. 

34 Se i den guddommelige ene Ånd, som har vist sig selv for jer i forskellige manifestationer, men 

som altid har manifesteret sin retfærdighed, magt og fuldkommenhed. 

35 Forsøg aldrig at indeslutte den viden, som kun er forbeholdt ånden, inden for rammerne af din 

menneskelige intelligens, for så ville du se en Gud foran dig, der er formindsket og uden fuldkommenhed. 

36 Det er godt, at I forstår Mig som den Højeste Kærlighed, som den Absolutte, som Skaberen, som 

den Almægtige. Men forstå, at du må søge åndelig inspiration for at finde dybere udtryk, når du taler om 

din Herre. Sandelig, siger jeg jer, Min magt, visdom og kærlighed overgår alt det, som det menneskelige 

sind kan forestille sig, for alt dette er hinsides det, I ved, og hinsides det, I vil vide. 

37 Jeg er i øjeblikket ved at forberede jeres sjæls fremtid; derfor bliver agerlingen* nu brændt i den 

guddommelige retfærdigheds ild, for der er kun to veje for jer: den ene er åndeliggørelse, den anden er 

renselse. 
Det betyder de begær og laster, der stadig hænger fast i sjælen. 

38 I denne tid vil den, der ikke er parat til at forny sig selv, opleve den største bitterhed og blive 

fjernet fra jorden og dermed miste den dyrebare mulighed for at sone sine overtrædelser og forsone sig 

med Loven, Sandheden og Livet. 

39 De, der derimod går fra dette materielle liv til det åndelige hjem med den fred og tilfredshed, som 

opfyldte pligter giver, vil føle sig oplyst af mit lys, og hvis de er blandt dem, der skal reinkarnere, vil jeg 

forberede dem, før de vender tilbage til menneskelivet, så de kan genopstå rent, åndeliggjort og med større 

visdom. 

40 I vil ikke længere være så uforsigtige, at I glemmer jeres løfter om at forblive på godhedens vej. 

Du vil altid bevare mindet om denne åndelige pagt, som du har indgået med mig, uden at afvige fra 

godhedens vej - på trods af de prøvelser og fristelser, du møder på din vej. 

41 Den, der ønsker at følge mig, skal tage sit kors op og følge mit spor. Jeg forventer mennesker af 

god vilje, som længes efter fred, frelse og deres næstes velfærd. Jeg vil tage dem under Min kærligheds 

kappe, som søger Mig med dette ædle ideal, og Jeg vil sende dem ud på alle verdens veje for at omdanne 

Mine tanker til ord og Mine ord til gerninger og på denne måde gøre Min lære kendt gennem dem. Nogle 

vil bruge enkle ord, i andre vil Ordet blomstre, og en strøm af åndeligt vand vil flyde fra deres læber for at 

slukke folks tørst efter sandhed. 

42 Vær ikke bange for at tale, når du er i mine budbringers og apostles rækker, og tænk ikke på, at 

dette budskab ikke forstås af mennesker. 

43 Jeg er kommet for at oplyse jeres sind, for at befri jer fra materialisme og for at vise jer vejen til 

sand lykke. Det er den gode nyhed, som I skal bære med jer overalt. 

44 Gør jer klar til kamp, alle I, som er af god vilje, så I kan komme til jeres brødre på det rette 

tidspunkt. Jeg giver jer et eksempel på denne rette tid, når jeg kommer i det øjeblik, I har brug for mig. 

Ville det være retfærdigt, hvis Frelseren kom for sent, selv om han ser menneskeheden styrte ned i 

afgrunden? 

45 Hør mig, folkens, og gå til bunds i dette ord i erkendelsen af, at I har gjort lidt brug af det, fordi I 

har troet lidt og tvivlen har trængt ind i jeres hjerte mange gange. Alligevel vil tiden komme, hvor de lidet 

troende vil se de frugter, jeg har sået, modne, og over hele verden vil de indviede i åndeliggørelse dukke 

op. 
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46 Så skal I høre min stemme sige til dem: "Elskede disciple, lad os så kærlighed i hele verden, jeg vil 

lade min sæd komme ind i hjerterne gennem jeres gerninger. Så ved at være et eksempel, og snart vil I se 

min undervisning bære frugt. 

47 Ligesom Johannes, forløberen for Mit komme i den Anden Tidsalder, sagde til folkemængderne: 

"Jerusalem, Jerusalem, forbered dig på at kende din konge", således bør I, Mine nye forløbere, sige til 

verden: "Forbered jer på at modtage den Guddommelige Ånds tilstedeværelse i jeres ånd, som ønsker at få 

jer til at føle herligheden af Hans Rige". - Nogle gange siger du: "Man skal være teolog for at kunne 

gennemskue dybden af den visdom, som Herren åbenbarer os. Man bør være videnskabsmand for at forstå 

de vidundere, som livet rummer". Hertil svarer jeg, at hvis I studerede disse videnskaber, ville I ikke forstå 

min åbenbaring. 

48 Jeg har forberedt dit sind på en sådan måde, at det kan forstå mig inden for grænserne af dets 

ydmyge forståelse. For på den måde kan den lettere trænge ind i min lære uden at være belastet og fri for 

enhver indflydelse, der er fremmed for min lære. Jeg vil betro dig en bog, som din ånd skal lære at læse og 

kende åndelig visdom. Det er forgæves, at du søger denne visdom i jordens bøger, for den sæd, som 

menneskenes bøger indeholder, vil ikke længere spire i dig. Din opgave er anderledes end den, som de, der 

kommer til Jorden for at udforske naturens hemmeligheder, har. I er det folk, hvis skæbne er at bringe 

åndens lys til verden. 

49 Har du ikke hørt om de syv segl? For at du kan forstå det, så forestil dig en bog med syv kapitler, 

en bog, som indeholder livets viden og åndelig visdom, og som er blevet åbnet for menneskeheden. Seks 

af disse syv segl er blevet løst, og derfor er I nu nået frem til det sjette segl og modtager dets lys og 

åbenbaringer fra det. 

50 Velsignet er den, der med kærlighed, ydmyghed og respekt kommer til at forstå dette symbol på 

Min visdom, for det vil blive lys i hans sind. De syv segl er som en helligdom, hvor din ånd kan finde 

stigen, der fører til fredens og fuldkommenhedens hjem. Det er Min Visdoms Bog, som gives til 

mennesker i syv trin. 

51 Det "sprog", som denne bog er skrevet på, er guddommeligt, for det var jeres Evige Faders Ånd, 

der skrev den til sine børn. "Mit ord" oversatte det til menneskesprog for dig, så mennesket kunne kende 

det og leve det fra de første sider. 

52 Jeg er i øjeblikket ved at introducere dig til studiet af denne åbenbaring. I morgen, når 

stemmebæreren er tavs, vil jeres ånd begynde at forberede sig på at modtage fortsættelsen af den 

guddommelige undervisning direkte fra Faderen. 

53 Det er Min Vilje, at når det Syvende Segl er løst, vil menneskeheden udøve åndelig til åndelig 

diskurs, så de kan være i fællesskab med deres Herre. 

54 Tænk over denne lære, disciple, og I vil fornemme storheden i denne åbenbaring. 

55 Velkommen være de mennesker, der kommer for at modtage deres Herre. Velkommen til dem, 

fordi de har forstået, at de lever i den tid, hvor de profetier og løfter, som jeg gav menneskeheden i en 

anden tid, bliver opfyldt. 

56 Min nye manifestation har fundet en verden uden fred. I dag ødelægger nationerne hinanden uden 

at ville forstå, at I alle er brødre og søstre. 

57 Da de glødende kristne i de tidligste tider hørte, at deres Herre ville vende tilbage til verden i en tid 

med krig og had, kunne de ikke forstå, hvordan mennesker ikke kunne komme til at elske hinanden, efter 

at denne sublime lære (fra Jesus) var gået fra mund til mund og fra hjerte til hjerte. 

58 Åh, hvis de bare havde vidst, at de kristne nationer ville rejse sig mod hinanden for at ødelægge 

hinanden, og at menneskenes hjerte ville blive til en enorm grav, hvor alle de dyder, som Min Lære lærte 

dem, ville blive begravet! Menneskeheden er som en sjæl, der er lukket inde i mørke, råddenskab og 

ensomhed som en død mand i sit gravkammer. Men min stemme vækkede denne døde mand i sin grav til 

sandhed, til kærlighed og til lys. Min stemme, der lyder i hans ånd, siger til ham: "Sov ikke, det er den 

tredje dag, hvor du skal opstå, den tredje tid, som er bestemt for ånden til dens oprejsning og ophøjelse, 

hvormed enhver gæld er betalt for evigt, og dens mission på jorden er fuldført. 

59 Jeg har set, at jeres religiøse samfund ikke har den nødvendige kraft til at stoppe så meget ondskab, 

og heller ikke nok lys til at oplyse jeres fornuft, og det er fordi de har fjernet sig fra essensen af Min Lære, 

som først og fremmest er beregnet til ånden. 
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60 For mange mennesker er Jesus figuren i en smuk og gammel legende, hvis eksemplariske 

gerninger ikke kan forstås og omsættes i praksis i disse materialistiske tider. Hertil siger jeg jer, at Jesu ord 

og gerninger ikke er fortid, og at de heller aldrig vil være det, for de hører ikke til en æra eller en nation, 

da essensen af hans gerninger i verden var kærlighed og ydmyghed, og menneskeheden har brug for hans 

lære for at gøre åndelige fremskridt. 

61 Når de døde - i kærlighedens forstand - genopstår til sandt liv, vil I se Mit Navn og Mit Ord dukke 

op på ny i verden, og I vil høre mange læber sige: "Kristus er opstået fra de døde!" Men så vil jeg fortælle 

dem, at jeg altid har været til stede, og at jeg aldrig har været død, mens det var menneskehedens åndelige 

afvigelse fra mig, der gjorde det umuligt for den at føle mig. 

62 Disciple, i dag mærker jeg træthed i jeres kroppe og rastløshed i jeres sjæle; grunden er, at jeres 

medmennesker gør jer ondt, fordi I har taget dette kors på jer. Men du har et ønske om mit ord, og i det 

finder du fred og trøst. 

63 I den første æra bad folket i ørkenen for at få manna sendt til sig i ørkenen. I dag løfter du din ånd 

for at høre Herrens stemme, som er føde og evigt liv. 

64 Mange gange har du ønsket, at dette ord skulle høres i hele verden. Hertil siger Mesteren til jer: 

Kun en lille skare vil høre mig gennem sindets organ, men senere vil alle modtage dette budskab. Mit lys 

er udgydt over enhver ånd og alt kød, eller, hvad der er det samme, jorden er forberedt til at frøet kan 

trænge ind i den og bære frugt. 

65 Kun de, der bliver ved med at synde, vil ikke føle mit nærvær. Men jeg vil få verden til at forstå, at 

jeg kom for alle, og at jeg viste mig selv for alle. 

66 Lyset fra en ny dag er dukket op i horisonten, og en bog har åbnet sig for dine øjne. Min åndelige 

lære vil kæmpe for at opløse skyggerne, og til sidst vil dens sandhed sejre. 

67 I må ikke prale af de åndelige gaver, som jeg har betroet jer, eller af den nåde, som I har fået til at 

lytte til mig. Det må være jeres gerninger, der taler og vidner om den kærlighedsundervisning, I har 

modtaget. 

68 Folk vil sætte jer på prøve, men så skal I overlade jer selv til min vilje fuld af tro, og jeg vil hjælpe 

jer igennem det. 

69 De vil bringe den uhelbredeligt syge til dig, så du kan helbrede ham, de vil kalde dig til den 

døende, så du kan genoplive ham, og de vil bringe den, der har mistet forstanden, eller den besatte, til dig, 

så du kan give lys til hans ånd og frihed til hans sind. 

70 Vær ikke bange for beviset (på din helbredende evne), tro på det, vær ydmyg over for dine 

medmennesker, og jeg vil gøre resten. Jeg vil vise folk, at jeg virkelig har givet dig myndighed. De vil 

blive påvirket, og mange vil konvertere. Men de, der havde til hensigt at skade dig, vil føle sig besejret af 

din hjælpende kærlighed. 

71 Kampens og den sande spiritualiseringens tid er kommet. Fra templer, kirker og synagoger vil der 

komme dem, der er hengivne til ydre kulter, men som vil vågne op fra deres drøm og søge ud på Herrens 

marker, hvor arbejdet, såningen og kampen foregår. 

72 Fjern den overdrevne kærlighed til din krop og vær barmhjertig over din sjæl og hjælp den til at 

rense og opløfte sig selv. Når du har opnået dette, vil du opleve, hvor stærk du vil være i sjæl og krop. 

73 Husk: Hvis sjælen er syg - hvordan kan der så være fred i hjertet? Og hvis der er anger i sjælen - 

kan den så nyde fred? 

74 Gør jer klar, for sandelig siger jeg jer, at der allerede er mange, som venter på Helligånden. 

Skrifterne og profetierne bliver undersøgt og studeret af mennesker, og i dem opdager de, at 

begivenhederne i denne tid viser, at de tegn, jeg gav om mit komme, nu er ved at ske. Alligevel sover det 

meste af menneskeheden stadig. Hvis alle folkeslag ventede på Mig, og hvis profetierne var blevet korrekt 

fortolket, ville menneskene allerede have begivet sig ud på vejen mod den stjerne, der ville afsløre 

dialogen mellem ånder til ånder for dem. 

75 I, som hører mit ord, har været dommere blandt dem, gennem hvem jeg giver mig selv til kende. 

Men den, der har været den strengeste og mest uretfærdige, har jeg kaldt og givet ham den samme 

åndelige gave, så han, når han også står over for dommere og vantro, er klar over den vanskelige og tunge 

opgave, der hviler på en stemmebærer. 
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76 Gør fremskridt, disciple, vent ikke til de "sidste" kommer for at lære jer, hvad tro, lydighed og iver 

er i Mit værk, for I er forpligtet til at vente på dem med åbne døre, et forberedt hjem og et dækket bord. 

77 Jeg modtager alle, der kommer i ønsket om Mit Ord - både dem, der forbereder sig tidligt og 

vender deres sind fra al ubrugelighed, og dem, der kun kommer for at høre Mig af vane. Hvilken af dem 

tror du vil udnytte min undervisning bedre? Hvem tror I vil være de stærke, når min afgangstime kommer, 

når jeg holder op med at give mig til kende for jer gennem denne mægler? Det er naturligvis dem, der 

virkelig forbereder sig på at modtage min undervisning. Derfor, hør Mig med ånden, gør dit sind upartisk 

og lad hjertet blive rørt; på denne måde vil du føle Mit Ord trænge ind i den dybeste del af dit væsen og 

fylde dig med ædle fornemmelser. 

78 Nogle, der ikke er til stede ved dette ord, er tættere på Mit nærvær end mange, der tager plads ved 

denne manifestation, og det skyldes, at Mesterens lærende ord kommer til ånden og ikke til kødet. Åh, 

sjæle, der er inficeret af verdens lidenskaber, hvis I vidste, at i de øjeblikke, hvor I hører dette ord, tilbyder 

jeg jer med det en båd til at redde jer og et net til at redde jeres brødre og søstre, der er i fare! 

79 Endelig er jeg hos jer, som jeg havde lovet jer, endelig er jeg kommet, og der vil ikke være en dag, 

hvor jeg ikke på mange måder giver jer beviser på min tilstedeværelse og min retfærdighed. 

80 Den tid, hvor menneskene har brugt den frie vilje til at bruge den til fornøjelser, nederdrægtige 

lidenskaber, fjendskab og hævn, er nu ved at være forbi. Min retfærdighed blokerer syndens veje og åbner 

i stedet vejen for forsoning og fornyelse, så folk kan finde den vej til fred, som de forgæves har søgt på 

andre måder. 

81 I kalder jer selv brødre og søstre indbyrdes, men I har kun været det ved sjældne lejligheder! Det er 

derfor, jeg har sagt til jer i dag, at I skal forberede jer på at modtage mit ord. For i den vil I høre min blide 

og kærlige stemme, som vil få jer til at føle jer som rigtige brødre og søstre i Gud. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 92  
1 For jer er denne dag en festdag, når I hører mit ord. I, der har troen, opfrisker jer selv, og I, der 

tvivler, piner jer selv, fordi I ønsker at se Mig som menneske for at få den absolutte vished om Min 

tilstedeværelse. 

2 Men vær ikke bekymret, siger Mesteren til jer, for selv uden at se mig eller røre ved mig vil I til 

sidst tro. Mens Mit Ord overbeviser dig, gør det også alle dine åndelige fibre følsomme, og til sidst vil du 

føle de åndelige åbenbaringer tæt på dig, når freden banker på dine døre eller kærligheden nærmer sig dit 

hjerte, når døden forfølger dig eller fristelsen ligger på lur. Den bedste arv, jeg vil efterlade jer, vil være 

denne lære, for den, der forstår at fortolke og praktisere den, som den kræver, vil opnå den højeste fred i 

sindet. Men den, der forfalsker den i fortolkning eller anvendelse, skal græde bittert. Men de vil ikke 

kunne bebrejde mig, for deres samvittighed vil fortælle dem, at denne smerte er et bevis på, at de var uden 

for loven. 

3 Også på jorden efterlader dine forældre dig en arv af lære og råd, og de, der følger og tager hensyn 

til dem, høster konsekvent gode frugter på deres vej gennem livet. Men de, der ikke lytter til deres ord og 

glemmer dem, og som lægger mere vægt på de materielle goder, de modtager som en del af deres arv, end 

på de lektioner i kærlighed, de har modtaget, er dømt til fald og skiftende skæbner. Spørg jer selv: Ville 

det være retfærdigt for disse børn, der har begået fejl, at sige, at det er deres Fader, der straffer dem, når de 

mærker de strabadser og lidelser, som er konsekvenserne af deres ulydighed? Nej, mine børn, det er jeres 

gerninger, der altid giver jer en belønning eller en straf. 

4 Kære disciple, jeg giver jer i øjeblikket Min Kærlighedslære. Midt i denne tomhed, hvor Mine 

manifestationer finder sted, er Min helligdom, dette åndelige tempel, hvor der ikke fejres nogen ritualer, 

og hvor liturgiernes falske glamour ikke forblænder dig, hvor du kun hører en stemme, der til tider er 

kærlig og trøstende, til tider dybt vis, og til tider streng og retfærdighedskærlig. 

5 Det er grunden til, at I aldrig bliver trætte af at høre den og altid føler jer overvundet af den; for 

selv om Min lære har ydre ligheder med hinanden, har I opdaget, at den er forskellig i sit indhold og 

gradvist bringer jer til den åndelige erkendelse af Min sandhed. 

6 I kommer fra forskellige dele af jorden for at høre mig, og jeg kalder jer repræsentanter. Hvis I er 

far eller mor i en familie, modtager jeg jer som repræsentanter for hjemmet; hvis I er et barn, modtager jeg 

jer som repræsentanter for familien. Hvis I kommer fra en bestemt region, modtager jeg jer som 

repræsentanter for den, og hvis I kommer fra et fjernt land, kalder jeg jer repræsentanter for jeres nation. 

For mig er I alle mine børn, mine elskede disciple, som jeg underviser uden nåde. 

7 Til dem, der tvivler på mit ord, siger jeg, at de skal vente, at de skal holde tvivlen i deres hjerter og 

lukke deres læber, men at de skal åbne deres ører, deres sind og deres hjerter, for nu er tiden for 

overraskelser og mirakler, som kun de, der er udstyret, vil være i stand til at opfatte og bekræfte. 

8 Den sidste kamp er allerede ved at blive udkæmpet, og det er nødvendigt, at I har våben til at 

kæmpe med og et skjold til at forsvare jer med. Men da denne dom ikke er som verden har forventet, er 

den ikke blevet klar over, at den allerede er i samme situation. Enhver, der er vågnet, skal, hvis han har 

medlidenhed med sine medmennesker, advare dem og vidne om det gode budskab blandt dem. Blandt 

dette folk ser jeg mange, som er tavse, selv om de kunne tale for at vidne; andre derimod, som ikke har 

forstået Min lære, taler uophørligt om den uden at kende dens mening og betydning, og derved falder de 

ofte i uansvarlige løgne. Til dem siger jeg, at de skal studere og udruste sig på forhånd, så der ikke er 

nogen anledning til at blive forvirret eller til at dømme Mit værk dårligt. 

9 Jeg gør jer også opmærksom på, at den, der bruger mit ord som et sværd til at skade sine 

medmennesker eller som et scepter til at ydmyge dem, ikke kan kalde sig min discipel. Det kan heller ikke 

den, der bliver ophidset, når han taler om denne Lære og mister besindelsen, for han vil ikke så troens frø. 

10 En udrustet discipel vil være en, der, når han ser sin tro, den helligste af sine overbevisninger, 

angrebet, forstår at bevare roen, for han vil være som et fyrtårn midt i en storm. 

11 Hør mig utrætteligt, så at din tro kan vokse, og du kan tilfredsstille din sjæls ønske om ophøjelse. 

12 I denne tid vil jeg få den undervisning, som jeg gav jer i den Anden Tidsalder, som mange ikke har 

forstået og andre har glemt, til at blive forstået af alle og desuden blive fulgt på grund af min nye 

undervisning. 
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13 I, som har modtaget disse åbenbaringer, er bestemt til at forkynde Min nye manifestation for 

menneskeheden gennem det menneskelige forståelsesorgan. Hvem skal give dette vidnesbyrd uden dig? 

Hvis du forventer, at de religiøse samfundets dignitarer eller præster skal bringe denne gode nyhed til 

menneskeheden, er du på vildspor. For sandelig, siger jeg jer, selv om de så mig, ville de ikke åbne deres 

læber for at sige til menneskene: "Se, der er Kristus, gå hen til ham!" Nej, mine disciple, det bliver ikke 

dem, der forkynder mig, og det bliver heller ikke dem, der baner nye veje for denne tidsalders folk. I 

derimod forbereder Mit Ord uophørligt, så I kan tale troværdigt om det, I har set og hørt, og frem for alt 

for at bekræfte det med jeres tilbedelse af Gud og jeres kærlighedsgerninger for jeres medmennesker. 

14 Lad mit ord fylde dig med styrke, så du ikke bliver svag i prøvelserne. Husk, at dydens vej 

sommetider er besat med torne og fristelser. 

15 Forstår, mine elskede disciple, hvor vanskeligt dette arbejde er, og også alt det, som I må udforske 

og overveje, for at I ikke skal falde i vildfarelse eller så splid blandt jeres brødre. 

16 Hold mit ord, og du vil være stærk, for jeg vil bygge templer, der kan modstå de stærkeste storme. 

17 Ingen skal sige til Mig, at han føler sig for træt til at tage dagens arbejde på sig, for det vil ikke 

være ånden, der taler sådan, men kødet. Jeg siger jer, at det er nok at løsrive jer lidt fra den materielle 

verden, som I lever i, for at føle jer fri for tunge byrder. Den modne ånd føler ikke træthed, det er kroppen, 

der bliver træt i den materielle kamp. Denne åndelige mission, der bæres med kærlighed, tynger dig ikke 

ned og gør dig ikke træt, men letter i stedet livets strabadser og styrker krop og ånd. 

18 Jeg må sige til jer, mine disciple, at den, der føler kærlighed til sin næste, kender ingen træthed. 

Tror I, at hvis jeg ikke elskede jer, som jeg elsker jer, ville jeg have accepteret den dom og offerdød, som I 

dengang udsatte mig for? Men Min kærlighed til menneskeheden gav Jesus kræfter, og i Ham fuldførte 

Jeg Mit frelsesværk. Forstå: Som din kærlighed til din næste er, så vil du også være stærk nok til at bære 

deres fornærmelser og de prøvelser, som din opgave måtte volde dig. 

19 Bed, bliv stærk i det gode, så du kan fjerne dine ufuldkommenheder og føle dig mere værdig til 

min kærlighed hver dag. 

20 I denne velsignede time har Min Guddommelige Stråle berørt Mine stemmebæreres sind på de 

forskellige forsamlingssteder, der er indviet til denne manifestation, og dette lys er blevet omdannet til 

livets ord for Mit folks ånd. Denne manifestation ligner den, hvor mannaen faldt ned på det sultende folk 

og gav dem næring i de dage, hvor de var i nød i ørkenen. Lad ingen frygte at blive forladt, for I har 

oplevet, at jeg har givet jer beviser på mit nærvær til enhver tid. 

21 Føler du ikke, at Min omsorgsfulde kærlighed gradvist vender dig væk fra alt det, der er nytteløst 

og skadeligt? Det er fordi det behager Mig, at I renser jer selv i den kilde af rent vand, som Min lære 

tilbyder jer, så I kan blive værdige til Mine åbenbaringer, således renset. 

22 Hør, disciple: Den forudsagte tid, hvor Min Ånd vil udgyde sig over enhver ånd og over alt kød, 

hvor menneskeheden vil få åndelige visioner og symbolske og profetiske drømme, er nu kommet. Vær 

opmærksom på, hvordan de åndelige gaver gør sig gældende blandt mennesker fra forskellige 

trossamfund. Men blandt alle er der en - ukendt og ubemærket - hos hvem de åndelige manifestationer har 

været klare, præcise og på den rigtige måde. I hende har jeg gjort Min stemme hørt som Mester, har 

afsløret det endelige formål med disse åndelige gaver og har vist hende den sikre vej til at fuldføre sin 

mission. 

23 Dette er mit folk (det åndelige Israel), som mine åbenbaringer skal komme ned over, efterfølgeren 

til det gamle folk, som blev kaldt Israel i den første æra, og som nu rejser sig igen i verden og bringer i 

deres ånd opgaven med at gøre min sandhed kendt for menneskeheden med sig. 

24 Dette folk hører min stemme i denne tid og ernærer sig af mig som en gren fra det evige vin. Alle 

hans børn skal give verden frugten af det træ, som de har taget livet fra. Mit ord skal gøre dem frugtbare 

som vanding med det reneste vand og skal udruste dem, så de aldrig skal vandes med urent vand, for så 

ville smagen og saften af dette folks åndelige frugt ikke længere være som det guddommelige træ. 

25 I disse tider med materialisme er Min lære om kærlighed blevet glemt på grund af det mørke, der 

omgiver menneskeheden. Men jeg siger til jer, at I skal søge dem i jeres ånd, hvorfra de ikke kan slettes, 

for der forbliver alle jeres gaver hemmeligt som en uudslukkelig lampe, der oplyser den vej, I skal følge, 

indtil I har opnået den belønning, jeg har lovet jer. 
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26 Jeg samler nu mit folk for at give dem min visdom. Kun jeg kan finde frem til dem, der skal tjene 

mig. I tre tidsaldre har jeg søgt disciple for at give dem Min instruktion og forberede dem som Mine 

udsendinge. I hver af disse tidsaldre har jeg givet mig selv til kende i forskellige former, og min 

tilstedeværelse har overrasket folk, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle forberede sig på at vente på 

mig, selv om de vidste, at tiden var inde til at disse begivenheder skulle ske. Da jeg stod over for dem, 

genkendte de mig ikke, selv om mit ord altid tilbød dem den samme essens; for formålet med min lære har 

altid været det samme til alle tider. Jeg siger til jer: Uanset i hvilken form jeg åbenbarer mig for jer, kan I 

genkende mig, for jeg viser jer altid min kærlighed. De former, jeg har brugt til at gøre mig selv 

nærværende for folk, har ikke været en maske for at skjule mig for deres blik, men et middel til at 

begrænse mig selv, til at blive forstået, til at teste deres tro og indgyde dem tillid til mig. 

27 I, som ikke er sikre på denne forkyndelse, skal tie stille, indtil I er overbevist efter en vis tid. 

28 Mange af jeres tvivl er opstået på grund af den kendsgerning, at I ser ufuldkomne væsener i disse 

stemmebærere, og det giver jer en idé: Er det muligt, at den guddommelige ånd taler til os på denne måde? 

Men jeg spørger dig: Hvor er de rene i hjertet og de retfærdige, så jeg kan give mig til kende i dem? Jeg 

finder dem ikke på jorden, hverken blandt de gamle eller blandt jomfruer, ikke engang blandt børn, og 

endnu mindre blandt filosoffer eller videnskabsmænd eller blandt præster i de forskellige religiøse 

samfund. Derfor har jeg blandt de enkle mennesker søgt dem, der ud over et uopdyrket intellekt har 

tilstrækkelig åndelig udvikling, og de har tjent mig med ægte kærlighed. 

29 Når jeg bringer mit ord til jer gennem menneskelige læber uden at gøre mig selv synlig, er det for 

at give jer mulighed for at gøre jer fortjeneste og gentage det ord, jeg gav jer i den anden æra, da jeg sagde 

til jer: "Salige er de, der ikke ser og alligevel tror". 

30 Når disse tider med Min manifestation er forbi, vil I forstå, at Jeg valgte jer som det mest værdige 

middel - eftersom I er Mine børn - til gennem jeres intellektorgan at udtrykke Min kærlighed og Mit ønske 

om at opdrage jer til Mig. 

31 Tvivl ikke på den værdi, du repræsenterer for mig. Jeg har bevist min kærlighed til dig siden det 

øjeblik, jeg sendte dig ind i min skabelses paradis. Der har jeg givet jer alt, hvad I har brug for til jeres 

forfriskning og næring, men også til jeres åndelige udvikling. I denne dejlige have kan du lære din Skaber 

at kende og elske ham og i din egen ånd opdage de evner og egenskaber, som han, der gav dig eksistens, 

har. 

32 Mennesket på jorden er en fyrste, som Min kærlighed og Min retfærdighed har givet denne titel, og 

den mission, han fik fra begyndelsen, var at herske over jorden. 

33 Over den guddommelige gave, som hans frie vilje er en guddommelig gave, har jeg placeret et 

lysende fyrtårn til at oplyse hans vej i livet: samvittigheden. 

34 Frihed til at handle og samvittighedens lys til at skelne godt fra ondt er to af de største gaver, som 

Min Faders kærlighed har testamenteret til jeres ånd. De er i mennesket allerede før det bliver født, og 

også efter at det er død. Samvittigheden vejleder ham og skilles ikke fra ham i fortvivlelse, ej heller i tabet 

af fornuft eller i dødens kvaler, fordi den er dybt forbundet med ånden. 

35 Når I forstår alt det, jeg lærer jer, tror I så stadig, at det er uværdigt for Min Ånd at give sig selv til 

kende for menneskeheden gennem Mine egne børn? Hvor dårligt kender I ikke jeres Fader, og hvor lidt 

kender I ikke jer selv! 

36 Dette er en tid med overraskelser, tegn og undere, og I må være vågne, så mine åbenbaringer ikke 

går ubemærket forbi jer. Iagttag, føl og tænk. Det er ikke kun det guddommelige ord, der taler til dig - hele 

skabningen taler også til dig på sit sprog og viser dig vejen til dine pligter. 

37 Jeg finder dig i stand til at forstå den åndelige visdoms bog og gøre store fremskridt, hvis du ved, 

hvordan du kan koncentrere dig i dit inderste væsen og tillade din ånd at tænde troens lys og derved oplyse 

din udviklingsvej. 

38 Hvis jeg engang sagde til jer, at I skulle høre Min undervisning og tie stille om den, var det fordi 

menneskeheden i går dræbte Mine profeter og endda Jesus, jeres Mester. Men der gik ikke lang tid, før 

menneskene fandt ud af, at alle de åbenbaringer og profetier, som de havde testamenteret dem, var blevet 

til virkelighed. I, som allerede har denne erfaring - ville I vove at afvise Mit profetiske ord endnu en gang 

og dermed forårsage åndelig død for Mine nye mundstykker? 
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39 Søg i mine profeters vidnesbyrd fra tidligere tider efter denne forkyndelse gennem det 

menneskelige forståelsesorgan, og sandelig, siger jeg jer, I vil finde den der. Hvis menneskene ikke har 

fundet disse profetier indtil nu, er det kun fordi de læser dem uden at forstå eller fortolke det 

guddommelige ord. 

40 Jeg modtager alle, der ønsker at høre min undervisning - både den, der skjuler tvivl og endda 

latterliggørelse, og dem, der vil give deres liv for at bekræfte, at denne forkyndelse er sandhed. Men jeg 

har ikke bedt om dette offer af mine disciple, kun om deres udholdenhed, hvis I kalder det at elske og 

holde ud i det gode et offer. 

41 Min afrejsedag nærmer sig allerede, og I må forberede jer. Husk, at jeg ikke efterlader dig 

materielle goder; min arv består af visdom, kærlighed og styrke. Jeg efterlader jer Mit Ords Bog, som 

indeholder alle de instruktioner, I har brug for for at blive ledet korrekt i jeres liv. 

42 Lad troen ledsage dig, uanset hvor du går hen. Hvis I plejede at glemme Mig i glædens timer, så 

husk nu på Mig, når der er glæde og fred i jeres hjerter, og tak Mig. Selv i smertens timer søger du Mig i 

ensomhed, i den intime vending af dit væsen til Mig, for at overlade alle dine klager til Mig i ønsket om 

den styrke, du har brug for. 

43 Du bør altid respektere dine medmenneskers tro eller religiøse overbevisning og huske på, at 

menneskets hjerte er mit tempel. Hvis du ønsker at trænge ind i dens indre, skal du gøre det med kærlighed 

og bede, før du løfter sløret for denne helligdom. 

44 Handl ikke som dem, der uden ærbødighed og respekt går over tærsklen til dette hellige sted, som 

er sjælen, slukker dens lampe, lægger offergaverne øde og ødelægger alteret, for så bliver I vanhelligere 

og vanhelligere af mit tempel. 

45 I mange hjerter vil du finde fanatismens alter, hvor et idol rejser sig op. Det skal ikke forstyrre jer, 

I skal forstå, at offeret er godt, at det er oprigtigt, og at det kommer fra et oprigtigt hjerte, der vender sig 

mod Mig. - På denne måde lærer jeg jer respekt og næstekærlighed, den eneste nøgle, hvormed I kan åbne 

hjerter. 

46 Husk, at jeg har åbenbaret jer nu og til enhver tid den form, i hvilken I skal tilbede jeres Fader. 

Mange af jer har lært dette, men når I tænker på, hvordan de forskellige religiøse samfund og sekter har 

kompliceret tilbedelsen af Gud, så tænk på den kamp, der må opstå i menneskeheden, hvis 

spiritualiseringsidealet skal komme til sin ret i verden og kæmpe for enkelhed og renhed. 

47 Det er sandt, at fanatisme for traditioner, falsk religiøsitet og afgudsdyrkelse har slået dybe rødder i 

folkenes hjerter, men vær ikke bedrøvet ved tanken om den kamp, der venter jer, for jeres tro vil forblive 

urokkelig. Husk Mit Ord, at Jeg inviterer alle hjerter til at rejse sig og nærme sig Mig, og at Mine disciple 

vil blive beskyttet og styrket af Min kærlighed i denne kamp, der venter dem i hele verden. Ingen vil føle 

sig afhængig af sin egen styrke, og hans tro vil føre ham til sejr. 

48 Forstå, hvorfor jeg giver mig selv til kende over for jer med vedvarende iver. Jeg ønsker ikke, at du 

skal sove eller være fyldt af frygt for indbildte farer. Søg åndeligt fremskridt i denne verden og hav ikke 

andre ideer end at du er på jagt efter brødre og søstre og ikke fjender - brødre og søstre, som du skal bringe 

et budskab om broderskab og åndeliggørelse til. - O I disciple, som er bange og svage i jeres tro, jeg siger 

jer, at I må forstå min lære og hente styrke fra den, så I kan føle jer stærke og ikke frygte den kamp, der 

nærmer sig. 

49 For at hjælpe dig i din opgave forbereder jeg din ånd og dit kød til at kunne modstå de indviklede 

omstændigheder, du møder på din vej, med mod, sindsro og tro. 

50 Frygt ikke for at blive afvist af dine slægtninge og venner, tab ikke modet, hvis de foragter dig på 

grund af denne sag. Stål dit hjerte allerede nu i Min undervisning, som er den bedste ambolt. 

51 Vær ydmyge i disse prøvelser, opfør jer med værdighed og kæmp med ydmyghed, så I kan tilgive 

enhver fornærmelse, hvis I ønsker, at Mit frø, der er sået i jer, skal bære kærlighedens frugter og spire i 

menneskehjertets fjendtlige og tørre jord. Hvis I ønsker at tage mig i Jesus som et eksempel, så husk, at jeg 

som menneske blev fejlbedømt, forfulgt, afvist og hånet fra min fødsel til slutningen af min vej, som var 

korset. Selv i min smertetid glædede mange sig over min smerte og fejrede min død. 

52 Men denne påmindelse skal ikke gøre jer modløse, det skal ikke virke svært for jer at praktisere 

min lære. Det virkede også vanskeligt for Mine disciple på den tid, og alligevel opfyldte de deres mission. 

De så deres Mester triumfere over verden, besejre døden, udføre sit forløsningsværk på sin vej, og derfor 
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var de i stand til at følge hans fodspor efter hans bortgang, de gjorde næstekærlighed til deres lov, og 

kærlighed til deres medmennesker til deres sande liv. 

53 De er et smukt eksempel for jer, disciple i den tredje æra, til hvem jeg siger: "Kom til mig, I syge 

på krop og sjæl, for jeg vil ikke afvise jer på grund af jeres svaghed. Hør mit ord, og det skal være som en 

balsam, der helbreder dine sår. 

54 Hvor mange af jer bliver ikke overrasket over at opdage tårer af overstrømmende følelser i jeres 

øjne, når I hører Mit Ord, mens I kun få øjeblikke før var ved at give jer selv hen til verdens 

forfængelighed! 

55 I lang tid har jeg givet jer denne instruktion, og jeg ser endnu ikke, at disciplene er blevet 

forvandlet til disciple, men jeg vil fortsætte med at give jer mit ord, indtil jeg har gjort jer til gode mestre. 

Det har behaget Mig at vælge de ufaglærte til at få viden om denne verden, for deres sind har den 

enkelhed og klarhed, som er nødvendig at have for at forstå åndelig visdom. Jeg har valgt de fattige, for da 

de følte sig klædt i min nåde, har de i deres ydmyghed værdsat værdien af de åndelige gaver, som jeg har 

givet dem. Men de rige, som kun stræber efter jordisk magt - hvor ubetydelige er ikke de gudgivne evner 

for dem, og hvor få har vendt sig til mig i ønsket om velsignelser og gaver til deres ånd. Men jeg er altid 

klar til at udgyde mine hemmelige skatte over hvert enkelt af mine børn i det øjeblik, hvor de forbereder 

sig. 

56 Disse fattige, som jeg har prydet, lærer jeg, at de ikke kun skal beholde denne skat for sig selv, 

men at de skal dele den med deres brødre. 

57 Ånden, der ved, at den har gaver i sig, som den har fået af sin Herre, glæder sig og kæmper for at 

bevare dem. Han har kendskab til deres udvikling og bestræber sig på at lade denne juvel, som han har fået 

betroet, skinne. 

58 Husk derfor, at den, der forlader Min vej efter at have modtaget en arv, er utaknemmelig, ikke så 

meget over for sin Herre som over for sig selv, for hvert udviklingstrin, han har nået, har kostet ham en 

indsats, en lidelse eller en erstatning. 

59 Ved I ikke, at den, der går uden for loven, berøver sig selv sine dyder og åndelige gaver? Derfor 

har jeg hjulpet dig i denne tid med at give din ånd alt det tilbage, som den havde mistet, og som den følte 

sig svag og havde brug for hjælp til. I vil alle modtage lys, der vil ikke være nogen, der ikke føler åndens 

opvågnen og længslen efter at hæve sig over det menneskelige. De "planter", som var parasitter, vil blive 

til blomstrende og frugtbare planter. Fordi jeg elsker jer, vil jeg altid give jer en mulighed for at redde jer 

selv. Men du skal huske, at hver mulighed, du ikke benytter dig af, vil gøre din tilbagevenden til frelsens 

vej mere trist. 

60 I dag kommer jeg for at adskille jer fra den herskende korruption, så I kan høre mit ord i fred og 

samtidig overveje og forstå det. Vær opmærksom på, at sjælens tørst kun slukkes med kærlighedens og 

barmhjertighedens rene vand. 

61 Hvis du har haft tjenere i verden og er blevet hædret, må du give afkald på alt dette og blive 

nyttige, flittige og ydmyge tjenere for dine medmennesker. I har ofte tjent verden, men nu skal I tjene Gud 

i lydighed mod mine instruktioner. Verden har givet jer glæder, men nu er det tid for jer at forberede jeres 

sjæl til at træde ind i den åndelige verden, hvor I vil få fuld tilfredsstillelse, hvis I har levet i 

overensstemmelse med Min lov om kærlighed. 

62 Brug dit ophold på jorden til at elske og til at give venlighed i stedet for bitterhed. Vær 

opmærksom på disse skabninger her, gennem hvem jeg giver jer mit ord, og I vil se, hvordan de på trods 

af de irritationsmomenter, de høster i deres liv, har kærlige ord til jer i de øjeblikke, hvor jeg manifesterer 

mig. Kan du forestille dig den livgivende kraft, som Jesu lære havde dengang, og glæden hos de mange 

mennesker, der lyttede til ham? Det var Himmerigets Riges stemme, som disciplenes sjæle kastede sig ned 

for. Hver gang den guddommelige Mester åbnede læberne, faldt hans ord som balsam i de syge hjerter og 

helbredte mange sår. Men var den vej, som Jesus gik, en vej med blomster? Nej, disciplene, hans 

lidelsesvej til Golgatha begyndte i krybben i Betlehem, og derfor har dette ord, som var stemmen fra ham, 

der led for jeres frelse, skabt faste beslutninger om rettelse i mange hjerter og dermed forvandlet 

tilværelsen for mange mennesker, der havde levet i mørke, og som derefter følte sig oplyst af hans ords 

kærlighedsild. 
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63 De, der var døde for nådens liv, opstod til et nyt liv fuld af håb og tro, og de med egoistiske, hårde 

og grusomme hjerter græd af anger og følte sig tilskyndet til at gøre godt og elske dem, som de havde 

betragtet med ligegyldighed og endda foragt. Mange af disse omvendelsesmirakler så kun jeg selv finde 

sted, for de blev ikke bemærket af mange af mine disciple. Og nu, i denne tid, sker dette mirakel igen, når 

dette ords livsessens modtages. Jeg opdager blandt de skarer, der hører mig, mennesker, der var nedsænket 

i laster, og som omformer deres liv og genopbygger sig selv ved at praktisere den dyd, som de tidligere har 

ignoreret. Jeg ser de familier, der forenes for at følge Mit spor, og de ægteskaber, der styrker deres bånd i 

det ideal af åndeliggørelse, som Min Lære har givet dem. 

64 Jeg ser også blandt mine arbejdere dem, der engang var pariaer på jorden og slaver af synden, og 

som i dag har frigjort sig fra den, og jeg ser dem, der har båret en lidelsesbyrde, og som nu har fred i deres 

hjerter og ved, hvordan de kan dele den med deres brødre og søstre. 

65 Grunden er, at Mit Ord gennem det menneskelige sind har den samme kraft, essens og 

overtalelsesevne som det, jeg gav i Jesus, selv om den instruktion, jeg giver jer i dag, kommer fra læber, 

der synder og vanhelliger. hvordan vil Mit fællesskab med din ånd være, når du har opnået større renhed? 

O disciple, gør en indsats, udvikl ydmyghedens og den aktive næstekærligheds gaver, på denne måde vil I 

give jeres sjæl mulighed for at rense og ophøje sig selv! Hold dig til mig, så du kan leve evigt. 

66 Jeg så mange af jer vandre rundt med døden i hjertet uden at finde en hånd, der kunne vise jer 

dydens og fredens vej, indtil ekkoet af Mit Ord nåede jer, og dets stemme vinkede jer, fik jer til at vågne 

op til et nyt liv og opleve glæden ved at vende tilbage til Mig. 

67 Din sjæl var forblevet blind, stum og døv for al åndelig aktivitet, men i sit væsen længtes den efter 

og håbede at få denne viden. Dit intellekt forstod ikke denne indre kamp, og derfor fandt du ingen 

forklaring på den manglende fred og glæde, som du levede i. 

68 Så skete det, at Mit nærvær lyste som et fyrtårn i din sjæls mørke, og straks genkendte du Mig og 

sagde til Mig: "Herre, du er den, som jeg så længe har ventet på." Og fra dengang tog jeg jer til mig som 

mine disciple og lærte jer at stave de første stavelser i denne bog, som dag for dag har åbenbaret indholdet 

af dens sider for jer. 

69 Jeg valgte jer på grund af jeres hjerters ydmyghed, så I, hengivne til Mig, ville bringe Min Lære 

overalt og i denne tid med fordærv og elendighed så Mit kærlighedssæd i jeres medmenneskers hjerter, 

som er det rette område for ændring af hjerte og dyd. 

70 Jeg kom for at vække alle de sjæle til live, som var døde for nåden, og for at lære jer det, som I 

ikke kunne finde i videnskaben eller filosofien: spiritualisering. 

71 Religionerne har sovet en århundreder lang søvn af rutine og stagnation, mens sandheden har været 

skjult. Men de, der kender Jehovas bud og den guddommelige Mesters ord, må i denne stemme, som taler 

til jer i denne tid, genkende stemmen fra Sandhedens Ånd, som er lovet for disse tider. 

72 Menneskeheden kræver overnaturlige beviser for at tro på Min eksistens og på sjælens 

udødelighed, og sandelig siger jeg jer, at Jeg vil give dem disse beviser i denne tid med store begivenheder 

og opfyldelse. 

73 De nye generationer vil ikke høre mit ord i denne form, for for dem har jeg sørget for dialogen fra 

ånd til ånd. 

74 Jeg forventer, at I opfylder mine ordrer. Jeg vil tale til jer gennem stemmebærerne indtil år 1950, 

det tidspunkt, hvor jeg anser denne epoke for at være slut. Men jeg ønsker ikke, at I skal være svage på 

retfærdighedens dag, for så vil I splitte jer og falde i vildfarelse. Bliv udstyret, så du kan høre din 

samvittigheds stemme og føle dig ansvarlig for alle dine opgaver. 

75 Pas på din krops sundhed, sørg for at bevare den og dens vitalitet. Min lære råder jer til at passe 

kærligt på jeres sjæl og jeres legeme, for begge supplerer hinanden og har brug for hinanden i den 

vanskelige åndelige opgave, der er blevet dem betroet. 

76 Min vej er smal, men den er sikker. Gør ikke længere forgæves bodsøvelser og bring ikke længere 

ufrugtbare ofre. Tag fra naturen det, der er nødvendigt for dit materielle liv, og stig op til Mig i ønsket om 

åndelig næring. 

77 Elskede mennesker, bær fred i jer, så I på samme måde som I er blevet trøstet i denne sorgens tid, 

kan I vide, hvordan I kan trøste dem, der bliver svage under vægten af livets store prøvelser. 
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78 I, som er blevet helbredt og har modtaget gaver og nådegaver fra Faderen, vil i morgen blive kaldt 

åndeligt rige af mennesker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 93  
1 Velkommen, I hjerter, der hungrer og tørster efter lys. Bliv hos mig, og I skal aldrig dø, for jeg er 

livet. 

2 Tidligere følte du, at du var ved at dø, fordi du havde mistet håbet og troen. Der var ikke noget lys 

i jeres hjerter, der kunne lede jer på det sande livs vej, og der var heller ikke en stemme, der kærligt sagde 

til jer: "Kom nærmere, dette er fredens vej", indtil I hørte mit ord, som altid er fuld af kærlighed og trøst, 

og dets lys genoprettede jeres fred. 

3 Din blindhed blev oplyst af samvittighedens lys, og det formaner dig altid til bøn, aktiv 

næstekærlighed og til at korrigere. Således kom I ind i mit nærvær, og mit ord var som et lysende og 

frelsende fyrtårn, der oplyste jeres vej. Fra det øjeblik forstod du, at dette lys kun kunne komme fra Mig, 

og du sagde til Mig: "Herre, det er Dig, som jeg så meget har ventet på. I dag ved jeg, at jeg elskede dig og 

havde brug for dig, Herre". 

4 Ja, disciple, her er jeg og hjælper jer med at tage de første skridt på den opadgående vej, indtil jeg 

har udrustet jer som sande disciple af min lære og mine åbenbaringer, for senere at sende jer ud til 

provinserne og nationerne for at sprede denne tro. 

5 Konflikten vil finde sted i den tid, hvor synden, trængslerne og smerten er størst, og I vil ikke have 

andre ressourcer end jeres åndelighed eller andre våben end sandheden. Jeg har udvalgt jer som fattige, 

uuddannede og ydmyge, som brakjord, men som egnede til at blive frugtbare og til at modtage den 

åndelige sæd. 

6 Jeg har ikke søgt efter filosoffer, teologer eller videnskabsmænd, men efter det almindelige folk, 

som altid har ventet på mig og som kommer farende på mit kald for at give deres ånd den glemte eller 

dårligt udnyttede arv tilbage til deres ånd. 

7 Menneskeheden har ikke været i stand til at trænge ind til kernen af åbenbaringerne fra de to første 

gange. Men i dette, det tredje, vil Mit Ord få dig til at forstå, fortolke og praktisere Min tidligere lære, og 

du vil forene den med den nuværende lære. 

8 I denne tid blev jeg ikke født som en mand for verden. Jeg er kommet til jer i lyset af Min Ånd, 

som er blevet menneskets ord, og i dette giver jeg jer Min livsessens for at vække troen i jeres hjerter. 

9 Jeg giver dig nyt liv, vækker dig og får dine øjne, som er blændet af denne verdens mørke, til at se 

den evige sandhed. 

10 Jeg afslører dig det, som videnskabsmanden ikke kan lære dig, fordi han ikke kender det. Han har 

sovet i sin jordiske storhed og har ikke rejst sig til mig i ønsket om min visdom. 

11 De præsters hjerter har lukket sig, som i de forskellige sekter og religiøse samfund burde undervise 

i den åndelige viden, som er storhed og rigdom for ånden. 

12 Jeg har set, at loven og læren, som jeg testamenterede til menneskeheden i tidligere tider, er skjult 

og er blevet erstattet af ritualer, ydre kulter og traditioner. 

13 Men I, som er dybt bevidste om, at essensen af dette ord er den samme som den, Israel modtog på 

Sinai-bjerget, og som skarer af mennesker i den anden æra hørte fra Jesu læber, bør med jeres tilbedelse af 

Gud og jeres gerninger lære, at den guddommelige lov ikke må glemmes for at følge tåbelige traditioner, 

der ikke er til gavn for Ånden. 

14 Lær af mig, disciple, bliv ikke længere i hemmelighed, forbered jer i ånd og sjæl, så I snart vil 

træde ud i lyset, og mit budskab vil blive kendt. Spiritualisér jer selv, så jeg kan gøre min vilje kendt for 

jer ved hjælp af jeres inspirationsgave. 

15 Jeg ønsker, at lyset fra min Ånd skal skinne i dit sind, og at de ord, der kommer fra dine læber, skal 

være af Ånden. Forsøg ikke at tale om dette værk, hvis du ikke er tilstrækkeligt forberedt til at føle dine 

ord. Ånd, hjerte og sind skal være forenet i jeres væsen, hvis I skal tjene som formidlere til at overføre mit 

ord. 

16 De nye generationer vil ikke længere høre Mig i den form, som I nu er vidner til, for den dato, som 

Jeg har angivet, fra hvilken Jeg ikke længere vil manifestere Mig selv på denne måde, nærmer sig. Det er 

1950. Indtil den sidste dag i det år vil Jeg give jer Mit Ord. Jeg vil tale til jer utrætteligt, opmuntre jer, og 

min nådige stemme fuld af styrkende styrke og lys vil falde ned over mit folk som en flodbølge. 
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17 De, der lytter til mig til det sidste, skal være stærke og vil for evigt være eksempler på lydige 

disciple. De vil ikke svækkes under prøvelserne, de vil ikke stå stille eller splittes. 

18 Hvad ville der blive af dette folk, hvis nogle skulle kæmpe for åndelighed, mens andre skulle 

forfalde til at forfalde til gamle og tilbagestående ritualer og ubrugelige traditioner? I skal kæmpe sammen, 

så I ikke bliver trætte i jeres daglige arbejde, og I skal våge, så I tydeligt kan høre samvittighedens 

stemme. 

19 Lev vågen, så I ikke bliver svage væsener, men stærke ånder. Led dine skridt ad 

barmhjertighedens, kærlighedens og retfærdighedens vej. I må ikke berøve jer selv det, som jeg har sørget 

for til jeres sunde fysiske forfriskning. Jeg siger også til jer, at I ikke skal pine jeres sjæl ved at nægte den 

det, der tilkommer den, så at både krop og sjæl kan danne én vilje, og over den våger samvittigheden, som 

er Mit Guddommelige Lys. 

20 Jeg ønsker ikke, at verden skal fange jer i sin materialisme og fratage jer den nåde, som jeg har 

betroet jer, for så ville I falde tilbage i jeres liv med elendighed og smerte, som jeg har reddet jer fra. 

21 Glem ikke, at jeg kom for jeres frelses skyld og hjalp jer med at overvinde jeres svaghed og bryde 

de lænker, der holder jer nede, så I endelig kan opleve tilfredsstillelsen ved at have befriet jer fra 

svagheder, sygdomme og strabadser. 

22 Enhver, der begiver sig ud og følger mit spor, vil i mig finde styrke og en hjælper, som vil ledsage 

ham til slutningen af livets vej. Enhver, der er sulten og tørstig efter lys og frelse, vil i mit værk finde det 

evige livs brød og vand. 

23 Styrk din ånd til de vanskelige krisetider i en sådan grad, at hvis du skulle blive kastet i fængsel for 

at følge mit spor, vil du føle dig styrket i mindet om din Mesterens lidelser, idet du ved, at jeg vil være 

med dig i den tid af prøvelse. Når du ser en elsket, der er kastet på smertens seng og er tæt på at ånde sit 

sidste åndedrag, så vend dine tanker til Mig og tillad villigt at Min vilje sker. Så vil du se et mirakel ske 

som belønning for din overgivelse og tro på mine råd. De, der fortsat er ensomme på deres livsrejse, bør 

huske Jesus, der gik mod Golgata, langt fra sin mor og sine disciple, fulgt af en masse mennesker, men 

ensom i sit hjerte. 

24 Hver gang du bliver opmærksom på dette mindebillede, vil du føle en følelse af sød trøst ved 

tanken om, at jeg lovede at stå ved din side i dine trængsler og afværge dit bæger af lidelse. 

25 Smerten vil rense jer, og når tiden med jeres trængsler er forbi, vil I betragte jer selv som heldige, 

fordi I har haft mulighed for at leve efter jeres Mester, og I vil føle, at I er ejere af en åndelig arv. 

26 Studér min undervisning nøje, og du vil opdage, hvordan en af mine lærdomme bekræfter den 

foregående, på samme måde som mit ord i denne tid bekræfter alt det, jeg har fortalt dig tidligere. 

27 Kun få er de mennesker, der genkender tegnene på, at en ny tidsalder er begyndt, og at jeg i 

øjeblikket åbenbarer mig selv åndeligt for menneskeheden. De fleste af dem bruger deres liv og 

anstrengelser på materiel fremgang, og i denne hensynsløse og til tider blodige kamp for at nå deres mål 

lever de som blinde, de mister retning, de ved ikke længere, hvad de stræber efter, de kan ikke se den lyse 

glød i det nye daggry, de opfatter ikke tegnene og er langt fra at opnå viden om Mine åbenbaringer. 

28 Denne menneskehed har troet mere på menneskers lære og ord end på de åbenbaringer, jeg har 

givet den gennem tiderne. Venter I på, at Faderen i sin retfærdighed skal sende jer endnu større tegn end 

dem, I ser hver gang, så I kan føle og tro, at dette er den tid, der er forudsagt til Min manifestation som 

Sandhedens Ånd? Åh, I lidet troende mennesker! Nu vil I forstå, mine disciple, hvorfor jeg sommetider 

siger til jer, at min stemme kalder i ørkenen, fordi der ikke er nogen, der hører den og virkelig tager 

hensyn til den. 

29 Vågn op, folk, så I kan føle jer rystet over denne retfærdighedens stemme, så I kan føle jer 

tilskyndet til at forkynde for jeres medmennesker, at loven, lyset, dommen og dermed menneskehedens 

frelse er kommet til verden. 

30 Se ikke opfyldelsen af din opgave i denne kamp som noget umuligt. Allerede nu forudser jeg, at 

det ikke kun er dig, der vil forløse menneskeheden eller forvandle nationernes liv; disse gerninger vil jeg 

udføre, fordi de er overmenneskelige. Jeg ønsker kun, at I skal udføre den opgave, der påhviler jer, og at 

de nye generationer kan bære Min sæd videre end der, hvor I har været i stand til at nå. 
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31 Kan du forestille dig lykken for den, der vender tilbage til det åndelige liv og på jorden har opfyldt 

den skæbne, som hans Fader har udstukket for ham? Hans tilfredsstillelse og fred er uendeligt meget større 

end alle de tilfredsstillelser, som sjælen kan høste i menneskelivet. 

32 Og jeg giver jer denne mulighed, så I kan være blandt dem, der glæder sig, når de vender tilbage til 

deres rige, og ikke blandt dem, der lider og græder i dyb forfærdelse eller anger. 

33 Jeg skynder mig at høre jeres råb om hjælp, når I er skibbrudne, der kæmper mod de oprørte bølger 

i dette hav af lidenskaber, som menneskeheden i denne tid sejler i. Jeres bøn når Mig, og Min 

barmhjertighed breder sig som en fredens kappe, ligesom en anden gang, da Jeg, ledsaget af Mine disciple, 

sejlede på Galilæa Sø, og de skummende bølger truede med at sænke båden. De frygtsomme disciple, der 

var fulde af frygt, bad mig om at frelse dem, fordi de følte, at de ville gå til grunde, og jeg beviste dem, at 

den, der er med mig og stoler på mig, aldrig vil gå til grunde. 

34 I denne tid er båden mit arbejde, havet er livet, stormen er lidenskaberne, besøgene og prøvelserne. 

35 Salig er den, der er i denne båd, når stormene bryder løs, for han skal blive frelst! 

36 Kryds dette hav og sejl med absolut tro mod den anden bred, idet du ved, at der er fuldkommen 

fred på dens bred. Hvem kunne fare vild på denne vej, hvis han blev ledt af sin samvittigheds kompas? 

37 Hvis nogen føler sig udmattet, så påkald mig. Hvis en anden føler, at hans tro vakler, beder han, og 

straks vil jeg være ved hans side for at hjælpe ham. Men lad ingen søge at vende tilbage til udgangspunktet 

eller affinde sig med at gå til grunde i stormens bølger. 

38 Forbedr din bøn, for du må lære den åndelige kraft at kende, som den giver dig. Det er stigen til 

himlen, hvorpå I vil stige op til Mig i et sandt åndeligt fællesskab mellem ånder. 

39 Hvor mørk bliver vejen for den, der slukker sin tro eller mister tilliden til Mig! I, der er vågne, 

beder for den verden, der sover. 

40 Synes du, det er mærkeligt, at jeg holder så meget af dig? Det skyldes kun, at I ikke har nogen reel 

viden om, hvad Min kærlighed til jer er, eller hvad I betyder for Mig, fordi I har dannet jer en meget dårlig 

idé i forhold til jeres Fader, eftersom nogle af jer føler jer som guder på jorden, mens andre blandt jer 

tværtimod ikke føler sig værdige til Min kærlighed. Jeg siger jer, at hvis den materielle natur har været 

forbløffende og vidunderlig for menneskene, er det åndelige liv endnu mere storslået og vidunderligt, og 

til jeres glæde og lykke skal I vide, at I tilhører begge tilværelsesplaner. - På denne måde lærer Mit Ord jer 

alt det, I har brug for at vide om Mig og om jer selv for at kunne udvikle jer opad. 

41 På denne dag er det Min vilje at afsløre for jer, at i år 1950 vil de et hundrede og fireogfyrre 

tusinde ånder, der er mærket og forudbestemt af Mig, være komplette til at bringe Min kærlighedssæd til 

verden. Nogle vil være inkarneret, og andre vil være i det åndelige hjem. De vil alle forblive vågne under 

lyset af Min inspiration, og hver enkelt vil være en fakkel, der oplyser vejen for store skarer og fører dem 

til det åndelige rige. 

42 I den tid, hvor Israel drog gennem ørkenen på jagt efter det forjættede land, var det Levi-stammen, 

der underviste folket i Gudsdyrkelse, mindede dem om den guddommelige lov og hjalp dem med at forstå 

den. Da stammerne så havde slået sig ned i det land, de havde erobret gennem deres tro og udholdenhed, 

var det fortsat Levis stamme, der var den, der vogtede over loven. Men tiderne er gået, menneskets sjæl 

har udviklet sig, og den guddommelige sæd, som jeg betroede Israel, nåede mange folkeslag, og nu er den 

spredt ud over hele menneskeheden. 

43 Dette Guds folk er genopstået på jorden fuld af lys for i sin ånd at modtage de nye åbenbaringer, 

som det skal bringe videre til nationerne. Indse, at det nu ikke kun er Levis stamme, der har fået til opgave 

at våge over loven, men et stort antal sjæle, som vil blive sluttet til af alle dem, der vågner med ønsket om 

at være en del af Guds folk. 

44 Her er mange af dem, der bevæget af mit ord, mange af dem, der dengang faldt ned af frygt, da de 

hørte Jehovas almægtige stemme på Sinai, mange af dem, der havde forladt fangenskab, tårer og 

ydmygelse for at drage ud for at søge efter velsignelsens og fredens land. Deres øjne har nu åbnet sig for et 

nyt lys, som får dem til at se klart og tydeligt den vej, som deres ånd har tilbagelagt siden dengang. 

45 Dette folk her vil også kæmpe for at frigøre sig fra den nye Farao, repræsenteret af verden, der 

nærer dets afgudsdyrkelse, elendighed og fristelser. Det vil også gå gennem en ørken, hvor det vil føle sig 

forladt og afvist af andre mennesker, og hvor det vil blive bekæmpet af mange af dets medmennesker, som 

vil forsøge at forhindre det i at udvikle sig. Men når det først har opnået den nødvendige åndeliggørelse, 
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vil det i sit indre høre den guddommelige stemme, der taler til det om loven om retfærdighed og 

kærlighed. Men det vil ikke være hjertet, som dette lys kommer ned i, men det vil nå ånden direkte. 

46 Hvis folk derefter anvender denne lære, vil hver eneste af deres gerninger tjene til at bygge det 

åndelige tempel i mennesket. 

47 Alle I, der ønsker at være en del af dette folk, skal tænke indad, fylde jer med tro, så I bliver stærke 

i kampen og bliver værdige til at jeg kalder jer Israel, ligesom jeg i den første æra kaldte Jakob "stærk" i 

godhed, kærlighed, tilgivelse, stærk i lovens nidkærhed og i dyd, stærk over for synd, smerte, bagvaskelse 

og elendighed. 

48 Når jeg har givet jer denne instruktion, vil mine blikke følge jeres skridt for at se, hvordan I 

gennemfører mine instruktioner i praksis, og for at bedømme jeres gerninger af sand kærlighed. 

49 Jeg vil give jer mulighed for at arbejde ved at bringe jer den forældreløse, enken, den, der er 

besejret i livets kamp, den, der er besejret af laster, den, der hungrer efter lys, den, der tørster efter 

sandhed. Tilskriv ikke tilfældighederne de hændelser, der konstant kommer til jer, men husk, at det er jeres 

Mester, der banker på jeres hjertes døre. Sandelig siger jeg jer, I befinder jer i den tid, hvor jeres ånd må 

retfærdiggøre sin eksistens på jorden gennem kærlig aktivitet. 

50 Min stemme vil konstant nå din ånd og spørge dig, hvad du gør, hvad du bruger dit liv til, og om 

du opfylder din mission. 

51 Forstå, at du har et stort arbejde at udføre, og det er det arbejde, der er blevet akkumuleret gennem 

en lang periode af forsømmelse. I skal ikke tro, at det er mig, der lægger tunge byrder på jer. Jeg ønsker 

kun, at I skal betale jeres gæld og opfylde jeres mission på jorden - en mission, der ikke er begrænset til at 

opfylde jeres pligter over for jeres familier. I har ud over disse pligter også pligter til at elske hinanden 

uden favorisering og til at tjene uden at lade forskelle i tro, sprog eller klasse forhindre jer i at gøre det. 

52 Min undervisning vil ødelægge frøet af selviskhed og dermed give din ånd et uendeligt 

aktivitetsområde, hvor du kan udføre din opgave med at elske. 

53 Dag efter dag vil jeg give tegn til mennesker, så de kan vågne: til nogle vil jeg tale i deres bønner, 

til andre vil jeg give intuition, så de kan opfatte min stemme. Til dem, der lever langt fra åndeliggørelsen, 

vil jeg give åbenbaringsdrømme og profetiske drømme, og til de materialiserede vil jeg tale ved hjælp af 

naturkræfterne, da de kun tror på det, de ser, eller på det, de kan bevise med deres videnskab. 

54 Men hvis de forbliver sovende eller døve på trods af disse advarselsråb, vil jeg få dem til at føle 

min magt og min retfærdighed, som de har udfordret så meget. 

55 Jeg taler om retfærdighed til jer, for tiden er kommet, hvor min segl skærer det modne korn. Jeg vil 

samle den frugt, som godheden har frembragt, den gyldne hvede, som kærligheden har frembragt. Alle de 

andre vil blive ødelagt: Syndens frugter og ukrudtet af selviskhed, had og stolthed vil falde under den 

ubarmhjertige kant af min retfærdigheds segl. 

56 Jeg kommer på det rigtige tidspunkt for at slå græs. Husk, at jeg engang sagde til jer, at kornet ikke 

må skæres for tidligt, men at hveden og ukrudtet skal have lov til at vokse og modnes sammen og først 

derefter skæres. 

57 Er det ikke netop det, jeg gør i øjeblikket? Se, hvordan Mine værker i dag bekræfter Min 

undervisning om den Anden Tidsalder! 

58 Jeg taler til jer ved hjælp af en stemmebærers sind, hvis sindets organ jeg har oplyst, og jeg har lagt 

visdomsord på hans læber, så at folket kan modtage dette budskab som næring til deres ånd. 

59 Jeg ser, at I er forbløffede over denne manifestation, og derfor vil jeg straks fortælle jer, at selv om 

den er beundringsværdig, er det ikke desto mindre ikke den sidste instruktion, jeg har at give jer, og heller 

ikke det højeste udtryk for min forbindelse med mennesker. Betragt denne manifestation kun som en side i 

den åndelige visdoms bog, som er et løfte om den nye åbenbaring, jeg skal give jer. Bogen ligger åben 

foran din ånd, det er Min visdom, og fra denne bog udgår lysstrømme, som oversvømmer dit væsen. 

60 I vil ikke være i stand til at drage ud i kamp med ægte sjælsstyrke, så længe I ikke er overbevist 

om essensen og betydningen af dette arbejde. Derfor overøser jeg jer med mine kærlighedsbeviser ved 

hver eneste af mine manifestationer, så at mit folk kan være overbevist om, at de bevæger sig på en sikker 

vej. 

61 Modtag med kærlighed denne bog, hvori jeres mission er skrevet; men læg jer ikke til at sove i 

denne lysets tid. Hvilken belønning kan du få i morgen, hvis du ikke har nogen fortjeneste? Glem ikke, at 
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det endelige mål for alle dine anstrengelser er at opnå lys, fred og åndelig fuldkommenhed. Lad alle vide, 

at for at opnå denne perfektion er du blevet vist den rette vej, som din samvittighed har vist dig, siden du 

kom til live. Men for at I ikke skal afvige fra stien, når I inkarnerer på jorden, har jeg sat mine spor på den. 

62 Søg efter dette spor i alle fortidige og nuværende øjeblikke, og snart vil du finde det. 

63 Jeg har altid søgt dig, for din sjæl har, når den først er inkarneret, begivet sig ud på mange veje, 

hvoraf de fleste er gået tabt. Åh I svage skabninger, som er faldet på grund af jeres egne viljesbeslutninger, 

og som derefter har bebrejdet Mig ved at sige, at Guds børns vej er fuld af fristelser! Jeg siger jer, at hvor I 

troede, at I så mange veje, skulle I kun have fulgt én: den, der fører til mig; at hvor I så fristelser, var de 

kun frugter, som I skulle tage imod med viden og ærbødighed. Kan du forestille dig din Fader skabe noget, 

der har til formål at friste dig til at synde? 

64 I morgen, når mennesket frigør sig fra sin byrde af uvidenhed og materialisme, vil det opdage, at 

det, som det troede var en forhindring, kun var et trin for dets sjæl til at stige op og få erfaring, og at det, 

som det troede var en afgrund, kun var en prøve for at styrke det. Så vil han opdage, at det, som mennesket 

anså for at være årsag til sine fald og sine fejltagelser, er redskaber, der kan hjælpe ham til at opnå 

fuldkommenhed. I lyset af denne viden vil alle de overtroiske forestillinger om ondskab, som den har 

skabt, forsvinde fra menneskets hjerte. 

65 Hvilken kraft og hvilken skønhed mennesket vil opdage, så snart det åbner øjnene for dette livs 

lys! Alt det, som hans uvidenhed fik ham til at misfortolke, så han faldt i vildfarelse og bebrejdede Ham, 

der skabte alle væsener, vil forsvinde fra menneskets sind. 

66 Så længe mennesker ikke forstår eller tiltrækkes af den sande åndelige lov, falder de ind i religiøs 

fanatisme, og de må stå over for et liv fuld af faldgruber, usikkerhed og skygger. 

67 Hvornår vil I begynde at studere Min Lære, som er som en guddommelig sol, der oplyser sjælen og 

aldrig skjuler sig selv? I mener, at det er umuligt, men jeg siger jer, at dette lys snart vil oplyse alle 

mennesker. 

68 Stemmen fra ham, som du kaldte "Rabbi fra Galilæa", er den samme som den, du hører i dette 

øjeblik. Og hvis jeg dengang sagde til jer: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af alle Guds ord", så 

vender jeg mig nu til jer for at fortælle jer, at mennesket ikke kun skal ernære sig af videnskab eller 

menneskelig viden, men af den guddommelige kilde, for i ham lever Ånden, som kun ernærer sig af 

kærlighed, visdom og fred. Nær jer selv og styrk jer, mine disciple, så I kan få sandt liv i jer. 

69 Tider med kamp og bitterhed kommer over jer, og I må være forberedt, så I kan vidne om Min lære 

gennem jeres tro og standhaftighed i at følge Mine instruktioner. 

70 Nogle gange ønsker mine vantro disciple, at jeg skal vise dem det legeme, jeg havde i den anden 

æra - de gennemborede og blodige hænder, så de kan tro, at jeg igen er blandt mit folk. Og i deres hjerter 

siger de til mig: "Hvordan skal vi kunne vidne om dig, når vi ikke har set dig?" Men jeg spørger jer: 

Kender I mine ord fra dengang, hvor jeg fortalte jer, at jeg ville komme igen? Hvornår fortalte jeg jer, at 

jeg ville komme som menneske? Du skal se for at tro, for du har materialiseret dig. På den anden side er 

der dem, der uden at kende profetierne føler Mit nærvær og forstår Sandheden. Det er dem, hvis sind og 

hjerter er rene. 

71 Ånden er begavet med et højere syn end mennesket, så det er ham, der opdager sandheden og i den 

ser sin Faders ansigt. Hvordan vil du opdage det guddommelige med dine sanser, hvis din ånd ikke først 

har spottet det? Disse ord er ikke en bebrejdelse på grund af jeres ringe tro, og jeg forkaster jer ikke, fordi 

I tvivler. Tværtimod er jeg på jagt efter netop disse lamper, der er slukket, for at tænde dem med Min 

Ånds kærlighedsild. 

72 Nogle skælver af lykke, når de hører dette ord; det er dem, der føler Mit nærvær. I morgen, når jeg 

ikke længere manifesterer mig i denne form, vil de, som ikke kunne forstå mig eller som tvivlede, da de 

hørte mig, beklage sig selv i løbet af deres åndeliggørelse, når de husker, at de var til stede ved min 

manifestation og ikke troede. Jeg vil bade dem i Mit Lys, og de vil høre Min Røst i deres indre, som siger: 

Frygt ikke, søg Mig i dit hjertes dyb, der vil du finde mange af Mine Ord, som er gemt til den tid, hvor du 

har brug for dem. 

73 Kom til mig, folkeslag og nationer i verden. Kom, folk af alle racer, min lov venter på jer i fredens 

rige, for at I kan danne ét folk - Guds folk. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 94  
1 Mit ord har givet sig selv til kende for dig fuld af kærlighed. Det har været en trøstende balsam, 

når I er kommet grædende til mig, og jeg har været nødt til at rette jer med faderlige råd. Når den dag 

nærmer sig, hvor jeg vil bringe dette ord til tavshed på Mine stemmebæreres læber, vil I føle, at det 

kommer fra en dommer, selv om det altid vil være det samme i sin kærlighed og ømhed. Men den vil 

indeholde så meget lys, at I vil opdage selv de mest hemmelige fejl og de mest skjulte steder, I har om jer 

selv. 

2 I vil aldrig kunne sige om Mig, at Jeg ikke har påpeget jeres ufuldkommenheder, eller at Jeg gav 

jer vildledende undervisning i Min Lære. I morgen, når I opdager jeres fejl og forstår storheden i denne 

åbenbaring, vil I være i stand til at bringe retfærdighed til jeres Fader. 

3 I har endnu ikke forstået denne sandhed. Først lagde mørket en mørk bandage på jeres øjne, så 

kom lyset fra mit ord, men I blev blændet af det. Det er uundgåeligt, at du vil være i mørke i et par 

øjeblikke, indtil du vænner dig til lyset og kan se alt, hvad der omgiver dig. Indtil da bør I være forsigtige 

med jeres kritik, med jeres ord og handlinger, for I har endnu ikke kunnet tage sikre skridt på vejen eller 

tale om sandheden, som I burde. 

4 Sandheden er én og evig, og alligevel - se på mennesker, der udråber forskellige sandheder! Hvor 

meget er Min lære ikke blevet trådt under fode på jorden! 

5 Siden Kristus talte til jer om sandheden, hvor mange har ikke forsøgt at tale om den! Men jeg 

spørger dig: Har de også taget mig som deres eksempel i kærlighed, i lydighed og i kærlig aktivitet? Jeg 

alene ved, hvem der til enhver tid har været Mine sande disciple og apostle. 

6 Hvis folk i morgen, når de dømmer denne forkyndelse, tvivler på dens sandhed, fordi den blev 

givet gennem syndige mundstykker, vil jeg få dem til at forstå, at synden ikke frastøder mig, tværtimod har 

den bragt mig tættere på den, der er faret vild. 

7 Et andet bevis på min magt, som menneskene vil anerkende, er, at kun jeg kunne få synderes 

munde til at tale med renhed, blasfemiske læber til at udtrykke guddommelig lære og et utrænet sind til at 

videregive undervisning og åbenbaringer fulde af visdom. 

8 Hvem vil være dem, der kommer ud i det åbne rum på denne tid som sande apostle for Mit Ord? 

Hvem af jer vil vise skønheden i min lære til sine medmennesker? 

9 Jeres gerninger er nødvendige; uundværligt er det levende vidnesbyrd fra dette folk, som har hørt 

mit ord. 

10 Den lære, jeg har bragt jer, er som en umådelig stor fakkel, som folkemængderne skal samles om - 

de mennesker, der hungrer efter sandhed og tørster efter retfærdighed, og også de vildfarende sjæle, de 

søgende, der er opslugt af ønsket om lys. 

11 Forbered jer på den tid, hvor store mængder af jeres medmennesker søger efter fredens oase, men 

gør det ydmygt. Saml i din sjæl de dyder, som jeg har givet dig i mit ord. Forsøg ikke at imponere dine 

medmennesker med forfængeligheder eller uvæsentlige lærdomme. De kommer til dig på flugt fra netop 

dette. 

12 Det er ikke kun dem, der har hørt mit ord gennem det menneskelige forståelsesorgan, der skal 

kaldes børn af dette folk. Enhver, der tager sit kors på sig, enhver, der elsker denne lov og spreder denne 

sæd, skal kaldes en arbejder i min vingård, en apostel for mit værk og et barn af dette folk, selv om han 

ikke har hørt mig gennem denne forkyndelse. 

13 Igen siger jeg til jer, at I ikke skal søge ydre former for at gøre Mit Værk kendt, for I ville så 

præsentere mange sårbare punkter, hvorved I ville blive bekæmpet af sekter og religiøse samfund. 

14 Hvis du søger moralsk forbedring, renhed i dit liv, spiritualisering i din tilbedelse, vil der ikke være 

nogen våben, ideer eller doktriner, der kan besejre dig. Byg på ånden, og alt vil blive bevaret og overleve 

besøgene og kampene, fordi ånden er uforgængelig. Hvis du bygger på et materielt fundament, opfører du 

dig som den tåbe, der bygger en bygning på sand, som falder sammen ved den mindste rystelse. 

15 Gør jeres hjerter til et skatkammer for at opbevare Min lære som den mest værdifulde skat, jeres 

ånd har modtaget indtil nu. 
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16 Jeg giver mig selv til kende for jer i denne tid med åndelig kamp, fordi I er blevet sendt ud i verden 

for at tale om denne lov. I er allerede blevet befriet, I har allerede vendt jer bort fra det ubrugelige; gå nu 

videre på vejen som de sande arbejdere, der er elsket af Jesus. 

17 Jeg har sendt dig til verden på dette tidspunkt, så du kan tale om mig, og så din ånd kan videregive 

sin erfaring til andre. 

18 Da jeg afslørede for jer, at I er Israel, var det for at I skulle vide, at I har fulgt min vej på jorden i 

lang tid, og også for at I skulle tænke over jeres ansvar. Synes I ikke, at det er rigtigt, at jeg undertiden 

bebrejder jer for jeres mangel på tro, iver og næstekærlighed? 

19 Én Gud har talt til jer siden tidernes morgen; én Gud, som I skal anerkende og elske. Desuden 

ønsker jeg, at I skal tilbyde mig én form for tilbedelse. 

20 Det er menneskene, der har skabt mange slags guder; hver enkelt føler, tilbeder og forestiller sig 

ham på forskellig vis. - Jeg holder dette folk væk fra enhver religiøs påvirkning, så de her i deres 

ensomhed, i deres afsondrethed, kan høre og forstå mig, så de endelig kan tilbyde mig en tilbedelse, der er 

deres Skaber værdig. Jeg gjorde det samme i de dage, hvor Israel i århundreder var fanget under Egyptens 

faraoers åg og svøbe. Det var min 

Viljen til at bruge Moses som budbringer og til at rive det folk ud af slaveriet, som var bestemt til at 

modtage loven og det lys, der skulle oplyse menneskeheden. Sammenlign begivenhederne fra dengang 

med dem fra i dag, og du vil forstå den hensigt, hvormed Mesteren talte til dig om disse begivenheder. 

21 Din ånd fortæller mig, at menneskeheden også har oplevet materielt slaveri, trængsler og piskning 

i denne epoke, og at den er gået gennem åndens trældom. 

22 Derfor kommer jeg igen til jer for at sige jer: Elsk hinanden, som jeg lærte jer i den anden æra, så 

jeres vej kan blive tålelig. Hav åndelighed, orden, lydighed, tro og næstekærlighed, og I vil føle jer stærke 

i kamp og vil være et eksempel for alle jordens folk. 

23 Mange vil spørge dig, hvilken vej du går, og hvor du er på vej hen, og når de ser, at din vandring er 

ydmyg, men fuld af sikkerhed og fasthed, vil de følge dig med et hjerte fuld af tillid og tro. 

24 I dag kommer din ånd med et ønske om mad, dit hjerte ønsker fred, dit sind tørster efter lys. Men 

Mesteren fortæller dig: I den tidlige tid af din udvikling havde du alt dette, selv uden at have gjort dig 

fortjent til at opnå det. Nu skal I imidlertid opnå alt med jeres gerninger inden for loven, som lærer jer at 

elske hinanden. 

25 Intet kostede dig i den tid at have sundhed, styrke, fred og overflod, og derfor mistede du let alt. 

Nu siger jeg jer, at når I med anstrengelse, med slid og ofre har genvundet udfoldelsen af de gaver, som I 

ikke værdsatte i deres fulde værdi, vil I ikke længere miste dem, for så vil I bruge det, I har, og I vil aldrig 

glemme, hvad det kostede jer at få det. Har I nogen idé om, hvor meget denne menneskehed skal udvikle 

sig for at vågne op fra sin dybe søvn og sætte sig for at genvinde (disse gaver) og udvikle sig? Men du skal 

vise vejen og lære dem vejen til deres åndelige udvikling. Nu hvor I hører dette ord og allerede danner et 

fællesskab, siger jeg til jer, at I skal have renhed i jeres sjæl og være vedholdende i jeres udrustning, så I 

kan manifestere mit arbejde i fuld klarhed. Jeg ønsker, at I med renhed udfører den opgave, som jeg har 

betroet jer. - Tag det roligt, for I kan ikke gøre alting; min omsorgsfulde kærlighed vil hjælpe jer. 

26 Fra mange steder på jorden vil enkeltpersoner, grupper og skarer træde frem og tale til 

menneskeheden om den nye tid, om åndeliggørelse og arbejde for menneskets frigørelse og broderskab. 

Derfor siger jeg jer, at jeg vil gøre resten. 

27 Der er værker, som kun jeg kan udføre. En af dem er at redde denne menneskehed fra de afgrunde, 

den selv har skabt. Men Faderen er uendeligt glad, når han ser sig selv blive støttet i sine guddommelige 

opgaver og pligter af sine elskede børn. Det er derfor, at jeg opfordrer alle mennesker til at deltage. Jeg 

forklarer dem formålet med Min manifestation, og derefter udvælger Jeg de hjerter af god vilje for at 

forberede dem som soldater og budbringere for Min guddommelige sag. 

28 Jeg ønsker at se dette folk snart spredt som værter på vejene, blandt folkeslag og nationer, som 

bærer de gode nyheder og vidnesbyrdet om mit ord og lyset fra mine løfter. Hvis I virkelig forener jer, vil I 

se store inspirationer springe ud af jeres sind, som vil være den nøgle, der åbner de døre, der stadig er 

lukkede for jer i dag, når I banker på. 

29 På dette tidspunkt har jeg sagt til jer: Har verdens indflydelse nået en sådan grad i jer, at I har 

slettet ethvert spor af mine tidligere ord fra min undervisning? Det er grunden til, at jeg er kommet. Hvem 
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blandt jordens indbyggere kunne få dig til at forstå alle de rigdomme af erfaring og lys, som din ånd 

besidder, selv om den ikke manifesterer dem, fordi verdens påvirkninger forhindrer den i at gøre det? 

30 Blandt menneskeheden er der dem, der på et andet tidspunkt, efter et guddommeligt løfte, gik 

gennem ørkenen og hørte Herrens stemme på et bjerg. Jeg opdager også andre, som levede på Jesu tid, 

som så hans gerninger og hørte hans ord, som fulgte mig ud i ødemarken og spiste af de brød og fisk, som 

jeg gav til folkemængderne, efter at de var steget op på bjerget for at høre den stemme; og jeg ser også 

dem, som på dagen for min korsfæstelse løb og råbte med folkemængderne. Selv her, blandt de skarer, der 

kommer for at høre den samme himmelske koncert (som på Jesu tid), som nu er ny for dem, opdager jeg 

disse sjæle. 

31 De, der græder, de, der skælver, når de hører mig, og som genkender den stemme, der taler til dem, 

det er dem, hvis ånd stadig bevarer ekkoet af mine ord. 

32 Har du bemærket, hvor mange af dem, der kommer til denne manifestation, forbliver på denne vej 

for evigt og dedikerer sig selv til disse opgaver her, uden at der er nogen menneskelig magt, der kan 

forhindre dem i at komme her for at høre Mit Ord? De er dem, der stadig skylder Gud en kærlighedsgæld 

fra en anden tid, og som ikke har haft mulighed for at give sig selv til ham, men som har lovet at vente på 

mig for at følge mig og tjene mig til enden. 

33 I dag minder jeg dem om de begivenheder, som de allerede har oplevet. 

34 I de dage spurgte mine disciple mig, da de hørte, at jeg snart ville forlade dem, og de sagde: 

"Herre, hvornår vil vi se dig igen?" Derefter fortalte jeg dem, hvornår jeg ville vende tilbage, og hvilke 

tegn jeg ville give på min tilbagevenden. 

35 Nu siger jeg til de nye disciple: Dette er den forudsagte tid, tegnene er opfyldt uden at mangle et 

eneste. 

36 I ved, at denne manifestation gennem det menneskelige forståelsesorgan også vil få en ende, og 

ligesom dem spørger I: "Herre, når dit ord ikke længere bliver hørt - vil vi så ikke længere have den lykke 

at føle din manifestation på en eller anden måde?" Til dette svarer jeg dig: Efter denne tid vil der komme 

den tid, hvor du bliver åndeliggjort, den tid, hvor du har direkte fællesskab med din Herre, hvor du vil føle 

Mig evigt til stede. Så snart I har nået denne grad af ophøjethed, vil I aldrig mere sige, at Faderen kommer 

eller er gået bort, for så har I forstået, at jeg altid er med jer. Så vil I huske, at jeg sagde til jer gennem 

Jesus: "Guds rige er i jer." 

37 Bring det gode budskab ud til nationerne. Spred dette budskab overalt. Tænk på, at mange af dem, 

der venter på mig, tror, at jeg vil vise mig på jorden som et menneske. Men det sagde jeg aldrig, men jeg 

fik jer til at forstå, at mit komme ville være åndeligt, at jeg ville komme "på en sky". 

38 Jeg har allerede fortalt jer, at jeg vil besøge kirker og sekter for at ryste dem op af deres sløvhed. 

De vil så genkende lyset i denne tid og nære åndeliggørelsesidealet. Men det er nødvendigt, at du udfører 

den del, som jeg overdrager dig. For dette frø venter kun på at falde ned i jorden for at spire og bære 

frugter af visdom og åndelig fremgang blandt menneskeheden. 

39 Eksemplet fra dette enkle folk her, som går deres vej uden præster til at vejlede dem, og som 

tilbyder Mig tilbedelse uden ceremonier og symboler, skal være et kald, der vækker dem, der stadig sover i 

deres århundreder lange nat, og skal være en stimulans til fornyelse og renselse af mange af Mine børn. 

40 Forsøg ikke at ignorere dit ansvar i dette arbejde. Glem ikke, at jeg har sendt jer til jorden som 

pionerer og profeter i den tredje æra. 

41 Sandelig siger jeg jer, at hvis jeg i denne time viste mig med det samme legeme, som I så mig med 

dengang, ville I se mine sår friske og mit ansigt stadig præget af offerdødens mærke. Men det ville være 

en konstant bebrejdelse af menneskeheden, og jeg foretrækker at skjule mine sår for jer og kun vise jer mit 

lys. Hvorfor ønsker mange at se Mig som et menneske i Jesu skikkelse? forstår du ikke, at jeg er mere end 

en form? Det er sandt, at jeg har tilladt mig selv at blive set i Jesu skikkelse i denne tid såvel som i den tid. 

Men denne nåde har ikke været for alle; det er ikke nødvendigt, at alle ser Mig på denne måde. Igen siger 

jeg til jer: "Salige er de, som har troet uden at se." 

42 Når folk har forladt de ydre religiøse skikke og i stedet for at søge Mig i billeder, som er 

menneskers værk, vil de åndeliggøre sig selv, de vil forstå Mig som så stor og almægtig, at de ikke vil 

acceptere at se Mig begrænset og ikke vil have lyst til at se Mig i Jesu skikkelse - ikke engang åndeligt. 
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43 Hvor vanskeligt er det ikke at udføre seerens opgave i denne tid. Det er ikke nok for ham at have et 

åndeligt syn, hvis han ikke har nogen indre oplysning. Hvem kunne vejlede ham, hvis ikke hans 

samvittighed, og hvem kunne redde ham fra fejltagelser, hvis ikke bøn og åndelig årvågenhed? 

44 Israel havde syv store profeter i den første æra. De talte og skrev om menneskehedens fremtid, om 

de besøg, der ville komme over nationerne, og de annoncerede også de guddommelige åbenbaringer, som 

Herren ville skænke menneskene. De var ikke store, fordi de talte meget, men fordi de steg åndeligt i 

begæret efter Mit lys. 

45 Faderen ønsker nu det samme af de nye profeter, nemlig at de tilbyder menneskeheden et enkelt 

billede af det åndelige, som dog er fuld af sandhed, og som jeg har sagt til mine arbejdere: Bring mig som 

høst af din sæd mindst tre kerner, men de skal kunne spire, og ikke en skæppe, hvor halm og spildkorn er 

fremherskende. Glem ikke, at det er dine gerninger, der forbereder din vej ind i evigheden. 

46 Nu hvor Min Guddommelige Ånd giver sig selv til kende for jer, sender Jeg en lysstråle ned til jer, 

som berører stemmebærerens sind, og den overfører Mit lys, som er blevet til Ordet, til jer. 

47 Se, her er "Ordet" iblandt jer, det samme, som talte til jer i den anden æra. Det er den samme 

Doktrin og den samme essens; dog er jeg i dag ikke iklædt et menneskelegeme. Da rørte Mine fødder 

verdens støv, i dag er det kun Mit Lys, der åbenbares for jeres ånd. Forbered jeres hjerter til at føle mig og 

ernær jer med mit ord, for I ved i sandhed, at mennesket ikke lever af brød alene. Jeg vil give jer mit 

legeme og mit blod, som jeg engang præsenterede som brød og vin. Nu vil det åndeligt set være Mit Ord, 

der erstatter brødet, som er Mit Legeme, og den åndelige essens af Mit Ord vil være vinen, som I vil 

drikke som Mit Blod. 

48 Folkets sjæl skælver af lykke ved mit nærvær. Mesteren er også velsignet af de nye disciples 

tilstedeværelse. Hør nu Mesteren tale til sine apostle i den anden æra*: 
* Disse er mentalt til stede ved samlingen. 

49 "Elskede Johannes, som placerede dit tempel mod Mit Hjerte, du ønsker, at alle, der lytter til Mig, 

skal blive værdige til at læne sig op ad Mig, føle Min Fred, være tæt på Livets Kilde. Din kamp er ikke 

slut, din ånd beder utrætteligt og sender sit lys blandt menneskeheden i den tredje æra, som du har 

profeteret mange vidunderlige ting til. I denne tidsalder, kære Johannes, oplever du nu opfyldelsen af de 

manifestationer, som du så i dine syner og din henrykkelse, hvis betydning du ikke kendte, og du vidste 

heller ikke, hvornår de ville ske. Vågn bønligt op for verden." 

50 "Judas Iskariot, min apostel, i dag er ydmyghed i din sjæl, for forsoningen har været bitter, meget 

bitter. I dag strømmer jeres indflydelse imidlertid ud til menneskeheden på en gavnlig måde. Usynligt 

tilbyder du dig selv som rådgiver for mænd. Jeg har givet dig Min Fred, discipel, hvorfor føler du den ikke 

fuldt ud i din sjæl? I har grædt meget, selv om jeg aldrig har nægtet jer min trøst og min tilgivelse; 

grunden er, at I har ventet på den. Grunden er, at I venter på, at det sidste af Mine børn bliver frelst, så I 

kan sige til Mig: 'Herre, kom ned fra dit kors, nu har jeg fred, nu er jeg værdig til at modtage din 

tilgivelse'." 

51 "Så længe du ser menneskeheden kaste sig mere og mere ud i synd for hver dag, og derved 

bespotte, forråde og korsfæste Mig, lider din sjæl pinsler, som verden ikke kan forestille sig, og hver synd, 

der sårer Mig, føler du, som om det var dig, der sårede Mig. 

52 Søn, discipel, tag fra mit bord det brød og den vin, som du forlod den aften, som var den sidste, jeg 

oplevede med dig som menneske. Jeg siger til jer: Spis og drik, i dag tilbyder jeg jer det, som I ikke fik 

ved det måltid, og som alle andre fik. Jeg fjerner jeres nød og jeres elendighed, og af hensyn til den 

ydmyghed, som i dag er jeres som frugten af en stor omvendelse - modtag Min fred i jer og find i den Mit 

Legeme og Mit Blod." 

53 Se, folk, dette er mine nye lektioner i kærlighed. Gør mod dine medmennesker, hvad du ser mig 

gøre mod dig. Hvad vil du gøre med mit arbejde i denne tid? Jeg ser en ny Golgata og et nyt kors foran 

mig. Min lidelsesvej er ikke slut, min lidelse sluttede ikke på Golgatha, mine skridt efterlader stadig 

blodige spor. 

54 Mit folk, menneskeheden, kom med på Min vej, og Jeg vil forvandle jeres offer til evigt liv, jeres 

smerte til glæde, og når I når toppen af bjerget, vil I se Min Kærlighed, der venter jer. Verden venter også 

på mig, den hungrer og tørster efter min kærlighed. Men jeg vil komme til alle, for det var mit løfte. En 
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dag, når der er fred mellem folkeslagene, når synden er udryddet, når menneskene elsker hinanden som 

brødre, vil jeg vise jer det sværd, hvormed jeg har besejret jer: kærligheden. 

55 Hvor ydmyg er ikke denne manifestation for den, der ser den med kødets øjne! Men hvor dybt og 

stort for den, der ser det med hjertet og ånden! 

56 Ligesom I er omkring mig nu, var det også den sidste aften i den anden æra. Solen var lige gået 

ned, da Jesus talte til sine disciple for sidste gang i dette rum. Det var en døende fars ord til sine elskede 

børn. Der var sorg i Jesus og også i disciplene, som endnu ikke vidste, hvad der ventede dem nogle få 

timer senere, ham, der havde undervist dem og elsket dem så højt. Deres Herre var ved at gå bort, men de 

vidste endnu ikke hvordan. Peter græd og holdt bægeret om sit hjerte, Johannes vådede Mesterens bryst 

med sine tårer, Matthæus og Bartholomæus var helt ude af sig selv over mine fremadrettede ord. Filip og 

Thomas skjulte deres bitterhed, mens de spiste. Jakob den yngste og den ældste, Thaddæus, Andreas og 

Simon var stumme af smerte; men det var meget, som de talte til mig med deres hjerte. Judas Iskariot 

havde også smerte i sit hjerte, men også frygt og anger. Men han kunne ikke længere vende tilbage, for 

mørket havde taget ham i besiddelse af ham. 

57 Martyrdøden på korset nærmede sig, hvorfra Kristus forlod sin mor som en lærke, der ville give 

varme til de små børn, mens Helligåndens lys strømmede ned for at oplyse disse mennesker. Snart, efter 

de svage øjeblikke, ville de føle sig stærke nok til at sprede sig over hele verden og forkynde det gode 

budskab og forkynde himmeriges rige for de hedenske og afgudsdyrkende folkeslag. 

58 Da Jesus havde delt sine sidste ord og formaninger, var disciplene fyldt med tårer. Men en af dem 

var der ikke længere, hans sjæl kunne ikke modtage så meget kærlighed og ikke se så meget lys, og derfor 

gik han, fordi det ord brændte hans hjerte. 

59 Troende i denne tid, nye disciple: Jeg tillod forræderiet af en discipel i Mit apostelskab i den anden 

æra at lære jer en stor lektie i ham. Bliv ikke dommere over ham, som jeg har dømt med kærlighed, og 

som jeg også har tilgivet. Tag ham snarere som en åben bog og som et symbol. Hvor mange af jer, der nu 

fordømmer ham, har en Judas i jeres hjerter? 

60 I disse øjeblikke, hvor jeg taler til jer og minder jer om disse begivenheder, skjuler den kongelige 

stjerne sig også. Det er den samme sol som den, der skinnede på menneskene på den tid. Men nu, mens jeg 

taler til jer, stiger nationernes råb og brølet fra jeres krige op til himlens højder. 

61 Hvor meget elendighed ser jeg ikke i jeres verden, og hvor dyb sorg er der i min ånd! 

62 Salige er de, som med smerte i hjertet mindes den dag, da Jesus stod foran dommersædet, hvorfra 

han gik op til Golgatha, fulgt af folkemængden. 

63 I dag føler Min Ånd sig blandt jer i et nyt fængsel, men det er lavet af kærlighed, det er jeres 

hjertes fængsel, som I ønsker at fængsle Mig i, fordi I er begyndt at elske Mig. Jeg ser også det nye kors, 

hvor I vil ophøje mig. Men det er ikke den, som I lod Mig dø på; i dag er det den af jeres åndelighed, som 

længes efter Mine åbne arme, og som længes efter strømmen af Mit guddommelige Blod, som er Liv. I 

dag anklager I mig ikke, tværtimod er I mine forsvarere, fordi I nu kender til min uskyld. 

64 Jeg kan ikke sige det samme om alle, for folk har ophobet så mange ufuldkommenheder og så 

mange synder i verden, at de også er som et nyt smertekors for Mig, som de har forberedt til denne tid. 

65 I er alle blevet befriet ved mit eksempel og vil ikke kunne forgå. Ikke desto mindre er det 

nødvendigt, at jeg redder jer fra det mørke, der omslutter jer og ikke tillader jer at erkende det sande liv. 

66 Hvor mange modstridende følelser bevæger dit hjerte, når du hører mit ord, elskede folk! Denne 

sørgelige tone, hvormed jeg taler til jer om disse bitre timer, bevæger mest dem, der har lidt meget; for 

dette liv er en lidelsesvej og er Golgatha. 

67 På den tid dømte tre dommere mig: Annas, Pilatus og Herodes, og folket fuldbyrdede dommen 

over mig. Nu siger jeg jer, at der er mange af mine dommere, og endnu større er antallet af dem, der vil 

påføre mig smerte i denne tid. Men jo mere folk afskyr Min Lov og Min Lære - når den er mest forfulgt og 

forkastet - jo mere vil troens folkets stemme lyde, for det samme vil ikke ske som i den Anden Tidsalder; 

nu vil jeg ikke være alene. 

68 Den "blinde", som Jesus har givet synet tilbage, vil råbe af alle lunger, at han har set lyset. De 

"døde" vil genopstå og vidne om min sandhed. Kvindernes følsomme hjerte vil være trofast mod Mig, og 

mændene med stærke sjæle vil være Mine nye hjælpere til at bære korset. 
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69 Maria vil ikke være fraværende, og hun vil heller ikke være langt fra nogen af mine skridt, og 

hendes himmelske ånd vil følge mig overalt, for Kristus og Maria har allerede været ét med Faderen, før 

de kom til jorden. 

70 Menneskeheden, menneskeheden, i dag kunne jeg ikke sige som dengang: "Fader, tilgiv dem, for 

de ved ikke, hvad de gør", for der er ikke nogen, der ikke har drukket af Lammets blod, som er Lys, 

Sandhed og Liv. 

71 Et øjeblik var nok for Dimas til at finde frelse, og det var det sidste i hans liv. Han talte til mig fra 

korset, og selv om han så, at Jesus, som de kaldte Guds søn, var i dødens kvaler, følte han, at han var 

Messias, frelseren, og han overgav sig til ham med al sit hjertes anger og al sin sjæls ydmyghed. Derfor 

lovede jeg ham et paradis til den dag. 

72 Jeg siger jer, at jeg vil få enhver, der synder ubevidst, men som taler til mig i slutningen af sit liv 

med et hjerte fuld af ydmyghed og tro, til at føle min barmhjertige kærligheds ømhed, som løfter ham op 

fra jordens strabadser for at lade ham kende lykken ved et ædelt og ophøjet liv. 

73 Jeg efterlod dig Maria ved foden af korset, på det bjerg, som modtog Mit Blod og Moderens tårer. 

Der blev hun stående og ventede på sine børn, for det er hende, der skal tage korset fra deres skuldre og 

vise dem vejen til himlen. 

74 "Jeg tørster", sagde jeg til mængden, som ikke forstod mine ord og som festede på mine 

dødskvaler. Hvad kan jeg sige i dag, når jeg ser, at det ikke kun er en folkemængde, men hele verden, der 

krænker Min Ånd uden at være klar over Min smerte? 

75 Min tørst er uendelig, ufattelig stor, og kun din kærlighed vil kunne slukke den. Hvorfor tilbyder 

du mig en ydre kult i stedet for kærlighed? Ved I ikke, at mens jeg beder jer om vand, tilbyder I mig galde 

og eddike? 

76 Selv om Mit bæger er så bittert i denne tid, Mit kors så blodigt og Min ensomhed så stor, vil I ikke 

høre Mig råbe: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" For det bevis, som Jesus gav jer ved 

åbent at vise, at hans smerte var menneskelig og virkelig, vil jeg ikke give jer i dag, fordi jeg kommer i 

Ånden. 

77 Kristus er mesteren, og han har undervist dig indtil det sidste øjeblik. Da den tid kom, og han så sit 

arbejde færdigt, overgav han det ydmygt til sin Fader med ordene: 

"Alt er gjort." 

78 Når Jesus, som var Vejen, Sandheden og Livet, afsluttede sin mission med denne bøn med syv ord 

og til sidst sagde til sin Fader: "I dine hænder overgiver jeg min Ånd", så tænk over, om I, som er disciple 

af denne Mester, kan forlade dette liv uden at tilbyde det til Faderen som en hyldest for lydighed og 

ydmyghed, og om I kan lukke øjnene for denne verden uden at bede Herren om hans beskyttelse, for I vil 

kun åbne dem igen i andre regioner. 

79 Hele Jesu liv var et offer af kærlighed til Faderen. De timer, som hans smerte på korset varede, var 

en bøn om kærlighed, forbøn og tilgivelse. 

80 Dette er den vej, jeg har vist jer, menneskeheden. Lev efter din Mester, og jeg lover at føre dig til 

mit skød, som er kilden til al lyksalighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 95  
1 Hvad kunne du bede Ham, der skabte dig, om, som han ikke har givet dig, hvis det du beder om er 

til gavn for dit legeme eller din sjæl? Men du må lære at være enig med Min vilje. I lever i en tid med 

oprejsning, hvor I ikke må gøre oprør mod jeres prøvelser. 

2 Kærlighed, for din kærlighed vil hjælpe dig med at gøre det godt igen. Ødelæg al selviskhed med 

din kærlighedsaktivitet. 

3 Den jord, I vandrer på, er forgængelig, jeres vandring her er kort, bagefter skal I gå ind i det evige 

liv. Og alligevel ønsker jeg, at I skal kende vejen fra denne tåre-dal, som er udstukket med min lovs bud. 

4 Bliv ikke svage i troen eller i håbet. Husk altid på, at denne livsrejse vil ende. Glem ikke, at jeres 

oprindelse var i Mig, og at jeres endelige destination også vil være i Mig, og denne destination er 

evigheden, for der er ingen sjælens død. 

5 Hav evigheden som idealet for din stræben, og tab ikke modet i livets op- og nedture. Ved du, om 

dette er din sidste inkarnation på jorden? Hvem kan fortælle dig, at du i dette legeme, som du har i dag, vil 

betale al den gæld, du har pådraget dig til Min retfærdighed? Derfor siger jeg til jer: Brug tiden, men 

skynd dig ikke at gå. Hvis I accepterer jeres lidelser med tro og overgivelse og tømmer bægeret med 

tålmodighed, så siger jeg jer sandelig, at jeres fortjeneste ikke vil være ufrugtbar. 

6 Sørg for, at ånden altid udvikler sig, så I aldrig, aldrig nogensinde holder op med at perfektionere 

jer selv. 

7 Det er mig, der placerer prøvelser på din vej for at stoppe din sjæl, når den afviger fra Min Lovs 

vej og ønsker at leve alene efter sin egen smag. Undersøg årsagen til prøvelserne, jeg tillader dig at gøre 

det, så du kan bekræfte, at hver enkelt af dem er som en mejsel, der bearbejder dit hjerte. Det er en af 

grundene til, at smerte bringer dig tættere på Mig. 

8 Men mennesket har altid søgt efter fornøjelser, har søgt magt og pragt for at ophøje sig selv som 

Herre på jorden og for at herske over sine egne brødre. Når jeg har skabt jer alle med den samme 

kærlighed - hvorfor har der så altid været dem, der foregiver at være noget højere? Hvorfor har der været 

dem, der styrer mennesker med pisk under ydmygelse? Hvorfor er der dem, der forkaster de ydmyge, og 

hvis hjerter forbliver ubevægelige, når de gør deres næste ondt? Fordi det er sjæle, som endnu ikke har 

anerkendt mig som Faderen, der elsker alle sine skabninger, eller som den eneste Herre over alle levende 

væsener. Derfor er der mennesker, der tilraner sig magt og tilsidesætter menneskets hellige rettigheder. De 

tjener mig som redskaber for min retfærdighed, og selv om de tror, at de er store herrer og konger, er de 

kun tjenere. Tilgiv dem! 

9 Dette er tredje gang, hvor jeg har undervist jer i den lektion, der skal forene menneskeheden 

åndeligt. For det er Min vilje, at sprogene, racerne og de forskellige ideologier ikke længere skal være en 

hindring for deres forening. Den åndelige essens, som jeg skabte en ånd af, er den samme, som alle har, og 

de stoffer, som udgør det blod, der flyder i menneskets årer, er de samme i alle. Derfor er alle ligeværdige 

og værdige for mig, og for alle er jeg kommet på ny. 

10 Jeg er kommet, fordi jeg har set jeres sjæle være fattige på dyder, og jeg vil gøre dem rige. Men I 

skal ikke bede mig om jordens rigdomme, for jeg har givet jer dem som arv fra begyndelsen. Spørg mig og 

søg om renselse af den sjæl, du endnu ikke har. Indse, at min lov stadig ikke bliver adlydt. 

11 Der er gået århundreder og tidsaldre, men menneskeheden er ikke rigtig vågnet op til lysets og 

sandhedens liv. Derfor vender du nøgen og trængende, sulten og tørstig tilbage til den åndelige verden, 

hver gang du smider din kropsskal. Alligevel udspringer der ikke en så stor tro og vilje fra menneskets 

hjerte, at det ville være villigt til at følge mig på den vej, som jeres Fader har udstukket med spor af blod 

og kærlighed. 

12 Det er sådan, at smerte deprimerer mennesker med al sin kraft og får dem til at indse, at de er 

kommet af den rette vej, og kalder dem til at søge Faderen, som den fortabte søn gjorde det i Min 

guddommelige lignelse. Hvad betyder det, at I kommer til mine porte nøgne eller i klude, grædende og 

fulde af skam, når det er min vilje, at I søger mig, at I banker på min dør, at I husker mig? Mine kærlige 

arme ville da åbne sig fulde af tilgivelse og barmhjertighed, omfavne dig og give dig den tabte og 

forspildte arv tilbage, sætte dig til bords ved mit bord for at nyde det evige livs mad og frugt. 
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13 Lad Min kærlighed trænge ind i jeres hjerter og trøste og helbrede jer, lad den frelse jer på ny, lad 

den befri jer og bryde de lænker, der binder jer til lidenskaber, elendighed og uvidenhed. Jeg ønsker, at 

himmeriges rige skal komme ind i menneskers hjerter, og at jeres lidenskaber ikke skal etablere deres rige 

i denne verden. 

14 Disciple, forstå, at jeg har sendt jer ud i verden for at elske jeres medmennesker, for at vise dem 

jeres barmhjertighed, for at bede for dem, for at leve for dem. Men forvent ikke, at de vil gengælde 

kærlighed for kærlighed (modtaget), men rust jer snarere til at modstå det menneskelige hjertes hårdhed, 

utaknemmelighed og selviskhed. Vær forberedt på bagvaskelse og forræderi, men tab ikke modet på grund 

af det, men tilgiv dem på forhånd af hele dit hjerte. 

15 Hvis du føler dig ensom, hvis du har brug for kærlighed, hvis der ikke er nogen stemme fra en ven 

på jorden til at trøste dig eller nogen til at dele sit brød med dig, så søg mig. Vend jer til ham, der elsker, 

selv når han ikke er elsket, til ham, der i sandhed tilgiver alle syndere, helbreder og trøster dem. 

16 Ikke alle vil være utaknemmelige og ufølsomme over for dit arbejde, nogle gange vil du blive 

ansporet af dine medmenneskers forståelse, velvilje og venlighed. 

17 Jeg ønsker, at I skal være gudfrygtige i jeres enkelhed og opdage mine velsignelser i jeres 

fattigdom. Mens verden har brug for min fred, snubler og falder på trods af al dens videnskab og falske 

glamour, har I, de fattige, fredens skat i jeres besiddelse. Hvorfor spreder I ikke denne fred over 

menneskeheden med jeres bønner, gerninger og ord som en kappe af kærlighed og barmhjertighed? 

18 I besidder alle åndens gaver, som er begyndt at udfolde sig i denne tredje æra gennem den 

udvikling, som sjælene har opnået. Intuition, det åndelige ansigt, åbenbaring, profeti, inspiration 

manifesterer sig klart blandt mennesker, og dette er en ny tids meddelelse, det er lyset fra De Syv Seglers 

Bog, der åbnes nu i det sjette kapitel. Men I, som ved, hvad disse manifestationer er til for, og som forstår 

den tid, I lever i - styrer jeres åndelige gaver ind på kærlighedens vej. Vær altid parat til at tilbyde din 

kærlige hjælp, og du vil være i overensstemmelse med min lov og tjene som et eksempel for dine 

medmennesker. Så vil I være mine disciple og blive anerkendt som sådanne. 

19 Hvis du ved, hvordan du skal bruge Mit værk med ægte velgørenhed, vil det være som en 

redningsbåd i dit liv. Den vil tage dig til sig som en mor, når du har forvildet dig grædende på livets veje. 

20 I beder Mig om at forkyndelsen af Mit Ord ikke skal ophøre, bed Mig om at tiden for denne 

åbenbaring blandt jer forlænges. Men jeg siger jer: Mine love er uforanderlige, min vilje er uigenkaldelig. 

Intet menneske vil kunne gøre noget for at ændre mit dekret. Hverken tårer eller løfter vil få Mig til at 

forlænge denne tid. Det er sagt og skrevet, at Mit Ord ikke længere vil blive hørt fra år 1950. Hvem vil så 

stadig være sammen med mig? I ved ikke, hvad jeg forbereder tre år før min afrejse, men I bør være 

vågne. 

21 I Faderens rige er der et væsen fuld af nåde, ømhed og varme. Det er Maria, din Moder, hun er 

altid hos dig. Lær at modtage hende værdigt i jeres hjerter, føl hendes blide kærtegn. Forstå, at for hende 

er I altid hendes børn. Maria vil hjælpe dig med at nå mig. I, som er syge i krop og sjæl, jeg vil ikke afvise 

jer på grund af jeres fattigdom. Hør mit ord, for det vil være som balsam på dine sår. 

22 Hvor mange af jer er ikke forbløffet over, at I i disse øjeblikke lytter til mig med tårer af 

kærlighed, glæde og anger i øjnene, selv om I for kun få timer siden gav jer selv hen til verdens 

lidenskaber. 

23 Jeg giver jer Min lære, så I kan studere den med interesse og praktisere den med kærlighed i 

morgen. 

24 I lang tid har jeg givet jer min undervisning, men jeg opdager ikke blandt så mange disciple de 

disciple, som vil være morgendagens herrer. Men jeg vil fortsætte med at give dig min undervisning, indtil 

længslen efter udvikling vågner i din ånd. 

25 Jeg har valgt dem, der er uegnede til jordens videnskaber, for de er ikke egnet til Åndens lære. Jeg 

har valgt den fattige, for med et atom af min nåde, som jeg giver ham, føler han sig ophøjet og hædret. 

Ikke den rige mand, som aldrig bliver tilfreds, uanset hvor meget jeg giver ham. Men den fattige, som er 

blevet udsmykket med kundskab om de åndelige gaver, han har, lærer jeg ikke at holde sin skat for sig 

selv, men at dele den med sine brødre og søstre. Hvis det glæder ånden at vide, at han har disse åndelige 

gaver i sig, er det fordi han er blevet bevidst om deres værdi. 
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26 Den, der kæmper for at holde ud på (lovens) vej, gør det, fordi han husker alt det, han har måttet 

lide for at opnå det, han nu har. Forstå, at den, der afviger fra stien, er utaknemmelig, ikke så meget over 

for sin Herre som over for sig selv. 

27 Ved I ikke, at den, der lever i strid med min lov, fratager sig selv sine dyder og åndelige gaver? 

28 Lige nu giver jeg folk hele deres arv tilbage, som de havde spildt. Ingen skal forblive uden lyset fra 

min ånd. Selv før 1950, som - som jeg har meddelt jer - bliver året for min afrejse, skal ingen føle sig 

trængende, svag eller uvidende. 

29 De parasitære planter vil blomstre og bære frugt, men fordi jeg er Magten, vil der altid være tid 

nok til, at jeg kan redde jeres sjæle. Men for dig vil hver mulighed, der passerer (ubrugt), og hvert skridt 

du tager nedad, gøre din tilbagevenden til den rette vej mere sørgelig. 

30 I dag er jeg kommet for at vende jer væk fra de store laster, så I kan høre mig på fredens vej, og så 

I kan tænke over og forstå den instruktion, jeg giver jer. 

31 Lær, at kun krystalklart vand slukker åndens tørst, så du aldrig drikker grumset og forurenet vand. 

32 Hvis du i verden altid har haft nogen til at tjene dig og har oplevet ære, vil du på Min vej hverken 

have tjenere eller forgæves ære. I vil være mine tjenere, som tjener deres medmennesker. 

33 Jeg fik dig til at nå det topmøde, du længtes efter, og da du var på toppen, hørte du Herrens 

stemme sige til dig: Du har for længst givet din hyldest til "kejseren", giv mig nu det, der er mit. Du har 

allerede nydt nok af verdens tilfredsstillelse, og nu er det tid til at forberede din rejse ind i evigheden, for 

ingen ved, om han skal vende tilbage til denne verden eller ej. 

34 Jeg siger til jer: Vær velsignet, fordi I har lovprist Marias navn, som har forberedt jer fuld af 

kærlighed til at modtage Min undervisning, og fordi I viser Mig jeres glæde og jeres iver efter at gå 

fremad. Mit ønske er at se jer frelst, og der er smerte i Min Ånd, fordi der er få, der følger Mig, og mange 

af dem, der ikke har hørt Mit Ord, og hvis ånd stadig er ligeglad og døv for Mine inspirationer. 

35 Jeg giver liv og næring til alle væsener og sørger for deres velbefindende, mens I endnu ikke har 

forstået, at jeres skæbne er at elske og tjene. Derfor har jeg talt til jer på mange måder, og min 

undervisning vil blive gentaget, indtil I er overbevist om jeres pligter og adlyder de love, der er blevet 

givet til jer siden tidernes morgen. 

36 Jeg giver jer endnu en mulighed for at gøre barmhjertighedsgerninger, så I kan mangedoble jeres 

høst og opbevare den i mit kornkammer, hvor jeres fortjenester ikke vil gå tabt, men blive mangedoblet. 

Vis mig dem, som du har omvendt fra dårlig sæd til godt, de sørgende, som du har trøstet, dem, som du 

har fået ud af lasternes mørke, og som du har ført til et sikkert sted. Dette er, hvad jeg beder dig om. Glem 

ikke dine åndelige pligter over for dem, der stadig er materialiserede. Husk, at jeg har sagt, at du ikke skal 

bekymre dig om i morgen. Alt er forudset og givet af Mig, du skal kun stole på dit arbejde, som altid vil 

blive velsignet af Faderen. I skal ikke kun leve i det åndelige i overensstemmelse med min vilje. Jeg har 

givet dig to love at overholde: den ene styrer ånden og indgyder dig høje følelser og tanker; den anden 

holder dig i harmoni med den materielle natur, og begge gør dig ét med mig i deres perfekte harmoni. 

37 Foren jer i én tanke og stol på mig. Jeg har elsket dig, før jeg sendte dig ud i verden, og jeg har 

beskyttet dig overalt, hvor du har været, og jeg har beskyttet dig. Jeg har været utrættelig i min iver efter at 

udstyre jer. Hvem af jer vil være dem, der vil engagere sig i mit arbejde og se begyndelsen til 

genoprettelse i denne verden? Sandelig siger jeg jer, det vil være jeres børns børn, der vil fortælle om det, I 

har oplevet og hørt fra mig. Men når I opnår stor modenhed og har store åndelige visioner, der viser 

fremtiden for menneskeheden, hvor lykkelige vil I så være, fordi I vil være i stand til at afsløre, hvor store 

gaver I har fået af Guds kærlighed. 

38 Når alle Mine børn ved, at Jeg har åbenbaret Mig selv endnu en gang, når Mit Ord er udforsket, og 

Mine instruktioner er opfyldt, vil lyset fra det sjette segl oplyse alle skabninger, og I vil alle blive vækket. 

På den tid vil forvirring og ondskab ophøre, krige vil ophøre, og menneskets liv vil være indhyllet i Min 

kærlighed og Min nåde. Kun kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse vil være levende i vores hjerter. 

Intuition vil være en gave for alle, og samvittigheden vil tale med fuld klarhed, og dens stemme vil blive 

hørt og adlydt. 

39 Tro på mig, så I kan gøre åndelige gerninger; for hvis I ikke har tro, vil I ikke kunne helbrede og 

føle jer elendige og trængende, selv om I har min autoritet. Men jeg kan også sige dig dette: Når I kommer 

jeres brødre og søstre til undsætning, skal I ikke ydmyge dem, ikke rejse troner eller søge vasaller. Vær 
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ydmyg, elsk dem og arbejd med selvfornægtelse i den kreds af mennesker, som du har fået tildelt. Hvad I 

vil gøre for jeres brødre, vil I gøre for jer selv. Tænk på, hvordan I vil blive dømt, hvis I gør gerninger, der 

er i strid med min lov, og siger, at I er mine disciple. 

40 Jeg modtager jeres høst i denne verden, hvor I har kæmpet og lidt for min sag. Et hjerte fortæller 

Mig: "Min sæd er lille, men jeg vil formere den, for jeg er bevæget af Din Kærlighed og Din 

Guddommelige Tålmodighed." 

41 Din indre fred afhænger af din åndelige opløftning. Jeg har mere at give dig, end du kan bede mig 

om. Når I hengiver jer til åndeligt arbejde, så gør det med alle jeres kræfter, og når I vender jer til verden 

for at skaffe brød til kroppen, så arbejd med kærlighed, så I kan opfylde de love, der styrer jer. 

42 Hvis I har været gode børn og efterfølgende gode forældre, skal I ikke være bange for at stå foran 

mig. Hvis du har oplevet at blive ulydig, og du ikke kan korrigere dit barn, som har begået en 

overtrædelse, og derfor har du et dybt sår i dit hjerte, så husk på, at jeg tusindvis og atter tusindvis af 

gange har modtaget Mine børns utaknemmelighed og manglende respekt, og tag mig som dit eksempel. 

Jeg alene dømmer alle væseners gerninger. Forældre skal aflægge regnskab for mig for deres børn, og de 

skal aflægge regnskab for deres forældre. Jeg har inspireret dyd i jer, så I kan være grundlaget for en sund 

og stærk verden, og når jeg spørger jer om de væsener, jeg har sendt ind i jeres families skød, så forestiller 

I jer dem som duftende roser og friske liljer i den have, I har passet. 

43 Mit ord bringer fred til dem, der har brug for det, men det er ikke alle, der har været i stand til at 

modtage det. Mange bliver ikke rørt af mine anstrengelser, og de føler heller ikke min smerte på grund af 

deres mangel på kærlighed. 

44 Jeg længes efter at se troens styrke i jer, for der vil komme en tid med forfølgelse, hvor I vil blive 

afhørt og dømt. Når I er udstyret, vil jeg tale gennem jer og åbenbare mig selv i jeres kærlighedsarbejde 

for jeres medmennesker. 

45 Vær barmhjertig, og du vil modtage barmhjertighed fra dine medmennesker. Adlyd mine 

inspirationer og afvis farer og fristelser. De, der omgiver mig i dag, er ikke retfærdige, men de er på vej til 

at blive det og opnå frelse. 

46 Alt, hvad du beder mig om i ydmyghed og med god hensigt, vil jeg give dig. Alt, hvad du beder 

om i Marias navn til gavn for din åndelige udvikling, vil blive opfyldt for dig. Bed om alt, for i mine øjne 

er I ét barn, som jeg elsker, og som jeg vil frelse. 

47 I er kommet til jorden efter min vilje, og derfor har jeg givet mig selv til kende for jer. Jeg har med 

vilje valgt hårde hjerter for at give jer bevis på mit ords kraft, når jeg får dem fornyet. Min kærligheds 

mejsel glattede dem, Min godhed besejrede dem. 

48 Sjælene har hørt min stemme gennem deres samvittighed, som fik mennesket til at erkende sine 

overtrædelser. Hjerterne har bekendt deres skyld over for Faderen fra ånd til ånd, og i hans nærvær har de 

opdaget mange overtrædelser, som de selv ikke kendte til. 

49 Hvor mange siger ikke til Mig i deres hjertes stilhed, når de lytter til Mig: "Fader, dit blik trænger 

ind i mit indre - hvad kan jeg skjule for dig?" Mange græder, fordi de erkender den smerte, de har påført 

deres medmennesker, og som var årsagen til, at de vendte tilbage til den anden verden før den fastsatte tid. 

50 Min Ånd glæder sig over at se jer, mit folk, komme i hobetal, og jeg siger til jer: Kom, kom, det er 

ikke for sent for jer at gå ud på mine marker og blive arbejdere, og det er heller ikke for sent for jer at 

beslutte jer for at reformere jer. Når du så har følt varmen i fårefolden og fået dine kræfter tilbage, må du 

ikke være utaknemmelig over for hyrden, som reddede dig, for du ved ikke, hvor meget det ville koste dig, 

hvis han ville søge dig igen. 

51 Hvad søger du på usikre måder, eftersom du kommer fra dem? Hvorfor udsætte jer selv for nye 

bedrag, selv om I stadig husker jeres smerte fra verdens bedrageriske måder at være på? Gå ud på stierne, 

ja, gå tilbage til dem, siger Mesteren til dig, men gør det kun, når du føler dig stærk, og din tilbagevenden 

har til formål at række hånden ud til den faldne eller søge den fortabte. Det er nødvendigt, at I har et fuldt 

kendskab til det sted, hvorfra I er kommet hertil, så I kan forstå skønhederne ved den vej, I nu er på. 

52 Hvis du mangler kendskab til denne instruktion, fordi du ikke har været tilstrækkeligt opmærksom 

på Mine lektioner, eller fordi du har tænkt for lidt over det, vil du gå vild på godhedens vej, og selv en lille 

snublen vil få dig til at gå på afveje. 
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53 Se og bed, lyt og tænk, så vil du have nok styrke til at omsætte mine guddommelige instruktioner i 

praksis. 

54 I lærer at bede, at elske og også at lide. Dette er en verden af smerte, hvor I må lære at respektere 

Min vilje. Den kærlighed, du har til din Fader, vil hjælpe dig til at udholde prøvelserne med tålmodighed 

og overgivelse. 

55 Det var Min vilje, at I allerede i denne verden skulle kende vejen, der fører ind i Mit rige, ved at 

adlyde Min lovs bud. Afslut din opgave på jorden, gå ikke glip af denne mulighed. Hvem kan med 

sikkerhed sige dig, at Faderen vil give dig en reinkarnation, hvor du kan rette op på dine fejltagelser og 

indhente den tabte tid? I mit ord har jeg sagt til jer: Vær flittige, men handl ikke forhastet. Gør det åndelige 

og det menneskelige retfærdighed. Foren alle dine kræfter og sanser i én vilje. 

56 Den smerte, der udholdes i tålmodighed, er ikke ufrugtbar, for den øger troen, den opløfter og 

renser. Det vil aldrig være en hindring, men en stimulans på vejen til udvikling og genopretning. 

57 Vær ydmyg i jeres ånd, så vil I have ægte næstekærlighed over for jeres medmennesker, så vil I 

være stærke nok til at modstå verdens fristelser. Hvorfor drømmer nogle om jordiske fornøjelser, andre er 

ude efter rigdom, og andre igen ønsker magt for at ydmyge de svage? Fordi de er for svage til at stå fast i 

godhed, og de bukker under for fristelser. 

58 Jeg har givet mig selv til kende på dette punkt på jorden og vil efterlade mit ord som en gave til 

alle mennesker. Denne gave vil fjerne menneskehedens åndelige fattigdom. 

59 Jeg fylder dig med mod, så du kan bryde de lænker, der binder dig, og du er fri til at følge mig. 

Forførelsen har etableret sit rige på jorden og har gjort mennesker til slaver. Men disse vil få magt til at 

besejre synden, laster og kødet. I, der følger mig - praktiser kærlighedens aktivitet i alle dens former, så 

har I virkelig elsket. Men du skal ikke forvente taknemmelighed fra mænd. Du vil ikke modtage kærlighed 

for kærlighed, verden vil ikke trøste dig, og til tider vil den forråde dig. Men bare rolig: Hvis du har brug 

for trøst, kærlighed, fred og helbredende balsam, så henvend dig til ham, som gav dig beviser på sin 

kærlighed med sit ord og sit blod. Men hvad kunne du bede mig om i disse kritiske øjeblikke, som jeg ikke 

kunne give dig? 

60 Den absolutte og fuldkomne fred, som din sjæl vil nyde i det hinsides, har jeg allerede givet dig en 

del af her; men denne verden mangler denne fred, mangler troen, famler i mørket og falder ned i dybe 

afgrunde. I virkeligheden ved den ikke, hvor den er på vej hen, fordi der ikke er nogen hånd til at lede den. 

61 Til dette forbereder jeg folk, som vil viderebringe mit ord med deres læber, så det kan bringe lys til 

menneskenes sind og fred til jordens folk. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 96  
1 Spis jer selv af mit ord, som er Åndens brød. Men for at dette brød virkelig kan nå jeres hjerter, er 

det nødvendigt, at I frigør jer - om end kun for et øjeblik - fra alt det, der binder jer til denne verden. I 

kender alle vejen til at stige op til Mig, og alligevel ser jeg jer ofte græde, fordi I føler jer uværdige, uden 

at vide, at denne gråd renser og forbereder jer til at nå Mig. 

2 I mit ord kan du finde evigt liv til din sjæl. Gennemdrøft den, og du vil opdage den guddommelige 

essens, kærlighed og kraft, som jeg udstråler til universet. 

3 Elever og disciple, forstå, hvor tæt jeg er på jer. Men hvis I ved dette, hvorfor er der så nogle 

gange, hvor I kalder på mig med fortvivlelse, fordi I tror, at jeg ikke hører jer? Din manglende forståelse er 

grunden til, at jeg må gentage min undervisning for dig. 

4 Jeg ønsker, at I allerede nu opnår den nødvendige åndeliggørelse for at kunne føle Mit nærvær, og 

når I ikke længere hører Mig på denne formidlingsvej, og I finder disse steder, hvor I mødes, 

tilsyneladende tomme og forladte, vil bøn i stilhed og ophøjelsen af jeres ånd være nok til, at I kan føle 

Mit nærvær og blive fyldt med Min ånd. 

5 Salige er de, der lærer at stige op til Mig, for de vil fra uendelighed modtage den inspiration, der 

vil lede dem ad den vej, der er udstukket af Min lære. Med hvilken glæde vil de inspireres læber åbne sig 

for at vidne om mit nærvær over for deres brødre. 

6 Når Mit Ord ikke længere kan høres gennem det menneskelige intellektorgan, vil stemmen fra 

naturkræfternes frigjorte kræfter tale til menneskene og vidne om den begivenhed, der betød denne 

guddommelige manifestation. 

7 Da Min lysstråle skulle til at nå ned til det menneskelige forståelsesorgan, blev naturen også rystet, 

og de frigjorte elementer fik menneskene til at skælve, vækkede nationerne og forbløffede 

videnskabsmændene. 

8 Glem ikke mine anvisninger, så I i de dage, hvor I forbereder jer, ikke bliver bange for de 

prøvelser, som menneskeheden vil blive udsat for. Det er jeres opgave at bede, at fordybe jer og praktisere 

kærlig godhed, som er den eneste fortjeneste, ved hjælp af hvilken dette folk vil redde sig selv fra 

stormene, og ved hjælp af dets kærlighedsarbejde vil de andre folk modtage trøst. 

9 Selv om mit ord kærtegner din ånd, lægger det dig ikke i søvn, tværtimod vækker det dig til et 

højere liv. Nærm dig Mig i rene tanker, lad ikke kødet forføre dig til at spise sensuelle fornøjelser eller 

forlystelser, så vil du have taget et solidt skridt i retning af åndeliggørelse. 

10 Jeg har talt meget ind i jeres hjerters ørken, uden at min stemme har givet genlyd i Mit folks ånd. 

Nu, hvor jeg taler til jer gennem disse stemmebærere, bør I være opmærksomme på det ord, der kommer 

fra deres læber, hvis I tror på mig og ønsker at opnå fred. 

11 Ingen undrer sig over, at jeg søger ham, når han går på afveje, eller at jeg følger hans skridt på 

verdens stier, for I tilhører mig, I er min inspiration som Fader. Har du ikke allerede forestillet dig, hvor 

smukt det vil være, når børnene en dag søger og elsker deres Fader på samme måde, som han elsker dem? 

Hvor anderledes vil dit liv ikke blive, og hvor tæt vil du ikke føle Mig i dit hjerte! 

12 Mit ord har altid været kærligt og uforanderligt i den tilgivelse og barmhjertighed, som jeg har vist 

jer. Jeg ved, at I vil rejse jer med en fast beslutning om at forny jer selv, og at I vil give mig alt det, jeg har 

betroet jer, tilbage med den renhed, hvormed I modtog det. Det er derfor, jeg lader jer høre mit Guds ord 

og giver jer utallige tegn på min kærlighed til jer. 

13 Den tid med retfærdighed, som I lever i, svarer til den smerte, som angiver begyndelsen af jeres 

renselse. 

14 Husk, at jeg har profeteret jer en krig mellem religiøse samfund, og at jeg har bebudet jer en kamp 

mellem doktriner. Sandelig, siger jeg jer, kampen er allerede begyndt. Hvilke af dem vil nå deres mål? 

Ingen ved det, men jeg siger jer, at det ikke er mennesket, der vil vinde, i denne kamp vil sandheden vinde. 

Jeg ønsker, at I forbereder jer som gode soldater, så I kan vide, hvordan I skal forsvare min sag. 

15 I dag kommer I for at søge næring til jeres ånd, og I stræber efter at få kødet til at underkaste sig og 

give afkald på unyttige tilfredsstillelser. I kommer som gode og opmærksomme disciple, og det er derfor, 

at I stilner jeres sanser og tillader ånden at stige op til Mig i en kærlig og ærbødig bøn. Jeg tager imod dig, 

trøster dig og genopliver dig. 
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16 Her er mange af dem, som på andre tidspunkter var lovlærere eller videnskabsmænd. Nu er deres 

sind vågnet op til åndelig viden, og de er overbeviste om, at de ikke vil finde den højeste sandhed i 

begrænset menneskelig viden. 

17 Her er de, som på andre tidspunkter var mægtige og rige på jorden, og som nu har lært fattigdom 

og ydmyghed at kende. Jeg velsigner dem for deres overgivelse og deres ønske om perfektion. Dette er et 

bevis på min kærlige retfærdighed, da jeg lader dem komme til jorden igen for at vise dem endnu en side i 

den evige visdoms bog. 

18 Menneskeheden lever i et kaos, som den ikke kan frigøre sig fra. Hun har brug for hjælp, og jeg er 

altid parat til at give hende den. Jeg forventer kun et ord fra hende, en kort bøn eller et øjebliks anger, så 

oplyser jeg hendes vej og forvandler denne mørkets verden til en fredens dal, hvor mennesket føler sig 

som ejer af det liv, jeg har givet ham. 

19 Din opgave er ikke begrænset til at redde din sjæl. Du skal hjælpe dem, der er faret vild, med at 

finde vej igen. Ved enhver lejlighed vil jeg minde Dem om denne opgave. Hvornår vil I begynde at 

åndeliggøre jer selv? Hvornår vil du gøre min vilje? Hvis I udnytter denne tid og bærer Mit Ord i jeres 

hjerter uden at tilføje fremmede ideer til jeres tro, hvis I stiger op til Mig med renhed, vil I klart modtage 

den åndelige inspiration, som vil nære jer og få alle omkring jer til at opnå nåde og fred i deres hjerter. 

20 Året 1950 er meget nær, og sandelig siger jeg jer, at mine disciples liv vil blive forvandlet. Efter 

denne dato vil I se naturens kræfter blive sluppet løs, og menneskene vil rejse sig i krig om ideer, 

videnskaber og doktriner. Når dette sker, vil forvirringen og smerten blive så stor, at I vil ønske at høre mit 

ord igen gennem det menneskelige forståelsesorgan; men jeg har allerede fortalt jer, at denne 

manifestation ikke vil blive gentaget. Jeres opgave er at forberede jer på de kommende prøvelser og at 

opmuntre jeres medmennesker. 

21 Vær på vagt, for i den tid vil der dukke falske kristusere, falske Elias og profeter op, og de 

godtroende vil være i fare, fordi de ikke ved, hvordan de skal skelne sandhed fra bedrag. Netop da skal I 

tale uden tilbageholdenhed og bekræfte mine ord, og I skal bevise, at I er børn af det folk, som blev 

undervist af mig i denne tredje æra. 

22 Til denne nation vil mænd og kvinder komme fra alle steder på jorden i ønsket om at få vidnesbyrd 

om Min genkomst, og Mit Værk, legemliggjort i Mine disciple, vil tage imod dem som en kærlig mor. 

23 Lær af mig så meget som muligt, så I i morgen kan blive lærere for jeres medmennesker. Jeres 

handlinger af kærlighed og uselviskhed vil være den bedste påmindelse om Mig og det bedste vidnesbyrd I 

kan aflægge om Mit Ord. Styrk din ånd i min lære, og du vil opdage, at så længe troen er der, kan der ikke 

være nogen træthed, frygt eller modløshed. Resultater og indsats vil være din støtte. 

24 I den anden æra valgte jeg tolv disciple, og uden at spørge, hvem der kaldte dem til at følge ham, 

følte de kaldet i deres ånd og efterlod alt for at følge mit spor. På samme måde har jeg valgt jer til at 

forberede jer og til at kalde andre gennem jeres formidling. 

25 Se til, at jeres gerninger gør jer værdige, og at I føler jer kvalificerede til at lede jeres 

medmennesker. Glem ikke, at en blind mand ikke kan lede en anden blind mand. Hvis folk har brug for 

lys, så giv dem det og før dem ved hånden som yngre brødre og søstre. Helbred hinanden, så I senere kan 

helbrede jeres naboer. Vær stærk i din kamp og del din styrke med de svage. 

26 Jeg giver dig den tid, der er nødvendig for at udføre det arbejde, som jeg har betroet dig. Mænd og 

kvinder, arbejd for menneskehedens åndelige opstigning. Hver eneste af dine tanker, hver eneste af dine 

gerninger skal forblive nedskrevet, og jeg vil få hver eneste af kærlighedens frø til at bære frugt. Overlad 

det til Mig at dømme jeres gerninger, og lad være med at offentliggøre den kærlighedsaktivitet, som I 

udøver, hvis I ønsker at modtage en belønning. Søg ikke ære, ej heller vasaller, ej heller nogen betaling. 

Vær ydmyg, barmhjertig og uselvisk, og jeg vil prise dig. 

27 Hvis det er Min vilje at gøre jer til ejere af jordiske goder, så giver Jeg jer dem, så I deler dem med 

jeres trængende brødre og søstre, med dem, der ikke har nogen formue eller støtte, med de svage og syge. 

Men mange af dem, der intet har på jorden, kan lade dig få del i deres åndelige goder. 

28 Hvis I, som har modtaget mit ord, ikke taler om denne sandhed, vil de simple og uuddannede tale. 

Vær opmærksom på, at denne undervisning er blevet betroet jer, så I åndeligt kan bringe frelse til mange, 

der er bukket under for den byrde af modløshed og bitterhed, som den krig eller kamp, som hver enkelt 

person kæmper indvendigt, har efterladt i dem. 
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29 Bed i sandhed, elskede folk, nøjes ikke med at prise Min Guddommelighed med smukke ord. Elsk 

dine medmennesker og vær optaget af fred mellem nationerne. 

30 Dette folk, som jeg har undervist siden tidernes morgen, kan ikke undvære sin åndelige mission. 

Det er at være leder, profet og budbringer blandt mennesker. Jeg har åbenbaret den fuldkomne tilbedelse 

af mig for den, og i dag har den mulighed for at fuldføre opførelsen af det tempel, som den har fået til 

opgave at opføre lige fra begyndelsen. 

31 Jeg har fjernet den fra enhver korrumperende indflydelse, så den kan modtage min guddommelige 

åbenbaring i al dens renhed. Kun Mesterens instruktion og Marias søde stemme vil blive hørt i den 

helligdom, som Mit folk i øjeblikket er ved at bygge i deres ånds inderste del. 

32 Til alle tider har jeg givet mine børn åndelige åbenbaringer. I hver tidsalder har jeg manifesteret 

mig selv i forskellige former, og i hver af disse tidsaldre har jeg også fundet mennesker på forskellige 

åndelige niveauer. I dag har jeg overrasket dem, mens de var slaver af en materiel, egoistisk og 

videnskabelig tilværelse, og deres sjæle er blevet materialiseret uden at indse værdien af åndelige gaver. 

33 Mennesket i denne tid kæmper i sig selv den største åndelige kamp, som mennesket nogensinde 

har oplevet, fordi dets videnskabelige fremskridt og dets intellektuelle udvikling står i modsætning til den 

udvikling, som dets ånd har opnået. De nægter at høre deres samvittigheds stemme og forsøger at kvæle 

deres impulser til frigørelse uden at indse, at de lever i en tid med forsoning og dom. 

34 Åbn jeres øjne, elskede folk, og forstå, at jeg har bestemt jer til at være verdens lys, og derfor må I 

ikke lade jer drive af de lidenskaber, som andre er underlagt, eller miste jer selv blandt de skarer, der går 

blindt gennem livet. 

35 Du fortæller Mig, at det er svært at opnå spiritualisering på et tidspunkt som dette, i et liv som det 

nuværende. Men jeg siger jer, at det ikke er umuligt, og at den indsats, I gør for at frigøre jer fra det onde 

og hengive jer til et klogt og ophøjet liv, er meget fortjenstfuld. 

36 I denne kamp vil de, der udvisker frygten for andres domme og kritik fra deres hjerter, sejre, og de, 

der glemmer sig selv for at tjene deres næste, vil stige åndeligt. 

37 Jeg, Mesteren, Faderen, er kommet ned gennem dette lys til jeres ånd, og derfor har I kaldt denne 

åbenbaring for spiritisme. Så når du bliver spurgt, hvad spiritualisme er, så sig, at det er den lære, der blev 

åbenbaret i den tredje æra gennem den guddommelige mester: åndeliggørelse. 

38 Men hvis du bliver spurgt, hvad spiritualisering er, så sig, at det er ophøjet tænkning, renhed i 

arbejde og ord, ophøjet og ophøjet liv. 

39 I, som studerer denne lære, bør ofte spørge jer selv, om I gør en indsats for med rette at kalde jer 

selv for spiritister. For at hjælpe jer i dette arbejde har jeg givet jer mit lys, for det er jer, der har fået til 

opgave at bygge det åndelige tempel for min guddommelighed. Gennem jeres samarbejde vil I danne 

templet: Nogle vil med deres standhaftighed være fundamentet; de, der når større modenhed, vil være 

murene; andre vil med deres kærlighedsaktivitet være tempeltrappen; og andre igen vil med deres ordets 

gave være som klokkerne, der med deres ringning kalder på mennesker. Nogle vil med deres inspiration 

symbolisere høje tårne og kuplede tage på mødesteder; og der er dem, der med deres kærlighed til 

mennesker vil være som porte, der altid er åbne for de trængende, de tørstige, de syge og de misforståede. 

40 Dette tempel vil blive fuldendt, når enhed blandt mine disciple er blevet sandhed. Dens base vil 

være på jorden, og dens kupler vil røre himlen. Når først den er solidt etableret, vil du finde den i hele 

universet. Hav tro på dette arbejde og arbejd uden ophør. 

41 Lad ingen skille sig fra den opgave, der er betroet ham, for at hans helligdom ikke skal mangle 

fasthed. I må alle stræbe efter at opnå den samme erkendelse, så dette tempel kan blive bygget op med 

jeres åndeliggørelse. 

42 Se og bed. Elsker hinanden i sandhed, for at stolthed ikke skal gribe jeres hjerter, for det er den 

sæd, der ødelægger ydmyghed og barmhjertighed. Pas på, at det ikke går dig som Babelbyggerne, der blev 

ødelagt af deres hovmod. Husk, at den dårlige sæd var årsagen til, at disse mennesker blev splittet. Tårnet 

blev ikke færdiggjort, og forvirringen blandt stammerne var så stor, at de delte sig i folkeslag, som stadig 

lever adskilt den dag i dag. 

43 Et enkelt lys er faldet ned på jer: Min Ånds lys, som er som et lysende fyrtårn og en første impuls 

til at blive ét og til jeres harmoni. 
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44 Tag de første nationers erfaringer til inspiration for jeres adfærd. Tænk over deres prøvelser og tag 

ved lære af deres eksempel. Byg op og arbejd, i dag i kødet og i morgen i ånden, og fortsæt på denne 

måde, indtil I alle er gået ind gennem kærlighedens porte til sandhedens tempel. 

45 Ingen vil ønske at afvige blot ét skridt fra den vej, som Min lov har udstukket, for I vil bittert 

beklage hvert tabt øjeblik, hver snublen, hver fejltagelse. 

46 Mesteren forventer, at hans disciple i den tredje æra følger i hans fodspor såvel som dem, der 

vidnede om mig i fortiden. Til jer, der lytter til mig, siger jeg: Vent ikke med at begynde jeres opgave, til I 

er i ånden. Eftersom jeg har talt til jer nu, mens I bor på jorden, er det et tegn på, at I har en skæbne at 

opfylde i dette hjem. I denne opfyldelse vil jeres største kamp være med jer selv. Men hvis du bruger dine 

evner, vil du have overvundet dine svagheder, og alt andet vil være let for dig. 

47 Når dette folk er forenet og udrustet, vil Elias forkynde opstandelsen af Herrens folk for 

menneskeheden. Tænk nu på, hvor stor jeres kamp vil være for at gøre jeres liv til en instruktion og en 

lektion for menneskeheden. Derfor siger jeg jer, at I skal undersøge jeres gerninger, så I kan få viden om, 

hvad I gør. Men hvis der opstår handlinger eller tanker, som du ikke er i stand til at skelne, om de er inden 

for eller uden for loven, så løft din ånd i en sand åndelig bekendelse til Mig, så vil Min stemme vise dig 

sandheden ved at manifestere sig gennem oplysning af dine tanker og i freden i dine hjerter. 

48 Denne form for kommunikation skal ikke virke umulig for jer, for det er den samme som den, jeg 

har åbenbaret for jer siden begyndelsen af menneskehedens eksistens. I denne tid, hvor materialismen 

hersker som aldrig før, inspirerer jeg jer til fuldkommen bøn, netop nu, hvor verden, der er opdelt i sekter 

og religiøse samfund, forgæves forsøger at nære sin ånd med ritualer og traditioner og glemmer den sande 

bøn, der udspringer fra jeres væsens dybder for at stige op til mig på kærlighedens vej. 

49 Alt i denne tid taler til mennesket om dom, og alligevel forbliver hans hårde hjerte ubevæget. 

Naturens kræfter, pestene, de mærkelige sygdomme, de daglige begivenheder forskellige steder på jorden 

er tegn, der bebuder guddommelig retfærdighed. Alligevel er der ingen, der virkelig beder, og meget få 

studerer de ord, som mine profeter har efterladt sig. 

50 Fra de tidligste tider var alt det, I ser i dag, blevet forudsagt, og også i den nuværende tid 

profeterede jeg gennem de første stemmebæreres mund begivenheder, som meget snart blev til 

virkelighed. 

51 Hvem af dem, der i øjeblikket hører mit ord, vil vende mig ryggen? Jeg er den eneste, der ved det. 

52 De, der dengang søgte Jesus i håb om at modtage verdens rigdomme og timelige goder, blev 

skuffede, da de så, at den konge, som deres forfædre havde fortalt dem, at han ville frelse sit folk, var uden 

krone, uden scepter og uden trone - med tomme hænder og bare fødder. De kunne ikke genkende den 

lovede Messias i Jesus. Tænk nu på alle de rejser, som disse sjæle måtte foretage for at genvinde den fred 

og de nådegaver, som de ikke brugte. I dag er de blandt jer. 

53 Forstå, at din sjæl ikke blev født på samme tid som din krop, men at den har levet i forskellige 

tidsaldre, og i dag, hvor den mærker Min tilstedeværelse, kommer den ivrigt til Mig og beder Mig om at 

tillade den at høre Mit Ord indtil afslutningen af Min manifestation. Hun føler, at hun i en anden tid ikke 

ønskede at høre Mig og endda afviste Mig, og nu ønsker hun at gøre sin fejltagelse god igen. 

54 I har indset, at ingen overtrædelse forbliver skjult for mig, at enhver fejl skal rettes og enhver gæld 

betales; men I forstår også, at denne retfærdighed udspringer af den guddommelige kærlighed, som ønsker 

jer fuldkommen, fordi I er dens børn. 

55 Jeg ødelægger ikke nogen af mine børn, uanset hvor meget de fornærmer mig; jeg bevarer dem og 

giver dem mulighed for at gøre bod på deres overtrædelse og vende tilbage til den vej, de har forladt. Men 

selv om jeg har tilgivet dem, bliver de konfronteret med frugten af deres gerninger, og det er disse, der 

dømmer dem og viser dem den rette vej. 

56 De store nationer i verden ønsker krig, kræver blod, og de, der føler sig krænket, kræver hævn, 

uden at forstå, at de alle ubønhørligt falder mod den samme afgrund. De ønsker ikke at forstå, at den magt, 

som de jagter med så stor iver, snart vil blive til en kalk, hvis indhold vil være smerte, fortvivlelse og død. 

Men når de, der tørster efter storhed, de, der hungrer efter hævn, befinder sig i afgrunden, når de er i deres 

største trængsler, vil de kunne høre min stemme sige til dem: "Min fred være med jer!" I det øjeblik vil det 

blive lys i alle sjæle, og deres samvittighed vil tale med en klar stemme og vil blive hørt af alle. I 
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mennesket vil åndens kamp bryde ud mod materialismen, og i Min undervisning vil det finde det lys, der 

er nødvendigt for at sejre. 

57 I blev skuffede, fordi jeg ikke bringer materielle skatte og rigdomme for at smigre jer og derved få 

jer til at følge mig. I stedet vil nogle af jer være nødt til at forlade jeres høje levestandard for at stige ned til 

den ydmyghed, som disse skarer, der lytter til mig, og det er fordi de har erkendt mig og forbereder sig på 

at forlade deres forfængelige liv for at hellige sig opgaven med at reflektere over min lære og praktisere 

den senere. 

58 Hvis de første beboere i denne verden, som levede i dyd, viste sig blandt jer, ville de give jer et 

vidnesbyrd om den fred, uskyld og lyksalighed, som omgav menneskeheden på den tid. De kunne også 

fortælle, at der ikke var nogen smerte, og at jorden var som en moders skød og ansigt, og at der blandt de 

skabninger, der boede på den, kun var venskab og broderskab. Sandelig, denne planet var prydet som det 

himmelske hjem. 

59 Selv om jeg sendte sjælene ud på grundlag af min dom for at leve på dette midlertidige 

bestemmelsessted, ønskede jeg alligevel at omgive deres eksistens med mirakler som bevis på min 

kærlighed, så barnet ikke skulle glemme sin Fader, og så det skulle genkende og også elske ham i hver 

eneste af hans gerninger. Men der er intet tilbage af den verden, af den overflod, af den renhed, som jeg 

gav jorden til mennesket med. Denne helligdom er blevet vanhelliget og har forårsaget smerte på utallige 

måder. Forstå, hvad I har gjort af det rige, som Herren har givet jer for at være som prinser i det, som vil 

have hans visdom og hans kærlighed som arv, som ejere af en verden, som I trods al jeres videnskab 

endnu ikke kender. 

60 Du må ikke bebrejde nogen for at have mistet den nåde og fred, der omgav dette liv i begyndelsen. 

I skal ikke bebrejde jeres forfædre, for I er blevet prøvet i alle tider og generationer, og næsten altid er I 

faldet. Alligevel har min kærlighed og min barmhjertighed altid været til stede i jeres liv. 

61 Nogen siger i sit hjerte: "Herre, hvis det var vores forfædre, der syndede - hvorfor skal vi så bære 

konsekvenserne?" Men jeg siger til jer: Hvad ved I om de første indbyggeres overtrædelser på jorden? 

Hvem siger dig, at du ikke er blandt dem, der dannede de første generationer? Vågn nu op, se og bed, 

forstå, at det ikke er din kærlighed, men din smerte, der vil rense menneskeheden og give den sin 

værdighed tilbage. På den forberedte jord vil jeg sprede frøet af Min Lære, som jeg i øjeblikket åbenbarer 

til et ydmygt folk, der har været i stand til at genkende Mig på essensen af Mit Ord, og som er i stand til at 

viderebringe de gode nyheder til menneskeheden på det rette tidspunkt. 

62 Jeg ønsker, at mindet om mit ord skal være uudsletteligt i jer, at det lever, varer ved og altid er til 

stede i jeres hukommelse, og at I vidner om det over for jeres medmennesker med jeres 

kærlighedsgerninger. 

63 I blev forberedt af Mig i retfærdighedens tid, så I ville få bevis på Min kærlighed og ikke bagefter 

klage og sige, at I ikke vidste noget om det, der kom over jer. Min dom vil blive følt af hver eneste sjæl, 

ingen af dem vil undslippe denne lov, og Min evige kærlighed vil besejre enhver fejltagelse og stædighed i 

ondskab. Mørket vil blive spredt, og kun lyset vil være tilbage i alle skabninger. 

64 Studér denne instruktion omhyggeligt, og du vil til sidst forstå, at ingen er tabt for evigt, at ingen 

forbliver langt fra mig, og at alle dine trængsler vil nå Min Ånd, og alle dine gerninger vil blive dømt. 

Men jeg siger dig: Når I har set mig som dommer på nært hold, vil I lære mig at kende som Fader og 

virkelig elske mig. 

65 I den anden æra markerede jeg vejen for jer med mit blod; nu har I den guddommelige essens af 

mit ord, og gennem dette vil I frelse jer selv og nå frem til mig. 

66 På den tid troede folk med forhærdede hjerter ikke på mig, selv om de var vidner til mine 

gerninger direkte. Hvad vil der ske med de hårdhjertede i dag, nu hvor Mine manifestationer er mindre 

betydningsfulde? 

67 Rens dit hjertes kar indvendigt og udvendigt, så kun det essentielle liv og sandhed kommer fra dine 

læber, og udgyd dets indhold til dine brødre og søstre uden begrænsning. Vær ikke nærig, og opfør jer som 

jeg, der som ejer af alting giver jer alting. Vær mine mæglere over for jeres medmennesker og arbejd 

utrætteligt på arbejdet med den verdensomspændende åndelige genopbygning. 

68 Er du overrasket over, at din Herre er så bekymret for dig, som stadig er ufuldkommen? Grunden 

er, at du tilhører mig. Jeg elsker dig, og det er derfor, jeg er kommet for at længes efter dig. 
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69 I spørger mig, hvorfor jeres kød giver jer smerte, og hvorfor der er sorg i jeres hjerter, når jeg har 

sagt til jer, at jeg elsker jer. Til dette svarer jeg dig: Da jeg i den Anden Tidsalder, selv om jeg var 

uskyldig, led for jeres skyld for at gøre jer værdige til at være sammen med mig, kan I ikke vide i 

øjeblikket, om I ikke lider for med jeres fortjenester at hjælpe andre sjæle, som ikke kunne frigøre sig fra 

synden. Tag mig som et eksempel i jeres prøvelser, uden at tænke på belønningen eller den belønning, I 

kan opnå. Tænk på, at du endnu ikke har nok fortjeneste til at få andre til at opnå tilgivelse for din skyld. 

Derfor giver jeg jer nye muligheder for at udvikle jer opad, så I til sidst kan få det, der er blevet lovet jer 

fra tidernes morgen: sjælefred. 

70 Hvorfor frygter I verden og arbejder i det skjulte, selv om Mit arbejde er højere og kun inspirerer 

til kærlighed og lærer barmhjertighed? Du bør føle dig glad, fordi jeg har valgt dig til at give dig denne 

åndelige mission. Vent ikke på en tid med endnu større trængsler for at bekræfte mine profetier, og giv jer 

ikke af til at udføre jeres opgave blot af frygt for straf; for hvis I gjorde det, ville I ikke være apostle af 

kærlighed og tro. 

71 Sandelig, siger jeg jer, de, som elskede mig og fulgte mine anvisninger, er hos mig. Det betyder, at 

de gjorde sig værdige til at bo i fredens bolig. 

72 Indvendigt fortæller I Mig, at I kender indholdet af Mit Ord, at det er den samme lov i essensen, 

som Jeg altid har givet jer, og sandelig siger Jeg jer, at dette Ord, som I hører gennem Mine 

stemmebærere, kommer fra den samme kilde som det Ord, som Jeg fik jer til at høre gennem Jesu mund. 

73 Lyt opmærksomt til den undervisning, der blev påbegyndt i tidligere tider. 

74 "Ordet" er den bog, der blev åbnet i begyndelsen af din åndelige udvikling, og som aldrig vil blive 

lukket. 

75 Følg mig i kampen, forstå mit arbejde og hold ud til det sidste, idet du stoler på, at min 

omsorgsfulde kærlighed vil ledsage dig, hvor end du går. Jeg ønsker at se jer forenet og udrustet, for jeg 

vil tage hver enkelt af jer, der er blevet stærke, i tjeneste for at gøre ham til ambassadør for min lære. 

76 Hvert ord, der kommer fra disse stemmebæreres læber, vil gå i opfyldelse, og hver profeti fra mine 

udvalgte, som har set og bedt, vil forblive nedskrevet og vil gå i opfyldelse til sin tid som bevis på de 

åndelige gaver, jeg har givet dette folk, og som vidnesbyrd om sandheden i mit budskab til 

menneskeheden. 

77 Åbn bogen om fortiden, der er din historie. Læs den, oplyst af samvittighedens lys, og du vil dybt 

føle sandheden om den nye æra. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 97  
1 Min, Mesterens, kærlighed og Marias moderlige helbredende balsam falder ned over jeres sår. 

Moderen er altid hos Mig for at forene sin ømme instruktion med den undervisning, som jeg giver jer, og 

hun breder sin beskyttende kappe ud over denne menneskehed, som går langt fra den vej, som jeg har 

udstukket med mit eksempel på korset. 

2 Med hvor megen kærlighed kommer jeg tilbage til jer efter at være blevet korsfæstet og forkastet i 

den anden æra. Jeg kommer som Fader, som Broder, som Mester, som Ven. 

3 Nu er det dig, der græder, for din ånd skælver over mine ord om tilgivelse. Men denne gråd renser 

jer og leder jer til den vej, I skal gå i morgen som mine disciple. 

4 Sandelig, siger jeg jer, der er få, som har hørt mig i denne tid, og som ikke har følt deres hjerter 

bevæget. Derfor, mens nogle hengiver sig selv fuld af overgivelse og uselviskhed til Min tjeneste, 

fortsætter andre med at lytte til Mig og forventer, at Jeg tildeler dem deres opgave. Nogle velsigner Mit 

navn selv i de hårdeste prøvelser; andre vender sig kun til Mig, når de har brug for Mig. Men jeg 

behandler dem alle som højt elskede disciple. Nogle bruger My 

undervisning til det sidste, når de forstår betydningen af dette budskab. Det vil være de stærke, når Mit Ord 

ikke længere kan høres i denne form. Der er også dem, for hvem Min forkyndelse ikke har haft nogen 

større betydning, og som er tilfredse med at lytte til Mig, og derfor lader de ligegyldigt betydningen af Min 

instruktion gå forbi dem. Disse vil være blandt dem, der vil længes efter Mine nådegaver i denne tid i 

morgen, og blandt dem vil der være dem, der forsøger at genoplive Mine proklamationer, idet de glemmer, 

at den tid, jeg har fastsat for Mine åbenbaringer, altid har haft en tidsgrænse. 

5 Jeg siger jer, at selv guddommelig undervisning har en ende. Gik Moses ikke bort, da han 

åbenbarede min lov for sit folk? Husker I ikke, at jeg i Jesus gik til himlen midt blandt mennesker, da jeg 

havde fuldført min mission som Mester og Forløser, efter at jeg havde sagt til jer: "Alt er fuldbragt"? Det 

er det samme i denne tid: Når Min Åbenbaring er blevet overført, og de forberedte sind er holdt op med at 

forkynde Mit Budskab, og når de, som Jeg har kaldt "guldfjer", har optaget Mit Ord, og Min Åndelige 

Verden har leveret sit Budskab, så vil jeg også sige til jer: "Alt er fuldbragt". Så vil denne stemme tie, og 

en ny æra vil vise sig for disciplene: dialogen mellem ånder og ånder. 

6 Lad ingen ignorere den dag, som Min vilje har bestemt, at dette skal ske. Derfor skal I være 

opmærksomme på, at denne tid nærmer sig. Spis og drik det sande livs brød og vin, så I i morgen ikke skal 

lide sult og tørst på vejen. 

7 Det er lysets tid for dette folk, som jeg kalder fra forskellige steder på jorden. Blandt folket finder 

jeg dem, der vil følge mig. Nogle har gæld til mig, andre er blevet lovet deres arv. Det er sjæle, som jeg 

har sendt for at bo på jorden, så de inkarnerede i kødet som mand eller også som kvinde, og i disse 

øjeblikke finder jeg dem i børnenes, de voksnes og de gamle mænds alder. 

8 Jeg leder efter de sjæle, som jeg vil danne mit folk af for at forene dem og give dem ny 

undervisning, der vil føre dem et skridt fremad på deres udviklingsvej. 

9 Hver gang har jeg vist mig selv for mit folk på en anden måde for at teste deres åndelige 

følsomhed. På dette tidspunkt, hvor jeg giver mig til kende gennem det menneskelige forståelsesorgan, 

sætter jeg dem således på prøve i deres tro og åndelighed, når jeg siger til dem: "Her er jeg hos jer i ånden, 

som jeg har lovet jer". 

10 Også i den anden æra satte jeg disse menneskers tro på prøve, da jeg gennem Jesus sagde til dem: 

"Jeg kommer fra Faderen; men den, der kender Sønnen, kender Faderen". Mange århundreder tidligere 

havde jeg på toppen af Sinai sagt til folket: "Jeg er Jehova, jeres Gud". 

11 I alle tider har I ventet på mig, men hver gang jeg har været hos jer, har I ikke genkendt mig på 

grund af jeres manglende udrustning og åndeliggørelse. Jeg siger til jer: Uanset hvilken form Mit nærvær 

tager, vil det altid indeholde sandhed og guddommelig livsenessens. 

12 Jeg har fortalt jer, at jeg har brugt forskellige former for at gøre mig selv kendt for verden. Men 

disse var ikke en maske for at skjule Min Ånd for jer, men for at menneskeliggøre Mig, for at begrænse 

Mig og dermed gøre Mig hørbar og håndgribelig for mennesker. Nu fortæller jeg jer, at før I foretager 

jeres vurdering, skal I først høre denne stemme, indtil I bliver overbevist eller oplyst, og den bliver lys i 

ånden. 
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13 Jeg ved, at I dømmer de stemmebærere, gennem hvem jeg giver jer mit ord, og at I dømmer dem 

som urene, syndige og ufuldkomne. Men jeg siger jer, at jeg ikke søgte mænd og kvinder for at blive rene, 

tværtimod søgte jeg syndere for at ophøje dem gennem min manifestation. Tror I, at der findes mennesker 

med et rent hjerte, et rent legeme og en ren ånd, gennem hvis formidling jeg skulle have givet mig selv til 

kende? Jeg siger jer, jeg ville ikke engang have fundet dem blandt børnene! 

14 Når jeg har givet mig selv til kende for mennesker gennem nogle af deres sindets organer, har det 

været fordi mennesket repræsenterer det største værk af alt det, jeg har udrettet på jorden - i betragtning af 

at jeg har udstyret det med ånd. Hvilken bedre fortolker end ham kunne Min Ånd finde til at tale til 

menneskeheden? Dette er grunden til, at mennesket til alle tider har været Mit bedste middel til at 

kommunikere Mine Guddommelige tanker til jer. 

15 På denne måde har jeg taget mig af den menneskelige ånd med uendelig kærlighed og omsorg for 

at hæve den op til det Evige og Fuldkomnes regioner. 

16 Mennesket blev placeret midt i Min skabelses paradis, så det kunne glæde sig over sin Faders 

arbejde, blive fuld af visdom og som et åndeligt modent menneske blive en del af Min Guddommelige 

Koncert. Jeg gjorde det elskede barn til en prins på jorden ved at give ham magt over de væsener, der er 

under ham. Hele hans vej var oplyst af lyset fra Min Ånd, et lys, som I kalder samvittighed. 

17 Mennesket har oplevet mirakler på sin lange udviklingsvej, men det er næppe i begyndelsen, for 

det har stadig meget at lære. Forstå, at når jeg taler til jer om mirakler, mener jeg ikke kun de mirakler, 

som I stadig vil opdage på videnskabens veje, men også de åndelige åbenbaringer. 

18 Den tid, I lever i, er fuld af overraskelser og oplysning for jeres ånd - en tid, hvor alle jeres ånds 

evner og følsomheder vil vågne op i jeres inderste væsen. Lyt, reflekter, bliv fra barnediciple til disciple 

ved at lære i den bog, som Mit ord åbenbarer dig. Studér naturen og betragt universet, som også taler til 

dig med Mesterens stemme, da jeg er til stede i alt. Iagttag det med kærlighed eller i det mindste med 

interesse, og du vil opdage, at alting viser vejen til sandheden. I har aldrig været forberedt som i dag til at 

forstå, at alting vidner om mig, og at der i alting er mit spor som det uforgængelige segl fra Livets Skaber. 

19 Materialevidenskaben har afsløret mange hemmeligheder for dig. Men forvent aldrig, at din 

videnskab vil afsløre alt det, du har brug for at vide. Den tids videnskab havde også sine profeter, som folk 

gjorde grin med og troede, at de var skøre. Men bagefter, da det, de fortalte, viste sig at være sandt, blev I 

forbløffede. 

20 Hvis videnskabens profeters ord blev opfyldt på denne måde - de, der forudsagde den 

menneskelige videnskabs forgængelige frugter - hvad vil så være opfyldelsen af Guds seeres profetier, når 

de forkynder jer etableringen af et fredsrige, som vil være uforgængeligt i menneskers hjerter? 

21 Nu annoncerer seerne en ny verden. De er profeter sendt af mig for at I skal lytte til dem, og hvis I 

var blevet forberedt ved at studere mine ord og løfter fra tidligere tider, ville intet af det, jeg har åbenbaret 

for jer i nutiden, have forbløffet jer. Men jeg har fundet jer trætte, syge og optaget af jeres menneskelige 

liv, og derfor måtte jeg, før jeg afslørede jer store visdomsundervisninger, helbrede jer, trøste jer og 

inspirere jer til forbedring og fornyelse for at få jer til at gå fredens vej, som var den eneste måde, hvorpå I 

kunne reflektere over det åndelige liv. 

22 Der er kun få år tilbage for mig til at være sammen med jer ved hjælp af denne proklamation, og I 

må bruge mine instruktioner. Tiden går ikke for min ånd, men det gør den for mennesket. Brug derfor disse 

år, som nu forekommer dig så lange, men som er korte for din ånd. Jeg lover at hælde floder af visdom 

over dit sind, som vil være det eneste, jeg efterlader dig efter min afrejse. Hverken guld, navne eller titler 

vil jeg efterlade jer, men kun min lære. 

23 Dette frø er allerede begyndt at bære frugt blandt jer; for hvis I tidligere udtrykte jeres ære for Mig 

på en materiel måde, forsøger I i dag i stedet at åndeliggøre jer selv for at nærme jer sandheden. 

24 Jeres sjæl måtte gå gennem en smeltedigel af smerte, så I kunne tage et skridt fremad på 

spiritualiseringens vej og blive mestre i ydmyghed og tålmodighed, i styrke og tro. Fra din ånd forventer 

jeg forståelse og respekt for andre. 

25 Døm ikke dine medmennesker på grund af den måde, de dyrker deres gudstjeneste på. Sandelig, 

siger jeg jer, jeg alene ved, hvordan jeg kan opdage troens og kærlighedens blomster i hjerterne, hvis duft 

jeg modtager som åndens bedste offergave. De, der ikke anerkender den guddommelige moderskab i 

Maria, som blev kvinde, så Ordet kunne tage menneskelig form i hendes jomfruelige skød i hendes 
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jomfruelige skød. Hun har også undervist jer i disse tider, for selv i moderens hjerte er der ingen 

hemmeligheder for børnene. Sandelig siger jeg jer, at hendes stemme som Moder vil blive hørt af hele 

menneskeheden i denne tid. I Mig kan I finde alle former for kærlighed, for på den ene side lader Jeg jer 

føle Mit nærvær og Min magt som Fader, på den anden side lader Jeg et moderligt åndedræt komme til 

jeres væsen, eller Jeg giver jeres ånd glæden ved at høre Mig som Mester. 

26 Lad dette frø spire i dig, så du fra dit væsens kerne kan få alle de følelser, som ånden kan og bør 

manifestere - både over for sin himmelske Fader og over for sine medmennesker ved at elske hinanden. 

27 Kan I forestille jer den glæde, der vil være i det åndelige rige, når alle dem, der har levet for at 

synde, skændes og frygte, endelig elsker hinanden? I kan ikke forestille jer jeres Faders glæde eller den 

glæde, der så vil være i den åndelige verden. Min Ånd skabte jer for at være omkring mig, for jeg var 

alene. Men jeg har bestemt, at I skal elske hinanden og fylde mig med lykke gennem jeres kærlighed. 

28 Jeg er jeres Fader, og jeg hungrer og tørster efter jeres kærlighed, for I er kommet væk fra den vej, 

som samvittigheden viser jer. Jeg har skabt dig for at elske dig, men du ser endnu ikke helt dette lys. I er 

fordærvet af jeres jordiske ambitioner, og selv om I til tider vender jeres tanker mod Mig og er 

taknemmelige for Mine goder, har I ikke forstået, at den bedste hyldest, som jeres taknemmelighed kan 

give Mig, er den kærlighed mellem brødre og søstre, som Min Lære taler så meget om til jer. 

29 Mine elskede disciple, når I hører mig tale sådan, synes det jer svært eller umuligt at være mig 

velbehagelige; men denne tvivl kommer ikke fra jeres ånd, men fra kødet, fordi det er skrøbeligt. Ånden er 

derimod skabt til store gerninger, som er ham værdig, der gav den liv. 

30 Jeg bringer jer denne undervisning for at løfte jer til det sande liv. Vær dog opmærksom på, at 

menneskers frelse ikke vil ske på et øjeblik. For ligesom de havde brug for tid til at synke åndeligt, vil de 

også have brug for tid til at rejse sig igen. Denne tid, som jeg alene kan tildele dem, vil jeg give dem, så de 

kan gennemføre deres fornyelse, deres renselse og genoprette alt det, de har ødelagt i sig selv og i deres 

næste. 

31 Selv om kun en lille del af menneskeheden hørte mit ord i denne tid, skal ingen tro, at disse 

mennesker blev udvalgt som retfærdige, for jeg fandt dem syndige ligesom hele menneskeheden. Alligevel 

var det sådan det var bestemt i mine råd. 

32 I morgen, når essensen af dette ord har nået alle hjerter, vil I erfare, at Mit Testamente er blevet 

givet til alle Mine børn, og I vil opdage, at der i hver eneste af Mine tanker og i hver eneste af Mine 

lærdomme var en kærtegn til dem, som Mit budskab nåede frem til. 

33 Jeres sår er helet, min balsam var i jeres hjerter. Lyt nu til mig, for snart skal du drage ud til dem, 

der også har smerter i sjælen og i kødet. Hvem kan forstå deres lidelser bedre end I, som har oplevet dem? 

34 Livet som lærer gør de studerende til lærere, så de kan være rådgivere og vejledere for deres 

medmennesker med deres lys, viden og erfaring. 

35 Min undervisning, sammen med livets lektioner, får sjælen til at blive oplyst af samvittighedens 

lysende fyrtårn og menneskets skridt til at blive lys. Så længe dette lys ikke kan reflekteres udadtil gennem 

gode gerninger, opløftende tanker og ord med åndeligt indhold, må mennesket nære følelser af svaghed, 

frygt, selviskhed og mistillid. Men når dette lys begynder at overvinde sindets mørke, begynder at afsløre 

sit væsen, så vil der komme fred i hjertet, tro og tillid til livet vil komme frem og gøre sjælen stærk, så den 

med sindsro kan overvinde de svære timer, de store prøvelser, som enhver skæbne indeholder, med 

sindsro. 

36 Mit ord er Vejen, det er den guddommelige lov, der fører jer til fuldkommenhed, det er det lys, der 

løfter sjælen, men som blev dæmpet, da kødet gjorde sig gældende med sin uforsonlighed og ikke lyttede 

til samvittighedens indre kald. Ve den sjæl, der har givet efter for kødets impulser og ladet sig dominere af 

den verden, der omgiver den, og som har byttet sin position som leder ud med et forsvarsløst væsen, som 

menneskelige lidenskaber og svagheder driver rundt som golde blade, der kastes rundt af vinden uden 

retning. Mennesket, som elsker friheden mest, er bange for at underkaste sig den guddommelige vilje af 

frygt for, at Hans Ånd til sidst vil underkaste ham og fratage ham mange menneskelige tilfredsstillelser, 

som han ved er skadelige for ham, og derfor forlader han den vej, der fører ham til det sande liv. 

37 Kødet frygter kampen med ånden og søger en måde at friste den på gennem verdens glæder for at 

forhindre dens frihed eller i det mindste at forsinke den. Se, hvordan mennesket har sin egen frister i sig 

selv! Derfor har jeg sagt, at når han besejrer sig selv, har han vundet kampen. 
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38 Meget af det, jeg fortæller jer i denne proklamation, bliver modtaget intuitivt af et uendeligt antal 

mennesker, for nu er tiden inde, hvor livet med sine lektioner har gjort lys i mange sjæle, fået dem til at 

reflektere og lære at lytte til samvittighedens stemme. De er på vej mod sandheden og forstår, at dette er 

den vej, der fører til fred, til sand frihed og til den højeste lyksalighed, der giver liv i harmoni med Ham, 

der skabte dig. 

39 Studer min lære grundigt, disciple, for ligesom I har set alt det, som profeterne fra den første æra 

fortalte jer, gå i opfyldelse, vil I se alt det, som jeg har meddelt jer gennem munden på disse 

stemmebærere, gå i opfyldelse. Hver gang du vender dig om og dag efter dag, bliver et af mine ord til 

virkelighed, uden at du er klar over det. 

40 Mit ord skal ud fra jeres nation for at blive troet og adlydt, som det skete med Jesus, der måtte 

forlade landsbyen Nazareth, hvor han tilbragte sin barndom, for at finde tro i andre lande. 

41 Efter 1950 vil jeg ikke længere give jer mit ord gennem disse stemmebærere, men det vil blive 

bevaret i hjerterne, hvor det nærer troen, og de vil bære det videre til andre nationer. 

42 Jeg vil gøre brug af mennesker af god vilje og hjerter, der stræber efter renheden i Min lære, for at 

lade dette budskab om kærlighed og tilgivelse nå ud til menneskeheden. De, der går ud som budbringere, 

skal vidne om godhed i deres ord og gerninger, men de må aldrig bringe bitterhed. Deres øjne skal fælde 

tårer for andres smerte, og deres tindinger skal blive hvide, fordi de lider for deres medmenneskers skyld. 

De skal leve og dø kærligt, tilgivende og velsignende og nå enden af deres rejse uden bitterhed, træthed 

eller skuffelse. 

43 Disciplen i den tredje æra bør i sit liv være opmærksom på, at frugten af den åndelige sæd ikke 

høstes på jorden. Hvorfor er der så mange af dem, der kalder sig mine disciple, der mister modet i lyset af 

folks utaknemmelighed eller ligegyldighed? 

44 Jeg har bragt uendelig godhed i Mit Ord, så det kan ledsage dig gennem hele dit liv, da Mit Ord i 

din ånd er styrke, mod og glæde ved at elske og tjene. Den gode discipel har intet at frygte og vil gå 

gladeligt gennem hårde veje og smertefulde prøvelser. Hans øjne, der altid er vågne gennem bøn, vil 

opdage de fælder, som hans fjender lægger for hans fødder. 

45 Jeg vil efterlade disse ord nedskrevet, og de vil nå frem til mine fremtidige disciple, og når de 

studerer dem, vil de finde dem friske, levende, og deres ånd vil gyse af glæde, når de føler, at det er deres 

Mester, der taler til dem i det øjeblik. 

46 Tror I, at alt det, jeg har sagt til jer, kun er for dem, der har lyttet til mig? Nej, elskede folk, med 

mit ord taler jeg for dem, der er til stede, og for dem, der er fraværende, for i dag, for i morgen og for alle 

tider, for dem, der dør, for de levende og for dem, der endnu ikke er født. 

47 I siger, at Mit Ord og Mit Værk er meget stort, uendeligt, men I har forsøgt at begrænse det med 

jeres værker. Åh, hvis I blot kunne udruste jer selv ved at overvinde jeres materialisering og hæve jeres 

sjæl gennem god stræben efter viden og et retfærdigt liv, hvilke vidundere I ville se! 

48 Det virker latterligt for jer, at jeg nogle gange giver jer undervisning gennem stemmebærerens 

mund, som er rettet til hele menneskeheden, fordi I anser jeres verden for at være uendelig og antallet af 

mennesker, der ikke kender min forkyndelse, for at være umådeligt stort. Som svar siger jeg, at når jeg 

taler til menneskeheden, gør jeg det ikke kun for dem, der er til stede, men også for dem, der venter på den 

tid, hvor de endelig skal leve på jorden. Men vid, at i mine øjne er jeres verden som et atom, og antallet af 

mennesker, der bor i den, er ubetydeligt i forhold til alle de åndelige skabninger, der udgør mit rige. 

49 Synes du, at de midler, jeg har valgt for at gøre mig selv kendt, til tider er for ringe for dig? Dette 

er ikke den første gang, hvor jeg som Fader har gjort brug af det menneskelige sind, så I kan høre mit ord, 

mine kommissorier og mine åbenbaringer. Det er et middel, som jeg til alle tider har brugt til at tale til 

mennesket, og I skal vide, at det guddommelige ord altid er kommet gennem ydmyge, enkle og 

tilsyneladende uuddannede formidlere. 

50 Studér og arbejd, disciple. Husk, at jeg har banket med udholdenhed på jeres hjertes døre, indtil I 

har åbnet dem for mig. Jeg taler nogle gange billedligt til jer, men jeg gør det altid med den samme 

enkelhed, som I taler med. Det skyldes, at Mit Ord nu forklarer det, som Jeg engang gav jer i lignelser, og 

som I derfor ikke kunne forstå i sin sande betydning. Hvorfor gå på mørke stier, når jeg har vist dig en 

lysende vej med mit ord? 
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51 Til dem, der lytter til mig, siger jeg, at de skal åbne deres øjne for lyset fra denne lære, så de kan 

forundres over dens storhed. 

52 Da denne forkyndelse begyndte gennem de første stemmebæreres sind, og jeg talte til de første 

disciple om de fremskridt, der ville blive gjort af dem, der ville komme efter dem, og fortalte dem, at Mit 

Ord ville blive fuldendt på de nye stemmebæreres læber, sukkede disse skarer og misundte dem, der ville 

komme efter dem til Mesterens bord for at nyde den modne frugt. Sandelig, siger jeg jer, den modne frugt, 

som jeg forudsagde, er netop den frugt, som I nu nyder. For I skal vide, at Mit Ord nu når sit højdepunkt i 

denne måde at manifestere sig for jer på. Der er kun få år tilbage til 1950, og ved udgangen af det år vil 

Mesteren sige farvel til jer. 

53 I fremtiden vil jeg sørge for, at mit budskab når dem, som i deres tid ikke hørte mig, ved hjælp af 

denne undervisning. Nogle vil modtage det gennem vidnesbyrd fra dem, der lyttede til mig; andre vil 

modtage det gennem udskrifter, og andre igen vil modtage det gennem intuition og inspiration. Således vil 

profetien gå i opfyldelse, at Min Ånd vil blive udgydt over enhver ånd og alt kød på dette tidspunkt. 

54 Din opgave er at bane vejen ved at fjerne forhindringer og vanskeligheder og efterlade et spor af 

barmhjertighed og kærlighed for dem, der senere går denne vej i ønsket om åndeliggørelse. 

55 Menneskehedens åndelige opvågnen er allerede nær. Du må ikke fortvivle, når du ser, at årene går, 

uden at der sker nogen ændring til det bedre i folks moral. Se, lær, arbejd og lær at vente. Tror du på mit 

ord? Glem ikke, at jeg har sagt til jer, at ethvert øje skal se mig, ethvert sind skal forstå mig, og enhver 

mund skal tale om mit ord. 

56 Denne tid nærmer sig, men det er nødvendigt, at det folk, der har lyttet til mig, er rent fra synd og 

stærkt i sin tro, så de kan vidne om mig, ligesom jeg vidnede om jer, da jeg gav mig til kende gennem 

jeres forståelsesorgan. 

57 Mine ord er skrevet i "Den Gyldne Bog", så ingen efter 1950 vil sige, at han mangler min 

manifestation. I Min undervisning, som er for alle tider, efterlader jeg jer visdom, ordrer, profetier, åndelig 

næring og helbredende balsam. 

58 I må lære at læse i Min lære, så når I læser for jeres medmennesker, er ordene gennemsyret af 

guddommelig essens, og de, der lytter, oplever og føler det samme, som I oplevede og følte, da I hørte Mig 

gennem stemmebæreren. 

59 Disciple, fjern jeres bekymringer fra jeres hjerter, mens I lytter til min undervisning. Føl den 

guddommelige salvelse og bevar min kraft i dit væsen. Jeg ønsker at se dig sund og rask, aldrig syg, 

grædende eller svag. 

60 Ofte tror du, at jeg straffer dig, når smerte påfører dig sår. Men jeg lærer jer kun, at det er jer, der 

bringer lidelse over jer selv. For længe siden blev du kaldet til at udføre en stor opgave, men du lyttede 

ikke til min stemme. Men nu lader jeg jer vide, at den fred, som I ofte har søgt efter uden at finde den, vil 

blive givet jer gennem opfyldelsen af mine love. Se, hvordan de, der har opfyldt deres opgave, er hele og 

fri for skæbnens slag. 

61 Jeg har fortalt jer, at I ikke kun er kommet til jorden én gang, men at jeres sjæl har antaget 

kropsskaller så mange gange, som det har været nødvendigt for dens udvikling og fuldkommenhed. Nu må 

jeg tilføje, at det også afhænger af dig, om det er kortere eller længere tid at nå målet, afhængigt af dit 

ønske. 

62 Mit lys skinner alle steder, hvor mine børn bor. Jorden er altså også omgivet af denne lysstyrke. 

Jeg siger jer igen, at denne profeti nu går i opfyldelse, at ethvert øje vil se mig, ethvert sind vil forstå mig, 

og enhver mund vil udtale mit guddommelige ord, så snart sjælen forbereder sig. Det har jeg forkyndt jer, 

og nu er tiden kommet, hvor mine ord skal opfyldes. 

63 Hvor mange disciple og hvor mange barnlige troende sjæle i den Anden Tidsalder har ikke følt en 

længsel efter at være til stede ved opfyldelsen af Mine løfter, for at opleve og være direkte vidne til det, 

der sker i dag. Denne længsel efter at opleve dette drev dem til at forberede sig indvendigt og til at opnå 

større ophøjelse. Alligevel fik de ikke dengang mulighed for at se nogle af profetierne gå i opfyldelse, 

fordi der var planlagt en anden æra til dette. 

64 Jeg var nødt til at komme, når verden ville være på højdepunktet af materialisme, for at åbenbare 

Mig selv i ånden og tale til jer gennem mænd, kvinder og børn og lære jer perfekt fællesskab med Min 

Guddommelighed. 
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65 Jeg ønsker at gøre jer til sandhedens stiftere, og det skal komme til udtryk i jeres ord og i jeres 

gerninger. Hver enkelt vil blive betroet nogle opgaver, så I alle vil deltage i den åndelige mission, som Mit 

Arbejde skal udføre. 

66 Jeg har lovet denne nation, at der ikke vil være krig i den, hvis mine disciple følger min lære. Når 

de tænker på ødelæggelserne i andre nationer forårsaget af uenighed og had, beder de Mig om, at der ikke 

må udgydes blod på denne jord her. Jeg beder dem så blot om at bede og våge, så de kan blive værdige til 

at opfylde dette løfte. Jeg ønsker ikke at se dig græde. Hvis der hersker uretfærdighed, og I lider under 

tyranni og hårdhed fra dem, der styrer jer, skal I ikke give Mig skylden. Jeg har givet jer kraft til at udføre 

store gerninger, som vil forvandle jeres hjemland til en fredens dal. 

67 Det er profetisk bebudet, at mange nationer vil forsvinde. Denne familie, som repræsenterer 

menneskeheden, vil se sig selv blive pisket af kraftige storme, og i dette besøg vil de, som har "set" og 

forberedt deres sjæle gennem kærlighed, overleve på grund af deres levende tro på Mig. 

68 Brug denne tid, for dommens time nærmer sig, og år 1950 er nær. På det tidspunkt vil mange af jer 

allerede være i ånden, mens andre stadig vil være i kødet; men I skal alle blive dømt. 

69 Dette vil være begyndelsen til, at alle mennesker går på forskellige veje mod spiritualisering. 

Videnskabsmændene vil genkende mig og blive rådgivere for mennesker. Visdommens Bog vil åbne sig 

for dem, og de vil få meget store åbenbaringer fra den. Først da vil ånden åbne vejen til sand viden for det 

menneskelige sind, og samvittigheden vil normalisere menneskets handlinger. 

70 Jorden vil blive ren, og de overlevende vil følge mig med samme iver som mine disciple i den 

anden æra. Men I vil være dem, i hvem jeg efterlader de første spirer til åndeliggørelse. 

71 Som den universelle hyrde søger jeg utrætteligt mine får. På jorden skal de lede menneskeheden, 

der opnår den største åndelige modenhed gennem kærlighed og ydmyghed. Den sande vismand er den, der 

kender Mine love og gør Min vilje. Således vil jeg med uendelig tålmodighed træne mine disciple i den 

tredje æra. Jeg elsker jer, og derfor vil jeg gerne se jer alle i stor ånd. 

72 Glem ikke Mine ord; men hvis I ikke er i stand til at huske alt det, jeg har sagt til jer, vil bøgerne 

være der, som indeholder Min lære, Mine åbenbaringer fra denne tid og Mine disciples gerninger. 

73 Føl og adlyd den inspiration, som jeg sender jer, for enhver, der rejser sig til mig med et rent 

hjerte, vil modtage min trøst, vil få glæde i sit hjerte, og mit guddommelige ord vil blomstre på hans læber. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 98  
1 Jeg giver jer vinstokkens frugt, så I kan nære jer selv med Min kærlighed, glemme smerter og 

lidelser og føle, at mens Jeg giver jer Mit Ord, bor I sammen med Mig i fredens hjem. Mærk Mit nærvær, 

folkens, udnyt denne tid, og hvis I i løbet af denne tid ønsker at gøre bod på jeres overtrædelser, så lær af 

Mig, for Jeg giver jer i øjeblikket mulighed for at hæve jer åndeligt. 

2 I gamle og modne mennesker og I gamle, beklager jer ikke over den tid, I lod gå fra jer uden at 

have hørt mig; i dag er I hos mig. Hvis du elsker mig, vil du på kort tid kende min undervisning og være i 

stand til at bruge den. Du er allerede på vejen og kan begynde din opgave, og din guide vil være din 

samvittigheds stemme. Jeg vil gå foran jer, og der vil ikke være nogen prøvelse, uanset hvor vanskelig den 

er, der kan skille jer fra mig. Hvis I elsker Mig, så vend ikke om, for jeres tro skal lyse som en ny daggry, 

og I skal kende den vej, I skal gå, badet i lys. 

3 Er du klar til at følge mig, selv om du må lide? Hvis du blev spurgt af dine omgivelser, ville du så 

svare og sige, at I er mine disciple, og at I følger mig på grund af jeres tro? Ville du have mod til at give 

dette bevis (på tro)? Tænk over det og husk, at hvis I er mine disciple, må I perfektionere jer selv for at 

kunne give et sandt vidnesbyrd om min lære. 

4 Jeg vil sende mit budskab til alle nationer. Alt er forberedt for at mine hensigter kan blive til 

virkelighed, men det største bevis jeg vil give folk på min magt og min kærlighed vil være at ændre deres 

egoisme til oprigtig kærlighed til hinanden. 

5 Gennem kærlighed vil de udføre store gerninger. Uden forskel på race eller slægt vil jeg opfordre 

alle til at give jer en opgave i dette arbejde. 

6 Til dem, der længes efter viden og åndeliggørelse, siger jeg: Hør mit ord og erkend dets essens. 

Læs den store Livets Bog og studer den, for der er en lektion for hver af mine disciple. 

7 Men pas på med at læse bøger, hvor Mit Ord eller profetierne er blevet forvansket, og også bøger, 

hvor guddommelige åbenbaringer er blevet fortolket på en fordrejet måde. Lad ikke et falsk lys komme 

ind i dit sind. Hvis I ønsker at kende sandheden, skal I forberede jer indvendigt, og jeres intuition og jeres 

ånds følsomhed, der er styret af samvittigheden, vil altid afsløre sandheden for jer. 

8 Denne bog skriver jeg til jer i den tredje æra - brug den og fortolk dens lære korrekt, og I vil 

opleve, at dens lys opløser skyggerne, og at alle mysterier bliver opklaret. Så vil du føle mit nærvær og 

opfatte min stemme i bunden af din sjæl, der taler til dig og instruerer dig. 

9 Husk, at du ikke kan skjule noget arbejde eller nogen tanke, som jeg ikke kender. Men hvis I ofte 

bliver fristet af verden, som tiltrækker jer og lægger jer i lænker, og I nogle gange mangler kræfter til at 

afvise det onde, så søg tilflugt hos mig, så I kan lære af min lære at bruge den autoritet, som jeg har givet 

jer over verden og kødet, og når I har vundet og genvundet hjertets fred, kan I fortsætte jeres arbejde. 

10 Hvis du mangler rollemodeller, så vend dig til mig og søg det, du har brug for i mig, og jeg vil give 

dig styrke, så du kan nå det mål, som jeg har peget på for dig. Med hvilken faderlig glæde vil jeg se på det 

barn, som tager mig som eksempel og forherliger mig gennem sine gerninger! Arbejd uophørligt for 

mennesker, og når du har gjort alt det gode, som du er i stand til, så tænk ikke på belønninger og forvent 

ikke nogen belønning i verden. Husk, at kun jeg kender dine gerninger og ved, hvordan jeg skal vurdere 

dem for at give dig den retfærdige belønning. På denne måde vil du gennem stort slid og ægte fortjeneste 

nå frem til at indtage den plads, som jeg har i vente for din ånd. 

11 Mænd og kvinder fra fjerne lande vil komme til jer og blive mine disciple. Men når de føler sig 

fyldt med mit lys, vil de vende tilbage til deres folk, deres nationer, for at bringe min undervisning til deres 

brødre. Det samme skete i den anden æra, da mange udlændinge henvendte sig til mig, tiltrukket af 

rygterne om Jesu mirakler, og da de hørte mit ord og så mine gerninger, blev de overbeviste om min 

sandhed og vendte tilbage til deres lande og erklærede, at jeg var Messias. 

12 I denne tid kommer de fleste mennesker til Mig, fordi smerte får dem til at søge efter et middel, 

som de kun kan finde i Min kraft. De klager over deres fattigdom uden at vide alt det, de har i deres ånd. 

Deres eneste fattigdom er, at de ikke er blevet bevidste om, hvad de bærer med sig, og at de ikke kender 

deres åndelige gaver. Få er dem, der beder Mig om lys til deres ånd, i de fleste tilfælde søger de Mig for at 

bede Mig om små ting, der hører til det menneskelige liv - de ting, som Jeg altid giver oveni, efter at Jeg 

har oversvømmet deres ånd med Min Faderlige kærlighed. 
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13 En efter en modtager I den viden, der åbenbarer jer et lys, som I ikke så, selv om det er i jer, selv 

om I ikke så det. Dette lys er din samvittighed. Den, der er i stand til at opdage det og se sig selv i dette 

indre spejl, bliver ydmyg og føler straks det bånd, der forener ham med sin Skaber. 

14 Nogle tror, at de kender sig selv; for når de kender de mange gaver, som mennesket har i sin ånd, 

opblæser de sig selv over for de uvidende, de bilder sig selv noget af deres egen storhed ind, de bliver 

dominerende, og til sidst går de til grunde i deres arrogante mørke. De forstår ikke, at sjælen i sin 

samvittighed har Guds hemmelige skatkammer, og at man kun må gå ind i det med ærbødighed. 

15 Selv her blandt Mine arbejdere - hvor mange er der ikke, som uden at have forstået Min lære, 

troede, at de var højere væsener, værdige til beundring og hyldest, når de vidste, at de var begavet med en 

åndelig gave. Hertil spørger jeg dig, om du kan godkende, at en overlegen ånd er indbildsk i sine evner, 

når ydmyghed og næstekærlighed er de væsentlige egenskaber, han skal have. 

16 I stilhed og i dit livs enkelhed skal du bringe hver eneste af mine lærdomme til udtryk, og du vil se 

det lys fremstå i din sjæl, som du endnu ikke kender, fordi materiens slør og den overfladiskhed, der 

omgiver dig, ikke har tilladt det at udføre den opgave, der hører til i menneskelivet. 

17 Undersøg min lære og gå ikke på afveje, så I ikke bliver ofre for ny fanatisme i jeres forsøg på at 

finde sandheden. 

18 Jeg er den vej, der inviterer den, der har glemt den, til at gå den. På ham er lyset fra mit ord blevet 

udgydt, så I i morgen kan undervise i det og vidne om det. Tiden vil gå, og mange vil komme og lede efter 

de enkle huse, hvor jeg gav mig til kende, så I kan forklare dem, hvordan jeg viste mig for mine nye 

disciple og de mirakler, jeg gjorde blandt jer. kun erindringen om Mit Ord vil forblive i jeres sind og kun 

ekkoet af Mine guddommelige råd i jeres hjerter; men skrifterne til eftertiden vil også bestå. Jeg forbereder 

allerede dem, der ikke har hørt mit ord, til at finde de veje, der vil føre dem til mine disciple og vidner. 

Hvor mange vil græde, fordi de ikke har hørt mig! Men ligeledes siger jeg til jer: Hvor mange af dem, der 

har hørt mig, vil ikke græde, fordi de ikke har arbejdet på sig selv! Og når de ser Mit Ord ikke længere 

manifestere sig, vil de vende blikket mod det sted, hvor stemmebæreren tog plads for at fremsige det 

guddommelige ord, og så vil de kun se tomhed. 

19 Årene går hurtigt, og snart vil du ikke længere høre mig. Derfor siger jeg til jer: Lad mig helbrede 

jer, lad mig kærtegne jer og trøste jer, lad mig lære jer. Jeg kom for at efterlade dig udstyret. Men hvis I 

forbliver svage i troen og viljen, vil I altid føle jer syge - og hvem vil så helbrede jer og undervise jer som 

jeg gjorde? 

20 Gennem mit ord nærmer jeg mig jer stadig mere, og samtidig fører jeg jer ind i et perfekt 

fællesskab med min Ånd. Tænk på Mine manifestationer i tidligere tider, og du vil opdage, at Jeg altid har 

søgt en form for at gøre Mig selv kendt for din ånd og sende den Mine budskaber som et vidnesbyrd om 

din Faders guddommelige kærlighed til dig. 

21 I oplever en ny form for åndelig manifestation på dette tidspunkt, selv om den minder meget om 

den, jeg brugte i tidligere tider. I befinder jer nu i en vidunderlig lystid, hvor mennesket kan høre Min 

Ånds stemme gennem de mange åndelige gaver og evner, som det besidder. 

22 Sandelig, siger jeg jer, både i henrykkelse og gennem bøn, eller endda gennem fysisk søvn, kan I 

modtage åbenbaringer og budskaber fra det åndelige rige, hvis I ved hvordan I kan gøre jer modtagelige 

for dem. Men I manglede forberedelse og tro til at kunne bruge disse gaver, og derfor måtte jeg forberede 

seere og profeter, som forkynder fremtiden for jer, som holder jer vågne og formaner jer, så I våger og 

beder. 

23 Tror I, at det er denne mand, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, der giver jer ordet? Opdag 

dens betydning, og du vil vide, at det er din Mester, der taler til dig. Tror du, at Guds ånd kommer ind i 

den, der bærer stemmen, mens han taler? Det er heller ikke sandt. Jeg har fortalt jer, at en stråle af Mit Lys 

er tilstrækkelig for Mig til at oplyse og inspirere disse sind og lægge en uudtømmelig strøm af ord med 

dyb mening på deres læber som bevis på Min Tilstedeværelse og Min Sandhed til gavn for de vantro. Lyt 

opmærksomt til mig i denne tid, og du vil blive styrket til de kommende tider og prøvelser. 

24 Forbered dit hjerte, saml din ånd og gør dit sind modtageligt for at høre og bevare mit ord. 

25 Se, hvordan Bogen om åndelig instruktion åbner sine sider for at vise dig en ny lære. Indse de 

enkle lektioner først, så du i morgen kan omsætte de store lektioner til praksis. Du må forstå, at for at blive 

en mester må du først være en discipel. 
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26 I dag studerer I de første ord, og gennem dem forstår I gradvist denne lære; for i bønnen har I 

åndeligt fællesskab med Mig, når I siger til Mig: "Mester, vi følger dit spor og beder dig om at ledsage os 

på vores vej, at beskytte os mod farer, da vi på alle måder udfordres af verdens fristelser". Men jeg siger til 

jer, I Disciple: Vær stærke, brug jeres Magt til at beherske Kødet. 

27 Jeg ønsker at forme jer til en stærk og dydig familie fuld af lydighed, som jeg vil overøse med min 

nåde og mine goder. 

28 Timen for dit vidnesbyrd om min manifestation vil komme, og mennesker, der af natur er vantro, 

vil kræve beviser fra mig for at tro. Men så vil jeg sige til dem: "Her er mine disciple, som jeg har fået til 

at gå ind i et nyt liv. De er beviset på kraften i min instruktion. Mit ord har dannet deres sind, og i dag er 

de parate til at bringe min lære til jordens nationer. Ønsker du at være blandt dem, som jeg kan bruge som 

vidner for min sandhed? Så gør jer klar, elskede arbejdere. Jeg stoler på dig. Jeg vil bruge jeres kærlighed 

til at gøre mirakler for dem, som I beder mig om, og for den gnist af tro, som jeg ser i jer, vil jeg gøre 

vidunderlige gerninger. 

29 I har tømt bægeret af lidelse i denne tid; men det har ikke været til jeres skade, denne smerte har 

været som en velgørende regn, der har gjort Mit frø frugtbart i jeres hjerter og afsløret nogle skjulte 

strenge i jeres væsens dybde. 

30 Jeg har fortalt jer, at I gennemgår en vanskelig forsoning i denne tid, fordi I skylder mig og jeres 

medmennesker en gæld, som I nu er ved at betale. Det er grunden til, at I forbliver tavse og accepterer 

jeres bæger med kærlighed, idet I nøjes med kun at bede Mig om styrke, så Min vilje kan ske. 

31 I verden vil I ikke finde den forståelse, I har brug for i jeres kampe og i jeres livs op- og nedture, 

for sand kærlighed og barmhjertighed er endnu ikke i jeres hjerter. Men I, der er styrket i mig, vil gå over 

torne med et smil på læberne og fred i jeres hjerter. 

32 Hvorfor taler Mesteren så meget om smerte til dig? Fordi den tid, I lever i, er en tid med dom, og 

alle menneskelige skabninger bærer et tungt kors. Se på de nationer, der er blevet pisket af krigen; der er 

intet hjerte i dem, der er undsluppet lidelserne, for ikke engang de fattige børn i deres sårbarhed er 

undsluppet den guddommelige retfærdighed, som hjælper menneskene til at sone deres synder og vaske 

deres pletter væk. 

33 Til alle tider har jeg sået min sæd i menneskers hjerter og plejet den. Min udsæd i denne tredje æra 

vil ikke være forgæves, for frøet vil blomstre i hjerterne. 

34 For et lille antal hjerter, der ruster sig, vil jeg udgyde min nåde i overflod for at lægge grunden til 

en ny verden. Jeg vil løfte din ånd, så du kan forstå, hvad din lighed med min guddommelighed er. 

35 Jeg, verdenernes Herre og alle åndelige hjem, som alle skabte ting adlyder, fortæller jer i disse 

øjeblikke, at I mennesker ikke har levet i overensstemmelse med mine love, hvilket har fået jer til at stå 

stille åndeligt. Alligevel venter Min Ånd med uendelig tålmodighed på jeres tilbagevenden til den sande 

vej og jeres fuldkommenhed. Lad ikke Mig alene kæmpe for din frelse, og lad heller ikke den åndelige 

verden slås uden at du samarbejder med den. Gør ikke kun tilsyneladende fortjenester, men gør jer selv 

anstrengelser, så jeres handlinger indeholder sandhed og kærlighed. 

36 Eftersom du har modtaget kærlighed fra det øjeblik, du blev skabt, bør du også give kærlighed. 

Hvis Mit eksempel er blevet indprentet på jer, så efterlign også Mig! 

37 I den nuværende tidsalder taler Guds ord til jer, som er evigt, for at føre jer til lyset. Jeg kender den 

sjæl, der er skjult i hver enkelt af jer, og derfor er jeg den eneste, der kan afsløre for jer, at I i andre tider 

allerede har været vidner til mine manifestationer for menneskeheden. 

38 Er det ikke sådan, at I ikke længere skal være begyndere i Min undervisning? Har jeres Fader ikke 

virkelig grund til at gøre det, når han kalder jer sine vidner og disciple og forbereder jer til at bringe dette 

budskab til menneskeheden? 

39 Se, hvordan alting går bort undtagen mit ord. Se de menneskelige generationer, der bor på jorden i 

dag og forsvinder i morgen. Se de nationer, der i dag rejser sig med en pragt, der synes at vare evigt, og 

alligevel vil I snart være vidne til deres forfald og sammenbrud. Alt menneskeligt forgår og ophører med 

at være. Kun min uforanderlige og evige lov fortsætter med at skinne i enhver samvittighed. 

40 I kalder denne tid for Lysets tidsalder, men det er ikke fordi Mit Lys først nu har oplyst 

menneskets ånd eller sind - det har altid skinnet i enhver ånd. Jeg er den guddommelige stjerne, der aldrig 

skjuler sig. Men hvis I i dag ser, at det åndelige lys skinner i menneskene som aldrig før, er det fordi de i 
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kraft af deres udvikling nu kan opfatte tilstedeværelsen af det åndelige liv med større klarhed end i 

tidligere tider. 

41 Hvis folk altid havde levet i overensstemmelse med mine love, ville mine nye åbenbaringer aldrig 

have overrasket dem. Læg mærke til, at hver gang jeg er kommet med en ny åndelig lektion, er den blevet 

debatteret, bekæmpet eller afvist. 

42 Men opvågningens time nærmer sig, og så vil der overalt dukke grupper af mennesker op, som vil 

tale om en ny åbenbaring. De vil blive undersøgt og dømt af deres naboer, som til sidst vil sige, at der er 

udbrudt en plage af mærkelige og ukendte sekter i verden. Netop da bør I bede for dem alle og samtidig 

takke for opfyldelsen af mit ord, for på grund af den lære, jeg har åbenbaret for jer, vil I være blandt dem, 

der forstår årsagen til alle disse manifestationer. Men I vil også være blandt dem, der bærer det største 

ansvar over for menneskeheden. 

43 Tænk, elskede disciple, på hvor meget I må forberede jer åndeligt, så jeres udsendinge, som skal 

bringe lyset fra Mine åbenbaringer, kan nå alle de steder, hvor der er dukket mænd op, som har forbløffet 

deres medmennesker med deres åndelige evner. 

44 Stor bliver kampen for jer, for I skal ikke begrænse jer til bøn, åndelig fordybelse og gode ønsker, 

men også gøre barmhjertighedsgerninger. 

45 Det er ikke nok, at du siger: "Jeg tror". Det er ikke nok. Selv om tro er absolut nødvendig, skal 

andre evner du besidder udvikles og fuldkommengøres, så du kan bringe Mit Ord ikke kun med dine 

læber, men også i dine gerninger. For at min undervisning kan skinne frem i dit liv, må du afsætte en del af 

din tid til at studere og udvikle dine åndelige gaver. På denne måde vil du med tålmodighed udholde de 

prøvelser, du møder på din vej, og anvende Min lære på hver enkelt af dem. Når I er klar, vil I høste 

frugten af jeres anstrengelser og jeres ønske om åndelig fornyelse, og denne belønning vil være den styrke, 

I får til at kæmpe, til at beherske jer selv og til at elske jeres medmennesker. 

46 Sov ikke længere, disciple, forstå, at menneskeheden er ved at vågne åndeligt op og vil ikke finde 

jer utilstrækkeligt udrustet. Jeg ønsker heller ikke, at I tager af sted uden først at have erhvervet alt det, der 

er nødvendigt for at blive en af mine sande soldater. Udnyt disse øjeblikke af fred, hvor du modtager min 

undervisning, og gå altid under beskyttelse af det, du har lært i dem. Stræb efter at trænge mere og mere 

ind i den åbenbarede lære, men prøv ikke at løse gåder om det, som du ikke har fået at vide indtil nu. 

47 Da Elias' ånd inspirerede Roque Rojas' sind, havde de første vidner til disse manifestationer ingen 

forestilling om den nåde, der ville blive givet til de efterfølgende generationer ved at høre Mit Ord, og de 

forstod heller ikke, at en ny åndelig tidsalder var ved at gryende for menneskeheden. Det var jeres Mester, 

som i løbet af sin undervisning afslørede dette arbejdes storhed for folkemængderne. Det var ham, der fik 

dem til at forstå, at en ny tid fuld af lys og pragt var ved at begynde. 

48 Menneskets ånd, der er styret af lidenskaberne, tror, at kun et guddommeligt mirakel kan redde de 

mennesker, hvis hjerter har forladt freden, fordi de har mistet håbet og troen på kærligheden, på 

retfærdigheden og på den menneskelige fornuft. 

49 Jeg ønsker at fylde denne indre tomhed, som menneskene viser Mig i deres sjæl, med lyset fra 

denne lære, som ser ud til at være ny, men som i virkeligheden er evig. Denne undervisning bringer lys til 

ånderne og hjerterne, fordi den afslører hele indholdet af det bud, som jeg lærte mine apostle: at elske 

hinanden. Jeg er i øjeblikket ved at forklare jer betydningen af denne højeste livsregel, hvis betydning 

jeres intellekt ikke har forstået, og det skyldes, at Kristi ord har været et dødt ord for mange mennesker i 

denne tid. Men de ved ikke, at den lever i alle menneskers samvittighed, og at den til sin tid vil stige op i 

fuld pragt fra dybet af netop de hjerter, der før var som en grav for den. 

50 Tror du, at du opfylder mit bud om at elske hinanden, når du egoistisk begrænser din kærlighed til 

din familie? Mener de religiøse samfund, at de opfylder dette højeste bud, når de kun anerkender deres 

troende og afviser dem, der tilhører en anden sekt? Kan de store folkeslag i verden, som praler af 

civilisation og fremskridt, hævde at have gjort åndelige fremskridt og at have adlydt Jesu bud, når hele 

deres indsats går ud på at forberede en broderskabskrig? 

51 Åh I mennesker, I har aldrig værdsat værdien af Mit Ord, og I har heller ikke ønsket at sidde ved 

Herrens bord, fordi det virkede alt for ydmygt for jer! Alligevel venter mit bord fortsat på jer med livets 

brød og vin til jeres ånd. 
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52 Ingen vil kunne sige, at jeg kaldte jer til regnskab for min død. Næppe har du indset, at du endnu 

ikke er virkelig ked af dine synder, og allerede banker Min Hånd, den samme som du gennemborede på 

korset, igen på din dør. Forstå, disciple, at det er min kærlighed, der kalder jeres ånd. 

53 Min kærlighed må besejre dig, jeg har intet andet våben. Hvis du tror, at jeg også bruger smerte til 

at bøje dig og overvinde dig, så tager du fejl. I skaber smerten, og gennem den dømmer I jer selv. Jeg er 

den, der redder dig fra lidelse og død. 

54 disciple, jeg efterlader jer med en anden af mine lærdomme. Men de, der ved hvordan de skal 

forberede sig indvendigt, vil være dem, der føler Mit nærvær dybere, selv om Min nåde udgydes over alle 

på samme måde. De, der ikke har følt åndeliggørelse, mens de har lyttet til Mit Ord, opfordrer jeg 

indtrængende til at forberede sig, så de kan nyde den guddommelige essens og bruge dette budskab, før 

Min manifestation blandt jer slutter. Husk: Hvis den time skulle komme, uden at dit hjerte virkelig har 

spist og næret sig selv, vil din tro ikke være stor i kampen, og din kærlighed vil heller ikke kunne brænde, 

når du vidner om min sandhed. 

55 Sandelig, siger jeg jer, jeg ønsker ikke smerte i jeres hjerter, og jeg ønsker heller ikke at skulle 

høre jeres ord om anger. Mit ønske er, at når jeg giver jer mit ord for sidste gang gennem dette 

mundstykke, så må I sige til mig: "Herre, her er vi, lad det ske for os efter din vilje". 

56 Ingen mangler mit lys. Ud over min undervisning taler jeg til jer gennem jeres drømme, som I 

kalder åbenbaringer, fordi I ved, at jeg i dem åbenbarer jer dybtgående lærdomme, som I ikke kan få 

kendskab til på nogen anden måde. Men forstå, mine disciple, at al viden, der kommer til jer fra mig, er en 

åbenbaring. Læg ikke vægt på de midler eller den form, jeg bruger til at give jer mine budskaber. 

57 Med rette har jeg kaldt jer lysets børn; men de fleste af jer vil gå jeres vej helt i blinde - ikke fordi 

vejen er mørk, men fordi I vil holde øjnene lukket for sandheden. Ønsker du at vente, indtil andre, som 

ikke engang har hørt dette ord, vågner op før dem, som har hørt min stemme? Det ville være trist, hvis de 

befriede Mine nye disciple fra deres fejltagelser. 

58 Jeg gør nu profeterne i den tredje æra bekendt med deres åndelige gaver, så de kan forkynde denne 

gode nyhed for menneskeheden. Men de skal vide, at de skal opnå åndeliggørelse, for at disse gaver kan 

manifestere sig i dem. 

59 Lyt til min instruktion, disciple, bær den i jeres hjerter, og når I er hjemme, så studer og udforsk 

den, så I kan omsætte mine instruktioner i praksis den følgende dag, når I genoptager jeres livs kamp. 

60 Der er intet øjeblik i din tilværelse, der ikke giver dig en passende mulighed for at opfylde min lov. 

Vent ikke kun på store muligheder for at kunne anvende Min kærlighedsundervisning. 

61 Overvej: Hvis din koncentration, når du hører dette ord, ikke er så intens, som dette ord kræver, og 

hvis dit sind mangler den opmærksomhed, som det skal give Min undervisning, så vil dit hjerte ikke være i 

stand til at samle det frø, som det skal så i morgen, og hvis frugter du vil høste i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 99  
1 Velkommen, disciple, til det himmelske bord. Nyd den velsmagende mad, som jeg giver dig i mit 

ord. Som en tyv, der går ind i et sovekammer, er jeg kommet ind i dit hjerte og har opdaget, at du er sulten 

efter åndelig viden. 

2 Ingen bør blive overrasket over min tilstedeværelse. Jeg har allerede gennem Jesus antydet de 

begivenheder, som ville varsle min manifestation som Sandhedens Ånd. Jeg sagde også til jer, at mit 

komme ville ske i Ånden, så ingen skal forvente materielle manifestationer, som aldrig vil komme. Tænk 

på det jødiske folk, hvordan de stadig venter på Messias, uden at han kommer i den form, de forventer, 

fordi den sande allerede var hos dem, og de ikke genkendte ham. Menneskeheden, ønsker I ikke at 

anerkende Min nye manifestation for fortsat at forvente Mig i overensstemmelse med jeres tro og ikke i 

overensstemmelse med det, som Jeg lovede jer? 

3 Vågn op fra jeres søvn og bliv lysets børn, for jeg bringer jer et guddommeligt frø, som vil give jer 

fred og liv, og jeg vil have jer til at begynde at så det. 

4 Vent ikke længere med at tro på mit kald. Tænk på, at i den store kamp, der er bebudet for jer, vil 

dommen gøre sig gældende. Jeg ønsker, at I skal være velbevæbnede soldater i denne kamp, klar til at 

bringe troen ind i de svage hjerter med jeres kærlighedsgerninger. 

5 Folk, forvis al frygt for jeres medmenneskers meninger, for det er ikke dem, der vil give jer fred, 

det er ikke dem, der vil bringe jer til det forjættede land. Frygt ikke mænd, følg mig ihærdigt på denne vej. 

For i menneskehedens dommens time vil I fra bunden af jeres hjerte beklage, at I ikke har været trofaste, 

at I ikke har opmuntret jer selv i Min instruktion, og at I ikke har lært at løse de store prøvelser i 

overensstemmelse med Min Lov. Sejren vil tilhøre de udholdende og trofaste. 

6 Min redningsbåd er dukket op i den dybeste stormfulde nat. Kom til ham, alle I, der frygter at 

synke i synd, som fortabte skibbrudne, der har mistet deres kurs. 

7 Sindet er sløret, manglen på tro og uvidenhed om sandheden er mørke for ånden, og det er derfor, 

at menneskeheden i dag er på vildspor. Hvor mange mennesker er der dog blevet mange, som lever uden 

at vide eller ønske at vide, hvor de er på vej hen! 

8 Jeg vidste, at der ville komme en sådan tid for mennesker, fuld af smerte, forvirring, usikkerhed og 

mistillid. Jeg lovede at frelse jer fra dette mørke, og her er jeg: Jeg er sandhedens ånd. Hvorfor vil du have 

mig igen som menneske? Husker I ikke, at jeg døde som menneske og sagde til jer, at jeg ville vente på jer 

i mit rige? Dermed fik jeg dig til at forstå, at sjælen er evig, udødelig. 

9 Det var den guddommelige ånd, som talte gennem Jesu mund, og som forseglede prisen for din 

frelse med sit blod. Hvad var din dom? At leve for at se Mig komme som lys senere på vejen over din 

samvittighed. Jeg gav jer beviser på Min udødelighed og svøbte jer i Min tilgivelsens kappe for at få jer til 

at forstå, at det Blod, der blev udgydt på Golgatha, var den mest sublime lektion i at opfylde en mission af 

kærlighed for at opnå fred i evigheden. Derfor siger jeg jer, at I skal opnå jeres egen velsignelse. 

10 Jeg har kaldt jer "israelitter", fordi jeres ånd stammer fra den sæd, som jeg betroede til 

grundlæggerne af det folk, der blev kaldt "Guds folk". 

11 "Israel" var det navn, jeg gav Jakob og hans afkom. Hvorfor blev dette navn senere brugt til at 

betegne en race, selv om det kun henviser til åndelige missioner? 

Jeg inspirerede patriarkerne og profeterne til at kalde dette folk Guds folk. Ved du hvorfor? Fordi de 

blandt alle andre folkeslag på jorden bragte en åndelig mission med sig til verden. Mens nogle folkeslag 

havde videnskaben i deres hænder, andre kunsten, og endnu andre menneskelige love, kom dette folk med 

den åndelige lov, hjertets lære, evighedens lys. Mens andre folkeslag gav verden filosoffer og 

videnskabsmænd, gav dette folk den profeter, der gav menneskene guddommelige budskaber, patriarker, 

der med deres liv lærte vejen til Gud, apostle, der levede og døde som vidner om sandheden, og frem for 

alt den guddommelige mester, der blev menneske i Israels folks skød og bragte menneskene det mest 

sublime budskab fra himlen. 

12 Derfor blev dette folk kaldt Guds folk, selv om jeg siger jer, at alle folkeslag er mine, og jeg elsker 

dem alle lige meget, men hvert af dem bringer sin mission til jorden. 
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13 Dette åndelige frø får jeg til at dukke op i verden på dette tidspunkt. Det vil optræde spredt blandt 

menneskeheden - ikke som en race eller i form af stammer, men i alle racer, for Israel er grundlagt i ånden, 

og det åndelige er højere end det menneskelige. 

14 Igen vil mit folk dukke op med den mission at bringe lys til ånden. Dens åndelige evner vil 

strømme ind i menneskelivet som altid. Mine profeter, budbringere og disciple har (altid) bragt lys og fred 

til folk. 

15 I, der hører mig, forstår helt sikkert denne lære. Men nøjes ikke med at forstå dem; du må fortsætte 

med at opfylde din evige skæbne med at oplyse dine medmenneskers åndelige vej. Opfyld din mission, og 

endnu en gang vil lyset skinne i dig, som altid bør være til stede i Guds folk. 

16 Se, hvordan din ånd har forudset den tid, som den nu befinder sig i, og har skyndt sig i ønsket om 

opfyldelsen af mine løfter. Dit hjerte vidste intet om min ankomst, for i disse tider tillægger 

menneskeheden mine profetier ringe eller ingen betydning; men ånden bevarede dette ord i sit dybeste 

indre. 

17 Dit hjerte sov, men da du hørte Mit første ord eller Min første undervisning, vågnede det, og da det 

forstod sandheden, indså det straks, at sjæle er kommet til jorden for at opfylde en guddommelig mission, 

og ikke for at hver enkelt handler efter sin egen vilje. Den, der har oplevet denne opvågning, følger Mig 

trin for trin og bygger et fristed i sig selv. 

18 Mit kærlighedsord er givet til alle de udvalgte mennesker. Opfrisk jer selv med den, disciple. Hvis 

jeg nogle gange retter jer og endda dømmer jer, så tænk nøje over denne lære, så at hver enkelt kan tage 

det til sig, der vedrører ham. Glæd jer ikke, når jeg irettesætter en overtrædelse, som I ikke ville have 

begået, selv om I kender dem, der har begået den. For i det øjeblik vil din samvittighed minde dig om den 

lære, som jeg sagde til dig: "Se ikke splinten i din brors øje uden først at erkende den bjælke, du selv 

slæber med dig." 

19 Husk, at I alle udgør Min gruppe af apostle, som jeg vil sende ud i morgen for at vidne om Mit 

Ord, og at I allerede nu skal begynde at elske hinanden. Synes I ikke, at Min forkyndelse gennem jeres 

forståelsesorgan er af stor betydning? Eller tror I, at dette er en af de mange sekter, der opstår i dag og 

proklamerer verdens frelse og derefter forsvinder igen uden at efterlade spor af Min fred? 

20 Se, hvordan dette frø ikke dør, selv om du har passet dårligt på det, se, hvordan det har overvundet 

mørke og faldgruber, forhindringer og prøvelser, og fortsætter med at spire og udvikle sig dag efter dag. 

Hvorfor dør denne sæd ikke? Fordi sandheden er udødelig, evig. Derfor vil du se, at når denne lære til 

tider synes at forsvinde, vil det være lige når nye og frodige skud spirer frem for at hjælpe folk med at tage 

endnu et skridt fremad på vejen til åndeliggørelse. 

21 Tro ikke, at dette kun er sket i denne tredje æra, nej, selv i den anden æra, efter at Mesteren og 

hans disciple med deres blod havde vandet den sæd, som de såede i menneskenes hjerter, var der 

øjeblikke, hvor det så ud, som om Kristi lære var forsvundet fra verden. Hvor mange i denne tid har ikke i 

sidste ende vaklet i deres tro og tvivlet på den sandhed, som tidligere havde været deres fyrtårn og lov, idet 

de har betragtet Jesu og hans efterfølgeres offerdød som værende nytteløs. Så behøvede jeg blot at sende 

nye tjenere ud i verden for at fjerne alle de usandheder, som menneskene havde tilføjet til Min lære og 

forvansket den med, og så spirede frøet igen og bar blomster og frugt. 

22 Jeg lærer jer disse forbindelser, så I ikke hører til dem, der skjuler Min sandhed, fordrejer Min lære 

eller vanhelliger Min lov, men til dem, der med al deres ånds kærlighed værner om den sæd, som Jeg har 

betroet jer, og som er den samme, der efter Min vilje altid skal blomstre i menneskers hjerter: som 

kærlighed blandt mennesker. 

23 Den Mester, som var sammen med jer i verden, kan I kalde "Rabbi fra Galilæa", for i det land blev 

han menneske. Men om den Mester, som i dag kommer usynligt til jer, selv om det er den samme, kan I 

ikke sige, at han er fra Galilæa, for jeg kommer i Ånden. 

24 Min nye undervisning er en bekræftelse af den, jeg gav jer i den anden æra, men den er endnu 

mere vidtrækkende. Husk, at dengang talte jeg til menneskets hjerte, men nu taler jeg til ånden. 

25 Jeg benægter ikke nogen af mine ord, som jeg har givet jer tidligere, tværtimod giver jeg dem 

deres rette opfyldelse og rette fortolkning. På samme måde sagde jeg dengang til farisæerne, som troede, 

at Jesus ville ødelægge loven: "Tro ikke, at jeg er kommet for at opløse loven eller profeterne, tværtimod, 

jeg er kommet for at opfylde dem". Hvordan kunne jeg benægte loven og profetierne, eftersom de er 
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grundlaget for det tempel, der skulle bygges i menneskers hjerter i tre tidsaldre, og for meddelelsen om 

Mit komme til verden? 

26 Så længe menneskene bliver ved med at være blinde og uvidende, vil de være årsag til, at Gud, 

som er Fader over alt, skal menneskeliggøre, begrænse og formindske sig selv over for sine børn for at 

blive forstået. Hvornår vil I tillade mig at vise mig for jer med den herlighed, som I skal se mig i? 

27 Du skal være stor for at kunne forestille dig min storhed, og det er derfor, at jeg igen og igen 

kommer for at give dig åndelig storhed, så du kan opleve den uendelige glæde ved at kende din Fader, ved 

at føle hans kærlighed, ved at høre den guddommelige koncert, der runger over dig. 

28 Dette er den tredje gang, kære disciple, og derfor må I tilføje endnu en til de tidligere lektioner. I 

skal studere meget, men vær rolig, for undervisningen fra denne tid vil få jer til bedre at forstå fortidens 

undervisning. Det var det samme med dem, der fulgte Moseloven og studerede profeterne, men som ikke 

forstod essensen af deres lære, før Jesus kom. 

29 I stedet for de salmer, som I sang til jeres Fader i den første æra, holder I i dag åndeligt fællesskab 

ved hjælp af åndelig bøn. 

30 Hvor langsomt bevæger menneskeheden sig ikke mod fuldkommenhed i sin tilbedelse af Gud! 

31 Hver gang jeg kommer til dig med en ny lektion, virker den alt for langt forud for dit 

udviklingsstadie. Men forstå, at jeg giver jer en alder, så I kan gribe den, mens den varer, og indarbejde 

den i jeres liv. 

32 Hver gang døden afslutter din kropslige skals eksistens, er det som en hvileperiode for sjælen, 

som, når den inkarnerer igen, vender tilbage med nye kræfter og større lys og fortsætter studiet af den 

guddommelige lektion, som den ikke havde afsluttet. På denne måde modnes den hvede, som din sjæl er, i 

løbet af årene. Jeg har åbenbaret jer meget om det åndelige liv, men jeg siger jer, at I ikke behøver at vide 

alt nu, men kun det, der er nødvendigt for at komme til det evige hjem. Der vil jeg fortælle dig alt det, som 

du er bestemt til at vide. 

33 For at afsløre ny undervisning til jer i denne tid åbnede jeg lysets og åndens tid med Min 

manifestation gennem uuddannede og uvidende, men simple menneskers sind. I morgen, når I har forstået 

og anvendt mine første lektioner, vil I have dialogen mellem ånd og ånd, hvilket er det højeste mål, I kan 

stræbe efter. Men der vil gå tid, før denne form for kommunikation bliver udbredt blandt mennesker, og I 

ved ikke, hvor mange tidsaldre der vil gå, før den er fuldkommet. 

34 Jeg har til alle tider søgt en form for at tale til jer, for at gøre mig hørbar og forståelig, men I har 

ikke altid været tilbøjelige eller villige til at høre den guddommelige stemme. I betragtning af jeres 

jordbundethed måtte jeg menneskeliggøre Mig selv og gøre Mig selv mærkbar for jeres sanser for at kunne 

føles, for at give jer Min manifestation gennem den menneskelige stemmebærer, som I har oplevet på dette 

tidspunkt. Men jeg har meddelt jer, at denne form for proklamation vil ophøre i 1950. 

35 folk, glem ikke, at jeres Fader i dag har fortalt jer, at han altid har søgt en måde at kommunikere 

sig selv til jer på, så I kan indse, at når I i morgen ikke længere vil modtage mit ord gennem mine 

redskaber, vil I have nået et nyt tidsstadium, hvor I vil begynde at mærke den sande kommunikation 

mellem jeres ånd og den guddommelige ånd. 

36 I denne tid glæder sjæle, der føler Helligåndens tilstedeværelse i det lys, som oplyser sindet og 

fylder hjerterne med glæde og inspiration. De, der ikke har vækket deres sansning nok til at opfatte mig, er 

tørstige og mangler fred. Derfor siger jeg til dem, der modtager guddommelig inspiration, at de skal kalde 

deres medmennesker til sig og vække dem med de gode nyheder om Mit åndelige komme. 

37 Dette liv er en konstant prøve for mennesket, fra det øjeblik det bliver født til sin jordiske død. 

38 Menneskelivet er for ånden den smeltedigel, hvori den renser sig selv, og den ambolt, hvor den 

smedes. Det er vigtigt, at mennesket har et ideal i sin ånd, troen på sin Skaber og kærligheden til sin 

skæbne, for at kunne bære sit kors med tålmodighed til toppen af sin Golgata. 

39 Uden troen på det evige liv falder mennesket i fortvivlelse over alle svære prøvelser, uden høje 

idealer synker det ned i materialisme, og uden styrke til at udholde skuffelser går det til grunde i 

modløshed eller laster. 

40 Alt dette ved menneskene af egen erfaring, for det har været nødvendigt for dem at lære livets 

triste side og mørket at kende, så de kan opfatte lyset, når det kommer for deres øjne. Det er derfor, jeg har 
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fortalt jer i dag, at der er glæde i de sjæle, der har åbnet deres øjne for at se det guddommelige lys af 

visdom og kærlighed. 

41 Sandelig, siger jeg jer, mange vil flygte fra min undervisning af frygt for at blive åndeliggjort; men 

det vil hverken være fornuft eller Ånden, der taler i dem, men kødets nederdrægtige lidenskaber. 

42 Når en ånd lever hengivent til sandheden, flygter den fra materialismen som en, der fjerner sig fra 

et forurenet miljø. Den overlegne ånd finder lykken i moralen, hvor freden hersker, hvor kærligheden bor. 

43 Mit lys skinner i alle mennesker, det er en ubarmhjertig, men venlig stemme, der uophørligt taler 

til alle mennesker. 

44 Vær ikke bekymret for dem, som tilsyneladende er vedholdende med ikke at lytte til mig, for med 

tiden kan de blive de mest ivrige og faste i deres omvendelse og tro. Kan I ikke huske Paulus' omvendelse? 

45 Jeg tager ikke forhastede skridt. Jeg ved, at mine børn midt i evigheden vil søge mig på et 

tidspunkt i deres ønske om forløsning. Kun menneskene skal skynde sig, for jo længere de venter med at 

forny sig, jo mere forlænger de deres bodstid. 

46 Lyset fra denne tredje æra har fyldt jeres hjerter med den mest levende lykke, og håbet om fred i 

verden opstår på ny i jer. Hver dag beskæftiger I jer mere med jeres Herres værker i et voksende ønske om 

at samarbejde i dette åndeliggørelsesarbejde. Sandelig, siger jeg jer, jeg vil belønne jer for al den tid, I 

bruger på mit arbejde. Men forsøm ikke jeres pligter på jorden for at hellige jer det åndelige, før I er sikre 

på, at jeg har befalet jer at gøre det. Så må du ikke kun forlade dit arbejde, men også dine kære for at tage 

af sted til et eller andet område og bringe det gode budskab til dine medmennesker. 

47 Blandt dette folk vil der opstå dem, der helliger sig til Min tjeneste. De forbereder sig, så de ikke 

vakler i morgendagens prøvelser. Ikke alle folk ved, hvordan de skal forberede sig til kamp, for du ser, at 

mange, der hørte mit levende ord, forblev upåvirkede, og at deres hjerter ikke er klar til at adlyde. 

48 Hvis du blot kunne se lysets ånder, der våger over dig, og se, hvordan de lider under folkets hårde 

hjerte og ulydighed; hvis du kunne høre deres åndelige suk! Hvorfor følger du ikke de ufejlbarlige råd, 

som disse væsener giver dig? Har du ikke i dem fundet din kærlige og barmhjertige bror, din trofaste og 

uselviske ven? 

49 Husk på, at I meget snart vil være i det åndelige, og at I skal høste det, I har sået på denne jord. 

Skridtet fra dette liv til det andet er fortsat en alvorlig og hård dom for ånden. Ingen undslipper denne 

dom, selv om han anser sig selv for at være den mest værdige af mine tjenere. 

50 Min vilje er, at fra det øjeblik I træder ind i det uendelige hjem, oplever I ikke længere jordens 

bekymringer, og I begynder at føle lykken og glæden ved at have besteget endnu et trin. 

51 Efterlad intet ufærdigt i verden. Elsk mennesker som din egen familie. Bed for mennesker, uanset 

hvor langt væk de er fra dig, ligesom du beder, når en af dine egne er fraværende og lider. Helbred de 

syge, og mens I gør det, så husk på alle dem, der drikker lidelsens bæger i denne time. På hele jeres rejse 

på det store hav, som I krydser, efterlader I et spor af lys gennem jeres liv. Sov ikke, mens mit lys oplyser 

jeres samvittighed. Husk, at de, der er vågne, modtager Min inspiration til at viderebringe Mit budskab til 

deres medmennesker. Adskil jer fra alt, hvad der er unyttigt og dårligt, så I til enhver tid kan være værdige 

til at nyde min nåde. 

52 Tag imod den sjæl i jeres midte, som kommer til jorden for at inkarnere i et barn, og stå ligeledes 

ved sjælen med jeres bønner, som løsriver sig fra sit legeme og tager afsked med jer. Før den med dine 

bønner til tærsklerne til det hinsides. Elsk dine naboer og tjen dem i alle timer og i alle vanskelige 

situationer, de måtte komme ud for. 

53 Lev altid åndeligt opmærksomt, så du kan tilgive dem, der har såret dig, fra dit hjerte. Tænk på 

forhånd, at den, der sårer sin broder, gør det kun, fordi han mangler åndeligt lys, og jeg siger jer, at 

tilgivelse er det eneste, der kan bringe lys ind i disse hjerter. Vrede eller hævn øger mørket og medfører 

lidelse. 

54 Vær vis og modig i prøvelser, så I kan efterlade dette frø i jeres børns hjerter, og de kan huske jer 

med kærlighed og taknemmelighed, som I husker de første tiders patriarker, der efterlod jer deres arv af 

tro og mod, ligesom det var tilfældet med Abraham, som et helt folk anerkendte og elskede som en far. 

55 I dag er det et råd, jeg har givet jer, men det er et himmelsk råd. For det er mig en glæde at tale til 

jer som en Fader, fordi jeg i min Ånd føler jeres barnlige kærlighed. 
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56 Folk, på hans tid døbte Johannes, som også kaldes Døberen, dem, der troede på hans profeti, med 

vand. Denne handling var et symbol på renselsen fra den oprindelige skyld. Han fortalte de mange 

mennesker, der kom til Jordan for at høre vejvisers ord: "Se, jeg døber jer med vand, men allerede nu er 

han på vej, som skal døbe jer med Helligåndens ild". 

57 Fra denne guddommelige ild blev alle ånder født, de kom frem rent og rent. Men hvis de på deres 

vej har besudlet sig med den synd, som ulydigheden bragte med sig, så hældes min Ånds ild på dem på ny 

for at ødelægge deres synd, for at slette deres pletter og genoprette dem til deres oprindelige renhed. 

58 Hvis I i stedet for at forstå denne åndelige dåb som den renselse, som mennesket opnår gennem en 

handling af oprigtig anger over for sin Skaber, gør den til et ritual og nøjes med det symbolske indhold af 

en handling, så siger jeg jer sandelig, at jeres ånd intet vil opnå. 

59 Den, der handler på denne måde, lever stadig i Døberens tid, og det er som om han ikke havde 

troet på hans profetier og ord, der talte om den åndelige dåb, om den guddommelige ild, ved hvilken Gud 

renser sine børn og gør dem udødelige i lyset. 

60 Johannes kaldte folk til sig som voksne for at hælde vandet på dem som et symbol på renselse. De 

kom til ham, da de allerede var bevidste om deres handlinger og allerede kunne have den faste vilje til at 

forblive på godhedens, retfærdighedens og retfærdighedens vej. Se, hvordan menneskeheden har 

foretrukket at udføre den symbolske renselseshandling ved hjælp af vand frem for sand fornyelse gennem 

omvendelse og den faste beslutning om at ændre sig, som er født af kærlighed til Gud. Den rituelle 

handling betyder ingen anstrengelse; men at rense hjertet og kæmpe for at forblive ren betyder 

anstrengelse, forsagelse og endda offer for mennesket. Derfor har menneskene foretrukket at dække over 

deres synder ved at dække over det ydre, ved at nøjes med at overholde ceremonier, visse handlinger og 

ritualer, som ikke forbedrer deres moralske eller åndelige tilstand det mindste, hvis samvittigheden ikke 

taler til dem. 

61 Disciple, dette er grunden til, at jeg ikke ønsker, at der skal være rituelle handlinger blandt jer, for 

at I ved deres udførelse ikke skal glemme det, der faktisk påvirker sjælen. 

62 Arvesynden stammer ikke fra foreningen af mand og kvinde. Jeg, Skaberen, beordrede denne 

forening, da jeg sagde til dem begge: "Voks og former jer". Dette var den første lov. Synden lå i det 

misbrug, som menneskene gjorde af den frie viljes gave. 

63 Gør jer klar til fortsat at modtage de børn, som jeg betroede jer, i jeres midte. Vær fuldt ud klar 

over din opgave og dit ansvar. I vil finde dette lys i min undervisning. 

64 Vid, at når sjælen inkarnerer, bringer den alle sine evner med sig, at dens skæbne allerede er 

nedskrevet, og at den derfor ikke behøver at modtage noget i verden. Den bringer et budskab eller en 

forsoningsopgave. Nogle gange høster hun en (god) sæd, og andre gange betaler hun en gæld. Men i dette 

liv får hun altid en lektion i kærlighed, som hendes Fader giver hende. 

65 Du, som leder dine børn gennem dette liv, sørg for, at de, når barndommens uskyldige tid er forbi, 

går på min lovs vej. Væk deres følelser, åbenbar deres evner for dem og inspirer dem altid til det gode, og 

sandelig siger jeg jer, at dem, som I bringer til Mig på denne måde, vil blive overstrømmet af det lys, der 

stråler fra den guddommelige ild, som er Min kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 100  
1 Når jeg kommer til jer som dommer, vil I igen høre Jehovas stemme, som fik jeres krop og ånd til 

at skælve i den første æra. Dengang holdt folket sig for ørerne i et forsøg på ikke at høre deres Faders 

almægtige stemme. I dag siger jeg til dette folk: hold jer ikke for ørerne, luk ikke jeres hjerter for mig, 

forstå, hvordan min uendelige nåde spreder sig i hele universet. Vær ikke bange, jeg ønsker kun at få din 

kærlighed. 

2 Den, der har syndet, har fornærmet mig. Har du syndet? Hvis det er tilfældet, så indse, at jeg også 

er kommet som Fader og som Mester for at tilgive jer og for at lære jer vejen til frelse igen. 

3 Min dom er født af kærlighed, ikke af hævn. Når jeg rammer folk med min retfærdighed, er det 

fordi jeg ønsker at frelse dem. Når jeg tager kongernes scepter fra dem, er det fordi jeg ønsker at se dem 

ydmyge. Når jeg stiller dem, der leder menneskeheden, til ansvar, er det fordi jeg har set, at det ikke er 

kærlighed, fred eller retfærdighed, de har sået i deres folks hjerter. Jeg ser kun, at markerne er blevet 

tilsået med død, trængsel, strid og elendighed. 

4 De døde råber stille og roligt på retfærdighed, og de, der sulter fysisk og åndeligt, er fulde af had i 

deres hjerter for at lade det komme ud, når det øjeblik kommer. 

5 Menneskeheden, jeg søger jeres forsoning. I lever ikke i min lov. Harmonien mellem dig og din 

Gud og alt, hvad der er skabt, er ødelagt. I elsker ikke hinanden som brødre og søstre, og det er lykkens 

hemmelighed, som Jesus har åbenbaret for jer. Men hvis I har mistet harmonien mellem jer selv, tror I så, 

at I kan bevare den med skabelsens naturriger? 

6 Menneskets hånd har fremkaldt dommen over sig selv. En storm raser i hans hjerne, et uvejr raser i 

hans hjerte, og alt dette viser sig også i naturen. Hendes elementer er sluppet løs, årstiderne bliver 

uvenlige, plager opstår og formerer sig, og dette fordi jeres synder vokser og forårsager sygdom, og fordi 

tåbelig og anmassende videnskab ikke anerkender den orden, som Skaberen har bestemt. 

7 Hvis jeg bare fortalte dig det, ville du ikke tro det. Det er derfor nødvendigt, at du kan gribe 

resultatet af dit arbejde med dine hænder, så du kan blive skuffet over det. Lige nu er du nået til det øjeblik 

i dit liv, hvor du oplever resultatet af alt det, du har sået. 

8 I, som har hørt dette ord, spørg mig i jeres hjerter, hvorfor jeg ikke stopper denne katastrofe, som 

menneskene har forberedt ved hjælp af deres videnskab. Til dette svarer jeg dig: Mennesket må tømme det 

bæger, som det har fyldt. Nationerne har med deres racevanvid og deres ambitiøse mål for længst 

forberedt sig på at kæmpe for at ødelægge hinanden. Kun Min kærlighed til jer har stoppet det (indtil 

videre); men menneskeheden ønskede ikke at anerkende eller forstå dette bevis på guddommelig 

barmhjertighed. 

9 Kun et øjeblik vil jeg lade hende gøre det, men denne korte periode med guddommelig 

retfærdighed vil være nok til, at hun kan huske sin Skabers kærlighed, for ingen kan eksistere uden Min 

Lov eller uden Min Fred. 

10 Folk, da I også har oplevet mig som dommer, så sig, om min retfærdighed er som jeres. Spørg jer 

selv, om jeg fortjener at blive frygtet eller elsket? 

11 Se, hvordan det velsignede frø af denne lære har spredt sig i opfyldelse af Mit Ord. Fra de store 

byer har den bevæget sig ud til de fattigere lande og tilbagelagt store afstande. Den vil ikke forsvinde, selv 

om den måske ophører med at eksistere i et hjerte, hvor troen dør; men til den tid vil den være blevet sået i 

andre hjerter. Mit ord vil gå fra dette land til andre lande og søge hjerter, hvor det kan spire. Ingen vil 

kunne forhindre denne lære i at sprede sig. 

12 Selv nu er hveden blandet med menneskefrø med alle dets ufuldkommenheder, fordi I ikke har 

gjort jer selv opmærksomme på essensen af Min Undervisning. Men når du åbner åndens øjne, og din 

sandhedssans vågner, vil du se den guddommelige renhed i denne åbenbaring, og så vil du tage den til dig 

med al dit hjertes kærlighed og glød, bære den rent og højt i dig og gøre den kendt for menneskeheden, 

som er splittet og langt fra Min Lovs vej. 

13 Hvis du tror, at mit ord kun taler til dem, der er til stede, tager du fejl. Mit ord er for alle, der 

modtager det, det være sig i dag, i morgen eller i en fjern fremtid. Det er det samme, uanset om han 

modtager den gennem en talebærer, gennem et vidne eller ved hjælp af en afskrift. 
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14 Til jer, der er til stede, og til jer, der skal komme, siger jeres Fader: Hvis I vil være sandhedens 

frøsåere, åndelige plejere og fredens venner, så erkend min sæds fuldkommenhed og rens jeres hjerter. Jeg 

vil forberede en efter en til kampen (for at sprede ordet), vise dem vejen og forberede jorden til at så. 

15 På overfladen vil det være materielle behov, der vil føre jer til andre steder, men sandheden vil 

være, at det var jeres opgave, der førte jer derhen, for at vise jer omfanget af de uopdyrkede eller sparsomt 

dyrkede marker, så I kan lægge den velsignede sæd i dem, som Min Ånd har givet jer i denne tredje æra. 

16 Bed for alle arbejdere, jeres brødre og søstre, forene alle i en bøn om lighed og broderskab. Vogt 

over kirkerne, hvad enten de er store eller små, nær eller fjern. 

17 Lad livstræets saft flyde gennem dit væsen, så også dine frugter bliver fulde af liv. 

18 Min lære er dybtgående, disciple, men jeg har givet jer midlerne til at forstå den. Modtag de 

væsener fra det hinsides, som jeg har sendt jer med et budskab af lys for at hjælpe jer med at udvikle jer 

fra det åndelige til det guddommelige. Lyt til dem, når de råder jer til at fjerne alle materielle tilknytninger 

fra jeres hjerter for at kunne stige op til det guddommelige. Hvem er bedre til at tale med dig om 

spiritualisering end de? Når de nævner det åndelige hjem, taler de til jer som vidende, for derfra kommer 

de til jer. 

19 Disse væsener gik gennem rensningens smeltedigel. Deres kamp, deres omvendelse fra 

overtrædelser, deres erfaring og åndelige opløftning har været de fortjenester, jeg har fundet i dem, og 

derfor har jeg sendt dem ud for at manifestere sig blandt mit folk. 

20 De er rene og kan derfor tale om renhed til verden; de elsker Mig og elsker jer, og derfor har de ret 

til at tale om kærlighed; de er gennemsyret af sundhed, og derfor kan de give de syge sundhed. 

21 Jeg har sendt dem ud som et eksempel for menneskeheden. Efterlign dem og gør jer selv værdige 

til at tale om kærlighed, fornyelse, fred og åndeliggørelse. Sandelig, siger jeg jer, hvis I gør sådan, vil der 

ikke være nogen hykleriske farisæere blandt mit folk af den slags, som var meget optaget af det ydre og 

skjulte råddenskab og snavs i deres hjerter. 

22 Lad dem, der modtager disse væseners udstråling i deres sind, og dem, der hører deres budskaber, 

tillade dem at afsløre sig selv fuldt ud, således at mindet om dem forbliver uudsletteligt i hjertet på de 

mange lyttere og deres frø udødeligt i menneskers hjerter. Husk, at deres (direkte) forbindelse med dette 

folk vil ophøre i 1950. 

23 Inspirationen fra denne højere verden vil fortsat vejlede og inspirere Herrens disciple, selv om jeg 

påpeger over for jer, at efterhånden som jeres åndeliggørelse øges, vil dens manifestation blive mere subtil 

og lysende med tiden. 

24 På denne vej skal I gå fremad uden at standse, men jeg må også fortælle jer, at den skal 

tilbagelægges skridt for skridt og ikke i et hæsblæsende løb. 

25 Synk ikke ned i vanemæssige rutiner, forstå, hvornår tiden er inde til at tage et nyt skridt på lysets 

vej. Du skal ikke have travlt med at tage den, men du skal heller ikke tøve med at tage den. 

26 Den rigtige måde ikke at falde i stagnation på er at holde sig nøjagtigt til Mit ord og afholde sig fra 

enhver blot ydre handling, som du gerne vil erstatte den faktiske overholdelse af Min instruktion med. 

27 Jeg er også hos jer som mester, som far og som læge. Åbn jeres hjerter, I mange mennesker, som 

kommer her med jeres lidelsesbyrde. Luk øjnene et øjeblik for det verdslige, og du vil føle det åndelige 

nærvær. Den trætte vandrer vil føle skyggen af et usynligt træ, der giver ham skygge og styrker ham. 

Hjertet, der har brug for kærlighed, vil føle, at det er kommet ind i det guddommelige hjem, hvor Faderens 

stemme kan høres som en koncert. Den syge vil føle, at en velgørende og barmhjertig hånd er gledet hen 

over hans sår, fyldt det med helbredende balsam og lindret hans smerte. 

28 Lær at komme tættere på mig, lær at bede mig om at modtage og håbe. Du vil så opleve, hvordan 

mirakler åbenbarer sig i dit liv. 

29 Det er tid for mennesket til at gøre sin del af åndeliggørelsen og troen, så de nye mirakler kan blive 

til virkelighed. Verden ønsker atter at opleve de gerninger, som Jesus gjorde for øjnene af mennesker. 

Derfor siger jeg jer, at I ikke stædigt skal ønske at blive ved med at leve i en tidsalder, som allerede er 

forbi. I er gået ind i en ny tidsalder, og i den vil jeg give jer lærdom, som endnu ikke er blevet åbenbaret 

for jer, og jeg vil gentage mine gerninger, men nu i åndelig form. 

30 I skal være vågne, disciple, for jeg vil ikke kun tale til jer gennem dette mundstykke, jeg vil også 

give mig selv til kende for jeres ånd i de øjeblikke, hvor jeres krop sover. Jeg vil lære jer at overgive jer til 
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den forberedte søvn og løsrive jeres sjæl fra det jordiske, så den vil stige op til lysets regioner, hvor den vil 

modtage profetien, hvormed den vil oplyse sin vej og derefter viderebringe sit budskab til intellektet. 

31 Den discipel, der forstår at modtage sin Mester i det øjeblik, han søger ham, snubler ikke på vejen, 

og han anser sig heller ikke for svag eller forladt i kampen. 

32 Lær at forstå, hvad det er for en åndeliggørelse, jeg ønsker af dig, så du ikke falder i en henrykt 

mystik, som i stedet for at hjælpe din ånd med at forstå den guddommelige lære, hober nye uklarheder op 

foran den. 

33 Forankr jer selv, disciple, lad jeres ånd begynde at se det liv, der venter den, den verden, som i sin 

skatkammer rummer uendelige herligheder for Min Guddommeliges børn. 

34 Forsink ikke den time, hvor din ånd opnår denne lyksalighed. 

35 Mit folk vokser, det formerer sig, ikke kun på jorden, men også i den åndelige verden. Blandt disse 

åndelige skarer er de, der havde blodsbånd med dig, hvad enten de var dine forældre, søskende eller børn. 

36 Bliv ikke overrasket, når jeg fortæller jer, at mit folk er så talrigt, at jorden ikke har plads nok til 

det, og at det vil blive meget større endnu. Når jeg har forenet dem, og der ikke mangler et eneste af mine 

børn, vil uendeligheden blive givet dem som hjem, den sfære af lys og nåde, som ikke har nogen ende. 

37 Her på jorden forbereder jeg jer kun, jeg giver jer de nødvendige instruktioner gennem min 

undervisning, så I kan vide, hvordan I skal nærme jer dette liv. Denne menneskehed er kun en del af Guds 

folk. Det er nødvendigt for alle at kende disse forklaringer, så de kan rette deres liv mod idealet om 

fuldkommenhed. Dette guddommelige budskab, som er Mit Ord, der er talt gennem den menneskelige 

stemmebærers læber, skal nå alle mennesker i overensstemmelse med Min vilje. Mit ord er den klokke, 

der kalder verden, dets essens vil vække og vække folk til at reflektere over spiritualisering, over sjælens 

skæbne efter dette liv. 

38 Så længe de religiøse samfund er sunket i dyb søvn og ikke forlader deres vante stier, vil der ikke 

ske nogen åndelig opvågnen eller realisering af åndelige idealer, og derfor vil der ikke være nogen fred 

blandt mennesker eller plads til aktiv velgørenhed; det lys, der løser de alvorlige menneskelige konflikter, 

vil ikke kunne skinne. 

39 Jeg har kaldt jer, der lytter til mig, "mit folk", fordi jeg har betroet jer min undervisning, så I kan 

invitere folk - ikke først og fremmest til at slutte sig til jer, for I lider stadig af mange ufuldkommenheder - 

men til virkelig at gå min lovs vej, som er fuldkommen. 

40 Langt væk fra jer, spredt blandt jordens folk, skjult blandt de store folkemasser, er der mange 

mennesker, som er børn af mit folk, fordi de lever i min lov, og det er deres ideal at opnå åndeliggørelse 

inspireret af Faderen gennem kærlighed til deres næste. På den anden side er der blandt de 

tilstedeværende, som hører Mit Ord dag efter dag, nogle, som jeg endnu ikke kan betragte som tilhørende 

Mit folk, selv om de har hørt Mig år efter år; for i stedet for kærlighed viser de ond vilje, i stedet for 

hjælpsomhed egoisme; i stedet for at have et ideal om åndelig fuldkommenhed hersker egoisme i dem, og 

de forfølger alt, hvad der smigrer deres forfængelighed. 

41 Jeg sagde dengang til mine disciple: "Jeg vil gøre jer til arvinger til mit rige"; men I skal ikke tro, 

at de gjorde sig selv værdige til denne nåde, fordi de levede sammen med deres Mester. Husk, at der var 

en, der, selv om han havde siddet til bords med sin Mester mange gange, havde levet sammen med ham og 

ofte hørt hans ord, ikke var værdig til at modtage det himmelske testamente, som Mesteren betroede sine 

disciple, da han sad til bords med dem for sidste gang. 

42 Faderens rige er alle børns arv, og denne nåde kan kun opnås gennem åndens store fortjenester. Jeg 

ønsker, at I ikke skal betragte det som umuligt at opnå den nåde, der bringer jer tættere på mig. 

43 Bliv ikke ked af det, når du hører i mit ord, at du kun vil nå det forjættede land med stor indsats og 

møje. Glæd jer, for den, der retter sit liv mod dette mål, vil ikke blive skuffet og vil heller ikke se sig selv 

bedraget. Det vil ikke ske for ham, som det sker for mange, der stræber efter verdens herlighed og 

alligevel ikke opnår den efter mange anstrengelser, eller som opnår den, men som snart oplever lidelsen 

ved at se den forsvinde, indtil der ikke er noget tilbage af den. 

44 Disciple, Min undervisning viser jer, at I uden at tage et skridt væk fra jeres menneskelige pligter 

og de ædle mål i dette liv, bør I altid have et ønske i jer om at bevæge jer mod Gud og blive værdige til at 

opnå den høje belønning, der er lovet jer. 
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45 Kroppen er så tæt forbundet med sjælen, at når den ved, at dens kropsskal lider, føler den, at det 

onde er inde i den selv. Brug min helbredende balsam, sjæle, og helbred jeres krop; lad den hæve sig over 

smerten, giv den tro og håb. 

46 I kommer sorgfuldt og klager til mig over jeres lidelser. Men Mesteren fortæller dig, at selv om 

han har meget smerte at helbrede blandt sine børn, rækker han sin barmhjertige hånd ud og rører ved dig, 

så du kan føle underet af hans kærtegn og rejse dig i sundhed og vidne om det, så andre stadig kan komme 

til ham. 

47 De, der ved, hvordan de skal overvinde livets trængsler, tillader aldrig, at disse trængsler plager 

deres sjæl. Se, hvordan de modtager Mit nærvær her med stor glæde i deres disciples hjerter, mens den, 

der lod sig besejre af prøvelserne, kommer trist og nedtrykt. I stedet for at sende en åndelig lovsang til 

mig, viser han mig kun sin smerte og sine tårer. Jeg tager imod dette lidelsesoffer, men jeg ønsker, at du 

forvandler det til et offer af tro, tillid og fred. 

48 Du spørger mig, om jeg ikke kan gøre noget for dig? Mine små børn, før I spørger mig, har jeg 

allerede lagt det, I har brug for, i jeres hænder! Men når I kæmper i livet og går jeres vej uden troens lys, 

er I ikke i stand til at føle mit nærvær, ej heller til at genkende det, jeg giver jeres ånd, ej heller til at se 

lyset fra den nye dag, som kun venter på jeres opvågnen, så I kan se det stråle fuldt ud. 

49 Spørg dem, der har set miraklet blive en realitet i deres liv, spørg dem, der kommer her med en 

glæde, som afspejles i deres ansigtsudtryk. De vil åbne en bog for dig med deres vidnesbyrd, hvori du vil 

læse en historie, som vil være et lærende eksempel og en opmuntring til din tro. 

50 Hvordan kan du tro, at jeg elsker mindre den, der lider mere? Hvordan kan du tage din smerte som 

et tegn på, at jeg ikke elsker dig? Hvis du blot forstod, at jeg kom til dig netop af kærlighed! Har jeg ikke 

sagt jer, at den retfærdige allerede er frelst, og at den raske ikke har brug for en læge? Hvis I føler jer syge 

og, når I undersøger jer selv i jeres samvittigheds lys og genkender jer selv som syndere, så vid, at det er 

jer, jeg er kommet for at søge. 

51 Hvis du tror, at Gud til tider har udgydt tårer, har det sikkert ikke været for dem, der nyder hans 

himmelske rige, men for dem, der er forvirrede eller græder. 

52 Se her den fuldkomne vej, for i mit ord er lyset, der fører til fuldkommenhed. 

53 Min Ånd går ind i hans sande tempel, som er dit hjerte. Derfra har I kaldt på mig og bedt mig om 

at komme og give jer mit ord, og derfor er jeg her. 

54 I tror på mig og taler mit navn trofast. Den, der holder sig til min lære og handler derefter, vil blive 

frelst. 

55 Din sjæl kan ikke gå til grunde i forvirringens mørke, fordi Mit Blod udgydt på Golgata's kors 

opmuntrede din sjæl til at begive sig ud på sin udviklings vandring og følge i sin Mester's fodspor. Jeg 

købte dig for mit blod og min kærlighed. Siden da har I været forberedt på at genopstå fra de døde. 

56 Når I hører Mig tale på denne måde, bekender I indeni, at I er syndere for Mig, og når I føler jeres 

ånd rolig, fordi I har lyttet til samvittighedens irettesættelse, finder I kærlighedsfællesskab med Min 

Guddommelighed. 

57 Denne kærlighed, der nærmer sig dig, er døren til himmeriges rige, der åbner sig for din ånd som 

en evig invitation. 

58 Hvilket af mine børn er blevet svagt i troen og har forvildet sig på livets vej, som jeg ikke ville 

have vendt mig til for at give ham liv? Hvem af dem, der lider i stilhed, er ikke blevet hørt af mig? Hvilket 

forældreløst barn på jorden har ikke i sit liv følt Marias nærvær og trøst, som trøster ham? Hvilken 

dødeligt syg person har ikke i sit inderste væsen hørt den samme stemme, som engang sagde til Lazarus: 

"Rejs dig op og gå"? Jeg er Kristus, verdens trøst og lys. Jeg følger dig i din tro eller i din tvivl, fordi jeg 

ved, at selv den, der fornægter mig mest, vil være sammen med mig til sidst, idet han bukker under for 

sine gerningers forsonende vægt. 

59 Kom til mig, alle I, der er belastet af lidelse, og jeg vil give jer renhed med mit ord. Når I så ikke 

længere hører mig, vil I fortsat føle mit kærlige selskab. 

60 Modtag mit lys, så det kan oplyse din livsvej og befri dig fra bevidsthedens sløring i dødens time. I 

det øjeblik du krydser tærsklerne til det hinsides, vil du vide, hvem du er, hvem du har været, og hvem du 

vil være. 
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Hør min lignelse: 

61 Der var engang en konge, der omgivet af sine undersåtter fejrede en sejr, som han havde vundet 

over et oprørsk folk, der blev hans vasaller. 

62 Kongen og hans folk sang en sejrssalme. Kongen sagde til sit folk: "Min arms kraft har sejret og 

fået mit rige til at vokse; men de besejrede vil jeg elske, som jeg elsker jer, jeg vil give dem marker på 

mine marker, så de kan dyrke vinen, og det er min vilje, at I skal elske dem, som jeg elsker dem." 

63 Tiden gik, og blandt de mennesker, der var blevet overvundet af kongens kærlighed og 

retfærdighed, opstod der en mand, som gjorde oprør mod sin herre og forsøgte at dræbe ham i søvne, men 

han sårede ham kun. 

64 Da han blev konfronteret med sin forbrydelse, flygtede han af frygt og gemte sig i de mørkeste 

skove, mens kongen beklagede sig over sin undersåtters utaknemmelighed og fravær, for hans hjerte 

elskede ham højt. 

65 Denne mand blev på sin flugt fanget af et folk, der var fjendtligt indstillet over for kongen, og da 

han blev beskyldt for at være undersåt til ham, hvis styre de ikke anerkendte, råbte han forskrækket af 

skræk, at han var på flugt, fordi han netop havde dræbt kongen. Men de troede ikke på ham og dømte ham 

til at dø på bålet, efter at han allerede var blevet martyrdød. 

Da han allerede var ved at bløde og skulle kastes i ilden, kom kongen forbi med sine tjenere, som ledte 

efter oprøreren, og da han så, hvad der skete her, løftede han sin arm og sagde til sine håndlangere: "Hvad 

laver I, I oprørere?" Og ved lyden af kongens majestætiske og befalende stemme kastede oprørerne sig ned 

foran ham. 

66 Den utaknemmelige undersåt, som stadig lå i lænker ved ilden og ventede på, at hans dom skulle 

fuldbyrdes, blev forbavset og forfærdet, da han så, at kongen ikke var død, og at han nærmede sig ham 

skridt for skridt og løsnede ham. Han førte ham væk fra ilden og behandlede hans sår. Så gav han ham vin 

at drikke, klædte ham i et nyt hvidt klæde og kyssede ham på panden og sagde til ham: "Min undersåt, 

hvorfor er du flygtet fra mig? Hvorfor har du såret mig? Du skal ikke svare mig med ord, men du skal bare 

vide, at jeg elsker dig, og jeg siger dig nu: Kom og følg mig." 

De mennesker, der var vidner til disse scener af barmhjertighed, råbte i forbløffelse og forvandlede sig 

indvendigt: "Hosanna, hosanna!" De erklærede at være lydige vasaller under denne konge og modtog kun 

goder fra deres herre, og den undersåt, der engang gjorde oprør, overvældet af så megen kærlighed fra sin 

konge, besluttede at gengælde disse beviser på grænseløs hengivenhed ved at elske og tilbede sin herre for 

evigt, overvundet af hans så fuldkomne gerninger. 

(slutningen af lignelsen) 

67 Se, folk, hvor klart mit ord er! Alligevel kæmper folk imod mig og mister deres venskab med mig. 

68 Hvilken skade har jeg gjort folk? Hvilken ulempe bringer min lære og min lov dem? 

69 Du skal vide, at lige så ofte som du fornærmer mig, vil du blive tilgivet hver gang. Men så er du 

også forpligtet til at tilgive dine fjender, når de fornærmer dig. 

70 Jeg elsker dig, og når du tager et skridt væk fra mig, tager jeg det samme skridt for at nærme mig 

dig. Hvis I lukker jeres tempels porte for mig, vil jeg banke på dem, indtil I åbner, så jeg kan komme ind. 

71 Hvis I tror, at I allerede er frelst, fordi jeg var på korset, så forstå også dette, at I må bevise, at I er 

værdige til denne frelse og følge dette eksempel. 

72 Sammen med mig er de, der syndede og er velsignede i dag, de, der bespottede og modtager mit 

kærlighedsord på deres læber i dag. De utro kvinder, som ikke havde fred i deres samvittighed, har fået 

tilgivelse, så de ikke synder igen, for jeg er Opstandelsen og Livet. 

73 Eftersom I er disciple og arvinger til det guddommelige ord, må I ikke længere bespotte det. Husk, 

at jeg har givet dig et behageligt sprog til at udtrykke enhver idé, inspiration og følelse. 

74 Dette er mit ord, for de uuddannede og de uddannede. 

75 Vær "Det gode folk", vær som et blankt spejl, så alle kan tro, at jeg er med jer. 

Min fred være med jer! 



U  101 

109 

Instruktion 101  
1 Hvis fårene ikke kalder på hyrden, leder hyrden efter dem for at føre dem til forhindringen. 

2 Disciple, jeg forbereder jer, så I efter min afrejse kan gå fra provins til provins og udbrede det gode 

budskab om, at Mesteren har været blandt mennesker. På det tidspunkt vil Mine stemmebæreres sind være 

lukket for denne proklamation, Min Guddommelige Stråle og Mine åndelige børn vil ikke længere 

manifestere sig i denne form. Alt vil ændre sig efter 1950. Men hvis de, der har været mundtlige 

repræsentanter og bærere af åndelige gaver, holder fast i deres udrustning og åndelige opdragelse, vil det 

være dem, der først opnår samtalen fra ånd til ånd og derefter lærer den til de mange troendes skarer. 

3 Lad mine disciples læber være parat til at give trøst til dem, der har brug for det, og lad deres hjem 

være parat til at modtage dem, der kommer i ønsket om fred. 

4 Det er ikke alle mine arbejdere, der tager af sted for at gøre min sandhed kendt. Nogle vil fortsat 

vente på deres medmennesker, mens andre vil opsøge dem i deres landsbyer, provinser og nationer. 

5 De åndelige væsener, som har beskyttet dig, vil være omkring dig og vil give dig inspiration, 

styrke og tro på din vej. 

6 Lyt først til mig, lær af mig, sæt det i praksis og bed for denne verden, der er ved at gå under og 

forbløde. Hvis I forventer, at Faderen alene tager sig af verden, tager I fejl: I har en stor del af byrden på 

dette kors at bære. 

7 Din egen lidelse må ikke få dig til at glemme dem, der lever i konstant fortvivlelse og frygt. I har 

store prøvelser og vanskeligheder i det daglige liv, men I kan ikke sammenligne dem med dem, der tynger 

nogle af jeres medmennesker. 

8 Jeg ved godt, at mange hjerter er døve for mit kald i øjeblikket, langt væk fra mig, fuldt optaget af 

deres ambitiøse planer og deres fjendskab. Men hvorfor har I også øjeblikke, hvor I er døve for Mine 

inspirationer og er forsømmelige på den åndelige vej, som Jeg har udstukket for jer? Lad ikke som om det 

er dit køds ustyrlighed og dine stadigt voksende behov og bekymringer, der fjerner dig fra Mig. 

9 Jeg er overalt, og ved hvert eneste skridt kan du finde en mulighed for at anvende min lære, for der 

vil altid være tid og mulighed for ånden til at opfylde sin mission, selv i de materielle værker. 

10 Tænk over dine værker i fem minutter hver dag, bedøm dig selv og tag et løfte om at forbedre dig 

mere og mere. 

11 Bøn er åndens beskyttende forsvar, våben og skjold. Tag altid tilflugt i den, så bliver du ikke svag. 

12 Jeg taler til jer med enkle ord, som alle kan forstå. Jeg har ikke imponeret jer med udsøgte udtryk 

eller med uforståelige filosofier, og jeg har heller ikke talt til jer med fremmedord. Mit ords storhed ligger 

i dets enkelhed. Opdag og udforsk det. 

13 Bekend åndeligt til Mig, vel vidende at jeg opdager, hvad du gemmer i bunden af dit hjerte. Lad 

sand omvendelse blive født i jeres hjerter og stræb efter at komme til Mig stadig mere rent. 

14 Lær alt dette, og I vil blive anerkendt som mine disciple på jeres vej. Nogle vil, når de anerkender 

din frelsesgave, ønske at købe din hemmelighed - nogle med gode hensigter, andre for at opnå profit. Men 

du skal fortælle dem, at hemmeligheden bag at hjælpe lidende medmennesker er næstekærlighed, og at 

alle besidder denne evne. 

15 Du har evner, som du kan forbløffe verden med. Ved hjælp af det åndelige synets gave vil du 

profetere og vil være bedre end videnskabens forudsigelser. 

16 Gennem mine arbejdere, selv den mindste af dem, gør jeg mirakler. Det er den tid, hvor den enkle 

og uuddannede takker mig, fordi jeg har givet ham min barmhjertighed og gjort ham til min tjener. For i et 

menneske med et utrænet sind kan der være en høj ånd gemt, som kun jeg kan genkende. 

17 Jeg har set mange stønne og græde på afgrundens rand, fordi deres kropslige skal har været 

ustyrlig og utæmmelig. Men deres sjæl, der kæmper for at overvinde kødets vildfarelser, har løftet sig op 

til mig i bøn og sagt: "Herre, hvis du ikke kommer mig til hjælp, går jeg til grunde". - Så har Mesteren 

henvendt sig til dem for at få det oprørske stof til at give efter med et ord eller ved en prøvelse og for at 

give sjælen kraft til at overvinde menneskelige lidenskaber og svagheder. 

18 Det er dem, der, selv om de er fattige i ånden og ydmyge på jorden, i dag er udstyret med styrke, 

og deres læber taler dybe lærdomme, og med kærlighed helbreder de sygdomme, som det var umuligt for 

andre at helbrede. 
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19 Vil du være i stand til at besvare mine spørgsmål om min tidligere undervisning? 

20 Bogen ligger stadig der, åbnet på den samme side, som jeg viste dig sidste gang, men det er 

nødvendigt at fortsætte uden at dvæle. Derfor får jeg mit ord til at forblive indpræget i din samvittighed, så 

det kan komme til dig, når du har brug for det. 

21 Jeg er Livets Bog. Jeg vil sørge for, at hver enkelt af jer bliver en lille bog med viden; til dette 

formål skriver jeg i øjeblikket min lære ind i jeres hjerte. I morgen vil denne undervisning nå ud til alle 

folk og hjem, men allerede nu kan I sige, at I har haft det privilegium at være mine tilhørere under denne 

forkyndelse. 

22 Jeg ringede til dem, der troede, at de var arveløse, dem, der syntes overflødige i menneskeheden, 

dem, der led ydmygelser, nogle endda af deres kære, og lagde denne kærlighedens bog i deres hænder. 

23 I har set begyndelsen på en ny tidsalder, men I kan ikke sige, at I allerede har oplevet alt. Derfor 

forbereder jeg dig omhyggeligt. Når I ser denne lære lyse i fremtiden, skal I ikke blive forvirrede eller 

blændet af dens lys. Fra disciple skal I blive sandhedens soldater, som er klar til at forsvare jer selv; med 

henblik herpå afslører jeg jer, hvilke våben I skal kæmpe med. Men hvis I skulle have glemt det, er det 

ikke overflødigt for mig at minde jer om, at de våben, hvormed I vil være uovervindelige, er disse: bøn, 

barmhjertighed, tilgivelse, oprigtighed, mildhed, iver for det retfærdige og gode og kærlighed. 

24 I var bestemt til at leve på jorden, og da jeres skuffelser og prøvelser fik jer til at spørge om Guds 

skjulte råd, fik I straks det guddommelige svar, da I blev indkaldt til at høre Mit Ord, som er kærtegn og 

balsam og samtidig også lov. 

25 Når I hører Mig tale som Fader, som Mester og som Gud, vil I omlægge jeres liv, fordi I nu ved, at 

det formål, som I blev skabt og sendt til verden for, er at nå Mig. 

26 Hvem andre end jeg ville have åbenbaret jer jeres skæbne og afsløret jeres åndelige gaver for jer? 

27 Min discipel Johannes så i sin henrykkelse denne tid, udfoldelsen af jeres åndelige gaver, men han 

så det kun. Først måtte det guddommelige lam komme til jer for at åbne det sjette segl i bogen om evig 

visdom og fuldkommen retfærdighed, så I kunne forstå den. 

28 Den vej, som jeg viser jer i dag, er oplyst af sandhedens lys, så I kan nå mig. På denne vej vil I 

møde mange prøvelser, der vil være mange lejligheder til at studere Min Lov, til at kende jeres skæbne og 

til at hellige jer selv til at opfylde den. 

29 Hver dag bringer sine prøvelser med sig, og jeg ser, hvordan I tager dem og overvejer den frugt, I 

giver mig. Mange af disse prøvelser er små, men gennem dem kan du begynde et liv med forbedring og 

perfektion. Men uden at gå til bunds i dem, forkaster I dem, og hvis I gør det, hvordan kan I så forberede 

jer på mere alvorlige prøvelser? Den dom, som jeg fælder over jeres gerninger, er ikke streng, det er 

dommen fra en kærlig Fader, som elsker jer, som rådgiver jer, så I altid kan gøre fremskridt i 

praktiseringen af min lov og vise jeres fred og åndelige styrke. Men jeg søger og elsker alle mine børn, jeg 

vender mig ikke bort fra den, der overtræder, men jeg tilgiver ham og giver ham mulighed for at ændre 

sine handlinger og vende tilbage til den rette vej. 

Blandt dem, der følger Mig, er der dem, der ikke har været i stand til at frigøre sig fra deres synder; 

men andre, der beder inderligt, så længe de tror, at de har vundet sejr (i livet), glemmer Min instruktion, 

når de bliver såret i deres egenkærlighed eller stolthed, og tillader deres dårlige tilbøjeligheder at afsløre 

sig selv. Hvem kan skjule sig for Mig, som kender dine tanker og dit væsens oprindelse? 

30 Mens mennesket ikke kan trænge ind i sine medmenneskers hjerte for at forsvare sin sag, tager jeg 

mig af det, hvad enten det er retfærdigt eller uretfærdigt, jeg forsvarer dig, og jeg elsker dig. 

31 Lyt til mine ord, så du ikke snubler eller bringer en lidelsens bæger til dine læber. Hvorfor ønsker 

du ikke at forstå din skæbne til at elske, din store mission? Hvorfor gør I ikke værker som Mine, idet I 

føler, at I er i stand til at udføre det, som jeg beder jer om, eftersom I er en del af Mit Væsen og derfor er 

udstyret med store egenskaber? 

32 Jeg ønsker ikke, at du skal føle dig såret, når du modtager mit ord, men jeg ønsker snarere at give 

dig nyt mod med det. Hvis jeg engang sagde til dig: "Din vilje er min", så husk, at når du underkaster dig 

mine love, gør du min vilje. Jeg godkender dine gode beslutninger og afgørelser, og du har følt Min fred 

og Mine velsignelser sænke sig ned over dit hjerte, når du opfylder din pligt til at elske. 

33 Stræb efter at gøre det gode, bed med inderlighed og elsk din næste. Lad din ånd vokse og føle sig 

stærk og stor i opfyldelsen af sin mission. 
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34 Det har været mig til behag, at I er fattige i denne tid, men jeg vil ikke lade jer være uden det 

daglige brød. Hvis jeg tilbageholder noget fra jer, vil jeg til gengæld give jer Åndens brød, det evige livs 

brød, og jeg vil kalde jer menneskehedens velgørere. 

35 Besøgstiden, som jeg har annonceret gennem Damiana Oviedo, er kommet. Nationer bekæmper 

hinanden i deres krige, og hungersnød og pest breder sig over menneskeheden. Naturens kræfter bliver 

sluppet løs. Jeg sagde gennem den første stemmebærer: "Tiderne vil ændre sig, og når I ser den 

menneskelige videnskab manifestere store tegn på fremskridt, skal I omvende jer og lære af mig for at 

bringe et budskab om fred til menneskeheden. 

36 I er alle oplyste, og selv i det fjerneste hjørne af jorden, hvor der er en af Mine disciple, vil Min 

Ånd være til stede og sprede lys og kraft, løse problemer og fjerne forhindringer. I, som er blevet mærket 

af mig i denne tid - gå i forbøn for dem, som ikke har haft det privilegium at kende denne åbenbaring, som 

jeg giver jer. 

37 Hvil jer i denne korte periode, hvor jeg velsigner jer og giver jer min fred, for I skal opfylde jeres 

forsoningspligt; for det har jeg givet jer nåden til at tage et nyt jordisk legeme på. Min kærlighed giver dig 

denne mulighed, så du kan nå Mig. Hvordan kan det være Min vilje, at du kommer ind i Mit nærvær med 

smerte i din sjæl? Men I, som hører mig, skal vide, at mit ord ikke længere skal vige fra jeres 

samvittighed. Men hvor mange er der ikke, som ikke vil komme, selv om jeg kalder dem: Det er dem, der 

jagter fornøjelsen som det højeste mål i deres liv, og som kun har deres frie viljes diktat som lov. Jeg 

forlader dem ikke, fordi de ikke ønsker at følge mig, tværtimod er det dem, jeg søger mest, fordi jeg ved, 

at de af alle mennesker vil løfte deres øjne til mig, når smerten er meget stor i deres hjerter. 

38 I disse øjeblikke af omvendelse tager jeg imod alt og tilgiver alt. Men mens nogle bliver fornyet 

for livet, glemmer andre Mit bevis på kærlighed, så snart de har genvundet fred og sundhed og føler sig 

stærke igen, og de fjerner sig endnu mere fra mig. De har ikke forstået at udnytte den gode mulighed, som 

livet har givet dem, til at vende tilbage til den sande vej. Så kalder jeg dem væk til det hinsides, så deres 

ånd kan reflektere over sig selv, uden for materiens indflydelse og alt det, der binder den til verden. 

39 Hvor mange mennesker sender jeg ikke denne opfordring til dag efter dag! De vil rense sig selv i 

lyset af Min Guddommelige Retfærdighed, før de vender tilbage, og de, der således er renset, vil ikke 

besudle sig selv med snavs igen, fordi de vil komme med en fast beslutning om at gøre fortjenstfulde 

gerninger - gerninger, der er behagelige for Herren og værdige for Ham. 

40 Hvor mange af jer vil ikke være nødt til at vende tilbage til Jorden i et forsøg på at udføre den 

opgave, som I ikke formåede at udføre, eller i jagten på en mulighed for at rette op på de fejl, som I har 

begået! 

41 Tænk på, at selv om mange af jer har haft tid nok til at høre mig og lære af mig, er I i de sidste år 

af jeres liv og har ikke længere tid til at så det, I har opsamlet i jeres ånd med så meget kærlighed. Men 

vær ikke bekymret, jeg er Livet, og jeg vil lade jer leve, så I kan så det frø, som I så brændende ønsker at 

dyrke, i jeres hjerter. 

42 Blandt de mange, der lytter til mig, er der ikke en eneste, der tror, at han forstår meget af den 

guddommelige lære, men som inderst inde tvivler på og benægter dette ord. Men han kan ikke benægte, at 

hans hjerte har rystet og slået på en for ham ukendt måde. Han vil forsøge at glemme visse ord, som jeg 

har sagt til ham, men det vil han ikke kunne, og han vil endda miste nogle timers søvn, hvor han hører 

ekkoet af dette ubetydelige og enkle ord. Grunden til dette er, at hans samvittighed vil fortælle ham, at der 

bag dette ord var et lys, som opdagede, hvad han skjulte i sit hjerte, og som talte til ham om det, som kun 

han vidste. 

43 Her er endnu en side i Livets Bog, skrevet af Min barmhjertige Hånd. Jeg har talt til din ånd, for til 

alle tider har jeg givet mig selv til kende for mennesker. Den form, som jeg nu manifesterer mig i, er 

hverken ny eller fremmed. Kun for den, der har materialiseret sig, kan det virke mærkeligt eller umuligt. 

For ham derimod, som ventede på mig, er det det mest naturlige og rigtige at høre sin Faders stemme i sig 

selv. Kun de jomfruer, der vidste hvordan de skulle holde vagt med brændende lamper, hørte 

brudgommens stemme, da han kom ved midnat. 

44 Der var dem, som jeg måtte kalde en gang, to gange og en tredje gang, nogle, som ikke blot måtte 

høre mig, men også gå til bunds i alting for at få deres tro til at brænde, og nogle bespottede mit værk; men 

senere, da jeg gjorde et mirakel på deres vej, bekendte de angerfuldt og frygteligt, at han, der talte, var 
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Guds ord, den guddommelige mester. Dette er Min bedste lære: Hav tålmodighed med dine 

medmennesker; hvis de tvivler på læren, så gengæld aldrig skældsord for skældsord. 

45 Salige er de, der forsøger at skjule den smerte, som folk forårsager dem med deres hån og 

hjerteløshed, for mine øjne. Salige er de, der ikke klager, men i stedet takker mig, for på trods af deres 

prøvelser følger min nåde dem overalt. 

46 Hvad kan du skjule for mit blik, så det ikke vil opdage det? Jeg vil belønne jer, I vil altid se fredens 

regnbue dukke op efter stormene. Fortsæt med at samle Min lære som en skat, lad den blive til en gerning, 

så at næstekærligheden kan blive renset i jeres hjerter. 

47 Blandt jer er der dem, som tidligere havde glæde af ondskab, som følte sig godt tilpas i had og 

fordærv, men som var bange for kærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Nu bliver de opfrisket af deres 

indre forvandling, af deres fornyelse. Din ånd er allerede ved at få magt over dit kød. Nu glæder du dig 

over at gøre godt, du har glæde af at praktisere barmhjertighed, og du føler tilfredshed med at være blid og 

ydmyg. Du begynder at føle kuldegysninger og afsky mod fordærv. Der er ikke nogen, der efter at have 

lyttet til mig ikke har ændret sit liv på en eller anden måde. Hvem kan sige, at han ikke har følt ægte 

sundhed strømme gennem sit væsen efter at have modtaget den Højeste Læges helbredende balsam på sit 

legeme og sin sjæl? Hvor mange mirakler har mit ord alene ikke udrettet! Alt det har jeg givet dig for at 

hjælpe dig med at overvinde din åndelige dovenskab. For i denne tid er jeg ikke kommet for at ofre mig 

selv som et menneske, men for at inspirere jer til at erhverve fortjeneste for at gøre jer fortjent til jeres 

frelse. Over dig findes en åndelig skat, som er din ånds arv. Hvornår vil du få alt det, som jeg har tiltænkt 

dig, i din besiddelse? 

48 I dag kan ingen vide, hvor meget de allerede har opnået. 

49 Hvor meget har du brug for øjeblikke! Nogle græder og ved ikke hvorfor, de er konstant syge. 

Andre, som er fædre, undrer sig over, at de kun høster frugter af uforståelighed og utaknemmelighed, selv 

om de har taget sig af deres familie og passet kærligt på dem. Og de kvinder, der havde lyst til kærtegn og 

hjælp på jorden, undrer sig ligeledes over, at de ikke kunne slukke denne tørst efter ømhed i livet. Brødre 

og søstre af samme blodsgruppe føler sig fjernt fra hinanden, de elsker ikke hinanden og forstår ikke 

hinanden. I spørger jer selv om årsagen til alt dette og kan ikke forstå, hvorfor godheden svigter foran jeres 

øjne. Jeg siger til jer: Når det gode hos nogle finder genklang hos andre, og deres hjerter føler sig opfrisket 

af det - når åndelige dyder og værdier bliver behørigt værdsat, så vil sulten, tørsten efter retfærdighed, 

kærlighed og forståelse forsvinde fra menneskers hjerter. 

50 Jeg fortæller jer også, at her på jorden ved I ikke, hvem I er åndeligt set, og I ved heller ikke, hvem 

der er ånden i jeres ægtefælle, jeres forældre eller børn. Kun på denne måde kunne du bære byrden af de 

mange forsoningspligter, som udgør dit kors. Bær dette kors med kærlighed, prøv ikke at vide, hvem du 

kunne være på dette tidspunkt. Vær tilfredse med at vide, at I alle er broderlige børn af én Fader, og at der 

ikke kan være nogen fjender blandt brødre og søstre. Elsk hinanden, og I vil gøre fremskridt på 

udviklingens vej. 

51 Eden lukkede for længe siden sine porte for menneskeheden, det forsvandt, og dets duft steg op til 

det uendelige. Jorden blev da til en tåredal, og den åndelige forsoning begyndte, den slagmark, hvor sjælen 

renser sig selv. Men et bedre paradis end det, du har mistet, er det, du vil finde; det venter på dig med åbne 

porte. Bed, så du må modtage min styrke og fortsætte med at gøre fremskridt på din åndelige 

udviklingsvej. Men gør det med din ånd, ikke med lærte bønner - hvor smukke de end måtte være - hvis du 

ikke føler dem dybt. Så elsk og tilgiv dine medmennesker. Så vil du opleve den lyksalighed, der strømmer 

fra din samvittighed til dit hjerte, når du følger mine instruktioner. 

52 I lang tid har jeg forberedt jer, for det vil komme så vidt, at I vil blive kaldt for forstyrrere af orden 

og åndelig fred i verden, fordi I vil blive bagtalt. Min undervisning uddanner dem, som i morgen skal være 

tålmodige, ydmyge og blide herrer, som kærligt besvarer alle deres medmenneskers spørgsmål. 

53 Hver af mine lærdomme er en bog, hvorfra du kan lære alt det, som din ånd har brug for til at 

undervise dine brødre og søstre senere. Min undervisning forbereder for jer en ny verden, et nyt liv 

allerede på denne jord. Men når jeg taler til jer om denne sandhed, og I tænker på den krig, som nationerne 

fører, hvor der kun hersker smerte, frygt og elendighed, så tænker I, at dette ord umuligt kan blive til 

virkelighed. Men sandelig, siger jeg jer, det jeg deler med jer er ikke kun en lære, men også en profeti. 
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54 Hvis din videnskab og din synd har fået dig til at miste fredens, oprigtighedens og broderskabets 

paradis, vil spiritualiseringen give dig denne nåde tilbage, som vil blive værdsat højere end den høje grad 

af udvikling, du har i dag, end (den eksistens), da du stadig var i uskyldens tilstand. 

55 Min undervisning er enkel og enkel, så begyndere kan forstå den. Selv om jeg manifesterer mig 

gennem syndige kroppe, forbliver mit ord som et spor af kærlighed i folks hjerte. Denne form for 

manifestation er endnu et bevis på ydmyghed, som jeg har givet mine børn. Jeg lærer jer hele tiden denne 

dyd, for det er en af de dyder, som ånden bør praktisere mest. Nogle har jeg givet en ydmyg oprindelse i 

verden, så de i deres liv kan tage Mesteren som forbillede; andre har jeg givet et rigt hjem, så de også kan 

efterligne Jesus, som, selv om han var konge, forlod sin trone for at tjene de fattige, de syge og synderne. 

56 Fortjenesten for den, der stiger ned fra sin sociale position for at tjene sine naboer, uanset hvem de 

er, er lige så stor som fortjenesten for den, der stiger fra sit elendige og ukendte liv til de retfærdiges højde 

på kærlighedens vej. 

57 Åh, hvis blot et ydmygt hjerte kunne vokse frem blandt jer og tjene som et eksempel for andre! For 

hvor mange af dem, der har et udtryk af ydmyghed i deres ansigter, sår den stolthed, som de i 

hemmelighed har i deres stolte hjerter? Det er min vilje, at denne hykleriske maske skal falde fra dette 

folk, så at menneskene kan genkende jer som Helligåndens disciple på grund af jeres ydmyghed. 

58 Jeres Mester er et eksempel for alle mennesker. Men da kvinden manglede undervisning om sin 

opgave som mor, blev Maria sendt til hende som legemliggørelsen af den guddommelige ømhed, der viste 

sig som kvinde blandt mennesker for også at give jer sit guddommelige eksempel på ydmyghed. 

59 Hver gang I hører Mig rose dyd, føler I, at menneskelig synd og ufuldkommenhed vises for jeres 

øjne i al sin storhed. Så bøjer du desværre din nakke, og nogen siger til mig: "Herre, kommer du i din 

renhed og hellighed for at ydmyge os for vores synder, du, som har lagt ydmyghed på vores hjerter?" Jeg 

svarer det hjerte, at det ikke har forstået Mit Ord, at det kun er et atom af Mit Lys og Min Hellighed, som 

Jeg lægger foran jer, så I ikke føler jer ydmyget over for Mig eller ude af stand til at følge Mig i dyd. 

60 Du må ikke forveksle ydmyghed med en sparsom påklædning. Og tro heller ikke, at den er ydmyg, 

der har en følelse af mindreværd i sig selv og derfor er tvunget til at tjene andre og bøje sig for dem. Jeg 

siger jer, at den sande ydmyghed er hos den, der, selv om han kan vurdere, at han er nogen, og ved, at han 

har en vis viden, er villig til at ydmyge sig over for andre og har glæde af at dele det, han har, med dem. 

61 Ydmyghed er sjælens lys, og i modsætning hertil er fraværet af ydmyghed et mørke i sjælen. 

Forfængelighed er frugten af uvidenhed. Den, der er stor af viden og fornem af dyd, besidder sand 

beskedenhed og åndelig ydmyghed. 

62 Hvilken taknemmelig følelse du har, når du oplever, at en person, der er respekteret blandt mænd, 

viser hengivenhed, forståelse og beskedenhed over for dig. Du kan give den samme følelse til dem, der 

står under dig, eller som føler det på samme måde. Du skal vide, hvordan man bukker ned, hvordan man 

giver hånd uden at føle sig overlegen, og hvordan man er forstående. Jeg siger jer, at i disse tilfælde er det 

ikke kun den, der modtager beviset på hengivenhed, hjælpen eller trøsten, der er lykkelig, men også den, 

der giver det, for han ved, at der er én over ham, som selv har givet ham beviser på kærlighed og 

ydmyghed, og han er hans Gud og Herre. 

63 Oplev i jeres hjerter glæden ved at føle jer elsket af jeres Fader, som aldrig ydmygede jer med sin 

storhed, men åbenbarede den i sin fuldkomne ydmyghed for at gøre jer store og bringe jer til at nyde det 

sande liv i hans rige, som hverken har begyndelse eller ende. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 102  
1 Jeres bøn er nået til himlen, og som bevis herpå føler I min fred i disse øjeblikke. Hvis du ved en 

enkelt lejlighed føler en sød fred gennemtrænge dit hjerte, kan du med sikkerhed sige, at din Skaber har 

været tæt på dig. Hvis dit hjerte slår hurtigere, og en uforklarlig lykke fylder dig, er det fordi din ånd har 

hørt Herrens stemme. 

2 Tag dit kors op i den tanke, at mit nærvær er med dig for at opmuntre dig på din udviklingsvej. 

3 I kan og bør alle tilhøre dem, der er oplyst af Herren. Der findes ikke et hjerte, som ikke bærer det 

guddommelige frø af kærlighed og dyd i sig. De, der omfavner Min undervisning for at blive Mine 

disciple, er dem, der gennem sande vidnesbyrd om kærlighed og barmhjertighed til folkemængderne, 

præsenterer deres Mester som fuldkommen kærlighed og uendelig visdom. Det er den måde, hvorpå I skal 

gøre det gode budskab kendt på jorden gennem rene gerninger, ord og tanker. 

4 Jeg ønsker, at I skal opnå så stor følsomhed i det åndelige i denne tid, at en tanke om mig, som 

afspejles i jeres sind, er nok til at adlyde mig med sand mildhed. 

5 De dage er forbi, hvor folk krævede en ubestridelig materiel manifestation af deres Gud for at tro 

på hans ord, hans eksistens eller hans retfærdighed. De tider, hvor folket kun skælvede ved deres profeters 

frygtelige stemme eller ved den guddommelige retfærdighed, der blev åbenbaret gennem de uhæmmede 

elementer, gennem pest, pest og krige, bør I betragte som fortid; I bør ikke ønske, at de skulle fortsætte til 

jeres dage. Din ånd er udviklet og vil kæmpe med den materialiserede sjæl, indtil den bliver modtagelig 

for de vibrationer, inspirationer og budskaber, der kommer til dig fra åndeverdenen. 

6 I hver tidsalder har jeg hjulpet jeres ånd til at komme mere og mere frem til sandhedens viden. 

Sørg for, at den time kommer, hvor det sidste slør forsvinder, og I kan se jeres Faders herlighed. 

7 Den, der - uden at fortælle nogen, at han er Min discipel - spreder venlighed på sin vej, vil overalt 

blive spurgt af sine medmennesker om, hvilken vej der er den korteste vej til Faderen. 

8 Enhver, der praler af at være min soldat, min tjener eller min discipel, vil kun vække mistanke, 

latterliggørelse, foragt og fordømmelse. 

9 Efter at Jesus havde udrettet store og mægtige gerninger for sine disciples øjne, spurgte han 

engang Peter: "Og du, hvem tror du, at jeg er?" Disciplen svarede undrende og dog fuld af tro: "Du er den 

levende Guds Søn." Således skal I gå gennem verden efter min vilje: Med den milde venlighed, som Jesus 

lærte dig. Så vil der ikke mangle nogen, som ved at se jeres gerninger vil komme til at tro, at I er mine 

disciple, og at I giver min lære videre til jeres medmennesker. Husk, at jeg er den gode vej, og mit ord har 

givet dig et vidnesbyrd om det. Jeg har talt mange ting til jer, men I kan ikke sige, at et eneste af mine ord 

har lært jer noget uden for min lov. 

10 Jeg mødte jer som visne og tørre planter under en ubarmhjertig sols stråler og lod jer føle mit ords 

kærtegn, som var som en himmelsk dug over jer. Du gik på en sti fuld af tidsler og ønskede ikke at gå 

længere af frygt for at blive såret. Men efter at I hørte mit ord, mistede I frygten for livet, mistro og 

mistænksomhed forlod jeres hjerter, og I genoptog jeres livsrejse fuld af håb og tro på jeres skæbne. For 

hvert øjeblik, der gik, lød Faderens ord i jeres ånd, som er det evige livs føde for enhver, der tager det til 

sig. 

11 Folk, samtidig med at jeg udruster jer til at trænge ind i det åndelige liv, forbereder legioner af 

mennesker sig i verden på at rykke alle frø af åndelig oprindelse op fra deres medmenneskers hjerter. Jeg 

giver jer den nødvendige tid til at styrke jeres tro og til at lade den guddommelige viden om det, jeg har 

åbenbaret for jer, udfolde sig i jeres hjerter. Hvis I virkelig forbereder jer, vil I ikke have noget at frygte fra 

verden, hverken fra dens ord eller fra dens bøger, og det vil heller ikke lykkes dens løfter eller trusler at 

drive essensen af Min lære ud af jeres hjerter, ej heller løftet om det forjættede land, som Jeg har tilbudt 

jer. Du vil aldrig bytte den for de mest fristende løfter i verden. 

12 Når denne prøvelse kommer over dig, og dine fjender holder øje med dine skridt, så husk, at det er 

Kristus, der taler til dig i det øjeblik og minder dig om, hvordan Jesus blev fristet i ørkenen, og hvordan 

han overvandt verden og kødet med sin styrke. Jeg ønsker, at I skal være det samme - stærke over for 

enhver modstander, uden at glemme, at I har den mest magtfulde af jeres fjender inden i jer selv, og at kun 

troen og styrken, der kommer fra mig, vil give jer sejr. 
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13 Din kamp vil ikke være uden belønning; den vil være uendeligt meget større end den, du kan 

forvente fra jorden. Af denne store belønning vil jeg kun give jer en lille del her i denne verden på 

forhånd, og det vil være tilfredsstillelsen ved at se fjenderne af min sandhed omvendt til den. 

14 Tænk nøje over Min lære, elskede disciple, og fra denne refleksion vil I få den styrke, som vil 

hjælpe jer til ikke at miste modet i kampen. 

15 Gør dit sind fri for al urenhed, hvis du ønsker at forstå mit ord. Mesteren arbejder på ham for at 

vække ham fra den søvn, han er fanget i, og for at vise ham den nye morgens lysende lys. 

16 I Min kærlighed til jer gør Jeg det guddommelige menneskeligt for at gøre det forståeligt for jer. 

Jeg omdanner Min guddommelige visdom til menneskelige ord og får jer til at høre jeres himmelske 

Faders instruktion gennem denne åndelige gave, som styrker jeres krop gennem Hans kærlighed og renser 

jeres sjæl for dens pletter. 

17 Alle væseners Fader taler til dig i dette øjeblik. Den kærlighed, der skabte jer, gør sig gældende i 

hver enkelt, der hører dette ord. 

18 Før du hørte Mig gennem disse stemmebærere, var der en skjult stemme i dig, der annoncerede 

Min tilstedeværelse på din vej. De, der var i stand til at høre denne stemme i deres hjerte, da de modtog det 

gode budskab, som en broder bragte dem med ordene: "Kom, for den guddommelige Mester taler nu og 

venter på jer", bekræftede, at den forudanelse, de havde haft, ikke havde bedraget dem, at deres hjertes 

budskab var virkeligt. Sandelig siger jeg jer, det er dem, der er blevet hos mig, dem, der troede på min 

manifestation, fordi de allerede ventede mig. 

19 Når jeg ikke længere taler til jer i den form, som I oplever i dag, vil jeg igen give mig selv til 

kende for jer direkte fra ånd til ånd, og så vil I ikke længere tvivle eller spørge: "Er det virkelig Herren?" 

Så vil du have vished og absolut tro på, at din ånd vil begynde at kommunikere med sin Skaber. 

20 Bliv ikke svag i din indsats for at komme tættere på mig, fordi du mener, at din åndelige modenhed 

er lav. I er på vej ind i en tidsalder med åndeliggørelse, men I vil ikke ligefrem opnå fuldkommenhed i 

jeres åndelige dialog; efter jer vil der komme andre, og efter dem andre, som vil høre Min stemme, 

modtage guddommelig inspiration og gengive Mine budskaber på en måde, som I ikke kan forestille jer 

nu. Kan det ikke være, at det er jer selv, der vil leve i disse tider? Men kun jeg kan trænge ind i disse 

fremtidige ting, og kun jeg kan vide, hvilke der vil vende tilbage, og hvilke der vil forblive i det åndelige 

og aldrig vende tilbage til jorden. 

21 Nogle af mine disciple vil lægge den første sten, andre vil lægge den sidste sten i den smukkeste 

bygning, som mennesket har opført for sin Herre. 

22 Dette arbejde vil være frugten af åndelig harmoni mellem alle mennesker. I dag føler I jer meget 

langt fra at være i stand til at frembringe denne frugt, fordi I erkender, at der er uenighed blandt 

mennesker. Men fortvivl ikke, for den segl er allerede på vej, som vil skære det ukrudt af, der har splittet 

menneskeheden, så I, når visitationen er forbi, igen vil se retfærdighed, fornuft og broderskab stråle frem. 

23 I dag åbner jeg Min Kærligheds Guddommelige Bog for jer; gør det også med jeres hjerter, elskede 

disciple. Men vær ikke bekymret, for før jeg giver jer min undervisning, holder jeg pause for at høre jeres 

sorger og helbrede jer fra jeres lidelser. Mit ønske er, at når du kommer til mig, er der dyb fred i din ånd. 

Jeg ved, at I har meget at kæmpe med, og derfor er det absolut nødvendigt, at I allerede nu får stor 

opmuntring. Styrken får du af mit ord, som er gennemsyret af liv og sundhed. Dette ord udspringer af det 

guddommelige ord, som i dette øjeblik trænger ind i jeres ånds indre for at realisere det perfekte 

fællesskab mellem Faderen og hans børn. 

24 For nogle vil Min undervisning være uforglemmelig, for i deres liv vil den være den stjerne, der 

leder deres skridt. De vil komme til sin tid for at følge mig og være vidner til mine åbenbaringer. Andre vil 

vandre væk fra stien uden at vide hvem de lyttede til, eller hvad sandheden var i det ord, som ordet 

indeholdt. Så må de vandre lidt videre, indtil tiden for deres prøvelser kommer, og de føler inspirationen 

stige op i deres inderste væsen og minde dem om det, de engang hørte, og som deres hjerte ikke lagde 

vægt på dengang. Først og fremmest skal I alle lytte til mig, uanset om I vender jer bort eller fornægter 

mig. Jeg sår i din ånd, hvor kun jeg har adgang, for der er kun én nøgle til den, og den har jeg. Når det 

rette tidspunkt er kommet, vil lyset bryde frem fra dit hjertes dybder, som jeg i dag efterlader i den mest 

skjulte del af dit væsen. 
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25 Eliminer mørket i dit liv, uvidenheden, lasterne og alt det, der gør din krop syg. Bring lys ind i din 

tilværelse og spred din ånds kærlighed på dine medmenneskers livssti. 

26 Mennesker har kaldt dette århundrede for "den nye videns tid", men jeg siger til jer, at I ikke kun 

skal stole på det lys, der kommer fra videnskaben, men også på jeres åndelige gaver. Glem ikke, at 

mennesket ikke lever af brød alene, men også af ethvert ord, der kommer fra Gud. 

27 Bevar mit ord i jeres hjerter, og hvis I gør brug af det, skal det ikke være for at prale over for dem, 

der ikke kender denne lære. Ønsker I ikke at fremstå som de nye oplyste, for ingen af jeres medmennesker 

er uden lys. Hvis I ikke er ydmyge, når I giver Min arv videre, vil I ikke kunne give lys. 

28 Jeg testamenterer i øjeblikket menneskeheden en ny bog, et nyt testamente: Mit ord fra den tredje 

æra, den guddommelige stemme, som talte til mennesket ved løsningen af det sjette segl. 

29 Det er ikke nødvendigt, at jeres navne eller gerninger går over i historien. I denne bog vil Mit Ord 

være som en rungende og klar stemme, der taler for evigt til menneskehjertet, og Mit folk vil efterlade 

sporene af deres skridt på denne åndeliggørelsens vej til eftertiden. 

30 Efterlad mindet om dine gode gerninger som et eksempel for dem, der kommer efter dig. Skynd jer 

at fjerne alle jeres pletter i dag, så de ikke bliver set af jeres brødre og søstre. 

31 Skrifterne fra den første æra overleverede Israels folks historie og bevarede dets børns navne, dets 

succeser og fiaskoer, dets troshandlinger og dets svagheder, dets herligheder og dets fald, så denne bog 

kunne fortælle hver ny generation om folkets udvikling i dets tilbedelse af Gud. I denne bog blev også 

navnene på de patriarker, der elskede dyd og retfærdighed, som var forbilleder for troens styrke, og 

navnene på profeterne, de seere, der kunne se de kommende ting, gennem hvis mund Herren altid talte, når 

han så sit folk på kanten af fare. Den har også overleveret navnene på de korrupte, forræderne og de 

ulydige, for hver hændelse, hvert eksempel er en lektion og nogle gange et symbol. 

32 Da jeg boede blandt mennesker i Jesus, gjorde jeg kun brug af essensen af disse skrifter, af 

betydningen af disse værker, når det var nødvendigt for at formidle min lære; jeg roste aldrig det 

materielle og det uvæsentlige. Husker I ikke, at jeg nævnte den retfærdige Abel, at jeg roste Jobs 

tålmodighed og mindede om Salomos visdom og herlighed? Har jeg ikke ved mange lejligheder mindet 

om Abraham og talt om profeterne, og har jeg ikke sagt til jer med hensyn til Moses, at jeg ikke er 

kommet for at ophæve den lov, han havde modtaget, men for at opfylde den? 

33 Hvis Kristus var Guds lam, som fjerner verdens synder - selv da kunne jeg kun rose det gode og 

skulle ophæve det onde. 

34 Mit liv forandrede menneskers liv. Min død åbnede de øjne, der var blændet af materialismens 

mørke, for sandhedens lys, og gudsdyrkelsen tog et stort skridt mod fuldkommenhed, for kærligheden til 

Messias fik menneskene til at få en ny opfattelse af den guddommelige retfærdighed. Som om en ny Gud 

havde vist sig for dette folk, fik min lære og mine gerninger verden til at kende den sandhed, som 

menneskene ikke tidligere havde kunnet se. 

35 Gud, den uforanderlige Gud, kunne ikke have ændret sig i sit inderste væsen over for sine børn. 

Det var mennesket, der opdagede Faderens sande natur, da det steg åndeligt op til sin Skaber på 

kærlighedens og åndelighedens stige, som Kristus viste ham. Selv når Mine apostle underviste 

folkemængderne på fortorve, synagoger eller markedspladser og måtte henvise til tidligere tider, brugte de 

kun de eksempler, der efterlod et sandt åndeligt udsagn, og de gav afkald på alt, hvad der var ubrugeligt. 

36 Nu hvor jeg er kommet til jer med en omfattende åndelig undervisning, har jeg ikke glemt, at I alle 

føler behov for at undersøge disse bøger, for ved hver lejlighed, i hver lektion, har jeg undervist jer og 

mindet jer om det, der var - de eksempler, som I ikke må glemme, den lære, der har evigt liv. Men jeg 

siger jer igen: Jeg har endnu kun talt om det åndelige. I skal ikke tro, at jeg forbyder jer at læse den første 

tiders bog, for I er et trinitarisk folk. Ved I ikke, at jeg sagde: "Søg i Skrifterne"; men nu tilføjer jeg: Bed, 

før I læser, så I ved at studere kan finde det sande lys og ikke falde i vildfarelse, som det er sket for mange, 

fordi de fortolkede begivenhederne forkert. Læs, undersøg det, men du vil finde forklaringen på 

betydningen i Mit ord fra den tredje æra. 

37 Hvorfor skulle I på nuværende tidspunkt testamentere jeres ufuldkommenheder, jeres falske kult af 

spiritualitet, jeres ulydighed og jeres vanetænkning til det hellige til dem, der kommer efter jer? Mener du, 

at dine værker gør dig værdig til at blive overleveret af historien? 
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38 Når tiden kommer, vil jeg oplyse jer, så at mit folk, vidnet for min manifestation og mit ord, kan 

danne den bog, der skal nå ud til alle mennesker, ud fra min undervisning, så at menneskene kun kan finde 

Mesterens guddommelige essens, hans evige sandhed, hans kærlighed og hans åbenbaring i den, og de må 

aldrig opdage det alt for menneskelige i stemmebæreren. 

39 De, der har været Mine disciple i dette arbejde, vil vide, hvordan man skiller spildkorn fra 

hinanden, så den rene hvede bliver tilbage; for for at Mit frø kan spire, skal det være rent. 

40 I dag er jeg til stede foran jeres åndelige blik, så I kan se mig ved hjælp af jeres åndelige evner. 

Gennem dem sender jeg jer Min Guddommelige varme, så I føler Mig i jeres hjerter. Jeg ønsker at vende 

jer væk fra alt det unødvendige, fra alt det dårlige. Jeg betror dig en have, hvor du kan dyrke alle dyder. 

Det er nødvendigt at modvirke synden; tænk på, hvordan det onde har blomstret. 

41 Jeg kan se, at dit hjerte ryster af glæde, når du hører mig tale sådan, fordi du føler håbet om, at 

menneskene vil blive fornyet. Når du lytter til Mig, føler du impulsen til at gå på jagt efter den vildfarende, 

synderen, den onde, for at tale til ham med Min sandhed og vende ham fra den onde vej. Jeg velsigner 

disse ædle følelser, som er begyndt at vågne i jeres hjerter, men jeg siger jer: Hvis I ikke først har rettet op 

på jeres fejl, hvis I ikke har renset jeres hjerter, er det ikke passende at stå foran jeres medmennesker og 

påpege deres synder. Mit ord på dine læber alene vil ikke udrette miraklet med at omvende folk, dit livs 

eksempel vil være nødvendigt for at opnå dette. Så vil mit ord blive accepteret som sandhed. 

42 Da Mine disciple dengang spredte sig ud over hele verden for at forkynde Min lære, nøjedes de 

ikke med at gentage Mine ord, men de lærte dem også med deres gerninger, og når de sagde, at de vidnede 

om Ham, der døde på et kors af kærlighed til mennesker, gjorde de det med 

med ord og gerninger og døde som et offer ligesom deres Mester. Jeg siger til jer: Den, der forsvarer en 

sandhed og dør for den, vil blive troet. Men jeg beder jer ikke om at bringe dette offer. Jeg ønsker ikke, at I 

skal dø for at bevise min sandhed, jeg ønsker, at I skal leve og vidne med jeres liv om mit ord, som lærer 

jer at elske hinanden. 

43 En ny lykke venter dig: at tjene dine medmennesker, at hjælpe dem med at genopbygge deres liv, 

at vende dem fra de dårlige veje. 

44 Kan du se, hvor uundværlig din forberedelse er for at kunne tage sandhedens våben i brug og 

hjælpe den til sejr i kampen? 

45 Mange er dem, der har hørt Mit Guddommelige Ord og vidnede om det. Men da de ikke 

bekræftede det, som deres læber talte, med gerninger, blev de forkastet og hånet. Men så snart dette 

vidnesbyrd blev ledsaget af gode gerninger, vakte det troen hos nogle og gjorde andre eftertænksomme. 

46 Al min undervisning har til formål at forberede jer til denne kamp, som jeg taler til jer om, at 

styrke jeres tro og oplyse jeres ånd, så jeres vidnesbyrd kan blive stærkt. 

47 Igen og igen fortæller jeg jer, at folk intuitivt forventer, at der kommer noget ukendt. Dette 

forvarsel giver dig åndens lys, som brænder som en lampe i forventning om opfyldelsen af mit løfte. 

48 Har I ikke lyst til at være dem, der bringer de gode nyheder til disse hjerter? Ja? Så hør og forstå 

Mesterens lære, adlyd og elsk Faderen, og I vil være værdige til at tjene jeres medmennesker. 

49 Hvis du stræber efter sjælens udødelighed, skal du ikke frygte dødens komme, som sætter en 

stopper for menneskelivet. Forvent den forberedt, den er under Min kommando, og derfor kommer den 

altid på rette tid og med rette, selv om folk ofte tror det modsatte. 

50 Det svære er ikke, at personen dør, men at hans sjæl, når han forlader kroppen, mangler lys og ikke 

kan se sandheden. Jeg ønsker ikke synderens død, men hans omvendelse. Men hvis døden en gang bliver 

nødvendig - det være sig for at befri en sjæl eller for at standse et menneskes fald i ruin - så skærer Min 

Guddommelige Retfærdighed livstråden over i den menneskelige eksistens. 

51 Dengang, da mængden, som var rasende over ægteskabsbryderens fejltrin, kun ventede på Min 

dom for at dræbe hende, da folk troede, at det var den eneste måde at udrydde denne kvindes synd 

fuldstændigt, viste Jeg dem, at tilgivelse og kærlighedens ord er liv for hjertet og død for synden. Det 

fortjenstfulde er at opnå, at synden dør, men at væsenet lever videre. Derfor var det ikke nødvendigt at 

denne kvinde skulle forsvinde, men hendes synd. 

52 Hvis det ikke var sådan, ville jeg allerede have ødelagt dig i min uvilje mod at synde. Men se, ikke 

alene tager jeg ikke dit liv, men jeg giver dig endda det ene legeme efter det andet, så du kan lære denne 

velsignede lære på jorden - en lære, som, fordi den ikke blev forstået af menneskeheden, blev årsagen til, 
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at "Guds ord" blev menneske for med sin fødsel, sine gerninger og sin død at lære dig, hvad menneskets 

sande skæbne er i denne verden. Dette er den lære, som I ikke har levet, som I ikke har anvendt. Hvad 

lærer du af det? Ydmyghed, overholdelse af den guddommelige vilje, selvfornægtelse af kærlighed til 

andre, hengivenhed over for et ideal om åndelig opadgående udvikling. Den, der opfylder denne opgave på 

jorden, har ingen grund til at vende tilbage til den, for han har allerede efterladt sin gode sæd. Her vil 

Kristus tjene ham som et eksempel, som efter at have sat et perfekt eksempel for menneskeheden med sit 

liv, ikke vendte tilbage til verden som menneske. 

53 Lær at efterlade denne krop i jordens skød, når timen kommer, hvis du ønsker at fortsætte med at 

leve for dem, du elsker, og hvis du ønsker, at de skal føle dig. Hvis I ikke ønsker at synke ned i stilhed og 

tomhed og i stedet fortsætte med at påvirke jeres jordiske brødre og søstre, fordi I forstår, at det er det, der 

i sandhed kaldes liv, så lær allerede nu, at ligesom jeres ånd opgav sit åndelige hjem for at leve på jorden, 

opgav den også det åndelige hjem for at leve på jorden. 

Han bliver nødt til at opgive verdens småting, når han er vendt tilbage til den åndelige verden. 

54 Hvis menneskene havde lært at forlade deres kroppe og alt, hvad de ejede på jorden, med 

overgivelse, ville deres død være let; men så længe jordbundenhed og oprør er til stede, vil det være 

smerte, der adskiller sjælen fra kødet, kombineret med frygt for begge dele. 

55 Studer min lære, disciple, og I vil forstå, hvorfor jeg gennem Jesus sagde til jer: "Mit rige er ikke 

af denne verden". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 103  
1 Vær opmærksom på, hvad der sker, når du forlader det, der er dit på jorden, for at komme og høre 

mit ord eller for at lindre noget smerte. Når du vender tilbage til dit arbejde eller hjem, virker det på dig, 

som om nogen har været der for at repræsentere dig i dit fravær. Og sådan er det i sandhed, mine disciple, 

for det er mig, der våger over det, I går glip af i de korte perioder, hvor I har travlt med at udføre jeres 

åndelige opgave. 

2 Tag dette som bevis på, at når du forlader denne verden for at hellige din eksistens til Min tjeneste, 

vil jeg våge over dem, du efterlader, som jeg vil dække med Min fredsmantel og fylde det tomrum, du 

efterlader dem, med Mit nærvær. 

3 Forstå, at hvis jeg længe har lært jer at leve i verden som Guds børn, så forbereder jeg jer nu, så I 

kan træde ind i det åndelige liv, der venter jer efter dette liv. Gå gennem denne tilværelse i opfyldelse af 

den opgave, som du har medbragt med dig til jorden, så du kan forstå betydningen af det åndelige liv, når 

du en gang træder ind i det. 

4 Undgå ikke mennesker under påskud af, at deres synder skræmmer dig. Hvis du elsker mig, bør du 

ikke undlade at elske mig i din næste. Netop nu, hvor farerne og truslerne samler sig over folk, må I bevise 

over for mig, at I elsker dem, at I føler med deres smerte, og at I er klar til at kæmpe for alles frelse. Har I 

ikke set, hvordan jeg altid er kommet jer til hjælp i de øjeblikke, hvor jeg var mest bitter for 

menneskeheden? 

5 Se og bed, folk, jeres mission er klart defineret, så lad ingen komme tilbage til mig og fortælle 

mig, at han ikke kunne gøre noget, fordi han ikke kendte det formål, som han blev sendt til. Dine 

gerninger skal være velgørenhed, fællesskabstænkning og fred. 

6 Mine nye disciple, som har hørt mig i denne tid, har påtaget sig ansvaret for at udbrede min lære 

og sørge for, at deres gerninger er det bedste vidnesbyrd om den sandhed, som denne lære indeholder. 

7 Ved således at leve i overensstemmelse med dette ord vil de have opfyldt den opgave, for hvis 

skyld de blev sendt til denne verden, og deres vidnesbyrd vil blive accepteret som sandt. 

8 Jeg har til alle tider givet mig selv til kende i de mennesker, der var bestemt til at sprede 

kendskabet til og troen på Min Guddommelighed over hele verden - et folk af udvalgte ånder og ikke af en 

bestemt race, for det gør ingen forskel, om jeg finder dem inkarneret i en nation eller en anden, om de taler 

et sprog eller et andet. 

9 Hvorfor skulle jeg smykke menneskets legeme med skønheder, som kun tilhører ånden? Hvorfor 

skulle Herren kun have glæde af én af de racer, der udgør menneskeheden? 

10 I denne tid arbejder det sande Israels ånd overalt. De er de ånder, der føler mit nærvær, som venter 

på mit komme, som stoler på min retfærdighed. 

11 Når disse ord når ud til andre steder, vil mange gøre nar ad dem; men jeg siger jer, at det ville være 

bedre for dem ikke at gøre dem til genstand for deres hån, for den time vil komme, hvor de vil vågne op af 

deres dybe søvn og indse, at de også er børn af Guds folk. 

12 Disse skarer af mennesker, som hører Mig i dag, kan falde i vildfarelse, hvis de ikke studerer Mit 

Ord, og hvis de ikke frigør sig fra deres jordisk-materielle måde at tænke på. De kan lide samme skæbne 

som det første israelske folk, der hørte Herrens røst, modtog loven og havde profeter, hvorfor de til sidst 

troede, at de var det eneste folk, som Gud elskede - en alvorlig fejltagelse, som de store lidelser, 

ydmygelsen, eksilet og fangenskabet skulle befri dem fra. 

13 I skal vide, at min kærlighed ikke kunne dele jer efter race eller trosretning, og at når jeg taler om 

"mit folk", er det kun fordi jeg siden de tidligste tider har forberedt ånder, som jeg har sendt til jorden for 

at oplyse menneskehedens vej med deres lys. 

14 De har været de evige vandrere, som har levet i forskellige nationer og været igennem mange 

prøvelser. I løbet af denne tid har de fundet ud af, at menneskelige love er uretfærdige, at menneskelige 

følelsesudtryk ikke er sande, og at der er fredsløshed i menneskers sjæle. 

15 I har alle oplevet en ny inkarnation, og den lidelse I oplever er så alvorlig, at I beder Mig om at 

afslutte jeres eksistens. Men jeg spørger dig: Ved du ikke, at du ikke kan ophøre med at eksistere, og at 

hvis du lider på jorden i dag, vil din sjæl fortsætte med at leve under den samme prøvelse efter overgangen 

til den åndelige verden, indtil den har betalt sin gæld eller lært lektien? I er i øjeblikket ved at tømme et 
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meget bittert bæger, fordi I er ved slutningen af et udviklingsstadium og begyndelsen af et andet. Det er 

høsttiden, hvor du vil modtage frugterne af det, du har sået i løbet af den sidste "dags arbejde". Det må 

altså ske, så når markerne er rene, kan jeg igen give Mine sædskifter kærlighedens frø at så, som, når det 

er velplejet, vil give jer fredens og frelsens frugter. 

16 Du var for syg og for svag til at fortsætte, og du følte, at du ikke havde nogen hjælp. I ledte efter et 

lys, der kunne lede jer til den sikre havn, og det var da jeg kom til jer, som var fortabt i den dybe nat og 

ikke vidste, hvor I var på vej hen. Jeg hørte jeres klagesang og sendte Elias til jer, så han kunne yde jer sin 

hjælp og forkynde mit komme. 

17 Mit nærvær fik dig til at skælve af lyksalighed, og du følte dig straks trøstet. O disciple, glem ikke 

min lære fra i dag. I dag har du lært, at alt det, du har høstet, er frugten af dine gerninger, og at du efter 

renselsen vil føle dig fri og fri for alle ufuldkommenheder. - I ser mange tegn, der taler til jer om de store 

prøvelser, der endnu ikke er kommet over jeres planet, og selv om I hører mig, ønsker I endnu ikke at 

forstå mig, og I har ikke bedt. Indse, at dette er tiden for omvendelse og overvindelse for jer, der ved, hvad 

der skal komme. Du står på tærsklen til en ny tidsalder, og alt kalder dig til at arbejde. Se de frugtbare 

marker, de jomfruelige enge, den kraftige og opkvikkende sol og det krystalklare vand. Alt er skabt for at 

du kan leve, trække vejret og opfylde din åndelige opgave. Jeg taler til jer billedligt, og ligeledes viser jeg 

jer, hvad der skal komme, så I kan studere mine ord og forstå min Faderlige længsel. 

18 Jeg ønsker ikke, at I misfortolker Min lære og låser jer selv inde i klostre for at bede, og I forlader 

folket. Arbejd for dem, befri dem fra deres uvidenhed og materialisme og tænd troen i dem. 

19 Lev i nåde, elsk retfærdigheden, vær mild, vær ikke til fordel for det onde, men modstå det 

tværtimod ved at formane dine medmennesker til det gode, så har du banet vejen for Ånden, så han ikke 

kommer til at snuble. Gør alt dette, uden at det virker som et offer for dig. 

20 Bær de prøvelser, som I skal igennem, med tålmodighed, for ingen vil blive skånet for dem. På 

denne måde vil I lære jeres medmennesker at holde ud i min lov. 

21 Slut jer sammen, fornægter ikke hinanden, fordi I praktiserer Min lære på forskellige måder. Hvis I 

er splittede af denne grund, så opsøg jeres brødre og søstre og elsk hinanden, som jeg elsker jer. 

22 Ligesom jeg bad i olivenhaven, for at menneskenes sjæle ikke skulle gå tabt, skal I også bede for 

jeres medmennesker. Jeg ser, hvor mange tårer folk stadig skal udgyde for at blive renset; men min 

barmhjertighed støtter dem og styrker dem, så de ikke falder sammen undervejs. 

23 Disciple, I, som har modtaget mit ords bog fra mig - bliv stærke allerede nu, så I ikke trækker jer 

tilbage, når I banker på en dør, og de ikke åbner den. Glem ikke, at jeg har sagt til jer, at I skal banke på en 

gang, to gange og en tredje gang i mit navn, og at hvis I finder ud af, at jeres indsats ikke har kunnet 

forbedre jeres medmenneskers adfærd, så overlader I sagen til mig og fortsætter jeres vej uden at bære 

bitterhed i jeres hjerte og endnu mindre ønsker, at de, der ikke ville lytte til jer, skal lide. Bevæbn jer med 

venlighed, for I ved ikke, hvilken dag eller hvilken tid I skal banke på den samme dør, eller om de ikke vil 

bede om jer. Kun kærlighed og tålmodighed kan blødgøre stenhjerter, og derfor skal du altid være 

forberedt. 

24 Jeg siger jer igen, at I ikke skal være dommere over jeres medmenneskers gerninger. Når mine 

disciple, mine budbringere og udsendinge ikke bliver hørt, vil jeg lade min stemme blive hørt i 

samvittigheden hos dem, der afviste mine kald. Den stemme vil være Dommerens stemme, men I ved 

allerede, at der i den guddommelige Dommer altid er Min Faderlige Kærlighed. Sådan er det ikke med jer 

mennesker, som ofte, når I bliver dommere over jeres medmennesker, ikke længere viser jer at være deres 

næste. I må fjerne enhver ond følelse fra jeres hjerter, så I kan nå menneskers sjæle med kærlighed. 

25 Du skal ikke elske den, der tager imod dig og giver dig tro mere end den, der ikke tager imod dit 

ord. Når du opnår dette fremskridt, vil du kunne sige, at du begynder at forstå Mig og at føle en styrke i dit 

væsen, som vil give dig mod til at klare de største prøvelser, som verden kan udsætte dig for. 

26 For denne instruktion, som jeg giver jer, har jeg allerede givet jer et eksempel i den anden æra. 

Jesus hang på korset, Frelseren døde i ansigtet af de mange mennesker, som han havde elsket så højt. 

Hvert hjerte var en dør, som han havde banket på. Blandt tilskuerne var den mand, der styrede mange, 

kirkefyrsten, publikaneren, farisæeren, den rige, den fattige, den forkastede og den enfoldige. Men mens 

nogle vidste, hvem han var, som døde i den time, fordi de havde set hans gerninger og modtaget hans 

fordele, skyndte andre, der tørstede efter uskyldigt blod og var grådige efter hævn, sig at dræbe ham, som 
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de hånligt kaldte "jødernes konge", uden at vide, at han ikke blot var konge over et folk, men at han var 

konge over alle jordens folk og alle universets verdener. Mens Jesus kastede et af sine sidste blikke på 

disse skarer, løftede han sin bøn til Faderen, fuld af barmhjertig kærlighed og medfølelse, og sagde: "Min 

Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." 

27 Dette blik omfattede både dem, der græd for ham, og dem, der festede i hans smerte, for Mesterens 

kærlighed, som var Faderens kærlighed, var til alle lige meget. 

28 Jeg fortæller jer disciple i Min Kærlighedslov, at hvis I ikke kan gøre perfekte gerninger som dem, 

jeg gjorde i Jesus, bør I i det mindste gøre en indsats i jeres liv for at komme tæt på dem. Det er nok for 

mig at se en lille smule god vilje til at efterligne mig og en lille smule kærlighed til jeres næste, og jeg vil 

stå ved jeres side og åbenbare min nåde og min kraft på jeres vej. 

29 Du vil aldrig være alene i denne kamp. Eftersom jeg ikke forlader jer, når I er tynget af jeres 

synders byrde, tror I så, at jeg vil forlade jer, når I går jeres vej under den byrde, som denne 

kærlighedsmissions kors udgør? 

30 Forstå mig, disciple, så I kan tage mig som eksempel. Gå til bunds i Mine værker og Mine ord, så 

du kan opdage essensen af Min lære. Jeg venter blot på jeres forberedelse for at vise jer den tid, hvor I skal 

arbejde, for jeg vil bringe frelsens lys til menneskene gennem jer. 

31 Ja, elskede disciple, jeg er vintræet. Tag min nådevin; i morgen har du brug for den til at kæmpe. 

Forbered jer nu, mens I sidder ved mit bord. Og når timen kommer, skal du hverken vakle eller vakle. I vil 

være mine sædskifter, og i jeres tro vil I handle som de mennesker, der dyrker jorden og sår frøet, idet de 

sætter al deres tillid, overgivelse og håb til Gud. Således taler jeg til jer, som ikke ved, hvorfra regnen til 

jeres sæd eller brødet til jeres læber skal komme; men jeg forsikrer jer, at I ikke skal mangle noget. 

32 Glem ikke, at sejren tilhører de udholdende. Udfør din opgave på jorden, og når du har fuldført 

den, kan du forlade denne verden og gå til det land, jeg har lovet dig - det åndelige hjem, der er bestemt 

for Herrens børn. Sæt dit håb til det Evige Liv og lyt ikke til materialisterne, som tror, at Min lære er en 

hindring for menneskehedens materielle fremskridt, fordi den altid taler til dig om Åndeligt Liv. 

33 Det er heller ikke rigtigt, hvis man mener, at man altid skal tænke på døden og forkaste det, som 

dette liv tilbyder en, fordi det er forgængeligt. Han har ikke forstået den korrekte fortolkning af mit ord, ja, 

han kender det ikke engang. 

34 Den første lov, der kom til menneskets bevidsthed gennem samvittigheden, var den lov, der sagde 

til mennesket: "Voks og mangfoldig dig". Men nu fortæller jeg jer, at denne lov ikke er begrænset til 

forøgelsen af den menneskelige art, men også omfatter forøgelsen af jeres evner, dyder og viden. 

35 Jeg lærer jer at gå gennem verden og efterlade et kærlighedsværk til dem, der kommer efter jer. 

Den, der gør dette, har øjnene rettet mod det evige. Hvis din eksistens på jorden synes for kort til at udføre 

et stort arbejde, så vær ikke bekymret for, at døden vil stoppe dit arbejde, for det vil ikke være tilfældet, 

for min kærlige omsorg er almægtig, og jeg har midlerne til at du kan fuldføre det. Jeg har givet dig en 

andel i skabelsesarbejdet, i udviklingsarbejdet og i fuldkommenhedsarbejdet, og intet vil kunne forhindre 

dig i at nå målet på din vej. 

36 Udfør din opgave i harmoni med Skaberen og med din næste, og til sidst, når alt er afsluttet, vil du 

være uendeligt lykkelig ved at betragte det guddommelige værk, som du har samarbejdet med din Fader 

om. Hvor stor vil denne lykke være i Min Ånd, og hvilken ubeskrivelig lyksalighed vil der være i alle 

Mine børn! 

37 Jeg ser jeres tørst efter kærlighed, jeres sult efter lys og jeres store begær efter Mig, og jeg, jeres 

Fader, som har alle midler til rådighed for at lade Min stemme nå jer, ønskede at tale til jer gennem det 

menneskelige intellekt som en form, der er tilgængelig for jer, for at hjælpe jer med at forstå Mine 

åndelige budskaber. 

38 Kun Min kraft har fået synderen til at blive et talerør for Mit Ord. Men enhver, der tvivlede på 

dette, blev snart vidne til forvandlingen af de mennesker, gennem hvem jeg gav jer mit ord. Du har set 

tanker af uendelig visdom springe ud af et uuddannet sind, du har set, hvordan det guddommelige ord 

blomstrer på synderes læber fuld af lys og godhed. De stemmebærere, der utrætteligt arbejder i denne 

tjeneste og er hengivne til Mig, har gjort det muligt for Min Ånd at udtrykke dette budskab til 

menneskeheden. 
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39 Jeg har modtaget store mængder uden at favorisere nogen af mine børn. Blandt dem var både den, 

der elsker Mig, og den, der fornægter Mig, både den, der tror på Mit nærvær i denne form, og den, der 

tvivler, og jeg modtog dem alle med det samme kærlighedsord og den samme faderlige kærtegn. 

40 I disse skarer har jeg modtaget hele menneskeslægten. Da jeg talte til dette folk her, henvendte jeg 

mit ord til alle mennesker, for mit budskab var til folk i denne tid og til dem i fremtiden. Når der blandt 

disse skarer er kommet mænd fra andre lande, har jeg modtaget dem med kærlighed på deres folks vegne 

og forberedt dem til at være udsendinge og profeter blandt dem, der tilhører dem af race og sprog, og jeg 

har lært dem at bede og våge for deres folk og gjort dem til vagter i tider med prøvelser og forfølgelse. 

41 Mit brændende ønske, som I bør fortolke som et guddommeligt mandat, er, at I bringer Mit Ord til 

alle hjerter, hvor der er brug for det; at I ikke glemmer, at ligesom I er kommet til Mit nærvær og jamrer af 

sult og tørst, så er hele menneskeheden i denne time i en sand sjælekval i sjælens kvaler. 

42 Den dag er allerede nær, hvor menneskene vil forstå den betydning, som ånden har, for mange, der 

tror, at de er troende, tror ikke, og andre, der tror, at de ser, ser ikke. Men når de først har forstået 

sandheden, vil de indse, at det ville være barnligt, uretfærdigt og urimeligt at fortsætte med at nære et 

væsen, der tilhører et andet liv, med frugter fra verden. Så vil de søge lyset i religionerne, og i deres 

sjæleangst og deres pinefulde ønske om at finde sandheden vil de fjerne de falske doktriner og udrydde alt 

det overfladiske og ydre, som de finder i de forskellige kulter, indtil de opdager den guddommelige essens. 

43 Jeg ønsker, at I, når disse tider kommer, skal have fuld viden om alt, hvad der sker, og om den 

mission, I skal udføre. Derfor siger jeg endnu en gang til jer: Lyt, gennemskue og forstå mit ord. 

44 Jeg tørster efter din kærlighed, derfor er jeg kommet dig nær i denne tid; thi det er ikke kærlighed, 

jeg har fundet blandt mennesker, men synd og selviskhed. 

45 Menneskene i denne tid har glemt de eksempler på undervisning og de gerninger, som Jesus 

efterlod jer som en arv af sin kærlighed. 

46 I har ikke indprentet dette ord i jeres hjerter, for hvis I virkelig havde holdt det, ville Mit løfte om 

at vende tilbage til jer have været nærværende for jer, og I ville have set på og bedt i forventning om Mit 

komme. Men da jeg kom, overraskede jeg dig, da jeg sov. Så sagde jeg: "Salige er de, som uden forbehold 

reagerer på mit kald, for jeg vil gøre dem til ejere af stor visdom. Nogle nærmede sig i god tro, andre 

ventede, indtil de så sig selv befriet fra den kropslige skal for at fortælle Mig: "Her er jeg, Herre; som en 

fugl, der forlader sit fængsel og spreder sine vinger, kommer jeg til Dig for at gøre Din vilje." Men Min 

Vilje, folk, har været, at I allerede i denne verden tager faste skridt på den åndelige vej, for Jeg ønsker, at 

det legeme, som Jeg har betroet jer, ikke længere skal være en kæde eller et fængsel for sjælen. Sjælen 

blev ikke skabt til at være slave af kødet eller verden: den er fri. Alligevel har åndelig uvidenhed og 

religiøs fanatisme gjort menneskets sjæl til en slave, der har trukket mørkets lænker med sig århundrede 

efter århundrede. 

47 Nu viser jeg jer vejen endnu en gang, idet jeg forsøder jeres livsrejse med smagen af mit ord og 

giver hver enkelt sit kærlighedskors, så han kan bestige bjergtoppen med sin byrde og fuldføre sit arbejde 

på den. Ingen af mine disciple skal have til hensigt at komme til mig uden sit kors, for så vil han ikke blive 

anerkendt som apostel for min lære. 

48 Der er mange mennesker, der hævder at følge Min lære, andre, der tror, at de elsker Mig, men 

deres kærlighed er falsk, fordi de ikke praktiserer Min lære, og fordi de aldrig har levet inden for Min lov. 

Jeg ønsker ikke, at I skal være som dem, men at I virkelig skal begynde at føle kærlighed og 

barmhjertighed. Du skal ikke prale af det, jeg har givet dig, og heller ikke af det, du gør, selv om du ofte 

føler, at hjertet i dit bryst synes at sprænges af glæde, når du har udført et godt arbejde eller gjort dig 

værdig til et mirakel. 

49 Min undervisning er præget af enkelhed. Den afslører i et åndeligt sprog den værdi eller 

fortjeneste, som hver enkelt af dine gerninger skal have for at blive anerkendt af din Herre. Sandelig siger 

jeg jer, at jeres ånd allerede i kraft af det lys, som den har fået, kan se, om et værk er værdifuldt nok til at 

blive tilbudt Faderen eller ej. Det er den undervisning, som jeg vil give jeres ånd næring til jeres ånd på 

dette tidspunkt. 

50 Af vinen i dette bæger vil jeg dryppe dråbe for dråbe på dine læber indtil min afskedsdag. Men vær 

ikke bedrøvet, for ligesom I hører mig, hørte mine apostle mig i den anden æra, da jeg sagde til dem: "Jeg 

vil snart gå bort og efterlade jer i mit sted for at undervise jeres medmennesker." De havde levet med mig, 
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lidt med deres Mester, set mine gerninger og hørt mine ord. Men de var ikke de eneste, for mit liv var 

offentligt, og vidnerne til mit ord var både de enkle sind, de fattige og ydmyge af hjertet, og syndere, 

farisæere, skriftkloge, toldere, guvernøren, embedsmanden og høvedsmanden. 

51 Jeg talte til alle og gav dem mit lys i overensstemmelse med deres åndelige behov. 

52 På samme måde har jeg talt til jer på denne tid og givet mig selv til kende for alle ved højlys dag, 

så at alle kan påtage sig den rolle, de fortjener i mit arbejde, og opfylde den. Hvor smuk vil ikke den 

belønning være, som din ånd vil modtage, når den forlader kropsskallen. Gør jer selv værdige til denne 

belønning, men befri jer derfor fra uvidenhedens mørke, så I ikke bliver omstrejfende sjæle uden retning 

og uden mål. 

53 Dyrk og elsk menneskeheden, som er jeres søster, og som er ramt af min retfærdighed i disse 

øjeblikke. Se, der er intet hjerte, som ikke har drukket bitterhedens bæger. I denne tid er smerte hos alle 

mennesker, men gennem den vil jeg blive søgt, og gennem den vil mennesker føle sorgen over at have 

såret mig. 

54 Nogle forventer Messias' genkomst, men på hvilken måde forventer de mig? hvornår vil I endelig 

bemærke, at jeg manifesterer mig igen for menneskeheden på dette tidspunkt? Sandelig siger jeg jer, at 

Mit Lys er nået ud til alle nationer gennem Mine budbringere, som kom til menneskeheden som forløbere 

for Min Tredje Åbenbaring. 

55 Syv nationer vil blive udvalgt til at skabe verdensfred, og der vil eksistere sandt broderskab blandt 

mennesker; i dem vil jeg åbenbare mig selv. I dag har jeg fundet dem indviklet i broderskabskrige, de har 

givet sig hen til deres drømme om storhed og deres umættelige hunger efter magt. Fra denne (mexicanske) 

nation vil jeg sende en ambassadør af god vilje til de store nationer i verden for at tale til dem om fred, og 

når de har afsluttet krigen, vil lyset af enighed og fred nå deres ånder. Men dette lys vil ikke komme fra øst 

eller vest, det vil komme fra Min Ånd ned i menneskers ånd. 

56 Forbered jer, så de, der er bestemt til denne mission, kan tage af sted til nationerne på det rette 

tidspunkt, og når de har fået Mit nye ord til at blive hørt overalt, vil det mægtige træ lade sine grene, sin 

skygge og sine frugter nå ud til alle sine børn. I må derfor fordoble jeres indsats og jeres iver, så Min Lære 

ikke bliver ødelagt, og så uvidende og uforsigtige mennesker ikke skærer grene af det træ, der er blevet 

betroet jer, med den hensigt at rejse fremmede træer af dem. 

57 Mit værk skal blive kendt i den renhed og fuldkommenhed, som jeg har åbenbaret det for jer - 

uden ydre ritualer eller skikke. 

58 Når I anerkender, at den er så fuldkommen, føler I jer uværdige og spørger jer selv: "Hvorfor har 

Faderen henvendt sig til os af alle mennesker for at åbenbare den for os?" Men jeg fortæller dig, at din 

sjæl, på trods af de ufuldkommenheder, du har omkring dig, har opnået en stor udvikling i sin lange 

livsrejse. Men endnu vil I ikke blive klar over størrelsen af denne manifestation, men først når jeg har 

trukket mit ord tilbage blandt jer. Så vil I forstå det gode, I har haft, og I vil blive fyldt med lykke over at 

have haft Mig iblandt jer. 

59 Sandelig siger jeg jer, I har spist og drukket ved mit kærlighedsbord, I elskede disciple. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 104  
1 Menneskeheden, I viser mig jeres hunger efter fred. Hertil siger jeg jer, at det menneske, der ikke 

elsker, kan ikke have fred. Jeg har hørt jeres bønner, hvor I siger: "Fred på jorden til alle mennesker af god 

vilje." Men I har ikke forstået, at den gode vilje kun kan komme af at vende sig til godhed og 

retfærdighed, som er frugter af kærlighed. 

2 Når først kærligheden hersker blandt mennesker, vil I føle min freds tilstedeværelse overalt. For 

harmonien med naturens riger og hele jeres miljø, som I har ødelagt, vil vende tilbage, og denne lykke vil 

være som det budskab, englene bragte jer, da de sagde til jer: "Ære være Gud i det højeste og fred på 

jorden til alle mennesker af god vilje." 

3 Der er meget, som I har udforsket ved hjælp af videnskaben, og alligevel har I ikke været i stand til 

at opdage et så tæt forhold mellem mennesket og det åndelige, mellem den menneskelige skabning og 

dens Skaber. 

4 Hvordan kan et væsens liv være normalt, hvis det afviger fra den vej, som Skaberens lov viser det? 

Se hvor meget mennesket har arbejdet på at finde veje, der er uden for de stier, som Mine love om 

kærlighed og retfærdighed peger på. 

5 Jeres verden er fuld af kunstighed og falskhed, og det skyldes, at I for længe siden har vendt jer 

bort fra det, Faderen har villet. 

6 Overordentlig stor er den prøvelse, som jeg har udsat ånden for, hver gang jeg har sendt den til at 

leve på jorden med den opgave at holde ud i min lov. Derfor har jeg opsøgt dig hver gang du har forvildet 

dig, tilgivet din ulydighed og dine afvigelser og tilbudt dig nye muligheder. Det har været min vilje, at I 

gennem jeres hårde prøvelser skulle mærke den styrke og de evner, jeg har lagt i jeres ånd, samt den 

belønning, der er lovet til de trofaste børn, som bliver i mine bud. 

7 Vær altid opmærksom på, at hvis den belønning, jeg lover dig, er stor, skal dine fortjenester også 

vise sig at være løftet værdige. 

8 Jeg har plantet videnskabens træ og vil ikke fælde det, for dets frugter tilhører livet. Men 

menneskelig utålmodighed, nysgerrighed og ambitioner har bøjet dens grene. 

9 I Min guddommelige kærlighed til menneskeskabningerne tillader Jeg dem at undersøge Mine 

værker og gøre brug af alt det skabte, så de aldrig vil have grund til at hævde, at Gud er uretfærdig, fordi 

Han skjuler Sin visdom for Sine børn. Jeg formede jer og gav jer den frie vilje som gave og respekterede 

den, selv om mennesket misbrugte denne frihed og dermed fornærmede mig og vanhelligede min lov. Men 

i dag får jeg ham til at føle min tilgivelses kærtegn og oplyser hans ånd med lyset fra min visdom, så at et 

efter et af mine børn vender tilbage til sandhedens vej. 

10 Sandhedens Ånd, som er mit lys, skinner i jeres bevidsthed, fordi I lever i de annoncerede tider, 

hvor alle mysterier vil blive oplyst for jer, så I kan forstå det, som ikke er blevet fortolket korrekt indtil nu. 

11 Den falske opfattelse, som mennesket havde af Min retfærdighed i de første tider, vil til sidst 

forsvinde for at give plads til den sande viden om den. Guddommelig retfærdighed vil endelig blive 

forstået som det lys, der udspringer af den fuldkomne kærlighed, som findes i jeres Fader. 

12 Den Gud, som menneskene troede var hævngerrig, grusom, hævngerrig og ubarmhjertig, vil fra 

bunden af hjertet blive følt som en far, der tilgiver sine børn for deres overtrædelser, som en far, der 

kærligt overbeviser synderen, som en dommer, der i stedet for at fordømme den, der har begået en alvorlig 

fejl, giver ham en ny chance for frelse. 

13 Hvor mange ufuldkommenheder har menneskene i deres uvidenhed ikke tilskrevet Mig, fordi de 

troede, at Jeg var i stand til at blive vred, selv om vrede alene er en menneskelig svaghed! Da profeterne 

talte til jer om "Herrens hellige vrede", fortæller jeg jer nu, at I skal fortolke dette udtryk som 

guddommelig retfærdighed. 

14 Folket i den første æra ville ikke have forstået en anden udtryksform, og de utugtige eller 

libertinerne ville heller ikke have taget profeternes formaninger alvorligt, hvis de ikke havde talt til dem i 

denne form. Det var nødvendigt, at inspirationen fra Mine budbringere skulle udtrykkes i ord, der kunne 

imponere hjernen og hjertet hos de mennesker, der kun havde en lille åndelig udvikling. 

15 For at give jer et trofast og sandt billede af, hvad Faderens kærlighed og retfærdighed er, sendte jeg 

jer mit ord for at afsløre min kærlighed gennem Jesus. I Kristus så I ydmyghedens og ydmyghedens 
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konge, kongen, som foretrak den ydmygende og smertefulde tornekrone frem for den menneskelige 

forfængeligheds kongekrone. Som dommer så du ham dømme syndernes handlinger på en anden måde 

end den, som mennesker er vant til. Han prædikede tilgivelse, da han gav jer den instruktion, hvor han 

sagde til jer: Hvis I får et slag på kinden af et medmenneske, så giv ham den anden kind som tegn på 

tilgivelse med mildhed; men bagefter bekræftede han sine ord med gerninger. 

16 Hvor frygtelig var ikke synderens omvendelse, da han følte sig omfavnet af lyset fra Jesu venlige 

og blide blik! 

17 Hvor mange mirakler skete ikke under indflydelse af denne kærlighedsmesters tilgivelse! Årsagen 

var, at hans tilgivelse var sand og hans dom fuldkommen, da de udsprang af den uendelige kærlighed, som 

Gud har til sine skabninger. Men der skulle åbenbares meget mere til menneskeheden end det, de havde 

lært, for at de kunne forstå betydningen af disse eksempler i undervisningen. Og således blev en ny 

tidsalder og en ny åbenbaring af Min Ånd annonceret til menneskeheden, og opfyldelsen af dette løfte ser I 

realiseret i dette lysets ord, som er visdom for jeres ånd og trøst for jeres hjerte. Hvem andre end mig 

kunne være sandhedens og trøstens ånd? 

18 Her er jeg - nærværende, åbenbaret, synlig for enhver åndelig skueplads, og jeg spreder lys på 

Åndens stier, så I kan forstå alt det, der er blevet åbenbaret gennem tiderne. 

19 Nu kan du sige fra dit hjertes og din ånds dybeste dybder: "Fader, endelig har jeg set dig, endelig 

kender jeg dig." Men hvornår vil du være i stand til virkelig at elske mig? 

20 Jeg taler til jer på samme måde, som jeg talte i den anden æra, med den samme kærlighed og 

visdom, for jeg er uforanderlig, men I, som disciple, tager nu et nyt skridt på min vej. I lever af dette ord 

og er ved siden af jer selv af lyksalighed, mens I føler Mit nærvær tæt på jer. 

21 En sang af kærlighed og taksigelse stiger op fra din ånd til Mig, fordi jeg har givet dig denne nåde. 

22 Mennesker, fortsæt med at genopfriske jeres ånd, og I, menneskeheden, vender jer til Mig igen, 

vender tilbage til den rette vej. Tjen hinanden og gør mod jeres medmennesker, hvad jeg gør mod jer, for 

på den måde vil I tjene mig og elske mig. 

23 Søg mig som Fader, som Læge, som Mester, og jeg vil være meget tæt på dig. Bed Mig, og jeg vil 

give dig det, men gør en indsats for at tage Mig som dit eksempel, selv om det kun er i én af dine 

handlinger eller tanker hver dag; så vil jeg tage det på mig selv at gøre det frugtbart, hvad du vil gøre i Mit 

navn. 

24 Vær opmærksom på, at jeres liv på jorden er kort, og at I ved dets afslutning skal aflægge regnskab 

for det, I har sået. 

25 Når Mit Ord er nået til bunden af jeres hjerter, og I er klar til at følge Mig, skal I forenes i Mig for 

at kæmpe og skal ikke hvile, før I ser verden omvendt og vende tilbage til den sande vej. 

26 Menneskeheden frygter og lider, og dens smerte når også jeres Himmelske Moders ånd. Hvilken 

smerte kunne pine barnet, som ikke ville blive følt af hende? Men hendes forbøn redder dig, og hendes 

inspiration inviterer dig til at gå på spiritualiseringens vej. 

27 Jeg sendte jer rent til jorden, og derfor vil I vende tilbage til mig. Men hvor meget skal du ikke 

kæmpe for at genvinde den renhed, som var din. Derfor er det nødvendigt, at I holder øje, at I beder og 

mediterer, så I ikke længere falder i fristelse og begynder at bestige bjerget uden at dvæle længere ved 

opstigningen, så I når toppen. 

28 Bed i dette øjeblik, så din ånd kan bringe et budskab om fred til dine medmennesker. "Bed, og du 

skal få det; søg, og du skal finde det." Det har jeg lært dig, og mit ord bliver til enhver tid til virkelighed. 

29 Elskede arbejdere, jeg har givet jeres ånd nåde, så den kan finde frelse og på sin side befri sine 

brødre og søstre fra synd. I øjeblikket er I ved at rense jer selv for at være værdige til at være mit nærvær 

værdigt. I morgen, når du er virkelig stærk, vil du hjælpe dine medmennesker med at frigøre sig fra 

synden. Jeg elsker din ånd, jeg elsker alle mine børn, og det er derfor, jeg stræber efter din frelse. 

30 Her er jeg og inviterer jer til fred, den fred, som menneskene også i al hemmelighed længes efter, 

blot har de i deres søgen efter den ikke valgt de veje, der fører til den. Sandelig siger jeg jer, at fredens 

hemmelighed ligger i at praktisere min lære, og det er netop fra dette, at menneskeheden har afveget fra 

det. Fortæl Mig, om denne verden, som synder, skader, dræber, vanærer og vanhelliger, lever i den Lære, 

som Jesus lærte, og du vil se, at den lever meget langt fra Min lære. 



U 104 

126 

31 Der er mange mennesker, der anser Min undervisning for at være utidig; men grunden er, at deres 

materialisering ikke tillader dem at opdage den evige betydning af Min undervisning. 

32 Min lov er uforanderlig. Det er menneskene med deres kulturer, deres civilisationer og deres love, 

der er forgængelige, og af alt dette er det kun det, som Ånden har opbygget med sine kærligheds- og 

barmhjertighedsværker, der overlever. Det er ham, der efter hver "dagsværk", efter hver prøvelse, når han 

konsulterer den guddommelige visdoms kilde, ser Min Lovs urokkelige klippe og den evigt åbne bog, som 

indeholder Åndens lære. 

33 Åh, hvis bare alle mennesker ville se det opdukkende lys i denne æra - hvor meget håb ville der 

ikke være i deres hjerter! Men de sover. De ved ikke engang, hvordan de skal modtage det lys, som den 

kongelige stjerne sender dem dagligt, det lys, der er som et billede af det lys, der stråler fra Skaberen. Den 

kærtegner dig og vækker dig til den daglige kamp i tilværelsen, uden at de, der er ufølsomme over for 

skabelsens skønheder, holder et par øjeblikke pause for at takke mig. Den himmelske herlighed kunne gå 

forbi dem uden at de bemærker det, for de vågner altid op fulde af bekymringer og glemmer at bede for at 

søge åndelig styrke i Mig. De søger heller ikke energier til kroppen i naturens kilder. De løber alle rundt i 

hast og slider uden at vide hvad de skal, de går rundt uden at have et klart mål for øje. Det er netop i denne 

ufølsomme og meningsløse kamp for tilværelsen, at de har materialiseret deres sjæle og gjort dem 

selviske. 

34 Når man så glemmer åndens love, som er livets lys, ødelægger menneskene sig selv, de slår sig 

selv ihjel og tager deres brød uden at høre samvittighedens stemme, uden at tænke sig om, uden at tænke 

sig om. Men hvis nogen spurgte dem, hvordan de vurderer deres nuværende liv, ville de straks svare, at 

der aldrig i tidligere tider har været så meget lys i menneskelivet som nu, og at videnskaben aldrig har 

afsløret så mange hemmeligheder for dem. Men de ville være nødt til at sige dette med en maske af lykke 

foran deres ansigt, for i deres hjerter ville de skjule al deres mentale lidelse og elendighed. 

35 Mens menneskeheden vågner og ser lyset fra dette daggry, holder Min Stemme ikke op med at tale 

til jeres ånd, og smerten holder ikke op med at rense hjerter. 

36 Salige er I, mine børn, som har forenet jer i bøn, for i dette øjeblik opdrager de stærke de svage, 

troens mand har opmuntret de vaklende, og den, der kan tale med sin Fader, har lært den, der ikke ved, 

hvordan man beder, at bede. På denne måde tager begynderne disciplene som forbillede. 

37 Når Mit Ord kommer fra stemmebærerens læber, møder Jeg det folk, der er forberedt og venter på 

Mig. Så kommer min barmhjertighed ind i hjerterne for at give til hver enkelt efter hans behov. Jeg ved i 

disse øjeblikke af Min manifestation, hvem af jer der kun søger Mig i ønsket om et middel mod et onde, 

og jeg opdager dem, der på trods af deres behov for hjælp glemmer deres behov, fordi de først og 

fremmest ønsker at være Mine disciple. Den guddommelige forståelse og velvilje, hvormed jeg taler til 

ethvert hjerte, er den ild, hvormed jeg præger mit ord i jeres ånd, så det bliver uforglemmeligt. Sandelig 

siger jeg jer, når Min Undervisning er nået ned til bunden af et hjerte, er det et frø, der spirer og formerer 

sig. 

38 Det øjeblik du har hørt Mit Ord for første gang eller modtaget frøet i dit hjerte, bringer dom over 

din ånd, ligesom det vil ske, når du har frugten (af dit liv) at vise Mig. I denne tid giver jeg jer en dyrebar 

mulighed på jorden for at rense jeres sjæl, og når I vender tilbage til det evige hjem, vil I komme roligt og 

glad, fulde af lys og fortjeneste, for at nyde min fred. 

39 Verden er en forsoningsdal, hvor mennesket på den ene side synder og på den anden side renser sig 

selv. Jeg siger jer sandelig, at det hinsides er anderledes end det, I kender på jorden, for den, der når dertil, 

som er ramt af synd og urenhed, må udholde meget store lidelser, som er uendeligt meget større end dem, 

han har lidt som menneske, for nu, hvor han befinder sig i det åndelige, bliver samvittigheden hørt med 

større klarhed af sjælen, som i lyset af en så stor renhed gerne ville gå til grunde eller i det mindste vende 

tilbage til den materielle verden, som den forlod, hvor man efter dens mening ikke tog hensyn til dens 

mangfoldige ufuldkommenheder. 

40 Desuden fortæller jeg jer, at alt, hvad der omgiver jer på jorden, ikke er mindre rent end det, der 

findes i det åndelige rige, og hvis det forekommer jer, at I er mindre urene her på jorden end i det hinsides, 

er det kun en opfattelse, der kommer af den ringe klarhed, hvormed I bedømmer godt og ondt, mens I er i 

det materielle legeme. 
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41 En af grundene til, at jeg har åbenbaret Min Åndelige Lære for dig på dette tidspunkt, er at hjælpe 

din sjæl med at stige op til det liv, der venter den, ved at lære at underkaste sig villigt renselse og trække 

alt det gode og lys, som lidelser og prøvelser indeholder, ud af dem, så den allerede her - så vidt det er 

tilladt - kan genkende den vej, som den engang skal gå. Se, hvor værdifuld en mulighed livet på jorden er, 

så at sjælen, når den vender tilbage (til det hinsides), ikke behøver at skamme sig over sine gerninger og 

sin fortid, så den ikke snubler på denne vej eller går på afveje, fordi den tror at se mørke, hvor der kun er 

lys. Mennesket i denne tid er nu klar til at forstå de åndelige åbenbaringer. Mit ord er kommet på det helt 

rigtige tidspunkt, nemlig det tidspunkt, hvor menneskeheden vågner op. 

42 Hvis I ser mennesker på jeres stier, som viser åndelig tilbageståenhed med deres værker eller deres 

måde at tænke på i forhold til mine åbenbaringer, så bliv ikke forfærdet, for I må vide, at aldrig alle 

mennesker har marcheret i samme takt. Stol på, at jeg allerede efterlader dem de ord, som vil vække dem, 

når tiden er inde. 

43 De ord, som du ikke kan forstå på nuværende tidspunkt, er de ord, som disse mennesker vil forstå. 

44 I dag har I kaldt på mig og sagt til mig: "Herre, Herre, kom til os." Nogle har gjort det for at bede 

om tilgivelse for deres overtrædelser, andre for at bede om lindring for deres lidelser, og endnu andre, de 

færreste, for at takke mig for mine goder. Straks er jeg kommet til alle, uden at stoppe op for at vurdere, 

hvad I har kaldt mig til, for det eneste, der betyder noget for mig, er, at I har kaldt mig. 

45 Hvis alle spurgte efter mig, ville jeg sige det samme til dem som til jer: Jeg kommer ikke for at se 

på jeres pletter eller dømme jeres synder, men for at lytte til jeres klager og lindre den smerte, der får jer til 

at lide. 

46 De, der har glemt mig i en periode, eller de, der endelig har fornægtet mig, har nogle gange følt en 

længsel efter at se og høre mig, og de spekulerer indvendigt på, hvor jeg er, og hvordan de kan finde mig. 

47 Det er ånden, der har brug for det guddommelige, og i sin tørst efter lys klynker den sørgeligt i 

kødets fængsel. Men i det samme øjeblik hører han en venlig stemme sige til ham: "Her er jeg." Jeg har 

ikke glemt jer, og jeg har heller ikke fjernet mig fra jer. Jeg kunne ikke fjerne mig selv, fordi jeg er i hver 

enkelt af jer. Men hvis du ønsker at finde Mig - Mit tempel er overalt: i dit soveværelse, på arbejdet, på 

vejen, indeni og udenfor dig, på ethvert sted, hvor du bygger et alter til åndeliggørelse, eller hvor du 

gennem din tro tænder en lampe, der oplyser din næstes vej. 

48 Når et menneske har spurgt sin Herre og har været i stand til at høre svaret i sit hjertes stilhed, har 

han opdaget større hemmeligheder end alle dem, som naturen kunne afsløre for ham ved hjælp af 

videnskaben. Denne person har virkelig opdaget kilden, hvorfra al visdom kommer. 

49 Den person, der - drevet af sin smerte og frygt - har været i stand til at forbinde sig åndeligt med 

sin Herre, og som føler, at han åbenbarer sig i hans bøn, i hans intuitive viden eller i hans prøvelser, har 

bygget en helligdom, hvor han kan finde sin Faders nærvær, når han forbereder sig indvendigt. 

50 Den lidelse, der tynger denne tids mennesker, fører dem skridt for skridt, uden at de er klar over 

det, til portene til den indre helligdom, hvor de - ude af stand til at gå videre - vil spørge: "Herre, hvor er 

du?" Og inde fra templet vil Mesterens venlige stemme kunne høres, som fortæller dem: "Jeg er her, hvor 

jeg altid har boet - i jeres samvittighed." 

51 For at hjælpe dig i din udvikling er mit lys på din vej; derfor skal du ikke være bange for at gå på 

afveje. Beklæd jer med lydighed og gør min vilje. På denne måde vil I kunne udføre store gerninger, som 

det er hver enkelt af mine disciples pligt. 

52 Den, der lever i lydighed, behøver ikke at bede sin Herre om noget, fordi han forstår, at han ikke 

kan mangle noget. På den anden side vil den, der går på kanten af dydighed, være nødt til at spørge på det 

rette tidspunkt, fordi han føler, at freden forlader ham, og at han mangler styrke. Så vil han indse, at 

åndens goder ikke er lige så lette at opnå som verdens tilfredsstillelser. 

53 I mit rige er der en altid åben dør og et altid dækket bord, der venter på den trætte jordvandrer. 

Hvor har jeg dog håbet, at mennesker ville søge disse åndelige fødevarer midt i freden. Men når de beder 

om det, vil det være i dyb smerte. Alligevel vil bordet altid være på sin plads, og ingen vil blive berøvet 

brødet. 

54 Min barmhjertighed venter på, at menneskehedens omvendelse og fornyelse bliver udgydt over 

dem, der engang har besudlet sig med syndens mudder, men som derefter har renset sig i kærlighed til 
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deres Herre. Dette er det festmåltid, som I alle er inviteret til, og hvor jeres Fader vil dele brødet ud og 

give livets vin til sine elskede børn. 

55 Jeg advarede jer allerede dengang, da jeg kom ned på jorden for at tale til menneskeheden. Jeg 

ønskede, at menneskeheden skulle våge og bede, så mørket ikke ville overfalde dem uforberedt. Men de 

store nationer på jorden så ikke til, og krigen gik over dem og straffede deres hovmod og deres mangel på 

gensidig næstekærlighed. Se de gamle folkeslag, hvor de er tynget af deres store ulykkesbyrde. Hvor 

meget har de dog ikke lidt under deres arrogance. Nu er der opstået nye nationer, som ligeledes er 

forblændet af afhængighed af magt og rigdom, uden at de tidligere erfaringer har forhindret dem i at gøre 

det, eller uden at de har lyttet til fornuftens eller samvittighedens stemme. Forblændet af den tillid, de har 

til deres magt, har de endelig troet, at de er almægtige, og derfor jagter de et mål, som de tror er rigtigt, 

uden at forstå, at de er ved at styrte ned i afgrunden med en betagende hastighed. 

56 Hvem er de, der midt i kaos løfter deres øjne mod himlen og beder om fred og tilgivelse for dem, 

der i deres vildfarelse ikke længere kan genkende eller høre deres samvittigheds retfærdige stemme? 

Hvem er det andet end dem, der elsker fred? De skal være de vagter, der "holder vagt" for hele 

menneskeheden i de besøgsdage, der nærmer sig. 

57 Deres bønner vil få fred til at komme til dem, der har brug for lys i deres ånd. Åndelig bøn er et 

budskab, der når hjertet på dem, man beder for, og det er som en fredens kappe over de nødlidende, når 

flere hjerter har forenet sig for at bede for dem. Jeg modtager fra mange steder på jorden denne bøn, som 

sendes op af dem, der står op for freden i verden. 

58 Vær vedholdende i jeres bøn om fred, for på den måde vil I forene jer med alle dem, der beder på 

samme måde. Hold fredens kappe over den krigsførelse, der omslutter menneskeheden, og i kampens 

timer spreder du den over dine medmennesker. Husk, at jeg har givet dig evig fred som gave, og at jeg har 

kaldt dig Israel, som betyder "stærk". - Folk, I må ikke fortrænge mindet om det, jeg har åbenbaret for jer, 

eller om de rigdomme, som I ved, at jeres ånd rummer, fra jeres hjerte. Jeg profeterede til Jakob, at hans 

folk ville formere sig som sandet i havet, og at de ville bringe fred til folkeslagene. Bed, elskede disciple, 

og mit ord vil blive opfyldt i jer, for I er en del af mit folk, hvis skæbne er at være velsignelse blandt alle 

jordens folk. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 105  
1 Ud fra dette ord skal du lave en bog, som skal blive på jorden, så folk kan finde vejen til 

åndeliggørelse. Mange af dem vil benægte dens sandhed, men mange vil også bekræfte, at alle dens 

udsagn er korrekte. 

2 Fra generation til generation vil Åndens gaver åbenbare sig stærkere og tydeligere, og denne 

kendsgerning, som vil vise sig selv hos de mest tvivlende og vantro, vil være et vidnesbyrd om sandheden 

i alt det, som jeg har meddelt jer i tidligere tider og bekræftet jer i denne. 

3 Er du klar over, med hvilken gennemtrængende kraft Mit Ord har lydt i denne tid, når det har givet 

sig selv til kende gennem stemmebærerens hjerne? Du kan heller ikke forestille dig den vidunderlige 

dialog fra ånd til ånd, når den når sit klimaks. 

4 Undrer du dig ikke, når du hører beskrivelsen af et åndeligt ansigt ved hjælp af synets gave eller 

drømmens profetiske kraft? Sandelig, siger jeg jer, I har knap nok begyndt at skimte et glimt af det, som 

andre vil se i fremtiden. 

5 Du er blevet forbløffet over intuitionens gave, og healingens gave har forbløffet dig, men det er 

nødvendigt, at du efterlader et godt eksempel til morgendagens spiritister. 

6 Den tid, som Joel bebudede, hvor menneskene ville modtage Guds ånd i deres ånd og kød, er nu 

kommet. Men det er kun begyndelsen, og det er nødvendigt, at I, de første disciple, efterlader god sæd, så 

jeres gerninger kan blive god frugt, som kan opmuntre morgendagens vandrere på deres rejse gennem 

livet, og ikke snubletråde, som de kan snuble over. 

7 På grund af det lys, I har modtaget, er I blandt dem, der vil fortolke den undervisning korrekt, som 

jeg allerede har åbenbaret for jer i tidligere tider. 

8 Den grundige undersøgelse du giver Mit Ord og din overholdelse af det vil være det bedste 

åndelige arbejde, du efterlader til fremtidige generationer. De vil være dig taknemmelige, og jeg vil 

velsigne dig. 

9 I, de første i denne tidsalder, skal være søjler, vejledere og vogtere for dem, der kommer efter jer, 

og I skal nyde fuldførelsen af jeres mission. 

10 Lev for at redde dine medmennesker, og jeg vil redde dig. Sæt jeres både i vandet og søg efter de 

skibbrudne, og når I ser bølgerne bruse og blive truende, så bed, og straks vil I mærke Min freds kappe 

over jeres ånd. 

11 Disciple, tro ikke, at det kun er i Israels folks skød, at mine budbringere, mine profeter, forløbere 

og oplyste er dukket op, for så ville I fornægte mange af mine budbringere, som jeg har sendt til 

forskellige steder på jorden med budskaber om lys, fred og kærlighed. 

12 Menneskeheden er den jord, hvori jeg sår kærlighedens frø. Den blev vandet med den 

guddommelige dug, så at mit ords såning kunne finde en passende mark til at bære frugt, når det skulle 

sås. 

13 Hver gang en åbenbaring fra Gud er ved at oplyse mennesker, har jeg sendt dem vejvisere eller 

profeter for at forberede dem, så de kan genkende lyset. Men tro ikke, at kun de er mine budbringere, som 

bringer budskaber til ånden. Nej, disciple, alle, der sår godt blandt mennesker i alle former, er et budskab 

fra mig. 

14 Du kan finde disse budbringere på alle livets veje, både i de religiøse samfund og inden for 

videnskaben - blandt de mennesker, der regerer, eller blandt dem, der giver god undervisning. 

15 En god tjener af mig afviger aldrig fra den vej, han skal gå; han vil hellere dø undervejs end at 

trække sig tilbage. Hans eksempel er et lysfrø i hans naboers liv, og hans gerninger er et eksempel for 

andre. Åh, hvis blot menneskeheden kunne forstå de budskaber, jeg sender den gennem dem! Men sådan 

er det ikke, for der er mange mennesker, som har fine opgaver i verden, men som lader blikket glide væk 

fra de store forbilleder og vælger en vej, som passer dem bedre. 

16 I har herskere, i hvis hjerter der ikke er retfærdighed og generøsitet til at styre deres folk, fordi de 

er ude efter det sølle mål af magt og rigdom - folk, der hævder at være mine repræsentanter, og som ikke 

engang kender kærligheden til deres naboer - læger, der ikke kender essensen af deres mission, som er 

barmhjertighed - og dommere, der forveksler retfærdighed med hævn og misbruger loven til skadelige 

formål. 
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17 Ingen, der vandrer på skæve stier og vender blikket væk fra det lys, som han har i sig selv som sin 

samvittigheds fyrtårn, har nogen anelse om den dom, han forbereder for sig selv. 

18 Der er også dem, der har tilegnet sig opgaver, som ikke er deres, og som med deres fejl viser, at de 

absolut ikke har de nødvendige færdigheder til at udføre den opgave, de har påtaget sig selv. 

19 På samme måde kan man finde Guds tjenere, som ikke er det, fordi de ikke er sendt med det 

formål - mænd, som leder nationer, og som ikke engang er i stand til at lede deres egne skridt - lærere, som 

mangler undervisningens gave, og som i stedet for at sprede lys forvirrer sindet - læger, i hvis hjerter ingen 

følelse af medfølelse har slået over for en andens smerte, og som ikke ved, at den, som virkelig har denne 

gave, er Kristi apostel. Alle mine grundlæggende principper er blevet vanhelliget af mennesker, men nu er 

timen kommet, hvor alle deres gerninger vil blive dømt. Dette er min dom, da det er min opgave at 

eksekvere den. Derfor siger jeg til jer: Se efter og opfyld mine bud om kærlighed og tilgivelse. 

20 Har jeg fortalt dig, at du hører til Israels folk, som ejer den guddommelige sæd? Arbejd derfor på 

jer selv, så I kan blive værdige til at bære frøet af kærlighed, fred og lys. 

21 Tænk over de lektioner, jeg har lært dig i dag, så du ikke afviger fra den vej, jeg har udstukket for 

dig, så du ikke påtager dig opgaver, der ikke hører dig til, og så du ikke gør forkert brug af dine evner. For 

hvis I efter alt det, I har hørt i Min lære, begår de fejl, som jeg har påpeget for jer, skal jeres dom være 

strengere end den, der i sit liv ikke har kendt til en så lys undervisning som den, I har modtaget. 

22 Elskede folk, mangfoldiggør jer, vær udholdende og fuldfør jeres mission. 

23 Jeg har tændt et lys på sjælens vej, så den ikke kommer på afveje og sikkert vil gå sin vej - som et 

får, der ved, hvor forhindringen er. 

24 Dette lys, som er den åndelige samvittigheds lys, oplyser bruddet og afslører ulven, når den ligger 

på lur i busken. 

25 Det er ikke alle mennesker, der går på den sikre vej. Der er mange fortabte, der er faret vild, 

vandrende rejsende, væsener uden en bestemt retning. Når jeg krydser deres vej og spørger dem: "Hvor 

skal du hen? Hvad eller hvem søger I?" De siger til mig med hængende hoveder: "Mester, jeg ved ikke, 

hvor jeg går hen, hvor mine fødder bærer mig hen, eller hvad det er, jeg søger." Så har jeg sagt til dem: 

"Følg mig", og dette ene ord, som trængte ind i deres hjerte, har været nok til at tænde et håbets lys, en 

troens flamme, som gav dem nyt mod til at følge mit spor. For fra det øjeblik de begyndte at følge Mig, 

følte de en ukendt styrke, som ikke forlod dem et øjeblik og fik dem til at føle en ubetinget tillid til deres 

skæbne. 

26 Jeg ønsker, at alle jer, der hører dette ord, skal forstå, at jeg med opfordringen til at gå på denne vej 

ikke kun tilbyder jer åndelige tilfredsstillelser og glæder på den, men også prøvelser, lektioner og 

forsoningserfaringer, men at der samtidig strømmer en højere kraft ned for at styrke den, der bliver prøvet, 

og at denne kraft er den stav, som den rejsende må støtte sig til på hele livsvejen. Denne kraft indeholder 

alt: tro, kærlighed, lydighed og tillid. 

27 Vær opmærksomme på dette, disciple, som begynder at følge Mesteren, så I, når der opstår 

prøvelser på jeres livsvej, kan tænke: "Jeg er allerede forberedt på dem, Mesteren har gjort mig 

opmærksom på dem, og jeg har tillid til at klare dem med hans guddommelige hjælp." Sandelig, siger jeg 

jer, hvis I benytter jer af disse lektioner med en stærk og opadvendt ånd, vil I opdage, at ingen prøvelse er 

forgæves. For det, der er bestemt for et menneske, såvel som det, der viser sig i en families skød, eller det, 

der rammer en nation - de har alle og hver især en dyb mening og ofte store livslektioner. Hvem kan i dette 

øjeblik sige, at han er fri for prøvelser? Ingen, for det er den åndelige bodstid. 

28 Åbn jeres øjne for virkeligheden og indse det ansvar, I påtager jer, når I lytter til mit ord og bliver 

vidner til mine manifestationer i denne tid. 

Jeg vil gerne fortælle jer, at I ikke må nøjes med at høre mit ord og tilfredsstille jeres åndelige behov uden 

at tænke på andres behov. For denne tilfredsstillelse vil ikke være fuldstændig, hvis du tænker på, at 

millioner af dine medmennesker kæmper, fortvivler eller falder i de morderiske kriges ild, netop i det 

øjeblik du er i åndelig henrykkelse. 

29 Min undervisning forbereder dig til en konfrontation til fordel for fred og spiritualisering i verden. 

Min undervisning fortæller jer, hvad I skal gøre, så I alle kan samarbejde om dette frelsesarbejde. Så vil 

din ånd i stigende grad opleve den fred og tilfredshed, som kommer til dem, der samarbejder med mig i 

mine kærlighedsværker. 
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30 Mist ikke den følsomhed, som dit hjerte får ved at høre Mit Ord, når du vender tilbage til din 

materielle kamp i livet, for der, på disse stier, venter dine medmennesker på et ord fra dig, som indeholder 

trøst eller en talemåde, som bringer Mit budskab om lys til deres hjerter. Men hvis dit hjerte er faldet 

tilbage til sin sædvanlige hårdhed, når de vender sig til dig, vil du ikke engang kunne se ind i det indre af 

ham, der har søgt noget fra dig, som ikke var dit eget, men som var bestemt for ham: mit lys, min fred, 

min balsam. 

31 Tro ikke, at jeres mangel på kærlighed til mennesker kan gå ustraffet hen, for hvis I skulle 

overtræde jeres åndelige pligter, vil folkemængderne, når de kommer ind i jeres fællesskaber og får 

kendskab til det budskab, som I har skjult eller tilbageholdt for dem, i deres indre undre sig over, om de er 

mine nye apostle, mens andre, der trænger ind i min lære, vil give jer en lektion i, hvordan I skal opfylde 

de guddommelige ordrer. 

32 Jeg må tale til dig på denne måde for at forhindre, at du falder i søvn, og for at du ikke bliver 

overrasket i din søvn. Jeg kalder jer til at kæmpe, og til dette giver jeg jer Mit eksempel på konstant 

effektivitet. 

33 Ingen skal fortælle Mig, at han finder for store forhindringer på sin vej til at kunne udføre sin 

opgave. For hvis I tror, at intet blad flytter sig fra træet uden Faderens vilje, må I også forstå, at I skal 

udføre jeres mission på tværs af det, I kalder forhindringer. 

34 I må ikke tro, at I allerede har opfyldt jeres åndelige opgave ved blot at være på disse steder, eller 

at I allerede har tjent mig ved at tale om min lære alene. For jeres aktivitetsområde er så stort og så fyldt 

med muligheder for at praktisere kærlighed på jeres stier, at I ikke behøver at anstrenge jer for at finde 

passende muligheder for at så. Alligevel har I ikke været opmærksomme på alt dette, og derfor siger I, at I 

har for mange forhindringer foran jer til at kunne opfylde dem, for I har ikke forstået alt det, som jeres 

åndelige opgave indebærer. 

35 Elsk, tjen, vær nyttig, red og trøst, gør dit liv til et smukt eksempel, til en praktisk lektion, så folk 

vil efterligne dig. Så vil du udstråle åndeligt lys til dine medmennesker. Når I taler om min lære, vil I 

opfylde missionen med at så spiritiseringens frø. Men gør det med ydmyghed og vær opmærksom på, at 

ethvert arbejde, der indeholder forfængelighed, vil være et ufrugtbart frø, der aldrig vil spire. 

36 Jeg forsikrer jer, at hvis I arbejder i jeres liv med den takt, oprigtighed og retfærdighed, som jeg 

råder jer til, vil de hårde hjerter, som I taler til mig om i jeres bønner, blive blødgjort af jeres dyd, og I vil 

komme til at tro, at den fremskredne ånd aldrig kan forhindres i at udføre denne mission, fordi den står 

over alle småting i dette liv. 

37 Tænk aldrig dårligt om dem, der ikke kan lide dig, og vær ikke bitter på dem, der ikke forstår dig, 

for selv den mest indre følelse, du har over for din næste, overfører du mentalt til dem. 

38 Jeg tilbyder jer i denne tid så mange muligheder for at være Mine disciple, at I ikke behøver at 

forlade jeres forældre, ægtefæller eller børn for at tage til lande, hvor I spreder Min lære, og I behøver 

heller ikke at prædike med høj røst på gader og pladser, og I behøver heller ikke at frygte, at I ved 

afslutningen af jeres missionering uundgåeligt vil blive stillet på et blodsskammel. Jeg gik denne vej, og 

det gjorde Mine apostle også, men blodet rensede vejen, så de nye disciple ikke ville blive fanget på den. 

Du skal blot forstå den åndelige betydning af dette budskab, så du forstår det og anvender det på en enkel 

måde i dit liv, så du virkelig lever mit ord. 

39 Jeg har givet ånden magt over materien, så den kan komme sejrrigt ud af prøvelserne og nå det 

endelige mål på vejen. Men kampen bliver stor, for da mennesket skabte det eneste rige i verden, som det 

tror på, ødelagde det den harmoni, der burde eksistere mellem ham og alt det, der omgiver ham. Fra sin 

stolte trone ønsker han at underkaste alting sin videnskabs magt og at påtvinge naturens elementer og 

kræfter sin vilje. Men det er ikke lykkedes for ham, for for længe siden brød han venskabsbåndene med de 

åndelige love. - Da jeg fortalte disse mennesker her, at naturens kræfter kan adlyde ham, var der nogle, der 

ikke troede på det, og jeg siger jer, at de har grund til at tvivle, for naturen vil aldrig adlyde dem, der ikke 

respekterer, vanærer eller håner den. På den anden side vil den, der forstår at leve i harmoni med åndens 

og materiens love, dvs. den, der lever i harmoni med alt, hvad der omgiver ham, blive ét med sin Skaber i 

løbet af sit liv og blive værdig ved at få naturens elementer til at tjene og adlyde ham, som det er pligten 

for ethvert barn, der er lydigt mod sin far, Skaberen af alt, hvad der eksisterer. 
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40 Jeg har ikke sagt, at denne menighed her har opnået den nødvendige åndelige opløftning til at gøre 

sådanne mirakler til virkelighed, og heller ikke at den allerede nu opnår harmoni mellem det materielle og 

det åndelige. Jeg opfordrer dem kun til at stræbe efter dette mål gennem spiritualisering. 

41 For at opmuntre jer i jeres tro og for at bevise sandheden i mine ord, udfører jeg nogle gange 

sådanne gerninger sammen med jer, som I kalder mirakler, og som blot er belønningen for dem, der har 

forstået at placere sig i den universelle harmoni, selv om det kun har været for en kort periode. 

42 Den historiske tradition om de første mennesker, der beboede jorden, blev overleveret fra 

generation til generation, indtil den blev nedskrevet i den første æra-bog. Det er en levende lignelse om de 

første mennesker, der levede på jorden. Deres renhed og uskyld gjorde det muligt for dem at føle Moder 

Naturs kærtegn. Der var et venskabeligt forhold mellem alle væsener og et ubegrænset broderskab mellem 

alle skabninger. Efterfølgende fremmedgjorde menneskelige lidenskaber menneskene fra dette liv, og 

derfor følte de sig tvunget til at stræbe efter det, de havde mistet på grund af manglende åndelighed, ved 

hjælp af videnskaben. Det er sådan, menneskeheden er nået frem til nutiden, hvor den for at overleve har 

måttet stjæle fra naturens elementer og kræfter det, der er nødvendigt for dens liv, for at kunne overleve. 

43 Jeg forbyder dig ikke at bruge videnskaben, og jeg fordømmer den heller ikke. Jeg ønsker kun, at 

folk ved hjælp af Min undervisning skal forstå, at der findes en højere viden end den, de kender, og som 

de kan opnå gennem kærlighed, som er essensen af al Min undervisning. 

44 mennesker, hvordan kunne jeg ikke sige jer, at den tid, I lever i, er præget af forvirring, eftersom 

jeg ser, at I ikke lader mit lys trænge igennem jeres tankers mørke skyer? Jeg siger jer også, at mit lys vil 

sejre, for der er intet mørke, der kan modstå dets glans. Så vil I forstå, at Faderen aldrig vil forlade jer i 

Visitationens time. 

45 Mange mennesker er faldet ned i materialiseringens dybe afgrund, og andre er tæt på at falde; men 

smerten ved deres fald vil få dem til at vågne op fra deres dybe søvn. 

46 Det er de nationer, som efter en periode med stor glans oplevede en nedgang og sank ned i 

smertens, lasternes og elendighedens mørke. I dag er det ikke en enkelt nation, men hele menneskeheden, 

der løber blindt mod død og kaos. Folkenes arrogance vil blive ramt af min retfærdighed. Husk på Nineve, 

Babylon, Grækenland, Rom og Karthago. I dem kan du finde dybe eksempler på guddommelig 

retfærdighed. 

47 Hver gang mænd har grebet magtens scepter og ladet deres hjerter blive fyldt med ugudelighed, 

arrogance og vanvittige lidenskaber og trukket deres folk med sig ind i degeneration, har min retfærdighed 

nærmet sig dem for at fratage dem deres magt. Men samtidig har jeg tændt en fakkel foran dem, som 

oplyser vejen til deres sjæles frelse. Hvad ville der ske med menneskene, hvis jeg overlod dem til deres 

egne kræfter i det øjeblik, hvor de skal stå på prøve? Vend dine øjne mod alle de folk, der engang var store 

og nu ligger i ruiner. De vil blomstre på ny, men det er ikke arrogance og ønsket om jordisk storhed, der 

vil rejse dem igen, men det ideal, der er inspireret af den retfærdighed og dyd, som Min lære har udbredt. 

Fra deres ruiner vil nye nationer opstå, og på ruinerne af deres kirker og deres afguder vil de tilbede deres 

Gud i sandhed. 

48 Stoltheden er blevet ydmyget, og synden er blevet vasket væk af smerte; men glem ikke, at der 

stadig er mange pletter, der skal fjernes, og at - uanset hvor rent menneskenes liv på jorden endnu kan 

blive - denne planet aldrig vil være åndens evige hjem. For den, der tror dette, har fortolket mit ord dårligt, 

eller han har ikke forstået livets sande mening. 

49 Denne verden vil altid kun være sjælens midlertidige hjem, kun et stadium på vejen mod dens 

renselse, udvikling og fuldkommenhed. Det liv, der venter på dig for at modtage dig for evigt, er 

anderledes. 

50 I mit nærvær kommer de syge, de mislykkede, de åndeligt fattige, og mens nogle velsigner min 

vilje, gør andre oprør over for smerten og tilskriver deres lidelser guddommelig straf eller skæbnens 

uretfærdigheder. Så er det nødvendigt, at jeg befrier jer fra jeres uvidenhed og afslører sandhedens kerne 

for jer. 

51 Så længe I lever i kødet, renser jeres sjæl sig selv for mørke pletter fra tidligere liv, og derfor blev 

det nødvendigt at afsløre alt dette for jer, så I tålmodigt kan udholde jordens lidelser. 

52 Siden menneskehedens begyndelse har der været tale om sjælens reinkarnation som en lov om 

kærlighed og retfærdighed og som en af de måder, hvorpå Faderen har vist sin uendelige barmhjertighed. 



U 105 

133 

Reinkarnation er ikke kun et spørgsmål om denne tid, men om alle tider, og I skal heller ikke tro, at jeg 

først nu har afsløret dette mysterium for jer. Allerede i de tidligste tider eksisterede der i mennesket en 

intuitiv viden om sjælens genfødsel. Men de mennesker, der søgte materialistiske videnskaber og verdens 

skatte, lod sig dominere af kødets lidenskaber, som hærdede de fibre i det menneskelige hjerte, med hvilke 

man opfatter det åndelige, så mennesket blev døvt og blindt for alt, hvad der tilhører ånden. Hvad kan det 

hjælpe dem, at de ser på de skrifter, som indeholder loven og den lære, som jeg åbenbarede for jer i 

fortiden, hvis deres sind ikke kan gennemskue deres mening og deres hjerter ikke opfatter deres væsen? 

Indse, at menneskers følsomhed og åndelige intuition er blevet svækket, og at de derfor, når de søger efter 

Min sandhed i disse tekster, som regel falder for fejlagtige fortolkninger. De har lyset lige for øjnene, men 

i stedet for at trænge ind til kernen i læren, dvæler de ved bogstaverne, dvs. ved den ydre form, hvorved de 

ofte falder for vildfarelse. Men nu er jeg her for at bringe lys ind i mysterierne og de mørke steder og for at 

befri jer fra forvirring og fejltagelser. 

53 Salige er de, der har kaldt på mig, for de har dermed bevist deres længsel efter kærlighed og viden. 

De har oplevet, hvordan Min hjælpende kærlighed hjælper dem. Men du må være klar over, at du ikke kan 

få alt det, du ønsker at vide, på én gang i denne periode. For det er nødvendigt, at I beder, mediterer og 

lever efter Min lære for at modtage alt det, I længes efter. 

54 Både det menneske, der søger kundskabens lys i naturen, og det menneske, der søger Min visdom i 

de åndelige åbenbaringer, må på egne fødder gå den vej, hvor han vil finde alle de sandheder, som han 

ikke kan opdage ad andre veje. Det er netop derfor, at jeg har sendt din sjæl til at leve det ene liv efter det 

andet her på jorden, så den gennem sin udvikling og erfaring kan opdage alt det, der er i den og i det, der 

omgiver den. 

55 Hvis du ønsker det, så undersøg mine ord grundigt, men studer bagefter studerer og observerer 

livet fra deres synsvinkel, så du kan fastslå sandheden i alt det, jeg har sagt til dig. 

56 Der vil være tilfælde, hvor det vil forekomme dig, at der er en modsætning mellem det, jeg 

fortæller dig i dag, og det, der blev åbenbaret for dig i tidligere tider, men det er der ikke. Det er 

menneskene, der tager fejl. Men nu vil alt komme frem i lyset. 

57 Hvis I føler jer angrebet på grund af denne måde at forstå Min lære på, så vær ikke bekymret, for 

sandelig siger jeg jer, at ingen endnu står i den rette viden, og derfor kan ingen bevise over for jer, at han 

allerede er trængt ind til kernen af sandheden. 

58 Studér Min lære, opnå lys gennem bøn, gør godhed til normen i dit liv, og du vil opleve, hvordan 

du i øjeblikke, hvor du mindst venter det, vil blive overrasket af inspirationer og tanker, som er sande 

åbenbaringer fra Min Ånd. 

59 Når I føler, at inspirationer, der udgår fra Mig, når jer, bør I vise jer ydmygt, så I aldrig tænker på 

jer selv som værende større end andre, og så I med den kærlighed, som Jeg har sendt Mit lys til jer, deler 

det med jeres medmennesker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 106  
1 Disciple, her er jeres Mester. Jeg vil fjerne sløret for de mange hemmeligheder fra dig. Bed, bed, 

bed, og det skal gives dig. Men du skal ikke bede mig om mere, end du har brug for at vide. 

2 I tidligere tider kunne jeg ikke afsløre de hemmeligheder, som jeg gør kendt for jer i denne tredje 

æra, fordi jeres ånd ikke var i stand til at forstå eller forstå mere, end dens åndelige udvikling tillod den. 

Men mit ord er det samme - uforanderligt, evigt. Det er din ånd, der blev født, som vokser og udvikler sig, 

indtil den når til fuldkommenhed. Den guddommelige ånd har ingen begyndelse og vil heller ikke få en 

ende, han er uforanderlig. 

3 Din ånd er en del af et folk, som jeg har brugt som et middel eller instrument til at overbringe min 

store lære til menneskeheden. Der er blevet givet tre åbenbaringer fra Faderen til dette folk: Den første 

lektion var Retfærdighedsloven i den første æra, i dette folks barndom; den anden var Kærlighedsloven, 

som blev åbenbaret i den anden æra, da det knap havde nået sin åndelige ungdom; den tredje lektion er 

denne, som jeg giver jer i den nuværende æra, som jeg har kaldt den "tredje æra". I den afslører jeg den 

åndelige lov i sin helhed for dig - en lov, som omfatter alt det, der er blevet vist dig i tidligere tider, og alt 

det, som din ånd har brug for at kende og besidde. I åndelig henseende har du nu nået ungdomstiden. 

4 Eftersom du hele tiden udvikler dig, hvorfor skulle jeg så altid give dig den samme lektion? Det er 

derfor, at Min skjulte visdom åbenbarer dybere hemmeligheder for jer i alle tider. 

5 I betragtning af den materialisme og ondskab, der hersker i denne tid, tvivler I på, at I har 

tilstrækkelig åndelig forståelse til at forstå min nye lære, til at opfylde den og til at leve den. Men jeg siger 

jer: Bag menneskehedens materialisme, dens elendighed, dens laster og dens stræben efter magt, findes 

ånden, som har gennemgået lange udviklingsrejser og vanskelige kampe, og som kun venter på det øjeblik, 

hvor den kan smide sin falske klædning for med styrke at begive sig ud på retfærdighedens og 

kærlighedens vej, som tilhører ånden. 

6 Menneskevidenskaben er det materialiserede udtryk for de åndelige evner, som mennesket har 

opnået i denne tid. Menneskets arbejde i denne tid er ikke kun et produkt af intellektet, men også af dets 

åndeligt-sjælelige udvikling. 

7 Mesteren, der har mødt sine disciple i deres åndelige ungdom - som allerede er så langt forberedt, 

at de forstår den nye lektion - vil forene de tre guddommelige åbenbaringer i én bog som et testamente af 

kærlighed til mennesket. Grunden til, at I kalder jer selv trinitariske, er, at I bærer frøet fra disse tre 

undervisningsepoker i jeres ånd. Ikke desto mindre vil ikke alle følge mig i denne tid, ikke engang alle, der 

lytter til mig, for ikke alle er vågnet op, og ikke alle har forstået, hvordan de skal bruge de prøvelser, de 

har haft i deres liv. Der er dem, der er ligeglade med åndelig undervisning, dem, der forbliver i stagnation, 

dem, der er fanget i fejltagelser, men hver enkelt er bestemt til den tid, hvor han vil vågne op og høre sin 

samvittigheds stemme. 

De, der skælvede ved at høre Mit Ord i denne tid, var dem, der utålmodigt ventede på Min nye 

manifestation, som huskede Mit løfte om at vende tilbage, ligesom den fortabte vandrer venter i den dybe 

nat på, at daggryet kommer for at finde vejen og fortsætte vandringen. 

8 Min stemme, som jeg i dag gør hørbar i denne materielle form, vil snart ikke længere kunne høres, 

og så vil jeg se frugten af min udsæd i jeres værker. 

Jeg vil efterlade i hver af jer et "aks" og en "frugt", så når I føler sult, eller når en (åndeligt) trængende 

person henvender sig til jer med en anmodning, vil I have brød og ikke fortælle Faderen, at han er gået 

bort og har efterladt jer uden en arv. 

Jeg ønsker, at I i disse tider, når I føler behov for Mine guddommelige nådegaver, tager tilflugt i jeres 

ånd og søger hjælp hos den, for der vil I finde mange skatte, som Min omsorgsfulde kærlighed har lagt i 

den. Du vil også finde min sæd i overflod, som venter på, at du skal forberede markerne til at så den. Jeg 

har lært dig at dyrke disse marker og passe på frøene. I morgen skal din ånd bringe frugten af sine 

gerninger frem som en høst, der er værdig til at blive ofret til Faderen og opbevaret i hans kornkammer. 

9 Der vil være en kort periode, hvor Mit Ord, der er givet i denne tid, vil synes at være forsvundet fra 

jordens overflade. Så vil menneskene begynde at opfinde åndelige doktriner, at lære nye love og bud. De 

vil kalde sig herrer, apostle, profeter og Guds budbringere, og jeg vil lade dem tale og så i en periode. Jeg 

vil lade dem plante deres frø, så de ved, hvad de har sået, når de høster frugten, så de ved, hvad de har 
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sået. Tiden og naturens kræfter skal gå forbi deres såsæd, og deres skridt skal være som en dom for hvert 

af disse menneskebørn. 

10 Det er nødvendigt for verden at kende bedrageriet, så den kan kende sandheden. Så vil sandheden 

og livets essens, som jeg har overdraget jer i denne tid, genopstå blandt menneskene i al deres renhed og 

åndelighed. 

11 Se på de mennesker, der leder nationerne, skaber doktriner og pålægger dem folket. Alle 

proklamerer sin doktrines overlegenhed, men jeg spørger jer: Hvad er resultatet af alt dette? Krigene med 

deres kølvand af forarmelse, lidelse, ødelæggelse og død. Det har været den høst, som fortalerne for 

sådanne teorier har høstet her på jorden. 

Bemærk, at jeg ikke har modsat mig menneskets viljefrihed, selv om jeg må sige, at samvittigheden, 

uden at det berører denne frihed, uophørligt taler til hjertet på den, der afviger fra retfærdighed, 

næstekærlighed og fornuft. 

12 Også i menneskelivet vil jeg få folk til at forstå, hvordan frugterne af deres såning er, ved at lade 

konsekvenserne af deres gerninger komme frem i lyset før eller senere som deres dommere. Efter denne 

dom vil alle søge mig, og så vil de opdage, at mit ord tilpasser sig mennesker i alle aldre og kulturer. For 

det guddommelige ord, Min lære, hører ikke til en bestemt epoke, fordi det er evigt. 

13 Min undervisning giver ånden styrke, så den overvinder alle prøvelser; antallet af disse prøvelser 

er indskrevet i ethvert væsens skæbne. Hvorfor vige tilbage for dem? Hvorfor fortvivle over for det bjerg, 

der rejser sig foran dine øjne? Ved du ikke, at når du har overvundet disse forhindringer, vil du nå det mål, 

du søger? 

14 Hvor meget svaghed ser jeg dog stadig i dit kød - en svaghed, som ofte får dig til at bespotte. Når 

naturens kræfter viser sig uhøflige, bander du; når en smerte rammer din krop, er du fortvivlet; når 

arbejdet tynger dig ned, mister du tålmodigheden; selv varmen og kulden gør dig vred, og nattens mørke 

indgyder dig frygt. Hvordan skulle I ikke fortvivle, når I lader jer lede af kødets krav, som fremkalder de 

lavere lidenskaber? Hvornår vil I endelig være Mine gode disciple, som vidner om sandheden i Min lære 

med deres kærlighedsgerninger? 

15 At være Kristi discipel betyder ikke, at man skal fjerne sig for langt fra det jordisk-materielle. Det 

betyder, at I skal adskille jer fra det dårlige og overflødige, men ikke vende jer bort fra jeres jordiske 

pligter og fornøjelser. Jeg ønsker ikke, at I skal være fanatikere eller slaver af det åndelige, mens I stadig 

er i kødet. Den gode Jesu discipel er den, der forstår at give Gud, hvad der tilhører Gud, og "kejseren", 

hvad der tilhører "kejseren". 

16 En vanskelig konfrontation venter Mit folk, for de vil møde et højt udviklingsniveau i folks ånd og 

intellekt på deres vej. Netop derfor ønsker jeg, at I skal udvikle jer i denne tid med min forkyndelse, så 

ingen kan narre jer. Hav absolut tillid til mit ord, idet du ved, at det indeholder mere visdom end de lærdes 

intellekt og viden, som ikke kan findes i alle bøger på jorden. 

17 Så kærlighed og fred utrætteligt; på denne måde vil du forberede din åndelige vej, og når døden 

pludselig nærmer sig dit legeme, og ånden allerede har tilbagelagt en stor del af sin vej, vil den så fuld af 

lykke se, hvor langt den er kommet med sine fortjenester i form af sine kærlighedsgerninger for sine 

medmennesker. 

18 Folk, indse, hvordan I, når I fordyber jer i Min lære, forlader gamle vaner og skikke, fordi I går ind 

i et nyt, renere og mere åndeligt liv. Det er en ny verden, der opstår fra bunden af dit hjerte. 

19 Hvor mange mysterier har mit ord ikke løst, og hvor mange fejlagtige fortolkninger har jeg ikke 

rettet. På samme måde skal I gå ind på verdens veje og forklare min lov til jeres medmennesker. Jeg siger 

til jer: I skal rejse bort, for ingen er profet i sit eget land; jeg måtte selv forlade Nazaret, hvor jeg boede 

dengang, for at finde troen der, hvor jeg blev betragtet som en fremmed, og hvor man ikke ville sige om 

mig: "Den mand, der kalder sig Guds søn, er søn af Maria og tømreren Josef." 

20 Jeg fortæller jer dette, fordi der blandt jer, som har modtaget mine åndelige gaver, også er dem, 

som selv deres forældre, deres børn eller deres brødre og søstre har tvivlet på. Blandt jer er der dem, der er 

blevet kaldt troldmænd, troldmænd, på grund af deres vidnesbyrd om min lære, ligesom jeg. Glem ikke 

disse ord, for nogle vil være nødt til at blive i deres hjemland, andre vil være nødt til at forlade det og også 

deres nation for at bære mit ord til andre folk. 
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21 Dette folk, der er blevet frugtbart af lidelser, har modtaget min sæd, og den er spiret; men tro ikke, 

at det kun er jer, der har dette lys. Hvis I tager Min lære med til andre nationer, vil I se, hvor hurtigt den 

vil spire og sprede sig. I disse lande vil I være profeter og budbringere, og derfor vil I finde tro. 

22 Mit lys spreder sig fra den ene ende af jorden til den anden og oplyser hele universet. Den 

guddommelige ånds lys er det sprog, der taler til alle væsener. I, som mennesker, modtager mit ord 

gennem menneskets intellekt. Til dem, I kalder engle, lader jeg Min stemme nå frem til dem i form af 

guddommelig inspiration; og i hver verden eller åndeligt hjem lader Jeg Mig selv blive hørt og gør Mig 

selv forståelig alt efter graden af udvikling hos dens indbyggere. 

23 Jeg ønsker at tale til jer, som jeg taler til englene - ikke fordi I har samme renhed som dem, men 

fordi jeg ønsker, at I skal nyde denne nåde og i stigende grad ligne disse væsener i deres majestæt. 

Dialogen fra ånd til ånd vil bringe alle væsener og alle verdener tættere sammen. Men I skal være parat til 

at forstå hinanden, og derfor giver jeg jer et enkelt sprog, et enkelt lys, en enkelt form for dialog: den 

sande kærlighed. 

24 Den åndelige kommunikations tidsalder er begyndt for jer. Vejen er lang, og der vil gå lang tid, før 

du ser denne gave nå sit højdepunkt, men fra de første skridt og ved hvert efterfølgende skridt vil du finde 

opmuntring til at fortsætte på vejen. 

25 Blev I ikke begejstrede over Min manifestation gennem den menneskelige stemme? Blev du ikke 

begejstret for tilstedeværelsen af den åndelige verden gennem din forstandsevne? For dette var de 

forberedende skridt til den åndelige dialog, som I vil opnå i det følgende. Og i de øjeblikke, hvor du søger 

Min stemme i din bøns stilhed, er den fred du føler og den inspiration du modtager ikke beroligende? 

26 I kender til de fredstider, der vil komme, fordi I har modtaget Min inspiration og Mine 

åbenbaringer; men der er nogle, der uden at have hørt Mig i denne tid drømmer og længes efter universel 

harmoni, uden at vide, om den vil komme til jer; det er forvarslen, der taler i dem. 

27 Selv videnskabsfolk har en forudanelse om udveksling af ideer gennem åndelige gaver, og det 

skyldes, at de i deres konstante forskning og indtrængen i menneskets indre har opdaget eksistensen af det 

væsen, der, selv om det tilhører en anden verden, lever i mennesket: sjælen. 

28 I dag siger jeg til jer alle: Gå med omtanke og forsigtigt på denne vej, så du ikke kommer på afveje 

den. Se og bed på din livsrejse, så du kan nå målet, og din lykke vil være meget stor, når Faderen taler, og 

hele det åndelige univers hører og forstår ham, og I forstår hinanden på samme måde. 

29 Jeg ønsker, at I i jeres hjerte skal føle jeres Faders kærlighed; denne kærlighed skinner ned på jer 

fra Min Ånd. Men da I endnu ikke har nået den sande åndelige enhed, taler jeg til jer gennem disse 

væsener i et klart og enkelt sprog, som alle forstår. Det er Min vilje at gøre Mit Ord kendt for jer i den 

største enkelhed, så I let kan opdage essensen af det og ikke fortabe jer i en forvirret strøm af ord, som for 

det meste er nytteløse. 

30 Rens jeres sind og rens jeres læber, så når I skal forklare Min Lære, så kommer der fra jeres læber 

en krystalklar strøm af Mit Ord, uden at jeres ord er blandet med storladne udtryk, der fratager det sin 

enkelhed og kraft. Hvis du skulle forklare Min åndelige lære i videnskabelige eller filosofiske termer, ville 

du ikke imponere verden, og dine medmennesker vil heller ikke forstå dig, og du vil heller ikke give en 

sand idé om, hvad Min lære er. Da jeg talte til verden i Jesus, brugte jeg ikke de lærdes, filosoffers eller 

videnskabsfolks sprog for at tale til jer om himmeriges rige. Jeg brugte de enkleste udtryk i jeres sprog, for 

det er dem, der bedst udtrykker de overnaturlige ting. Jeg brugte lignelser og henviste til de ting, som I 

kendte, for at I gennem dem skulle genkende betydningen af det åndelige liv. 

31 Sandelig, siger jeg jer, Jesus behøvede ikke at lære noget af mennesker, for så ville jeg ikke have 

været den guddommelige Mester, men menneskers discipel. Hvis nogen har sagt, at Kristus blev undervist 

af teologer, teosoffer eller vismænd, så taler han ikke sandt. For før Kristus og i den tid, han levede på 

jorden, var der ingen undervisning, der kunne have lært ham at komme til verden, leve og dø, som han 

gjorde. Men jeg siger jer også, at Himlens lære ikke kan læres fra verden, og at det, som Jesus lærte, var 

den sandhed, som gælder i Åndens evige rige. 

32 Ligesom menneskene er opsat på at komplicere det enkle, ønsker de også at opdage den 

guddommelige sammensætning og de iboende stoffer i den materielle natur i det guddommelige. Deres 

forbløffelse vil være stor, når de engang opdager, at det åndelige eller guddommelige uden substans og 

uden form er det hele, begyndelsen og enden, sandheden, det evige. 
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33 Mennesker har altid været for optaget af jordens herligheder til at tænke over vigtigheden af bøn 

og åndelig kontemplation af det, der ligger hinsides dette liv, så de kunne have opdaget deres egen essens. 

Den, der beder, taler med Faderen, og når han beder, får han straks svaret. Menneskers uvidenhed om det 

åndelige er en konsekvens af manglen på bøn. 

34 mennesker, da I på denne jord ikke var i stand til at fjerne Babylons sprogforvirring, da racerne 

ikke vidste, hvordan de skulle forenes eller elske, vil jeg forene Min Familie i det åndelige hjem. De 

stædige og forhærdede syndere vil komme foran mig i det åndelige, og når de modtager deres dom, vil 

deres oplysning og deres omvendelse være lige så stor, som deres synd var stor på jorden. 

35 Bed for dem, der forlader jer og begiver sig ud i det hinsides, for det lykkes ikke alle at finde 

vejen, ikke alle er i stand til at stige åndeligt op, og ikke alle opnår fred på kort tid. 

36 Nogle lever i det åndelige under det materielle livs tvang*, nogle lider af voldsom anger, andre er 

følelsesløse, begravet under jorden sammen med deres kroppe, og endnu andre kan ikke adskille sig fra 

deres kære, fra dem, der blev tilbage i verden, fordi sorg, egoisme og menneskelig uvidenhed holder dem 

tilbage, binder dem til materien og fratager dem fred, lys og fremgang. 
Det betyder, at disse afdødes sjæle stadig lever jordbundet i den vildfarelse, at de stadig er hjemme som 

mennesker i den materielle verden. 

37 Lad de sjæle, der stadig befinder sig i denne verden uden at den endnu ikke er deres; lad dem give 

afkald på de goder, de har besiddet og elsket i dette liv, så de kan hæve deres ånder til uendeligheden, hvor 

den sande arv venter på dem. 

38 bære ikke nag og tænk ikke mere på de onde gerninger fra dem, der er gået bort. Ønsker ikke, at de 

skal ligge på knæ for dig og konstant bede om tilgivelse. 

39 Hvor blind er menneskeheden dog! 

40 Kend jer selv og kend mig, så I kan lære at vandre på kærlighedens vej og gøre gerninger, der er 

mig værdige. Se, jeg ønsker, at I skal vide meget om mig, så I kan blive som jeres Fader. 

41 I må alle komme til mig, nogle tidligere, andre senere, men alle vil komme. Det kunne ikke være 

anderledes, da I alle er gnister af mit guddommelige lys, da I er en del af mig selv. Lær af mig at elske og 

tilgive og opfyld således det bud, der siger til jer: "Elsker hinanden". 

42 I ønsker, at jeg tilgiver jer til enhver tid, men I tager jer tid til at tilgive jeres medmennesker eller 

nægter at gøre det! Hvorfor ønsker du at gå til grunde i afgrunden, selv om du har så store evner i din ånd? 

Mit ord kommer i denne tid for at oplyse jeres sind. Du har søgt sandheden i bøger og har kun fundet 

underholdning for sindet, men ingen gavn for ånden, ingen næring eller opmuntring til at støtte dig i din 

svaghed eller i din udmattelse. 

43 Jeg giver jer ikke mit ord i en videnskabelig eller sproglig form, så I kan forstå det. Men i bunden 

af sin enkelhed rummer den store skatte af visdom og lys for mennesker. 

44 Eftersom I har søgt Mig så meget, og jeres hjerte har ventet på Mig, er Jeg nu her for at opfylde 

Mit løfte om at vende tilbage til jer og besvare jeres ivrige ønske om at høre Mig. 

45 Min Guddommelige Ånd følger dig overalt på verdens veje, som om den var skyggen af din krop. 

Jeg lod dig opleve glæder og sorger, jeg ville have, at du skulle opleve kamp og fred, at du skulle prøve at 

vide alting. Men der var noget, som I forgæves søgte i denne verden uden at kunne finde det, for dette kan 

kun findes hos mig: Min visdom. Derfor følte din ånd, da den hørte mig, at den endelig havde fundet det, 

den søgte: sandheden. 

46 Ja, folkens, jeg er jeres begyndelse og jeres ende, jeg er alfa og omega, selv om jeg endnu ikke 

deler med jer eller afslører alle de lektioner, som jeg stadig holder klar til jeres ånd, og som I først vil 

opleve, når I allerede er meget langt væk fra denne verden. Jeg vil afsløre mange nye lektioner for jer i 

denne tid, men jeg vil give jer det, som I er i stand til at besidde, uden at I skal overtage jeres storhed eller 

vise jer frem for folk med stolt overlegenhed. I ved, at den, der er forfængelig med sine værker, ødelægger 

dem netop ved denne forfængelighed. Derfor har jeg lært jer at arbejde i stilhed, så at jeres gerninger bærer 

kærlighedens frugt. 

47 Afvis smiger, for det er et våben, der vil ødelægge dine ædle følelser. Det er et sværd, der kan 

dræbe den tro, som jeg har tændt i jeres hjerter. 

48 Hvordan kan du tillade, at folk ødelægger det alter, som du har i dit indre? 
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49 Jeg ved, at der er sket store gerninger i dette folks skød, men det er nok for mig at vide det, selv 

om jeres navne er ukendte i verden. 

50 Jeg alene kender dine værkers sande værdi eller værdighed, for du kan ikke selv bedømme dem. 

Nogle gange vil et lille værk virke meget stort for dig, og andre gange vil du ikke engang være klar over, 

at deres fortjeneste er nået til Mig. 

51 Bliv stærk i ydmyghed, i menneskelig værdighed, og I vil ikke gå til grunde. Jeg har givet jer 

våbnene til at gøre det. Kæmp, og du vil ikke tabe et eneste slag. Den laurbær, der vil pryde din pande, vil 

være et kys af din Faders kærlighed. 

52 I må ikke falde tilbage i sløvhed, efter at I har befriet jer fra den. Vær ikke som de vantro jomfruer, 

der ikke vidste, hvordan de skulle vente på brudgommen med brændende lamper. For hvis din tidligere 

opvågning var bitter, vil den næste ikke være sammenlignelig. 

53 Vogt jeres arv, så er der ingen, der kan tage den fra jer, for mennesket har ikke magt til at stjæle 

åndens gaver. 

54 Folk, det er korte øjeblikke af mit nærvær blandt jer, når jeg giver jer min undervisning gennem 

dette ord. Men før jeg går bort, vil jeg efterlade jer min lære som en skat, som en arv af sandhed og 

kærlighed, så når I føler jer meget små i forhold til menneskeheden på grund af jeres materielle fattigdom 

og magelighed, vil erkendelsen af, at I har en arv af uendelig åndelig værdi, opmuntre jer til at løfte jeres 

ansigt uden generthed og åbne jeres læber uden at være generte for at videregive mit ord. Det er den eneste 

storhed, som Min Vilje ønsker, at du skal have: åndens storhed. 

55 Hvis bare du forstod, at mange mennesker, som du ser elendige - nogle er blinde, andre spedalske, 

andre sulter - ofte har mere lys og modenhed i deres ånd end nogle, der praler af sundhed, magt og 

lærdom! Derfor skal du ikke stræbe efter guld, hæder eller hjem. Stræb efter fred, sundhed og dyder. 

56 I mine høje råd er det forudset, at I skal være ledere og rådgivere for mennesker. Arbejd på jer 

selv, så I kan blive værdige til at bringe Faderens sæd til menneskers hjerter. De mægtige "træer" vil vokse 

i antal; fra dem vil jeg skære grene af, som mine arbejdere vil bringe til de provinser, hvor mine børn 

længe har længtes efter at høre mit ord. 

Min undervisning er detaljeret, fordi de mange mennesker beder mig om at tale til dem, give dem 

forklaringer, få dem til at glemme verdens lidelser og elendighed; og således bliver jeg blandt dem i 

længere tid, uden at de mærker, at tiden går, eller at de bliver trætte. Kun på denne måde vil du endelig 

gøre Min lære til din egen og forstå og gennemskue dens betydning. 

57 Hvor herligt vil det ikke være, når disse skarer her i deres enkelhed og ydmyghed vil gå ud for at 

bære denne tidstids gode nyheder, så fulde af ånd og moral! I skal minde fædrene, som har gjort sig til 

dommere over deres børn, om at tilgive dem og elske dem; mødrene, som har fornægtet deres børn og 

nægtet dem deres barm, skal opfordres til at brede deres arme ud og presse deres børn til deres hjerte, så de 

også kan elske; og børnene skal I formane til ikke at rejse sig mod deres forældre, som de skal værdsætte, 

fordi forældrene tager min plads på jorden. Hvordan kan sjælen udvikle sig opad uden retfærdighed? 

58 I morgen skal du undervise og bekræfte dine ord med handling. Men allerede nu skal I give jeres 

liv en højere moral, genoprette jeres hjem og forene jeres familier. Lad faderen gå ud og lede efter sit barn, 

der er flygtet fra sit hjem, og lad børnene vende tilbage til den, der forlod dem. Lad hustruen vende tilbage 

til sin ægtefælle, og lad den mand, der har forsømt sine pligter, opsøge sin ægtefælle, og lad dem bygge en 

ny og bedre tilværelse. 

59 I dag forstår I bedre end nogensinde før jeres ansvar over for Min retfærdighed, I fædre og mødre! 

For de væsener, som I kalder børn af jeres blod, er sjæle, som I er ansvarlige for over for mig. 

60 Jeg ønsker, at jeres hjertes fællesskab skal være den have, hvor disse roser og liljer blomstrer. Før 

folket til at høre mit ord, før dem til den festmiddag, som jeg selv vil sætte for dem. Sandelig, siger jeg jer, 

de skal gå styrket bort, efter at de har spist det sande livs brød og drukket min nådes vin. 

61 Den, der spiser af dette brød, skal aldrig mere være sulten. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 107  
1 Bevar Mit Faderlige Ord i jeres hjerter, så det kan være som et lysende fyrtårn i jeres inderste 

væsen. Derfra skal det lede dine tanker, ord og gerninger, og dette lys vil leve i din sjæl, selv når din 

kropslige skal dør. 

Det er den tid, hvor folk vågner op til åndens skønhed, hvor de bliver interesserede i det evige og 

spørger sig selv: "Hvordan vil det liv, der venter os efter døden, være?" Hvem har ikke spekuleret på - 

hvor vantro han end måtte være - om der ikke er noget i ham, som overlever den kropslige materie? 

Sandelig, siger jeg jer, der er ingen, som ikke aner dette mysterium, og som ikke et øjeblik har tænkt over 

det uudgrundelige. Nogle stiller spørgsmål om mysteriet om det åndelige liv, som synes fjernt og alligevel 

er lige foran dine øjne; andre er forvirrede over det, og endnu andre benægter det. Nogle taler, fordi de 

tror, at de ved alt, andre tier og venter; men hvor få er de, der virkelig ved noget om det hinsides. 

2 Ligesom Jesusbarnet, der stillede lovlærerne spørgsmål, som de ikke kunne svare ham på, viser 

Min Guddommelige Ånd sig usynligt i denne tid hos teologerne, filosofferne, dem, der roder rundt i det 

ukendte, og til Mine spørgsmål om det åndelige liv - hvis de ikke tier, svarer de forkert. De, der ved noget 

om, hvad Min skjulte visdom rummer, er de ydmyge, de, der lever et åndeligt liv. Alligevel falder mit lys 

som dug uophørligt ned på hvert eneste af sindets organer som et budskab, der afslører min sandhed for 

det. Hvis jeg spurgte dem, der hævder at have Min Lov og Min Lære, hvilke af Mine profetier der er gået i 

opfyldelse, og hvilke der ikke er, ville de heller ikke svare Mig tilfredsstillende. 

3 Det er den tid, hvor den inkarnerede og den ikke længere inkarnerede ånd søger hinanden og 

kommer tættere på hinanden. Afgrunden mellem de to begynder at forsvinde. Og når ånderne i alle 

verdener er i stand til at nærme sig hinanden i sand kærlighed, vil det betyde en forherligelse af Faderen i 

alle væsener. 

I dag er menneskers uvidenhed stadig årsag til min smerte. Åh, hvis bare du i stedet for at sørge over 

dine elskede, kunne høre deres stemmer i dit hjertes dybeste dyb! I stedet for sorg, som er mørke, ville der 

være lys i stedet for sorg! Derfor sagde jeg engang til dig: "Lad de døde begrave deres døde." Jeg spørger 

dig: "Har du døde?" - Det, der er dødt, eksisterer ikke længere. Men hvis de sjæle, som I anbefaler mig, 

eksisterer, er det fordi de er levende. Hvor mange af jer vil gerne have dem blandt jer, som I har set gå bort 

uden at ville forstå, at deres længsel er, at I skal være sammen med dem i det hinsides! Det, som I kalder 

"døden", adskiller tilsyneladende dem, der går over, fra dem, der bliver her. Men et evigt bånd forener 

dem: det åndelige broderskab. 

4 I evigheden vil den åndelige familie blive genforenet, som består af Faderen og hans børn. Da 

Babel-frøet på denne jord stadig bærer sine frugter af uenighed blandt Guds børn, vil jeg forene min 

familie i det hinsides. Ingen vil mangle, og i mange tilfælde vil de største syndere være de første til at 

ankomme (i Mit Rige), fordi deres omvendelse og fornyelse vil rense dem og bringe dem hurtigere til Mig. 

Men I må vide, at mange sjæle lever blandt jer i en tilstand af forvirring, andre opfylder sørgelige 

forsoningspligter. Blandt dem er også dem, som du kalder dine slægtninge. Hvordan kan du få dem til at se 

lyset og befri sig fra deres lænker? Hvordan kan du hjælpe dem med at rejse sig? Ved at bede for dem, så 

denne bøn kan være den åndelige stemme, der vækker dem, oplyser dem og fører dem til Mig. Husk dem 

med kærlighed, og jeres bønner vil være som en balsam på deres lidelser. Lad dem vide, at du lever i min 

lov, så dit eksempel og din indflydelse vil hjælpe dem. Men tænk ikke kun på dem, som du har fået noget 

gavn af; tænk også på dem, som er usynligt omkring dig, og som du ikke kendte på jorden. Det er smukt at 

være taknemmelig, men det er mere fortjenstfuldt i mine øjne, hvis du giver uden at have modtaget noget 

først. Men hvis du er i stand til at huske og tilgive den, der har såret dig uden nag, har du taget din Mester 

som et eksempel, og din tilgivelse, som er et udtryk for kærlighed, vil bringe frelse til den, som du giver 

den. 

5 Faderen trænger ind i det inderste af jeres hjerte og siger til jer: Kend jer selv, og I vil kende jeres 

medmennesker. Bedøm jer selv, før I dømmer jeres næste. Tag mig som dit eksempel og følg i mine 

fodspor. 

6 Du beder mig altid om tilgivelse for dine overtrædelser uden at have tilgivet dem, der har gjort dig 

ondt. 
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7 I lang tid har I søgt efter sandhedens lys på de måder og i bøgerne (i verden) uden at finde sand 

åndelig næring, men kun en forfriskning for sindet. I dag har I min sandhed, som taler til jer om sandt liv. 

8 Du kom ind i fattigdommen på disse mødesteder, og da du hørte dette enkle ord i dem - for dets 

udtryk er hverken udvalgt eller videnskabeligt - følte du følelser i din sjæl, og den indså, at den var vidne 

til en guddommelig åbenbaring. Jeg så din længsel efter lys og gav dig mulighed for at se det, du længtes 

efter. Jeg fik dig til at gå på alle stier, så du endelig kunne finde sandheden på denne. 

9 Bag den enkelhed og ubemærkethed, hvormed jeg taler til jer, ligger viden om alle ting. Gå til 

bunds i ordet, og du vil opdage, at dets essens er alfa og omega, begyndelsen og slutningen på alt, hvad der 

er skabt. 

10 Jeg vil kun give dig mange lærdomme, når du er i mit kongerige. I vil ikke kende dem nu, lige så 

lidt som I vil kende den høje belønning, I fortjener for åndens evige lykke. Der skal være en absolut 

uselviskhed i dig, for at dine fortjenester kan være sande. I må ikke fortælle om de gode gerninger, I gør, 

for så ville I fratage dem den fortjeneste, som de kunne have. Jeg alene kender den store eller lille værdi af 

dine værker, det er mig, der skal bedømme dem. Hvorfor ønsker du, at folk skal rose dig for deres skyld? 

Forfængelighed fordærver mennesker og pletter sjælen. 

11 Når du kommer til mig en dag, vil jeg give dig en krone, der ikke er lavet af torne, som dem du 

trykkede på Jesu tindinger. 

Hver enkelt har en plads i det materielle univers, som Faderen har forberedt til ham, og som han skal 

vogte og forsvare for at tjene en anden plads i kærlighed til sin Herre. 

12 Jeg har forberedt jer, for tidspunktet for min afrejse nærmer sig allerede. Men først vil jeg give dig 

min instruktion som en skat. Stræb ikke efter guld, og hav ikke lyst til prægtige boliger. Nogle, der er 

dækket af spedalskhed eller som vandrer på jorden som elendige, bærer en skat i deres sjæl. 

13 Nu siger jeg til jer: Forbered jer, for i år vil "træerne" blive mangedoblet i de provinser, hvor de 

har ventet så længe på mit ord. 

14 De inkarnerede sjæle har ikke været i stand til at forenes på grund af raceforskellene; derfor vil jeg 

tage mange fra jorden, og i det hinsides vil jeg danne en familie af dem, og hvis deres fordærv var stort, vil 

deres åndelige klarsyn og deres omvendelse efterfølgende være stor. 

15 Bed for de forvirrede sjæle, for de jordbundne, for dem i jorden, der endnu ikke er i stand til at 

løsrive sig fra deres kroppe, for dem, der lider og græder på grund af den uforståelige sorg, der opretholdes 

på jorden for deres skyld. Og tilgiv også dem, og døm ikke mere dem, som har sået ondt i jeres hjerter. 

Hvis dine øjne kunne se dem knæle ned og bede om tilgivelse, ville du ikke være så uretfærdig over for 

dem. Hjælp dem til at svæve ind i uendeligheden, løft dem op gennem din kærlige erindring, forstå, at de 

ikke længere hører til i denne verden. 

16 Jeg siger jer igen: Enhver, der smager af mit ords vand, vil aldrig mere føle tørst. 

17 Disciple, jeg ønsker, at jeres hjertes dyder skal være de klæder, der dækker jeres sjæls nøgenhed. 

Således taler trøsterånden til jer, som blev lovet i den anden æra. 

18 Faderen kendte allerede den smerte og de prøvelser, der ville ramme menneskeheden, og den grad 

af fordærv, som mennesker ville nå. Trøstens komme betyder for jer frigivelsen af det sjette segl, det vil 

sige begyndelsen på et nyt stadium i menneskehedens udvikling. Fra det tidspunkt er en guddommelig 

dom gældende for alle mennesker; ethvert liv, ethvert arbejde, ethvert skridt vil blive strengt dømt. Det er 

enden på en tidsalder, ikke slutningen på livet. 

19 Det er afslutningen på syndens tider, og det er nødvendigt, at hele indholdet af dette sjette segl i 

Guds Bog bliver hældt ud over sjælene og vækker dem fra deres sløvhed, så mennesket kan rejse sig og 

opleve sin sjæls harmoni med hele skabningen og forberede sig på den tid, hvor det syvende segl gennem 

Lammet vil blive løst, hvilket vil bringe de sidste gæringer af Smertens Kalk, men også Sandhedens, 

Kærlighedens og den guddommelige Retfærdigheds triumf. 

20 Når det syvende segl er lukket sammen med de seks andre, vil også denne bog være lukket, som 

har været Guds dom over menneskers gerninger, fra det første til det sidste. Så vil Herren åbne en ny, 

uskreven bog og skrive de dødes opstandelse, de undertryktes befrielse, syndernes genfødsel og det godes 

sejr over det onde ind i den. 

21 Hvis du studerer Johannes' Åbenbaring med de syv segl, vil du kun støde på synd, urenhed og 

korruption i verdens nationer. Der vil du finde historien om dine krige, alle de ulykker og trængsler, som 
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mennesker har lidt på grund af deres utroskab og svaghed, og også den dom, der er fulgt efter hver eneste 

af dine gerninger. 

22 Kristus var (kun) nået midt på livets vej, men gennem sit offer, gennem sit perfekte eksempel, 

reddede han dig fra døden. Hans blod var kærlighedens dom, hvormed han bragte frelse til de fortabte og 

gav dem guddommelig tilgivelse som med et livsopvækkende kys. Korset var den nøgle, hvormed han 

åbnede evighedens porte for sjæle efter den store kamp. 

23 Det er "Lammet", som profeten så åbne bogrullen og løsne seglene, den eneste, der er værdig i 

himlen og på jorden til at åbne denne bog; for kun hans kærlighed kan besejre dit had, hans mildhed 

ødelægge dit fjendskab, og hans lys fjerne dit mørke. Hvem kunne undgå denne dom? Hvem kunne 

undslippe denne bog og ophøre med at eksistere? Ingen vil kunne skjule sig for mig, o folk! Indse, at i 

disse tider, hvor denne dom kan mærkes selv i den luft, du indånder, mangler du ikke guddommelig trøst. 

Guds kærligheds kappe bliver synlig i jeres liv, og dens stemme søger at blive hørt af alle hjerter. 

24 Det er Sandhedens Ånd, der stiger ned for at løse mysterier og åbenbare dig den viden, der er 

nødvendig for at nyde det sande liv. Det er den guddommelige trøst, der strømmer ned over jeres lidelser 

for at vidne om, at den guddommelige dom ikke er straf eller hævn, men en kærlighedsdom, der bringer 

jer til lys, fred og lyksalighed. 

25 Jeg kan ikke finde et eneste ubeboet hjerte, hvor jeg kan bo, alle er fortabt til verden. Men hvor 

fortjent er han ikke i mine øjne, som - efter at have overvundet sin smerte - er i stand til at velsigne min 

vilje. 

26 Hvad ville der ske med dig, hvis du ikke havde troens trøst midt i dine trængsler? Indse, hvordan 

denne tro får dig til at føle Mit nærvær meget tæt på dig, og at du, nu hvor du er tæt på Mig, er fyldt med 

styrke og håb. Fortsæt med at sætte din tillid til mig, så jeg vil give dig al den trøst, som jeg har i vente til 

dig. 

27 Hvor er det behageligt for Mig, når jeg føler, at jeg finder tro og bliver respekteret i Min vilje. 

Hvor tilfredsstillende er det ikke for Min Ånd, når jeg ser, at I stoler på jeres Fader, at I ved, hvordan I skal 

vente, at I ikke er i stand til at frafalde mig, selv om prøvelsernes alvor til tider gør jer deprimerede. Til 

dette siger jeg til jer: De har vist sig værdige til at modtage mine ydelser, fordi de har gjort sig fortjent til 

besøgsbesøg. 

28 Stål din ånd i livets store kampe, ligesom Israels folk blev stålsat i ørkenen. Ved du, hvor stor 

ørkenen er, som ikke synes at have nogen ende, med en nådesløs sol og brændende sand? Ved I, hvad 

ensomheden og stilheden er, og at det er nødvendigt at holde vagt om natten, fordi fjenderne ligger på lur? 

Jeg siger jer sandelig, at det var i ørkenen, at folk forstod det store i at tro på Gud og lære at elske ham. 

Hvad kunne dette folk forvente af ørkenen? Og alligevel havde de alt: brød, vand, et hjem at hvile i, en 

oase og et fristed, hvor de kunne løfte deres sjæle i taknemmelighed til deres Fader og Skaber. 

29 Da Israel kom ind i det forjættede land, var det et styrket, renset og entusiastisk folk. Hvor sødt 

syntes det ikke at være for dem, at landet åbnede sit skød for at modtage den Søn, som havde søgt det med 

så megen tro og udholdenhed og endelig fundet det. 

30 I er også et folk, og det liv, I gennemlever, er en afspejling af ørkenen. Derfor siger jeg til jer, at I 

skal tage dette folks tro som forbillede, så I kan opleve mine mirakler på jeres vej. Disse mirakler vil være 

det vand, der strømmer fra klipperne, eller den manna, som vindene bringer. 

31 Pagtens ark var for dette folk den lysende fakkel, der oplyste deres vej. Men I må ikke glemme, at 

der i jeres hjerte er en helligdom, hvor I kan bede for at klæde jer med Min styrke og høre jeres Faders 

kærlige stemme. Jeg er din Læge; søg Mig ved alle lejligheder, der opstår i dit liv, og du vil høre Min 

stemme og vil se Mit nærvær, Min kærlighed og Min trøst manifesteret. 

32 Trøst dig med tanken om, at min barmhjertighed vil kompensere dig for alle dine lidelser i livet, 

når du kommer til det åndelige livs skød. Dette nye land, som jeg har lovet din ånd, kan du forestille dig, 

hvordan dets lyksaligheder vil være, dets frugter, dets vidundere og fuldkommenheder? 

33 Hvis Israels ankomst til sit fædreland var en drøm efter at have vandret gennem ørkenen, hvor 

herligt vil det så ikke være for jeres ånd at komme ind i lysets rige efter en lang pilgrimsrejse. Forstå 

derfor, at selv den mindste af jeres lidelser er en torn eller en sten i den ørken, som I skal igennem, så I kan 

vise tålmodighed i prøvelserne og forståelse for jeres skæbne. 
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34 I er alle kommet til en korsvej i jeres liv, hvor I har spurgt jer selv: "Hvor skal jeg hen?" Nogle 

gange har du stået ved en skillevej, hvor du har oplevet skuffelse; andre gange har det været, når du har 

opnået noget, som du var ivrig efter at opnå, og da du så havde opnået det, indså du, at dette ikke kunne 

være formålet med dit liv, at det må være noget større, ædlere og smukkere, der udgør åndens mål. 

35 Denne livskrise er hård, timen er bitter, og den kamp, der raser i dit indre, er frygtelig. Men jeg 

siger til jer: Salige er de, der forbliver faste i deres tro under denne prøvelse, for de vil komme helskindet 

ud og sige: "Jeg har set lyset, jeg kender vejen, Herrens stemme kalder mig". 

36 Sandelig, siger jeg jer, I er som strømme, der undertiden afviger fra deres flodleje, men som til 

sidst løber ud i havet, som er deres mål. 

37 Gennemdrøft mit ord, disciple, og I vil erfare, at det opklarer de mysterier, som I ikke kunne forstå. 

Jeg giver dig fortolkningen af dem, så du ikke bliver offer for fejl eller fejltagelser. Engang lovede jeg jer 

at sende Sandhedens Ånd for at forklare jer alt det, som var et mysterium for jer: denne Ånd er mig. Fra 

hvem kan sandheden komme, hvis ikke fra mig? Lysets tid er kommet, I er begyndt at forstå alting, og 

efterhånden som jeres forståelse med Min Ånd bliver fuldendt, vil den viden, I får, vokse, og det lys, I 

modtager, vil vokse. 

38 Din ånd levede undertrykt af kødet; men timen for dens frigørelse er kommet, og i takt med at dens 

flugt når større højder, vil du opdage større undere. Dit hjerte var en slave af verden, men da det havde 

frigjort sig fra disse lænker, forstod det, hvad det skulle elske, og det forstod også, hvilke lidenskaber det 

skulle adskille sig fra. 

39 I glæder jer ved tanken om det skridt, I har taget, men I skjuler denne glæde i jeres hjerter af frygt 

for, at verden vil berøve jer den med sin kritik og sine domme. I er stadig bange, men jeg siger jer, at der 

vil komme en tid, hvor intet og ingen vil skræmme jer, hvor I vil føle en dyb tilfredshed med at kalde jer 

"Helligåndens disciple" i stedet for at skamme jer, som det er sket for jer, som om I var blevet taget eller 

overrasket i en synd. 

40 I er brødre og søstre til de kristne, der gemte sig i Roms katakomber; men glem ikke, at disse 

skarer, da de kom ud af mørket og ind i lyset, gjorde det for at bringe lys til den vantro verden og forbløffe 

menneskene med deres tro. De var regnen på den guddommelige sæd, som Mesteren havde sået. Senere 

ville de hedenske og syndige nationer, der blev omvendt af disse vidnesbyrd, klamre sig til Min 

kærligheds kors som skibbrudne i søgen efter det frelsende fyrtårn. 

41 I skarer, som har hørt mig - hvornår vil I komme ud af jeres afsondrethed og mørke? Forsinker du 

bevidst din forberedelse af frygt for konfrontationen? Sandelig, siger jeg jer, kun den frygter, der ikke har 

forberedt sig åndeligt; for den, der kender mit ord og elsker sin Herre og sin næste, har intet at frygte, og i 

stedet for at undgå mennesker søger han at møde dem for at dele det, han har modtaget, med dem. Efter at 

have studeret og udforsket Min lære, bruger han den til noget. 

42 Israels folk, I bor i denne dal på jorden i en forsoningstid. Jeg viser jer den smalle vej, som min lov 

udstikker, så I kan blive rene på den og blive en del af det folk, som jeg har undervist. 

43 Jeg har givet jer Mit Ord i denne tid, så I kan kende Mine ordrer og få endnu en manifestation af 

jeres Faders kærlighed. Tvivl ikke på mig og frygt intet fra mig, jeg ønsker ikke at dominere dig med 

magt. Hvis I ønsker at følge mig, må I kende essensen af min undervisning, som er den samme som den, 

jeg bragte jer i den anden æra. Så vil du forstå alt det, som dette kald til dig betyder for din ånd. Hvis I 

ikke accepterer den, vil der komme andre sjæle, som elsker at modtage mig, og jeg vil give dem den nåde, 

som I afviser. 

44 Jeg har altid sagt til jer: "Mange er kaldede, men kun få hører til de udvalgte." Men det er ikke 

mig, der udmærker eller giver privilegier - det er jer selv, der fortjener retten til at modtage dette navn. 

45 De, der følger mig, er kaldet til at være dem, der spreder min lære, som skal bringe trøst og frelse 

til menneskeheden. Salige er de, der, da de hørte denne stemme for første gang, følte, at tomheden i deres 

hjerte blev fyldt, og som genoprettede deres svage kropslige skal, der var ved at bryde sammen, fordi de 

modtog den styrkelse og den vækkelse, jeg har givet jer. Jeg inviterer jer til at tage jeres kors op og 

gentage disse ord for jer: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet." 

46 Hvor længe har du ikke vandret på jorden, og hvor mange tårer har du ikke udgydt uden at nå dit 

mål! Jeg har ladet dig vandre rundt og smage på forskellige frugter, så du endelig kan genkende mig. Jeg 

har været med dig på alle dine veje. Den stemme, som du har hørt, og som siger, at du skal bede, er min 



U 107 

143 

stemme. Den omsorgsfulde kærlighed, der har styret dine skridt, er min. Men jeg ønsker, at I skal tænke 

over jeres skæbne og tænke på jeres skæbne, så I følger i mine fodspor på jorden. 

47 Til jer, som jeg har samlet i ydmyge bedehuse, har jeg ikke talt som en dommer, skønt jeg sandelig 

siger jer, at jeg skal dømme jer endnu. Men jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I altid søger mig som Fader, så 

I, når min manifestation i denne form er slut, vil huske, at mit ord aldrig har såret jeres hjerte, og at jeg kun 

har bevæget jer indvendigt ved at appellere til jeres følsomhed og bearbejde jeres hjerter med den fineste 

mejsel, som er mit ord, og at min undervisning har fjernet jer fra jeres kedelige og verdslige tilværelse, 

fordi I har fundet den sande vej til frelse. 

48 Tag mine anvisninger til dig, og du vil ikke snuble; smerte vil ikke skåne dig, men den vil ikke få 

dig til at fortvivle. Du vil få styrke i prøvelsens dage og vil finde indre fred, selv når du går igennem en 

sorgfuld krise i livet, og til sidst vil din kropslige skal overgive sig og synke villigt ned i jorden. Din sjæl 

vil rejse sig og møde mig i "rettens domstol", hvor jeg skal dømme den. I vil dog ikke komme for en 

frygtelig dommer, men for en forstående og kærlig Fader, som vil rose jeres gode gerninger og gøre det 

klart for jer, hvad der er uværdigt at komme for ham, og derfor må I stadig rense jer selv. 

49 I vil ikke kunne sige, at I ikke har adlydt loven, fordi I ikke har haft lys, for jeg har udgydt det i 

stride strømme over enhver ånd. Jeg beder jer ikke om at være som Mine værker fra den anden æra, men 

blot om at tage dem som eksempel. De kommende generationer vil gøre fremskridt i opfyldelsen af Min 

Kærlighedslov, og således vil menneskeheden gå videre fra generation til generation på sin vej mod 

fuldkommenhed. I er i øjeblikket ved at lægge fundamentet for den perfekte forening med mig, og jeres 

børn vil fortsætte jeres arbejde. 

50 Hvis I bliver dømt for min lære, så fortvivl ikke på grund af denne dom, og skammer jer ikke over 

at være mine disciple. Husk dem, der fulgte mig i den anden æra, og lad jer opmuntre af deres eksempel. 

51 Mit arbejde vil støtte dig i prøvelserne. Tilgiv enhver overtrædelse, og når du er blevet dømt og 

dækket af skam, vil jeg give dig bevis for din uskyld og retfærdighed. Tag disse prøvelser som en 

mulighed, som jeg giver jer for at gøre jer genkendelige for mennesker som mine disciple. 

52 Søg det evige liv, og du vil finde fred i det; lad dine medmennesker dømme dig uretfærdigt. De 

tider med forfølgelse, som jeg har bebudet jer, vil komme, og til den tid må I allerede nu være stærke og 

stole på mig. Og når der er mangel på brød, og I bliver nægtet arbejde, så frygt ikke, I skal ikke sulte. 

Bed og arbejd for dine medmenneskers frelse. Så vil du opleve, at det åndelige ideal nærer dig, og du vil 

forstå de ord, som jeg sagde til dig: "Mennesket lever ikke af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra 

Gud". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 108  
1 Salige er I, som kommer fra Israels stammer - min stemme har kaldt jer. Jeg er i øjeblikket ved 

åndeligt at forene mit folk, som var spredt, og opfylder dermed mit løfte om at mærke dem med mit lys og 

give dem deres arv. Jeg har søgt den, for den tid vil komme, hvor denne undervisning vil blive overdraget 

til den, og hver discipel vil være nødt til at opsøge sine medmennesker og gøre mit budskab kendt for dem. 

Men først når broderskab, enhed og fred hersker i Mit folks hjerte, vil de føle Mit nærvær fuldt ud i deres 

ånd. 

2 Studér mit ord, og dets essens vil få dig til at forstå, at du allerede er meget tæt på åndelig 

frigørelse. 

3 Ved mesterens stemme blev din ånd fyldt med mod, og du rejste dig og overvandt alle de 

forhindringer, der stod i vejen for dig og gjorde din livsbane vanskelig. Min stemme opmuntrer jer til at 

forblive standhaftige i kampen, så I snart ikke længere vil være verdens slaver, men blive mine disciple og 

tjenere. Vågn og bed, så du ikke igen falder i fangenskab. Indse, at jeg er kommet for at gøre dig fri 

gennem lyset af mine åbenbaringer, som lover dig et nyt liv. Det har altid været min vilje, at mit folk skal 

være stort og stærkt, ikke for at ydmyge sine medmennesker, men for at være et bolværk og en leder for 

nationerne på det åndelige og på alle andre områder. 

4 Har dette folk været trofast mod mine anvisninger? Nej, den har ikke været stærk, og derfor har 

dens fjender altid gjort den til slave eller frarøvet den dens arv. 

5 Elskede mennesker, Mit Ord vækker jer i denne tid, fordi I indser, at kun Jeg kan tale til jer på 

denne måde, at kun Jeg kan tilbyde jer frelse og lade jer høre Min tilgivelsens stemme. Således giver jeg 

din ånd den arv tilbage, som blev tilbageholdt. 

6 Når jeg fortæller jer, at denne tid er jeres åndelige befrielse, er det fordi de guder, som menneskene 

har skabt for sig selv, falder en efter en. Doktriner, videnskaber, teorier og ønsket om magt - alt dette 

bliver nu ramt af Min retfærdighed. Jeg foreslår menneskeheden et nyt liv og åbenbarer den en ny 

videnskab, den guddommelige videnskab, for sandelig siger jeg jer, at det, som menneskene udråber, og 

som fylder nogle med forfængelighed og andre med forundring, stadig langt fra overgår det jordiske 

menneske. Jeg vil derimod give dig et lys, som vil oplyse din ånd, og så vil du med rette undre dig over 

det, du vil få at vide. Det vil ske, når dit hjerte og din hjerne lærer at lytte til samvittighedens stemme og er 

villige til at underkaste sig dens opfordringer. Derfor vil menneskene ikke kunne sige (senere), at jeg har 

modsat mig den videnskabelige udvikling, for jeg har tilladt dem at passe videnskabens træ, indtil de ser 

det bære frugt og lærer dets smag at kende. Men alt menneskeligt har en grænse, og menneskets intellekt 

har også en "indtil videre og ikke længere". Ikke desto mindre - når menneskets videnskab vil sætte sig 

selv åndelige mål og har renset sig selv for ethvert egoistisk formål, vil jeg stille den til rådighed for 

menneskeheden som et middel til åndeligt fremskridt. Så vil naturen åbne sit skatkammer, afsløre sine 

hemmeligheder og afsløre ukendte kræfter og riger for menneskene, og så vil din videnskab ikke have 

nogen grænser for sin forvandling til en ædel og god sag. 

7 Dette lys er stadig en lukket bog, som menneskene ikke har været i stand til at se, og det er derfor, 

jeg fortæller jer, at fremtidens videnskab vil gøre større fremskridt end det, I har opnået i dag. Men det vil 

ikke ske gennem sindet, men gennem ånden. 

8 Jeg har fortalt jer, at jeg har fundet jer slaver af materialismen; men jeg er kommet for at befri jer 

fra disse lænker. 

9 Før jeg gav mig selv til kende, kom Elias til jer, som I kaldte Ildprofeten. Han vil bryde dine 

lænker med strålen fra sit nærvær og forberede dig til et bedre liv. Elias, profeten, budbringeren, 

forløberen og den åndelige hyrde, vil endnu en gang afsløre falskheden i de afguder og idoler, som 

menneskene har skabt. Foran det usynlige alter vil han påkalde min magt, og endnu en gang vil min 

retfærdigheds stråle komme ned for at ødelægge hedenskabet og menneskers ondskab. Elias er på dette 

tidspunkt som en lysende stjerne, der er dukket op fra uendeligheden og har forberedt det menneskelige 

forståelsesorgan på Guddommens samtale med mennesket. Det var hans stemme, der først blev hørt på 

denne måde, for han er min pioner. 

10 Samtidig med at menneskeheden er blevet mangedoblet, er dens synd også blevet mangedoblet. 

Der er ingen mangel på byer som Sodoma og Gomorra i verden, hvis forbrydelser giver genlyd i hele 
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verden og forgifter hjerterne. Der er ikke engang spor tilbage af disse syndige byer, og alligevel var deres 

indbyggere ikke hykleriske, for de syndede i fuld offentlighed. Men denne menneskehed i dag, som 

gemmer sig i mørket for at hengive sig til sine lidenskaber og derefter foregiver retfærdighed og renhed, 

vil få en strengere dom end Sodoma. 

11 Det er den usunde arv fra alle tidligere generationer, hvis afhængighed, laster og sygdomme bærer 

deres frugt i denne tid. Det er det onde træ, der er vokset i menneskers hjerter - et træ, der er blevet 

frugtbart af synder, og hvis frugter fortsætter med at friste kvinder og mænd og nedbryder nye hjerter fra 

dag til dag. 

12 Under dette træ ligger mænd og kvinder i skyggen af dette træ uden styrke til at frigøre sig fra dets 

indflydelse. Der er ødelagte dyder, ødelagt menneskelig værdighed og mange lemlæstede liv tilbage. 

13 Det er ikke kun de voksne, der tiltrækkes af verdens og kødets glæder og løber efter dem; selv 

ungdommen og selv børnene, til dem alle er der kommet den gift, der har hobet sig op i tidens løb, og de, 

der har formået at undslippe det ondes ondskabens onde indflydelse - hvad gør de for dem, der er kommet 

på afveje? De dømmer dem, fordømmer dem og er forargede over deres handlinger. Få er dem, der beder 

for dem, der er kommet af vejen, og endnu færre er dem, der bruger en del af deres liv på at bekæmpe det 

onde. 

14 Sandelig, siger jeg jer, mit rige vil ikke blive etableret blandt mennesker, så længe det onde træ 

stadig lever. Denne magt må ødelægges; dertil er det nødvendigt at besidde kærlighedens og 

retfærdighedens sværd, det eneste sværd, som synden ikke kan modstå. Forstå, at det ikke er domme eller 

straffe, men kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed, essensen af Min undervisning, der vil være det lys, 

der oplyser jeres stier og den instruktion, der bringer frelse til menneskeheden. 

15 Mennesker, vil I være blandt dem, der arbejder for menneskehedens frelse? Ønsker du at yde dit 

bidrag til frelsesarbejdet? Så føl jer ikke ude af stand til at udføre denne mission, når I sammenligner jeres 

ubetydelige antal med menneskehedens antal; for I vil ikke opnå alt. 

16 Forstå, at hver enkelt af jer, der opgiver en dårlig vej, vil få det ondes magt til at miste noget af sin 

magt; at jeres liv, hvis det er retfærdigt i dets gerninger, ord og tanker, vil efterlade et godt frø på dets vej; 

at jeres råd, hvis de kommer fra et fromt hjerte, vil have magt til at udføre mirakler; og at bønnen, hvis den 

er født af en medfølende og kærlig tanke, vil være et budskab af lys til den, som I beder for. 

17 Ondskabens kræfter er blevet stærke, og folk forsøger at opfinde våben, hvormed de kan udgyde 

deres had, hævngerrighed og ond vilje. Forskere bruger deres liv på at studere de mest effektive metoder 

til at ødelægge dem, de betragter som deres fjender. Men sandelig siger jeg jer, at i denne kamp vil alle gå 

til grunde, for min magt vil kun være på retfærdighedens, kærlighedens, fornuftens og sandhedens side. 

18 Hvis alle dem, der beder, og alle dem, der lider, forenes i tanken og i lyset af det kaos, som 

menneskeheden er ved at kaste sig ud i, omdanner deres smerte til undervisning og gode gerninger, vil jeg 

betro dem Mit uovervindelige sværd, så de fælder gren for gren af det onde træ, der har givet 

menneskeheden så mange frugter af død. 

19 Det ondes frugter vil ikke herske, men lyset vil herske overalt og i enhver ånd. 

20 I denne tid åbenbarer jeg mit guddommelige ord gennem mænd, kvinder og børn og opfylder det 

løfte, der annoncerede jer den tid, hvor min ånd ville strømme ud over alle menneskelige skabninger. I er 

stadig kun lige i begyndelsen af denne tidsalder, men derefter vil I opleve menneskehedens åndelige 

opvågnen på hele jorden. 

21 Symbolsk set er der et dækket bord, hvor jeg inviterer jer til at sætte jer ned og spise det evige livs 

mad, som jeg tilbyder jeres ånd. I kan godt forstå betydningen af disse ord, for jeg har siden de første 

gange talt til jer om det sande liv, som er det evige liv, selv om I ikke har forstået denne lære før nu. 

22 Da jeg vidste, at I ville fordybe jer lidt i min lære, og jeg forudså de fejl, I ville falde i ved 

fortolkningen af mine åbenbaringer, annoncerede jeg min tilbagevenden til jer ved at fortælle jer, at jeg 

ville sende jer Sandhedens Ånd for at opklare mange mysterier og forklare jer det, I ikke forstod. For i 

kernen af Mit profetiske ord gav Jeg jer at forstå, at Jeg i denne tid ikke ville komme med torden og lyn 

som på Sinai, og at Jeg heller ikke ville blive menneske og menneskeliggøre Min Kærlighed og Mine Ord 

som i den Anden Tidsalder, men at Jeg ville komme til jeres ånd i Min Visdoms pragt, overraske jeres 

sind med inspirationens lys og kalde på jeres hjerters døre med en stemme, som jeres ånd forstår. Disse 

forudsigelser og løfter er først nu ved at blive til virkelighed. 
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23 Det er nok at forberede jer lidt på at se mit lys og føle tilstedeværelsen af min Ånd, den samme 

som jeg har meddelt jer, at han ville komme for at undervise jer og opdage sandheden. 

24 Den tid, I lever i, er en tid med domme og prøvelser, men I er ikke forladt. Banke på min dør, og 

du vil straks høre min stemme svare dig. Hvor stærk vil du blive, når du ved, hvordan du skal søge Mig 

åndeligt, hvor høj vil din åndeliggørelse være, når du går ind på kærlighedens vej, og hvor smukt dit liv vil 

være, når du forstår dets mening! 

25 Kom ind på min vej med et bevidst og fast skridt. Jeg beder jer ikke om at bære frugter af 

fuldkommenhed med det samme, for jeres fornyelse vil være nok for mig til at være begyndelsen på jeres 

åndelige opstigning. 

26 Disciple, spis og drik ved mit bord kundskabens brød og kærlighedens vin. Sandelig, siger jeg jer, 

den, som tager det brød og den vin, som jeg tilbyder, skal bære mig i sin ånd. 

27 Jeg har sendt din ånd til jorden ad lysets vej, og ad lysets vej vil den vende tilbage til mig. I 

mellemtiden må du vandre som en vandrer, der er fortabt i den store ørken, eller som en sømand, der er 

fortabt i det enorme hav. Men bebrejder mig ikke for din vildfarelse, for det ville være uretfærdigt, for før 

jeg sendte dig til jorden, gav jeg dig et kompas og lod en stjerne dukke op i det uendelige, så de kunne lede 

dine skridt. Dette kompas og denne stjerne er din samvittighed. Derfor, når I forlader den harmoni, som I 

bør opretholde med alt, hvad der omgiver jer, så virker selv jordens støv fjendtligt over for jer; men i dette 

tilfælde er det ikke naturen, der vender sig imod jer, men det er jer selv, der overtræder de love om 

harmoni, som styrer universet. 

28 Når hedningene i denne tid får kendskab til denne lære, vil de afvise den, og materialisterne vil 

argumentere imod den, men de vil alle blive overraskede over at se Min Sandhed sejre. 

29 I har allerede erkendt, at jeg i tidligere tider ud over at forkynde min lære udførte mange gerninger 

af den slags, som mennesket kalder mirakler. Så også i denne tid vil jeg ikke kun forkynde mit ord, som 

senere vil blive spredt over hele jorden, men også udføre nye mirakler. Jeg vil give beviser på min magt og 

forbløffe folk med gerninger, som vil få dem til at underkaste sig sandheden. 

30 Jeg har meget at afsløre for dig. I dag giver jeg dig kun nøglen til at åbne den sande visdommens 

port. Nøglen er denne lære. 

31 Sandelig, siger jeg jer, på kærlighedens vej vil I opnå alt det, der er tilladt fra mig, og I vil opleve 

alt. Men du mangler viden om, hvordan den kærlighed, jeg taler til dig, skal være, og frem for alt mangler 

du evnen til at føle den dybt. 

32 Mit rige er forbeholdt børn af god vilje, som tager deres kors på sig af kærlighed til deres Fader og 

deres næste. Dette rige, som jeg taler til jer om, er ikke på et bestemt sted, det kan eksistere på den jord, I 

bor på, såvel som på alle åndelige hjem; for mit rige består af fred, lys, nåde, styrke, harmoni, og alt dette 

kan I opnå - om end i begrænset form - allerede i dette liv. Du vil kun opnå åndelig fylde hinsides den 

verden, du i øjeblikket lever i. 

33 Hvorfor længes mange mennesker efter at forlade dette liv og gå over til det andet? Årsagen er, at 

de tror, at alt, hvad der omgiver dem, er fjendtligt indstillet over for dem. Men jeg siger jer sandelig, at i 

stedet for at fortvivle bør de stræbe efter at komme tilbage i harmoni med de love, som jeg så at sige har 

udstukket som en vej, I kan følge til åndelig fuldkommenhed. 

34 Til alle tider og hos alle jordens folkeslag er der dukket apostle af det gode op og har bevist deres 

høje åndelige niveau gennem forskellige missioner. De har alle været mine budbringere, for godhed 

kommer fra en enkelt kilde, min guddommelige ånd, og med mit lys oplyser jeg hele universet. 

35 Af disse udsendinge har nogle været åndelige frølæggere, andre har bragt jer videnskabens lys, og 

andre igen har bragt mit budskab om kærlighed til menneskeheden med deres sans for det gode. Nogle har 

I kaldt apostle, andre har I kaldt helgener, nogle har I betragtet som lærde, andre som genier; men der har 

ikke været nogen, som er kommet til jorden uden at have modtaget fra Mig den mission, han skal udføre 

blandt mennesker. 

36 Jorden er altid blevet vandet og gjort frugtbar af Mine budbringeres smukke eksempler, og selv om 

menneskene i denne tidsalder har blandet Min lære med det ukrudt, der vokser i verden, er frøet af 

ædelhed, kærlighed og broderskab ikke dødt, og det er derfor, jeg fortæller jer, at det kun venter på Min 

retfærdigheds segl til at rense denne planet og derefter oplyse hjerterne på ny. 
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37 Hvor mange mennesker, der lider under det kaos, som menneskeheden gennemgår, og som længes 

efter fred, ved ikke, at der er en ånd i dem, som bare venter på muligheden for at gå ud og så fredens 

guddommelige frø. 

Det er derfor, jeg fortæller jer, at mine tjenere snart må drage ud over hele kloden, forenet i et arbejde for 

fornyelse og genopbygning. Nu spørger jeg dig: Ville det ikke glæde dig at være åndeligt forenet med 

dem? 

38 Hver enkelt af jer er også en af mine tjenere og udsendinge, som jeg har givet instruktioner til at 

udføre en åndelig mission på jorden. 

39 Vær årvågne, og I vil være vidne til omvendelsen af dem, der havde fornægtet mig, ligesom I vil 

være vidne til tilbagevenden af dem, der var kommet væk fra den sande vej. Videnskabsmænd, der har viet 

deres liv til at søge efter elementer og kræfter til ødelæggelse, vil, når de føler, at deres dom nærmer sig, 

vende tilbage til sandhedens vej for at hellige deres sidste dage til den moralske og materielle 

genopbygning af verden. Andre, som i deres arrogance har forsøgt at tage Min plads i sjæle, vil stige ned 

fra deres troner for at efterligne Mig i ydmyghed. Og de mennesker, der engang ophidsede nationerne og 

startede krige, vil også erkende deres fejltagelser og frygteligt stræbe efter fred i menneskeheden. 

40 Hvem af jer vil opleve alt dette? I ved det ikke, men jeg forkynder det for jer, jeg profeterer det for 

jer, for snart vil de nye generationer komme til jorden, som vil opleve opfyldelsen (af denne profeti). Jeres 

opgave er at udbrede denne lære og bringe lyset af denne gode nyhed ud til nationerne. Hvis I opfylder 

dette, vil jeres medmennesker også kalde jer "Herrens budbringere". 

41 Min åndelige tilstedeværelse blandt jer er som skyggen fra et indbydende og hvilende træ. Den, der 

kommer troende til den, oplever en følelse af liv, styrke og velvære, som får ham til at udbryde: "Det er 

Mesteren!" Men selv den, der kom tvivlende til mig, spørger sig selv indvendigt, når han forlader 

mødestedet, hvor han hørte Mit Ord: "Hvorfor føler jeg så meget fred i min sjæl?" Det er fordi træet har 

spredt sine grene ud til alle, fordi Min Ånd er steget ned på alle skabninger. Derfor måtte jeg sige, at hvis 

nogen ikke forstod den guddommelige essens af Mit Ord, så havde nogle et forstenet hjerte. 

42 Jeg er blandt jer som en Fader, og jeg sænker den trøst ind i jeres hjerter, som jeg lovede jer i den 

anden æra. Jeg er kommet for at stå jer bi i jeres trængsler og for at høre jeres klager. Hvorfor er du så 

bange for prøverne? Kan du ikke se, hvor højt jeg elsker dig, og hvorledes jeg søger dig i dit eksil? Hvis 

jeg gav mig selv helt og holdent som menneske for at opnå jeres frelse, vil jeg i dag udgyde mig selv i ånd 

over jeres ånd for at oprejse jer til nådens rige. 

43 Derfor siger jeg til jer, at I skal søge mig på alle måder, hvor I har brug for mig, det være sig som 

Gud, som Fader, som dommer, som Mester, som Broder, som Ven, som Læge. Det, jeg ønsker, er jeres 

fred og jeres frelse, elskede menneskehed. 

44 Ikke et eneste af jeres suk vil forblive uhørt i himlen, hver eneste bøn finder sit ekko i Mig, ingen 

af jeres trængsler eller livskriser forbliver ubemærket af Min Faderlige kærlighed. Jeg ved alt, jeg hører 

alt, jeg ser alt, jeg ser alt, og jeg er til stede i alt. 

45 Fordi mennesker tror, at jeg har trukket mig fra dem på grund af deres synder, ender de med at føle 

sig langt fra mig. O menneskelige uvidenhed, som har bragt så megen bitterhed på deres læber! Vid, at 

hvis jeg fjerner mig selv fra nogen af mine skabninger, vil den skabning øjeblikkeligt ophøre med at 

eksistere. Men det er ikke sket, og det skal heller ikke ske, for da jeg gav jer Ånden, gav jeg jer alle evigt 

liv. 

46 Når du indser meningen med livet, årsagen til smerte og det endelige mål for din eksistens, vil du 

ikke længere føle Mig fjern, du vil opfatte Min tilstedeværelse, der gør sig gældende i dit hjerte og i din 

ånd, og du vil høre Min stemme, der kærligt gentager ordene i Min undervisning til dig og lærer dig at gå 

sikkert på dit sande livs vej. 

47 Min guddommelige stråle kommer ned på dette tidspunkt for at oplyse jeres ånd til at forstå min 

instruktion. Det er det lys, der vil hjælpe dig med at skelne sandhed fra bedrag. 

48 Jeg ser blandt jer dem, der har troet fast på mit ord, og andre, hvis tro er svag, og som derfor er 

uafklarede; men uanset dette har de et brændende ønske om disse bedehuse for at genvinde åndelig styrke 

og åndelig fred ved mit ord. Jeg ønsker, at I skal genkende Mig i essensen af denne undervisning, at I skal 

føle Mit nærvær og Mit riges nærhed. 
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49 Hvorfor troede du, at jeg var langt væk, når jeg lovede at komme tilbage for at tale med dig? I er 

ikke alene i jeres lidelser, for jeg går foran jer, selv om I ofte ikke har tro og tillid til mig og derfor 

forsinker jeres ankomst til det hjem, der venter jer. 

50 Svigt ikke i jeres pligter, idet I tror, at jeres kors ikke er tungt, hvis I bærer det med overgivelse og 

kærlighed. Jeg ønsker at se jer smile og leve i fred, jeg ønsker at se de mest sunde glæder i jeres hjem. 

51 I kan ikke påstå, at Mit Ord ikke er klart, eller at det indeholder ufuldkommenheder, for ingen 

tvetydighed kan udgå fra Mig. Hvis I finder nogen fejl i den, så tilskriv det til den dårlige overførsel fra 

stemmebæreren, eller til jeres dårlige forståelse, men aldrig til Min undervisning. Ve den stemmebærer, 

der forvansker mit ord! Ve den, der dårligt viderebringer Min lære og nedgør den, for han vil lide under 

sin samvittigheds uophørlige bebrejdelser og miste sin sjæls fred! 

52 Frygt ikke for at blive undersøgt eller testet i dit liv af dem omkring dig. Frygt for at synde, for 

selv om du gjorde det i dit hjertes inderste afkroge, kan du ikke skjule noget for mig. 

53 Dette er spiritualiseringens tidsalder, hvor I skal lægge grunden til det sande tempel, som vil blive 

betrådt af dem, der skal danne en ny menneskehed. Snart vil du ikke længere have brug for vejledere på 

jorden, for så vil din ånd vende sig til mig for at få styrke og kun lede dig gennem min inspiration. 

54 Hvilken glæde I vil opleve, når I opfylder mine ordrer og derefter ser antallet af dem, der følger 

mig, blive mangedoblet. Men vær opmærksom på, at I virkelig skal forberede jer, så I kan blive hørt af 

jeres medmennesker og finde tro. 

55 Mit ord gør sig igen gældende i samvittighederne, for menneskene vandrer ikke på sandhedens 

stier. 

56 Kan du genkende den forstyrrede balance mellem naturkræfterne og den forstyrrelse, de har lidt? 

Er du klar over, hvorfor du er ramt af deres frigjorte kræfter? Årsagen er, at du har brudt den harmoni, der 

eksisterer mellem det åndelige og materielle liv, og dermed skabt det kaos, som du vil synke ned i. Men så 

snart menneskeheden er lydig mod de love, der styrer livet, vil alt igen være fred, overflod og lykke. 

57 I har stadig lang vej endnu for at nå dette mål og skal bevise jeres værdighed i kamp for at blive 

værdig til at få jeres arv helt og holdent. Det afhænger af jer, om I dagligt nærmer jer de områder, hvor 

freden og Min Ånds nåde bor. Vejen er banet, kom til mig, jeg inviterer dig. 

58 Gør ikke oprør mod de prøvelser, der kommer på din vej. Indse, at den smerte, du bringer foran 

mig, har efterladt et velgørende frø i din ånd. Jeg har fortalt jer, at jeg vil have jer rene, og I ved kun, 

hvordan I kan rense jer selv gennem smerte. I har ikke ønsket at rejse jer gennem kærlighed og lydighed 

mod mine love. Derfor skal I, hver gang jeg kalder jer for at give jer en ny mission, først rense jer selv i 

kilden til smerte. 

59 Hvis I ønsker at være værdige til Min fred, så lad Mesteren lede jer uden at modstå de prøvelser, 

som Min vilje udsætter jer for. Der er skabninger, som har bøjet sig under prøvelsernes hårde prøvelser og 

er steget åndeligt op, og andre, som, fordi de ikke har bekræftet Min Vilje, har bespottet Mig og er faldet 

ned i fortvivlelsens mørke. De første har vist ydmyghed og tillid og er ved at være klar til at høre ekkoet af 

Mine Ord i deres ånd. De bøjede sig for Min vilje og velsignede Min retfærdighed, mens de andre afviste 

Mig i deres arrogance og fordrev Mig fra deres hjerter. 

60 Til alle tider har jeg sendt profeter, som skulle tjene som mæglere mellem min ånd og menneskers 

ånd. Men folk har ikke lyttet til deres ord med tro og respekt, og hver gang disse Mine budbringere har 

formanet folkene og anbefalet dem bøn og omvendelse, har de vendt dem ryggen og kun ladet dem tale ud 

i det blå uden at tillægge deres budskab nogen betydning. Det er derfor, at jeg kræver spiritualisering af 

jer, så I kan opfatte de budskaber og tegn, som fra lysets rige når jeres ånd. Lad dem, der ikke ved noget 

om Mit komme, være ligeglade med Mine bekendtgørelser, så længe Mit kald ikke når dem. Men du, som 

jeg er så tæt på, tvivler ikke! 

61 Jeg ser, at I elsker jer selv meget højt, men at I ikke elsker jeres næste. Jeg kan også se, at I frygter 

menneskers dom og ikke min, og det er fordi I har lukket munden på samvittighedens stemme, som er 

jeres indre guide. Ved at gøre det har I glemt, at jeg ønsker at stålsætte og udstyre jer til at blive et stærkt, 

dydigt folk, der er hengivent til min vilje. For kun på denne måde vil du være i stand til at redde dine 

medmennesker og opfylde den mission, jeg giver dig i denne tid. 

62 Elsk mig og bed mig om det, som det er passende for et barn af mig, men sæt al din tillid til mig, 

så at din tilværelse kan være fuld af tillid og fred. 
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63 Tvivl aldrig på opfyldelsen af mit ord, og vent ikke på, at det bliver realiseret for at tro, at det er 

sandt. Det, jeg har talt gennem mine stemmebærere - mænd, kvinder og børn - vil ske. Har I ikke set alle 

de bekendtgørelser og profetier gå i opfyldelse, som jeg har givet gennem Damiana Oviedo? Disse læber 

profeterede om tider med renselse og smerte, og sandelig siger jeg jer, at disse ord er blevet til virkelighed. 

Da seerne havde overskredet det materielle for at betragte det åndelige liv i en tilstand af henrykkelse, bad 

de mig, da de vendte tilbage til deres kropslige skikkelse, om at tillade dem for evigt at bo på det sted, 

hvor deres ånd følte så stor lyksalighed under deres henrykkelse. Så sagde jeg til dem, at det endnu ikke 

var tid for dem at bo i disse hjem, men at de skulle holde ud på min vej, som er den vej, der vil føre alle til 

det lovede hjem. 

64 Når du ser på de alvorlige lidelser, der ryster verden i dag, mangler du modet til at leve videre. 

Bed, og sammen med mig vil du finde styrke, mod og tålmodighed til at kæmpe videre, indtil du når 

toppen af bjerget. 

65 Arbejd i mit arbejde, og jeg vil fortsat betro dig den helbredende balsam, som du beder mig om til 

de syge, så du kan give den videre til de nødlidende. Livets frugt, som hjerter uden tro har så meget brug 

for - giv den til dem, eftersom I har modtaget den i overflod. Bestrø dine medmenneskers vej med gode 

gerninger, og gennem dem vil du øge dine fortjenester, så du endelig kan leve i det hjem af lys, som venter 

din ånd fra evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 109  
1 I kommer ydmygt til Min manifestation, ligesom hyrderne fra Judæa kom til Frelseren, da han lige 

var blevet født. De bøjede knæ i ærbødighed over den skønhed og skønhed, som deres betagede øjne så på 

billedet. 

2 Disse undertrykte og ydmygede mennesker havde ventet Messias i århundreder, og da han kom til 

verden omgivet af fattigdom, blev han derfor anerkendt af de ydmyge. Herrerne, de store og de rige 

forventede også Messias, men de forestillede sig ham på en anden måde. Derfor blev den stjerne, der viste 

sig på himlen og bebudede Frelserens komme, kun set af dem, der så på og bad, selv om den lyste for hele 

verden og for alle sjæle. 

3 Ingen vidste med sikkerhed, hvordan Messias ville komme, hvordan han ville se ud, eller i hvilken 

form han ville vise sig. Men dette mysterium blev opklaret, og hele folket og med det hele menneskeheden 

vidste derefter, at han kom fra Faderen, at han var undfanget af guddommelig nåde, og at hans lære var 

fuld af retfærdighed, kærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Kun de enkle i hjertet, de åndeligt fattige 

og folk af god vilje troede på denne Mester, som bag sin mildhed og fattigdom skjulte al Guds majestæt og 

magt. Hvor meget er der ikke blevet diskuteret om Kristus siden da, hvor mange ordstridigheder og 

argumenter har der ikke været, hvor mange domme og meninger er der ikke blevet givet! De rige ville 

ikke vide noget om uselviskhed og kærlighedsfuldhed; de magtfulde anerkendte ikke noget andet rige eller 

nogen anden magt end denne verdens; videnskabsmændene benægtede eksistensen af åndeligt liv, og de 

religiøse samfund forfalskede mange af de guddommelige åbenbaringer. 

4 Jesu barndom gik hurtigt; Jeg kan fortælle jer, at den smertefulde rejse begyndte før hans fødsel og 

fortsatte efter hans død på korset, når man tænker på, at Mit Navn og Min Lære konstant blev forfulgt og 

dømt. Derfor har Min lidelsesvej været meget lang, ligesom det var for Marias ånd, Min ømme Moder, da 

hun var menneske. 

5 Hvis hendes hjerte ofte følte sig dødeligt såret på jorden, måtte hun også i ånden opleve smerten 

ved at se sit navn og sin renhed vanhelliget af blasfemier, tvivl, fordømmelser og hån fra de 

materialiserede menneskers side. 

6 "Ordet der er blevet kød" har altid mødt mange hjerter, hvis døre var lukkede for virkeligheden, 

selv om alle Mine værker var gennemsyret af sandhedens klareste lys. 

7 I dag kommer mit ord tilbage til jer, men det kom ikke i kødet i Jomfru Marias livmoder for at 

blive menneske som i den anden æra. Ikke desto mindre er Maria, indbegrebet af moderskab, altid til stede 

i ånden. 

8 Halmen fra den stald, hvor Jesus kom til verden, og Golgatha-korset, hvor han udåndede sit sidste 

åndedrag, vil jeg møde i menneskers hjerter i denne tid. Men til sidst, efter mørket, vil det blive til lys i 

alle sjæle, og jeg vil blive herliggjort. 

9 Den nuværende periode vil være præget af kamp; men når alt er fuldført, vil menneskeheden synge 

en jubelsang til mig. For i sidste ende vil fredens fjender efter så mange stridigheder blive til mennesker af 

god vilje. 

10 Dit nuværende liv har været et liv med konstant slid, og når du ser andre nyde fornøjelser og 

tilfredsstillelse af deres ønsker, undrer du dig over, hvorfor din skæbne er så hård og hård. Svaret er 

kommet til dit hjerte, da du bad og præsenterede mig for dine sorger, problemer og modgang. Dette har 

været det øjeblik, hvor intuitionen har fortalt jer, at I skal acceptere jeres bæger med tålmodighed, for 

enhver ånd har pådraget sig en gæld til mig, som det menneskelige hjerte ikke kender. 

11 Disciple, tag den overbevisning til jer, at I ikke er kommet til jorden i denne tid for at modtage ære 

og hæder eller for at nyde frugten af nydelse, men for at gøre bod og rense sjælen i dette livs prøvelser og i 

praktiseringen af Min lære. Jeg vil dog ikke sige til dig, at du skal afvise alle de sunde tilfredsstillelser, der 

banker på din dør, for så ville du falde i fanatisme og gøre din livsrejse meget trist. 

12 Forfat, hvad jeg siger til jer, for hvis I ikke hengiver jer til at studere mit ord, kan I falde i 

fatalisme. Men se, Min lære er troens og håbets fakkel, som oplyser vejen for dem, der er faldet ned i 

skuffelsens, forvirringens og fortvivlelsens mørke. 

13 Træng ind i jeres indre, prøv at lære jer selv at kende ved hjælp af min lære, og I vil opdage 

Åndens vidunderlige liv, som afslører jer, at I ikke er fattige, ej heller små og arveløse, og som får jer til at 
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forstå, at I er de privilegerede børn i jeres Faders skabelse. Derfor underviser jeg jer, så I ikke forbliver 

spædbørn, som intet ved og ikke kender sig selv. 

14 Selv om I har fået meget viden om jeres krop gennem videnskaben, ved I nu, at jeres væsen ikke er 

begrænset til materie, men at der i det lever et andet væsen af en anden natur, som I endnu ikke kender, og 

som er jeres sjæl. 

15 Meget lidt er det, som de religiøse samfund har åbenbaret for menneskeheden om sjælen. Men nu 

vil de vågne op fra deres sløvhed, og de vil blive velsignet, som overvinder deres betænkeligheder og frygt 

og afslører den sandhed, de har skjult for menneskeheden. Jeg vil oplyse dem med lyset fra min tilgivelse, 

min nåde og min visdom. 

16 Når menneskeheden så indser, at de religiøse samfund ikke kun er til for at menneskene kan leve 

moralsk på jorden, men at de har til opgave at lede sjælen til dens evige hjem, vil menneskeheden have 

taget et skridt fremad på sin åndelige udviklingsvej. 

17 Rejs jer, folk, så jeg altid kan finde jer i åndelig årvågenhed, så I ikke overtræder min lov, så I er 

forenet i jeres hjem og søger dem, der er afveget fra min vej. Således vil I tage Mig som jeres eksempel 

som Mester. Men du har aldrig til hensigt at tage min plads som dommer. Det påhviler jer at tilgive 

hinanden, og hvis I ønsker at tage mit sted på nogen måde, så gør det med undervisning, kærlighed og 

tilgivelse. I har mange eksempler fra mig, som I kan bruge som vejledning i jeres arbejde. Min Ånd ønsker 

ikke at vise sig selv frem for jer, men I må forstå, at jeg som Mester må vise jer mine eksempler på 

undervisning, så I kan bruge dem som forbillede. Hvis jeg skjulte mine gerninger, hvordan kunne I så 

forstå dem? Derfor siger jeg til jer: Elsker jer selv, som jeg elsker jer. 

18 Du beder om min tilgivelse, fordi du til stadighed fornærmer mig, og jeg tilgiver dig. Du er 

derimod ikke villig til at tilgive dem, der fornærmer dig. Det er derfor, jeg har tilladt Min manifestation at 

fortsætte indtil 1950, så I kan forstå Min undervisning gennem Min undervisning og give den den dens 

rette værdi. 

19 Min Lov og Min Lære, som er blevet kendt gennem tiderne, er den eneste bog, hvor alt er sandhed. 

Alligevel søger menneskene i jordens bøger efter noget, der kan åbenbare dem det evige og åbenbare dem 

sandheden, men det eneste, de opnår, er at overfodre deres sind med teorier uden at finde sandt lys for 

deres ånd. 

20 Det krævede Min omsorgsfulde kærlighed for at denne undervisning kunne slå rod i jeres hjerter, 

en masse smertefuld tålmodighed og kærlighed, som kun Jeg, jeres Herre, kunne mønstre. Det, du bør vide 

på dette tidspunkt, afslører jeg for dig i min undervisning. Men det, som jeg holder tilbage, skal forblive 

skjult, så I kan få det at vide i kommende tider. Hvis jeg fortalte jer alt i dag, ville mange blive forvirrede, 

og andre, der tror, de forstår, ville blive fyldt med forfængelighed. Denne følelse af overlegenhed ville 

fordærve dem, og I vil indse, at Min Undervisning ikke har til hensigt at føre jer på afveje fra sandhedens 

vej. 

21 Betragt dette liv som en kamp, og kæmp i den, indtil du vinder. Kom ind i mit nærvær som gode 

soldater, og jeg vil give jer en belønning, der vil fylde jeres ånd med lys og nåde. Men de, der sover 

åndeligt og opfører sig i deres utroskab som de tåbelige jomfruer i lignelsen, vil blive overrasket af døden, 

som vil finde dem med slukket lampe. 

22 Ethvert menneske, ethvert væsen har en plads, som det ikke må miste, men det må heller ikke 

indtage den plads, som det ikke har ret til. 

23 Hvilket ansvar har de, der har hørt mig i denne tid, selv om de kun har hørt mig én gang! 

24 Da I modtog mit kald, skyndte I jer at komme sammen og rådføre jer åndeligt med mig. Jeg ønsker 

at se jeres ånd fuld af håb og tro i overensstemmelse med dens mission, modig og fattet i prøvelserne. Bliv 

ikke træt af at kæmpe, tøv ikke, når du føler, at vejen er lang. Glem ikke, at Min Ånd ledsager jer, og at I 

derfor kan være uovervindelige i prøvelserne. 

25 Dit bæger har indeholdt glæde og fred såvel som smerte og usikkerhed. I har grinet og grædt i jeres 

liv, og nogle er blevet for tidligt gamle, fordi de blev svage under prøvelser og følte, at deres kræfter 

svigtede dem. 

26 Kvinder, jeg ser jeres hjerter såret. De hårde prøvelser har udtømt din kropslige skal, men der er 

stadig styrke i ånden til at fortsætte modigt. På trods af lidelserne har I stolet på mig og håbet på mig, idet I 

ved, at jeg altid griber ind for at tørre jeres tårer og lette jeres arbejde. Husk, at jeg fortalte jer, at "træets 
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blade ikke bevæger sig uden min vilje". Har du ikke tænkt på, at denne lidelsens bæger, som du har tømt, 

er den smeltedigel, hvori din sjæl renses? Ved I ikke, at I lever i en tid med åndelig kamp, hvor I skal 

bevise jeres styrke? Vær velsignet, for i mange prøvelser har I været stærke, og derfor giver jeres 

fortjeneste jer ret til min fred. Jeg har ikke tilbudt jer evige glæder på jorden. Ånden ved, at når den 

kommer til denne jordiske dal, venter der den hårde prøvelser og kamp for at kunne stålsætte og 

perfektionere sig selv. Men i jeres vanskelige kamp i livet har Min Faderlige kærlighed altid været som en 

kappe, der har beskyttet jer. 

27 folk, er I ikke tilfredse med at vide, at jeg i øjeblikket åbenbarer mig selv på en så tydelig måde 

blandt mennesker, og at jeg venter på mine udvalgte i alle nationer? Jeg vil være som en ven for alle, som 

en broder og fortrolig for jeres ånd. 

28 I tror ikke alle sammen på mig. Men det er ingen hindring for, at jeg elsker dig og kommer til dig. 

Hvem kan stoppe min Ånds kraft, eftersom jeg er al kærlighed til mine børn? Og hvem kan dømme mit 

arbejde og gennemskue mine hemmelige råd? 

29 I dag er I hos mig, disciple, hviler, for jeg våger over jer. Du skal ikke længere underminere dit 

helbred med ubrugelige værker. Hvor meget har du ikke måttet lide for at give din sjæl den renhed og de 

dyder, som den var udstyret med, tilbage. 

30 Åh, hvis du blot var forblevet ren som i barndommen, i den alder, hvor kødet er uskyldigt og 

sjælen begynder en ny livsrejse. Hvor ville du være tæt på Mig, og hvor ville englene komme til dig for at 

synge en lovsang sammen med dig! Men efterhånden som mennesket bliver ældre, bevæger sjælen sig 

længere og længere væk fra den rene og lysende vej og indgår i en uophørlig konflikt med verden, hvor 

sjælen nogle gange sejrer og andre gange kødet. I har alle forvildet jer fra godhedens vej og må bede om at 

blive fri for fare og vende jer bort fra det onde. På denne vandring bærer du en stav, som du støtter dig til, 

og denne stav er den skytsengel, der ledsager dig, hvor du end går. 

31 Jeg er kommet til jer for at forløse jer med beviser på kærlighed og retfærdighed og for at lære jer 

Min Lære, så I kan følge Mig. 

32 Af jeres gode gerninger accepterer jeg det, som er fortjent i dem, selv dem, som I anser for meget 

små; for jeg er den eneste, som kan bedømme deres sande værdi. Den, der elsker mennesker og tjener 

dem, elsker mig og tjener mig. Jeg kræver kun af jer, at I elsker jer selv, og det vil være nok til, at jeg kan 

udføre store gerninger med jeres hjælp. Jeg har givet jer mange beviser på dette, for jeg har altid været til 

stede, når I har rakt hånden ud til de nødlidende og har fået jeres ånd til at opleve den fred, som 

opfyldelsen af pligten over for Faderen og medmenneskene giver. 

33 I bærer et uudsletteligt mærke, der adskiller jer fra alle andre religiøse samfund. Dette mærke er et 

lys, som jeg har fået til at skinne i din sjæl. Jeg har også fået dig til at dukke op i denne nation, som jeg har 

forberedt, så din sjæl kan stræbe opad i den og finde et passende aktivitetsområde for at opfylde sin pligt. 

34 Vogt over den skat, jeg har givet dig i mit ord, og lad ikke vantro hænder tage den fra dig. Giv den 

til enhver, der ønsker at kende den, eller som søger frelse i den. 

35 Hvis I ikke er i stand til at forsvare min arv, vil jeg forsvare den; men så må I stå til ansvar over for 

mig for jeres lidenhed. Arbejd med kærlighed for at opfylde de åndelige og materielle love. Hvis du 

overholder dine åndelige pligter, vil det materielle arbejde blive let for dig. I skal ikke prale med jeres 

dyder; hvis I virkelig føler Mit Ord og praktiserer det, og nidkært vogter jeres gerninger, hvor kun Jeg kan 

se dem, så vil jeres eksempel på ydmyghed opmuntre jeres brødre og søstre til at følge jeres eksempel. 

36 Elsk jer selv med den samme kærlighed, som jeg har lært jer, idet I ved, at I er udsprunget fra mig, 

at I alle er blevet dannet af den samme substans, og at ligesom I var i mig i begyndelsen, skal I også være 

det til sidst, når I vender tilbage til jeres Herre. 

37 Jeg opsøger dig, så du kan nærme dig livets kilde. Her er stien, der fører til den. For at finde den 

må man nogle gange ofre sig, man må kæmpe og holde ud i dyd. 

38 Lyt til Min stemme, som konstant ryster dig vågen, den indre stemme, som kræver, at du opfylder 

Min lov. For indtil nu har du levet, som det passede dig, og gjort, hvad du ville i dit liv. 

39 Jeg har gjort jeres hjerter, der var hærdede i livets omskiftelser, kærlige ved at give dem den 

guddommelige kærligheds brød at smage, og jeres hjerter er blevet indre bevæget af det. 

40 I Mig er Dommeren, Faderen og Mesteren - tre forskellige faser af åbenbaring i ét væsen, tre 

kraftcentre og én essens af væren: kærlighed. 
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41 Således åbenbarer jeg mig selv for dig for at hjælpe dig med at opfylde den mission, som jeg har 

lagt i din ånd fra tidernes morgen. 

42 Jeg underviser jer nu på ny, så I kan undervise menneskeheden i dette ord. Når dette mit folk er 

forberedt, vil mennesker finde trøst i deres sorg, balsam i deres lidelser og lys for deres ånd. 

43 Den nuværende generation vil ikke gå forbi, uden at I tager af sted for at vidne om mit genkomst. 

Men jeg har sagt til jer: "Hvis I ikke går i gang med at praktisere min lære, skal stenene tale og vidne om 

mit nærvær; men det skal I gøre mig regnskab for. 

44 Hvis der er hindringer på din vej, som forhindrer dig i at følge Mig, så vis Mig din gode vilje og 

din iver, så vil Jeg bane vejen, Jeg vil hjælpe dig. 

45 Jeg ønsker, at I skal være rustet, for verden vil sætte jer på prøve, og hvis I ikke er i stand til at 

vidne om de mirakler, jeg har udført blandt jer, vil der opstå tvivl hos jeres medmennesker. 

46 Jeg ser blandt jer dem, som har været i stand til at bryde de lænker, der bandt dem til verden, og 

som beder Mig om styrke til at forblive urokkelige i deres ædle beslutning om fornyelse, og Jeg opmuntrer 

dem gennem Mine ord og Mit nærvær. De vil opleve flere prøvelser, som vil hjælpe dem til at gå deres vej 

med fasthed. Vågn op og bed, så prøvelserne ikke overrasker dig i søvne, for din opvågnen ville være 

bitter, hvis du indså, at du skulle begynde rejsen forfra igen. 

47 Hvis du falder, så husk straks på din Fader og bed, så du kan finde ny styrke i Mig til at sejre. Hvis 

I forbereder jer på denne måde, vil jeres samvittigheds stemme blive hørt tydeligt i jer. 

48 I skal ikke længere være slaver af fristelser. Stræb efter at bevare din åndelige frihed. Jeg ønsker, at 

mine disciple skal være gode brødre og søstre blandt mennesker, som altid forventer, at en broderlig og 

oprigtig hånd rækker ud til dem. 

49 Folk søger ivrigt efter sandhedens lys, og mange venter på mit komme, uden at vide, at mit nærvær 

allerede er blandt jer. 

50 Ikke alle vil høre Mig i tiden for Min manifestation, men Jeg underviser i øjeblikket dette folk, så 

at hver enkelt af dem, der lyttede til Mig, kan blive leder af menneskehjerter, når Mit Ord ikke længere 

manifesterer sig gennem disse stemmebærere. Til den tid vil I have åndeliggjort jer selv og modtage mit 

ord og mine ordrer gennem intuition, og I vil da tale om endnu ukendte lærdomme, som vil være virkelige 

åbenbaringer. 

51 Selv nu har jeg åbenbaret meget af det, der blev lovet folk, og gennem jer har jeg annonceret 

begivenheder, som I har set blive til virkelighed. Derfor kan I sige, at I ikke kun har været mine talerør, 

men også mine profeter. 

52 I har endnu ikke nået bunden af Mit Ord, men de nye generationer, som Jeg har lovet jer, vil 

komme, og de vil give jer den dybe og korrekte oplysning om det, I ikke kunne forstå. Men der vil også 

komme folk fra andre nationer, som vil vide, hvordan de skal fortolke min lære. Ikke desto mindre siger 

jeg jer, at de, der hørte mig mundtligt og følte mit nærvær, vil være de første til at forstå mit værk for at 

undervise og forklare det. 

53 Jeg ønsker ikke, at I skal bebrejde jer selv i de år, I stadig kan høre Mig, for så ville Min 

undervisning gå i stå, hvorimod det er Min vilje at åbenbare Mig selv med større klarhed i hver yderligere 

lektion, så I ved slutningen af Min forkyndelse kan føle jer fremskredne nok til at blive mestre. Jeg har 

lagt Min guddommelige længsel i jer for at I skal opnå kærlighed og visdom ved at åbne jeres forståelse af 

åndelig viden. 

54 Jeg lærer jer at forberede jer på at modtage den guddommelige inspiration til at afsløre for jeres 

medmennesker, at alle mennesker kan blive i besiddelse af denne nåde. 

55 Lad Mit Ord have et permanent hjem i jeres hjerter, så I, når I er Mestre, altid kan have det til stede 

i jeres indre tempel. 

56 Frygt ikke for at blive "revet i stykker" af folk på grund af Min undervisning. Menneskets hjerte er 

så træt af forgæves teorier og ord, at når det modtager denne gode nyhed, vil det føle sandhedens lys på sin 

ånd, der falder ned som en forfriskende dug for at give det liv. 

57 Den Perfekte Ven er kommet til jer for at fortælle jer, at I ikke skal frygte; for selv om I finder gift, 

ondskab og forræderi i mange hjerter, vil disse prøvelser ikke kunne skræmme den trofaste og 

veludrustede discipel. 
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58 Vær som de apostle, der fulgte mig i den anden æra. Hvis I endnu ikke har været i stand til at 

helbrede den syge person, så styrk jeres åndelige forberedelse ved at rense jer selv i kærlighedens aktivitet 

og ved at forblive i kontakt med smerten. Hvis du ikke er forberedt i dit indre, må du ikke røre ved den 

syge i forventning om, at han vil blive rask, for så vil du ikke se dette mirakel. Men hvis I forbereder jer 

åndeligt og fysisk, vil I - hvis det er Min vilje - snart modtage det mirakel, som I beder om fra Mig. 

59 Hvis din tro på Min kraft ikke er stor og din kærlighed til dine medmennesker ikke er sand, vil dit 

arbejde ikke bringe frelse, og din indsats vil være forgæves. Men hvis du opnår åndelighed, vil du se 

virkelige mirakler ske på din vej. 

60 Hvis I ikke har opnået fred blandt jeres kære, eller hvis samvittigheds- og kærlighedsbåndene er 

brudt, så se og bed, foren jer med Min Ånd, og freden vil være med jer. 

61 Hvis I endnu ikke ved, hvordan I skal tale om Mig, så luk jeres læber, men løft jeres ånd, for den 

vil tale gennem tanken til dem, der har åndelig nød. 

62 Hvis I ikke har været i stand til at forstå Min lære, og I ønsker at gennemskue dens betydning, så 

åndeliggør jer selv, og når I så hører Mig eller husker Mit ord, vil I blive overrasket over jeres dybe 

forståelse. Mit ord er klart og enkelt, så I kan forstå det, men det indeholder en kerne af essens, som er 

guddommelig, så I kan føle mit nærvær. 

63 I dag holder jeg en ny nadver, omgivet af disciple og disciple, der reflekterer over og mindes den 

dag og den time, hvor "Ordet" blev menneske i Jesus. I lukker øjnene og prøver at forestille jer stedet for 

Min fødsel, den højtidelighed i den time, Moderens renhed, den blide og kyske ledsager og alt det, der 

omgav denne begivenhed. Så vil du forstå Kristi guddommelige ydmyghed - en ydmyghed, som han 

prædikede fra første øjeblik gennem sine gerninger og sit guddommelige ord. 

64 Elskede mennesker, oplev disse øjeblikke indvendigt og genopfrisk jer selv med deres erindring og 

kontemplation, for fra jeres refleksion over dem vil det lys strømme, der vil fjerne jeres uvidenhed. 

65 Søg mig i det mest skjulte og sublime af dit væsen, føl min tilstedeværelse i din ånd og genkend 

mine manifestationer i de mest uanselige ting i dit liv. Husk, at jo højere og mere åndelig Min 

manifestation er, jo større er din lykke, for det vil være bevis på, at du allerede er i stand til at forstå Mine 

dybe lektioner. 

66 I er blandt dem, som i denne tid har bekræftet min ankomst i ånden og har troet uden at se. Men 

der er dem, der venter på mig i den form, som jeg var i verden i den Anden Tidsalder, og andre, der venter 

på mig i forskellige former, alt efter hvilken fortolkning de hver især har givet profetierne. Jeg velsigner 

alle, der venter på mig, og sender dem mit lys, så de ikke bliver forvirrede, når de lærer, at min 

tilstedeværelse og min manifestation i denne tid er åndelig, og at de ikke vil blive forvirrede. 

67 Jeg velsigner også dem, der ikke forventer mig. Nogle er blevet svage i troen, og andre er blevet 

forvirret af de mange menneskelige ideer og lærdomme. Men jeg hælder mit lys ud over alle deres veje, 

for at de kan opnå frelse (af deres sjæle). 

68 Nogle forventer Mig åndeligt, og dog vil de benægte, at det er Mig, der giver Mig til kende, fordi 

de ønsker at se Mig komme i et blændende lys for at kunne tro. De ønsker at se mig komme med en 

majestæt som en konge på jorden, fordi de ikke forstår den sande storhed, der ligger i ydmyghed. Derfor 

må jeg sige jer igen: "Mit rige er ikke af denne verden." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 110  
1 Disciple, Elias har forberedt jer og efterladt ophøjelse og fred i jeres ånd. Sandelig, siger jeg jer, I 

ved ikke, hvem Elias er, hvem han var, og hvem han var, og hvem han skal blive. Men det øjeblik vil 

komme, hvor I vil se på ham og sige: "Herre, vi har indtil i dag ikke været i stand til at se, hvem hyrden 

var. 

2 Jeg taler nu endnu en gang i det kærlighedssprog, som jeg har lært jer, så I kan opnå fuldkommen 

forening med jeres Fader. Det er ikke jeres kropslige skal, der føler Mit Guddommelige nærvær; for det er 

ikke jeres øjne, der ser Mig, ej heller jeres ører, der hører Mig, ej heller jeres læber, der taler til Mig. Jeres 

fysiske sanser opfatter Min manifestation gennem et menneskeligt legeme, men essensen af det ord, som 

stemmebæreren udtaler, er den guddommelige del, som jeres ånd modtager. 

3 I er soldater i dette livs langvarige kamp, og I vil alle nå frem til det land, I søger. Hvilken glæde 

det vil være for din Fader og også for din ånd, når du ankommer til det lovede rige efter at have levet 

gennem så mange omskiftelser og overlevet så mange kampe! Det vil ske, når ånden endelig sejrer over 

kødet og kan åbenbare sit lys gennem det. Kroppen vil da ikke længere være en hindring, en ruin og en 

fristelse for sjælen. 

4 Mine mærkede vil blive genkendt på jorden. Selv om dine hænder lukker sig for at skjule deres 

gaver, vil de blive opdaget der; selv om du tier, vil min lære på dine læber overraske folk, og selv om du 

stræber efter at skjule det tegn, som jeg har mærket dig med, vil det stråle lys og gøre dig genkendelig. 

Men hvorfor skjule jer selv? Er det, fordi du stadig føler dig svag og klodset? Jeg vil fortsætte med at 

undervise jer, indtil I er stærke, fulde af tro og kærlighed til Min Sag. Så vil du ikke længere frygte noget 

som helst. 

5 Folk har ændret deres opfattelse af det åndelige, Mit lys har fået dem til at forstå, at ånden er fri til 

at tro. Jeg pålægger ikke nogen en bestemt trosretning, og jeg tvinger heller ikke nogen til at elske mig. 

6 De marker, der er forberedt med min nådens dug, vil give dig gunstige betingelser for at dyrke 

denne sæd. Den religiøse fanatismes lænker vil blive brudt på dette tidspunkt, og den afgudsdyrkende 

ondskab vil forsvinde. Ånden vil ikke længere være en slave og vil rejse sig for at søge mig på sandhedens 

vej. Den udvikling og viden, som ånden har samlet i livet, gør den i dag i stand til at udføre den mission, 

som jeg har pålagt den. 

7 Det er sandt, at I ikke kun kom til verden i denne tid. I er åndeligt set de samme mennesker, som 

jeg har undervist til alle tider, og som har reinkarneret fra alder til alder, fordi de i en enkelt jordisk 

tilværelse ikke kunne have opfyldt den store mission, som er deres skæbne. Nogle gange er et liv knap nok 

til at så et frø, og der er ikke tid nok til at pleje det, og endnu mindre tid nok til at se det blomstre. 

8 I mange af Mine undervisninger nævner Jeg Israels folk, fordi de var et redskab for Min 

Guddommelighed til at give eksempler på undervisning og tale til menneskeheden. Jeg skænkede den min 

kærlighed og mine nådegaver i fuldt omfang, men også min retfærdigheds strenge trængsler. For at give 

ham min undervisning benyttede jeg mig af hans kærlighed såvel som af hans svaghed og vantro; konger, 

præster, skatteopkrævere og selv de mest uuddannede mennesker var redskaber til min undervisning og 

mine eksempler på undervisning. Men se - mens nogle i den nuværende tid har rejst sig til et nyt liv i 

forskellige lande og har indset, at det forjættede land ikke er Kana'an, men mit rige, lever andre, som kun 

har arvet blodet fra dette folk, stadig fast i deres traditioner og er bundet til den materielle fortolkning, som 

deres forfædre gav den guddommelige lære. 

9 I Min nye manifestation har Jeg ændret alt: stederne og midlerne til manifestationen for at fjerne 

den uvidenhed, de fejl og den fejlfortolkning, der er givet til Mine tidligere åbenbaringer. Ligesom solen 

står op i øst, og I ser den på sit højeste punkt ved middagstid, for derefter at se den gå ned i vest, således 

har lyset fra Min Ånd flyttet sig fra øst til vest med tiden, så I ikke begrænser Min herlighed og Min kraft 

til bestemte steder, mennesker eller racer. 

10 I dag bor I midlertidigt i et nyt land, som I også har fundet gennem et guddommeligt løfte, så det 

kan blive jeres arv, om end midlertidigt. Dette land er fyldt med skønhed og er udviklet, men andre folk 

har gjort jeres liv bittert og hårdt. Alligevel vil dette folk aldrig begå hævngerrige handlinger, men kun 

handlinger, der handler om tilgivelse over for deres medmennesker. Judæa var også et bytte for fremmede, 

indtil de forvandlede det til ruiner og murbrokker. 
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11 Smerten har været din ildprøve, i den er din ånd blevet stålsat, for i morgen skal den give frugterne 

af sin udvikling og erfaring videre til menneskeheden. Krigen har ikke nået dig - hvilke nye erfaringer kan 

du lære af den? Hvilken styrke kan det give dem, der allerede er blevet stærke i lidelsen? 

12 Din opgave er en anden: Efter 1950 skal I opstå som profeter, jeres læber skal tale under min 

inspiration, og I skal udføre mirakler. Til den tid vil I ikke længere forvente, at Mit Ord kommer fra 

stemmebærernes læber, som det er tilfældet nu. Men hvis I forbereder jer i bøn, vil alt det, som I 

tilsyneladende havde glemt, springe frem fra jeres hjerter, for jeg vil fortsat tale til jer gennem jeres 

samvittighed. 

13 Du vil blive overrasket over, hvordan folk fra forskellige religiøse samfund vil følge dig og 

bekende, at den, du havde blandt dig, var Mesteren. De vil være som Nikodemus, der talte privat med 

Jesus, som han anerkendte som Guds søn, som han elskede som sin mester, og som græd bittert, da han så 

ham gå ud af Jerusalem med korset af uretfærdighed og utaknemmelighed på sine skuldre. I det øjeblik 

sagde hans ånd til mig med tårer: "Mester, jeg vil følge dig". Og også han fulgte mig. 

14 Salige er de, som beslutter sig i denne tid uden frygt for mennesker, for i dem skal mit lys være. 

15 Hvad tænker I på, mine børn? Jeg ved det: I tænker på, at Faderen netop har betroet jer et nyt år, så 

det skal lykkes jer at tage et skridt fremad - et år, der nogle gange ikke synes at slutte, men som for ånden 

kun er som et sekund i evigheden. 

16 Der er nu gået et år, og det har sat sit præg på menneskene. Da du hørte mit ord om dom, vågnede 

din ånd, og gennem din hukommelse gik erindringen om dine gerninger, ord og tanker, om alle dine 

lidelser og glæder, om alt det, du har opnået, og om det, du ikke kunne opnå. Da du havde afsluttet din 

selvundersøgelse i lyset af din samvittighed, takkede du din Skaber for alt det, du havde modtaget fra ham. 

17 Mennesket og hele skabningen har ofret deres hyldest og offer til mig. Vær velsignet! 

18 Som om alle skabninger samles i dette øjeblik for at forenes i hyldest til Faderen, ser jeg alle 

verdener og alle væsener forenet foran mit blik. Jeg ser selv de mindste gerninger blive udført for mig, jeg 

hører mine skabningers stemme, når de kalder på mig, og lovsangen fra dem, der lovpriser mig. 

19 Der er liv og følsomhed i alt, hvad der er skabt. Sandelig, siger jeg jer, selv klipperne føler den 

guddommelige berøring. Alle skabninger finder forfriskning i sig selv, hvilket er som om de fandt 

forfriskning i Min Guddommelighed. 

20 Den kongelige stjerne er billedet af en far, der giver sit liv, sin energi, sin varme og sit lys til sine 

børn. 

21 Jorden er som en mor, hvis skød er en uudtømmelig kilde til ømhed. Hos hende er der den kappe, 

der beskytter de forældreløse, det bryst, der nærer, og det varme og behagelige husly for hendes børn. 

Hendes skjulte skat har afsløret sine store hemmeligheder for mænd, og på hendes ansigt har kyskhed og 

skønhed altid været afspejlet. 

22 Det år, der nu er gået, var fuld af prøvelser - et år, hvor den guddommelige retfærdighed gjorde sig 

gældende for alle menneskelige skabninger. Hvem tømte ikke bitterhedens bæger? 

23 Hvor mange elskede væsener har ikke forladt denne jord for at flygte ud i det hinsides, fordi det 

åndelige liv kaldte på dem. Hjerter udgød endelig krystalklart vand, og mange hvide hår dukkede op på de 

gamles tindinger. Ikke desto mindre var der også glæde: nye børn kom til verden med deres budskab om 

uskyld, syge blev raske igen, og nogle af jer, der var blevet forladt, så deres elskede vende tilbage. 

24 Du lytter til mig med glæde i din ånd og beder mig om at løfte det slør af mystik, der omgiver det 

nye år, som for dig virker som en vej, du må gå. Men jeg siger jer: Gør i fremtiden, hvad I har gjort i 

fortiden. Hør Mig i dag, mens essensen af Mit Ord stadig strømmer ud over dig som Frelserens Blod, der 

engang strømmede ud i hver eneste sjæl. 

25 Der gik et år, folk, men krigen fandt ingen ende i det. Folket forsonede sig ikke, og de magtfulde 

ledere gav ikke hinanden hånden som et tegn på fred. I dette øjeblik, hvor I åndeligt forfrisker jer selv i 

fællesskab med Min Guddommelige Ånd, bliver liv ødelagt, antallet af forældreløse børn og enker stiger, 

og blodet fortsætter med at flyde over jorden og vande den, menneskers blod, som er Mit blod. 

26 Jeg vil endnu en gang lægge fred i folks hjerter og give dem lidt mere tid, så de kan opnå dette 

åndens højeste gode. Men hvis de ikke udnytter denne mulighed, vil deres lidelser og bitterhed vokse. 
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27 Få freden frem gennem jeres fornyelse, gennem bøn og praksis af min lære. Gør gerninger, der er 

din ånd værdig, såvel som min. Det er på tide, at I værdsætter jer selv lidt højere, at I giver sand værdi til 

det, som jeg har lagt i mennesket: ånden. 

28 Når du opnår den sande viden om dit værd, må du ikke blive indbildsk. Indse, at I er blot dødelige, 

at I er budbringere og redskaber for mine guddommelige råd. 

29 Ingen er født ved en tilfældighed, ingen er skabt tilfældigt. Forstå mig, og du vil indse, at ingen er 

fri på sin livsvej, at der er en lov, der styrer og regulerer alle skæbner. 

30 Lad os tale til hinanden, Mine børn; lad os tale til Mesteren! Jeg vil ikke bebrejde jer, men velsigne 

jer, og ligesom jeg begyndte min undervisning, således vil jeg afslutte den blandt jer: ved at kærtegne jer. 

31 Fortæl mig dine lidelser i stilhed, betro mig dine længsler. Selv om jeg ved alt, ønsker jeg, at du 

skal lære lidt efter lidt at formulere din egen bøn, indtil du er klar til at udøve din ånds fuldkomne 

fællesskab med Faderen. 

32 Gamle mænd, unge mænd og jomfruer, børn og forældre: Bed om det, og det skal gives dig. Jeg er 

kilden til retfærdighed og kærlighed og vil vise dig din vej gennem livet oplyst af mit lys. 

33 Hvad beder I mig om for den jord, der giver jer husly? Hvad føler du for alle Faderens skabninger? 

Lev i harmoni med alle væsener, for i sandhed er I alle brødre og søstre for mig. Velsign alle skabte ting, 

og du vil velsigne mig. 

34 Jeg kan se, at I frygter fremtiden, fordi krigens skygge og ekkoet af dens brølen når jer, fordi 

truslen om hungersnød, pest og ødelæggelse lurer overalt. Men hvad kan du frygte, når du har mit lys i din 

sjæl? Har jeg ikke kaldt jer soldater for min sag? Overlad frygten til dem, der ikke har nogen tro, til dem, 

der fornægter mig. 

35 Mange lidelser vil ramme menneskeheden, men gennem disse vil de lære mit ord og mit værk at 

kende. 

36 Jeg ønsker, at jeres hjerte skal forblive følsomt over for smerte, for de trængende, de sultne og de 

syge, så det så at sige bliver tærsklen til det nye Jerusalem, hvor Guds folk samles, som er 

menneskeheden. 

37 Det sjette segl er løst, og med det har I hørt mit ord gennem det menneskelige intellektorgan, som 

har været lov, åbenbaring og profeti blandt jer. Jeg giver jer syv år mere, hvor I vil høre mig i denne form - 

syv år, hvor åndeverdenen stadig vil sende sine budskaber gennem hjernen på dem, der er udvalgt til det, 

og i disse år vil I skulle aflægge regnskab til Faderen på den sidste dag i 1950, som vil være en dommens 

dag for jer, hvor I vil høre mig tale til jer for sidste gang fra det nye Zions bjerg. 

38 Jeg skriver disse ord i dit hjerte og i din samvittighed, for jeg ønsker, at de skal være 

uforglemmelige for dig. 

39 Glem ikke, hvad I har hørt fra den Guddommelige Mester, ej heller hvad I har hørt fra Maria, den 

Universelle Moder, og hvad I har hørt fra Elias, budbringeren fra den Tredje Tidsalder, der samlede jer 

som en hyrde i Min kærligheds slynge. 

40 I har nydt godt af mange begunstigelser, men de vil ophøre, fordi tiden er inde til at arbejde trofast 

i renhed i overensstemmelse med min lov. 

41 Søg ikke nogen personlig vinding, når du tjener mig. Tjen Mig af kærlighed, uden at tænke på 

belønningen eller den belønning, der venter dig. Tænk på dem, der lider, på dem, der er faldet, på dem, der 

ikke ser lyset og ikke kender vejen, og giv dem Min instruktion med et kærligt hjerte. Før dem til mig, og 

vær ikke bekymret, hvis de når deres mål før dig. Vær de "sidste" og vær opmærksom på jeres opgave, for 

jeg vil vide, hvordan jeg skal vente på jer, da I alle vil nå frem til mig. 

42 Folk, jeg giver jer et nyt år til at kæmpe. Over krig, ødelæggelse og død vil himlens blå farve brede 

sig som en fredens kappe. Jeg vil pryde jordens overflade med blomster, og der vil blæse en lind luft, som 

er som en kærlighedsgave. Moderne til alle levende væseners mødre vil være frugtbare, og deres overflod 

vil komme dig til gode. Jeg oplyser den menneskelige intelligens, så den kan opdage nye muligheder for 

udvikling i naturen til gavn for mine børn. Jeg velsigner havene, så at de væsener, der lever i deres skød, 

kan formere sig, og så menneskene ikke lider sult efter krig. Jeg baner nye veje, så de forskellige racer kan 

lære hinanden at kende og omfavne hinanden. 

43 Lad foråret komme til dig som en gave af fred og håb, forsoning og tilgivelse mellem mennesker. 
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44 Sommeren vil med sin sols ild brænde mange områder og ørkener, hvor mennesker, der krydser 

dem, vil synke ned og bede Jehova om nåde. De, som havde glemt mig, vil huske mig igen. Og 

videnskabsmændene vil være forvirrede over for disse fænomener, men i deres hjerter vil de høre Min 

stemme, der fortæller dem, at de skal rense deres handlinger og tænkning for at gå ind på visdommens vej. 

45 Efteråret vil give mig høsten for dem, der dyrker jorden, og den vil være rigelig, for nogle nationer 

vil vende tilbage til fred og igen tage fat på arbejdsredskaberne. 

46 Velsignelser vil hvile på frøet, for børnene og kvinderne vil dyrke jorden, når mændene ikke er til 

stede. De hænder, der lægger armene fra sig og tager ploven op, skal velsignes, og de, der var fjender, skal 

omfavne hinanden som brødre, for himlens brød skal falde ned som manna i ørkenen. 

47 Vinteren vil komme, og dens sne vil være symbolet på rensning. 

48 Alt er forberedt. Vågn og bed, arbejdere. Jeg velsigner også de hænder, der plejer de syge, de 

læber, der taler mit ord med kærlighed, de øjne, der besejrer søvnen og våger over den dødssyge, det 

hjerte, der slår for den lidende, for de er redskaber for Ånden, der er i stand til at rejse sig i bøn for 

mennesker. 

49 Jeg ønsker at få jeres hjerter til at slå til et nyt liv, for jeg finder dem døde for tro, håb og 

kærlighed. 

50 Jeg er den eneste dommer, som kan dømme sjæle, og dog betragter jeg jer ikke som anklagede, 

men som børn og disciple. 

51 Lad mig være blandt jer som Fader. Måler du værdien af det ord, jeg giver dig, eller ønsker du, at 

jeg skal være din dommer? Ønsker I, at jeg skal gøre min retfærdighed håndgribelig, ikke kun i ordet, men 

også i jeres liv, så I kan vågne op og tro på mig? 

52 I har ikke altid sået godt med den sæd, som jeg har betroet jer i denne tid, og se, derfor har I ikke 

høstet den høst, som I forventede. Men opgiv ikke kampen på grund af dette, forstå, at selv om det nogle 

gange er årsagen til dine tårer, så er det også sandt, at din sjæls fred er baseret på denne pligtopfyldelse. 

53 Jeg ønsker ikke at se dette folk græde på jordens stier og beklage sig over ujævnhederne på vejen. 

54 Jeg har altid sat jer på den vej, der fører til det hjem, hvor jeg venter på jer. Frygt ikke for at finde 

døren lukket. Kun den, der har rejst hele vejen, når frem til den. 

55 Du viser mig dit hjerte, og jeg samler det gode frø fra det, som fra et kornkammer, og lader det 

værdiløse frø blive tilbage, så du kan ødelægge det. 

56 I skal ikke længere ernære jer af ufuldstændige eller uærlige tilbedelseshandlinger: I befinder jer 

nu i den tredje æra. Enhver, som praktiserer min lære, som jeg giver jer den, vil gøre min vilje, og enhver, 

som gør Faderens vilje, vil finde frelse. 

57 Jeg har givet jer store beviser på min kærlighed til alle tider. Jeg har givet jer muligheder for at 

komme til mig. Alligevel har I aldrig adlydt mig og har foretrukket verdens smerte med dens flygtige 

fornøjelser frem for opfyldelsen af min lov, som giver jer sand fred. 

58 Hvis jeg kun kom til jer som dommer, ville jeg skræmme jer; men mellem min retfærdighed og 

mennesker kommer altid korset, og derfor kommer der altid kun ord af kærlighed og tilgivelse fra mig. 

59 Hvor meget har jeg ikke hjulpet jer i denne verden, så I ikke vil angre, når I kommer for dommeren 

som åndelige væsener! 

60 I er de samme, som gik gennem ørkenen med Moses, de samme, som fulgte Jesus gennem Judæa, 

og stadig i denne tid beder I om mirakler for at tro, eller I beder om jordens goder, som om I ikke kendte 

den endelige hensigt med jeres skæbne. 

61 Lad ikke denne manifestation blive almindelig, for så mister I den ærbødighed og tro, I burde have 

for den. For hvad kan du få ud af det, hvis din ånd er fraværende og dit sind er spredt? 

62 I Min Guddommelighed lever forbønskærlighed; det er Maria. Hvor mange hjerter, som var 

forblevet lukkede for troen, har ikke åbnet sig for omvendelse og kærlighed gennem hende! Hendes 

moderlige essens er til stede i al skabelse, den er til stede for alle, og alligevel benægter nogle den med 

åbne øjne. 

63 I skal være de utrættelige frøere af Mine åbenbaringer, så verden kan komme til fornuft og opnå 

opadgående udvikling og lys. 
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64 Før min afrejse vil jeg bane de veje, du skal gå. I ved ikke, hvad jeg har besluttet for de sidste år af 

min manifestation. Jeg forbereder jer, for der vil komme store prøvelser i de dage. Jeg vil fjerne enhver 

forfalskning, som I har påført Min Lære, fra jer, så I kan anerkende Mit Værk i al dets renhed. 

65 Pas på, folk, for efter min afrejse vil nogle dukke op og få jer til at tro, at jeg fortsat manifesterer 

mig selv gennem det menneskelige forståelsesorgan. Jeg gør jer årvågne og forbereder jeres hjerte, så det 

ikke vil blive forført af bedragere, når det kender Mit væsen og smagen af denne frugt. Men hvis I ikke 

forbereder jer på disse tider, og I mister det, jeg har givet jer, hvordan vil I så skelne sandhed fra løgn? 

66 Tag ikke imod skadelige påvirkninger, der kan fratage den viden og det lys, jeg har givet jer, deres 

kraft, for så ville I finde jer selv indviklet i den samme ondskab som dem, der vil forråde mig. Dag efter 

dag må jeg advare jer, så I lever vågen og ikke vakler. Mange af jer vil græde over min bortgang og ikke 

finde nogen trøst. I vil længes efter den tid, hvor jeg gav mig selv til kende gennem det menneskelige 

forståelsesorgan. Men i de øjeblikke, hvor I beder, vil jeg oplyse jer og minde jer om al den nåde og alle 

de gaver, jeg har lagt i jer, så I ikke føler jer alene og forladt, men i bevidstheden om, at jeg er tæt på mine 

disciple, tager af sted med jeres arv og tjener jer fortjeneste gennem kærlighedsarbejde for jeres 

medmennesker. 

67 Brug denne tid til undervisning. Tænk på, at der hersker fred i din nation, mens andre nationer 

splitter sig selv. I må forstå, at I skal skabe en atmosfære af fred blandt jeres folk, så enhver udlænding, 

der kommer til jer, kan hvile og finde tryghed i jeres midte, og når han vender tilbage, vil han føle sig 

oplyst af gode tanker og inspireret af ædle hensigter. 

68 Nu skal der fra folkeslagene komme folk frem, som er stærke i godhed og fulde af lys. De skal få 

alle dem til at erkende deres fejl og deres fejltagelser, som kom til verden med en stor mission og ikke 

opfyldte den. 

69 Desuden er tiden nær, hvor epidemier vil bryde ud i nationer og ødelægge befolkninger. 

70 På denne dag beder jeg jer: Hvis jeg sendte jer til disse lande og sagde til jer: Kryds havene og gå 

ind i smertens og ødelæggelsens byer - ville I så gøre det, mine børn? 

71 Efter døden venter livet på alle; men hvem er dem, der går hen og bringer en dråbe balsam og et 

ord af lys til dem, der stadig kan stå op til sandheden i dette liv? Disse skal være mine disciple. 

72 Mange mennesker vil se hemmelighederne bag mine manifestationer, som allerede er blevet 

opklaret i denne verden, men andre vil være nødt til at gå ind i åndeverdenen for at se sandheden. 

Min fred være med jer! 
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Oplysninger om indhold  
Vers nr. 

instruktion 83 

Åndens doktrin står over den  

uddannede religioner 

Materialismen glemmer, at ånden i den 

6 

en væsentlig del af mennesket er 

De nuværende begivenheder er blevet beskrevet af 

profeterne og af Kristus gennem hans 

9 

Talende rør forudsiges 20 

Betydningen af nadveren 

I forkynderne Johannes Døberen og Elias 

25 

den samme ånd arbejdede 

Mennesket skal blive bevidst om, at det er det nuværende 

menneske 

39 

af Gud i sig selv 

instruktion 84 

På ruinerne af denne menneskehed vil en ny verden blive 

bygget 

51 

bygges 

Naturens kræfter vil blive sluppet løs 

5 

og udføre et renselsesarbejde Vi har en 

forestilling om Gud gennem ritualer 

7 

og billederne er begrænsede og forvrængede 12 

For Gud er der ingen fremmede eller 

udlændinge Det tunge krav: Tilgiv, i stedet for at 

være 

20 

kan forsvares 

I denne lysets tid vil kraften i den 

28 

Eclipse aktiv 

Den endelige kamp mellem lyset og de 

43 

Ondskaben rykker tættere på 44 

Vi må kombinere den åndelige lov med den materielle lov i  

 Afstemning48 

Forklaringer på, hvad ondskabens magt er56-57 

instruktion 85 

 Enhver inderlig bøn når frem til Gud1-3 

Israel er ikke en race, men et åndeligt folk, 

 spredt ud over hele jorden10-14 

Ægte bøn er bøn fra ånd til ånd, uden en 

 materielle billede af Gud foran vores øjne ....  16-18 

Bekræftelse af udskrifter af den guddommelige 
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 Åbenbaringer22-24 

Den triste skæbne for de ulykkelige sjæle, der stadig skal leve 

Materiale, der er bundet til at komme i det hinsides68 

instruktion 86 

Det åndelige Israel og dets forhold til jøderne efter 

 kødet12 

 jul27-30 

Denne tidsalder vil blive kaldt "Åndens tidsalder "31  Kun Gud kender de ånder, der er spredt i 

dag, og som i tidligere tider var forbundet med det jødiske folk gennem blodsbånd. 

 var forbundet33 

Kristi åndelige genkomst skete ikke i hemmelighed, 

 men var ledsaget af tegn35 

 Der er intet større end vores ånd, bortset fra Gud68 

For at denne verden kan komme til fornuft igen, er det nødvendigt med en 

 stor smerte uundgåelig  71 

instruktion 87 

 Betydningen af navnet "Israel " 1-2 

Både lysets ånder og væsenerne i den 

Mørke udfører opgaver i overensstemmelse med Guds vilje3-5 

Jorden vil blive "renset", og mennesket vil blive 

 Spiritualisere9-10 

Den åndelige mission i Mexico11-12 

 Forberedelse til det åndelige liv15-20 

Åndelige og materielle værdier har deres betydning27-30 

Den åndelige betydning af brød og vin37-38 

instruktion 88 

 Vores ånds storhed og enestående karakter ....  2 

Selv om nogle tvivler på, at der findes en Skaber-Gud, 

 solen er aldrig holdt op med at skinne på dem7 

Vores opgave er at fremme den folkelige 

 at skabe sand fred14-15 

Verden ─ og jøderne i særdeleshed ─ skal ikke have nogen  

 venter på den nye Messias27 
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 Kristi genkomst finder sted i Ånden28-29 

Tidligere tiders profeter har beskrevet begivenhederne  

 der er forudset i dag37-39 

 Klare udsagn om Jesus og Kristus63 

instruktion 89 

 Den, der vil følge mig, skal tage sit kors på sig1-3 

Det åndelige Israel ─ en hær af ånder fra den 

 Lys og fred16-20 

Den guddommelige kærlighed inkarneret i Jesus29-35 

Vi har forvandlet vores planet til en tåreflod.  

 Omdannet51-54 

instruktion 90 

Sammenligninger mellem Josefs liv i 

 Egypten og Jesus fra Nazareth1-3 

Gud er vores Skaber og forventer af sine børn 

 Anerkendelse og lydighed5-6 

Budbringerne af den åndelige lære vil finde meget på deres vej. 

 Oplev bitterhed, men også store glæder28-31 

Det guddommelige ord, der er blevet menneske ─ eller Kristus 

 gjort til menneske i Jesus i anden tid33a 

Guddommelig kærlighed pakket ind i en stråle af lys, 

bliver til det menneskelige ord gennem mægleren33b 

Kristus flytter billedet af Judas' liv ind i den  

guddommeligt lys37-39 

Det højeste mål for menneskets frie vilje er, 

 At gøre Guds vilje41-43 

instruktion 91 

Kristus forklarer processen i sine proklamationer3-7+13-14 

Til alle tider har Gud gennem forberedte mennesker 

 talt8-12 

Kristus, Guds ord ─ kærlighed og visdom 

 Guds27-30  + 32 

Gud er mere og mere end det, som vores intellekt kan 

 kan forstå34-36 
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Rundt om i verden har åndelige pionerer i 

 Udseende45-47 

 Forklaringer af de syv segl49-54 

 Tiden med misbrug af den frie vilje er ved at være forbi80 

instruktion 92 

Den mest dyrebare arv: Kristi ord i hans 

 Undervisning2-3 

Den gode discipels kendetegn8-10 

Essensen af Guds lære 

 har været den samme til enhver tid26 

Hvorfor kommer Guds mundstykker fra 

 de enkle, lidt uddannede mennesker?  28 

 Guds forventninger til sine børn61 

 Vejen til renselse af sjælen65 

 Sandhedsåndens stemme er nu hørbar71 

instruktion 93 

Udrustning af den guddommelige Mesters disciple3-6 

 Den guddommelige lysstråle er blevet til menneskeord8 

For at kunne modtage og viderebringe det guddommelige ord skal man 

 Ånd, hjerte og sind skal være forberedt15 

I lidelsens timer bør vi vende vores tanker mod ham. 

 sende for at få trøst og hjælp23-24 

Kristus og hans lære vil forløse mennesker 

 og forvandle; vi spirituelle er kun hjælpere29-30 

Stormen i Galilæas Sø blev stilnet ─ et tegn på den stormfulde nutid og på vores frelse33-37 Det 

 åndelige Israel og dets mission i dag43-47  Mennesket skal ikke kun ledes af videnskab og 

menneskelige 

 viden, men ved kærlighedens ånd68 

instruktion 94 

Hvem vil være de nye apostle for den åndelige lære?  8-11 Den Guddommelige Mesters råd til 

udbredelse 

Hans undervisning13-17 

Andre åndeligt opvågnede grupper vil også slutte sig til os26  Kun Gud kender vores ånds 

hemmeligheder og kræfter 

 og kan afsløre dem29 
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 Jesu lidelse56-80 

instruktion 95 

 Forudsætningen for et bønnesvar1 

Fordelene ved prøvelser, der udholdes med overgivelse5  + 7 Gud bruger de gudløse som redskaber 

for sin retfærdighed8 

 Den helbredende virkning af smerte12  + 56 

Guds ord gennem ordmæglerne Uigenkaldeligt 

kun indtil udgangen af 195020 

 Maria, menneskehedens åndelige moder21 

 Ydmyghed bør være et kodeord for Kristi disciple32 

 Det er vores skæbne at adlyde Guds love35 

Allerede på jorden skal vi finde vejen til himmeriges rige 

 anerkende55 

instruktion 96 

 Opfordring til åndeliggørelse og opløftning af tankegangen4-5 

I de kommende religionskrige vil sandheden blive 

 vinde og ikke mennesket14 

 En af de mange grunde til reinkarnation17 

 Sindets kræfter står over intellektets kræfter33 

 Hvad er spiritisme?  37-38 

Kristus fortæller os, hvordan vi kan høre hans stemme47-48 

 Det er retssalgstid49 

Yderligere eksempler på reinkarnation 53 + 61 

Jorden er blevet vanhelliget af mennesket .... 59-60 

instruktion 97 

Gud har altid vist sig i forskellige former 

 gjort kendt for at prøve vores tro9-12 

Mennesket er den bedste formidler af den guddommelige vilje14 

 Den guddommelige arv ─ hans lære22 

Gud har altid gennem sin forstandsevne 

 enkle mennesker talte til os49 

Antallet af reinkarnationer afhænger af vores åndelige 

 Perfektion på jorden ab61 

instruktion 98 
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Hvis vi ønsker at vidne om vores efterfølgelse af Kristus, 

 vi skal først fuldføre os selv3 

 Gennem intuition kan vi vide, om et budskab er ægte7 

Spiritualisters opgave og ansvar 

 til efterkommer19 

De forskellige former for Guds åndelige forbindelse 

 med folket20-23 

Det er en tid med dom, hvor vi betaler vores gæld 

 must30-32 

Alt menneskeligt går bort, kun Guds ord 

 og hans lov forbliver for evigt39 

Formaninger og råd fra den guddommelige mester 

 til vores åndelige kamp45 

Har vi forstået buddet "Elsk hinanden" rigtigt? 

 Forstår du det?  50-51 

Gud ønsker at erobre os gennem sin kærlighed og 

 ikke bøje sig gennem smerten53 

instruktion 99 

De religiøse samfund venter forgæves på at få den 

 Kristi genkomst2 

 Vi skal selv opnå vores salighed9 

 Det åndelige Israel, dets oprindelse og mission10-15 

Den tredje tidsalders nye lærdom er 

mere omfattende end dem fra den anden æra24-25 

Indtil dialogen fra ånd til ånd er opnået 

 

 Ånden vil stadig passere tiden33 

Hvem er vores næste, og hvad er vores 

 Tjeneste for ham?  51-52 

Johannes' vanddåb og Jesu dåb i Ånden 

 og deres betydning56-60 

 Menneskehedens arvesynd62 
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instruktion 100 

 Min dom er født af kærlighed, ikke af hævn1-3 

Hvorfor forhindrer Gud ikke indgreb fra de 

 Forskere i skabelsen?  6-9 

Hjælpen fra vores skytsengle og vores ansvar 

 over for dem18-24 

 Guds åbenbaringer under søvnen30-31 

Forløsningen gennem Jesu offerdød bliver kun effektiv 

 gennem vores succession71 

Undervisning 101 

 Formaninger til at opfylde vores åndelige opgaver6-9 

Vi lever i en tid med besøg af den 

Guddommelig retfærdighed35 

Muligheden af reinkarnation er en handling af 

af guddommelig kærlighed og retfærdighed37-40 

Ydmyghed er en af de dyder, der er mest 

 bør praktiseres55-63 

Undervisning 102 

Vi er konstant udsat for fristelser, 

men den mest magtfulde fjende er inden i os selv11-12 

Den perfekte åndelige dialog vil kun være 

 nå fremtidige generationer ....  20 

 Guds ord i den tredje æra er Det Nye Testamente28 

Missionen om at udgive lærebogen 

 af den guddommelige mester38-39 

 Muligheden for reinkarnation er en Guds nåde52 

Undervisning 103 

Guds folk er ikke en bestemt race, men  

 fællesskabet af udvalgte ånder8-14 

Guds domstid - enden på en æra og begyndelsen på en ny æra 15-17 

 Praktiske råd til at følge Jesus28 

Den mirakuløse form, i hvilken Gud åbenbarer sine åbenbaringer til menneskene 
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Folk gav sig til kende37-38 

Den tid nærmer sig, hvor folk vil indse betydningen af 

 af ånden42-43 

Det guddommelige værk skal være uforfalsket og uden 

 Riterne er spredt56-58 

instruktion 104 

Fred på jorden er ikke mulig uden kærlighed30+1-2 

Korrektion af de menneskelige synspunkter om den 

 Første gang om Gud11-15 

 Guds dystre vurdering af menneskeheden i dag33-34 

Det hinsides er anderledes end det, vi forestiller os på jorden39-41 

Den guddommelige mission til det åndelige Israel:  

 at bede for fred55-58 

instruktion 105 

Spiritualisternes ansvar for at bruge deres åndelige gaver 

 til brug3-10 

Guds redskaber dukker ikke kun op midt i den 

Det åndelige Israel11-14 

 Ingen eksamen er gratis27 

Den åndeligt modne person har magt over de 

 Naturkræfter39-44 

Mange nationer har som følge af deres materialisme og 

Højtfølelse falder dybt45-47 

Læren om reinkarnation er ikke ny, men eksisterer 

siden den første gang52-54 

instruktion 106 

Vi skal ikke være for afhængige af jordiske 

 Afværge fornøjelser og pligter15 

 

 Ingen er en profet i sit eget land19-20 

 Vigtigheden af bøn32 

 Åndens og sjælens skæbne efter den jordiske død6-38 
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 Formaninger til forældre og børn57-59 

instruktion 107 

Oplysning om det hinsides1-4+15 

 En ny fase ─ først dom, så fred18-21 

 Sandhedens ånd og dens arbejde24 

Israels vandring gennem ørkenen til de 

Det forjættede land28-33 

instruktion 108 

 Elias' mægtige opgaver i de tre tider9 

Den syndige arv fra Sodoma og Gomorra bringer giftige 

 Frugter, der skal bekæmpes10-16 

Sandhedens Ånd kom 

 forudsagt af Jesus22-23 

 Om Guds Rige32 

Den forstyrrede harmoni mellem den mentale og 

det materielle liv er årsagen til forvirringen 

 i naturens kræfter56 

instruktion 109 

Folkets reaktioner på udseendet af den 

 Frelseren og hans lærdom3-6 

Hvorfor er Guds børns liv ofte så 

 ubegribeligt svært?  11-13 

Mysteriet om sjælens natur skal 

 nu blive sendt14-16 

 Gud forventer, at hans børn skal elske hinanden32  + 36 

 En forklaring på Guds natur40-41 

Kun med ægte åndeliggørelse kan vi opnå mirakler. 

 se realiseret58-59 

 Om Jesu fødsel63-64 

Undervisning 110 

Af de 144.000, der er tegnet af Herren 4 

En logisk bekræftelse af reinkarnation 7 

Det åndelige og det nationale Israel 8 
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En åbenbaring om Nikodemus 13 
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