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Introduktion  
Som indledning til dette bind V kan vi bruge vers 1-10 i instruktion 123, hvor Kristus taler om sit 

Åndsarbejde: 

1 Mit ord strømmer uudtømmeligt ud over dig. Jeg er Kristus, som boede blandt menneskene i den 

anden æra, og som kommer ned til jer igen for at vidne om sig selv og opfylde sit løfte og sit ord; dengang 

bekræftede jeg med mine gerninger den lov, som Faderen dikterede Moses, som ikke handlede efter sin 

egen eller menneskers vilje, men efter den Eviges vilje; derfor siger jeg jer, at hvis jeg ikke har ophævet 

det, som Moses talte, så vil jeg heller ikke nu ophæve det, som jeg har lært jer i Jesus. 

2 Jeg er med jer, for det lovede og bekendtgjorde jeg mine disciple, da jeg ved en lejlighed var 

omgivet af dem, og de spurgte mig på denne måde: "Mester, du sagde, at du ville gå bort, men at du senere 

ville vende tilbage. Sig os, hvornår vil det ske?" Jeg så, at deres enkelhed og deres ønske om viden fik dem 

til at undersøge deres Herres hemmelige råd. Ikke desto mindre talte jeg kærligt til dem: "Sandelig, den 

dag er ikke langt borte, hvor jeg skal vende tilbage til menneskene", og jeg fik dem til at forstå, at mit 

nærvær da ville være i Ånden, og samtidig meddelte jeg dem de tegn, der ville annoncere mit næste 

komme. Disse tegn ville være krige, kaos og store lidelser på hele jorden. Men sandelig siger jeg jer, at det 

var netop sådan, midt i kaos, at jeg kom på denne tid. Her er jeg, I mennesker, med et budskab om lys og 

fred til jeres sjæl, hvorfra jeg nu vil lave en (åndelig) ark, som alle troende mennesker, der ønsker at redde 

sig selv, vil gå ind i, hvor menneskeheden kan finde tilflugt. Denne ark vil blive solidt etableret gennem 

troen, håbet og kærligheden hos dem, der følger mig, og den vil have en åndelig lighed med den ark, der 

blev betroet Noa, da naturens kræfter blev sluppet løs. 

3 I hvilken tid lever du? Tænk over det og vær opmærksom på, at jeg har givet jer min undervisning 

i tre tidsaldre. Den første var lovens, den anden kærlighedens, og den tredje, som er den nuværende, svarer 

til visdommen. 

4 En enkelt Ånd, som er min, har altid været med jer. Men hvis jeg har åbenbaret den i tre 

forskellige faser, så husk på, at de former, som jeg manifesterer mig i hele skabelsen, er uendelige og 

samtidig fuldkomne. 

5 I første gang lærte I Faderen at kende som dommer og lovgiver. I den anden tid gjorde jeg "mit 

ord" til menneske i Jesus, og hans ord talte med guddommelig sandhed. Kristus er "Ordet", den samme, 

som sagde til menneskene: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen". Nu er I i den tredje tid, hvor jeg 

udgyder min visdom over jer. 

6 I opfyldelse af mit løfte er jeg kommet i ånden, på den symbolske "sky", som jeres sjæle danner, 

når de er løftet op til mig, og jeg bygger det sande tempel i menneskers hjerter. 

7 Når I hører Mig gennem disse stemmebærere, skal I ikke tro, at Min Ånd tager bolig i dette lille og 

urene legeme. Jeg har allerede fortalt jer, at det er jeres intellektorgan, som en stråle af mit lys falder ned 

på, som er guddommelig inspiration, som er visdom og kærlighed. 

8 Forstå miraklet i denne kommunikation og indse, at gennem disse uuddannede væseners 

forståelsesorgan og deres læber kommer det ord, der oplyser de uvidende og 

synderen, så han i hans hjerte opretter et hjem, der er Gud værdigt, og giver ham troens nøgle, som åbner 

porten til visdom. 

9 Med uendelig tålmodighed ventede jeg på det tidspunkt, hvor jeres sjæls udvikling ville gøre jer i 

stand til at forstå Min kommunikation gennem stemmebærerens sind som forberedelse til den perfekte 

forening mellem Min Ånd og jeres Ånd. 

10 Dette er grunden til, at den der bærer stemmen udtaler Mit Ord uden at hans hjerne bliver træt eller 

hans hals bliver hæs. For det er mig, der bevæger disse læber for at lade mit kald nå ud til folket. Jeg 

inviterer dem til at hvile i skyggen af livets træ og spise frugten af evigt liv.  
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Instruktion 111  
1 Åbn jeres hjertes døre for mig, o folk! Jeg har set livets prøvelser piske dig som en stormvind; jeg 

har set sygdom invadere dit hjem og elendighed tage fat i dig. Jeg kommer for at bringe jer fred. 

Åh, elskede menneskehed, hvis I vidste, hvor let I ville finde jeres frelse, hvis I havde god vilje! En bøn, 

en tanke, et ord ville være nok til at forsone folk, folkeslag og nationer, men folk søger at løse deres 

konflikter på andre måder. Alt andet end at handle som Kristus er mange menneskers motto; alt andet end 

at praktisere hans lære - og det har konsekvenser! 

2 Hvad kan du forvente af dine værker, hvis der ikke er retfærdighed, kærlighed og barmhjertighed i 

dem? Er det ikke den lære, som Jesus gav jer? Sandelig, siger jeg jer, kærlighed, retfærdighed og 

barmhjertighed er ikke i strid med jeres tidsalders levevis, det er dyder, som er de dyder, der er passende 

for åndeligt udviklede væsener. 

3 Når jeg ser mennesker, der er indviklet i krige og dræber hinanden for at få verdens skatte, kan jeg 

ikke andet end at sammenligne menneskeheden med små børn, der kæmper om ting, der ikke har nogen 

værdi. Børn er stadig de mennesker, der kæmper for lidt magt eller lidt guld. Hvad betyder disse ejendele i 

forhold til de dyder, som andre mennesker har i dem? 

4 Den mand, der splitter folk ved at så had i deres hjerter, kan ikke sammenlignes med den mand, 

der dedikerer sit liv til at så frøene til et altomfattende broderskab. Den, der forårsager lidelse blandt sine 

brødre, er ikke at sammenligne med den, der helliger sit liv til at lindre sine naboers lidelser.  

5 Ethvert menneske drømmer om en trone på jorden, selv om menneskeheden lige fra begyndelsen 

har oplevet, hvor lidt en trone er værd i verden. 

6 Jeg har lovet jer en plads i mit rige, men der er meget få, der har gjort krav på den, og det skyldes, 

at menneskene ikke ønsker at forstå, at den mindste undersåt til kongen af de himmelske riger er større end 

den mægtigste monark på jorden. 

7 Menneskene er stadig små børn; men det store besøg, der kommer over dem, vil få dem til at 

opleve så meget på så kort tid, at de snart vil gå fra barndom til modenhed, og så vil de, forsynet med 

erfaringens frugt, udbryde: "Jesus, vor Fader, havde ret, lad os gå til ham." 

8 Lammet, der blev ofret for dine synder, taler til dig i dette øjeblik, og hans ord er kærlighed og 

tilgivelse. Den guddommelige retfærdigheds bog er åbnet i det sjette kapitel, for Lammet har løst alle dens 

segl. 

9 Året 1950 vil snart være kommet, og denne form for manifestation vil slutte; men det sjette segl vil 

derfor ikke blive lukket, men vil fortsætte med at skinne indtil slutningen af dets tid, hvor det syvende segl 

vil blive løst. 

10 Jeg ønsker, at menneskeheden skal forberede sig på dette tidspunkt, så når det sidste segl bliver 

løst, vil folk være opmærksomme og klar til at høre og forstå indholdet af de nye åbenbaringer. Jeg ønsker, 

at nationerne og folkene skal blive indre stærke, så de kan modstå bitterheden i disse dage. 

11 Jeg vil kalde dem velsignede, som er i stand til at udholde prøvelserne i disse tider, og jeg vil 

belønne dem for deres udholdenhed og tro på min magt ved at udnævne dem til forældre til en ny 

menneskehed. 

12 Menneskers synder vil blive udslettet, og alt vil fremstå som nyt. Et lys fuld af renhed og 

jomfruelighed vil oplyse alle skabninger, en ny harmoni vil hilse på menneskeheden, og så vil der fra 

menneskers ånd opstå en kærlighedshymne til deres Herre, som han så længe har ventet på. 

13 Moder Jord, som fra tidernes morgen er blevet vanhelliget af sine børn, vil igen smykke sig med 

sine smukkeste festlige klæder, og menneskene vil ikke længere kalde hende "Tårernes dal", og de vil 

heller ikke gøre hende til en mark af blod og tårer. Denne verden vil være som et lille fristed midt i 

universet, hvorfra menneskene vil løfte deres ånder op til det Uendelige i en forening fuld af ydmyghed og 

kærlighed til deres himmelske Fader. 

14 Mine børn vil have Min Lov indpræget i deres ånd og Mit Ord i deres hjerte, og hvis 

menneskeheden i tidligere tider fandt glæde i det onde og fornøjelse i synd, vil den ikke have noget andet 

ideal end godhed, og den vil heller ikke kende nogen større glæde end at vandre på Min vej. Men tro ikke, 

at mennesket derfor vil give afkald på sin videnskab eller civilisation og trække sig tilbage til (ensomme) 

dale og bjerge for at leve et primitivt liv. Nej, han vil stadig nyde frugterne af det videnskabelige træ, som 
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han har passet med så stor interesse, og når hans åndeliggørelse er større, vil hans videnskab også være 

det. Men ved tidens ende, når mennesket har tilbagelagt hele denne vej og har taget den sidste frugt fra 

træet, vil det indse, hvor ringe dets værker er, som tidligere syntes så store for det, og det vil forstå og føle 

det åndelige liv, og gennem det vil det beundre Skaberens værk som aldrig før. Gennem inspiration vil han 

modtage de store åbenbaringer, og hans liv vil være en tilbagevenden til enkelhed, naturlighed og 

spiritualisering. Der vil gå noget tid, før den dag kommer, men alle mine børn vil se den. 

15 Nu bør du tage et skridt fremad, så din ånd ikke behøver at klage over at have levet et ufrugtbart 

liv. 

16 Jeg har talt til jer om de kommende tider. Mine ord skal ikke fremmedgøre jer, for sandelig siger 

jeg jer, at de i morgen vil vække troen og vække håb i manges hjerter. 

17 menneskehed, jeg har magten til at ophæve din synd gennem kærlighed og frelse dig. Jeg vil ikke 

stoppe op for at se på jeres pletter, og selv om jeg finder jer fortabt i verdens mudder, vil jeg befri jer fra 

det for at gøre jer til mine apostle. 

18 Blandt menneskeheden lever en del af de et hundrede og fireogfyrre tusinde, der er mærket af mig. 

Disse Mine tjenere er spredt ud over hele verden, hvor de udfører deres opgave med at bede for fred og 

arbejde for broderskab mellem mennesker. De kender ikke hinanden, men - nogle intuitivt og andre oplyst 

af denne åbenbaring - opfylder de deres skæbne, nemlig at oplyse deres brødres vej. 

19 De, der er mærket af Min kærlighed, er til dels simple mennesker, men der er også dem, der er 

respekteret i verden. De kan kun genkendes på åndeligheden i deres liv, i deres værker, i deres måde at 

tænke og forstå de guddommelige åbenbaringer på. De er ikke afgudsdyrkere, fanatikere eller hensynsløse. 

De ser ikke ud til at praktisere nogen religion, og alligevel er der en indre ærefrygt mellem deres ånd og 

deres Herres ånd. 

20 De, der er mærket med Helligåndens lys, er som redningsbåde, er vogtere, rådgivere og beskyttere. 

Jeg har udstyret dem i deres ånd med lys, med fred, med styrke, med helbredende balsam, med nøgler, der 

usynligt åbner de mest modvillige døre, med våben til at overvinde forhindringer, der er uoverstigelige for 

andre. Det er ikke nødvendigt, at de præsenterer titler for verden for at vise deres evner frem. De kender 

ingen videnskab og er fattige på jordens goder, og alligevel kan de gøre meget godt på deres livsvej. 

21 Blandt disse skarer her, som har modtaget mit ord, er mange kun kommet for at bekræfte deres 

mission; for det var ikke på jorden, at de fik deres åndelige gaver eller blev betroet deres mission. 

Sandelig, siger jeg jer, det lys, som hver ånd besidder, er det lys, som den har opnået på sin lange 

udviklingsvej. 

22 Salige er de markerede, der opfylder deres åndelige opgave inspireret af Min kærlighed, og salige 

er de, der efterligner dem, for de vil opnå den åndelige modenhed, som de har. 

23 Hvor mange gange i den anden æra har de enkle mennesker, der hørte Jesu ord, og de syge, der 

henvendte sig til ham, ikke forsøgt at gøre større mirakler end mine disciples, uden at de hørte til blandt 

mine apostle. 

24 Søg med iver efter målet (for jeres udviklingsvej), kom alle til Mig på troens, barmhjertighedens 

og ydmyghedens vej, og I vil alle føle jer lige værdige over for jeres Fader. 

25 Ved daggryet har din ånd vendt sig opad for at takke Faderen. 

26 Kom igen for at lære af mig, I disciple og begyndere, hold mine ord dybt inde i jer, så prøvelsens 

tider ikke fanger jer uforberedt. Jeg ønsker ikke at se jer som skrøbelige både i et oprørt hav. 

27 Fornyelse er det, jeg beder Mit folk om, så at I, når I befrier jer selv for nytteløshed og ondskab, 

kan bruge Min lære og samtidig give bevis på, at det er Sandhedens Ånd, I hører. Indse, at I nu må vaske 

disse pletter væk gennem omvendelse og ydmyghed og vidne om Min sandhed gennem kærlighedsarbejde. 

28 Fra dine første skridt på denne vej skal du bruge sandheden, hvad enten du taler eller handler. 

Løgne mangler den guddommelige essens, og derfor vil de aldrig overbevise. 

29 Jeg renser disse mundstykker, før jeg giver mig selv til kende gennem dem, så de alene kan 

forkynde sandheden for jer. Hvis mænd i morgen fornærmer jer ved at tvivle på dette ord, fordi det også er 

blevet meddelt gennem kvinders læber, så lad jer ikke skræmme. Du vil fortælle dem, at jeg ikke valgte 

mine disciple efter køn eller klasse, og at et åbent sind og føjelige læber var nok til at udtrykke min 

inspiration gennem dem til min forkyndelse. 
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30 Vær ikke bange for dem, der opsøger dig, selv om du oplever dem som efterforskere eller 

anmeldere af dine handlinger. I dem skal I altid genkende sjæle, der søger efter lys. 

31 Hvem kan skille et får fra Min hurdle, som elsker Mig i sandhed? Bag hver enkelt af mine 

arbejdere er der en engel, der våger over hvert eneste skridt, skjult for mennesket, bag deres enkelhed. 

32 Jeg fortalte jer, at I ville blive bekæmpet, og at I - hvis I ønsker, at sandheden skal skinne - må 

være modige i kampen og tilgive enhver fornærmelse, der måtte blive gjort mod jer, og at I ikke må 

tillade, at vrede giver jer våben, som I ikke bør bruge. 

33 Hvis du ved, hvordan du kan tilgive uden at prale, vil du vinde kampen. Når I bliver sat på prøve, 

så bed, og jeg vil gøre overraskende gerninger, som overgår al videnskab, og som vil få de vantro hjerter 

til at skælve. 

34 Hermed gør jeg jer på forhånd opmærksom på de prøvelser, som I skal igennem. Men for at du 

ikke bliver overrasket, skal du altid være forberedt. 

35 Vær modtagelig for mine inspirationer og opfør jer ikke som dem med forhærdede hjerter, der 

venter på livets slag for at rette op på deres fejltagelser. Jeg siger jer, at der også er smerte og død blandt 

jer, de taler også til jer. 

36 Nu er tiden inde til, at enhver ånd skal gøre sig klart, hvilken epoke den befinder sig i, så den kan 

gå i gang og udføre den opgave, jeg har betroet den. 

37 hvor meget smerte du har forvoldt dine egne, men jeg elsker alle, og jeg vil give alle midlerne til 

deres frelse, indtil de kommer til mig. 

38 Elias har hjulpet mig i genoprettelsesarbejdet i den tredje æra. I dag ser I ham ikke inkarneret som i 

tidligere tider, hvor han vandrer på stier og forbereder menneskers sind til at tilbede Min 

Guddommelighed. I opfatter kun hans tilstedeværelse i ånden og hans store kamp for at redde 

menneskeheden. 

39 Jeg venter på jer alle, når I har udført jeres opgave, hvor I har denne gode hyrde som jeres vejleder. 

40 Har du ikke bemærket hans oprigtighed, hans kærlighed og hans offer for dig til enhver tid? Vil du 

ikke rejse dig og overvinde forhindringerne for at nå målet, prise Elias og forherlige din Herre? 

41 Der står skrevet, at I skal se mig komme til jer med stor majestæt. Mange har set mig med det 

åndelige ansigt uden at kunne forstå det arbejde, som jeg udfører blandt mennesker. Men hvis du blev 

spurgt: "Hvem hører du, og hvorfor har du vendt dig bort fra verden?", hvad ville du så svare? - Tal i 

sandhed, benægt ikke det, I har set, gør ikke som Peter, idet I siger, at I ikke kender dette værk, for I kan 

ikke skjule det tegn, som er i jeres ånd, og som kendetegner jer, uden at I kan undgå det. 

42 Jeg ved, at på trods af de beviser, jeg har givet jer, vil mange af jer vende ryggen til mig af frygt 

for at blive dømt og stillet for en domstol. Men hvis I, som har hørt mig, forbliver tavse, hvem vil så 

forsvare min sag? Men jeg oplærer dem, som uden at kende til min lære vil studere den, når den skal 

dømmes, og som vil finde den rigtig og vil forsvare mit folk (i retten). 

43 Hvis I ønsker at være mine arbejdere, må I tage mig som eksempel og acceptere de prøvelser, som 

må komme, fordi jeg har forudset dem. Men når I går ind i denne tid, må I ikke blive forvirrede og ikke 

glemme, at jeg har annonceret alt dette til jer. Så vil du erkende min magt og min retfærdighed, og hvis du 

har tvivlet på mit ord, vil du opdage, at jeg har forberedt dig, så du ikke bliver overrasket, og midt i disse 

prøvelser vil du erkende min uendelige nåde og barmhjertighed over for dig. 

44 Du har tillagt mennesker stor magt og har tvivlet på Min. Snart vil der ske begivenheder, som vil 

bevise for jer, at alt er underlagt min vilje, og at alt adlyder mine love. Jeg ønsker, at I skal være rene på 

den nævnte tid, og jeres eneste bestræbelse er at oplyse jeres medmennesker med Min instruktion. Tænk 

på, at I kunne have gjort denne verden til et paradis, hvis I havde adlydt mine love. Dit liv kunne have 

været en evig forherligelse af din Gud. Men du kan stadig gøre bod på dine overtrædelser og velsigne den 

fortsatte mulighed, jeg giver dig for at vende tilbage til den gode vej. 

45 Elsk, så du kan blive elsket. Tilgiv, så du kan blive værdig til at blive tilgivet. Vær rede til at bøje 

jer for dem, der har været jeres tjenere, for at I kan prøve jer selv i jeres ydmyghed. 

46 Vær mine tjenere, og I vil aldrig blive ydmyget af mig. Husk, at jeg er ikke kommet som konge, og 

jeg bærer ikke scepter eller krone. Jeg er iblandt jer som et eksempel på ydmyghed, og endnu mere som 

jeres tjener. Bed Mig, og jeg vil give dig, bed om Mig, og jeg vil adlyde for at give dig endnu et bevis på 
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Min kærlighed og Min ydmyghed. Jeg beder kun om, at I anerkender Mig og gør Min vilje, og hvis I 

støder på hindringer for opfyldelsen af jeres pligter, så bed og besejr i Mit navn, og jeres fortjenester vil 

blive større. 

47 Hvis du ikke kan nærme dig en person, der lider, for at pleje og trøste ham, så bed, og din ånd vil 

nå ham, og på denne måde kan du opfylde din velsignede mission. For den stærkes skyld får den svage 

hjælp, og for en retfærdig mands skyld bliver et folk frelst. 

48 Hvor meget tid er der ikke gået siden den dag, hvor jeg lod jer vide, at mit rige har nærmet sig 

menneskeheden, indtil denne dag, hvor I hører mig; men I har ikke troet eller adlydt mine ord, og hver 

dag, der går, bringer jer tættere på enden! Hvad vil du gøre, når denne periode er slut, og du ikke har 

udnyttet muligheden for at arbejde til gavn for din ånd? Ikke desto mindre fortsætter jeg med at fortælle 

jer, at jeg venter på jer, og at min tålmodighed er uendelig. Men jeg ønsker, at I skal forstå mig, så I kan 

forbarme jer over jer selv. 

49 Jeg har givet dig en ny krop med hvert jordisk liv og oplyst din ånd, så du kan begynde din kamp, 

og jeg siger dig, at du ikke skal være bange for at efterlade stumper af din (sjæls) klædning eller stykker af 

dit hjerte i processen, for det er kun disse fortjenester, der vil åbne porten for dig og føre dig til det evige 

hjem. 

50 I har undret jer over de mirakler, jeg udførte i den anden æra, men hvis I tænker over det, vil I 

indse, at de ikke er ophørt med at finde sted i verden - nogle i materiel form, andre i menneskers sjæle. 

51 "De døve hører": det er dem, der efter at have bragt deres samvittigheds stemme til tavshed, i dag 

har lyttet til mine ord, som er kommet ind i deres hjerte og har fået dem til at føle anger og tage gode 

beslutninger, og deres sjæl er nu på vej til frelse. 

52 Den lamme mand er blevet helbredt og følger mig i dag: Dette er barnet, som efter at have forladt 

den åndelige vej var lammet og ude af stand til at møde mig, og som i dag, efter at have hørt mit ord, er 

helbredt og forbereder sig på at blive fri af de lænker, der bandt ham for at være sammen med mig. 

53 Og de blinde har set: Efter det mørke og den sløvhed, som denne menneskehed har levet i, uden 

lyst til at se ud over det, der omgav den, har jeg oplyst den med lyset fra en ny dag for at vise den vejen 

fuld af kampe og prøvelser, hvor Min Ånd giver sig til kende og kan ses, så I alle, uden undtagelse, kan 

genkende Mig. 

54 Selv de døde er genopstået: Hvor få ved, hvordan man forbliver i nåde og lever i forening med 

mig. Til dem, der er "døde" af nåden, har jeg givet troen og håbet tilbage for at vække dem til et nyt liv, 

hvor de har set en verden fuld af uendelige overraskelser, som de ikke kan fatte, og hvor alt er styrke, 

sundhed og fred. 

55 Det er dem, der har genkendt mig i denne tid, men jeg siger jer: Hvis efter 1950 Mit Ord er ophørt, 

og nye skarer kommer til jer, så vækker I dem og underviser dem, som jeg har lært jer. Jeg giver jer stor 

autoritet, så I kan fortsætte med at opmuntre de nye troende i deres tro. 

56 Tvivl ikke på mit ord på grund af det faktum, at jeg har brugt syndige mænd og kvinder. Giv mig 

en retfærdig mand, og jeg vil tale til dig gennem ham. Men sandelig siger jeg jer, at jeg ikke finder rene og 

fuldkomne sjæle blandt mennesker, og min forkyndelse må gennemføres i denne tid på trods af 

menneskelig materialisme og ufuldkommenhed. Selv om disse skabninger her ikke har englenes renhed 

eller patriarkernes ulastelige dyd, så har jeg forberedt dem i lang tid, jeg har udvalgt deres ånd og renset 

deres kropslige skikkelse, og fra generation til generation har deres forfædre renset sig selv. Hvem kan 

trænge ind i mine inderste råd? Mit arbejde nærmer sig sin afslutning, og når jeg har givet jer mit sidste 

ord, skal I bruge og nære jer selv med dets guddommelige essens, I og alle dem, der søger efter det tredje 

testamente. 

57 Bedehuset er ikke det eneste sted, hvor I skal tænke over og praktisere min lære, men alle steder. 

Jeg lærer jer ikke kun at leve i denne verden, men jeg forbereder jer også på det åndelige liv, som venter 

jer, og som ikke har nogen ende. 

58 Vågn og bed, for du ved ikke hvornår jeg kalder dit hjerte for at give det inspiration og få det til at 

bruge de åndelige gaver, som jeg har givet det, blandt mennesker. 
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59 I er trætte af at vandre på livets stier og har lidt meget. Hvil dig i mit hus, sæt dig ved mit bord og 

drik af denne vin. I morgen skal du fortsætte på livets vej, men du vil føle en ny styrke i hele dit væsen, 

som vil hjælpe dig til at nå det endelige mål på din vej. 

60 Jeg vil betro dig nogle store "lande", som du skal dyrke, og det er vigtigt, at du har den nødvendige 

styrke, så du ikke bryder sammen under arbejdet. Hver enkelt af jer skal være en flittig arbejder på dette 

"landbrugsland", hvor I vil lære at så, passe og høste, opmuntret af min guddommelige undervisning. Det 

er en nåde, som jeg giver jer i denne tid som den mest værdifulde mulighed, som Min kærlighed giver jer 

for at opnå fortjenester, der vil bringe jer tættere på Mig. 

61 Løb ikke længere efter verdens fornøjelser eller frivoliteter. Følg idealet om at gøre dit liv 

ulasteligt, for jeg vil give dig de tilfredsstillelser, som er stimulanser for dit hjerte i hele din tilværelse. 

62 Forstå, at der findes meget elendighed og smerte i verden. Overalt kan du finde dem, der har brug 

for trøst, kærlighed, helbredende balsam og retfærdighed. Åbn dit hjerte for enhver smerte. Bliv 

medfølende, så du kan høre klagerne fra dem, der græder, og udvikl intuition, så du kan føle med dem, der 

forbliver tavse og skjuler deres lidelser. 

63 Opfør jer ikke som herrer over for de fattige, for ingen bør føle sig som Gud, konge eller Herre, 

hvis han ikke ønsker at se sig selv ydmyget over for dem, han har ydmyget på Min retfærdigheds dag. 

64 Vend dig ikke bort fra dem, der i deres fortvivlelse bespotter mig eller dig. Jeg giver dig en dråbe 

af min balsam til dem. 

65 Vær klar til at tilgive enhver, der sårer dig i det, der er dig kærest. Jeg siger jer sandelig, at hver 

gang I giver oprigtig og sand tilgivelse i en af disse prøvelser, vil det være endnu et trin, som I når på jeres 

åndelige udviklingsvej. 

66 Vil du så føle nag og nægte tilgivelse til dem, der hjælper dig med at komme tættere på Mig? Vil 

du give afkald på den åndelige glæde ved at tage Mig som dit eksempel og tillade vold at formørke din 

hjerne for at gengælde ethvert slag? 

67 Jeg siger jer sandelig, at denne menneskehed endnu ikke kender tilgivelsens kraft og de mirakler, 

den udretter. Når de først har tro på mit ord, vil de overbevise sig selv om denne sandhed. 

68 Elskede folk, jeg giver jer det vand, som slukker tørst og helbreder alt ondt. 

69 Jeg kommer for at søge efter hjerter for at bo i dem, så de, når de hører mit ord, kan erkende deres 

åndelige mission. Jeg ønsker, at I skal lære at bede, at tale med jeres himmelske Fader, idet I afspejler og 

føler det, I ønsker at kommunikere til mig, med den intimitet og sandhed, som Jesus lærte jer. Men gør 

ikke som dem, der dagligt gentager igen og igen: "Din vilje, Herre, ske som i himlen, på jorden", og som i 

virkeligheden ikke ved, hvad de siger, for i virkeligheden er de slet ikke enige med Min vilje! 

70 Tiden er inde til, at folket skal rejse sig og udøve Min guddommelige lære. Det er derfor, jeg har 

fået jer til at forenkle jeres liv og befri jeres hjerter fra materielle begær. 

71 Udøvelsen af Min lære er en tilbagevenden til tidligere tiders enkle liv, men samtidig et skridt 

fremad i viden om det åndelige. 

72 De udvalgte i denne tid blev ikke udvalgt tilfældigt; for hvert af mine børn er der en guddommelig 

grund til valget. For at I kan udføre den opgave, som I var bestemt til, allerede før I kom til jorden, og for 

at hjælpe jer med at udføre den, giver jeg jer den til kende gennem min instruktion. 

73 Har I ikke oplevet, hvor meget jeg har prøvet jer for at give jeres tro stål og styrke? Føler du ikke 

en uslukkelig tørst efter at nå og lære det åndelige at kende? Har du ikke følt undertrykkelse og åndenød i 

den (åndelige) atmosfære, der omgiver verden? Lægger du ikke mærke til - uden at vide "hvorfor" - 

hvordan du flygter fra snavset? Alle disse tegn er beviser på, at du er bestemt til en åndelig opgave, der har 

forrang for alle andre opgaver, du påtager dig på jorden. 

74 Sjælen ønsker at leve, den søger sin udødelighed, den ønsker at rense og rense sig selv, den er 

sulten efter viden og tørstig efter kærlighed. Lad den tænke, føle og handle, lad den bruge en del af den tid, 

du har til rådighed, til sig selv, så den kan manifestere sig i den og genopfriske sig selv med sin frihed. 

75 Af alt det, du er her i verden, er det kun din sjæl, der vil blive tilbage efter dette liv. Lad den samle 

dyder og fortjenester og bevare dem i sig selv, så den ikke er en fattig sjæl ved det forjættede lands porte, 

når befrielsens time kommer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 112  
1 Jeg er åndens næring, jeg er ejeren af alt det, du har brug for, jeg er lyset på din udviklingsvej. 

2 Jeg ønsker, at du kender mig. Engang var jeg blandt jer som et menneske; i dag kommer jeg i 

ånden for at vise jer, at jeg virkelig er i mine børn, og at jeg kan tale gennem deres forståelsesorgan. I 

fremtiden vil det kun være lyset fra Min inspiration, der når jeres ånd. Men i hver af de former, jeg bruger 

til at tale til jer, vil der altid være en ny lektion og en ny fase af åbenbaring, som Min Ånd bringer frem til 

jer, så I kan lære mig bedre at kende. 

3 Fra alder til alder får folk en klarere idé om Mig. De, der har lært mig at kende gennem Kristus, 

har en opfattelse, der er tættere på sandheden end dem, der kun kender mig gennem Moses' love. Den Gud, 

som menneskemasserne fulgte og adlød af frygt for hans retfærdighed, blev senere søgt som Fader og 

Mester, da frøet af Kristi kærlighed spirede i deres hjerter. 

4 Sandelig, siger jeg jer. Jeg sender dig ikke smerte. Har du set den kærlighed, hvormed gartneren 

plejer sin have? I er som en enorm have for mig, hvor jeg ser på jer som ildliljer, roser eller hvide liljer. 

Men hvis dine blomsterkummer er lukket for Min kærligheds dug, er det kun naturligt, at du føler dig 

svag, når stormvejret pisker dig. Hvorfor tror du så, at det er mig, der tugter dig? Det er en fejl at tilskrive 

mig årsagen til jeres lidelser og bitterhed, for en far ønsker kun sine børns lykke. 

5 Når du først indser din manglende harmoni med det, der er blevet skabt, og med mine love, vil du 

fortryde at give mig skylden for dine ulykker, og du vil forstå, at det var dig, der skabte smerten. 

6 I tidligere tider, da menneskeheden endnu ikke havde lært den sande Gud at kende, så de en 

guddom i alle naturens kræfter. Når disse kræfter blev udløst, sagde folk derfor, at det var deres guders 

hævn, uden at indse, at de ikke kunne redde sig selv fra virkningen af de udløste elementer på grund af 

deres synder. 

7 I har stadig noget af denne overbevisning i behold, for når I ser eller hører om jordskælv, storme 

eller plager, der rammer folk, byer eller nationer, råber I: "Det er en straf fra Gud." 

8 Jeg har åbenbaret for jer i denne tid, at mennesket har magt over naturens kræfter, en magt I ikke 

har opdaget før nu. Jeg har lært jer, at den, der beder og lever i overensstemmelse med mine love, kan 

opnå lydighed over for elementarkræfterne og blive hørt af naturen. Synes du, at det er utroligt? Husk, at 

Jesus blandt sine eksempler på undervisning også gav jer et eksempel på, hvordan han underkastede 

naturen sin befaling. Glem ikke, at da Mesteren sejlede med sine disciple i en båd på Galilæas Sø, 

skummede den pludselig op. Da han så apostlenes frygt, strakte han sin hånd ud og beordrede bølgerne til 

at falde til ro, og de adlød straks som lydige tjenere. 

9 Sandelig siger jeg jer, der er stadig meget, som I skal studere og udforske i disse eksempler for at 

forstå min nye lære. Det er nok for jer at tro på mine ord, så I kan være vidne til troens kraft i opfyldelsen 

af min lov i de svære krisetider i jeres liv. 

10 Hvor glade var jeres hjerter, da I bad i en af disse prøvelser og konkret oplevede Min sandhed. 

Med tro, med spiritualisering og ydmyghed vil I opnå den sande bøn, som vil forhindre jer i fortsat at være 

ofre for jordens skiftende skæbner. For hvis I lever i harmoni med de love, der styrer jeres liv, vil alt, hvad 

der omgiver jer, være til jeres tjeneste. Husk på Min lære, som Jeg præsenterer jer med så megen 

kærlighed gennem det menneskelige intellektorgan. Når Min stråle sætter sig i stemmebærerens sind, 

bliver den til Ordet uden at miste sin guddommelige betydning. Dette lys, som jeg annoncerede for jer i 

allegorien i den anden æra, er det fyrtårn, der vil lede sjæle til frelsens havn. Jeg har humaniseret Min 

inspiration, så når I hører Mig, vil I forstå indholdet af Mine åbenbaringer og måden at omsætte Min lære i 

praksis. I morgen, når denne forbindelse, som jeg har haft med jer, slutter, vil mit lys fortsætte med at 

oplyse menneskers ånd. 

11 Hvis Guds Søns Blod blev udgydt for alle dengang, vil det nu være Min Ånds Lys, der kommer 

ned over alt kød og over enhver ånd. 

12 I ethvert menneskes dybde høres en klokke, som ikke lader dig falde i søvn. Det er Min stemme, 

der kalder dig og inviterer dig til bøn, refleksion og fordybelse. Nogle stopper op ved dette kald og går hen 

imod det; andre modsætter sig denne stemme og lader deres materielle naturs hårde skal komme til syne. 

Derfor er andre sløve, mens nogle skynder sig at vågne op til det sande liv, mens andre er sløve. 
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13 Hvor mange af jer, der har oplevet nåden ved at høre mit ord, har ikke sagt til mig i jeres hjerter: 

"Herre, hvorfor ventede du så længe med at komme tilbage til verden?" - Til dette siger jeg til jer: For mig 

har al denne tid kun betydet et øjeblik. Jeg kan fortælle jer, at fra dengang jeg gav jer mit sidste ord på 

Golgata til den dag jeg gav jer mit første undervisningsord i denne tidsalder, er der ikke gået nogen tid for 

mig. Tiden mellem Min afrejse i den tidsalder og Min ankomst i denne tidsalder var så kort, at jeg 

sammenligner den med et lynnedslag, der blinker i øst og går ud i vest. 

14 Nogle gange anser folk sig selv for så uværdige for Mig, at de ikke forstår, at Jeg kan elske dem så 

meget; og når de har resigneret ved at leve langt fra deres Fader, indretter de et liv efter deres egen fantasi, 

skaber deres egne love og laver deres religioner. Derfor er deres overraskelse stor, når de oplever mit 

komme. Så spørger de sig selv: "Elsker vores Fader os i sandhed så højt, at han søger en måde at komme i 

kontakt med os på denne måde?" 

15 I menneskebørn, jeg kan kun sige jer, at jeg ikke vil lade det, der er mit, gå til grunde - og I er 

mine. Jeg elskede dig, før du blev til, og jeg vil elske dig i al evighed. 

16 Hvis I har forsinket jeres tilbagevenden til Mig og mødt mange ulykker undervejs, betyder det 

ikke, at Min kærlighed er blevet mindre på grund af jeres synder. Min stemme har faktisk altid gennem 

jeres samvittighed opfordret jer til at komme til mig på sandhedens vej. Jeg er porten, der er åben i al 

evighed og inviterer dig til at træde ind i min helligdom, hvor din arv er. 

17 Min undervisning har lært jer at forvandle overtrædelser til gode gerninger. Vær forvisset om, at 

den, der tager Herrens kors på sig og følger ham, vil snart føle, at hans sjæl bliver løftet. 

18 Dette er ikke den sidste lære, der belyser den tredje tidsalder. Det åndelige har ingen ende; Min 

Lov skinner nu i alle samvittigheder som en guddommelig sol. Stagnation eller tilbagegang er kun 

mennesket egen, og det er altid resultatet af laster, svagheder eller lidenskabernes løssluppenhed. Hvis 

menneskeheden en gang havde bygget sit liv på et åndeligt fundament og båret det evighedsideal i sig, 

som Min lære inspirerer jer, vil den have fundet vejen til fremskridt og fuldkommenhed, og aldrig mere vil 

den afvige fra sin udviklingsvej. 

19 Hvis jeg gav din ånd ét frø at så, skal den give mig hundrede frø tilbage. Har I ikke set frøenes 

formering på jorden? Gør det samme mod dem! Jeg skabte kun ét frø af hver art, og se, hvordan de har 

formeret sig uophørligt. 

20 Kære børn, tror I, at det er nødvendigt for Mig at vende tilbage til verden for at udgyde Mit Blod 

endnu en gang for at få jer til at forstå Min kærlighed? Nej, dette bevis er ikke længere nødvendigt, for nu 

er det nok at bede og meditere et par øjeblikke hver dag, og mit lys vil allerede trænge ind i din sjæl på en 

forfriskende måde. Dette lys vil være Mesterens lys, det vil være Min stemme, som vil afsløre jer mange 

lærdomme, som I ikke kender, men som I skal kende, så I kan leve i fuld viden i den tredje æra, æraen af 

lys og åndeliggørelse. 

21 I den anden tid søgte folk mig mere som læge end som mester, for folk har altid troet, at kroppens 

smerte er større end sjælens. Jesus var villig og tillod de syge at henvende sig til ham. Han vidste, at denne 

smerte var den vej, der trak folk til lyset fra hans ord. 

22 Da de blinde så igen, og de spedalske blev renset, da de lamme forlod lejren, og de besatte blev 

befriet fra deres (overjordiske) påvirkninger og besættelser, var de levende vidner om, at Jesus var 

lægernes Læge. 

23 I lang tid spurgte folk derfor efter mig, selv da jeg ikke længere var sammen med dem i verden. 

Men i dag, når en læge kommer til din seng, og du sætter al din tillid til ham og overlader dit liv til hans 

videnskab, glemmer du, at begge liv afhænger af mig. I glemmer i dette øjeblik at bede til jeres Fader for 

at bede ham om oplysning til videnskabsmanden og helbredende balsam for jeres lidelser. I stedet for at 

sygeværelset bliver fyldt med lys og gennemsyret af styrke og håb, forbliver det trist og dystert på grund 

af manglende åndeliggørelse. 

24 Hvornår vil I igen søge Mig med den tro, som de syge i den anden æra henvendte sig til Mig med? 

Jeg må fortælle jer, at jeg tørster efter jeres tro, og at hvis I sætter jeres lid til mig, vil I optjene ret til de 

store mirakler, som jeg har i vente til jer. 
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25 Jeg nægter ikke videnskabsfolk min anerkendelse, da jeg har givet dem den opgave, de udfører. 

Men mange af dem har manglet bøn, næstekærlighed og åndelig ophøjethed for at være sande læger for 

mennesker. 

26 Jeg skal også tale til dem endnu, men Min stemme vil betyde dom for dem, når de ser Mine 

disciple helbrede de syge, som videnskaben ikke vidste, hvordan de skulle helbrede, ved hjælp af åndelige 

midler; og så, når mennesker helbreder hinanden ved hjælp af deres åndelige gaver, vil materialisterne 

åbne deres øjne over for denne åbenbaring og sige: "Sandelig, ud over vores videnskab findes der en 

visdom og en magt, der er højere end vores". 

27 Til jer, folk, siger jeg, at I ikke må glemme denne guddommelige gave, for gennem den vil I sprede 

lys i sjæle, bringe trøst til de lidende og omvende mange ved at befri dem fra deres sorg. 

28 Smerte er en vej, der fører folk til kilden til sundhed, som er Mig. Men husk altid, at jeg har givet 

dig en dråbe af min helbredende balsam, så du kan gøre brug af den, når nogen banker på din dør. Vågn og 

bed, så dette kald om hjælp altid kan finde dig forberedt. 

29 Disciple af den tredje æra, sandelig siger jeg jer, da I har modtaget Mine nye åbenbaringer, skal I 

sandfærdigt og korrekt fortolke indholdet af tidligere tiders lære. 

30 Alt, hvad der er blevet åbenbaret for jer i dem, har en guddommelig mening, selv om det 

forekommer jer, at de nogle gange taler om menneskeliv. Søg efter deres åndelige indhold, og du vil 

opdage, at de altid viser dig det åndelige liv. 

31 Hold dig ikke for meget til studiet af bogstaverne, som er det overfladiske, for det kan føre dig ind 

i forvirring. Gennemtræng ordets betydning, der vil du finde sandheden. Sørg for, at din undersøgelse er 

enkel, som det er mit ord, og gør det ikke svært at forstå det, som er klart, højt og naturligt. 

32 Bøn og åndelig kontemplation er det, der er nødvendigt for at studere de guddommelige lektioner. 

Sandelig, siger jeg jer, den, der søger mit lys på denne måde, vil snart finde det. Jeg har allerede vist jer, at 

man opnår visdom ved at bede. 

33 Den discipel, der på denne måde søger efter Mit Ord og på denne måde spørger sin Mester til råds, 

vil altid finde sandheden og aldrig falde i forvirring. 

34 Den dag vil komme, hvor din følsomhed for det åndelige vil gøre det muligt for dig let at opdage 

den åndelige betydning, der er indeholdt i hvert eneste ord, der er udgået fra mig. 

35 "Mit rige er ikke af denne verden", sagde jeg til jer i den anden æra; det er derfor, jeg taler til jer 

om det åndelige rige. "Jeg er Vejen" sagde jeg også til jer, og jeg fik jer til at forstå, at jeg ville forberede 

vejen for jer, som ville føre jer til at bo sammen med mig i det himmelske hjem. 

36 For menneskeliv var loven, som jeg gav jer gennem Moses, tilstrækkelig; men for at leve evigt liv 

var det nødvendigt, at Guds "ord" var hos jer, så det kunne bane vejen for jer til det sande paradis. Men da 

der på vejen til lysets, fuldkommenhedens og kærlighedens høje hjem er bagholdsangreb, klipper og 

fristelser, var det nødvendigt, at der på den rejsendes vej dukkede en stjerne, et fyrtårn, en lysstråle op, 

som kunne oplyse hans skridt. Dette lys er Min Ånds lys, som er kommet til jer for at fjerne tvivl, 

uvidenhed og usikkerhed. 

37 Se, hvordan jeg skridt for skridt og lidt efter lidt har gjort jer bekendt med Åndens vej fra den tid, 

hvor I blev styret af den naturlige lov, dvs. af samvittighedens diktater, til nu, hvor I modtager det åndelige 

lys ved hjælp af inspiration. 

38 Denne inspiration er frugten af en lang udviklingsvej, som du ikke kan stoppe på, og som vil give 

dig den nødvendige perfektion, så du kan høste de bedste frugter. 

39 I dag siger jeg til jer: Velkommen, utrættelige vandrere på vejen til fuldkommenhed. Kom til mig 

alle I, der hungrer eller tørster i ånden, for alle, der forstår at modtage dette ord og uddrage dets essens fra 

det, vil finde fred. 

40 Jeg velsigner den, der har taget stien med rolige og faste skridt, for han vil ikke snuble. Jeg oplyser 

jer, så I kan opføre jer som gode disciple af min lære. 

41 Jeg har fastsat tidspunktet for afslutningen af denne proklamation i denne æra til slutningen af 

1950 - den rette periode til jeres forberedelse. For hvis Mit Ord blev trukket tilbage fra jer før den dag, der 

er angivet for dets afslutning, ville mange af jer blive svækket, og andre af jer ville vende tilbage til jeres 

gamle skikke. Jeres skæbne er planlagt med den største perfektion, og de prøvelser, I står over for, er 
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motivationen for jer til at vende jeres sind opad og elske Mig. Hvis I i jeres liv kun har haft tilfredsstillelse 

og overflod af materielle goder, er I stoppet på den åndelige vej og har fjernet jer fra Mig; men nu har jeg 

betroet jer en ny mulighed for at opfylde jeres opgave. Glem dog ikke, at din eksistens på jorden kun er et 

øjeblik midt i evigheden, og at hvis du lader dette øjeblik stå uudnyttet hen, vil du genkende resterne og 

manglen på lys i din ånd, når du vågner i det hinsides. Det vil være en sorgfuld opvågnen for sjælen, da 

den vil blive bevidst om sin fattigdom og nøgenhed som følge af, at den ikke har opfyldt sin opgave, og 

den vil være nødt til at græde over den tabte tid, indtil den har renset sig selv. 

42 Ja, disciple, hun vil så være nødt til at tage en forsoning på sig for at få samvittighedens 

bebrejdelser til at forstumme og gøre sig værdig til at fortsætte sin udvikling. 

43 Følg altid lovens vej, og den vil beskytte dig. 

44 Hvor få er mine disciple, og hvor talrig er menneskeheden! Alligevel styrker jeg dem, der har 

været i stand til at tage denne mission og dette ansvar på sig selv, for de er klar til at tage af sted for at så, 

når jeg kalder dem til det. Indtil da vil de have en tjeners føjelighed og en apostels sjælsstyrke. 

45 Når Mit Ord ikke længere vil blive hørt, som det er nu, og det ikke længere kan advare jer, når 

fjenden nærmer sig, og det urene vand ønsker at sløre den krystalklare kilde, som Jeg har betroet jer, skal I 

søge tilflugt i bøn, og jeres samvittighed vil så fortælle jer, hvad I skal gøre. I samvittighedens lys er jeg til 

stede og vil altid være det. 

46 I kender allerede smagen af frugten fra dette træ, og jeg advarer jer, så I i fremtiden ikke vil blive 

forført af falske profeter; men I skal også passe på jeres medmennesker ved at lære dem at skelne essensen 

af Min lære (fra andre lærdomme). Der står skrevet, at efter min afgang vil der opstå falske profeter, som 

vil komme og fortælle mit folk, at de er mine budbringere og kommer i mit navn for at fortsætte det 

arbejde, som jeg har udført blandt jer. 

47 Ve jer, hvis I bøjer jer for falske profeter og falske herrer, eller hvis I tilføjer ord uden åndeligt 

indhold til min lære, for så vil der opstå stor forvirring! Derfor siger jeg til jer igen og igen: "Vågn og 

bed." 

48 Jeg har underlagt mennesket to love, og det er min vilje, at I, mine arbejdere, opfylder begge, så I i 

foreningen af ånd og materie kan udføre fuldkomne gerninger i jeres liv. I hver af mine love har jeg lagt 

min visdom og fuldkommenhed. Opfyld begge dele, for de vil føre dig til mig. Forsøg ikke at leve på 

jorden, som om du allerede var i det åndelige, for du ville falde i fanatisme, som er falsk åndeliggørelse. 

Det ville få din krop til at blive syg og synke ned i graven før tiden, uden at du har fuldført din mission. 

Forstå derfor, at ånden er blevet udstyret med en højere intelligens til at være leder og mester for kroppen. 

49 I dag bor du i denne dal af kamp og smerte, hvor prøvelser hvert øjeblik fortæller dig, at dette hjem 

er forbigående, men at alt det, du ikke har opnået i nuet, vil du få i morgen. Den fred og glæde, som kun 

varer et øjeblik i verden, er evig i det åndelige hjem. Derfor inviterer jeg jer ind i den evige freds og 

tilfredshedsriget uden ende. Gør jer klar til den store rejse, jeg venter på jer. 

50 Lær at høre din samvittigheds stemme, og du vil høre Min stemme tale til dit hjerte. Denne indre 

stemme er din Faders stemme - altid venlig, opmuntrende og overbevisende. 

51 I dag har jeg krydset din vej, og du har modtaget mig med glæde i din ånd. Mødet mellem 

Mesteren og de kommende disciple har været lykkeligt. 

52 Sekterne forbereder sig og taler om Min snarlige ankomst. Men når jeg nærmer mig dem åndeligt, 

føler de mig ikke, fordi de mangler følsomhed, og fordi de ikke tror. Jeg fortæller Mit folk, at i denne tid 

vil store mænd, lærde og præster genkende Mig og føle Mig i den form, som Jeg har valgt for at gøre Mig 

selv kendt for menneskeheden i denne epoke. Blandt dem vil jeg vælge dem, der skal tjene mig; for efter 

at jeg har forberedt dem, vil jeg sende dem ud for at prædike om mine åbenbaringer og min lære i denne 

tid. 

53 Jeg har kaldt jer til mit kærlighedsbord, hvor I har nydt den guddommelige mad: Åndens brød og 

vin. Åh, hvis I blot alle forstod, hvordan Åndens sult er: med hvor megen kærlighed ville I opsøge de 

sultne! Disse øjeblikke her er en mindetime for jer, mine nye disciple. Det gælder ikke for mig, som er det 

evige nærvær. Min lidelse og Min offerdød fortsætter i det skjulte, Mit Blod (udgydt) er stadig frisk. Men 

I, som midlertidigt er på jorden og er som atomer i evigheden, husker og oplever på ny, som noget fjernt, 

den lidelse, som Mesteren testamenterede jer som det største testamente af kærlighed. Hør Mig og lær, på 
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denne måde vil I være i stand til at elske Min undervisning, tjene jeres brødre og søstre og 

fuldkommengøre jer åndeligt. Hvis I ønsker at blive herrer blandt mennesker, behøver I kun at følge Jesus. 

Ved at høre Mig vil I ikke længere være uvidende børn, som spørger om alting, fordi de intet ved, og I vil 

blive disciple, som vil føle jer inspireret af Min Ånd, når de åbner deres læber for at tale om Min 

instruktion. I folks spørgsmål vil dit ord blive det lys, der tændes i troens fakkel i ethvert hjerte. 

54 Jeg er Vejen, Sandheden og Livet, og det er derfor, jeg kommer til jer og hælder min kærlighed i 

bægeret på dette bord, så I kan drikke af det, indtil jeres tørst er slukket. Jeg kommer ikke for at frelse 

nogle få, men for at frelse alle sjæle, der har brug for lys. Alligevel forbereder jeg kun nogle få, så de kan 

redde andre, og de kan igen redde andre. 

55 Folkene er plaget, deprimerede og syge. De forventer ikke længere, at videnskaben eller 

menneskelig magt kan løse deres problemer og bitterhed. Folk er begyndt at tro, at kun et mirakel kan 

redde dem. Mange af dem ved, at profeterne fra den første æra annoncerede mit nye komme; mange af 

dem ved, at alt, hvad der sker i verden i øjeblikket, svarer til de tegn, der er forudsagt for tiden for mit 

komme og mit nærvær blandt jer. Snart vil alle vide, at den tredje tidsalder er kommet, og at jeg har 

åbenbaret mig selv i overensstemmelse med det, der blev annonceret; at jeg kom "på skyen", det vil sige i 

ånden, for at sende mit ord som en lysstråle til mine udvalgtes sind. Men gennem hvem skal menneskene 

modtage det gode budskab og alle de vidnesbyrd, som jeg har sagt og gjort iblandt jer? Gennem hvem skal 

dette ske, hvis ikke gennem dem, der har lyttet til mig? 

56 Her er bordet, sæt dig ved det, løft din ånd og føl mit nærvær. Føl det ikke kun med ånden, men 

også med kødet, hvis I virkelig åndeliggør jer selv og skælver i kontakt med mit lys. 

57 Når I rejser jer indvendigt, så bliv et par øjeblikke i den åndelige verden, så jeg i denne time kan 

modtage jer som stedfortræder for menneskeheden og i jer velsigne folkene, trøste de sørgende, de syge og 

de ensomme lidende. Husk, at der nu er flere enker og forældreløse børn end nogensinde før i jeres verden. 

58 I jer, som beder her, modtager jeg alle racer, alle folkeslag, religioner og sekter, for I har drukket 

det evige livs vin. Jeg udgyder min kærlighedskraft over enhver ånd, så der ikke er nogen af mine børn, 

som hungrer eller tørster efter retfærdighed i disse øjeblikke. 

59 I lyset af verdens synd er det nødvendigt, at lyset fra Min Ånd når frem til jer. Hvis I dengang fik 

blod, sved og tårer til at strømme ud af Mit Legeme, vil I nu få Mesteren til at strømme ud som lys over 

menneskers smerte, fordærv og mørke. 

60 Stor er den sorg og de synder, der dækker folkene som en sorgens kappe. Men i dag, hvor I ikke 

kan se Mig græde eller bløde, vil I i jeres ånd føle den uudtømmelige strøm af Min tilgivelse, Min 

kærlighed og Mit lys. 

61 Dette er mit nye blod, som jeg udgyder over menneskeheden i dag. I disse øjeblikke opfrisker din 

ånd sig selv i de regioner, som den kan stige op til i dette fællesskab med Mig. Men glem ikke, at det var 

Elias, den åndelige hyrde, der forberedte jer og førte jer til Mig for at modtage jeres Mesterens ord og 

samtidig Marias kærtegn, jeres himmelske Moder, hvis Ånd altid er til stede i Mig. 

62 Jeg vil efterlade fred i jeres hjerter, for efter dette vil der komme øjeblikke med sorg og frygt. 

Forbered jer, for I ved ikke, hvad fremtiden bringer for jer. 

63 Husk, at jeg har fortalt jer, at falske profeter og falske åndsforkæmpere vil dukke op. Husk, at jeg 

altid har gjort jer opmærksom på disse prøvelser og fortalt jer, at min manifestation, som jeg begyndte 

gennem Damiana Oviedos sindorgan, ville fortsætte indtil 1950, og at jeg efter det år ikke længere ville 

manifestere mig i denne form. Jeg har mange gange fortalt jer, at efter denne tid ville jeg udgyde Min Ånd 

ved hjælp af jeres åndelige gaver, men at når den periode, som Min vilje har fastsat, var forbi, ville I 

ønske, at Røstbærerens ord ikke skulle ophøre i nogle samfund, mens disse manifestationer ikke længere 

skulle være i andre - så ve dem, der ville vanhellige Mine bud og ville trodse Min vilje! 

64 Jeg ønsker ikke, at du skal være ansvarlig for så alvorlige overtrædelser. Men for at I ikke skal 

falde i fristelse, skal I arbejde for jeres forening, så I alle kan høre, når den sidste dag for Min forkyndelse 

kommer, at Mesterens afgang ved Røstbæreren er endelig, og at det ikke kun er for et forsamlingssted eller 

en menighed, men for hele folket. 

65 Gør jer klar, for jeg vil sende et kald til præster i religiøse samfund, til præster og ledere, så de kan 

høre mine sidste ord. Jeg siger jer igen, at I skal forberede jer, så en stor skare på dette tidspunkt kan være 
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vidne til Min afsked. Jeg vil udgyde kraft over din ånd, så du ikke vil føle mit "fravær", for i virkeligheden 

vil jeg ikke være fraværende. Når jeg er kommet til jer ad åndens vej, må I også komme til mig ad den 

samme vej. 

66 Stemmebærerens opgave vil slutte på den dag, som jeg har bestemt, men hans forståelsesorgan vil 

forblive åbent for inspiration og for alle åndelige gaver, ligesom "arbejderens" eller lederens og alle dem, 

der opfylder min lov om kærlighed. Jeg har endnu ikke fortalt jer, at ordets gave også vil komme frem 

blandt jer, og I vil være i stand til at tale om mit værk til folk, der taler andre sprog. Alle I, som hører mig 

på denne dag, vil jeg holde mig ansvarlig for mit ord, for I er de mennesker, som jeg fandt på vildveje, 

men som fandt den rette vej igen i mit ord. De, der ankom fattige og grædende, har fået fred i dag. 

67 Blandt jer er der dem, der kom som pariaer, og som nu sidder ved mit bord. Blandt mængden er 

der dem, der var blinde og i dag ser lyset, der er også dem, der var stumme over for kærlighedens og 

barmhjertighedens ord, og som i dag, allerede omvendt, er mine tjenere; der er dem, der var døve, som 

ikke hørte samvittighedens stemme, men som har genvundet denne evne og hørt den øverste dommers 

stemme, og som har lært at høre de lidendes klagesang. Jeg opdager blandt disse skarer den utro kvinde og 

også den angrende synder, begge anklaget og brændemærket af dem, som ofte synder mere end de selv. 

Alligevel tilgiver jeg dem og siger til dem, at de ikke skal synde mere. 

68 O folk, hvis I blot kunne bevare alle mine ord i jeres hjerte - hvor rige ville I ikke være på åndelige 

skatte, hvor stærke og oplyste! Men din hukommelse og dit hjerte er svage. Lad Mit Ord og dets åndelige 

essens, som er symbolet på Mit Legeme og Mit Blod, og som er symbolet på det brød og den vin, som Jeg 

ofrede til Mine disciple ved den sidste nadver, trænge ind i jeres ånd i eftermiddagens mindetime. 

69 Spis livets brød, spis for hele menneskeheden i denne tid af smerte, reparation og renselse. Mens I 

nyder denne mad, så husk på, at millioner af mennesker i samme time tømmer et meget bittert bæger, og at 

mange af jeres brødre i stedet for at drikke Min kærligheds vin udgyder deres næstes blod på krigens 

slagmarker. 

70 I sidder ved mit bord, og jeg ønsker ikke, at nogen af jer skal føle anger, føle jer uværdige til at 

være her, eller føle et ønske om at forlade jeres plads og fjerne jer fra denne forsamling. 

71 Det er sandt, at der dengang var en blandt Mine disciple, som konspirerede mod sin Mester, og 

som, da han hørte Mine sidste anbefalinger og de sidste ord i Mit kærlighedstestamente, ikke kunne blive i 

Mit nærvær og forlod nadveren. Årsagen var, at han allerede havde de penge i sin taske, som han havde 

solgt sin mester for. De andre disciple vidste det ikke, men Jesus vidste det. Han lod den lave, for at det, 

der var skrevet, skulle gå i opfyldelse på denne måde. Den Evige benyttede sig af et hjertes utroskab, så at 

alt det, som han havde profeteret, kunne ske i hans Søn. 

72 Bed, disciple i den tredje æra, at der ikke opstår en forræder blandt jer, som bytter Min Sandhed ud 

med verdens forfængelighed og som hyklerisk siger som Judas: "Mester, vil det være mig?" 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 113  
1 Elskede israelitter, disciple, studerende og sidste kom: Jeres ånds gerninger ved hjælp af det 

materielle legeme dømmes af det eneste væsen, som kan dømme jer i sandhed. Du er blevet betragtet af 

det eneste blik, der kan trænge ind i dine tanker, og din ånd har skælvet over denne dom. Det er ikke 

kødet, der bliver bevidst om størrelsen af sine overtrædelser, men ånden, og det er den, der ikke har turdet 

se på det guddommelige ansigt. Men I, I elskede Disciple, har bøjet jeres Hals for at høre Dommerens 

Røst. Jeg sender dig min velsignelse, min kærlighed og min tilgivelse som Fader. 

2 Hvornår vil Dommerens Røst ikke længere have noget at bebrejde dig, og vil han blot se, at dine 

Tårer som Dug renser din Sjæl og dit Hjerte? 

3 Jeg er med jer; jeg er kommet endnu en gang som Mester, som Fader, som Ven og rejsefælle på 

jeres ånds vej. Jeg er gået ind i jeres hjertes inderste, og her er jeg igen blandt jer for at undervise jer og 

give jer det himmelske råd, som viser jer den vej, hvor Min nåde er, og som I ikke må skille jer fra. 

4 Elias med sin hyrde-røst, som alle hans får kender, samler og bevarer jer i fårefolden. Mit 

hemmelige hjertekammer har åbnet sig for de inkarnerede og ikke-inkarnerede sjæle, Min nåde og Min 

barmhjertighed strømmer ud i universet i ånd og sandhed. - Faderens kærlighed er evig. Men i lyset af 

manifestationen af Min Guddommelige Kærlighed, hvem af jer har viet jer selv til åndelig kontemplation 

og har fornyet jer selv for at opnå åndelighed? Hvem er den discipel, som allerede har forstået og 

praktiseret Min instruktion? 

5 Fra den Anden Tidsalder talte jeg til store skarer og blev forstået af mange, og hvis I nu i den 

Tredje Tidsalder forstår mig og praktiserer den instruktion, som jeg minder jer om, så vær velsignet, for i 

denne tid vil I tage et skridt fremad på vejen til åndeliggørelse. 

6 I hele jeres eksistens vil I leve gennem Min egen lidelse, for allerede i den anden æra viste jeg jer, 

hvordan I skal fødes og leve under ydmyge omstændigheder. Jeg lærte jer at leve på en sådan måde, at I 

"giver Gud, hvad der tilhører Gud, og verden, hvad der tilhører verden". Jeg lærte jer, at når det øjeblik 

kommer, hvor man skal opfylde Faderens vilje, må man efterlade det, der tilhører verden, for at begive sig 

ud i det forjættede land, himmeriges rige. Jeg viste jer den smalle vej af offer, kærlighed, tilgivelse og 

barmhjertighed, som altid bevæger sig fremad og opad, indtil man når frem til offerets kors. 

7 I denne tid tager I Mig som et eksempel i Min lidelse i den Anden Æra, for I blev født under 

ydmyge omstændigheder, og i løbet af jeres menneskeliv oplevede I smerte, fald, torne, fornærmelser og 

gråd for kærlighed til Mit værk. 

8 I den anden æra blev den guddommelige Mester, selv om han var ren i sjæl og legeme, døbt af 

Johannes i vandet i Jordan for at give jer et bevis på lydighed og ydmyghed. Men hvis han, som ikke 

havde nogen som helst plet, ikke afviste symbolet på rensning, hvordan kan syndere i denne tredje æra så 

kalde sig rene i forhold til mennesker? 

9 Efter at jeg havde trukket mig tilbage i ørkenen for at meditere og således vise jer, hvordan I kan 

komme i fællesskab med Skaberen, betragtede jeg i ørkenens stilhed det arbejde, der ventede mig, for at få 

jer til at indse, at hvis I skal udføre det arbejde, jeg har betroet jer, må I først rense jer selv. Søg derfor 

bagefter i dit væsens stilhed direkte fællesskab med din Fader, og udrustet på denne måde - ren, styrket og 

beslutsom - gå i gang med at udføre din vanskelige mission. 

10 I den anden æra prædikede jeg kun i tre år blandt de skarer, som lyttede til mig og fulgte mig. Den 

store rigdom af kærlighed, visdom, retfærdighed og lov, som var i Min Ånd, kom ikke kun til udtryk i Mit 

ord, men også i Mine gerninger, i Mine blikke, i den helbredende kraft, som Jeg indgød i de syge, i den 

tilgivelse, som fornyede de genstridige syndere, i Min stemme, som oprejste de døde, i Mit ord, som 

fjernede de urene sjæle og gav dem det tabte lys tilbage. Tiden var kommet og blev skrevet, da jeg skulle 

gå ind i Jerusalem, hvor farisæerne og de magtfulde præster dengang kun ventede på at få lejlighed til at 

dræbe Jesus. Mine gerninger forblev i et uforgængeligt minde for hele menneskeheden: dagen for Mit 

triumfale indtog i Jerusalem, den hellige nadver, tilfangetagelsen, den pinefulde nat, den smertefulde rejse 

og endelig korsfæstelsen. 

11 I de dage så I kun den mand, som lærte jer, som græd og led for sine disciple og skarer. I dag har I 

en højere viden og ser dybden i dette arbejde, og I græder ikke kun på grund af Jesu menneskelige smerte, 

og I er heller ikke kun bevæget på grund af det blod, der flød fra hans krop, men gennem studier og 
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åndelig opdragelse forstår I, at i og omkring dette menneske var den guddommelige ånd, som med sit lys 

lærte menneskene at opfylde den opgave, der er at rense dem fra alle deres overtrædelser. Det var en Gud, 

der græd og blødte gennem et legeme på grund af det mørke og den uvidenhed, der dækkede 

menneskeheden - en Gud, der blev menneske for at bo sammen med mennesker, for at lære dem den sande 

vej og for at elske hinanden - en Gud, der gjorde sig menneskelig for at føle menneskets smerte og være 

tæt på det. 

12 Disse tider er forbi, men mennesket har ikke glemt mig. Mennesker bærer mit navn indgraveret i 

deres samvittighed. Men de har forvildet sig fra den sande vej, og i dag er de tilfredse med kun at kende 

mit navn, at huske det og at besudle min lære. For mennesket har pakket dem ind i ritualer, i ceremonier, i 

skikke og højtider, og det er det, som det er tilfreds med. Han elskede ikke længere sin egen bror, følte 

ikke længere sin næstes smerte, fyldte sit hjerte med egoisme, gjorde sig selv til Herre og glemte, at hans 

Mester udgød sit Blod og forvandlede det til helbredende kraft, til nåde, til frelse og til liv for 

menneskeheden, og at enhver, der elsker Mig og følger Mig, kan gøre det, som Jeg gjorde: forny og frelse 

gennem Ordet, genoplive de døde til livet og helbrede alle sygdomme gennem åndelige kærtegn. 

13 Efter Min afgang i den Anden Tidsalder fortsatte Mine apostle Mit arbejde, og de, der fulgte Mine 

apostle, fortsatte deres arbejde. De var de nye arbejdere, dyrkerne af den mark, som Herren havde 

forberedt, gjort frugtbar med sit blod, sine tårer og sit ord, og som blev dyrket af de første tolv og af dem, 

der fulgte efter dem. Men i tidens løb og fra generation til generation har mennesker besudlet eller 

forfalsket mit værk og min lære. 

14 Hvem har sagt til mennesket, at det kan lave et billede af mig? Hvem sagde til ham, at han skulle 

afbilde Mig hængende på korset? Hvem har fortalt ham, at han kunne gengive Marias billede, englenes 

skikkelse eller Faderens ansigt? 

15 Åh I små troende mennesker, som måtte symbolisere det åndelige for at kunne føle Mit nærvær! 

16 Jesu billede af Faderen var Jesus, og hans disciple var billedet af Mesteren. Jeg sagde i anden 

gang: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen." Det betyder, at Kristus, der talte i Jesus, var Faderen 

selv. Kun Faderen kunne skabe sit eget billede. 

17 Efter min død som menneske åbenbarede jeg mig selv fuld af liv for mine apostle, for at de skulle 

indse, at jeg var Livet og Evigheden, og at jeg er til stede blandt jer i det materielle legeme eller uden for 

det. Det var ikke alle mennesker, der forstod dette, og derfor faldt de i afgudsdyrkelse og fanatisme. 

18 Nogle spurgte Mig: "Herre, er vi faldet ind i en ny fanatisme eller en ny afgudsdyrkelse?" Men 

Mesteren siger til jer: I er ikke helt rene, I har ikke forberedt jer selv med al den spiritualisering, som 

Mesteren lærer jer i øjeblikket, men lidt efter lidt vil I opnå den. I denne tredje tid har jeg forberedt 

profeter til at se med Ånden og til at vidne for folket. 

19 Hør Min stemme gennem samvittigheden, indse, at I er Mit udvalgte folk, at I skal være et godt 

eksempel og være det klare spejl, som folk kan se sig selv i. Senere, når I alle danner ét legeme og én vilje, 

vil I være et eksempel for den (kristne) lære og de religiøse samfund, og I vil have ret til at tale om 

kærlighed og fred og til at fortælle de andre, at de skal elske hinanden, fordi I giver dem et eksempel. I vil 

lære de andre fornyelse, fordi I tidligere har fornyet jer selv og har forstået min lære. 

20 Hvis I ikke åndeliggør jer selv, hvordan vil I så være i stand til at gå i gang med at omstyrte de 

falske guder? Kun åndeliggjort vil I være i stand til at gå ud i verden og sætte en stopper for had, tåbelig 

stræben efter magt, falsk storhed og dårlig videnskab. Kun på denne måde vil I som de udrustede være i 

stand til at standse korruptionens udbredelse. På hvilken måde? Med kærlighed, som er spiritualisering. Så 

vil du være en åben bog. I må ikke sige til nogen, at I er Mestre, og I må ikke sige, at I er mine disciple. 

Uden at prale skal I drage af sted, og jeg skal føre skaren til jer. Jeg vil forberede landene og bane vejene, 

jeg vil få jer til at kommunikere med jeres brødre på et andet sprog. Det er ikke alle, der vil krydse havene. 

Jeg har udpeget dem, der skal drage af sted til fjerne eller nære egne; men de skal alle drage af sted som en 

flok duer. Mine udsendinge vil være på alle steder på jorden som fredsbudbringere. 

21 Ja, folkens, det er den opgave, der venter jer. I dag taler jeg til jer gennem Mine stemmebærere 

med større klarhed. I den anden æra talte jeg til mine disciple og til store skarer i allegorier og lignelser. 

22 Folket forstod mig ikke, men deres ånd gennemskuede betydningen af dette ord. Mine disciple 

spurgte hinanden: "Hvad ville mesteren sige med det ord?" Men ingen af dem formåede at forstå hele Min 

lære, men den forblev i dem, indtil den tid ville komme, hvor den skulle forstås i fuld klarhed. 
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23 I denne tredje æra er mit ord, der er givet ved hjælp af det menneskelige intellektorgan, blevet 

klarere og mere forståeligt for jeres forståelse, fordi I har udviklet jer. Hvordan kunne jeg forvente, at I 

skulle udvikle og fuldkommengøre jer selv, hvis jeg tidligere havde frataget jer jeres åndelige gaver? 

24 Hvis der er mennesker, som har mistet meningen med det sande liv på deres vej og dermed er 

blevet til parasitære planter, så indgyder jeg dem det evige livs saft, så de igen bliver frugtbare planter. 

25 Folk, brug min lære, for mange af mine ord vil ikke blive optaget af "guldfjerene", og mange af 

optagelserne vil blive holdt skjult af selviske og uvidende hjerter. 

26 Husk, at I snart ikke længere vil høre mig i denne form, og at I så vil være udstyret til at modtage 

mine åbenbaringer og instruktioner ved inspiration. 

27 Ve dem, der vil tillade sig at fordreje mine hensigter, for når høstens time kommer, vil min 

retfærdighedselskende segl behandle dem som giftige planter eller ukrudt! 

28 Forstå, at jeg er kommet for at lære jer at dele jeres medmenneskers smerte, så I kan forberede jer 

på at så fred og udgyde Min helbredende balsam over enhver lidelse. 

29 Se, hvordan krigen som en sort kappe dækker de folkeslag og nationer, som den går igennem, med 

sorg som en sort kappe. Havet, bjergene og dalene er blevet forvandlet til steder med blod og død. Men du 

må ikke miste troen; uanset hvor stor forvirringen er i verden - tvivl ikke på dine evner til at modstå 

prøvelserne. For så vil den åndelige ophøjelse og den måde at bede på, som jeg har lært jer, hjælpe jeres 

brødre og søstre til at finde vejen til det sande lys. 

30 Ser I de mennesker, der kun lever for at tilfredsstille en overdreven magtsult, og som tilsidesætter 

deres naboers liv uden at respektere de rettigheder, som jeg, deres Skaber, har givet dem? Kan I se, at 

deres værker kun taler om misundelse, had og grådighed? Derfor skal I bede mere for dem end for andre, 

som ikke har så meget brug for lys. Tilgiv disse mennesker for al den smerte, de påfører dig, og hjælp dem 

til at komme til fornuft med dine rene tanker. Gør ikke den tåge, der omgiver dem, endnu tykkere, for hvis 

de en dag skal stå til regnskab for deres gerninger, vil jeg også stille dem til regnskab, der i stedet for at 

bede for dem kun har sendt dem mørke med deres onde tanker. 

31 Synes du, at det er umuligt, at disse mennesker en dag vil høre samvittighedens stemme? Jeg siger 

jer, at snart vil den time komme, hvor de vil banke på min dør og sige til mig: "Herre, åben for os, for der 

er intet andet rige end dit". 

32 I menneskers liv har det onde altid undertrykt det gode. Men jeg siger jer igen, at ondskaben ikke 

vil sejre, men at min lov af kærlighed og retfærdighed vil styre menneskeheden. 

33 Hør mit ord, I disciple, for den dag vil komme, hvor I ikke længere vil kunne høre det, og det er 

nødvendigt, at I bevarer dets betydning i jeres hjerter. Jeg alene kan slukke jeres tørst efter retfærdighed i 

denne tid med selviskhed og løgne. Drik dette krystalklare vand, for jeg siger jer sandheden: "Den, der 

drikker af dette vand, vil aldrig mere føle tørst." 

34 Når I tænker på, at jeg giver Mit Guddommelige Ord gennem disse uuddannede sind, og at 

tusindvis af hjerter finder frelse og trøst i det, så bøjer I jer for dette mirakel. 

35 Sandelig, siger jeg jer: Når Moses med sin stav rørte ved klippen i ørkenen og fik vandet til at 

strømme ud af den, som slukkede folkemængdens tørst, så har jeg i denne tid med min retfærdighed, som 

er kærlighed og kraft, rørt ved disse sind og hjerter af sten og fået vand til at strømme ud af dem, som 

giver evigt liv. 

36 Mit ord er vejen; gå den, og i lyset af min kærlighed vil du kende vejen. Jeg er den vejleder, der 

styrer dine skridt. Min stemme, som er i din samvittighed, opmuntrer og vejleder dig, og mine mirakler 

opildner din tro. 

37 Min Lov har til alle tider været den stemme, der har ført nationerne til lyset. De mennesker, som 

jeg har sendt i spidsen for folkemængderne, har været eksempler på tro, trofasthed og standhaftighed og 

har konstant vist folk den sande vej. 

38 Hengiv jer med kærlighed til at studere min lære, for efterhånden nærmer I jer den tid, hvor I ikke 

vil have nogen anden vejleder end jeres samvittighed eller nogen anden hyrde end min Ånd. 

39 Indtil du har opnået fuld udrustning, har du brug for nogen til at hjælpe dig med at komme videre 

og lede dine skridt på den gode vej. Derfor vælger jeg nogle af mine børn blandt jer til at være ledere af 

menigheder eller større grupper. Hvor vanskelig er ikke denne opgave, og hvor alvorligt er ikke dens 

ansvar! Salige er de, der fuld af iver, lydighed og frygt leder deres brødre og søstre på Min vej, for så vil 
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deres bæger være mindre bittert, når kirkens medlemmer presser dem ned som et tungt kors. Jeg vil stå ved 

deres side, når de er tæt på at bryde sammen under vægten af deres ansvar, og jeg vil aldrig lade dem 

falde. 

40 Velsignet være også de brødre og søstre i troen, som lydigt følger de skridt, som de, der "våger" og 

lider, tager, så de ikke afviger et eneste skridt fra den vej, hvor de opfylder deres opgaver. 

41 Foren jer i sandhed, og I vil tydeligt høre den guddommelige hyrdes stemme, der guider jer trin for 

trin til den himmelske forhindring. 

42 Alt blev forberedt til at I kunne høre mig i den tredje æra ved hjælp af det menneskelige intellekt. 

De, der har hørt mig på denne måde, var allerede forudbestemt til det. 

43 Det var ikke alle, der forventede mig, og endnu mindre i den form, som jeg åbenbarede mig i. For 

mit ord blev skjult for jer, og I glemte mit løfte om at vende tilbage. Men jeg, for hvem tiden ikke går 

forbi, har opfyldt mit løfte til jer. Mit ord annoncerer nu en ny tid med åbenbaringer, som vil befri jer fra al 

slaveri. Ikke flere lænker, ikke mere trældom, menneskeheden! 

44 I den første tid var en mand nok til at føre jer ind i det forjættede land. I den anden tid blev tolv 

disciple forberedt til at udbrede min lære og lære folk den rette vej. Nu vil jeg forberede et stort trosfolk, 

klædt i min nåde og begavet med mit ord, til at bringe det evige livs brød til verdens nationer og lande, 

som giver mad til de åndeligt trængende og dem, der hungrer efter retfærdighed. 

45 Jeg efterlader kærlighedens og sandhedens brød i jeres hjerter, så I kan dele det med menneskene; 

for selv om de er stærke af udseende, har de bag deres festlige klæder, deres pragt og deres magt en svag, 

syg og træt sjæl. 

46 Se, her er jeg midt iblandt jer, jeg har opfyldt mit løfte. Jeg kommer som Gud, som Fader, som 

Mester og som Ven. 

47 Ved nyheden om Mit komme har mange vendt sig til de (hellige) bøger og historieskrivning for at 

finde bekræftelse på Mit nye komme, og alt har fortalt dem, at Min tilstedeværelse er sand. Synes I, at det 

er mærkeligt, at jeg nu er kommet i ånden? Forstå, at det ikke længere er det rette tidspunkt for "Ordet" at 

blive menneske og bo iblandt jer. Denne kærlighedslære hører fortiden til. I dag lever I i Helligåndens 

tidsalder. 

48 Dette er tiden for åndelig ophøjelse, hvor I, hvis I ønsker at se eller føle Mig, må forberede jeres 

sjæl; for I skal ikke spørge nogen, om det er sandt, at Jeg er iblandt jer. Har du ingen ånd eller ingen 

følsomhed? Har I intet hjerte og ingen sanser? Hvem vil I så spørge, om Min manifestation blandt jer er en 

kendsgerning? Du skal ikke tillade dig at spørge de lærde om det, for de ved intet om mig. Husk: Mens 

magtens folk i den anden æra blev overrasket over Mit nærvær, og mens de skriftkloge var forvirrede, og 

præsterne fordømte Mig, hører de ydmyge og enkle sind ekkoet af Mit ord i deres hjertes inderste del. Til 

dem, der hører Mig i øjeblikket, og som ikke er i stand til at forstå Mit nærvær ved denne manifestation, 

siger Jeg, at hvis de på trods af deres tvivl og genstridighed ønsker at vide, om det er Mig, der taler, skal de 

sætte Min lære på prøve ved at anvende den. at de udforsker mit ord, at de renser deres hjerte og sind, at 

de opsøger deres fjende for at tilgive ham, at de vasker den spedalskes sår, at de trøster den sørgende - så 

vil de selv vide, om det var mig, Kristus, der talte gennem disse menneskers læber. 

49 Det vil være din samvittighed, der fortæller dig, om dette ord er fra Gud eller fra et menneske. 

50 Når jeg taler gennem det menneskelige forståelsesorgan, er jeg ikke skjult, tværtimod, jeg 

åbenbarer mig selv gennem det samme. 

51 Dengang sagde jeg til jer: "Træet skal kendes på sin frugt". Anerkend de frugter, som Min lære 

giver; de syge, som videnskaben har forladt, bliver raske, de degenererede omvender sig, de onde bliver 

fornyet, tvivlerne bliver glødende troende, materialisterne bliver åndelige. De, der ikke ser disse mirakler, 

gør det, fordi de insisterer på at være blinde. 

52 Menneskeheden dyrker mange "træer"; menneskers sult og elendighed får dem til at søge skygge 

og frugt fra dem, som tilbyder dem frelse, retfærdighed eller fred. Disse træer er lærdomme fra mennesker, 

der ofte er inspireret af had, egoisme, magtbegær og storhedsvanvid. Deres frugter er død, blod, 

ødelæggelse og vanhelligelse af det mest hellige i menneskets liv, nemlig troens, tankens og talens frihed - 

det vil sige, at de med et ord berøver det menneske åndens frihed. 

53 Det er de mørke kræfter, der rejser sig for at kæmpe mod lyset. 
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54 Jeg henledte jeres opmærksomhed, da jeg fortalte jer, at der ville komme en tid, hvor idékrige, 

doktriner og brodermord ville bryde ud, sprede sig fra nation til nation og efterlade et spor af sult og 

smerte blandt menneskeheden. Og at dette ville være den tid, hvor jeg ville komme "på skyen", det vil sige 

åndeligt. 

55 Et øjeblik før jeg døde på korset, talte jeg med Jesu læber: "Alt er fuldbragt." Dette var Mit sidste 

ord som menneske, for åndeligt set er Min stemme aldrig ophørt, da Mit "Ord" sang en kærlighedskoncert 

med alle væsener fra det øjeblik, hvor de blev skabt. 

56 I øjeblikket taler jeg til jer ved hjælp af en menneskelig stemmebærer; efter 1950 vil jeg tale med 

jer fra ånd til ånd og bringe store mirakler og åbenbaringer til jeres viden. Men jeg vil altid tale, fordi jeg 

er det evige ord. 

57 I skal være klar til at lære jeres brødre og søstre, hvad I har lært af mig, og der vil ikke være noget 

spørgsmål, uanset hvor dybt det er, som I ikke besvarer korrekt - forudsat at I er ydmyge, så I ikke mister 

min nåde. 

58 Kærlighed, tal når du skal - vær tavs når det er passende, fortæl ikke nogen at I er mine udvalgte. 

Undgå smiger og gør ikke det gode, du gør, kendt. Arbejd i stilhed og vidner med jeres kærlighedsarbejde 

om sandheden i min lære. 

59 At elske er din skæbne. Kærlighed, for på denne måde vil du vaske dine fejltagelser væk, både fra 

dit nuværende liv og fra tidligere liv. 

60 Sig ikke, at jeg er fattigdommens eller sorgens Gud, fordi I tænker på, at Jesus altid blev fulgt af 

mange syge og triste mennesker. Jeg søger de syge, de bedrøvede og de fattige, men det er for at fylde 

dem med glæde, sundhed og håb, for jeg er glædens, livets, fredens og lysets Gud. 

61 Hvis nogen har sagt til jer, at der er synder, som jeg ikke tilgiver jer, har han ikke sagt jer 

sandheden. For de store overtrædelser er der de store renselser, og med en oprigtig omvendelse er der Min 

grænseløse tilgivelse. Jeg siger jer igen, at I alle vil komme til mig. 

62 I denne tid vil Min pagt med jer ikke blive beseglet med blod, som det skete i Egypten, da Mit folk 

markerede dørene til deres huse med blodet fra et førstefødt lam, eller som det skete senere i den Anden 

Tidsalder, da Jesus, Guds Lam, beseglede en åndelig pagt mellem Mesteren og hans disciple med sit blod. 

63 Nu vil jeg gerne have, at I går ud af kærlighed, styret af samvittighedens lys og åndeliggørelsens 

ideal, så at et uskyldigt menneskes blod ikke besegler denne pagt. Det skal være lyset fra Min Ånd og dit 

lys forenet i én lysende glød, i én lysstråle. 

64 Den vej, som Moses viste folkemængderne gennem havet og ørkenen for at føre dem til det 

forjættede lands porte, er symbolsk for den instruktion, der gik forud for de lektioner, som jeg åbenbarede 

for jer gennem Jesus - lektioner, der begyndte i Betlehems krybbe og sluttede på Golgatha. 

65 I denne tid må I gå ud og undervise i Min lære; når I gør det, må I leve jer ind i jeres 

medmenneskers hjerte med den største respekt, for menneskets hjerte er Mit tempel. Hvis du, når du 

kommer derind, finder en slukket lampe eller en visnet blomst, så tænd lampen og giv blomsten vand, så 

åndens lys og duft igen kan være til stede i dette helligsted. Men du skal ikke ønske at høste frugten med 

det samme. Når du sår frøet i jorden, spirer det så med det samme, eller bærer det straks frugt? Hvorfor vil 

I så høste høsten fra det menneskelige hjerte, som er hårdere end jorden, samme dag som I såede det? 

66 Du skal også vide, at ligesom der er forskelle i den materielle jordbund, er der også forskelle i 

mennesker. Ofte vil du så, og når du allerede har mistet alt håb om, at din sæd vil komme op, vil du blive 

overrasket, fordi du vil se den komme op, vokse og bære frugt. Andre gange vil du tro, at du har sået på 

frugtbare marker, men du vil ikke se frøet spire. Hvis du støder på så hård jord, at den modstår dine 

anstrengelser, så overlad den til Mig, og Jeg, den Guddommelige Landmand, vil gøre den frugtbar. 

67 Jeg taler til jer i allegorier, så I kan huske min lære. Jeg ønsker ikke, at I skal føle jer som 

forældreløse børn uden arv efter 1950. Hvis Min stemme så er tavs, vil mange fortsat længes efter Mig. 

Men min stemme vil ikke længere blive hørt i denne form. - Der vil komme et øjebliks svaghed for folket, 

hvor mænd og kvinder vil blive forvirrede. Når deres forvirring når sit højdepunkt, vil jeg gøre min 

tilstedeværelse mærkbar i al sin herlighed. Så vil alle, der er forberedt, åbne deres øjne og kende 

sandheden i min lære. Det vil være dem, der vil se mig og vidne om mit nærvær blandt jer. 

68 Jeg forbereder jer til disse tider, for når I ikke længere hører mit ord, vil fristelser angribe jeres 

hjerter og udnytte jeres svaghed til at vise jer mange veje. Du skal bruge din hukommelse til at søge efter 
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mit ord og holde dig til de bøger, der bliver skrevet, så du kan finde det mod, som din ånd mangler, der. Så 

vil du forstå, at du lever i en renselsestid. 

69 Du er stadig svag, men du vil blive stærk igen. For på den tid skal der være herskere, som skælver 

for mit folks autoritet. Hvornår vil disse begivenheder finde sted? Når dette folk vokser, når dets 

åndeliggørelse og udfoldelse af dets åndelige gaver en høj grad. Så vil rygterne om din autoritet cirkulere. 

Disse rygter vil gå fra nation til nation, og det vil være nu, at den nye Farao dukker op, som vil forsøge at 

gøre jer til slaver uden at opnå det, for det vil være åndens frihedstid på jorden. Mit folk vil krydse 

ørkenen af bagvaskelse og uretfærdighed, men de vil ikke bøje sig for smerte og vil gå deres vej skridt for 

skridt, og i deres ånds skattekiste vil de bære læren fra den eneste bog, der er åbenbaret til menneskene i 

tre tidsaldre - lyset fra de tre testamenter, som er Guds lov, kærlighed og visdom. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 114  
1 Hver gang denne tvivlende, vantro og materialistiske menneskehed møder en guddommelig 

åbenbaring eller et såkaldt mirakel, søger den straks grunde eller beviser for at vise, at der ikke er tale om 

noget overnaturligt arbejde, og at der heller ikke har været et sådant mirakel. Når en person, der viser en 

usædvanlig åndelig evne, dukker op, oplever han latterliggørelse, tvivl eller ligegyldighed, som får ham til 

at tie stille. Og når naturen som redskab for Min Guddommelighed udstøder sin stemme om retfærdighed 

og sine alarmråb til menneskene, tilskriver de alting tilfældighederne. Men aldrig har menneskeheden 

været så ufølsom, døv og blind over for alt det guddommelige, åndelige og evige som i disse tider. 

2 Millioner af mennesker kalder sig kristne, men de fleste af dem kender ikke Kristi lære. De hævder 

at elske alle de gerninger, som jeg gjorde som menneske, men i deres måde at tro, tænke og se på tingene 

på beviser de, at de ikke kender essensen af min lære. 

3 Jeg har lært jer åndens liv, jeg har åbenbaret jer de evner, der er i den; derfor kom jeg til verden. 

4 Jeg helbredte de syge uden medicin, talte med ånderne, befriede de besatte fra mærkelige og 

overnaturlige påvirkninger, talte med naturen, forvandlede mig selv som menneske til ånd og som ånd 

igen til menneske, og hvert af disse værker havde altid til formål at vise dig vejen til åndens udvikling. 

5 Det virkelige åndelige indhold af Min lære er blevet skjult af mennesker for i stedet at vise jer en 

Kristus, som ikke engang er et billede af Ham, der døde for at give jer liv. 

6 I dag oplever du resultatet af din afstand til den Mester, som underviste dig. Du er omgivet af 

smerte, deprimeret af din fattigdom og plaget af uvidenhed. Men tiden er kommet, hvor de evner og gaver, 

der ligger i dvale i mennesket, vågner op og proklamerer som budbringere, at en ny tid er begyndt. 

7 De religiøse samfund, videnskaben og menneskenes retfærdighed vil forsøge at forhindre 

fremkomsten af det, som for dem er en fremmed og skadelig indflydelse. Men der vil ikke være nogen 

magt, der kan stoppe åndens opvågnen og fremskridt. 

8 Befrielsens dag er nær. 

9 Også i denne tid har jeg haft mine profeter, ligesom jeg havde dem i tidligere tider. Hver enkelt 

stemmebærer har været en profet, for gennem hans mund har jeg talt til jer om det, der skal komme. 

10 Mit ord i denne tredje æra, der er samlet i skrifter, indeholder mange profetier for morgendagens 

menneskehed. Jeg har forudsagt jer, hvad der vil ske, når mange år er gået, og jeg har talt til jer om 

prøvelser, der vil ske i andre tidsaldre. For at bevise sandheden i mine profetier har jeg givet jer nogle af 

dem, som I allerede har set ske. Derfor er der blandt dette folk hjerter med urokkelig tro, som har oplevet 

opfyldelsen af mit ord med forundring og glæde. 

11 Det er ikke kun stemmebæreren under Min manifestation, der er profet i denne tid. Når dette folk 

rejser sin ånd, når det lytter til mig, har det mærket opvågningen af sine slumrende åndelige gaver og er 

blevet en profet. Nogle ser, andre hører, og endnu andre guddommeliggør. 

12 Mesteren siger til dig: Forbered jer, udfold jeres åndelige gaver, for de skal lede jer på lysets vej, 

så jeres værker, ord og tanker altid kan bære den essens, der kommer fra sandheden. 

13 Historien har bevaret navnene på oldtidens profeter, hvoraf mange har forudsagt de tider, som I nu 

lever i. Fra Joel til Johannes har de forudsagt menneskehedens historie for dig. 

14 Disse navne vil blive husket igen, når nationerne gradvist vågner op til den sandhed, som de, der er 

sendt af mig, allerede har åbenbaret for jer. 

15 I dag fortæller jeg jer, at profetierne i min nye lære vil slutte sig til profetierne fra tidligere tider, 

for de taler alle til jer som én åbenbaring. 

16 Salige er de børn i denne tid, som i deres tro, iver og kærlighed til Faderen ligner de tidligere 

profeter, for gennem deres mund vil Min Ånd tale til folket i denne tid og i de kommende tider. 

17 I skal ikke skamme jer, når jeg fortæller jer, at jeres navne ikke vil gå over i historien. Hvis du 

allerede er ydmyg, vil du vide, hvordan du skal vise barmhjertighed med din højre hånd og passe på, at 

den venstre hånd ikke får noget at vide. 

18 Bed, folk, lad lyset fra mit ord oplyse jer, så jeres samvittigheds lys kan lede jer på alle jeres veje. 

19 I dag har jeg kaldt jer for arvinger til min herlighed, fordi I er bestemt til at få mit rige i besiddelse. 

20 Da du kom ud af mig, blev du udstyret med alle de nødvendige kvaliteter til at tilbagelægge livets 

lange vej og vende tilbage til udgangspunktet. Ingen af disse gaver blev erhvervet undervejs, alt var besat 
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af sjælen fra dens oprindelse. Samvittigheden er medfødt i sjælen, den er lys. Uden ophør råder den den til 

at erhverve fortjenester for at hjælpe den med at vende tilbage til Faderen. 

21 Nogle gange kommer sjælen af vejen, men så finder den den igen; i en kort periode går den hurtigt 

fremad, og så bliver den hængende igen. Grunden til dette er, at der ikke findes nogen længere vej og 

ingen vej med flere prøvelser end den vej, der går gennem sjælens udvikling. 

22 Hvor meget skade er der ikke sket for dem, der tror, at de kan opnå det åndelige himmerige i 

dødsøjeblikket! Disse sjæle er ikke i stand til at se ud over det, de har skabt i deres fantasi i dette liv. 

23 Da Dimas, der erkendte Jesu kraft, fra sit kors bekendte sin tro på Kristi guddommelighed og 

ydmygt bad ham om at huske en synder, lovede han at tage ham med til Paradis samme dag, da han så, 

hvordan denne mand i det øjeblik opnåede renselse gennem omvendelse, tro og smerte. 

24 Mesteren ønskede at få jer til at forstå, at når sjælen renser sig selv, stiger den op til regioner af 

fred og lys, hvorfra den kan udføre den mission at elske sine brødre og søstre, inspireret af Faderens 

kærlighed, som er den eneste åndelige stige, der findes for at nå det fuldkomne Rige. 

25 I har alle ret til at besidde Mit Rige, I er alle bestemt til at komme til Mig - selv om I er de største 

syndere og ufuldkomne - så snart I ligesom Dimas gennem jeres kærlighed og tro, gennem jeres 

ydmyghed og håb har opnået denne fredens verden. Derfra vil du begynde at tilbyde din Gud de gerninger, 

som er Åndens perfekte hyldest til den Fader, der har skabt dig med så megen kærlighed og bestemt dig til 

at leve med ham i fuldkommenhed. 

26 Jeg har ikke foræret nogen bort, i dem alle er der gaver, som en dag vil få dem til at angre, at de 

har syndet, at de har fornærmet mig, og senere vil de inspirere dem til de største gerninger. 

27 Endnu en gang åbenbarer jeg mig blandt jer. Enhver sjæl er Herrens tempel, ethvert sind er den 

Højestes bolig, ethvert hjerte er den guddommelige hyrdes helligdom, som fører sine får til evigt liv. 

Herren undersøger sjæle med sin retfærdighed og renser tankerne med sit lys. 

28 Sandelig, siger jeg jer, jeg er ikke en gæst, men jeg er den evige beboer i jeres sjæl, jeg er lyset og 

det nuværende liv i jer. Hvem kan slukke mit lys i din ånd? Så lad denne lysende stjerne åbenbare sig på 

din vej. 

29 Åh, hvis bare folk ville følge Min Vilje ved at tage Jesus som forbillede, som på jorden kun gjorde 

sin himmelske Faders vilje - hvor store og smukke ville ikke manifestationerne af jeres ånd i gerninger, 

ord eller tanker være! 

30 Jeg forbereder min bolig i mennesker - både i dem, der elsker mig, og i dem, der ikke kender mig, 

så at mit lys kan få jeres sjæl som sit rige. Kend mit lys, som er blevet til åbenbaring og undervisning. Det 

er budskabet om den lovede trøster, den trøster, som jeg fortalte jer, at han ville komme. Den længe 

ventede er nu her, han venter blot på at menneskers slumrende hjerter skal vågne for at skinne i dem som 

lyset fra en ny daggry. Så vil du indse, at på trods af den tid, der er gået i mellemtiden, er sandheden stadig 

den samme, fordi den er uforanderlig. Sandhed er Gud, og du kan finde beviset på dette i naturen, som er 

et af de mange udtryk for din Skaber. Og ligesom jeg viser mig selv gennem naturen, vil jeg også vise mig 

selv i dig. 

31 Menneskeheden, vågn op! Fornem ordet om ham, som skulle komme, og som nu er iblandt jer! 

Den, der nærer sjæle, er nu her. Han, som oplyser vejen til jeres udvikling, sender i øjeblikket sit lys fra 

det høje og bruger den menneskelige hjerne til at oversætte de guddommelige inspirationer til ord - ord, 

som når det bedrøvede hjerte, den forvirrede sjæl, den syge og den sultne. Den, der modtager dette lys på 

sin sjæl, ser dens kræfter vokse. Min guddommelige kraft bevæger universet og kommer til dig som en 

kærtegn. Hvert af disse budskaber er en tanke fra jeres Herre. 

32 Mennesker, jeg vil frelse jer og få jer til at blive den perfekte sender, som bedre udtrykker min 

vilje. O disciple, som hører mig i disse øjeblikke, hvis I ikke kan forstå alt, så føl i det mindste denne 

kærlighed, denne livsudstråling, som kommer til jer. Mit lys vil redde dig i denne tid. 

33 Hvilken storhed kunne det menneskelige have uden det guddommelige? Det er mit lys, der 

forskønner alt, hvad der eksisterer. Lad det skinne i dit væsen og i dine gerninger, og du vil føle lykken 

ved at leve i min efterfølgelse. 

34 Indse, at selv om jeg er "ordet", er jeg ikke kun ord, men også handling. Jeg gav jer beviset på 

dette, da jeg blev menneske for at leve sammen med jer og være et eksempel for jer. Jeg blev i sandhed 

menneske, men dette legeme, da det blev dannet, begik ikke den mindste synd og havde ikke den mindste 
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fejl. Det var et ægte tempel, hvorfra "Guds ord" kom frem. Han, der rejste de ydmyge op og helbredte de 

syge med et ord - han, der velsignede børnene og satte sig til bords med de fattige, er han, der nu kommer, 

det samme "ord". Det er Sandhedens Lys, som I så dukke op i Østen, og hvis stråling nu oplyser Vesten. I 

dag optræder jeg ikke inkarneret i et menneske, men jeg manifesterer mig gennem mennesker, som er 

forberedt af mig, og som er født til at udføre denne opgave. Sandelig, siger jeg jer, dem, gennem hvem jeg 

har givet jer mit ord, har jeg forberedt til det, før de kom til jorden. Derefter har jeg vejledt dem fra deres 

fødsel, og nu, hvor jeg bruger dem, fortsætter jeg med at træne dem. 

35 Jeg vil gerne tale til dig om mange åndelige emner, men du kan endnu ikke forstå dem. Hvis jeg 

skulle afsløre for jer den slags hjem, som I er kommet ned i på jorden, ville I ikke kunne forstå, hvordan I 

har levet på sådanne steder. I dag kan I benægte, at I kender de åndelige sfærer, for så længe jeres sjæl er 

inkarneret, er det forbudt for den at kende sin fortid, for at den ikke skal blive forfængelig, deprimeret eller 

fortvivlet over for sin nye tilværelse, hvor den skal begynde forfra som i et nyt liv. Selv om du ville ønske 

det, kunne du ikke huske det; jeg tillader dig kun at beholde en anelse eller intuition af det, jeg åbenbarer 

for dig, så du kan holde ud i livets kamp og villigt udholde prøvelserne. 

36 Du tvivler måske på alt det, jeg fortæller dig, men den åndelige sfære var i sandhed dit hjem, så 

længe du var ånd. I var indbyggere på det sted, hvor I ikke kendte til lidelse, hvor I følte Faderens 

herlighed i jeres væsen, for der var ingen fejl i ham. Men du havde ingen fortjeneste, og derfor var det 

nødvendigt for dig at forlade himlen og komme ned i verden, så din sjæl kunne vinde dette rige gennem 

sin indsats. Men mere og mere sank du moralsk, indtil du følte dig meget fjernt fra det guddommelige og 

åndelige, din oprindelse. 

37 Min - Mesterens - stemme har altid talt til jer for at undervise jer; I har genkendt den på dens 

kærlige natur. Men når du har holdt fast ved dine fejl, har smerten som en ubarmhjertig lærer gjort dig 

opmærksom på din ulydighed. En torn i dag og en anden i morgen - på den måde har der efterhånden 

dannet sig en krans af sorgfulde erfaringer på din pande. Hvorfor lærer I ikke kærlighed fra Mig og lader 

jer lede af Min instruktion, som ikke sårer nogen, men tværtimod gør jeres hjerter venlige, når den siger: 

"Elsk hinanden"? Den, der elsker sine medmennesker, elsker Faderen i dem. 

38 Jeg elskede dig, før du eksisterede, jeg kærtegnede dig i mig, og da du blev født, lod jeg dig føle 

min guddommelige ømhed. Hvis du også elsker din Fader, må du også elske dine større og mindre brødre 

og søstre, idet du ved, at ethvert menneske, der eksisterer, er der, fordi Gud har villet det, og at ethvert 

væsen er den (synlige) form af en guddommelig tanke. Husk desuden, at I ikke kun er menneskers brødre 

og søstre, men at der er mange skabninger, som uden ånd er jeres brødre og søstre, og som I kan kalde de 

mindre, men som derfor ikke ophører med at have den samme Fader som den, der skabte jer. Kend din 

plads midt i livet, så du kan opfylde din opgave på behørig vis. 

39 Når lyset fra min undervisning er accepteret i sandhed af jeres ånd, vil I længes efter himlen meget 

mere end I nu gør efter jordens goder. Den, der længes efter Himlens dyder for at opnå sin ånds 

opstigning, føler en indre flamme, der oplyser ham, og hører i sig selv en hymne af kærlighed til sin Fader. 

Det er dette lys, der får dig til at føle tilstedeværelsen af Ham, der bor i dig, og som viser dig den korteste 

vej til det forjættede land og dermed fjerner dig fra de stier, hvor mennesker har efterladt spor af smerte 

gennem tiderne. 

40 Engang, da jeg var blandt mine disciple, og min afrejse allerede var nær, sagde jeg ved en lejlighed 

til dem: "Se, snart vil I ikke længere have mig iblandt jer, for jeg vil gå til den Fader, fra hvem jeg kom." 

Til dig siger jeg nu: Handl som jeg, og himlen vil blive din, selv for mindre end det, jeg gjorde - hvis du 

vil. 

41 Træd ind i lyset af dette evige daggry, så I ikke længere ser natten, for der må ikke forekomme 

mørke i sjælen hos de oplyste, hos dem, der har lyttet til min lære. Ligesom natten er sjælen hos den 

materialiserede, ligesom daggryet er sjælen hos den, der stræber efter spiritualisering. Lad din sjæl afsløre 

sit lys, som er som om du lader Min skinne. 

42 Vær lærere i det, jeg har lært jer, men vær først døve for fristelsernes stemme, for den verdslige 

larm af frivoliteter og forfængeligheder. Lyt til min stemme i stilhed, og du vil modtage mit budskab. 

43 Ingen vil gå tabt; nogle vil komme hurtigere frem på den vej, jeg har vist jer, og andre vil komme 

senere på de stier, de følger. I alle religioner kan mennesket modtage den undervisning, som det har brug 

for for at blive godt. Men hvis han ikke opnår dette, så bebrejder han den religion, han bekender sig til, og 
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forbliver den, han altid har været. Enhver religion er en vej; nogle er mere perfekte end andre, men alle 

sigter mod godhed og stræber efter at komme til Faderen. Hvis noget ikke tilfredsstiller dig i de religioner, 

du kender, må du ikke miste troen på Mig. Gå på næstekærlighedens vej, og I vil finde frelse, for min vej 

er oplyst af kærlighedens kraft. 

44 Det er sådan, jeg forbereder min bolig, mit tempel. Når jeg taler om min bolig, taler jeg ikke om 

jeres krop, men om jeres sjæl, for jeg bygger dette hjem på et evigt fundament, ikke på det, der er 

forgængeligt. 

45 Mange er kommet til denne manifestation og er sultne efter dette Livets Ord, mens andre endnu 

ikke forstår disse lærende ord. Dem rører jeg ved, så de hungrer og tørster efter kærlighed og søger mit lys. 

46 menneskehed, jeg kan se, at du frygter den storm, der raser over dig. Frygt ikke for den, for jeg vil 

berolige den, hvis I tror på mig og lytter til min stemme. Hvis I endnu ikke ved, hvordan I skal lytte i 

stilhed, så kom og lær fra Mig, som lærer jer gennem disse forberedte forståelsesorganer, eller vent på, at 

dette budskab når jer fra ånd til ånd. Dette budskab har lys for alle religioner, for alle sekter og 

trosretninger, og for de forskellige måder at lede mennesker på. Men hvad har I gjort med mit ord, mine 

disciple? Er det sådan, du ønsker, at træet skal blomstre? Lad den blomstre, for de vil annoncere, at den vil 

bære frugt senere. Hvorfor skjuler I disse budskaber og bringer ikke verden overraskelsen fra denne nye 

epoke med disse gode nyheder? Hvorfor vover I ikke at fortælle verden, at Kristi stemme lyder blandt jer? 

Tal og vidn om min undervisning gennem jeres kærlighedsgerninger; for hvis nogle lukker deres ører for 

at høre jer, vil andre åbne dem, og jeres stemme vil da være lige så sød og velklingende for dem som 

nattergalens sang. 

47 Mit ord i denne tid vil ikke slette de ord, som jeg gav jer i den anden æra. Epoker, århundreder og 

tidsaldre vil gå, men Jesu ord vil ikke gå over. I dag forklarer og afslører jeg for jer betydningen af det, jeg 

sagde til jer dengang, og som I ikke forstod. 

48 Jeg er den samme såer som før i tiden; i dag sår jeg, og i morgen høster jeg frugten, men min 

sandhed er den samme som altid. I lever ikke kun af jordens brød, men også af min lære. Dit legeme skal 

synke ned i jordens skød, men til din sjæl vil jeg sige: "Stå op og gå, vend tilbage til din Fader." 

49 Mit "ord" er allerede blevet menneske på et andet tidspunkt for at lære jer at elske jer ved hjælp af 

et eksempel; for hvis jeg kun havde lært jer med ord, ville verden have sagt: "Kun ord, ingen gerninger." 

Jeg var iblandt jer for at undervise jer, for det var det, jeg var kommet for at gøre. Hvad kunne jeg lære af 

mænd, som jeg ikke kendte? Intet. Jeg dedikerede dette liv til menneskeheden. I templerne var jeg et lys 

blandt de lovkyndige. Tre år før jeg forlod jorden igen, tog jeg ud for at undervise mennesker på markerne, 

ved havets og flodernes kyster og på markedspladserne. Jeg talte til alle, og jeg nægtede ikke nogen min 

undervisning. 

50 I dag siger du til mig: "Mester, verden er stadig den samme på trods af dit offer, dit ord og dit 

udgydte blod." Det er sandt, at mennesker har udgydt deres blod, indtil jorden var gennemblødt af det. Det 

har ikke været af kærlighed, men af grådighed, af ondskab. De har udgydt blodet fra deres medmennesker, 

som de ikke elsker. 

51 Mange laver et billede af Mig og dækker det med silke, guld og ædelsten, mens de lader de fattige 

dø af sult og kulde; men Min guddommelige plan er stærkere end menneskers hårdhjerte og vil blive 

gennemført. Ve dem, der lyver! Det ville være bedre for dem at bekende deres skyld i stedet for at føle sig 

bedre end andre, for deres samvittighed vil ikke lade dem være i fred selv i søvne. De, der forsøger at 

dække deres skamfulde pletter med hykleriets kappe, er hvidkalkede grave, der rummer forrådnelse indeni. 

Ve jer, I skriftkloge og hykleriske farisæere! Hvis I ønsker at vandre på Herrens veje, så gør det, som Min 

lære lærer jer, tag Mig som eksempel, tag jeres kors op og følg Mig. 

52 Mine børn, finder I noget dårligt i mit budskab? Gør jeg jer ondt med dette ord, som kun 

indeholder kærlighed til alle? Undersøg den, og du vil ikke finde noget uretfærdigt i den. 

53 Dette budskab, som vil minde jer om den tid, hvor jeg gav mig selv til kende, vil blive bevaret 

skriftligt, og mange vil komme og huske, hvor tæt jeg var på dem. Selv i den anden æra, så længe jeg var 

hos dem, elskede mine apostle mig ikke så meget som efter min afrejse. Så længe de var sammen med 

mig, gav de ikke deres liv for mig; senere gav de alt, hvad de havde, af kærlighed til deres Mester. Da Jesu 

stemme ikke længere kunne høres, var det først da, at disciplene led, idet de ønskede at have Mig hos sig 
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igen, og aldrig elskede de Mig som dengang. Årsagen var, at jeg allerede herskede i deres hjerter. Efter 

min vilje skal det også ske med jer. 

54 Du kan genkende min tilstedeværelse ved den fred, du føler i din sjæl. Ingen andre end Mig kan 

give dig sand fred. Et åndevæsen fra mørket kunne ikke give dig den. Jeg fortæller jer dette, fordi mange 

hjerter frygter snorene fra et forførende væsen, som menneskene har givet liv og form efter deres fantasi. 

55 Hvor er mørkets fyrste dog ikke blevet fortolket forkert! Hvor mange har ikke troet mere på hans 

magt end på min, og hvor langt fra sandheden har folk ikke været fra sandheden! 

56 Ondskaben eksisterer, alle laster og synder stammer fra den, dvs. at de onde har altid eksisteret, 

både på jorden og i andre hjem eller verdener. Men hvorfor personificerer du al ondskab i et enkelt væsen, 

og hvorfor sætter du det i modsætning til Guddommen? Jeg spørger dig: Hvad er et urent væsen i forhold 

til Min absolutte og uendelige magt, og hvad betyder din synd i forhold til Min fuldkommenhed? 

57 Synden blev til i verden. Da ånderne kom ud fra Gud, forblev nogle af dem i det gode, mens andre, 

der afveg fra denne vej, skabte en anden, nemlig den onde. 

58 De ord og lignelser, som i tidligere tider blev givet til jer i allegorier som en åbenbaring, er blevet 

fejlagtigt fortolket af menneskeheden. Den intuitive viden, som menneskene havde om det overnaturlige, 

blev påvirket af deres fantasi, og således dannede de gradvist omkring ondskabens magt videnskaber, 

kulter, overtroiske forestillinger og myter, som har holdt sig ved lige til vore dage. 

59 Ingen djævle kan komme fra Gud; du har udtænkt dem med dit sind. Den forestilling, du har om 

det væsen, som du hele tiden sætter mig i modsætning til mig, er falsk. 

60 Jeg har lært jer at våge og bede, så I kan frigøre jer fra fristelser og dårlige påvirkninger, som kan 

komme fra mennesker såvel som fra åndelige væsener. 

61 Jeg har sagt til jer, at I skal underordne ånden under kødet, fordi sidstnævnte er et svagt væsen, 

som er i konstant fare for at falde, hvis I ikke passer på det. Hjertet, sindet og sanserne er åbne døre, 

hvorigennem verdens lidenskaber plager sjælen. 

62 Hvis I har forestillet jer, at mørkets væsener er som monstre, ser jeg dem kun som ufuldkomne 

skabninger, som jeg rækker min hånd ud for at redde, for de er også mine børn. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 115  
1 Jeg modtager jer, elskede folk, og i jer modtager jeg menneskeheden, som er min datter. I denne 

tid, hvor jeg giver mig selv til kende gennem menneskets sindets organ, giver jeg jer styrke, så I kan vende 

tilbage til fuldkommenhedens vej, forbedre jeres livsførelse og i jeres eget hjerte føle ekkoet af min 

guddommelige stemme. Jeg arbejder på dig i denne gunstige tid for at få dig til at rejse din ånd, som sover 

i dag, så du kan gøre dit hjerte følsomt. For jeg vil ikke kun være der som en forbipasserende gæst, men 

som en evig beboer, for I skal bygge mit tempel der, præcis efter min vilje. 

2 Jeg er det samme "Guddommelige Ord", som i den Anden Tidsalder manifesterede sig i en 

legemlig form kaldet Jesus, som levede sammen med jer og bragte jer Hans Ords mildhed, som er 

indeholdt i hans perfekte eksempel. Nu gør jeg brug af de menneskelige redskaber, som jeg har forberedt, 

og som før deres fødsel var forudbestemt til at opfylde denne sublime mission. 

3 Jeg har fortalt jer, at denne jord ikke er jeres sande fædreland, for der var virkelig en tid, hvor I 

havde Himlen som jeres bolig og var sammen med den himmelske Fader. Da I endnu ikke var kommet 

ned på denne planet, var I i det åndelige hjem, hvor alt er lys og sandhed. Men du har ikke indprentet dette 

indtryk i din sjæl, og det er derfor, at din hukommelse svigter dig, og du husker intet fra dette liv, fra dit 

ophold i det, du kalder himlen, som ikke svarer til det, du forestiller dig på grundlag af dit sind i denne 

verden, du kalder jorden. 

4 Før jeres skabelse var I i Mig; bagefter var I som åndelige skabninger på det sted, hvor alt vibrerer 

i perfekt harmoni, hvor livets essens er og kilden til det sande lys, som jeg nærer jer fra. 

5 Smerten blev ikke skabt af Faderen. I de tider, som jeg taler til jer, havde I ingen grund til at sukke, 

I havde intet at klage over, I følte himlen i jer selv, for i jeres perfekte liv var I emblemet for denne 

eksistens. Men da du forlod det hjem, gav jeg din ånd et klæde, og du sank dybere og dybere. Derefter 

udviklede din sjæl sig trin for trin, indtil den nåede det eksistensplan, hvor du er nu, og hvor Faderens lys 

skinner. 

6 Jeg er kærlighedens mester; derfor, hvis du ikke vandrer på mine veje og elsker mennesker med 

den kærlighed, jeg har lært dig, vil smerte ramme dig på grund af din ulydighed. På den måde får du mere 

erfaring med hver ny sag. 

7 Mennesket som Guds skabning er en broder til alle skabninger fra denne og de andre verdener, for 

enhver form for liv er en tanke fra Faderen i forskellige manifestationer. Da I er udstyret med fornuft, skal 

I forstå, at I er en del af denne skabelse og i den forstand brødre og søstre til alle væsener, og I skal være 

klar over den plads, I indtager i skabelsen, i den guddommelige plan og i den universelle samklang. 

Hvorfor handler I ikke i overensstemmelse med den mission, som jeg har åbenbaret for jer? Vær apostle 

for min undervisning i den klare viden, at I må udvikle jer fra trin til trin. Vær barmhjertige mod jer selv 

og gå så hurtigt som muligt ind på frelsens vej, som ikke er andet end den fuldkomne kærligheds vej, der 

er indeholdt i denne enkle lære: "Elsk Gud mere end alt skabt og din næste som dig selv". 

8 Undervis jeres medbrødre ikke kun med ord, men også med jeres kærlighedsgerninger. Selv om 

jeg er "Faderens Ord", blev jeg menneske i den anden æra for at undervise jer med 

At lære jer ved mit eget eksempel at adlyde de guddommelige love. For hvis jeg kun havde undervist jer 

med mine ord, ville I have sagt: "Han talte, men udførte ikke et eneste værk." Derfor var jeg blandt mine 

disciple altid som Mester. 

9 Hold dig til min guddommelige lære og mine eksempler, de vil være som en stav i morgen. Bed 

mig i disse øjeblikke, hvor jeg giver mig selv til kende gennem Ordbæreren, og hvis dine anmodninger er 

ædle og retfærdige, vil jeg høre dem. Men hvis du beder uden grund, så vid, at jeg kun vil give dig det, 

som du skal modtage. Tilbyd Mig åndelig tilbedelse og vær ikke som dem, der bygger templer og altre 

dækket af guld og ædelsten, som foretager lange pilgrimsrejser, tugter sig selv med grove og grusomme 

pinsler, kaster sig ned med læbebønner og bønnelitaner, og alligevel har de ikke været i stand til at 

overgive deres hjerter til Mig. Jeg har formanet jer om samvittigheden, og derfor siger jeg til jer: Den, der 

taler og taler om det, han har gjort, og som basunerer det ud, har ingen fortjeneste hos den himmelske 

Fader. 
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10 Hvis du ønsker at vandre på Herrens lige stier, så gør det, som jeg har lært dig i mit ord, mine 

eksempler og med min kærlighed. Vær ydmyg, gengæld ondt med godt, uden at bekymre dig om 

menneskers utaknemmelighed. Tag tålmodigt dit kors op og følg mig. 

11 Jeg, "Ordet", blev menneske i den Anden Tidsalder for at vise jer Min Guddommelige Kærlighed. 

Jeg har ikke foragtet at leve blandt jer i menneskeligt kød. Jeg ønskede at være et barn af denne 

menneskehed for at føle mig tættere forbundet med den, og for at den kunne opleve mig tættere. Den 

kvinde, der tilbød sit skød, så "Ordet" kunne blive menneske i hende, var på grund af sin renhed og uskyld 

det værdige tempel, for hvis skyld jeg havde valgt hende som menneske-mor. Maria var blomsten i en 

generation, som Herren havde forberedt mange generationer før hun skulle fødes. 

12 Den moderlige kærlighed, hvis væsen og ømhed er i Faderen, er inkarneret i Maria, denne jomfru, 

som var en blomst af renhed og uskyld. 

13 Maria som kvinde er legemliggørelsen af den universelle Moder, er den moderlige kærlighed, som 

findes i Min Guddommelighed, og som blev kvinde, så der kunne være et håbets lys i menneskers liv. 

Maria som Ånd er den guddommelige ømhed, som kom til jorden for at græde over menneskehedens 

synder. Hendes tårer blandede sig med Sønnens blod for at lære menneskene at opfylde deres pligt. I 

evigheden venter hendes åbne arme kærligt på hendes børns ankomst. 

14 Lige fra menneskehedens begyndelse blev Messias' komme profeteret til jer; Maria blev også 

annonceret og lovet til jer. 

15 De, der benægter Marias guddommelige moderskab, fejlvurderer en af de smukkeste åbenbaringer, 

som Guddommen har givet mennesket. 

16 De, der anerkender Kristi guddommelighed og fornægter Maria, ved ikke, at de berøver sig selv 

besiddelsen af det mest ømme og dejlige træk, der findes i Min Guddommelighed. 

17 Hvor mange er der ikke, som tror, at de kender Skriften, men som alligevel ikke ved noget, fordi 

de ikke har forstået noget; og hvor mange er der ikke, som på trods af at de mener at have opdaget 

skabelsens sprog, lever i vildfarelse! 

18 Moderånden er kærligt virksom i alle væsener, og du kan se dens billede overalt. Hans 

guddommelige ømhed er faldet som et velsignet frø i alle skabningers hjerter, og ethvert naturrige er et 

levende vidnesbyrd om den, og ethvert moderhjerte er et alter, der er rejst for denne store kærlighed. Maria 

var en guddommelig blomst, og frugten var Jesus. 

19 Jeg blev menneske i dette væsen, et mesterværk af Guds kærlighed, for at åbenbare mit riges store 

mysterier for menneskene ved at tale til dem med kærlighedsværker og -ord. 

20 Alt om Kristus talte, fordi han er det "evige ord", det samme ord, som du lytter til. 

21 Elskede disciple, studer min lære med kærlighed og god vilje, og I vil med tiden forstå alt det, som 

jeg har åbenbaret for jer gennem tiderne. 

22 Sandelig, siger jeg jer, I og alle dem, der går til bunds i dette værk, vil være de sande fortolkere af 

skrifterne. 

23 Mit folks historie er fuld af tegn og undere, som opildnede de mange menneskers tro på Guds 

eksistens og magt - den levende, usynlige og sande Gud. 

24 Vidnesbyrdet om det, som dette folk så og oplevede, er gået over i historien og er blevet 

nedskrevet i skrifter, som alle generationer har kendt til jeres tid. Men disse vidnesbyrd er nu kommet til 

mennesker uden tro og uden åndelig forberedelse, som for at tro finder det nødvendigt at tænke, at tænke 

og tænke og tænke og at underkaste alting deres videnskab, deres fornuft og logik. Disse mennesker har 

tvivlet, andre har været forvirrede, nogle har benægtet det, og nogle har hånet det. 

25 Det er kun naturligt, at de, der forsøger at finde den guddommelige sandhed ved at søge den med 

deres øjne eller deres begrænsede sind, ikke tager tre skridt uden at snuble eller falde ned i en afgrund. 

Kun ånden kan finde vejen til sandheden. 

26 Det er nødvendigt, at jeg fortæller jer, at vidnesbyrdet fra det folk, der fulgte mig, var sandt; det, de 

efterlod til eftertiden, var korrekt. De fremlagde den lære, de havde modtaget, med deres enkle og 

uskyldige tro - som de så det samme, og som de havde forstået alt det, der var sket. 

27 Alle de begivenheder, gerninger og prøvelser, som de gamle mennesker taler til jer om, indeholder 

en sandhed, et lys, en åbenbaring. De troede uden at undersøge det, fordi de var vidner til begivenhederne. 
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Det er op til dig at gå til bunds i tingene og derefter at tro for at uddrage det åndelige indhold af det, der er 

blevet åbenbaret for dig. 

28 Alting har en så enkel og indlysende forklaring. Men jeg siger jer igen, at for at finde den, må 

ånden gå videre i dybe tanker. 

29 Denne materialiserede menneskehed vil blive meget forbavset, når selv dens videnskab og 

observationer viser den sandheden i mange af de begivenheder, som den ikke ønskede at acceptere. Så vil 

den med overraskelse sige: "Det var sandheden". Men alt det, som I i dag kalder mirakler, er intet andet 

end den materielle realisering af et guddommeligt budskab, et budskab, hvis stemme uophørligt taler til jer 

om noget, der er hinsides jeres planet og hinsides jeres sind, om noget, der kommer direkte fra Min Ånd til 

jeres. 

30 I dag er min Faderlige med dig. Jeg hører jeres bønner, selv den mindste af jeres klager. Jeg 

ønsker, at du skal lære at tale med din Fader. Men tro ikke, at jeg kun er kommet til dig. Nej, jeg er 

kommet ned til alle mine børn, for disse menneskers skrig nåede op til himlens højder som et skrig af 

angst, som en bøn om lys. 

31 Når I modtager Mit Ord i denne form, spørger I jer selv indvendigt, om Jeg kommer som Fader 

eller som Dommer. Så siger jeg jer, at før I hører mit første ord i dag, har jeres samvittighed allerede vist 

jer hver eneste af jeres overtrædelser og også hver eneste af jeres gode gerninger. 

32 Men hvis jeg dømmer jer i mit ord, hvorfor er I så bange? Kommer min dom ikke fra den 

kærlighed, jeg viser jer? 

33 Jeg vækker jer, så at prøvelserne ikke fanger jer uforberedt, så at denne tids storme og hvirvelvinde 

ikke skiller jer fra lyset. 

34 Det er helt sikkert en tid med besøg, og derfor er det nødvendigt at være stærk og rustet for ikke at 

bukke under. 

35 Livet på jorden har altid været ledsaget af prøvelser og forsoning for mennesket; men aldrig har 

denne udviklingsvej været så smertefuld som nu, aldrig har bægeret været så bittert. 

36 På dette tidspunkt venter folk ikke til voksenalderen med at stå over for livets kamp. Hvor mange 

væsener kender ikke skuffelser, åg, slag, forhindringer og fiaskoer fra barndommen. Jeg kan fortælle Dem 

endnu mere: I disse tider begynder menneskets smerte allerede før dets fødsel, dvs. allerede i moderens 

livmoder. 

37 Det er en stor forsoningspligt for de væsener, der kommer til jorden i denne tid! Men du skal 

huske, at al den lidelse, der findes i verden, er menneskers værk. Er der nogen større fuldkommenhed i 

min retfærdighed end at lade dem, der såede livets vej med torne, høste dem nu? 

38 Jeg ved, at ikke alle har samme skyld i det kaos, som I oplever, og jeg ved, at det ikke er alle, der 

er lige skyldige i det kaos, I oplever. Det er sandt, men jeg siger jer, at de, der ikke er krigsforbrydere, er 

ansvarlige for freden. 

39 Til jer, folk, siger jeg: "Vær barmhjertige mod jer selv og jeres næste. Men for at denne 

barmhjertighed kan være effektiv, skal du erkende dine åndelige gaver gennem studiet af mit værk. Den, 

der elsker sine medmennesker, elsker mig, for hans medmennesker er mine elskede børn. 

40 I er et folk, som jeg forbereder til bøn, til at undervise i sandheden og til helbredelse. Livet med 

dets elendighed, dets hårdhed og bitterhed er blevet som en ørken. Men jeg siger jer, at I ikke skal stå stille 

eller blive stående i ørkenen, for så vil I ikke kende den sande fred. 

41 Husk på Israels eksempel, som er beskrevet i historien, da det måtte vandre gennem ørkenen i lang 

tid. De kæmpede for at undslippe Egyptens fangenskab og afgudsdyrkelse, men også for at komme til et 

land med fred og frihed. 

42 I dag er hele menneskeheden som folket i Faraos fangenskab. Trossætninger, doktriner og love 

pålægges folk. De fleste nationer er slaver af andre, der er stærkere. Den hårde kamp for overlevelse og 

tvangsarbejde under sultens og ydmygelsens piskeslag er det bitre brød, som en stor del af menneskeheden 

spiser i dag. 

43 Alt dette får i stigende grad en længsel efter frigørelse, fred og et bedre liv til at opstå i folks 

hjerter. 

44 Krigens brøl, det menneskelige blod, der bliver udgydt, egoismen, magtbegæret og hadet, der 

bærer frugt på tusind måder, vækker folk fra deres dybe sløvhed. Men hvis denne længsel hos alle mine 
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børn forener dem i ét ideal, ligesom Israels folk forenede sig i Egypten under Moses' inspiration - hvilken 

mand, hvilken trussel, hvilken magt kan stoppe disse hjerter? I sandhed, ingen, for i denne længsel vil Mit 

lys være, i denne kamp vil Min kraft være til stede, i dette ideal vil Mine guddommelige løfter være 

effektive. 

45 Har verden brug for en ny Moses for at kunne frigøre sig fra sine lænker? Jeg siger jer, at den 

undervisning, som jeg har bragt jer i denne tid, er det lys, som inspirerede Moses. Det er retfærdighedens 

og profetiens ord, det er den kraft, der rejser den svage, den frygtsomme, den feje og forvandler ham til 

den modige, den beslutsomme, den ivrige. Det er loven, der leder og leder på sandhedens vej; det er 

manna, der holder liv i vandringens lange dage, og endelig er det befrielse, fred og velvære for mennesker 

med god vilje. 

46 I føler jer opmuntret af mit ord, folkens, og som om en mirakuløs balsam dryppede ned på jeres 

sår, føler I jer styrket, fornyet og fulde af håb for i morgen. Derfor spørger jeg jer: Tror I ikke, at hvis I 

bragte det samme budskab til de undertrykte folk på jorden, ville det udrette det samme mirakel på dem? 

47 Det er derfor, jeg igen og igen siger til jer, at I skal forberede jer, så I ikke forsinker det tidspunkt, 

hvor I kan tage af sted som budbringere af dette inspirerede budskab. Når jeg siger til jer, at I skal 

forberede jer, er det fordi denne gode nyhed skal spredes på en sådan måde, at den ikke er årsag til smerte, 

at den ikke forårsager broderskabskampe eller en eneste blodsdråbe, der udgydes på grund af den. 

48 Mit budskab er overbevisende, blidt og fuld af sandhed. Den berører både hjertet og sindet og 

overbeviser ånden. 

49 Hør mig, studer mig, sæt det i gang, og du vil være i stand til at bygge broer for folk til tro, lys, 

frihed og fred. 

50 Derfor lærer jeg jer den perfekte tilbedelse af Min Guddommelighed. Jeg ønsker, at I skal forstå, at 

I kun skal bede til Mig, for jeg er den, der giver, uden hvis vilje eller tilladelse intet sker. 

51 Maria, jeres himmelske Moder, er besidder af gaver og nådegaver. Derfor, hvis jeres højde er lav 

eller jeres utilstrækkelige højde gør jer uværdige til at tale til Mig, så bed til hende, søg hendes hjælp og 

forbøn, og sandelig siger jeg jer, at på denne måde vil jeres bønner hurtigt nå Mig. 

52 Jeg giver jer disse forklaringer, fordi I har gjort mange retfærdiges sind til guder, som I beder om 

og tilbeder som om de var guder. Hvilken uvidenhed, o menneskehed! Hvordan kan mennesker bedømme 

en ånds hellighed og fuldkommenhed alene ud fra dens menneskelige gerninger? 

53 Jeg er den første til at sige til jer, at I skal efterligne de gode eksempler, som jeres brødre og søstre 

har skrevet med deres værker, deres liv og deres dyd, og jeg siger jer også, at I ved at mindes dem kan 

håbe på deres åndelige hjælp og indflydelse. Men hvorfor opfører I altre for dem, som kun tjener til at 

fornærme disse sjæles ydmyghed? Hvorfor skaber menneskene kulter i deres hukommelse, som om de var 

Gud, og sætter dem i stedet for Faderen, som de glemmer, mens de tilbeder deres brødre? Hvor er den ære, 

som du har givet dem her, ikke så sørgelig for dem! 

54 Hvad ved menneskene om Min dom over dem, som de kalder hellige? Hvad ved de om disse 

væseners åndelige liv eller om den plads, som de hver især har fortjent foran Herren? 

55 Lad ingen tro, at jeg med disse åbenbaringer ønsker at slette de fortjenester, som mine tjenere har 

fortjent blandt jer, fra jeres hjerter. I skal tværtimod vide, at den nåde, de har fundet hos mig, er stor, og at 

jeg giver jer mange ting gennem deres bønner. Men det er nødvendigt, at I fjerner jeres uvidenhed, som er 

kilden til religiøs fanatisme, afgudsdyrkelse og overtro. 

56 Hvis du føler, at disse væseners ånd omgiver din livssfære, så stol på dem, da de er en del af den 

åndelige verden, så at de og du, forenet på Herrens vej, kan udføre det åndelige broderskabs arbejde - det 

arbejde, som jeg forventer som resultatet af al min lære. 

57 Jeg underviser jer i denne form, så I kan udføre jeres opgave med et rent hjerte. 

58 Sandelig, denne tilværelse er et nyt udviklingsstadium for din ånd, som havde efterladt et ufærdigt 

arbejde, der var blevet betroet den, og som nu har fået mulighed for at komme lidt videre på vejen til 

fuldkommenhed. 

59 Jeg, den Guddommelige Mester, måtte også vende tilbage til menneskeheden, fordi Mit arbejde fra 

dengang var ufærdigt. Nogle afviser denne påstand og siger, at Jesu arbejde blev afsluttet, da han døde på 

korset. Men de siger dette, fordi de har glemt, at jeg har bebudet og lovet jer min genkomst. Men I, som 

jeg nu afslører denne lære for, bør forstå, at reinkarnation for mig ikke er absolut nødvendig, for i min ånd 
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ligger kraften til at åbenbare mig selv for menneskeheden på tusind måder. Jeg er heller ikke kommet 

tilbage for at søge efter fuldkommenhed i Min Ånd. Hvis jeg kommer til jer nu, er det kun for at fortsætte 

med at vise jer den vej, der fører jer til Lyset. Husk, at profeterne sagde til jer i den første æra: "Han er 

porten". Og da jeg blev menneske blandt jer, sagde jeg da ikke til jer: "Jeg er Vejen"? Er det ikke mig, der 

nu siger til dig: "Jeg er toppen af det bjerg, du bestiger"? 

60 Jeg siger jer sandelig, at jeg altid har været i perfektion. I dag giver det mig glæde at se dig gå 

sikkert på min vej. I morgen vil der være universel jubel, når I alle bor i det åndelige hjem, som længe har 

ventet på Herrens børns ankomst. 

61 Således taler jeg til din ånd, fordi jeg ved, at den nu kan forstå denne lære og fortælle den, at den 

ikke er et barn af denne jord, at den kun skal betragte sig selv som en gæst her i denne verden, fordi dens 

sande fædreland er åndeligt. 

62 Tag dette ord i sin rette betydning, for ellers vil I måske i sidste ende tro, at Min lære er imod alt 

menneskeligt fremskridt. Men det ville ikke være retfærdigt at tilskrive jeres Fader sådanne fejl, da han 

kun stræber efter fuldkommenhed for sine børn på deres forskellige livsveje. 

63 Det, der uforsonligt forfølger Min retfærdighed, er ondskab, som tager forskellige former i 

menneskets hjerte og undertiden manifesterer sig i egoistiske følelser, i nederdrægtige lidenskaber, i 

umådeholden grådighed og endda som had. 

64 Disciple, studer omhyggeligt, hvad jeg nu fortæller jer billedligt: Livet er et træ, dets grene er 

utallige, og af disse grene er der ikke to ens, men hver enkelt af dem opfylder sin opgave. Hvis en frugt 

fejler, bliver den forkastet fra træet, og hvis en gren vokser vildt, bliver den beskåret, for kun livets frugter 

må komme ud af livets træ. 

65 Sandelig, siger jeg jer, enhver videnskab, der har skabt ondskab, og enhver religion, der ikke har 

spredt sandt lys, kan I betragte som grene og frugter, som livstræets saft ikke flyder igennem, fordi de er 

blevet frastødt af det. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 116  
1 I er det folk, som jeg endnu en gang har sat min gode vilje i, for når smerten var meget intens hos 

jer, løftede I jeres øjne til mig og råbte til mig. 

2 Dette er en tid med prøvelser; men mit ord har som en guddommelig balsam bragt trøst og håb til 

jeres trængsler. Men jeg spørger dig: Hvorfor græder du, er du sulten, er du syg og trængende? Hvorfor 

har du sovet? Hvorfor har du slettet mine livets ord fra dit hjerte, som er næring for din sjæl? 

3 I var ikke forberedt, da Mit nærvær overraskede jer, men i det mindste kunne I mærke Mig, da I 

blev klar over, at Min stemme kaldte jer for at give jer en ny åbenbaring. 

4 I jeres ønske om at komme til mig var det til stor nytte for jer, at I var fattige på materielle goder. 

Men ikke fordi I frivilligt gav afkald på dem for at stræbe efter åndeliggørelse, men fordi Min 

omsorgsfulde kærlighed adskilte jer fra forførende og overflødige rigdomme, så I var frie, da Jeg bankede 

på jeres hjertes døre. 

5 Da I først kom for at høre ordet, interesserede det åndelige formål med Min manifestation jer ikke 

eller kun lidt. Det dit hjerte længtes efter og bad mig om, var kun jordiske goder, som du følte et stort 

behov for. Men senere blev I klar over, at de gaver, som jeres Mester uddelte i overflod, var af åndelig 

karakter, og til sidst forstod I, at jordens goder aldrig ville have samme værdi som disse gaver. 

6 Da dette lys skinnede i jeres sind, forstod I de store nationers elendighed, lidelserne hos dem, der, 

selv om de er rige og herrer i verden, kun har alting i deres ydre fremtoning. Du opdagede falskheden i 

glamour, løgne, pragt og livets glæder. 

7 I har oplevet religionernes manglende evne til at forene og forny menneskeheden, og I har ved 

hver eneste lejlighed været vidne til deres uenighed. 

8 Da du så en så alvorligt forstyrret balance og forvirring blandt mennesker, kom der følelser af 

taknemmelighed over for Faderen fra dit hjerte, for da du hørte ham på dette tidspunkt, fandt du i hans ord 

en sikker havn for din sjæl. 

9 Men ligesom du er blevet bevidst om alle disse sandheder, er det nødvendigt, at du også bliver 

bevidst om det ansvar, du har over for dine medmennesker, for du må forstå følgende: Har jeg bragt den 

fred, I nyder, og det lys, der oplyser jeres tilværelse, kun for at hjælpe dette folk? Nej, mine lyttere, mine 

nådegaver er kun kommet ned til jer som førstegangsfrugter eller som et forvarsel på det, jeg senere vil 

give menneskeheden. Forstå, hvorfor jeg siger til jer, at I skal våge i forventning om de hjemløse, som vil 

komme og søge skygge og et tilflugtssted. Ville jeres hjerter ikke blive glade, hvis de mennesker, der vil 

komme fra andre folkeslag, i jeres midte fandt et eksempel på næstekærlighed, åndelighed og fred? 

10 Det bliver din opgave, når jeg er holdt op med at give dig min instruktion. Og ligesom Elias var 

min forløber i ånden, skal dette folk være min efterfølger, som med deres liv, ord og gerninger vil være det 

bedste vidnesbyrd om, at jeg har været iblandt jer. 

11 Stor vil din tilfredshed være, når du forstår at tage kærligt imod dine medmennesker og give dem 

noget af de mange, som jeg har betroet dig. Men husk, at din smerte vil være endnu større, hvis folk 

banker på portene til din by, mens indbyggerne sover eller har travlt med at lave nytteløse ting. 

12 Vær ikke for selvsikker i dine handlinger, for fristelser lurer på dig, og det kan let ske, at en 

person, der allerede er nået frem på spiritualiseringens vej, på grund af manglen på et sandt og højt ideal 

ønsker at vende tilbage til nydelsens veje, til egoistisk materialisme, til et liv i håb. 

13 Jeg fortæller jer dette, for at I kan leve med årvågenhed. Men tro ikke, at Min Lov torturerer eller 

gør dig til slave. Det er sandt, at skridtet fra mørke til lys, fra det onde til det gode, fra det lavere til det 

højere, ofte er smertefuldt for mennesket. Men hvis det så lykkes ham at vandre sikkert på Mine veje, er 

alt, hvad han møder på sin rejse gennem livet, fred, for for ånden betyder udøvelse af dyd slet ikke noget 

offer for ånden. 

14 Hvem af jer kan sige til mig, at jeg ikke har opfordret ham til at gå på dydens vej? Se, jeg vil ikke 

prale af de goder, jeg har givet jer, men jeg beder jer fortælle mig, om jeg ikke har udført mirakler på jer 

og jeres familier, om jeg ikke har helbredt syge udelukkende på grund af jeres bønner eller tårer, om jeg 

ikke har reddet jer fra døden, da I allerede stod på kanten af afgrunden. Hvordan kunne jeg have undladt at 

gøre dette mod dig, når jeg ved, at du har brug for megen tro og styrke for at gå min vej? 
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15 Jeg har bragt jer mit lys, så I kan opbygge jer selv ved at betragte det. Jeg har ikke gjort det for at 

gøre dine øjne blinde eller for at såre din sjæl. 

16 Gå vejen med sindsro og velovervejethed, så den ikke virker kortere, end den i virkeligheden er, og 

heller ikke for langt væk. Du skal blot huske, at prøvelserne i livet er vejen til at nå frem til den evige fred, 

som du er en del af i kraft af din ånd. Gå denne vej i fred, med det virkelige ideal om fuldkommenhed, og 

du vil aldrig finde den besværlig eller besværlig. Det vil for dig være som en af de gåture, hvor du ser en 

smuk vej foran dig, et dejligt landskab, og hvor du ønsker, at den aldrig skal ende. 

17 Hvis jeg havde givet dig alt i dette liv, ville du ikke længere have lyst til at stige et niveau højere 

op. Men det, du ikke har opnået i denne tilværelse, stræber du efter i en anden, og det, du ikke opnår i 

denne, lover dig en anden, højere tilværelse, og sådan fortsætter det trin for trin i al evighed på sjælens 

uendelige udviklingssti. 

18 Når I hører mit ord, forekommer det jer umuligt, at jeres sjæl skulle være i stand til at opnå så stor 

fuldkommenhed; men jeg siger jer, at I kun tvivler på sjælens høje skæbne, fordi I kun ser på det, I ser 

med jeres materielle øjne: elendighed, uvidenhed og ondskab. Men det er kun fordi sjælen er syg hos 

nogle, lammet hos andre, andre er blinde og nogle er åndeligt døde. Og i lyset af en sådan åndelig 

elendighed må du tvivle på den skæbne, som evigheden har i vente for dig. I lever således i denne tid med 

kærlighed til verden og materialisme. Men allerede nu er lyset fra Min sandhed nået frem til jer og har 

spredt nattens mørke i en tid, der allerede er forbi, og har med sit daggry bebudet, at der kommer en 

tidsalder, hvor sjælen vil modtage oplysning gennem Min undervisning. 

19 Dette lys vil befri dig fra uvidenhed, fra falskhed. Hvor meget usandhed, hvor meget forfalskning 

og bedrag vil ikke blive afsløret for altid af dens lysstyrke. Ve dem, der har forfalsket loven. Ve dem, der 

har skjult eller forfalsket sandheden. De kan ikke forestille sig, hvad deres dom vil være. 

20 Mit ord opfordrer verden til at tænke sig om, så der kan fødes omvendelse og fornyelse af det. Men 

ligesom det ord, der gives gennem disse stemmebærere, vækker jer og bevæger jer indad, er der også i 

andre lande, i andre regioner, på andre måder, udsendinge fra Mig, der har sat sig for at gøre folk 

opmærksomme, for at minde dem om Min Lovs integritet og sandheden i Min Lære. De har forberedt sig i 

lyset af Min inspiration, og selv om de oplever latterliggørelse og foragt, går de fremad skridt for skridt i 

opfyldelsen af deres opgave. Jeg siger jer, at jeg holder deres belønning for dem, og det øjeblik vil komme, 

hvor de også vil få kendskab til det, I nu modtager. 

21 Ikke alle, der går rundt på gader og stræder og taler om fortidens begivenheder og fortolker 

profetier eller forklarer åbenbaringer, er mine budbringere; for mange har misbrugt disse budskaber af 

forfængelighed, af bitterhed eller af menneskelig egeninteresse til at fornærme og dømme, til at ydmyge 

eller såre og endda til at dræbe. 

22 Det er nødvendigt, at dette lys, som så kærligt er kommet ind i jeres hjerter, spredes fra et sted på 

jorden til et andet, så menneskene kan huske, at Kristus ikke gør ondt, ikke ydmyger og endnu mindre 

bringer død. For han er liv, brød, sundhed, trøst og alt det, som menneskeheden har brug for i dag. 

23 Folk, jeg har talt til jer. Tænk på Mine ord, orienter jer mod deres hjælp, betragt livet og alt, hvad 

der omgiver jer, med dette lys, som jeg giver jer, så at når I hører mig en gang til, vil jeg finde jer mere 

bevidste og bedre forberedt til at udføre jeres mission. 

24 Jeg har til alle tider talt til jer i allegorier, men nu står I ved begyndelsen af en ny epoke, hvor jeg 

vil tale til jer på en klar måde, for nu kan I forstå mig. 

25 Alt i skabelsen taler til dig om Gud og det evige liv, alt, hvad der omgiver dig og sker i livet, er så 

at sige et billede på det åndelige. Men I har ikke været tilfredse med de værker, som jeg har skabt, og ved 

hjælp af hvilke jeg taler til jer, giver jer åbenbaringer og underviser jer. Alle folk, alle religiøse samfund 

og sekter skaber billeder, symboler, kultformer og skulpturer til repræsentation af det guddommelige. I har 

fundet det nødvendigt, og jeg har tilladt det, menneskehed. Men nu, hvor din ånd er mere oplyst, mere 

udviklet end tidligere, kan den se og forstå livet klart. Jeg vil sende dette budskab til alle, så de kan vågne 

op til Lyset og komme helt ansigt til ansigt med Sandheden. 

26 De åndelige gaver, som var visnet på grund af den forsømmelse, som mennesket havde haft dem i, 

vil føle Min kærligheds dug falde på dem, og når menneskene igen hæver deres tanker til Mig i renhed, vil 

de se, hvad de ikke havde set før. De vil høre Faderens stemme, som vil tale til dem på mange måder, og 

de vil føle hans tilstedeværelse på alle måder. 
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27 Så vil de holde op med at skabe religiøse symboler og former for tilbedelse, for når de ser Faderens 

strålende ansigt i al skabelse, vil de ikke længere føle behov for disse genstande, som de tillægger særlige 

evner, for at tro på dem, som om de var Faderens billede. 

28 Til jer disciple, som har hørt dette ord i Min undervisning, spørger Jeg: Hvorfor troede I, at I havde 

brug for at skabe symboler til jeres tilbedelse, når I havde Mig foran jeres øjne, hørte Mig og følte Mig? 

29 Hvis I svarer på dette spørgsmål ved at sige, at I kun respekterer det, som forgængerne har efterladt 

jer, så siger jeg jer, at de, overvældet af lyset fra Min åbenbaring, med allegorier forstod det, der er 

åndeliggørelse. 

30 Dette folk har en stor åndelig mission at opfylde midt i denne menneskehed, der er truet af den 

mest grænseløse materialisme, som vokser og skrider frem som en ny hedenskab, som en ny og største 

kult med materien, verden og dens lidenskaber. 

31 Og i lyset af disse prøvelser - ønsker du stadig at bevare minderne om afguderiske kulter? Er dette 

det eksempel på åndelighed, som I skal give, og er dette de våben, som I smeder til at kæmpe med? 

32 Lad Mit Ord spire i dit hjerte, så du snart kan begynde at vidne om Min lære med dine gerninger. 

33 Når jeg ikke længere giver mig selv til kende for jer, fordi denne periode er slut, må I ikke afvige 

fra stien, undlad ikke at søge mig i jeres trængsler, fortsæt med at stole på mine anvisninger. 

34 Jeg er den snævre port, som I skal gå igennem, og Maria er den stige, som I skal stige op ad i 

kærlighed og lydighed mod jeres Moder. Hvis I tror på Mig og tilbeder Mig, vil I ikke støde på nogen 

faldgruber, og I vil forkorte vejen. 

35 I befinder jer i en tid, hvor det gode kæmper mod det onde. I er blevet kaldet til at arbejde sammen 

med mig i denne kamp, der allerede er begyndt. Jeg har lært jer at kæmpe for at fordrive mørket og bringe 

lys til alle sjæle. Mit ord har vejledt jer til at leve vågen og i bøn, så I ikke lader jer forføre af falske lys og 

ikke lytter til falske stemmer. 

36 Når denne tid er gået, og I anser Min proklamation for at være langt væk, og I i overensstemmelse 

med Mine instruktioner videregiver I denne gode nyhed til jeres efterkommere, vil I længes efter disse 

tider igen og vil føle jer lykkelige over at være blevet udvalgt til at være vidne til Min Guddommelige 

manifestation. Men allerede til den tid vil alt, hvad I har tilføjet til denne undervisning, være væk, og Mit 

Ord vil bryde frem fra jeres ånd, krystalklart og rent, og kun afsløre lys og sandhed. 

37 Når du bliver udspurgt af dine medmennesker, så tal uden at skjule noget af det, som Mit værk 

indeholder, og mind dem i deres nærvær om Mesteren i hver enkelt af hans lærdomme. 

38 Jeg holder dig ansvarlig for de kommende generationer, der nedstammer fra dig. Husk, at mit ord i 

denne tid ikke kun er givet til nogle få generationer, men til alle dem, der vil følge jer, og at de må udstyre 

sig selv med større åndelighed for at nå det topmøde, som jeg har udpeget som målet for mennesker. 

39 Jeg velsigner dem, der følger den opadgående vej og i tidens løb opnår en højere grad af hævethed 

i studiet af Mit værk, og som forbereder sig på at høre Min stemme i deres ånd, så snart denne tid med Min 

forkyndelse gennem menneskets forståelsesorgan er forbi. Salige er de, der tror på mit arbejde og ved, 

hvordan de skal ære det gennem deres åndeliggørelse. 

40 Hvor mange af dine medmennesker kan du redde gennem dine bønner? Denne verden står på 

kanten af en afgrund, og jeg sender jer til den, så I kan forhindre dens fald. Stop de unge i deres hurtige 

kurs, der fører til ødelæggelse af deres moral; rens deres sjæle, så de kan danne grundlaget for et retfærdigt 

og dydigt liv. 

41 Gå på verdens stier og bær sandheden i min lære med jer som standard for jeres liv. Men respekt 

for det land, I kommer ind i, så vil de stier, I rejser på, blive forberedt, og der vil være en pagt mellem 

nationerne, og I vil gøre denne jord til et hjem, hvor I alle vil føle den himmelske Faders varme og 

anerkende hinanden som brødre og søstre. 

42 Jeg har lidt, da jeg så mine skabningers utaknemmelighed, men selv om de har fornægtet mig som 

Fader, har jeg aldrig fornægtet, at I er mine børn, selv om nogle af jer er besmittede. Jeg har set store 

nationer, som har vendt sig væk fra mig og kun har givet sig selv til deres materielle liv, til deres 

problemer, uden at forvente noget fra mig. Men snart vil tiden for opvågnen komme, og fra børn til ældre 

vil de dedikere deres liv til at studere og praktisere min lære. De gamle vil tale fuld af venlighed og vise 

vejen med lyset fra deres erfaring. Børnene vil overraske verden ved at udfolde deres åndelige gaver og 

ved at hengive sig til Mit værk. 
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43 Elskede mennesker, træk fra min undervisning i dag den højeste moral for jeres liv. Hvis I ønsker, 

at verden skal tro på denne åbenbaring, så giv det største vidnesbyrd om Min sandhed gennem jeres liv. 

Jeg har sagt til jer, at I skal være de rene spejle, et folk, der forstår at være et godt eksempel på tro, 

lydighed og renhed. 

44 Sørg for, at renhed og godhed får magt blandt jer, og derved vil I korrigere dem, der er kommet ind 

i jeres rækker uden ærlige hensigter. 

45 I, som har forstået sandheden og fuldkommenheden i Min lære, har pligt til med jeres gode 

gerninger at modvirke alt det onde, som de, der ikke har forstået det endelige formål med dette værk, har 

gjort mod dette værk. 

46 Erkend, hvordan den onde sæd har formeret sig blandt jer, indtil den næsten har overvokset den 

sande sæd. Løgn, overtro, hykleri, grådighed efter vinding, dårlige påvirkninger, fanatisme og alle 

urenhederne har været ukrudtet, der har spredt sig blandt dette folk, som jeg ønsker at se fri for enhver 

plet, for at sende dem som udsendinge fra mig til andre folk og nationer. 

47 Jeg overlader denne renselsesopgave til dem, der elsker det sande, det rene. Det er et arbejde, der 

kræver stor udholdenhed. Men hvor stor bliver ikke lykken for dette folk, når de så oplever, at deres lys 

endelig har opløst mørket. Først da vil jeg betragte jer som budbringere af dette glædelige budskab og 

sende jer ud i verden for at kæmpe mod ondskabens rige ved at modvirke dets magt gennem fornyelse af 

jeres medmennesker. . 

48 Tænk på, med hvor meget kærlighed og guddommelig tålmodighed jeg har undervist og rettet jer 

og sagt til jer, at I skal tillade mig at påpege jeres fejl og vildfarelser og føre jer til fuldkommenhed. Men 

åh, hvor mange er der ikke, der forbliver døve for disse ord og i deres dovenskab, i deres hjertets hårdhed, 

lader de dyrebare forberedelsesøjeblikke gå forbi uden at ville tro på de prøvelser, der venter dem. 

49 En dag vil verden påtage sig at dømme og spørge om dette folk, og kun den, der har "set", vil stå 

fast. Men den, der har brugt Mit værk til selviske og skadelige formål, vil se jordens retfærdighed falde 

over ham, og så vil han for sent beklage, at han ønskede at skabe sit eget kongerige, sin trone af smiger og 

komfort i Mit eget åndelige værk, som er et værk af kærlighed, ydmyghed og forsagelse. 

50 Jeg siger endnu en gang til jer alle: "Vågn og bed", og hvis I virkelig tror på mit ord, må I ikke 

udskyde det til i morgen, for i morgen kan det være for sent. 

51 Se, folkens, jorden er allerede blevet for lille til at rumme så mange menneskelige lidelser. 

Tidligere var denne planet for mennesket en "dal" uden ende; nu har mennesket erobret og befolket den. 

52 Jeg gav mennesket denne verden som hjem og sagde til ham: "Voks og former dig og fyld jorden", 

og han har faktisk fyldt jorden, men han har gjort det med synd og lidelse. 

53 Denne verden, som burde være hjemsted for én familie, der omfatter hele menneskeheden, er 

uenighedens æble og anledning til meningsløs stræben efter magt, forræderi og krig. Dette liv, som burde 

bruges til studier, til åndelig kontemplation og til at stræbe efter at opnå evigt liv ved at bruge prøvelser og 

erfaringer til gavn for ånden, opfattes forkert af mennesket, så det lader sit hjerte blive forgiftet af vrede, 

bitterhed, materialisme og utilfredshed. 

54 Folk glemmer det sprog, som samvittigheden taler til dem, de mister troen og lader åndens gaver 

gå ud, så nogle overgiver sig til materialismen, mens andre brokker sig over denne tilværelse og anfører et 

uendeligt ønske som undskyldning for at flygte fra denne verden og komme til et andet land. 

55 Jeg spørger: Har du allerede den åndelighed, der er nødvendig for at bebo bedre verdener? Har du 

ikke tænkt på, at hvis du ikke er moden - selv om du kunne komme ind i det bedste åndelige hjem - ville 

du ikke være i stand til at værdsætte værdien af dette liv og heller ikke nyde dets fred fuldt ud? 

56 Sandelig, siger jeg jer: Fortjenesten ved dette liv, som du har i dag, er, at ånden ved, hvordan man 

overvinder alle livets omskifteligheder og eksisterende modgang; og det er ikke alt, men desuden, at du er 

enig med det, vil du i din ånd opleve den lykke, der kommer af at være nyttig for dine medmennesker i en 

verden, hvor der er så store behov. 

57 Den dag, hvor sjælen har nået den fuldkommenhed, der kræves for at føle sig selv i mit 

himmeriges rige, vil det ikke have nogen betydning for den, hvilket sted eller hvilken verden den bor, eller 

om den er inkarneret eller ej. Det vil bære Himmelriget i sig selv og nyde dets nåde i alle og hver eneste af 

de missioner, som dets Fader sender det ud for at udføre. 
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58 Tænk over dette og bliv nu opmærksom på, at denne jorddal er et stort land, der tilbyder gunstige 

muligheder for at opnå de nødvendige fortjenester til at erobre de hjem, som din ånd længes efter. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 117  
1 Folk, hvil på fast grund, bliv i skyggen af denne palme og hør min stemme, så alle jeres svagheder 

kan blive helbredt, så I kan genvinde jeres kræfter og fortsætte rejsen. Se, det er ikke nødvendigt at 

fortælle mig dit hjertes sorg eller hvor du kommer fra, for jeg ved alt. Jeg ved, at din sjæl har været 

igennem en hård kamp i forsøget på at bevæge sig væk fra de skæve stier. Du kommer for at søge støtte og 

styrke hos mig, så du ikke fortvivler. Da du var tæt på at blive svag, da dine kræfter var ved at slippe op, 

løftede du dine øjne til mig for at bede mig om hjælp, og jeg gjorde det straks og kaldte dig til denne oase 

af fred, så du kunne få et pusterum i din smerte. 

2 Hvor mange af mine lærdomme har du forstået og udforsket, siden du hørte ordet første gang? I 

har forstået, at sjælen ikke fuldender sig selv på en dag, ikke på et år og ikke på et helt liv, for da den er af 

evig natur, må udviklingsvejen være lang for at nå sin fuldkommenhed. I har også lært at lytte til 

samvittighedens stemme, som altid taler til jer om loven, om kærlighed, godhed, retfærdighed og renhed, 

og det er lykkedes jer at skelne den fra den anden stemme, som kommer fra kødets sanser eller hjertets 

lidenskaber, og som ikke altid fører til den gode vej. 

3 I ved allerede, at I har våben til at forsvare jer med, og I ved også, hvilket skjold der beskytter jer, 

og derfor er I begyndt at bruge bøn, gode tanker, viljens kraft og tro. 

4 Du har lært at give de bestanddele, der udgør dit væsen, deres rette plads i livet, fordi du har 

forstået, at det væsentlige er din ånd, og at følelserne og sindet kommer efter den, som indtager en værdig 

plads. 

5 Du ved nu, at sand åndelighed i mennesket ikke består i at adskille sig fra det, der hører til det 

materielle liv, men i at være i harmoni med hele skabelsen, og for at opnå denne harmoni må ånden gå 

forud, må stå over det menneskelige, med et ord: må være leder. Ellers er ånden slave af kødet. 

6 I ved, at I på Min måde ikke kan foregive kærlighed, ej heller oprigtighed eller viden, for I føler 

straks et blik, der gennemtrænger og leder alting. Du ved, at dine dyder og dine gerninger skal være sande, 

for at dine fortjenester er virkelige. 

7 Når jeg taler til jer på denne måde, gør jeg det ikke fordi jeg kræver den højeste perfektion af jer, 

men for at bede jer om at gøre en indsats for at opnå den. 

8 Hvis du lider i dag, hvis du går igennem en vanskelig prøvelse eller ligger på en seng af smerte, så 

ved du, at bægeret renser og fornyer dig, at krisen får dig til at sone dine overtrædelser, eller at det er en 

klog lektion for ånden, og så tømmer du bægeret med tålmodighed og overgivelse. 

9 I har lært at forstå, at jeg har bygget et tempel i hver enkelt af jer, og I tør ikke længere ødelægge 

det, der er blevet bygget, men forsøger at samarbejde med mig i dette arbejde. 

10 Du har godt forstået, at du ikke skal gøre dig fortjent til at modtage ros eller belønning fra 

mennesker, men foran din Fader, som er den eneste, der kan vurdere dine gerninger. 

11 Når du forstår al denne kærlighedslære, som jeg giver dig, må der, uanset hvor uregerlig din 

materielle natur er og hvor voldsomme dine lidenskaber er, opstå en underkastelse af kødet over for ånden, 

hvilket vil være en begyndelse til at opnå den harmoni og orden, som skal være til stede i mennesket for at 

det med rette kan kalde sig "Mit barn". 

12 Mange menneskers fremtid afhænger af jeres adfærd i nutiden, kære mennesker, tvivl ikke på det. 

Tænk derfor over det, befri jer fra de sidste rester af egoisme, der stadig er i jer, og skab fred, enhed, moral 

og åndelighed for fremtiden, som er uundværlige, så de nye generationer kan finde vejen banet. 

13 Tvivl ikke på at udføre dette arbejde i verden, for det er ikke første gang, jeg har betroet min sæd 

til jer. Beviset er, at jeg taler til jer i denne form, og at I forstår mig. 

14 Dette er fortsættelsen af Min lære, men ikke slutningen af tiderne, som mennesket fortolker det. 

Verden vil fortsætte med at kredse i verdensrummet, og sjæle vil fortsætte med at komme til jorden og 

inkarnere for at opfylde deres skæbne. Mennesker vil fortsat befolke denne planet i fremtiden, og det er 

kun den måde, menneskene lever på, der vil ændre sig. De forandringer, som menneskelivet vil gennemgå, 

vil være store, så store, at det for dig vil virke som om en verden er ved at gå under og en anden begynder 

forfra. 

15 Ligesom menneskehedens liv til alle tider har været opdelt i epoker eller tidsaldre, og hver af dem 

har udmærket sig ved noget - enten ved sine opdagelser, ved de guddommelige åbenbaringer, som 
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menneskene har modtaget i den, eller ved udviklingen af skønhedssansen, hvad I kalder kunst eller 

videnskab - jeg siger jer, at denne epoke vil være kendetegnet ved udviklingen af åndens gaver, den del af 

jeres væsen, som I burde være begyndt at udvikle i jer selv, for at undgå så store onder og fejltagelser. 

16 Tror du ikke, at menneskelivet kan forandres fuldstændigt ved at udfolde din åndelige natur, 

udvikle dine åndelige gaver og indføre samvittighedsloven på jorden? 

17 Åh, hvis du kunne blive bevidst om alt det, som din ånd besidder! Men I ved det ikke, på trods af 

de årtusinder, I har opholdt jer i verden og i det åndelige rum, for i jeres egoisme - som er kærlighed til jer 

selv - var kun videnskab i den materielle eksistens' tjeneste vigtig for jer. 

18 Det vil være mig, der vil afsløre de dyder, evner, skønheder, kræfter og undere, der er skjult i jeres 

ånd, for det er det rette tidspunkt at gøre det på, fordi I dermed vil høste de sidste frugter af en tidsalder. 

19 Snart vil alle folk indse, at jeg, deres Herre, har talt til dem i alle de tidsaldre, som menneskeheden 

har gennemgået, og at hver af mine åbenbaringer har været som et trin på den åndelige stige, som jeg har 

rejst op, så I alle kan stige op til mig. 

20 Denne tid vil blive kaldt lysets tid, åndens tidsalder eller sandhedens tid; men jeg siger jer, at det er 

åndernes opstandelsestid og deres genoprettelse. 

21 Sjælen er det tempel, som jeg har bygget, en helligdom, som menneskene til stadighed vanhelliger. 

Men nu er lysets tidsalder, som så ofte er blevet forudsagt, kommet, hvis klare glød vil blive set af alle, og 

under hvis varme alle Herrens børn vil samles. Jeg taler ikke til jer om et religiøst samfund, som tager 

imod nogle og afviser andre, som proklamerer sin sandhed og benægter andres sandhed, eller som bruger 

uværdige våben til at påtvinge sig selv ved hjælp af vold eller intimidering. Nej, jeg taler kun til jer om en 

lov, forklaret gennem en doktrin, som er det budskab, jeg har åbenbaret for jer i denne tid gennem dette 

ord. Så når timen kommer for jer til at gå ud og dele denne gode nyhed, så forkynd fred, kærlighed, 

barmhjertighed, enhed og broderskab gennem jeres gerninger. Men hvis I på jeres vej møder nogen, som 

hyklerisk prædiker det samme som I, men fordrejer sandheden, skal I afsløre løgnen ved jeres gerninger. 

Hvis du derimod møder dine brødre og søstre, som prædiker sandheden, kærligheden og barmhjertigheden 

ved deres eksempel, så bør du forene dig med dem, for deres kamp og din kamp vil være den samme. 

22 Jeg kan kun sige jer, at hvis I skulle være utro og ikke være udstyret, vil I ikke føle jer værdige til 

at udføre dette arbejde. Hvis I så ser, at andre begynder at kæmpe med ægte tro og oprigtighed, så stå ikke 

i vejen for dem, for så ville jeres ansvar over for Min retfærdighed være dobbelt så tungt. 

23 Jeg henleder jeres opmærksomhed på alting på forhånd, så intet overrasker jer, og derfor vil I, når I 

rejser jer til kamp, vide, hvordan I skal vække idealet om åndelig ophøjelse i jer selv. 

24 Denne jord, som altid har sendt en høst af syge, trætte, forstyrrede, forvirrede og forvirrede sjæle 

til det hinsides, eller dem med kun lidt modenhed, vil snart give Mig frugter, der er værdige for Min 

kærlighed. 

25 Sygdom og smerte vil i stigende grad forlade dit liv, efterhånden som du lever en sund og åndeligt 

moden tilværelse, og når døden kommer, vil den finde dig forberedt til rejsen til det åndelige hjem. 

26 Hvem kan stadig fare vild eller blive forvirret, når han træder ind i åndens hjem, hvis han allerede 

har fornemmet det i dette liv i de øjeblikke, hvor han beder, mediterer, drømmer eller fordyber sig i Min 

Lov? 

27 I dag synes så meget fred og så meget godt at være uopnåeligt for jer, og det er fordi I ser al den 

forvirring, der findes omkring jer, en forvirring, som I ved vil vokse på alle områder af det menneskelige 

liv. Men jeg siger jer: Stol på mig, vågn op, bed og vær utrættelige såere, så at denne stormfulde nat kan 

bringe det nye lys frem. 

Daggryet vil komme frem, og jorden vil mærke sine nye indbyggere, der vil udstyre den med ædle værker 

og genoprette og genopbygge alt det, som de tåbelige og de profane har ødelagt og vanhelliget. 

28 Folk, på denne dag har jeg åbenbaret jer en del af mine guddommelige planer for jer. Jeg har på 

forhånd ladet jer vide noget af det, der hører fremtiden til, og jeg har forberedt jer på den kamp, der 

kommer over hele menneskeheden. 

29 Tænk nøje over det, og du vil føle dig opmuntret, for sandelig siger jeg jer: Salige er de, der læser 

denne bog, som åbenbarer "mit ord" for jer. I den har I fundet mange lærdomme, som I ikke kendte. 

30 Jeg ønskede at høre fra dem, der ikke kalder noget på jorden for deres eget, for derefter at tjene 

mig. Jeg har udvalgt dig blandt de ydmyge, ligesom jeg til alle tider har søgt mine tjenere blandt de 
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enfoldige af hjertet. I ved, at ejerne af rigdomme i verden altid er optaget af dem og ikke husker mig. Jeg 

har givet dem en vis tid til at tilbede det, de elsker så højt. Men altid vil timen komme til at høre min 

stemme, til at tage deres kors op og følge mig; men først skal de rense sig selv i lidelsernes smeltedigel. 

31 Kære disciple, der er kun syv år tilbage, som vil være som syv daggry, hvor I kan høre mig. Jeg 

ønsker, at I skal lægge jeres ustabilitet bag jer i denne tidsperiode, og at jeres skridt skal blive sikre, så I 

kan sige til mig, når året 1950 kommer: "Herre, foreningen mellem os er blevet en realitet, og vi bringer 

dig beviser på vores åndeliggørelse og broderskab." 

32 Dette folk ved, at jeg kun venter på deres åndeliggørelse for at gøre min stemme hørt i deres 

samvittighed, når jeg siger til dem: Folk, rejs jer og former jer som jordens støv. Gennemtræk dale, byer, 

ørkener og have og spred denne lære med kærlighed og ydmyghed. Min almægtige omsorg vil åbne stier 

og ophæve grænser. Min kærlighed vil beskytte dig mod enhver forfølgelse eller bagholdsangreb, og jeg 

vil lægge mit ord på dine læber, når lejligheden kræver det. 

33 Stor, meget stor er den opgave, jeg overlader dig, for jeg vil have dig stærk og stor i din ånd. I 

sandhed siger jeg jer, at i jeres Faders hjerte har egoisme ingen plads. 

34 Syv år overlader jeg til de mennesker, der har modtaget disse velsignede marker, for at de kan 

høste frugter fra dem, der er Min Guddommelighed værdig. 

35 Folk, hav barmhjertighed og tålmodighed med dem, der tager deres første skridt. Rådgiv dem med 

den godhed, som jeg har rettet dig med. Elsker hinanden med den kærlighed, som jeg har elsket jer, så skal 

der være harmoni mellem jer. 

36 Kom nær, mit nærvær er som et træets skygge, mit ord er som en fugls sang. Kom til mig, I, som 

hungrer og tørster efter retfærdighed, I, som er syge, I, som er fattige i ånden og uvidende, kom til mig! 

37 Jeg afviser jer ikke på grund af jeres fattigdom, og jeg foragter jer ikke på grund af jeres rang. Jeg 

ved, at der i hver enkelt af jer er en ånd, som har brug for mit lys for at komme til live. 

38 Jeg bringer sundhed til de syge og håb til de trængte. Ingen vil gå bort uden trøst for sin lidelse. 

Men når du så har opnået fred, vil du føle dig klædt i den værdighed, som jeg giver dig. Du skal ikke 

brokke dig over verden og dens skiftende skæbner og lidelser. Husk, at det var dem, der førte jer til mig. 

Træk jer heller ikke tilbage fra jeres medmennesker, tværtimod, nu hvor I har oplevet, hvordan jeg 

modtager jer, og hvordan jeg giver jer gaver, så ræk dem endnu mere ud og gør mod de trængende, hvad I 

har set mig gøre mod jer. 

39 Gennem en af jer, der virkelig praktiserer Min lære, vil der være mange, der opnår Min nåde. 

40 Bøn, næstekærlighed og god vilje er alt, hvad I har brug for, så jeres viden om Min instruktion vil 

skinne som strålende lys midt i mørket. Der kommer besøgstider, og jeg ønsker, at alle mine disciple skal 

være forberedt. 

41 Så længe folk nyder fred eller verdslige fornøjelser, vil de ikke kalde på dig, men drevet af smerte 

vil de søge dig. Vær forberedt, for snart vil sorg blive hældt ud over verden. Så vil du blive kaldt af de 

syge for at bringe dem min balsam. Mange af jeres medmennesker vil bede om jeres bønner og også ønske 

jeres vejledning for at finde den vej, der vil føre dem til åndelig opstigning. 

42 Kan du se, hvor delikat og stor den opgave er, der venter dig? 

43 I stilhed bekender I, at den åbenbaring, jeg har givet jer i denne tid, er stor. Hvis I ved, hvordan I 

skal opføre jer som mine disciple, vil I se endnu mere lys i mit arbejde. 

44 Udform fredens og åndeliggørelsens folk, fjern de sidste rester af fanatisme, som stadig findes i 

jeres hjerter, fra jeres hjerter. Få renselse gennem fornyelse, så vil jeg give et tegn på himlen, som vil blive 

set i verden, og som vil fortælle jer, at "Herrens dag" er kommet. Dette tegn vil blive set selv af de 

"blinde" og forstået af det uuddannede sind. 

45 Brug det stærkeste våben, som jeg har betroet jer, nemlig bønnen, og bed, så I ikke lytter til dem, 

der forsøger at slukke jeres tros flamme. Vær på vagt, folk, lad ikke nogen formørke jeres hjerte og 

forsøge at få jer til at gå glip af vejen. Du kender allerede Min Lov, dette er vejen; afvig aldrig fra den, og 

du har intet at frygte. 

46 Hvis nogle på jorden ønsker at ødelægge dig, og nogle beder for dig, fordi de tror, at du er fortabt, 

så husk, at der i det åndelige er nogle, der våger over hvert eneste skridt du tager. Jeres himmelske Moder 

beskytter jer under sin kappe, Elias beskytter jer med en åndelig hyrdes kærlighed, og jeres brødre og 
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søstre, som lever i det hinsides og er dedikeret til godhed, beskytter og rådgiver jer. Således taler jeg til 

dem, der midt i ubeslutsomhed og tvivl tager deres første skridt og alligevel ofte snubler og falder. 

47 Snart vil troen brænde i deres hjerter, og når det sker, vil intet og ingen være i stand til at slukke 

den. Men før det må jeg give jer Min lære, så jeres hjerter bliver styrket samtidig med at jeres ånd vender 

sig mere og mere bort fra det unyttige. På denne måde vil du gradvist udvikle dig opad. Så vil I mærke, 

hvordan den tørst efter sandhed og kærlighed, som I giver mig at anerkende, er slukket, så I vil gå i gang 

med at udføre jeres opgave fuld af styrke og mod. 

48 Jeg forbereder jer med uendelig kærlighed, for Min instruktion gennem disse stemmebærere varer 

ikke evigt. Snart vil I ikke længere høre dette ord, og alligevel må I være stærke i den kamp, der vil 

komme, når mit ord ikke længere bliver formidlet i denne form. 

49 Hvad vil du gøre, hvis du ikke har forstået Mesterens undervisning? Hvordan vil I kunne forsvare 

jeres tro, hvis I ikke har lært de våben, der kan hjælpe jer med at forsvare jer selv? Tænk over disse ord, 

for mange vil igen falde på knæ for afguderne, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle bruge min lære. 

50 Folk, vær ikke døve over for min stemme og misforstå ikke mit arbejde. Jeg har bedt dig om at 

give den til kende med den oprigtighed, hvormed jeg har betroet dig den. Lyt til min stemme, så I, når I 

hører jeres fjenders stemme, kan befri jer fra deres snarer og fælder. 

51 Indtil nu har du set overfladisk på livet og mennesker. Men nu viser jeg jer betydningen og 

essensen af al den lære, jeg har åbenbaret for jer i de Tre Tider, så I kan få fuld viden om, hvem I er, og så 

I kan acceptere jeres skæbne, ligesom Kristus accepterede sit kors, og I kan elske jeres næste i Skaberen. 

Alt dette afslører og viser dig Min Doktrin. Nu siger jeg jer, at den, der er blevet mærket af mig, ikke skal 

føle sig overlegen i forhold til den, der ikke har modtaget mærket, for mange af dem vil give jer beviser på 

åndeliggørelse, og at de har åndelige gaver, der er lige så store som jeres. 

52 Det er den tid, hvor den himmelske klokke høres i det uendelige, hvor den kalder mennesker til 

forsamlingen og inviterer dem til fordybelse og bøn. Dens ekko giver uophørligt genlyd i bunden af 

ethvert hjerte, for det er den tredje tid, hvor Elias som Min budbringer fra den ene ende af verden til den 

anden kalder sjæle til at møde op til doms. I skal være blandt dem, der søger Mig i den Time ved hjælp af 

Ånden og ikke ved hjælp af skulpturer og billeder, der er lavet af menneskehænder, så jeg kan sige, at I er 

blandt dem, der har holdt fast ved Min Lov, for i den, som Jeg gav jer på Sinaibjerget, instruerede Jeg jer, 

at I for at tilbede Mig ikke skulle have noget billede foran jeres øjne, der forestiller Min Guddommelighed. 

53 Hvis jeg har kaldt jer til åndelig tilbedelse siden da, er det ret og rimeligt, at I tilbyder mig den nu, 

o folk, som midlertidigt har mistet håbet om at opnå fuldstændig fornyelse og åndeliggørelse. Erkend, 

hvordan jeg har forlænget din eksistens, og hvordan jeg har fået dig til at gå genoprettelsens og 

udviklingens vej, så du i dine skridt og i dine konstante vandringer kan lægge enhver ufuldkommenhed og 

enhver besmudselse bag dig. Har I ikke allerede set, hvordan vandet, der er mudret af mudder, i løbet af sit 

hurtige løb bliver klart igen? Sandelig, siger jeg jer, det samme skal ske med jeres sjæl. 

54 Jeg er livets og de skabte tings Herre. Derfor fortæller jeg jer, at jeg er den eneste, der kender alle 

væseners mysterium, evighed og skæbne. 

55 Hvis menneskeheden ikke holdt så stædigt fast i sin uvidenhed, ville dens tilværelse på jorden 

være anderledes. Alligevel modsætter folk sig mine bud, forbander deres skæbne, og i stedet for at 

samarbejde med mig i mit arbejde, søger de en måde at omgå mine love på for at gennemtvinge deres 

vilje. Jeg siger jer også, at hvis mennesker omhyggeligt observerede hver eneste handling, ville de 

bemærke, hvordan de gør oprør mod mig ved hvert eneste skridt. 

56 Når jeg overøser folk med min gode glæde, bliver de selviske; når jeg lader dem nyde fornøjelser, 

bliver de udsvævende; når jeg sætter deres styrke på prøve for at styrke deres sjæle, gør de oprør; og når 

jeg lader bitterhedens bæger nå deres læber for at rense dem, forbander de livet og føler, at de mister deres 

tro. Når jeg lægger byrden af en stor familie på deres skuldre, er de fortvivlede, og når jeg tager en af deres 

slægtninge fra jorden, beskylder de mig for at være uretfærdig. 

57 Aldrig er I enige, aldrig hører jeg jer velsigne mit navn i jeres prøvelser, og jeg oplever heller ikke, 

at I forsøger at samarbejde i mit skaberværk. 

58 Husker I ikke de eksempler, jeg gav jer på Jesus, da han helligede sit liv til sin Faders 

forherligelse? 
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59 Jesus havde intet på jorden, og alligevel klagede han aldrig over sin fattigdom. Han måtte forlade 

sin mor og sit hjem og gav afkald på alting af kærlighed til den, der sendte ham. Hans arbejde var meget 

vanskeligt, og hans vej var smertefuld til det sidste, men han gjorde aldrig oprør mod det. Han blev 

forfulgt og latterliggjort, fordømt og til sidst dræbt, men 

Fra hans hjerte, hans læber og selv hans øjne kom kun velsignelse, tilgivelse og trøst til dem, der elskede 

ham, og også til dem, der sårede ham. 

60 Men det er ikke kun mig, du kan tage som et eksempel, der er værd at efterligne. Husk Abrahams 

lydighed, da hans Herre krævede hans søns liv, Jobs tålmodighed, som velsignede Mig i hvert af sine 

besøg, og ligesom disse eksempler er der mange andre, som er kommet ned til jer gennem historiens 

annaler. 

61 I undrer jer nogle gange, når I ser en syg person, der tålmodigt bærer sit kors, en blind eller lammet 

person, der velsigner Min Vilje. I andre tilfælde kan man ikke forstå den hengivenhed, som en far, der 

netop har mistet sin søn, som han elskede meget højt, udviser; de materialiserede mennesker i denne tid, 

som er så langt fra sandheden, kan ikke forstå denne hengivenhed, denne tålmodighed og denne respekt 

for Guds råd. Det er mig, der har sat disse smukke eksempler på ydmyghed, lydighed mod min vilje og 

åndelig modenhed foran jer, så I kan have forbilleder at efterligne i jeres prøvelser. 

62 Jeg siger jer, at hvis denne menneskehed gør det, som er Min vilje i alt, vil den ikke længere kende 

smerte på jorden, fordi Min fred vil være i dens ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 118  
1 "Lad de små børn komme til mig, siger jeg jer på ny. Tro ikke, at de ikke kan modtage mig, fordi 

de er små i dine øjne. 

2 Uanset hvor meget skyld og pletter en sjæl har på sig selv, så længe den lever i barndommen, har 

den del i renheden og uskylden i sin fysiske skal. Det er netop på dette tidspunkt, at sjælen har brug for 

alle former for hjælp for ikke at afvige fra den rette vej. 

3 Reinkarnation er den mulighed, som Gud i sin kærlige retfærdighed giver sjælen for at genvinde 

sin renhed og vende tilbage til den rette vej. Det er den måde, hvorpå den kan udnytte de erfaringer, den 

har gjort sig på sin pilgrimsrejse. 

4 Når I ser på børn, så gør det med respekt, for I ved ikke, hvilken sjæl der er gemt i dem. Men man 

kan være sikker på, at hvert af disse små væsener har en fortid, der repræsenterer en lang historie, et stort 

udviklingsliv. 

5 Så længe sjælen oplever barndommen i sin kropslige højde, har den brug for hjælp fra de ældre, 

fordi kroppen stadig er for svag til at bære den. Det har brug for ømhed, så hjertet ikke bliver hårdt, og det 

har ligeledes brug for eksempler og undervisning for at opdrage og opmuntre det, indtil den time kommer, 

hvor det kan give sig til kende. 

6 Enhver sjæl bringer sit budskab til verden, og for at kunne udtrykke det er det nødvendigt, at alt i 

dens omgivelser er gunstigt for den. Når sjælen efter sin lange udviklingsvej fuld af kampe og prøvelser 

for at nå sin fuldkommenhed endelig ser sig selv fri for pletter, strabadser og uvidenhed, og der kun er lys i 

den, har den mere og mere lighed med børns renhed. 

7 Barnet ved intuitivt, at det ikke er i stand til at tage vare på sig selv, og derfor sætter det al sin tillid 

til sine forældre. Det frygter intet, så længe det er ved dets side. Det forventer kun gode ting og ved, at det 

ikke vil mangle noget. Senere opdager den, at der i dem er en kilde til viden, ømhed og liv, og derfor 

oplever den lyksalighed i deres selskab. 

8 Hvornår vil folk få denne følelse? Hvornår vil de være hos mig? Hvornår vil menneskets sjæl opnå 

den tro, renhed og tillid, som barnet har i sin uskyld? 

9 Sandelig siger jeg jer, at når dette sker, vil I igen høre mit kærlige ord sige til jer: "Lad børnene 

komme til mig, for det er deres himmeriges rige." 

10 For længe siden fik I at vide: Ær din far og mor, og den bedste måde at ære dem på er at leve et 

retfærdigt og dydigt liv. 

11 Er det nødvendigt, at jeg minder jer om jeres pligter på jorden på dette tidspunkt? Dit hjerte siger 

til mig: Nej, Herre, tal til os nu fra det åndelige liv. Men jeg ser, at menneskene ikke har sat sig for at ære 

deres forældre. Og hvis de ikke har opfyldt de første bud, hvordan skal de så kunne opfylde mine nye 

doktriner? 

12 På lovens fundamenter, med lyset fra Min Lære, som jeg lærte jer i den Anden Tidsalder, bygger 

jeg helligdommens mure; og nu, med Mit nye Ord, fuldender jeg opførelsen af det åndelige tempel. 

13 Jeg må fortælle jer, at jeres fundamenter stadig er svage, fordi I ikke lever i harmoni med den 

første tidsalders love; for kun på en sand moral og en renset dyd vil I være i stand til at bygge jeres indre 

tempel. 

14 Mit spørgsmål er følgende: Hvordan kan du ære din himmelske Fader uden først at ære dine 

forældre på jorden? Hvordan kan du forsøge at betragte menneskeheden som dine brødre og søstre, hvis 

du ikke først elsker din familie, som består af dine forældre, dine brødre og søstre, din mand eller kone og 

dine børn? 

15 Det er derfor, jeg har villet, at I forener den første tidsalders lov med den undervisning, jeg gav jer 

gennem Jesus, samt med denne tids åbenbaringer, for på den måde vil I have al den viden og de redskaber, 

der skal til for at gå den åndelige vej, der fører til det evige lys. 

16 Hvis du ikke praktiserer dyd i dit liv og alligevel stolt påpeger, at du opfylder loven, siger jeg dig, 

at du handler samvittighedsløst og fordrejer sandheden. 

17 Min discipel skal være ren af hjertet på jorden for at blive ren i ånden. 
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18 Ær dem, der har givet dig eksistens efter min vilje, gennem dit liv, og så vil dine børn i morgen 

ære dig. I skal ikke kun forherlige mig med åndelige gerninger, nej, jeres menneskelige gerninger 

forherliger også min Ånd. 

19 Det er en tid, hvor mange mennesker, når de oplever de store besøg, der samler sig over 

menneskeheden, udbryder: "Det er Guds hånd, der straffer menneskeheden gennem smerte." Men jeg siger 

jer, at dette er en forkert måde at tænke på min retfærdighed på. 

20 Hvornår vil du forstå, at smerte kun eksisterer som følge af dine synder, og at det er mennesket 

selv, der fordømmer og straffer sig selv? 

21 Du skal forstå, at når jeg tillader smerte at ramme dit hjerte, giver jeg dig dermed det klareste bevis 

på, at synden er den største hindring, så du kan se lyset og nyde Åndens fred. 

22 Mange tror, at de elsker Mig og tjener Mig, men når lidelsen rammer dem, spørger de sig selv med 

forfærdelse: "Hvordan kan det være, at selv om jeg elsker Min Fader, så tillader Han mig at drikke dette 

bæger af lidelse?" - De er ikke blevet opmærksomme på, at de ikke blot ikke elsker Mig, men at de også 

har tilladt deres lidenskaber og deres stræben efter jordiske ting at blive en kult for dem, som de 

prioriterer, uden at blive opmærksomme på den tilbedelse, de burde tilbyde Mig. 

23 Hvis menneskene skulle hylde sandhed, kærlighed, retfærdighed og godhed - som er egenskaber 

fra Min Ånd - tror du så, at smerte, krig, sult, forvirring og død stadig ville eksistere i verden? Jeg siger jer 

sandelig, at intet af dette ville eksistere i jeres liv, og i stedet ville der være fred, sundhed i sjæl og krop, 

mod til at leve og velvære. 

24 Husk, at I fik at vide i loven: "I må ikke have andre guder end mig." Alligevel er der mange guder, 

som mennesket har skabt for at tilbede, hylde og endda ofre liv til. 

25 Forstå, at Min Lov ikke er forældet, og at den, uden at I er klar over det, taler til jer uafladeligt 

gennem jeres samvittighed; men menneskene fortsætter med at være hedninge og afgudsdyrkere. De elsker 

deres kroppe, smigrer deres forfængelighed og hengiver sig til deres svagheder; de elsker jordens skatte, 

som de ofrer deres fred og deres åndelige fremtid til. De hylder kødet, og nogle gange når de til 

degeneration og finder endog døden i ønsket om nydelse. 

26 Overbevis jer selv om, at I har elsket denne verdens ting mere end jeres Fader. Hvornår har I ofret 

jer selv for Mig ved at elske Mig i jeres næste og tjene Mig? Hvornår ofrer du din søvn eller sætter dit 

helbred på spil for at hjælpe og lindre de lidelser, som dine medmennesker lider? Og hvornår har du været 

tæt på døden for et af de høje idealer, som Min Undervisning inspirerer dig til? Se, at den tilbedelse, du 

gør med det materielle liv, kommer før tilbedelsen af det åndelige liv for dig. Derfor har jeg sagt jer, at I 

har andre guder, som I tilbeder og tjener mere end den sande Gud. 

27 Hvordan vil I på jorden kunne opleve et liv, der omfatter retfærdighed, og hvordan vil I kunne føle 

Min freds guddommelige kappe på jeres sjæl? Hvad vil du være i stand til at gøre for ikke at føle mere 

smerte, hvis det er det eneste, som de falske guder, som du har skabt og elsket fra fortiden til i dag, kan 

tilbyde dig? 

28 Elsk Mig mere end alle skabte ting, for hvis du elsker Mig, vil du vide, hvordan du kan give alle 

væsener deres rette og sande plads. 

29 Den forvirring, der hersker i verden i denne tid, er meget stor; men menneskehedens ånd er 

forberedt, og det er nok, at Mit kald får dem til igen at vende deres øjne mod Min Lov. 

30 Tiden nærmer sig, hvor lyset fra Min Ånd vil nå hjerterne og få dem til at føle og forstå det, som 

de ikke har forstået indtil nu. 

31 Kære disciple, I viser mig jeres ånd, som tørster efter sandhed, og derfor inviterer jeg jer til at 

komme til denne kilde og drikke, indtil I har slukket jeres tørst. Gå ind til kernen af mit ord; husk, at jeg 

kun materialiserer mig til en vis grænse, og derefter er det op til dig at drage de rigtige konklusioner ved at 

undersøge alt det, du har hørt, grundigt. Bed og spørg mig i din bøn, så vil du opleve, hvordan du 

modtager en gnist af mit lys ved hver manifestation. Du skal ikke forvente at få hele sandheden på et 

enkelt øjeblik. Vær opmærksom på, at der er sjæle, som har søgt efter sandheden i lang tid, som forsker og 

forsøger at trænge ind i alle hemmelighederne og stadig ikke har nået det ønskede mål. 

32 Kristus lærte jer vejen, da han sagde: "Elsker hinanden." Men indtil i dag er I ikke blevet klar over 

omfanget af dette sublime bud. Sandelig, siger jeg jer, hele menneskets liv ville blive forvandlet, hvis I 

levede efter dette højeste princip, for kun kærligheden vil kunne afsløre jer Guds hemmelige råd, for i ham 
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ligger livets oprindelse. Søg sandheden med iver, søg meningen med livet, elsk, bliv stærk i godhed, og du 

vil opleve, hvordan alt det, der var forkert, uretfærdigt og ufuldkomment, lidt efter lidt vil falde væk fra dit 

væsen. Vær dagligt mere modtagelig for lyset fra den guddommelige nåde, så vil du være i stand til at 

spørge din Herre om alt det, du ønsker at vide, alt det, din ånd har brug for for at nå den højeste sandhed. 

33 Arbejd på jorden med større engagement og hengiv jer trofast til jeres pligter. Stræb altid efter at 

fremme din sjæl, så dit materielle liv ikke bliver ufrugtbart. 

34 Bed med den enkle bøn, der kommer fra det reneste hjerte, og undersøg dine gerninger ved hjælp 

af din samvittighed. Så vil du nyde mit nærvær. 

35 I denne forbindelse med ånden vil du modtage lysstrømme for at forstå livet bedre. Du vil ikke 

mangle den inspiration, der vil få dig til at blive bedre og bedre. I disse øjeblikke vil Åndens kræfter og 

gaver vågne op, og I vil da være i stand til at udføre de forskellige missioner, som jeg har betroet jer. 

36 Intuition, som er åndelig vision, forudanelse og profeti, gør sindet klart og får hjertet til at slå 

hurtigere over for de budskaber og stemmer, som det modtager fra uendeligheden. 

37 Når folk først har lært at kommunikere med Min Ånd, behøver de ikke længere at konsultere eller 

spørge i bøger. I dag spørger de stadig dem, som de tror, om de vil vide mere, eller de søger efter skrifter 

og bøger i deres ønske om at finde sandheden. 

38 Velsignet er den, der ivrigt stræber efter at høre mit ord og ikke ønsker at gå glip af en eneste af 

mine belæringer, for det vil lykkes ham at danne den bog i sin ånd, som vil være hans bedste arv i denne 

tid. 

39 Mit ord er opstandelse og liv for den sjæl, der frygter og går til grunde i lidenskabernes stormfulde 

hav. Derfor vil den, der har modtaget den i sit hjerte og smagt dens essens, leve for evigt. Og hans største 

ønske vil være at åbenbare det samme for sine medmennesker, så alle kan få næring af det og opnå evigt 

liv. 

40 Jeg velsigner dem, der proklamerer mit komme i den tredje æra og virkelig opfylder deres opgave, 

for deres frø vil blomstre på kort tid. Men ve dem, der misbruger Mit navn eller Min lære for at overraske 

de godtroende ved at kalde sig Guds budbringere eller ved at tage Min plads for at blive tjent, for de vil 

blive afsløret og overgivet til dom. På deres vej vil de opdage, at folk er vågnet op og vil kræve beviser fra 

dem, som vil retfærdiggøre alt, hvad de prædiker. 

41 Jeg er "Ordet", som taler til din ånd. Jeg er mesteren, der endnu en gang er omgivet af disciple. 

Mens nogle af dem beder og optjener fortjeneste for at føle sig rene og værdige til at være sammen med 

Mig, forvrænger og nedvurderer andre Min lære. Jeg siger jer, at hver enkelt af dem vil stå til ansvar over 

for mig for den undervisning, jeg har givet dem alle. Den nuværende generation vil som følge af deres 

materialisme ikke forstå betydningen af denne åbenbaring, og det vil være de nye generationer, der, når 

jeg vil forene mig med dem fra ånd til ånd, vil kende indholdet af denne Visdomsbog, som jeg har 

efterladt jer som en arv i denne tredje æra. 

42 Folk venter på tegn på mit budskab. Jeg vil tillade, at denne lære bliver oversat og bragt til andre 

lande for at gøre den kendt. Hvor mange mennesker venter ikke på den uden at vide, at jeg i øjeblikket 

giver og dikterer utallige undervisninger, hvorfra bogen med mit budskab vil blive samlet. 

43 Mit ord er strømmet ud over jer i overflod som en strøm af krystalklart vand, der renser og 

genopliver alt på sin vej. 

44 Hvis I udstyrer jer selv, vil I være stærke og have den åndelige autoritet, som mine udvalgte havde 

i tidligere tider. Du vil blive respekteret af nogle og frygtet af andre, for da du bærer sandheden i din ånd, 

vil du afsløre falskhed, løgn og hykleri, hvor de end er. 

45 Mange mennesker vil komme til dig af nysgerrighed, når de hører, at du har mine åbenbaringer, 

andre vil afvise dig, og andre igen vil ønske at ødelægge dig. I alle tilfælde bør I begrænse jer til at opfylde 

jeres opgave, nemlig at være vidner. Så vil du opleve, at netop de, der hånede dig eller havde til hensigt at 

dræbe dig, vil blive bevæget af dine ord, smide deres våben langt væk fra sig og slutte sig til dig på din 

vej. 

46 Den store konflikt nærmer sig; efter kaos vil der komme fred i denne verden. Mennesket må 

tømme dette bæger, så det kan lære at værdsætte og stræbe efter fred og åndens dyder. Det er nødvendigt, 

at han må lide modgang for at blive rystet og renset; og når byrden af hans skyld bliver ubærlig for ham, 
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føler han et brændende ønske om, at den fred, som han så længe har fordrevet fra sit hjerte, må vende 

tilbage til hans sjæl, og for det vil han tilbyde sin fulde omvendelse. 

47 Jeg siger jer, at denne fred vil komme, og at den vil blive bevaret og bevaret i menneskers hjerter i 

lang tid. 

48 Denne jord vil være en frugtbar mark, hvor Mit frø vil blomstre og bære frugt, for allerede nu er 

menneskehjertet sulten efter kærlighed og tørster efter sandhed; det er også træt af tomme ord og 

undervisning uden kærlighed. Derfor har mennesket endelig følt, at det må blive undervist af en sand 

mester, som åbenbarer det åndelige liv for det og forbereder det på en højere tilværelse. Min Lov, som 

altid er til stede i menneskers liv, er glemt af dem, og derfor bevæger menneskeheden sig mod kaos; derfor 

er menneskehjertet tomt og fattigt i ånden. 

49 Derfor opfordrer jeg jer alle til at vende tilbage til den sande vej. Min fred er klar til at komme til 

jer, og vær sikker på, at med den vil dyderne blomstre igen i menneskenes sjæle. Efter den egoisme, som 

menneskene levede i, vil de igen få næstekærlighed, og de vil søge at forstå den, der har brug for hjælp, og 

give ham den fred og trøst, som de i lang tid ikke vidste, hvordan de skulle give. Så vil de opleve den 

glæde, som den, der elsker sin næste som en bror eller søster, vil føle. Hvornår vil de gode 

velgørenhedssåere dukke op? Jeg har sagt jer, at verden kan blive frelst for en retfærdig mands skyld. 

50 Tænk på dette: Hvis I alle ville stræbe efter at være retfærdige og gode, ville denne tåredal snart 

blive forvandlet til en verden med høj åndelighed. 

51 I, folkens, arbejder uden at blive trætte. Undervis, gør gerninger, der inspirerer til forvandling, og 

da I er blevet oprejst til nyt liv, så bed for dem, der tror, at de er i live, men som er døde i troen og håbet. I, 

som nu er stærke og raske, beder for de syge. Bed for dem, der ikke beder, og opmuntrer dem, der går 

igennem store prøvelser. Støt de svage og bring fred til de nationer, der er i krig. Hjælp alle de sjæle, der 

har forladt deres kroppe på slagmarkerne, til at rejse sig og træde ind i det åndelige liv, bevidst om den 

tilstand, de befinder sig i, og det skridt, de har taget. Bed for alle, jeres mission er ikke begrænset til kun at 

gøre dette for dem, I elsker og ved, hvem der er jeres kære, men for alle, der lever i denne verden og i 

andre verdener. Gør dette, mine disciple, for jeres åndelige mission er universel, for jeg har ikke sat nogen 

grænser for jeres kærlighed til hinanden, men har altid sagt til jer: "Elsker hinanden." 

52 For at hjælpe jer i denne opgave er Min Ånds Lys kommet ned for at kærtegne jer, I små, som har 

arbejdet flittigt for at kunne tilbyde de trængende et fredeligt sted, hvor de kan høre Min Røst, som er 

balsam, lys og fred. 

53 Fattig og ydmyg er forsamlingsstedet, for I har lært, at dette ikke er et tempel. I stedet gør du dig 

umage for at give renhed til din sjæl, som du allerede ved er mit sande tempel. 

54 Disse mødesteder er som træer på de brede stier i jeres liv, de er som palmer i ørkenen, hvilesteder, 

der giver hvil og skygge til vandrerne. 

55 Åh, hvis bare hver eneste provins havde et af disse træer, hvor folk kunne høre mine "nattergale" 

slå! Men jeres skridt har været langsomme, og jeres arbejde har været sparsomt. Derfor er der mange 

områder uden træer og mange vandrere, som ikke finder nogen oase, ingen skygge, ingen tilflugt eller 

fugletriller. 

56 Eftersom I har trøst i Mit nærvær gennem dette ord, så optjen fortjeneste, så jeres træ kan vokse og 

dets skygge vokse, for antallet af vandrere vil stige kraftigt, hvilket vil ske på grund af vidnesbyrdet fra 

dem, der har fundet sjælefred her. 

57 Samarbejder alle sammen og udfører det arbejde, som jeg har betroet jer. Men våger og beder, for 

at I ikke skal falde i fristelse*, for så ville I selv ødelægge jeres arbejde. 
Våg og bed, at I ikke kommer i fristelse. Dette er en rettelse af Luthers oversættelse, som lyder i Markus 14:38: 

"Vågn og bed, for at I ikke skal falde i fristelse. ─ Bønnen i "Fadervor": "Og led os ikke i fristelse" er heller ikke 

korrekt gengivet, for Gud frister os ikke. (Jakob 1:3) Derfor behøver vi ikke at bede ham om ikke at føre os i 

fristelse, men at han beskytter os og leder os, så vi ikke falder i fristelsens stund. (Åbenbaringen 3:10) 
58 I spørger mig i jeres hjerter, hvilke fristelser I kan falde i, og jeg svarer jer, at disse fristelser er 

forfængelighed, fanatisme eller materialisme. 

59 Nu er I overrasket over, at jeg taler til jer på denne måde, for I tror, at det er umuligt at falde for 

handlinger, der er så uværdige for en af mine disciple. 
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60 Hvis I blot vidste, hvor mange af jer, der kom her fuld af sagtmodighed og græd hver gang I begik 

den mindste overtrædelse, og som svor mig jeres kærlighed ved hver eneste bøn, men som bagefter 

forvandlede ydmyghed til stolthed og aktiv næstekærlighed til egoisme. 

61 Jeg kender jer bedre, end I kender jer selv, og det er nødvendigt, at jeg taler til jer på denne måde, 

for at I kan leve med årvågenhed. 

62 Jeg overlader det til jer alle at opbygge et åndeligt helligdom, som skal være mit sande tempel, et 

alter usynligt for mennesket, men som vil have den kraft, som et virkelig eksisterende alter har. Dens 

tilstedeværelse vil kunne mærkes gennem det, du udstråler til dine medmennesker. 

63 Dette er det tempel, som jeg beder jer bygge, for jeg ved, at I vil finde fred, liv og Åndens lys i 

dets skød. 

64 Hvis I forener jer med sandt broderskab, følger Mine instruktioner, holder ud i ydmyghed, tro og 

næstekærlighed og sørger for ikke at blive stagnerende, men stræber efter at opnå større spiritualisering 

dagligt, så vær ikke i tvivl om, at I snart vil se jeres mission fuldført og jeres arbejde afsluttet. 

65 Bekæmp alle frø af uenighed, løgn, bedrag eller materialisme, som måtte spire i jeres midte, for 

hvis I er forsømmelige, vil ukrudtet vokse og vokse og til sidst vokse over jeres tempels mure. 

66 Vent ikke på, at resultatet af dit arbejde ligner det, der skete for dem, der rejste Babelstårnet. Stræb 

efter, at der ved kampens afslutning er glæde og fred i din sjæl; men pas på, at der ikke opstår forvirring 

og smerte i sidste øjeblik. 

67 Salig er den, der søger at få fred med sin samvittighed. 

68 Velsignet er den, der sår fredens frø på sin vej. 

69 De, der kommer her for at høre mine søde ord, er velkomne. 

70 Kom til mig, når du er deprimeret af lidelserne eller af manglende tro, for jeg er Lyset, som vil 

give dig åndens ro tilbage. 

71 Hvis I ikke befinder jer på disse forsamlingssteder, vil I høre mig i jeres samvittighed, som vil vise 

jer vejen. 

72 Når menneskeheden går gennem en periode med åndelig forvirring, kommer Mit Ords klarhed og 

oplyser den, fordi den er i stand til at forstå det højere liv. 

73 I er alle vidner til den kendsgerning, at videnskaben i disse øjeblikke bruger al sin tid og intellekt 

på at finde svaret på mange af menneskets spørgsmål i naturen. Og naturen svarer på menneskets kald og 

vidner om sin Skaber, som er en uudtømmelig kilde til visdom og kærlighed, men også til retfærdighed. 

Men mennesket vågner ikke op til sandheden og fortsætter, som om det var en dom, med at belaste sig 

selv med materialismens tunge vægt. 

74 Det er folks frygt for at tage et skridt fremad i retning af udvikling, et skridt fremad, fordi de er 

vant til at blive i de traditioner, som deres forfædre efterlod dem. 

75 Mennesket er bange for at tænke og tro selvstændigt; det foretrækker at underkaste sig andres 

traditioner og fratager sig dermed sin frihed til at lære Mig at kende. Derfor har han levet baglæns.  

76 Men nu er menneskehedens lysets tid kommet, hvormed mennesket får selvvilje. 

77 Hvis menneskeheden har været vidne til videnskabens udvikling og set opdagelser, som den ikke 

ville have troet på før, hvorfor modsætter den sig så at tro på åndens udvikling? Hvorfor stivner hun over 

for noget, der stopper hende og gør hende inaktiv? Hvorfor har hun ikke åbnet sig for det evige liv? 

78 Sammenlign, hvordan mine åbenbaringer på dette tidspunkt svarer til din materielle udvikling, så 

du aldrig vil fordømme dem med urette. 

79 Lad mennesket ikke forestille sig noget om sit materielle arbejde og sin videnskab, for det ved 

ikke, at uden Min åbenbaring og uden Min indflydelse eller hjælp fra åndelige væsener, der inspirerer jer 

fra det hinsides, kunne intet være blevet opdaget. 

80 Mennesket er en del af skabelsen, det har en opgave at udføre, som alle Skaberens skabninger har 

det; desuden er det blevet tildelt en højere intelligens og en egen vilje, så det ved sin egen indsats kan opnå 

udvikling og fuldkommenhed af ånden, som er det højeste i hans eksistens. 

81 Ved hjælp af ånden kan mennesket forstå sin Skaber, forstå hans fordele og beundre hans visdom. 

82 Hvis I i stedet for at blive forfængelige over jeres jordiske viden gjorde alt mit arbejde til jeres 

eget, ville der ikke være nogen hemmeligheder for jer. Så vil I anerkende jer selv som brødre og elske 
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hinanden, som jeg instruerer jer i hvert af mine værker. I ville have godhed, kærlighed, barmhjertighed og 

frem for alt enhed. 

83 Hvor lille er du ikke, hvis du tror, du er almægtig og stor, og derfor nægter at bekende, at over din 

magt og din videnskab står han, som i sandhed ved alt og kan gøre alt! 

84 Stakkels menneske, hvis det er tilfreds med at være materie og kun materie, hvorfor det kun er 

underlagt den naturlov, som styrer dødelige og flygtige væsener, der fødes, vokser og dør! 

85 Hvornår vil I rejse jer fra den materialistiske tilstand, som I befinder jer i? Du må gøre en indsats 

for at se ud over den himmel, du har forestillet dig, det sted i evigheden, som er forudbestemt for dig. 

86 Vent ikke på andre til at begynde vejen til mig; kom, udforsk mysteriet, og han vil fortælle dig, 

hvad du skal gøre; han vil fortælle dig, hvilken opgave du skal udføre. 

87 Jeg inviterer jer til at komme tættere på mig; men for at gøre det er det ikke nødvendigt at opgive 

hverken pligterne eller de sunde forfriskninger i det menneskelige liv. 

88 Disciple, I er kommet til jorden på et tidspunkt, hvor alt menneskeliv er underlagt den 

menneskelige videnskabs herredømme; på trods af den store materialisme vil det lys, der oplyser jeres 

indre, få jer til at forstå, hvad I skal gøre. Det er sådan, du vil udfolde dine gaver, for intet må vakle, alt må 

udvikle sig i harmoni. 

89 Jeg giver jer ikke min lære blot som en moralsk tøjle for jeres lidenskaber; i stedet kan I med den 

stige op til de højere højder af jeres åndelige perfektion. 

90 Dine lidenskaber skal styres af din samvittighed. 

91 Jeg er ikke kommet for at grundlægge en ny religion blandt jer, og denne lære fornægter heller 

ikke de eksisterende religioner. 

92 Dette er et budskab om guddommelig kærlighed til alle, et kald til alle ånder. 

93 Den, der forstår den guddommelige hensigt og opfylder mine bud, vil føle sig ført mod fremskridt 

og højere udvikling af sin ånd. 

94 Forstå, at medmindre verden går ind på spiritualismens vej, vil freden være langt fra at blive 

realiseret. 

95 Jeg har i Jesus lært loven om de højeste og reneste følelser. Kom til mig, alle sammen, forvandl jer 

til mine elskede disciple, og jeg vil lære jer at leve i fred. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 119  
1 Det var min vilje, at menneskeheden skulle kende Israels folks historie, for jeg brugte dette folk 

som et redskab for min lære og udsatte dem for store prøvelser, så de skulle være som en åben bog for alle 

generationer. 

2 Disse tolv stammer var indbegrebet af alle tiders menneskehed. Men i dag er ligheden endnu større 

mellem dette folk, da de var fanger i et fremmed land, og den nuværende verden, som er slave af synd og 

materialisme, som er de kræfter, der er den nye Faraos magt. 

3 Hvis Jehovas barmhjertighed dengang befriede sit folk ved at bane dem en vej gennem ørkenen og 

føre dem til Kana'an, så kommer jeg i dag som et retfærdighedens og kærlighedens lys for at befri alle 

jordens folk fra deres fangenskab og føre dem til det "forjættede land". Nu vil jeg føre jeres sjæle ind i mit 

rige af lys og fred, og ligeledes vil jeg sende en ny manna ned på jeres sjæle, som vil være næring til evigt 

liv under deres lange vandring. 

4 Jeg vil indgå en ny pagt med folk, men den skal ikke være med symboler, men min ånd skal være 

til stede i den. 

5 Idealet om godhed og ønsket om forening med alle verdens folkeslag vil igen vågne i Mit folk, 

ligesom de tolv stammer forenede sig, da de gennemtrængte den store ørken, drevet af det samme ideal. 

6 Konfrontationen vil være stor, og undervejs vil der være forhindringer, fjender og fristelser. Men 

fra denne prøvelse vil soldaterne komme ud fuld af stål og apostlene fyldt med kærlighed og tro. Under 

hele livets rejse, men især i de kritiske tider med prøvelser, vil jeg opmuntre folkemængderne og styrke 

deres tro gennem mine mirakler. Når folk så har opnået fred og lever i harmoni, vil jeg få dem til at 

begynde at nyde de søde frugter af lysets og fredens rige allerede på denne jord - som en forsmag på de 

glæder, som sjælene vil opleve senere, når de bor i det åndelige hjem. 

7 De frugter, som sjælen høster allerede her, vil være en kompensation for de ofre, det arbejde og de 

prøvelser, som dit hjerte har lidt. Senere, når dette folk banker på som en enorm skare ved portene til mit 

rige, vil jeg hilse dem med glæde og sige til dem: "Kom ind, kom til mig og lad vejens støv og træthed 

ligge bag jer. Her er fredens by, som er udsmykket og venter på sine nye indbyggere. 

8 Folket, der frygter deres Faders nærvær, vil tro, at deres dommens time er kommet. Så vil jeg sige 

til dem: "Frygt ikke, gå ind i mit hus, som er jeres. Ørkenen har allerede renset jer og gjort jer værdige til 

at komme til mig. 

9 mennesker, der ser så meget korruption blandt mennesker, kender til deres had og krige og det 

sørgelige resultat af materialistisk lære, har I tænkt, at denne menneskehed, for at opnå fornyelse og 

omvendelse til Min Lov, først skal udholde alvorlige lidelser, og at der vil gå lang tid, før menneskene 

endelig vil elske hinanden i overensstemmelse med Min lære. 

10 Jeg siger jer, at selv om det er sandt, at der venter denne verden meget store prøvelser, vil sorgens 

dage blive forkortet, for menneskers bitterhed vil være så stor, at det samme vil få menneskene til at vågne 

op, løfte deres øjne til Mig og lytte til deres samvittigheds stemme, som vil kræve af dem, at de opfylder 

Min Lov. 

11 Min retfærdighed vil udrydde alt ondt, der findes i denne verden. Inden da vil jeg undersøge alt: 

Religiøse samfund, videnskaber og sociale institutioner, og derefter vil den guddommelige retfærdigheds 

segl gå hen over det, skære ukrudtet af og lade hveden stå tilbage. Hver god sæd, jeg finder i menneskers 

hjerter, vil jeg bevare, så den kan fortsætte med at spire i menneskers sjæle. 

12 Der er hele folkeslag og nationer, som har smidt Min sæd ud af deres hjerter; andre, som har glemt 

Min vigtigste lære; endnu andre, som hverken våger eller beder. Ikke desto mindre vil disse folk - på trods 

af den golde jord, de lever i - snart blive forvandlet til frugtbare marker, fordi min barmhjertighed vil virke 

på deres hjerter. 

13 Det er nødvendigt at forberede "markens redskaber", at fylde "kornkammeret" med den åndelige 

sæd, som jeg har bragt jer, og at I gennem de åndelige gaver, som jeg har betroet jer, erkender den time, 

hvor I må forlade jeres hvilested for at drage af sted for at så. Du bør våge og bede, så den velsignede 

daggry ikke overrasker dig, når du sover i uvidenhed, i materialisme eller i synd; for så ville du ikke kunne 

genkende den rette tid til at gå ud på "markerne", og når du går ud, ville du ikke have kræfter tilbage til 

kampen. 
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14 Hvis I har tro på mit ord, så forbered jer allerede nu gennem bøn, så I kan finde markerne gunstige 

til at så. Hvis du ikke afslutter dette arbejde, vil dine børn tage den kærlighedssæd, jeg har givet dig, og 

fuldføre mine ordrer. 

15 Salige er de arbejdere, der får til opgave at gøre markerne frugtbare og dyrke dem, for de vil se 

Min nådens dug falde ned over markerne, som vil være Faderens konstante velsignelse for børnenes 

anstrengelser og en kærtegn for alle, der rejser sig til tro og liv. 

16 For længe siden fik I at vide, at den tid ville komme, hvor mennesket ville forstå alle tidligere 

tiders åbenbaringer, og jeg fortæller jer, at denne tid allerede er begyndt, og at jeres ånd modtager Mit lys 

gennem inspiration i den. 

17 Kristus kom til verden og banede vejen for dig ved at lære dig den perfekte måde at opfylde loven 

på med sit liv, sine gerninger og sine ord. Allerede før han skulle komme til verden, blev han annonceret 

af profeterne, så at folket kunne forvente ham og genkende ham, så snart de havde ham for øjnene. 

18 I Abraham og hans søn Isak gav jeg jer en lignelse om, hvad Frelserens offerdød ville 

repræsentere, da jeg testede Abrahams kærlighed til mig ved at bede ham om at ofre sin søn, sin højt 

elskede Isak, med sin egen hånd. Med den rette eftertanke vil I i denne handling genkende en lighed med 

den handling, der senere betød, at Guds enbårne søn ofredes for verdens frelse. 

19 Abraham var et billede på Gud, og Isak var et billede på Jesus. I det øjeblik tænkte patriarken, at 

hvis Herren krævede sin søns liv af ham, var det for at den uskyldiges blod skulle vaske folkets 

overtrædelser bort, og selv om han elskede ham, som var kød af hans kød, dybt, var hans lydighed mod 

Gud og hans medfølelse og kærlighed til sit folk stærkere end sin elskede søns liv. - Den lydige Abraham 

var ved at slå det fatale slag mod sin søn; i det øjeblik, hvor han, overvældet af smerte, løftede armen for at 

ofre ham, holdt Min Magt ham tilbage og befalede ham at ofre et lam i stedet for sin søn, så at dette 

symbol kunne forblive som et vidnesbyrd om kærlighed og lydighed. 

20 Århundreder senere krævede menneskeheden af mig, at Jesus, min elskede søn, skulle dø som 

offer, og jeg måtte overgive ham til jer, så at hans eksempel på sagtmodighed, forseglet ved hans offerdød 

og blod, skulle forblive uudsletteligt skrevet i menneskehedens bevidsthed. 

21 Hvis et lam erstattede Isak for at redde hans liv, så var der i Jesu tilfælde ingen, der kunne have 

erstattet ham, for han vidste, at det var nødvendigt at udgyde hans blod, for at betydningen og lyset af dette 

offer skulle oplyse ånden, hjertet og sindet hos mennesker uden åndelighed. Det er derfor, Jesus også 

kaldes "Guds lam". - Loven siger: "Du må ikke slå ihjel", men Kristus viste jer i sin 

kærlighedsundervisning den sublime lære at dø for at redde andre. 

22 Salig er den, der dør for at give liv til dem, der har brug for det samme, for han skal leve evigt. 

23 Se, hvordan tiden er kommet for jer til at forstå den åndelige essens, der er indeholdt i Mine 

tidligere åbenbaringer, som menneskeheden kun fortolker på en materiel måde uden at forsøge at fordybe 

sig i dem for at opdage deres åndelige betydning. 

24 Jeg placerer dig i begyndelsen af forståelsens vej, så du kan nå frem til kernen i Min lære. Hvis jeg 

præsenterede dig for alting fuldt oplyst, ville din ånd ikke anstrenge sig for at komme til bunds i mit ord. 

25 Jeg minder jer om, hvordan den mængde, der dengang - i den anden æra - blodtørstige endelig så 

Jesus hængende på korset, og ved siden af ham i dødens kvaler de to andre dødsdømte - hørte ham sige til 

Faderen: "Herre tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." Alle tilstedeværende hørte det, men de forstod 

ikke ordene, og der skulle gå tid, før menneskene forstod, at det blod, der langsomt dryppede ned til 

jorden, var symbolet på den guddommelige kærlighed og den højeste tilgivelse, der falder ned som en 

uendelig kappe og dækker alle mennesker. 

26 Der er i mellemtiden gået mange århundreder, men menneskeheden i denne tid - der græder ved 

mindet om Jesu offerdød og er forfærdet over grusomheden hos dem, der satte ham på prøve - er stadig i 

mørke. 

blodramme - er den samme som den, der dag efter dag ofrer tusindvis af medmennesker. 

27 Hvis Kristus kom tilbage til jorden som menneske i denne tid, ville han ikke længere sige som på 

Golgatha: "Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør", for nu modtager I samvittighedens lys i 

overflod, og sjælene har udviklet sig langt. Hvem ved ikke, at jeg er Livets Giver, og at ingen derfor kan 

tage Livet fra sine Medmennesker? Hvis mennesket ikke kan give eksistens, har det ikke ret til at tage det, 

det ikke kan give tilbage. 
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28 Folk, tror I, at I opfylder min lov, bare fordi I siger, at I har religion, og fordi I holder ydre 

tilbedelse? I loven fik I at vide: "Du må ikke slå ihjel", men I overtræder dette bud, fordi I udgyder jeres 

medmenneskers blod i strømme på jeres synders alter. 

29 Israelitter og kristne, der bekriger og dræber hinanden - har jeg ikke givet dem begge en og samme 

lov? 

30 Forsoningen for dette vil være blodig og smertefuld, for de liv, som mennesker har taget, og det 

blod, de har udgydt, råber på retfærdighed. Ve dem, der har dræbt, og endnu mere dem, der har rådgivet 

eller befalet at dræbe! 

31 Trin for trin går folkene mod dalen (dødsdalen), hvor de samles for at blive dømt. 

32 Alligevel vover de mænd at tale mit navn, som fører krig, og hvis hænder er plettet med deres 

medmenneskers blod. Er det blomsterne eller frugterne af den undervisning, jeg har givet jer? Har I ikke 

lært af Jesus, hvordan han tilgav, hvordan han velsignede den, der sårede ham, og hvordan han selv i 

døden gav liv til sine bødler? 

33 Folk har tvivlet på mit ord og forsømt troen; derfor har de sat alt i deres tillid til magt. Så har jeg 

tilladt dem selv at se deres fejl ved at høste frugten af deres gerninger, for kun på den måde vil de åbne 

deres øjne for at forstå sandheden. 

34 På dette kærlighedens bord er der mad, som ikke engang jordens konger kunne tilbyde jer: De er 

det himmelske brød, som de fattige beder om, og den vin, som verdens pariaer drikker. Spis og drik, men 

vær aldrig stolt af at have disse goder, for så ville I skjule forfængelighed under eders ringe klæder, og jeg 

ønsker, at I skal være ydmyge i sind og hjerte. Tag et eksempel fra dem, der, selv om de bærer en kongelig 

kappe på deres skuldre, også i deres hjerter ved, hvordan de skal være ydmyge. Brødet og min vin er for 

alle, for jeg ser jer alle åndeligt trængende. I begyndelsen begavede jeg jer alle med min nåde, som er 

guddommelig sæd. Siden da har I vandret på forskellige stier i overensstemmelse med jeres skæbne, og på 

disse stier har hver enkelt høstet efter sin sæd - nogle har høstet frugter i overflod, andre har kun høstet 

smerte og elendighed. Mens nogle kun har levet kort tid på jorden, fordi de har opnået det nødvendige lys 

til at stige op, har andre, selv om de har levet længe i tårernes dal, ikke engang opnået viden om, hvem de 

er, eller hvor de er på vej hen. Jeg har barmhjertighed med disse sjæle, der vandrer uden mål, og derfor 

standser jeg deres skridt for at vise dem den vej, der fører til det "forjættede land". 

35 Lyset fra Min Ånd trænger ind i ethvert hjerte, selv om det er lukket. På samme måde ser det ud til, 

at Royal Star's lys ikke trænger ind i dit soveværelse, når det er låst, men dets usynlige stråler når ind i 

rummet og giver det en levende atmosfære. I skal ikke vente på, at mit lys trænger ind i jeres indre, selv 

om jeres sjæles døre er lukkede. Hvor smukt vil det ikke være at finde dig med dit indre tempel forberedt 

til at modtage min omsorgsfulde kærligheds nåde. Lad mig helbrede jer og styrke jer, og derefter vil jeg 

gøre jer til mine arbejdere og disciple. 

36 Mange af jer, som i øjeblikket er ingenting i livet, og som er de sidste selv i jeres familier, vil snart 

se jer selv sidde ved mit bord. I morgen vil I, der er blevet foragtet og drevet ud af kredsen af jeres kære, 

blive anerkendt af dem, der har fejlbedømt jer. 

37 Ønsker I at gøre jeres hjerter følsomme eller berolige dem? Så gå denne vej, som er ydmyghedens, 

den åndelige ophøjelsens og næstekærlighedens vej. Bring helbredelse til de syge, besøg de smertefulde 

senge, trøst de lidende og respekter dem, der har taget dette kors op foran dig. Tag som eksempel dem, der 

våger om natten og studerer Mit værk, og også dem, der gør kærlighedstjenester for deres medmennesker, 

selv om de drikker et bæger af lidelse. 

38 Således taler jeg til dem, der begynder at udtale de første ord i det åndelige sprog, til neofytterne, 

som jeg underviser i lovens grundlæggende regler og det endelige formål med mit arbejde. I den vil du 

lære, at hvis du beder fra ånd til ånd og elsker dine medmennesker, vil du ikke kun helbrede de syge, men 

også opvække de døde. 

39 I denne ydmyge region, hvor jeg i øjeblikket manifesterer mig selv, har jeg afsløret for jer, at den 

tredje æra begyndte i 1866, og at denne manifestation vil slutte i 1950, når mange af mine børn vil have 

hørt mig. Sandelig siger jeg jer, at de læber, der har givet jer min undervisning, har ikke talt af egen vilje, 

men under guddommelig inspiration. 

40 Elskede arbejdere på disse marker, tag jeres opgave på jer med ægte kærlighed, dyrk mine marker 

ved at lave furer, hvori I lægger den guddommelige sæd. Kend frøet, så du kun sår det, for i dets frugt vil 
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din sjæls opadgående udvikling og lys blive grundlagt. Synes I, at det er rimeligt, at I, når I går over i den 

åndelige verden, kun skal ynke jer selv på grund af jeres manglende iver i den opgave, der fik jer til at 

bebo jorden? 

41 Glem ikke, at jeg bliver ved med at sige til jer, at I skal så hvede på mine marker, for de marker, 

hvor ukrudt og tidsler har vokset, vil blive skåret af med den guddommelige retfærdigheds segl. 

42 Jeg sagde det samme til disciplene og folkemængderne i den anden æra: "Sandelig siger jeg jer, at 

ethvert træ, som ikke er plantet af min himmelske Faders hånd, skal blive rykket op med roden." 

43 Bed, arbejdere, gør det ydmygt for jeres Fader, og sørg for, at jeres såning er velbehagelig for mig. 

Rens dine marker utrætteligt, søg lyset for at fjerne fejl, indtil kun hveden bærer frugt på dem. 

44 Det er et rent frø, som I har modtaget, men jeres lille tro tillod jer ikke at erkende denne renhed, og 

uden at være klar over det blandede I det med andre frø, som ikke kom fra mig. 

45 Jeg har sagt til jer: "Kend sæd, for at I kan rense en efter en jeres såsæd, og for at der fra jeres 

børns læber, når de begynder at vandre på Herrens vej, kun må komme sandhed. Jeg ser dem, der stræber 

efter at trænge ind til bunden af denne doktrin, men som indtil i dag ikke har været i stand til at frigøre sig 

fra indflydelsen fra fremmede lærdomme, religioner og dogmer. 

46 folk, hjælp mine stemmebærere med jeres bønner, uddann jeres profeter og styrk dem. Glem ikke, 

at jeg mod slutningen af min manifestation vil afsløre mange lærdomme, som jeg har gemt til jer for at 

fuldende denne arv med en guldbroche. 

47 Efter denne manifestation vil mit lys hjælpe jer med at forstå det, I har hørt, og det vil gøre jer i 

stand til at adskille det væsentlige og sande fra det overflødige, dvs. fra det materielle. 

48 Jeg vil inspirere dette folk, som er vidner til Mit Ord, så de studerer Min lære grundigt, og så de 

forstår den dybe mening af det, jeg har fortalt dem, og hvad der er essensen af Min lære. 

49 Når I har gennemgået forberedelsesfasen og er udstyret til at undervise, vil jeg bane vejen for jer, 

og så vil I ikke længere lade jer skræmme af de usynlige farer og torne eller de forræderiske snarer og 

trusler, som I vil møde, for så vil alt være forberedt til jeres såning. 

50 Alt vil jeg så have ordnet, og mit lys vil falde ned over jer som duggen falder ned over dalene i 

nattens stilhed. Kærlighed er det, du skal så. Hvordan vil I have nationerne til at indgå fredstraktater, hvis 

der ikke er kærlighed i deres hjerter? 

51 Jeg sagde jer, at der skulle være fred med mennesker af god vilje, men jeg kan ikke finde denne 

gode vilje hos noget folk på jorden. 

52 Derfor er det nødvendigt, at der opstår et folk, som ikke stræber efter verdens skatte, men som 

lærer aktiv næstekærlighed, bøn, dyd og tro. Dette folk vil jeg kalde mit, og menneskene skal anerkende 

det som Guds folk. Fra befolkningens moral, dens gode skikke og det dydige liv, som de fører, vil freden 

komme, som vil give menneskene velvære, uden at de glemmer, at den fuldkomne fred, den eneste fred, 

der fylder ånden med lykke, kun kommer til den, der ønsker den med ægte kærlighed. 

53 Hvornår vil du opnå fred i dit sind, når du ikke engang har opnået fred i dit hjerte? - Jeg siger jer, 

at der ikke vil være fred mellem mennesker, før det sidste broderskabsvåben er ødelagt. De 

broderskabsmæssige våben er alle de våben, hvormed mennesker tager hinandens liv, ødelægger moralen, 

fratager sig selv frihed, sundhed, fred i sindet eller ødelægger troen. 

54 Grænsen for så mange ugudeligheder er næsten nået, de må høre op. Det er derfor, at Min stemme 

har ladet sig høre i sjælenes dybder og har kaldt mennesker fra alle nationer til at lægge ødelæggelses- og 

dødsvåbnene fra sig, så de kan blive fortæret i Min retfærdigheds ild. 

55 Så vil jeg tale åndeligt, og min stemme vil blive hørt i alle mine børns samvittighed. 

56 Hvis de stolte og urimelige mennesker ville tænke sig om og bede, ville de blive opmærksomme 

på, hvor de styrer deres skridt hen, og de ville holde pause. Men de kan ikke opnå fuldstændig klarhed i 

sindet, fordi had og ambitioner gør dem blinde. 

57 Bed, alle I, som ønsker at tilhøre fredens folk. Alle, der ønsker at række deres medmennesker en 

broderlig hånd for at redde dem, skal nærme sig lyset. 

58 Ondskabens frø, der er spredt ud over hele jorden, bærer frugt som aldrig før. Men jeg må også 

fortælle jer, at den gode sæd også spirer forskellige steder på planeten. 

59 Forbered jer åndeligt, alle I, der føler, at dette guddommelige frø begynder at spire i jeres hjerter, 

så I, når I møder andre frøsåere på jeres stier, kan genkende dem og forene jer i Min Lov. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 120  
1 Det er længe blevet annonceret til jer gennem en profets mund, at der ville komme en tid, hvor den 

guddommelige ånd ville blive udgydt over alt kød og ånd. Sandelig, siger jeg jer, denne tid er den tid, I 

lever i nu. Men det kom til jer som en overraskelse og uforberedt, fordi I ikke lagde særlig stor vægt på 

disse profetiske stemmer, og I studerede og udforskede ikke profetien. 

2 I dag søger I efter alt det overnaturlige for at finde bekræftelse på, at det åndelige liv eksisterer. 

Nogle observerer og studerer stjernerne, andre forventer mystiske stemmer eller tegn, andre igen ønsker at 

finde forklaringen i videnskaben; men meget få er dem, der har koncentreret sig om den inderste del af 

deres ånd for at høre deres Herres stemme der, for at føle ham og elske ham. 

3 Da jeg viste mig for mine disciple for sidste gang i den anden æra, så de en sky, der omsluttede 

Mesterens skikkelse, løftede ham op og tog ham med sig ind i uendeligheden. Der modtog de løftet og 

meddelelsen om, at Herren ville vende tilbage til menneskene i den samme åndelige form, som de så ham 

gå bort i. 

4 Kun de kunne forstå denne guddommelige manifestation, fordi de var de eneste, der var udstyret, 

mens verden sov. Nu fortæller jeg jer, at I har set ord fra den første tidsalders profet, og at det løfte, jeg 

gav jer, er gået i opfyldelse. Men Min ankomst i åndelig form blev kun følt af dem, der forberedte sig 

indvendigt, eller af dem, der ventede på Mig med vågne sanser. 

5 I den samme sublime stilhed, hvormed jeg svævede i skyen i den Anden Tidsalder, stiger jeg ned 

over alle ånder i dag; dog har ikke alle set, følt eller hørt mig, for nu som dengang er der kun få, der er 

modtagelige. Min stemme er blid, men min tilstedeværelse vil ryste menneskeheden på ny i alle dens 

sociale institutioner. 

6 Herskere, farisæere og skriftkloge spottede Jesus, da de hørte ham sige, at han var konge, at han 

var kommet for at regere. Da de så ham dø på et kors, voksede deres hån og tvivl endnu mere, men de 

kunne ikke forestille sig, at de meget snart ville gå til grunde sammen med deres regeringer og vasaller, og 

at han, som de havde dømt og dræbt som en bedrager, ville vinde store skarer og nationer for sig gennem 

sandheden i hans lære, der var fuld af retfærdighed, kærlighed og ydmyghed. 

7 Her er jeg, synlig og håndgribelig for den, der forbereder sig indvendigt og ønsker at se mig, og jeg 

spreder lys i alle ånder, så ingen søger mig i en anden form end den åndelige, og ingen stræber efter at 

finde mig i det ydre, mens han bærer mig i sit hjerte. 

8 Elias er kommet for at forberede mit komme. Han har endnu en gang gjort stierne jævne ved at 

oplyse sindet og løsne læberne hos dem, gennem hvem jeg har givet jer mit ord. Når jeg holder op med at 

tale til jer gennem det menneskelige sind, vil Elias fortsætte med at sprede lys langs menneskehedens vej. 

9 Stort er budskabet fra Guds budbringer i denne æra. I skal vide, at jeg allerede i den anden æra 

sagde til jer: "Elias vil komme og genoprette alting til dets oprindelige tilstand." 

10 Hvem er de, der virkelig føler hans åndelige tilstedeværelse? Jeg kunne også sige til jer, som jeg 

sagde dengang: "Elias har været hos jer, og I har ikke mærket ham". 

11 I kalder ham en forløber, og det har han i sandhed været fra første gang. Han gav jer en anelse om 

den guddommelige kommunikation gennem mennesket og oprejste de døde, selv før Jesus kom til verden. 

Han bragte jer de første budskaber om sjælens reinkarnation og har banet Herrens veje lige siden, helt 

frem til den nuværende epoke, hvor I nyder denne manifestation og forundres over den orden og 

perfektion, hvormed hver af de åndelige åbenbaringer er blevet til virkelighed. 

12 Elias er som en hyrde, følg ham, for han vil lede jer på den sande vej, indtil I når frem til den 

forhindring, hvor han, som er Fader til alt skabt, venter jer. 

13 Forbered jer åndeligt i meditationens stilhed, for han vil nærme sig jer for at åbenbare jer alt det, 

som jeres sind ikke har været i stand til at forstå. 

14 Kampen nærmer sig, og Elias ønsker at gøre dig stærk. Vær ikke bange, mistro ikke din åndelige 

vejleder; for hvis han i sin tid fik en lynstråle til at falde gennem en bøn for at bevise den sande Guds 

eksistens over for de falske guders tilbedere, vil han i denne tid udføre mirakler foran den materialiserede 

verden, som vil ryste den og få den til at åbne øjnene for sandheden. 

15 Er du bange for at tale med dine medmennesker om sjælens reinkarnation? Er du ikke overbevist 

om den kærlige retfærdighed, som den indeholder? 
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16 Sammenlign denne form for forsoning med evig straf i helvedes uophørlige ild - en idé, som 

menneskeheden bruger til at skræmme menneskenes sjæle. Fortæl mig, hvilken af disse to typer der giver 

dig forestillingen om en guddommelig, fuldkommen og barmhjertig retfærdighed. Den ene afslører 

grusomhed, grænseløs vrede og hævn, den anden indeholder kun tilgivelse, faderlig kærlighed og håb om 

at opnå evigt liv. Hvor stor er ikke den forvrængning, som Min lære har været udsat for som følge af 

dårlige fortolkninger! 

17 Jeg forbereder jer til kamp, fordi jeg ved, at I vil blive bekæmpet på grund af det, I vil lære. Men 

hvis jeres medmennesker, som kæmper mod jer i denne tid, blev overrasket af døden, og jeg spurgte dem - 

når de dør i synd - hvad de foretrækker: den evige ild, som de tror på, eller muligheden for at være højere i 

et nyt liv - så siger jeg jer sandelig, at de ville foretrække den anden løsning, selv om de skulle have 

kæmpet imod den i deres liv, forblændet af fanatisme. 

18 Disciple, vær trofaste og hold ud i min undervisning, for til sidst vil lyset overvinde mørket. Lyset 

er sand tro, er fornuft, viden, visdom. 

19 Elias vil gå foran dig som en guddommelig fakkel og oplyse din vej. 

20 I denne tid bevæbner jeg jer med dyd, så I kan opfylde den vanskelige mission, som jeg har betroet 

jer i den tredje æra - en mission, der vil være til gavn for menneskeheden og vil tjene til at føre jeres sjæl 

opad på udviklingens vej. Jeg gør rådgivere og læger til rådgivere og læger af dem, der tidligere var 

pariaer eller blot egoister. Det er nødvendigt, at I har tillid til jeres åndelige gaver, så I kan udføre 

fantastiske gerninger. Hvis du har tro, vil du blive så forbløffet over de gerninger, du gør, at du vil sige til 

Mig: "Hvorfor giver du mig så store ting, når jeg er så uværdig?" Forstå, at efter den smeltedigel af smerte, 

som I har været igennem, har Min Guddommelige Instruktion udstyret jer til at udvikle jer opad. 

21 Giv med absolut uselviskhed det videre, som jeg har givet dig, og du vil åbne mange øjne for 

sandheden og vil med dine gerninger bevæge mange af dine medmennesker indvendigt. Lær, at den, der 

tjener mennesker, tjener mig. Der er fristelser på vejen, men for at bekæmpe dem har jeg givet jer de 

nødvendige våben. 

22 Disciple, hvor mange af jer har i jeres enkelhed været som lysende fyrtårne på jeres 

medmenneskers vej? Så længe du praktiserer min lære, vil du være uovervindelig i prøvelser. Men hvis I 

ikke forener jer, eller hvis I praktiserer denne lære i overensstemmelse med jeres fantasi og jeres vilje, så 

vil I blive besejret i kampen, ikke i Mit værk, for dette er Sandheden og er uforgængeligt. Gør jer klar, for 

efter min afrejse vil jeg efterlade jer markerne klar til at blive sået, landområder, landsbyer og endog 

nationer. Og I skal fortsætte med at så denne sæd og undervise dem, der ikke har hørt mig, og give dem 

essensen af mit ord videre og gøre dem bekendt med mine profetier om, hvad der vil ske efter 1950. 

23 Ja, folk, jeg vil efterlade disse profetier indpræget i jeres hjerter, for i de tider vil I ikke længere 

høre dette ord givet gennem menneskelige formidlere. Af disse stemmebærere, som I ser på i dag, vil 

nogle blive taget fra jorden, og de, der bliver tilbage, vil lukke deres forståelsesorganer for denne 

manifestation og for åndeverdenen. Dette vil være en tid med faldgruber og farer, hvor falske profeter, 

falske stemmebærere vil opstå og falske guder vil tale. Så skal I være stærke, så I ikke lader jer forføre af 

bedragerne. Træk styrke fra mit ord, så du ikke bukker under på grund af svaghed. 

24 Vær lydig, øv dig i lydighed, vær klar til at udføre det, jeg befaler dig, og du vil opleve, at smerten 

vil forlade din vej, og du vil aldrig blive snydt. Det er ikke min vilje, at I skal gå til grunde, og det er heller 

ikke min vilje, at de ulykker, som jeg advarer jer om, skal ske for jer. Vågn op og bed, for ligesom 

mennesker i verden kan lægge snarer for at bringe jer ned, så findes der, som I godt ved, uærlige og 

forvirrede væsener i det hinsides, som kan påvirke jer med deres mørke. 

25 Indse, O ledere af samfund, at dette folk, som hører Mine dekreter, forstår mere og mere de 

bebrejdelser, som Jeg giver jer, og ansvaret som Mine stemmebærere, og hvis I i morgen ikke adlyder 

dekreterne, vil dette samme folk gøre oprør, forkaste jer og få jer til at indse jeres fejl. 

26 Det er min vilje, at dette folk og de mange mennesker, der endnu ikke er kommet, må se jer 

indtage den plads, der tilkommer hver enkelt med al flid og værdighed, så at menneskene ved jeres arbejde 

kan vide, at I har været gode arbejdere i denne vingård. Forstår I mig, folkens? Er I villige til at adlyde 

mine påbud i disse sidste år af min manifestation blandt jer? 

27 Tænk nøje over mit bud om at opnå jeres enhed, så I kan opdage den sande betydning af det. 

Mange gange har I ønsket at demonstrere jeres enhed over for mig, og jeg har bevist for jer, at den var 
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falsk. Jeg ønskede, at I skulle hjælpe hinanden, at I skulle respektere hinanden, da hver enkelt af jer har 

fået betroet det embede af mig, at I skulle have ægte kærlighed til hinanden, for så vil jeg i jeres gerninger 

finde grundlaget for en fælles form for adfærd og hengivenhed. Gør jer selv klart opmærksom på mine 

ønsker og følg mine instruktioner, for hvis I ikke gør det, kan I ikke forestille jer det kaos, der venter jer. 

Jeg vil ikke skræmme dig unødigt, jeg vil vække dig nu, for der er stadig tid til at tænke over det, så du 

kan rette op på dine fejltagelser. I morgen, når I falder, skal I ikke kunne sige: "Herre, når du nu forudser 

alting, hvorfor har du så ikke forudsagt denne katastrofe for os?" 

28 Disciple, jeg har givet jer denne instruktion i dag, fordi jeg ikke ønsker, at I skal græde efter min 

afrejse, selv om jeg ved, at mange vil græde. 

29 I de første tider var alt åndeligt et mysterium for menneskene, og derfor måtte de skabe 

videnskaber og teologier for at studere og forstå det guddommelige. Men sandelig siger jeg jer, at Kristus, 

da han boede blandt mennesker, talte med den største enkelhed, for at alle skulle forstå kærlighedslæren. 

Han vidste, at han ikke ville blive forstået korrekt, men at han måtte vente, indtil den tid kom, hvor det 

ville være muligt for menneskeheden at kende hele sandheden gennem den åndelige udvikling, som den da 

ville have opnået. Derfor lovede han verden at vende åndeligt tilbage og sende den et lys, som ville få den 

til at forstå alt det, der var forvirret i menneskers hjerter. 

30 Løft jeres sjæl, for den tid, der er blevet annonceret, er den tid, som I oplever i øjeblikket. Den 

Mester, som lovede dig at vende tilbage, er ham, der taler til dig, og det lys, som han lovede at sende dig, 

er det lys, som er åndeligt aktivt i alle mennesker på nuværende tidspunkt. 

31 Sandhedens lys er så klart, at I ikke behøver at være teologer for at forstå, hvad der er blevet 

åbenbaret for jer gennem tiderne. Hvis alting i begyndelsen af udviklingsstien var et mysterium for dig, 

har jeg trin for trin og fra instruktion til instruktion fjernet slørene, spredt mørke og fjernet usandheder. 

32 Faderen kan ikke være en hemmelighed for nogen af hans børn, fordi han lader sig føle, fornemme 

og se sig selv i alt skabt, fra det mindste til det uendelige. Mennesker skaber "hemmelighederne" uden at 

ville være klar over, at de dermed bremser sjælen i dens udvikling mod Skaberen. 

33 Jeg siger ikke til jer: "Kom til Faderen, for at I kan lære ham at kende", men: Lær Faderen at 

kende, så du kan komme til ham. Den, der ikke kender ham, vil ikke kunne elske ham, og den, der ikke 

elsker ham, vil ikke kunne gå til ham. 

34 Jeg kom til verden for at fortælle jer: "Jeg er Vejen", og jeg tilføjede: "Den, der kender Sønnen, 

kender Faderen". 

35 Hvad var Kristi vej? Kærlighedens, barmhjertighedens, mildhedens og oprigtighedens. Hvordan 

var Sønnen for at vi kunne kende Faderen gennem ham? Vismand, retfærdig, kærlig, barmhjertig, fuld af 

kraft og aktiv næstekærlighed. 

36 Mesteren kom til verden for at vise jer den sande Gud, ikke den Gud, som nationerne har skabt i 

deres hjerter. På samme måde kommer den guddommelige ånds lys i denne epoke fuldt ud ned over alle 

sjæle, så I kan nyde jeres åndeliggørelse ved synet af Faderens uendelige kærlighed. 

37 Salig er den, der følger mig på kærlighedens og ydmyghedens vej. 

38 Salig er den, der elsker og stoler, som kender sin mission og opfylder den. 

39 Når jeg taler til jer om "stien", henviser jeg ikke til en sti på jorden, for det er ikke i den verden, I 

bor i, hvor mit rige er. Det er den åndelige vej, der altid fører opad. Det er den udvikling og det fremskridt, 

som jeres sjæle skal opnå. Derfor kan du, uanset hvor du er på jorden, være på åndens vej. 

40 Mine børn, hvis I er kommet på afveje, så vend tilbage til den, og hvis I er gået i stå, så gå fremad. 

41 Den opgave, du har, har jeg givet dig i overensstemmelse med din evne og styrke; du skal blot 

forstå og elske den. Bed dagligt, så I kan få det nødvendige lys til jeres arbejde. Så bliv rustet og 

opmærksom, så I kan høre stemmerne fra dem, der kalder jer, fra dem, der beder jer, og så I kan modstå 

prøvelserne. Hver dag i jeres tilværelse er en side i den bog, som hver enkelt af jer skriver. Hver dag er 

præget af en prøvelse, og hver prøvelse har en mening og en grund. 

42 Jeg ønsker at gøre jer til et folk, der er sundt i sjæl og legeme, fordi I er de udvalgte, vidnerne til 

mine manifestationer i alle tider, og I skal opfylde en vanskelig mission i denne tid og forberede vejen for 

de nye generationer. 

43 Jeg har strøet jeres vej med beviser på kærlighed, så I hverken tvivler på mig eller jer selv. I, som 

har hørt mig i denne tid - gå ikke i graven og tag hemmeligheden om den forening, jeg har haft med jer, 
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med jer i graven, for det er jeres vigtigste opgave. Tal til mennesker i mit navn, vidn om mine 

åbenbaringer med dine gerninger. 

44 Sig ikke til mig, at I mangler udstyr til at gøre dette, for jeg har talt mange ting til jer, og mens I 

lyttede til mig, rensede I jer og gjorde jer værdige. I kan alle sammen bringe dette budskab ud i verden. 

Folk venter på det og er parate til at modtage det. Har du ikke opdaget det ønske om åndeliggørelse og 

fred, som folk har? Bliver du ikke rørt af deres uvidenhed og smerte? 

45 Min Ånd strømmer ud over dem, taler til dem gennem deres samvittighed og fortæller dem: Kom 

til mig og hvil dig. Modtag den tro, du mangler, ophør med at være den blinde på vejen. 

46 mennesker, kender I det værk, jeg er ved at opbygge i verden? - "Nej," siger du til mig, "vi ser kun 

menneskeheden i oprør, vi ser den styrte ned i dybe afgrunde og lide under en stor helligdom." Men jeg 

siger jer, at jeg har tilladt mennesket at gøre retfærdighed mod sig selv med sin egen hånd, så det kan indse 

alle sine fejl, så det kan vende tilbage til mig renset. Jeg har sendt mit lys ned over alle skabninger og har 

stået dem bi i trængselsdage. 

47 Min Ånd er kommet ned over hver eneste sjæl, og Mine engle er overalt i universet og udfører 

Mine ordrer for at bringe alting i orden og på rette spor. Når alle har opfyldt deres mission, vil 

uvidenheden være forsvundet, ondskaben vil ikke længere eksistere, og kun det gode vil herske på denne 

planet. 

48 Åh, hvis bare du havde forstået mig! Hvis du blot kunne være klar over, hvor stor Min længsel 

efter at fuldende dig er! Hvor langt ville I ikke allerede være steget op, og hvor tæt på mig ville I ikke 

allerede være! Hvis din vilje var min, ville du allerede have nået toppen, hvor jeg venter på dig. 

49 Og hvad er mit ønske, folk? - Jeres forening og jeres fred. 

50 For at hjælpe jer er jeg endnu en gang iblandt jer, jeg taler til jer, jeg bevæger jeres hjerte i 

forventning om jeres opvågnen. 

51 Ethvert godt træ vil blive beskyttet, og dets rødder og grene vil brede sig ud for at give ly og 

næring til den, der går på vejen; men ukrudtet vil blive rykket op med roden og kastet i den uslukkelige 

ild. 

52 Jeg taler til jer i overført betydning, og når jeg taler til jer om dette træ, mener jeg menneskers 

gerninger. 53. 53. Til dem, som jeg har betroet store opgaver, siger jeg: Gør jeres høst klar. Familiefædre, 

lærere og herskere, herrer og tjenere, store og små,  

53 Jeg ønsker ikke, at I skal vise mig jeres marker uopdyrkede. Selv om det kun er et lille korn, så vis 

det til Mig rent og højt. 

54 Kom til mig, bank på, og der skal lukkes op for dig. Men kom glade og tilfredse med jeres arbejde, 

så I kan føle jer store som mig. 

55 Mit ord er himmelsk vand, som slukker sjælens tørst. Den, der smager af den, vil aldrig mere 

tørste. Jeg er den uudtømmelige kilde, der falder som et vandfald og bader din ånd og dit hjerte. 

56 I, som har renset jer selv i smerte gennem bøn og bod, har fortjent at få nåden til at høre mit ord. 

Fortsæt med at være ydmyg og ydmyg, så du aldrig mister dette lys. Dit liv havde været golde, som en 

ørken, uden skygge, uden oase; men jeg sørgede for, at du midt i ørkenen ville finde en palme og en kilde, 

hvor du kunne genfinde mod og håb. Nu, hvor I har genvundet jeres styrke og har fået fred i jeres hjerter, 

skal I ikke gå til "syndens by" for at fortabe jer i dens fornøjelser og forfængelighed. 

57 Dette er og vil blive kaldt "åndens tid", for i den måtte jeg komme på "skyen" for at lade lyset 

skinne, der afslører og opløser mysterierne - den tid, hvor jeg måtte åbne instruktionsbogen på den side, 

der svarer til den epoke, I lever i. Med Min guddommelige kærlighed oplyser Jeg i øjeblikket 

menneskenes sind, der er som sten på grund af deres ufølsomhed over for det åndelige. Men fra disse 

klipper vil jeg få vand til at flyde og endda blomster til at spire. 

58 Vend dine øjne tilbage, se på fortiden, og du vil opdage, at jeg altid har sået kærlighed på din vej. 

Når du synes, at jeg er fraværende og din ensomhed er langvarig, gør jeg mig selv mærkbar i dit hjerte, og 

jeg bliver den bærende stav, så du ikke bryder sammen. I kommer sammen i små grupper for at høre mit 

ord, men i morgen vil I formere jer som sandet i havet, og disse skarer vil åndeligt set være dem, der 

dannede Israels tolv stammer. Der står skrevet, at jeg vil samle dem igen for at dømme dem. Af disse 

skarer vil jeg vælge dem, som skal være mine nye apostle på den tid. Men jeg vil forberede alles hjerter, så 

de kan føle kærlighed og barmhjertighed over for deres næste og i lydighed mod deres samvittigheds 
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tilskyndelser og deres hjertes følelser udføre gerninger blandt mennesker, som er værdige for ham, der har 

bestemt dem til at bære mit nye budskab med den gode smag, der ophæver verdens bitterhed. 

59 Hvis I betragter jeres mission som et kors, så siger jeg jer sandelig, at det er det; men jeg vil være 

jeres "korsbærer". Alt det, du gør til gavn for dine medmennesker, vil jeg gengælde dig, forvandlet til lys 

for din ånd. Husk på Kristus, da han steg op til himlen fuld af herlighed og majestæt efter at have fuldført 

sit kærligheds- og frelsesværk. 

60 Bed, folk, profeter opstår i nationerne og taler om min manifestation og mit nærvær blandt jer. I 

skal anerkende dem, fordi de er mine budbringere. Men lær at skelne dem fra de falske profeter, som også 

vil dukke op og tale ord af tilsyneladende lys, men som i virkeligheden kun vil indeholde mørke. De, der 

er mine budbringere, vil forberede hjerterne, vække nationerne, vil være mine vejvisere, så når I kommer 

til disse områder, vil I finde de frugtbare marker. 

61 Alt det, der sker i øjeblikket, er allerede blevet meddelt jer af mine profeter i fortiden. Men hvem 

anerkender i dag opfyldelsen af det, der blev lovet jer? Mange sover, meget få er vågnet; men midt i 

mørket i denne verdens syndige nat er jeg kommet til dem, som tilsyneladende sov, men som ventede på 

mig. 

62 Den Tredje Tidsalders Bog er i øjeblikket ved at blive skrevet ned af Mine "guldfjer" under diktat 

af Min kærlige stemme. De skytsengle, der nidkært våger over Faderens lære, leder hånden på dem, der 

skriver, så de kan nedfælde i bogen det, der skal bevares for de kommende generationer - en bog om 

kærlighed, en bog om fuldkommen visdom, en bog, som de enkle og de lærde, de små og de store, de 

hovmodige og de enkle kan læse i. Mit ord vil være det sværd, der kæmper, og som taler om mit komme i 

denne tid, om måden min kommunikation foregår på. Den vil oplyse de uuddannedes sind og trænge ind i 

klippernes hjerter og fjerne deres tvivl. Min lære vil fortsætte med at sprede sig fra hjerte til hjerte og fra 

folk til folk og vil blive forstået, troet og elsket selv af de uuddannede, de uvidende, synderne, 

hedningerne og afgudsdyrkerne, som vil anerkende Min manifestation af kærlighed. 

63 Hvil dig og glæd dig ved tanken om, at du har følt Mit nærvær i denne tid, for du har allerede nået 

det punkt, hvor din sjæl giver afkald på alt overflødigt for med fuldkomne skridt at gå den vej, der fører 

den opad, med fuldkomne skridt. Vågn og bed for dem, der ikke vil høre mig, selv om de er blevet kaldet. 

Hav barmhjertighed med dem. 

64 Jeg siger jer i den tredje æra: Det er nødvendigt at have fortjenester for at fortjene Herrens gaver. 

Jeg har givet mange af jer gaver, uden at I har kunnet fortælle mig, hvad jeres fortjenester er. Men jeg, 

som ser alle ting, ved, hvilke fortjenester I har opnået i fortiden for at fortjene det, jeg har betroet jer i dag. 

Men ingen må prale af denne åbenbaring, for af gode grunde er det ikke tilladt ånden at afsløre sin fortid 

for kødet. 

65 Elskede børn, bliv ved med at mødes; men hvis dagen for Min instruktion kommer, og 

stemmebæreren ikke kommer én gang, så vær ikke bange. Bed, forbered jer indvendigt, løft jeres ånd til 

Mig, og jeg vil udgyde mit lys, min kraft, min nåde og min kærlighed over jer i det øjeblik. Hvis du søger 

mig med ånden, vil jeg tale til dig fra ånd til ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 121  
1 Mit løfte om at vende tilbage til dig er blevet indfriet. Som en tyv gik jeg ind i dit sovekammer på 

tæer og vækkede dig fra din søvn. Den, der, da han åbnede øjnene, så Mig og bad Mig hjælpe ham til at 

rejse sig, følte Min kraft i sin ånd og i sin krop og rejste sig hurtigt op. Endnu en gang viser jeg jer Min 

Lovs smalle vej - en vej, som I alle må gå. 

2 Salige er de, der har forberedt sig på at modtage min Ånd, for fra deres indre helligdom vil 

bønnerne om fred for jordens folk bryde ud. Senere vil de lære deres medmennesker at bede på denne 

måde, så det gennem denne forbindelse vil lykkes dem at høre min stemme, som vil manifestere sig i at 

tale gennem inspiration, i rådgivning gennem intuition og i "salvelse" (healing) gennem healingens gave. I 

dag kommunikerer mit lys sig selv gennem stemmebærerne, i morgen vil jeg forbinde mig direkte med 

ånden hos hver enkelt, der forbereder sig indvendigt. 

3 Mange siger til mig: Herre, hvornår vil du give mig gaver som mine medmennesker? - Men jeg 

siger til jer: I er alle begavede, I bærer alle jeres arv med jer, selv om I ikke ved det endnu. I vil se disse 

åndelige gaver komme frem i lyset i det omfang, I trænger ind i min undervisning. Når I så er mine 

tjenere, vil jeg vise hver enkelt af jer hans opgaver og hans mission. 

4 I har forberedt et ydmygt samlingssted i denne tid for at modtage mig, og jeg har glædet jer med 

mit nærvær. Mit ord er kommet fuld af godhed og lys for at løfte dig op til livet, så du kan indtage din 

retmæssige plads i livet. 

5 Frygt ikke dem, der afviser eller benægter mit komme. I skal handle med nænsomhed og være 

tålmodige over for dem. Det vil være min retfærdighed, der vil ramme dem. Sandelig siger jeg jer, at de, 

der har fornægtet og forfulgt mig mest, vil i det hinsides være dem, der følger mig tættest muligt. husk 

Saulus, forfølgeren af Min Lære, som derefter blev Min discipel. Disse konvertitter vil slutte sig til jer i 

morgen. Men hvis du virkelig ønsker at finde troen, skal du ikke blive utilfreds, når de fortæller dig, at du 

er sammen med en falsk Gud eller en falsk Mester. Du skal heller ikke være bange for at sige, at Kristus 

har været med dig. Jeg forbereder jer på alt det, der skal komme. Vær modige, og jeg vil sende jer til 

forskellige regioner, hvor jeg vil opfylde mit ord, som fortæller jer, at gennem en af jer vil en region opnå 

fred og frelse, for hans hjerte vil være som en hyrdes, der elsker og vogter sine får. Desuden vil den 

kærlighed, han har til sine medmennesker, og de ofre, han bringer for dem, ikke være ufrugtbare. 

6 Lad ingen glemme disse ord, for den, som i dag stadig lever ukendt blandt mennesker, vil i morgen 

udføre en vanskelig mission blandt menneskeheden. 

7 Jeg sender min fred til jeres nation. Modtag det i jeres ånd, og lad det nå ud til andre nationer. Jeg 

velsigner dem alle. Bed om, at der må være fred i alle menneskers hjerter. 

8 Jeg venter på, at menneskeheden skal vågne op, så den husker, at jeg eksisterer; den har gjort alle 

sine gerninger foran mine øjne, men nu nærmer timen sig, hvor min retfærdighed vil gøre en ende på det 

onde. Lyt til min lære og afhold dig fra onde gerninger. Rens jeres krop og sjæl, for hvis jeg er uendelig 

kærlig som Fader, er jeg ubarmhjertig som Dommer. 

9 Jordens folkeslag har aldrig manglet åndeligt lys. Sandelig, siger jeg jer, ikke alene har dette folk 

haft profeter og budbringere, men til alle har jeg sendt budbringere for at vække dem. På grundlag af lyset 

og sandheden i deres lære samt deres lighed med det, som jeg har åbenbaret for jer, kan I bedømme deres 

ord. Nogle levede før Messias' komme, andre arbejdede efter Min eksistens som menneske, men alle 

bragte de et åndeligt budskab til menneskene. 

10 Disse lærdomme - ligesom min - har oplevet vanhelligelse, for hvis deres essens ikke er blevet 

ændret, er de blevet lemlæstet, eller de er blevet skjult for folk, der hungrer efter sandhed. 

11 Det er én sandhed og én moral, som er blevet åbenbaret til menneskeheden gennem budbringere, 

profeter og tjenere. Hvorfor har folk så forskellige opfattelser af sandheden, moralen og livet? 

12 Denne sandhed, som til alle tider er blevet fordrejet af menneskeheden, vil blive genoprettet, og 

dens lys vil skinne med en sådan kraft, at det vil virke på folk, som om det var noget nyt, selv om det er 

det samme lys, som altid har oplyst vejen til udvikling af Min Guddommeliges børn. 

13 Der er mange af dem, der døde, fordi de talte sandheden, og der er også mange af dem, der blev 

udsat for tortur, fordi de ikke ønskede at lukke munden på den stemme, der talte i dem. 
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14 Tro ikke, at Himlen kun har sendt dem, der har talt til jer om Ånden, om kærlighed, om moral, nej, 

han har også sendt dem, der har givet jer gode videnskabelige frugter, den viden, der bringer lys ind i 

menneskers liv, som letter deres byrder og lindrer deres lidelser. De har alle været mine budbringere. 

15 Der er andre, som ikke bringer lærdom om åndelig moral eller videnskabelige opdagelser, men 

som har budskabet med sig, der lærer at føle og beundre skabelsens skønhed. De er budbringere fra mig, 

som har til opgave at bringe opmuntring og balsam til hjerterne på dem, der er ramt af lidelse. 

16 De har alle drukket et bittert bæger, da de blev klar over uforståeligheden i en verden, der er blind 

for sandheden, i en menneskehed, der er ufølsom over for det smukke og det gode. Og alligevel, når jeg 

har fortalt jer, at i denne æra vil alt blive genoprettet; når jeg har meddelt jer, at alle vil vende tilbage til 

den rette vej, og at al min lære vil få sin oprindelige betydning tilbage - så kan I tro, at en tid med åndelig 

pragt er nær for denne verden, selv om I ikke må glemme, at før det sker, vil alle blive dømt og renset. 

17 Enhver pilgrim på jorden, som ikke har fred i hjertet, kan tilbringe et par øjeblikke i skyggen af 

dette "træ" her, og han vil føle sig trøstet. 

18 Over menneskers ånd svæver også mindet om Elias' ånd som hyrde for de inkarnerede og 

disinkarnerede sjæle, der utrætteligt søger sine elskede får på alle veje for at minde dem om deres opgave 

og for at udvælge dem, der skal tjene mig i denne tid. 

19 I er alle blevet bragt til Mig gennem Elias, men når I er kommet ind i Mit nærvær og har følt 

Mesterens udstråling, har I set, hvordan alle jeres ofre og prøvelser - som I har gennemgået - er blevet 

afbalanceret for at høre Mit Ord til gengæld. 

20 Sandelig, siger jeg jer, dette folk af i dag ligner det fra den første æra. 

21 Israel havde længe været fange i Egypten, som det blev befriet fra af Moses. Der stod 

forhindringer, fjender og modgang i vejen for folket for at forhindre deres frelse; men deres tro og 

udholdenhed sejrede, og de nåede frem til foden af Sinaibjerget, hvor de hørte min stemme og modtog 

loven. Der faldt afguderne, og mørket forsvandt fra deres hjerter, det blev lys i deres ånd, så de fra da af 

kun troede på den sande Gud, retfærdighedens og kærlighedens Gud, elskede ham og tjente ham. 

22 Dette folks liv ændrede sig snart. Loven, som de lige havde modtaget, lovede dem fred og 

velstand, mens Moses pegede med fingeren i horisonten mod det forjættede land som et fristed med fred 

og jordisk lykke. 

23 Fyrre år var ørkenens passage, fyrre år var den lektion, som Faderen gav sit folk, for at få 

kærligheden til at springe ud af deres hjerter, som vandet sprang ud af klippen, for at lære dem at 

overvinde fristelser og for at udrydde de uærlige kulter fra deres hjerter; for at vise dem, hvordan de skulle 

tage de første skridt på vejen mod en højere udvikling, for at rense dem, før de tog det forjættede land i 

besiddelse, og for at deres nye generationer skulle opbygge en ny nation baseret på deres skikke og deres 

ærbødighed over for Skaberen. 

24 Livet i ørkenen, de mirakler, jeg gav mit folk, og kampen styrkede deres ånd, og i lyset af den 

genvundne frihed glemte de deres fangenskab, og Israels ånd rejste sig på ny. 

25 Det var profeterne, der fortalte folket om Messias' komme. Det var dem, der holdt håbets flamme 

brændende i hjerterne, når de følte sig underlegne under andre nationers åg. 

26 Mange ventede med glæde på ankomsten af rabbineren fra Galilæa, som de ikke kunne genkende i 

det barn, der var født af en ydmyg nazaræerkvindes jomfruelige skød i en grotte nær Betlehem. Men mens 

nogle følte, at deres frelser og forløser var blevet født, fornægtede andre ham fra første øjeblik. 

27 I treogtredive år levede jeg blandt mennesker. Hele dette liv var præget af eksempler og 

undervisning for menneskeheden, for jeg havde ikke brug for at lære noget fra denne verden. Og da der 

kun var tre år tilbage til min afrejse, begyndte jeg min undervisning blandt folket. Mit ord blev hørt på 

gaderne, i landsbyerne, i husene og på tempelbygningerne; det blev hørt på bjergenes højder, i ørkenen, i 

dalene og ved havet. 

28 Blandet med folkemængden var der dem, der afskyede mig, dem, der følte sig dømt ved hvert 

eneste skridt af min undervisning, dem, der så deres positioner truet, som de havde haft uretfærdigt. Det 

var dem, der forfulgte dommen, fordømmelsen og døden på korset for den, der havde givet dem evigt liv. 

29 Smerte og sorg var i Mesterens hjerte, for han vidste, hvor lang vej de skulle gå, som fornægtede 

sandheden, og med hvem han havde udført mirakler, som ingen før eller senere var i stand til at udføre af 

sig selv. 
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30 Da jeg meddelte mine disciple, at jeg snart ville rejse bort, blev de grebet af en uendelig sorg. Så 

sagde jeg til dem for at give dem nyt mod: "Se, jeg skal komme igen, og tegnene på mit komme skal være 

disse: Når rygter om krig kommer til jeres ører, og menneskers fordærv når sit højdepunkt, vil Mit komme 

nærme sig. Men før mig skal Elias komme for at bane vejen." Efter disse ord gik der en tidsalder, før de 

blev opfyldt. Den 1. september 1866 gav Elias' ånd sig selv til kende gennem en retfærdig mand, som var 

bestemt og sendt af Mig til at annoncere Min tilstedeværelse og være forløber for Min åndelige 

manifestation blandt mennesker. 

31 Denne mand fik det guddommelige mandat til at oprette syv menigheder, som simpelthen skulle 

repræsentere de syv segl, og samtidig fik han instruktionen om at træne de udvalgtes sind til at være den 

guddommelige Mesterens stemmebærere. 

32 Siden da har alle, der er kommet for at høre Mig i denne form, haft en anelse om at være tjenere, 

mærket eller markeret som børn af det folk, der har forenet sig med deres Herre siden begyndelsen og har 

modtaget åbenbaringer, mirakler, Hans lære og Hans Lov fra Ham. 

33 Prøv at indprente denne lære i jeres hjerter og forstå den med kærlighed. 

34 Udvis enhver egoistisk tanke og tænk på din mission. Denne periode er betydningsfuld og 

afgørende for menneskeheden. Kun Min undervisning, som er hævet over menneskelige svagheder, kan 

afsløre for jer, at dette er den tid, hvor sandheden vil ødelægge enhver løgn og mørke. 

35 Denne menneskehed, som i dag stadig sover og har glemt sin Herre og selv sin egen sjæl, vil vågne 

op forskrækket af Mit kald. Først åbenbarede jeg mig for Israels folk - ikke for det israelitiske folk efter 

blodet, men for dette folk, som er efter ånden, og som jeg har testamenteret lyset fra Det Tredje 

Testamente til. 

36 Jeg søger jer, folk, for blandt jer er der dem, der har været trofaste mod mig. Jeg kan endnu ikke 

sige til Dem, at De allerede har løst Deres opgave, for De har stadig lang vej endnu at gå. Jeg har fundet 

dig hengiven til jordiske goder, som er materialiseret i dit selviske liv. Jeg vil dog ikke bebrejde jer, men 

blot opfordre jer til at lytte til mig, så I kan blive fyldt med min visdom og blive mestre i åndeliggørelse, 

hvilket er det, I er blevet sendt ud for at gøre. 

37 Åbn dine øjne og lad din ånd vågne op, så du kan blive klar over, at du virkelig lever i en ny tid, og 

at du ser opfyldelsen af mine profetier. Så vil I med overbevisning kunne sige, at jeg er kommet til jer i 

den tid, der er forudsagt. Kun når du kender essensen af mit ord, kan du give den rigtige fortolkning af de 

begivenheder, der sker dag for dag i din verden. Men denne menneskehed, som i sin blindhed heftigt 

debatterer og ikke ser det guddommelige lys, der skinner foran dens ånd, er ikke klar over den tid, den 

lever i. For hvis den vidste det, ville de broderskabende hænder allerede have holdt en pause i deres 

arbejde, der ville være indre samling og årvågenhed, der ville være bøn og ærbødighed, tilgivelse blandt 

mennesker og omvendelse. Men intet af dette er til stede, hver dag rives nye kærlighedsbånd op mellem 

jordens folk. Spiritualitet og moral er blevet afvist, der er kun en hjerteløs kamp af had, egoisme og 

magtsult, som afslører manglen på indre storhed i mennesker. Midt i denne kamp bringer døden en daglig 

høst af liv, dens ubarmhjertige og uforgængelige segl, der slår ukrudtet ned slag for slag. Alligevel 

kæmper denne menneskehed, som synder, voldtager og besudler, voldsomt for at overleve, om end selvisk 

og uden at overveje, om de midler, den bruger, er retfærdige og humane, eller om de er det modsatte. Nu 

spørger jeg dig: Hvad er det, du gør i denne tid med guddommelig retfærdighed? 

38 Det er sandt, at timen endnu ikke har slået til, at I skal rejse jer og hæve jeres advarselsstemme. 

Men I skal vide, at det nuværende øjeblik netop er bestemt til at blive brugt til jeres forberedelse, for det er 

dette ord, der styrker jer til den åndelige kamp, der skal komme, som har kaldt jer og forenet jer til at være 

et fredens folk, der er i stand til at åbne sit hjertes porte for at modtage den fremmede eller den fremmede, 

og som også har betroet jer budbringermissionen til at udbrede dette budskab på alle jordens veje. 

39 Jeg siger jer, at sand fred kun kan komme fra Min Ånd til menneskets ånd, og det er denne fred, 

som jeg har bragt jer i denne åbenbaring for at bringe til folkene og nationerne. Forventer De, at verden 

skaber sin egen fred? - Med hvilken sæd kunne den skabe den, når der ikke er nogen følelser af kærlighed, 

retfærdighed eller barmhjertighed i den? 

40 Bedøm selv jeres ansvar, elskede folk, husk på, at en dag, I går glip af, er en dag, hvor I forsinker 

det gode budskab til jeres medmenneskers hjerter - at en undervisning, I mister, er et brød mindre at 

tilbyde til dem, der har brug for det. Arbejd med kærlighed, og snart vil der være fred blandt mennesker. 
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Men glem ikke, hvad jeg siger til jer: I må ikke forveksle min fred med den fred, som folkene vil 

underskrive, for den vil ikke kunne holde. Det vil være en falsk fred, som vil ødelægge sig selv, fordi den 

ikke har noget frø af kærlighed, som er respekt og broderskab - fordi den er baseret på frygt for hinanden, 

egeninteresse eller materielle fordele. Den sande fred er den fred, der stiger ned fra himlen til 

menneskenes hjerter og derfra bryder frem og breder sig i retfærdighedens og kærlighedens gerninger. Jeg 

forkynder jer, at denne fred, som kommer over nationerne, ikke er sand, og hvis I ønsker at profetere dette, 

kan I gøre det i vished om, at I ikke vil blive bedraget. Jeg siger til jer: For at Mit Riges fred kan blive 

etableret blandt mennesker, må krigen mellem doktriner, religiøse samfund og ideologier først udkæmpes. 

En konfrontation, hvor nogle sætter Mit Navn og Min Sandhed op imod andres falske afguder, og hvor en 

doktrin bekæmper en anden - dette vil være den nye kamp, den åndelige kamp, hvor de falske guder vil 

falde fra deres piedestaler, og hvor enhver løgn, som du har troet var sand, vil blive afsløret for evigt. Så 

vil I se sandheden stråle op af dette kaos af forvirring og mørke. 

41 Den kongelige stjerne med sit lys giver dig en idé om, hvad sandhed er. Dens lys skinner om 

dagen, og når det forsvinder, begynder natten. Så opdager mennesket ved hjælp af sin videnskab og ved 

hjælp af elementer af samme natur et lys, som kan oplyse nattens mørke, men det er så svagt, at det 

forsvinder og går til grunde, så snart kongestjernens stråler kommer tilbage. I har formået at skabe lys i 

natten, men hvem kan ved hjælp af sin videnskab skjule solens lys og skabe mørke om dagen? - Kun jeg 

kan gøre dette for at give jer et tegn på min magt, ligesom jeg er den eneste, der kan frembringe ægte lys 

og også skjule det igen, hvis det er min vilje. Også på det åndelige område er jeg den eneste, der kan lade 

sandhedens lys skinne, hvor bedrageri og løgn hersker; som kan få livet til at opstå fra døden; som kan få 

næstekærlighed, anger eller tilgivelse til at opstå fra had, ondskab eller vrede, eller som kan få fornuften til 

at opstå fra intellektets forstyrrelse - med et ord, som kan få lyset til at hæve sig over mørket. Ja, folk, lyset 

fra Min sandhed vil oplyse jeres verden, og denne lange åndelige nat, som I har levet igennem, vil give op. 

Noget er allerede begyndt at dukke op, som en ny 

Morgengry; det er lyset, der har vækket dig i denne tid med ordene: Vågn og bed, vækk dine 

medmennesker, helbred dem, så de kan rejse sig til kamp, og søg efter den, der er gået på afveje. Vær 

lysets disciple, så I i morgen - når I er blevet mestre - kan videregive en undervisning fuld af lys. At være 

en af mine disciple kræver til tider at gå så langt som til at ofre sig; men jeg siger jer, at sjælens fred er 

mere værd end jordens velstand. Vær lysets sande børn, så at hver enkelt af jeres bønner kan blive som en 

stjerne på jeres livs himmel, og så at alles bøn - dannet af jeres fælles tanker - kan blive som lyset fra en 

daggry. 

42 Elias hælder lys på stierne, og fårene vender gradvist tilbage til forhindringen. Da jeg kom til hvert 

enkelt hjerte, til folk, havde Elias allerede taget kontakt med dem alle. 

43 Forbered jer, disciple; jeg ønsker ikke, at når smerten når sin højeste grad i menneskeheden, bliver 

jeres tanker og jeres fornuft sløret som af en mørk kappe. Jeg ønsker, at mine disciple skal vide, hvordan 

de kan rejse sig som stærke i prøvelsens time og være i stand til at høre samvittighedens stemme midt i 

stormen. 

44 Mine børn, I siger til mig i jeres uvidenhed eller frygt: "Herre, hvis du ønsker, at vi skal komme til 

dig, hvorfor tillader du så, at fristelser og hændelser krydser vores vej?" Men Mesteren svarer dig: Fordi 

prøvelser bringer lys ind i din sjæl - den eneste måde, hvorpå du kan se, og det er nødvendigt for dig at se 

for at få viden. Forstå, at der er meget at se i jeres åndelige liv, for som lysets børn er I arvinger til min 

sandhed. 

45 I vil være pionerer i nådens tid, og derfor er jeres ansvar meget stort. Fundamentet for et så stort 

værk skal være stærkt, så Min Guddommelige helligdom kan rejse sig på det. Jeg afslører for jer meget af 

det, som fremtiden bringer for dette folk. På denne måde vil I ikke stirre på Mig, der evigt er skjult i 

mysteriet. 

46 Gennemdrøft mit ord, så I kan åndeliggøre jer selv, for hvis I ikke går til bunds i denne lære, kan I 

blive ofre for en ny fanatisme. Forstå, disciple, at der i åndeliggørelsen ikke er plads til fanatisme, ej heller 

til fordomme, afgudsdyrkelse eller overtro. Spiritualisme betyder en åndelig holdning, spiritualisering 

betyder sjælens frihed, for den, der opnår den, har frigjort sig fra det materielle, har frigjort sig fra kødets 

lidenskaber, har levet offer og afkald forstået rigtigt. O folk, som har hørt Mig så ofte, tiden for 
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færdiggørelsen af Mit Ord er allerede nær, men jeg ser ingen forståelse for Min lære hos jer, endsige 

forberedelse og korrekt fortolkning af den lære, som Jeg har givet jer. 

47 Du sover sødt i tillid til min kærlighed. Men jeg siger til jer: Vågn op og bed, så det ikke er smerte, 

der vækker dig - ikke den smerte, jeg sender dig, for den er noget, der ikke er kommet fra mig. Smerten 

har sin oprindelse i mennesket som følge af dets ulydighed. - Alt taler til dig om Mig og om Min 

kærlighed: naturen, det ydre liv, det indre liv, hele skabelsen, de er som en pegefinger, der viser dig 

uendeligheden som et mål, som du skal rette dine skridt mod. Når du tænker på alt dette, tænker du så ikke 

på din egen undergang? - Er du ikke klar over, at hver dag, du lever, er et skridt, der bringer dig tættere på 

sjælens hjem? Hør og forstå, for hvor mange ser døden er liv, hvor de ser mørket er lyset, hvor de ser intet 

er alt, og hvor de ser enden er evigheden. Hvor mange mennesker ligner ikke i deres ligegyldighed små 

børn, som i deres barnlige lege ikke tænker på fremtiden. 

48 Mennesker, som i jeres hjerter har lyset fra erfaringerne fra dette liv og i jeres sjæle lyset, som 

evolutionen har efterladt i jeres forskellige liv på jorden - hvorfor beskæftiger jeres sjæl sig med det, der er 

unyttigt for den, og hvorfor græder I ofte af grunde, som ikke fortjener jeres smerte? 

49 Søg sandheden i alle ting; den findes på alle måder, den er klar og tydelig som dagslyset. 

50 Gå ud og tal om denne lære til dine medmennesker. Jeg er allerede ved at forberede provinserne til 

at modtage de gode nyheder. Men jeg kan se, at du stadig er bange for konfrontationen, for dine 

slægtninges mening. Nogle frygter deres forældre eller deres brødre og søstre mere end deres Guds dom. 

Frygter I, at de mener, at I er i vildfarelse, at de kalder jer for forrædere eller bedragere? - Sandelig, siger 

jeg jer, jeg har lagt i jeres ånd en juvel af en sådan herlighed, at et ord fra jer kan overbevise dem, som I 

frygter så meget. 

51 I ser verdens rige, de lærde, de magtfulde, filosofferne, videnskabsmændene, præsterne i de 

forskellige trossamfund og magtens folk alt for store, og jeg siger til jer: Du har ikke brug for denne 

storhed for at kunne tale om Min Sandhed. Du har ikke brug for noget af dette for at være stor, for sand 

storhed, som er åndens storhed, har ikke brug for guld, menneskelig videnskab eller titler. Hvor sjælen 

ikke udtrykker sig med kærlighed, er der ingen sand storhed. Kender I ikke noget til monarker, som sidder 

på deres trone i dag og bærer deres elendighed med sig i morgen? Kender du ikke til lærde, der retter det, 

som de tidligere har udråbt som sandhed? Har du aldrig set en smuk, beundret og begæret kvinde, som 

senere gik i klude? - Så forveksl ikke evige værdier med forbigående menneskelige forfængeligheder. 

52 Tag dit kors op og følg mig. Bær den på dit hjerte, og vær ikke bange. Gå skridt for skridt; efterlad 

mit ord i hjerterne som et spor af lys. Tilgiv dem, der har gjort dig ondt. Men hvis I falder, og de håner jer 

ved jeres fald, så tag jer ikke af det, for nu vil Kristus, som taler til jer, være en hjælp for dem, der tager 

mit kors på sig. 

53 Hør, folkens, 1950 er allerede nær, og den Eviges vilje vil ske. I må ikke være splittede i denne tid, 

for I kender ikke de prøvelser, der nærmer sig. Her, hvor jeg har forberedt et folk til at modtage mit ord på 

dette tidspunkt, må der ikke være nogen forvirring. Indtil da skal dette folk forenes, og dets mænd og 

kvinder skal så gøre deres ånd modtagelig for Min sidste proklamation, hvor de vil høre Mine sidste ord, 

som vil sige til jer: Jeg venter på dig i himlen! 

54 Hvis I forbereder jer på denne måde, vil I snart føle lyset fra Min Ånd komme over jer uden 

menneskelige mellemled eller stemmebærere til at kommunikere til disciplene fra ånd til ånd. Til den tid 

vil I have renset jeres hengivenhed i en sådan grad, at jeres medmennesker vil blive overraskede, når de 

genkender Mine nye disciples spiritualitet, en spiritualitet, der vil vidne om den indre kult, I praktiserer. 

55 Så vil menneskeheden indse, at den tid, der blev profeteret for tusinder af år siden, hvor Mit 

genkomst skulle finde sted, er den nuværende tid, for folk vil selv kunne se, at det guddommelige lys er 

udgydt over alt kød og ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 122  
(proklameret i 1944) 

1 Glem for et par øjeblikke verdens ubetydeligheder, mens du hører mit ord, så vil din ånd se lyset i 

denne tid, når det stiger op. 

2 Mens disse timer for mange mennesker er fulde af smerte og død, er de for dig fulde af fred og 

håb. Men stol ikke for meget på dine fortjenester, for besøgene kan også overraske dig. Det er mig, der har 

givet jer denne fred, så I kan deltage i min manifestation, gennemtrænge mit ord og praktisere min 

undervisning. Jeg har givet jer tid til at høre og forstå min lære, men jeg kan se, at I ikke er nået ud over 

det jordisk-materielle, og derfor har I ikke opdaget meningen med min lære. I denne mangel på forståelse 

ligner I menneskeheden, som, selv om den har håndgribelige beviser på Min retfærdighed på alle måder, 

ikke standser op et øjeblik for at reflektere og dermed forstå betydningen af disse begivenheder. 

3 Jeg ønsker, at I skal åbne jeres øjne for virkeligheden i den tid, I lever i, så I kan bede for verden. 

Den tid, som blev bebudet i andre tidsaldre, hvor det godes kamp mod det onde ville finde sted, er den 

nuværende tid. Disciple, læg jer ikke til at sove i forventning om en ny epoke. I er lysets børn, som jeg 

åbenbarer store lærdomme for, så I kan være en troens fakkel blandt mennesker. 

4 I bør gå til jeres medmennesker, der sover med hensyn til åndelige åbenbaringer, og I bør 

broderligt vække dem med venlige ord og få dem til at forstå, at årsagen til det bæger af lidelser, som 

menneskeheden tømmer, er, at ånden har fået lov til at blive glemt. 

5 Hvis folk virkelig tror på, at træets blade ikke bevæger sig uden Guds vilje, så vil de føle Min 

tilstedeværelse i alle deres livets trin. Nogle vil føle Mig komme som Fader, andre som Mester, og andre 

igen vil føle Mig komme som Dommer. 

6 I har tvunget mig til at stige ned i jeres mørke for at søge jer. Jeg har været til stede på jeres 

vandringer for at gøre mig selv mærkbar i alle sjæle. Ligesom hyrden, der går ned i den dybeste afgrund 

for at finde det fortabte får, er jeg gået ned i den mørkeste kløft, som menneskene er faldet ned i. I, som 

hører mig nu, bør have en sand forståelse af den time med retfærdighed og oprejsning, som I lever i. Husk, 

at hvis I stædigt holder fast i uvidenhed, vil det mørke, der omgiver verden, blive endnu mere 

uigennemtrængeligt. I ved ikke, hvor lang tid der ville gå, før sjæle kunne modtage en lysstråle. 

7 Jeg sender i øjeblikket sjæle til jorden, som jeg kan kalde førstefødte i loven, fordi de tilhører dem, 

der modtog mine første åbenbaringer. Jeg vil ikke fortælle jer, hvem de er, hvor de er, eller hvad de gør, 

for hvis I kendte dem, ville I måske falde i afgudsdyrkelse eller forvirring. 

8 Til dette folk, som dag for dag vokser i søgen efter Min lære, siger Jeg til dem, at de skal leve i 

enhed, så de kan nærme sig Mig på denne måde. Hvis I ikke gør en indsats, hvordan kan I så blive lærere i 

åndelig undervisning? 

9 Kærlighed er det frø, som jeg betroede dig til at så i verden. Se de golde marker, der er ikke mere 

broderskab, venskab eller respekt. Det frø, der er spiret, er had og ambitioner, hvis frugter I allerede kan 

se: krige, ødelæggelse, elendighed og død. 

10 Efter den periode, hvor jeg har givet dig mit ord, synes du så ikke, at det er retfærdigt, at Mesteren 

spørger dig, hvad du laver i denne epoke, hvor nationer og folkeslag bør søge et bedre liv og holde op med 

at bekæmpe hinanden? Hvad er dit arbejde? 

11 Selv om jeg er kommet for at give jer, skal I ikke nøjes med at modtage. Husk, at den fred, jeg 

giver dig, ikke kun er for dig, men for mange af dine medmennesker. Stå ikke til side fra den store kamp, 

forstå, at jeg udruster jer til at være soldater. 

12 Venter du på, at verden skal skabe fred? Med hvilken sæd kunne den få det til at ske, eftersom 

menneskers lov nu i sjæle har større vægt end Guds lov? 

13 Bedrag jer ikke selv: i menneskers hjerter er der hverken næstekærlighed eller stræben efter 

åndeliggørelse. Derfor mangler fundamentet for at bekræfte deres fred, deres hjem, deres job eller deres 

form for tilbedelse af Min Guddommelighed. 

14 Snart vil der være fred i verden, og når det sker, vil I takke Mig, Mit folk, fordi I vil tænke, at det 

skete gennem opfyldelsen af jeres åndelige mission. Så vil jeg sige til jer: Åbn jeres øjne, denne fred, som 

verden har opnået, vil ikke vare ved, for den er ikke sand. Jeg vil ødelægge det med mit 

retfærdighedssværd, ligesom jeg ødelægger alt, hvad der er falsk. Den fred, som jeg taler til jer om, vil 
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være en tilsyneladende fred, for den vil være baseret på gensidig frygt. Sand fred kan ikke komme fra 

uærlige hjerter, den vil komme senere; den vil komme fra himmeriges rige ned i menneskers hjerter. 

15 Hvis du ønsker at forkynde profetier for verden, kan du gøre det. Vær ikke bange, for jeg bedrager 

dig ikke. Hvis du vil fortælle dine medmennesker, at den fred, som nationerne snart vil skabe, ikke er 

oprigtig, så skal du ikke tage fejl, for jeg kan ikke tage fejl. Snart vil I opleve ankomsten af det, som jeg 

meddeler jer i dette år 1944. Krigen, de ambitiøse materielle aspirationer vil ophøre, men senere vil der 

opstå "krige" om religioner, doktriner, ideologier og filosofier. Denne åndelige kamp vil tjene til at finde 

sandhedens vej. 

16 Det må ske, for at menneskeheden kan åbne øjnene, afsløre de falske guder og bryde slaveriets 

lænker. 

17 Når denne kamp slutter, når roen vender tilbage, og når de, der beder i ydmyghed, går ind i sig selv 

og omvender sig, vil I se en offergave stige op fra deres hjerter som blomsterduften, og det vil være til den 

eneste ene Gud. 

18 Jeg vil få denne verden til at genopstå efter at være befriet for spedalskhed, og jeg vil få liv til at 

opstå fra døden. Jeg vil få forsoningens frugter til at komme frem fra hadet og fornuften fra tåbeligheden. 

19 Indtil da skal I fortsætte med at vokse, både i antal og i viden og dyd. Jeg giver jer våben, så I kan 

stå fast og gå fremad. 

20 Dette hjørne af jorden, hvor I bor, er gunstigt for jeres mission. Det ligner det "forjættede land" for 

Israels folk i den første æra. Men vær ikke glade for jordens rigdomme, for I skal huske, at Jerusalem blev 

jævnet med jorden af sine fjender, og at selv Salomos tempel blev ødelagt. 

21 Jeres land er som det, der blev givet til Israels folk. Men det var heller ikke Åndens hjemland, og 

dette er heller ikke det andet Jerusalem, for den åndelige by er ikke af denne verden. 

22 Fortsæt med at være gæstfri, som Abraham var det. Gør jer klar, så den fremmede kan sætte sig til 

bords hos jer og hvile under jeres tag. Bær Min kærlighedens balsam i dine hænder, så du kan helbrede 

den syge, få ham til at føle Min trøst og genvinde hans helbred. I er det folk, som den levende og usynlige 

Gud til alle tider har talt til, men også det folk, som altid har ladet sig påvirke af andre folks 

afgudsdyrkelse. 

23 Nu er jeg kommet for at befri jer fra fanatisme og overtro, for at minde jer om den åndelige ære for 

jeres Fader, så at når nationerne vender deres blik mod dette folk, og store skarer nærmer sig, kan de blive 

overraskede over at finde moral, dyd og åndelighed blandt jer. 

24 Tag denne lektion, som jeg har givet dig, med dig i din ånd, for at den kan tjene dig til din 

forberedelse. 

25 Ingen gør oprør mod tanken om at skulle vende tilbage til denne planet i et andet legeme, og har 

ikke den opfattelse, at reinkarnation er en straf for sjælen. Alle sjæle, der er bestemt til at leve på jorden, 

har været nødt til at gennemgå reinkarnationens lov for at kunne opnå deres højere udvikling og udføre 

den opgave, jeg har betroet dem. 

26 Det er ikke kun de mindre udviklede sjæle, der skal inkarnere igen, men også de højt udviklede 

sjæle kommer tilbage igen og igen, indtil de har fuldført deres arbejde. 

27 Elias er den største af de profeter, der kom til jorden, men på trods af de store gerninger, han 

udførte, og de store beviser, han gav (at Gud eksisterer), måtte han vende tilbage til denne verden i en 

anden tid, i et andet legeme og med et andet navn. 

28 Denne lov om kærlighed og retfærdighed var ukendt for menneskene i lang tid, for hvis de havde 

kendt den tidligere, ville de måske have været forvirrede. Ikke desto mindre gav Faderen jer nogle 

åbenbaringer og nogle tegn, som var det lys, der gik forud for denne tid for at opklare alle mysterier. 

29 Din sjæls fortid med dens forskellige eksistenser på jorden er forbudt for dig. Jeg har kun afsløret 

sandheden om reinkarnation for jer, fordi det vil give jer en mere reel idé om den guddommelige 

barmhjertighed og retfærdighed og vil vække håb om en ny chance for at rette op på de fejl, de har begået, 

hos de uærlige, hos synderne, hos dem, der spilder livet unødigt. 

30 Tanken om evig død eller evig fordømmelse er for altid ødelagt af denne åbenbaring, og både 

sjælen og det menneskelige hjerte jubler og priser den guddommelige godhed, så snart de har forstået 

denne sandhed. 
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31 I tidligere tider blev dette ikke åbenbaret for jer, fordi I ikke var modne nok til at forstå det, og hvis 

I nu har fået kendskab til det og alligevel ikke har en klarere idé om, hvem I plejede at være, er det endnu 

et bevis på, at I endnu ikke er kommet langt. 

32 Når mennesker elsker og ved, hvordan man tilgiver hinanden, når ydmyghed er til stede i deres 

hjerter, og når de har opnået, at ånden sejrer over materien, vil det ikke være kødet, verden eller 

lidenskaberne, der udgør det tætte slør, som forhindrer dig i at se vejen bag eller foran dig. Tværtimod vil 

det "kød", der er blevet åndeliggjort ved at følge min lære, være som en tjener - lydigt mod 

samvittighedens anvisninger - i modsætning til det, det er i dag: en hindring, en snare, et bind for åndens 

øjne. 

33 I øjeblikket undrer I jer, når I oplever en begyndende synets gave, som gør det muligt for jer at se 

noget fra fortiden eller som giver jer en åbenbaring om fremtiden, mens jeg siger jer med sikkerhed, at 

dette åndelige syn bør være konstant til stede ligesom jeres fysiske øjenes syn under livet på jorden. 

34 Det er nødvendigt at gå lidt længere på Min vej, så I kan nå disse højder, og jeres sjæl kan frigøre 

sig, glæde sig og opbygge sig selv i sit eget væsen, mens den høster alle frugterne af sine tidligere 

erfaringer i sig selv. 

35 Overvej: Hvis der allerede var meget lys i din sjæl, burde der være meget fred i dit hjerte. 

36 Lyt ikke til dem, der ønsker at skræmme jer, fordi I udforsker det, der vedrører ånden, for det er 

dem, der ønsker at fortsætte med at slumre i uvidenhedens søvn. 

37 I har lagt mere vægt på mange dele af jeres materielle liv end på det, der vedrører jeres sjæl, og 

derfor har I skabt en omvendt og uvirkelig verden. Men den time er kommet, hvor du vil interessere dig 

levende for det, der er afgørende for din eksistens, og når det sker, vil du give liv og sand skønhed til din 

eksistens. 

38 Men jeg må sige jer: Selv om livet i denne verden når dydens og retfærdighedens højdepunkter, vil 

det ikke være her, I finder jeres perfekte hjem. Jeres passage gennem denne jorddal er midlertidig, den skal 

kun tjene jer som en smeltedigel, en skole, en lærebog for at opnå jeres sjæls opadgående udvikling. 

39 Der er andre, højere boliger i jeres Faders hus, som jeg har forberedt til, at I kan bo i. 

40 Salige er de, som efter at have tænkt over disse ord tror på dem, og som sætter deres liv i orden til 

deres sjæls bedste, for de skal høste frugten af dem i evigheden. 

41 Kære folk, I kan med sikkerhed sige, at alt, hvad der er sket i denne verden, er blevet annonceret 

eller profeteret til jer i tidligere tider. 

42 Det ord, som mennesket hørte gennem mine profeters mund, var min stemme. De talte ikke ud fra 

deres egen hensigt, men på grund af den guddommelige vilje. 

43 Den sande fortolkning af mine forudsigelser, bekendtgørelser og løfter giver jeg dig, når du 

oplever, at mine ord bliver til virkelighed på det rigtige tidspunkt. 

44 Hvor mange og forskellige fortolkninger har I ikke givet de guddommelige åbenbaringer! Du har 

kun erkendt sandheden, når jeg lader mit ord gå i opfyldelse. Mange af profetierne er allerede gået i 

opfyldelse, andre er ved at ske for øjnene af jer, og andre venter stadig på deres tid. 

45 Jeg uddanner og sender stadig nye profeter, gennem hvem jeg vil åbenbare store mirakler for jer, 

og samtidig vil de forkynde jer tilstedeværelsen eller nærværet af det, som blev indikeret for jer i tidligere 

tider. 

46 De gamle profetier vil blive bekræftet af de nye profeter. Alle, der føler denne gave i sig selv, 

bedes bede, våge og forberede jer på kun at tale sandheden. Så hvis du gør det, vil du se, at nogle vil 

bekræfte, hvad de andre meddeler. Det var det, der skete, da fortidens profeter opfyldte deres mission, selv 

om nogle kom til en epoke og andre til en anden. 

47 Vær ikke bekymret, hvis du nogle gange ikke forstår, hvad du modtager af inspiration, eller hvad 

dine læber taler. Selv de gamle profeter var ofte ude af stand til at forstå, hvad deres mund talte. 

48 Jeg vil udgyde mit lys over dem, der modtager dit vidnesbyrd, og til sin tid vil jeg få hver eneste af 

dine forudsigelser til at gå i opfyldelse. Ve dem, der ikke taler sandheden, for også de vil blive afsløret i 

deres tid. Så vil de ikke finde noget i deres kød eller i deres ånd, som kan vaske deres skam væk og betale 

deres gæld. 

49 Hvem skal dømme de falske profeter? Sandheden, for det er lyset, der når disse hjerter gennem 

samvittigheden. 
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50 Sandheden søger altid rene hjerter for at kunne åbenbare sig selv. Rens dit, så det kan blive lys i 

mit folks ord, tanker og gerninger. 

51 Med en kærlighedsnøgle, som jeg har, åbner jeg jeres hjerter. Jeg fandt dig slap; jeg overraskede 

dig, da du gik din livsvej med et sløvt skridt. Jeg kom for at få jer til at indse, at I er budbringere af min 

guddommelighed. Det er det, som Faderens ord, ham, der blev menneske i den anden æra, fortæller jer. 

52 Ikke kun én gang, men flere gange og på forskellige måder har jeg meddelt og lovet mine disciple, 

at jeg kommer igen. Jeg forudsagde dem de tider, der ville annoncere mit komme: Tegn i naturen, 

begivenheder i menneskeheden, verdenskrige, synd på sit højeste udviklingsniveau. Men for at verden 

ikke skulle blive vildledt til at forvente mig igen som et menneske, lod jeg dem vide, at Kristus ville 

komme "på skyen", dvs. i Ånden. 

53 Dette løfte er blevet indfriet. Her er Mesteren i Ånden, der taler til verden. Her er fredens Herre og 

lysets rige, som danner en umådelig stor ark, hvor menneskene kan finde tilflugt og redde sig selv som i 

den første tid, da Noa byggede arken for at redde menneskeslægten. 

54 Af hensyn til jeres fremskridt og udholdenhed i Min Lære vil jeg vise jer i al enkelhed indholdet af 

mange mysterier. Livets Bog, der er forseglet med syv segl, er en inkognito for jer, for det sjette segl er nu 

løst, og dets indhold er det, der oplyser jeres tid. Alt har været et mysterium for dig, og jeg ønsker ikke, at 

det skal være det længere. Jeg har allerede fortalt jer, at de syv segl er de syv guddommelige åbenbaringer, 

som jeg har givet menneskene, hvoraf I i øjeblikket modtager det sjette, men I mangler stadig det syvende. 

55 I ved, at Roque Rojas grundlagde syv samfund, som han gav navne som segl, og at det sjette af 

dem symbolsk set var som et frugtbart træ, der mangedoblede sine grene. Du ved også, at en ny tidsalder 

begyndte i 1866. Men du ved endnu ikke, hvordan du skal ordne dine idéer. Nogle har ønsket at gå til 

bunds i denne lære, men deres fortolkning har været fejlagtig, fordi den begrænser og inkluderer det evige 

og guddommelige i det menneskelige og materielle. Men før denne vildfarelse spreder sig, vil jeg sprede 

menneskehedens mørke med lyset fra mine åbenbaringer. 

56 Jeg har forberedt dette stykke jord, som I træder på, så at mit guddommelige lys kan komme ned 

på dets indbyggere på dette tidspunkt. Her har jeg mindet jer om den guddommelige lov, som jeg lærte jer 

som Fader i den første æra. Her har jeg gentaget mit ord, som jeg har givet jer som Jesus, den sande 

Åndens sang, og jeg har bragt jer Sandhedens lys, som opklarer alle mysterier og forklarer alle de ting, 

som I ikke forstår. 

57 Jeg vil genopbygge mit tempel, et tempel uden mure og tårne, for det er i menneskehedens hjerte. 

Babelstårnet adskiller stadig menneskeheden, men dets fundamenter vil blive ødelagt i menneskenes 

hjerter. Afgudsdyrkelse og religiøs fanatisme har også bygget deres høje tårne, men de er svage og må 

falde sammen. Sandelig, siger jeg jer, mine love - guddommelige såvel som menneskelige - er hellige, og 

de vil selv dømme verden. Menneskeheden tror ikke selv, at den er afgudsdyrkende, men sandelig siger 

jeg jer, at den stadig tilbeder Guldkalven. 

58 Jeg er Ånd, jeg er Guddommelighed og Lys. Vågn op, åbn dine øjne, se mig og hør min stemme. 

Den forbindelse, I har i dag fra Min Ånd gennem menneskelig handling, er ikke den mest perfekte, og 

derfor vil tiden med kommunikation fra ånd til ånd begynde, hvor I vil høre jeres Faders stemme. 

59 I den anden æra mødte jeg den blinde og gav ham synet, den lamme fik jeg til at gå igen, de døde 

oprejste jeg. Nu finder jeg endnu større trøstesløshed i verden, for jeg ser tusindvis af blinde, døve, 

spedalske og åndeligt døde. Selv om jeg kommer til jer med retfærdighed, kommer jeg også til jer fuld af 

kærlighed, for jeg vil aldrig holde op med at betragte jer som mine børn, og jeg vil altid betragte jer som 

små børn. 

60 Mennesker, vil I følge mig på den vej, som jeg for længe siden har udstukket for jer med mine 

gerninger og mit eksempel? Det er sandt, at der er et spor af ofre, men til sidst ligger "det forjættede land". 

Selv i denne tid vil jeg ikke blænde jer med den falske glans af menneskelig rigdom. Din Mester vil kun 

vise dig dydens pragt. "Mit rige er ikke af denne verden", sagde jeg til jer - af denne verden af 

forfængelighed, egoisme og løgne. For sandelig, siger jeg jer, jeg hersker i fuldkommenhed. 

61 Det sidste led i kæden, som vil blive dannet af de 144.000 markerede, vil modtage det 

guddommelige tegn på sin ånd i 1950. Fra dem vil der i nationerne komme budbringere, profeter, disciple, 

som med deres undervisning, deres bøn og deres eksempel vil bringe menneskeheden frøet til et nyt liv. 
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62 Dette ord, som du hører i øjeblikket, vil ophøre, og den lykke, du oplever i dag, mens du lytter, vil 

også være forbi. Hvis I stadig ønsker at nyde min tilstedeværelse åndeligt, som I gør nu, er det nok at 

fordybe jer og bede om min kærlighed. 

63 Tro ikke, fordi I ikke længere vil høre mig gennem disse stemmebærere, at jeg er fraværende, og I 

må ikke miste den ærefrygt og den forberedelse, I har i dag, når I hører mit ord. Vær opmærksom på, at 

jeg vil følge dig overalt, hvor du går, at jeg vil se på dit arbejde i mine vinmarker og rådføre mig med din 

samvittighed om hvert eneste skridt du tager. 

64 Jeg forbereder jer på dette, fordi jeg ved, at efter denne forberedelsestid vil falske stemmebærere 

rejse sig og proklamere, at Mesteren fortsætter med at give sit ord i denne form, og jeg vil have jer til at 

frigøre jer fra denne forvirring, som vil blive forårsaget af dem, der tror, at de er vågne, men i 

virkeligheden sover, og som, mens de tror, at de tjener mig, i virkeligheden tjener sig selv. 

65 Jeg forkynder jer, at den time, hvor denne forening slutter, vil være åbenbaringens time for dette 

folk, for hver enkelt af jer vil på det tidspunkt manifestere det, som han bærer af sæd i sit hjerte og af 

fremskridt i sin ånd. Derved vil den enkeltes tilbøjelighed blive synliggjort, hans forståelse, hans lydighed, 

hans åndeliggørelse. 

66 Jeg ved, at nogle vil vanhellige mine dekreter og af den grund standse deres udvikling og falde i 

vildfarelse og dermed standse fremskridtet i den mission, de har påbegyndt. Men efter nogen tid vil mindet 

om mit ord, min lære og mine profetier - hvor jeg advarede jer om alt det, der skulle ske - stige op igen fra 

ånden til bevidstheden og få dem til at vende tilbage til lydighedens vej, som har adskilt sig fra den. 

67 Det er der ingen, der siger på nuværende tidspunkt: "Herre, jeg vil ikke vende dig ryggen, jeg vil 

ikke være ulydig over for dig." - Lov ikke Mesteren noget, som mange af jer ikke vil holde. 

68 Se og bed, befri dit hjerte fra materialisme, rens det fra selviske interesser og lidenskaber. 

Undersøg min undervisning, så du ikke er ligeglad i denne time, og så du kan tage det næste skridt med 

modig retfærdighed. 

69 Jeg beder dig ikke om at aflægge løfter, jeg beder dig om at opfylde din mission. 

70 Bevar mit ord i dit hjertes hemmeligheder, så du i morgen ikke fornægter mig med dine gerninger 

eller dine ord og siger, at jeg ikke har gjort dig opmærksom på det, som du udmærket ved, at jeg har 

gentaget for dig utallige gange. 

71 Nogle siger dybt inde i deres hjerter: "Mester, vil vi være i stand til at fornægte dig, selv om du er 

kommet for at genoplive os til det sande liv?" 

72 Jeg siger jer, at I endnu ikke kan stole helt på jer selv, fordi jeres kærlighed og jeres tro endnu er 

lille. 

73 I må vedholdende studere Min lære, så jeres dyder udvikler sig, og når så prøvelsens time - som 

allerede nærmer sig - kommer, vil I have Mit Ord til stede og ikke et øjeblik fortvivle. 

74 Se, mine disciple, med hvor stor kærlighed jeg opfordrer jer til at forberede jer. Hvis du falder i 

morgen, vil du ikke kunne sige: Herren havde ikke givet os nogen indikationer om hans afrejse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 123  
1 Mit ord strømmer uudtømmeligt ud over dig. Jeg er Kristus, som boede blandt menneskene i den 

anden æra, og som kommer ned til jer igen for at vidne om sig selv og opfylde sit løfte og sit ord; dengang 

bekræftede jeg med mine gerninger den lov, som Faderen dikterede Moses, som ikke handlede efter sin 

egen eller menneskers vilje, men efter den Eviges vilje; derfor siger jeg jer, at hvis jeg ikke har ophævet 

det, som Moses talte, vil jeg heller ikke nu ophæve det, som jeg har lært jer i Jesus. 

2 Jeg er med jer, for det lovede jeg og meddelte det til mine disciple, da jeg ved en lejlighed var 

omgivet af dem, og de spurgte mig på denne måde: "Mester, du sagde, at du ville gå bort, men at du senere 

ville vende tilbage. Sig os, hvornår vil det ske?" Jeg så, at deres enkelhed og deres ønske om viden fik dem 

til at undersøge deres Herres hemmelige råd. Ikke desto mindre talte jeg kærligt til dem: "Sandelig, den 

dag er ikke langt borte, hvor jeg skal vende tilbage til menneskene", og jeg fik dem til at forstå, at mit 

nærvær da ville være i Ånden, og samtidig meddelte jeg dem de tegn, der ville annoncere mit næste 

komme. Disse tegn ville være krige, kaos og store lidelser på hele jorden. Men sandelig siger jeg jer, at det 

var netop sådan, midt i kaos, at jeg kom på denne tid. Her er jeg, I mennesker, med et budskab om lys og 

fred til jeres sjæl, hvorfra jeg nu vil lave en (åndelig) ark, som alle troende mennesker, der ønsker at redde 

sig selv, vil gå ind i, hvor menneskeheden kan finde tilflugt. Denne ark vil blive solidt etableret gennem 

troen, håbet og kærligheden hos dem, der følger mig, og den vil have en åndelig lighed med den ark, der 

blev betroet Noah, da naturens kræfter blev sluppet løs. 

3 I hvilken tid lever du? Tænk over det og vær opmærksom på, at jeg har givet jer min undervisning 

i tre tidsaldre. Den første var lovens, den anden kærlighedens, og den tredje, som er den nuværende, svarer 

til visdommen. 

4 En enkelt Ånd, som er min, har altid været med jer. Men hvis jeg har åbenbaret den i tre 

forskellige faser, så husk på, at de former, som jeg manifesterer mig i hele skabelsen, er uendelige og 

samtidig fuldkomne. 

5 I den første tid lærte I Faderen at kende som dommer og lovgiver. I den anden tid gjorde jeg "mit 

ord" til menneske i Jesus, og hans ord talte med guddommelig sandhed. Kristus er "Ordet", den samme, 

som sagde til menneskene: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen." Nu er I i den tredje tid, hvor jeg 

udgyder min visdom over jer. 

6 I opfyldelse af mit løfte er jeg kommet i ånd, på den symbolske "sky", som jeres sjæle danner, når 

de er løftet op til mig, og jeg bygger det sande tempel i menneskers hjerter. 

7 Når I hører Mig gennem disse stemmebærere, skal I ikke tro, at Min Ånd tager bolig i dette lille og 

urene legeme. Jeg har allerede fortalt jer, at det er jeres intellektorgan, som en stråle af mit lys falder ned 

på, som er guddommelig inspiration, som er visdom og kærlighed. 

8 Forstå underet af denne kommunikation og indse, at gennem disse uuddannede væseners 

forståelsesorganer og deres læber kommer ordet, som oplyser de uvidende og 

synderen, så han i hans hjerte opretter et hjem, der er Gud værdigt, og giver ham troens nøgle, som åbner 

porten til visdom. 

9 Med uendelig tålmodighed ventede jeg på det tidspunkt, hvor jeres sjæls udvikling ville gøre jer i 

stand til at forstå Min kommunikation gennem stemmebærerens sindets organ som forberedelse til den 

perfekte forening mellem Min Ånd og jeres Ånd. 

10 Dette er grunden til, at den der bærer stemmen udtaler Mit Ord uden at hans hjerne bliver træt eller 

hans hals bliver hæs. For det er mig, der bevæger disse læber for at lade mit kald nå ud til folket. Jeg 

inviterer dem til at hvile i skyggen af livets træ og spise frugten af evigt liv. 

11 Igen bærer Jeg Mit kors, for Jeg må gå Min vej blandt synder, vanæringer, utroskab, materialisme, 

hån og tvivl, hvis I tænker på, at Jeg giver Mig selv til kende gennem skabninger, der ikke altid forstår at 

rense deres sind og rense deres hjerter, og at Jeg på den anden side præsenterer Min manifestation og Mit 

ord for mennesker af enhver trosretning og indre tilstand. Men fortjenesten er netop at lade vandet springe 

fra disse klipper, som er menneskers tillid og kærlighed til hinanden. Det er derfor, jeg fortæller jer, at jeg 

går skridt for skridt gennem mængden og bærer mit kors på mine skuldre. 

12 Det er den tid, hvor sjælen vågner til nyt liv, ligesom et lille barn, der vågner grædende, men dets 

gråd bliver hurtigt dulmet af forældrenes vuggevise. 
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13 Hvad ville du gøre, hvis du kun havde livet i kroppen og døden med dig i sjælen? Hvilke 

gerninger, der er mig værdige, kan I udføre, og hvilket håb om udødelighed kan I så nære? Hvor mange 

"døde" har jeg ikke oprejst i denne tid, og hvor mange "blinde" har ikke set mit lys! 

14 Vågn helt op, bliv besiddere af mit lys, men ikke kun på grund af min kærlighed, men også 

gennem jeres indsats og jeres viljestyrke. Gennemtræng den undervisning, der taler til dig om evigheden; 

de er stråler af lys, som din sjæl har brug for. Mellem himmel og jord er der bånd, som synd og 

menneskelig ondskab ikke kan bryde. Et af disse bånd er mit åndelige bånd med jer. 

15 Mit kors er ikke tungt, men I skal altid være opmærksomme på, at ethvert åndeligt arbejde kræver 

et offer. Jeg vil være som en utrættelig pilgrim, der følger dine skridt overalt, indtil du kommer sikkert 

frem til det øjeblik, hvor du ankommer til det forjættede land. 

16 Jeg har ikke forblændet jer med guldets glitter eller med liturgiske ceremoniers pragt. 

17 Min kærlighed er den gave, jeg tilbyder dig, og mit ord er den bedste skat. Jeg tilbyder ydmygt din 

sjæl, hvad jeg har i vente til den, for "mit rige er ikke af denne verden". 

Verden." 

18 De mennesker, der lytter til mig, er i sandhed israelitter, men ikke i race, men i ånd, og jeg bliver 

ved med at sende dem til jorden, så de kan være som et kædeled mellem min ånd og menneskehedens ånd. 

19 Blandt dette åndelige folk er de 144.000, som er mærket eller markeret af mig, så de kan være det 

lys, der oplyser vejen for den store skare, ligesom Levis stamme gjorde i den første æra, da Israel gik 

gennem ørkenen. Din bod samtidig med din omvendelse har renset dig, og din ydmyghed har gjort dig 

værdig. Gå rent på denne måde gennem verden, og jeg forsikrer jer om, at jeres jordiske rejse er som en 

frugtbringende regn, så at mit frø kan spire i jeres medmenneskers hjerter. 

20 Stor bliver din Møje, for Menneskenes Hjerte er vansiret af Ondskab. Men intet vil overraske dig, 

for jeg har forberedt dig til kamp. 

21 I det øjeblik oversvømmede jeg jeres hjerter med kærlighed og fred, og derved følte I jer tilfredse 

og lykkelige. 

22 Jeg har ikke tilbudt jer materielt brød, og alligevel har I været i fællesskab med min Ånd. 

23 I dag, når I mindes den første æra, husker I, at i tider med knaphed fik folket manna, som var 

nærende mad, så folkemasserne ikke skulle gå til grunde. I dag nærer mit ord dig og støtter dig i 

besøgsdagene. Hvor ofte har du ikke haft lyst til at trække dig tilbage eller flygte, fordi du ikke havde 

tillid. Men jeg har fået jer til at føle mit nærvær midt i jeres livs ørken. 

24 Sandelig, siger jeg jer, jeg er altid med jer i alle og enhver af jeres prøvelser. 

25 Den, der har tro, om den så er så lille som et sennepsfrø, skal bevare den og lade den vokse. Salig 

er den sjæl, der har tro! Hvor mange er der ikke, der - fordi de ikke ved, at de bærer Mig i deres væsen - 

søger Mig uden at vide, hvordan de skal finde Mig. Hvor mange er der ikke, som - selv om de er oplyst af 

Mig - ikke opnår inspiration, fordi de ikke har åbnet deres hjerter til at nyde en så dyrebar gave. 

26 Israel, du er endnu en gang min budbringer. Jeg havde lovet at vende tilbage, og her er mit ord gået 

i opfyldelse. Jeg bebudede min tilbagevenden til jer blandt engle og på en sky. Men hvis I forstår at 

gennemskue og fortolke rigtigt, vil I snart vide, hvem englene er, som jeg talte til jer, og hvad det er for en 

sky, som jeg har annonceret. 

27 Elias forberedte jeres sind ved at sige til jer: "Vær forberedt, for Mesterens komme er nær, og 

sammen med ham vil I opleve mirakler, åndelige herligheder og betydningsfulde begivenheder i 

universet." Men kun en lille del af menneskeheden var i forventning om opfyldelsen af disse profetier og 

spekulerede på, om Herrens nærvær allerede var nært forestående, eftersom tegnene allerede var indtruffet. 

28 Da Min Ånd så var til stede for at åbenbare sig selv i den tredje æra, kaldte Jeg en efter en af jer for 

at bekræfte jeres tro på, at dette er tiden for Mit genkomst, og for at opfordre jer til at stræbe åndeligt opad, 

indtil I opnår åndelig forening med Mig. 

29 Men hvis jeres medmennesker dømmer jer forkert, fordi I hører mig og følger mig, hvis I bliver 

bagtalt, så frygt ikke. Luk dine ører for snakken og de meningsløse ord. Du skal ikke forvente at blive 

forstået i verden. Den eneste, der kan tilfredsstille din længsel efter visdom, fred og kærlighed, er Mig. 

Men for at opnå dette, må du overgive dig til mig, og jeg vil give dig fred og sundhed. 
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30 Bed mere med ånden end med kroppen, for for at opnå frelse er et øjebliks bøn eller en 

kærlighedsdag ikke nok, men der er brug for et liv med udholdenhed, tålmodighed, generøse gerninger og 

efterlevelse af mine bud. Derfor har jeg givet dig store evner og empati. 

31 Mit arbejde er som en frelsens ark, der inviterer alle til at komme ind. Enhver, der adlyder mine 

bud, skal ikke fortabes. Hvis I lader jer lede af mit ord, vil I blive frelst. 

32 Dette frø, som jeg har bragt til hjerterne, vil bære frugt og give næring til menneskeheden. Men jeg 

siger jer, at I skal holde ud, så de værker, der ikke er blomstret, kan blomstre. For alt, hvad der har sin 

oprindelse i kærlighed og tro, har tendens til at vokse. Tro, næstekærlighed og god vilje bærer mange 

gange frugt. 

33 Jeg ønsker, at de stærke skal hjælpe de svage, at de sunde skal give sundhed, at I skal dele frugten 

af jeres gaver med jeres brødre og søstre, og i denne opfyldelse skal I mærke, hvordan jeres sjæl udvikler 

sig, og hvor lykkelig den er, når den praktiserer velgørenhed. 

34 Når Mit Ord slutter gennem stemmebærerne, skal I, Mine arbejdere, tilbyde Mit Ord. Men hvor 

meget må I ikke forberede jer på at modtage Mine inspirationer! Den tid, som I har set langt væk, nærmer 

sig allerede. Derfor skal I ikke betragte mine ord som små, uanset hvor enkle og ydmyge de end måtte 

være. Hver af dem besidder guddommelig kraft og evnen til at trøste og helbrede mange hjerter. Denne 

kraft vil komme som et lysende lys for alle dem, der ikke har forstået meningen med tilværelsen og har 

forventet et resultat af deres kamp i livet, som de ikke fik, fordi jeg sendte dem ud for at arbejde til gavn 

for deres sjæl og ikke for deres kød. Mit enkle og ømme ord vil give dem fred og lade dem hvile. 

35 Bed for de nationer, der ikke har mit ord. Bed for de folk, der lider under krigens bitterhed; bed for 

dem, der ikke har noget hjem med åndelig fred - selv for de forsvarsløse kvinder, for de mænd, der 

nådesløst bliver trukket ind i krigen. Bed, det er en svær tid, I lever i, og kun jeres enhed vil redde jer. 

36 I er gået ind i de sidste tider, og efterhånden som de skrider frem, forstår menneskeheden, hvordan 

den guddommelige dom vejer tungt på den og får folk til at gå ind i en grundig undersøgelse af alle deres 

gerninger. Men dommen vil ikke ødelægge mennesket, tværtimod, den vil frelse det. Og så vil I alle 

komme til Mig rene og uden skyld som væsener, der har opfyldt den mission, der er blevet dem betroet. 

Kun kærlighedens praksis, som Min lære viser, vil give jer ret til det højeste gode, som er åndens fred. 

37 Til Maria, den kærlige Advokat, som våger over jer, har jeg sagt: Vent i tålmodighed, for folk vil 

snart gå vejen til fornyelse og vende deres tanker mod jer. 

38 I skarer, der kommer for at høre mit ord, lad jer ikke forvirre af den korruption, der hersker i denne 

verden. Når I ser, at menneskets ideal er menneskeligt storhedsvanvid, forfængelighed og fornøjelser, der 

smigrer sanserne, bør I i jeres hjerter vække en længsel efter åndelig ophøjelse. 

39 Jeg vil inspirere jer; med det formål har jeg valgt disse ydmyge steder, hvorfra jeg kalder jer, for at 

forberede jer som et frø, der - når det spirer på mine marker og formerer sig - vil lykkes med at modvirke 

den ondskab, der hersker på jorden. 

40 Den mission, jeg overdrager jer, er kærlighedens. Men I skal ikke betragte jer selv som de reneste 

på jorden, fordi I er blevet kaldt af mig. Husk, at du stadig er langt fra at være fri for synd. Men føl jer ikke 

mindre elsket på grund af det, for i mange tilfælde er mine mest ivrige disciple kommet frem blandt de 

største syndere. 

41 Til dem hører I, til hvem jeg nu siger: Kom skridt for skridt på kærlighedens vej, stol altid på mig, 

men lev altid på vagt, for når som helst kan kødets svagheder komme til syne i jeres væsen, og I må 

kæmpe med dem, indtil I har renset jeres kød og befriet jeres sjæl. 

42 Sandelig, siger jeg jer, efterhånden som I forandrer jer, vil jeg åbenbare jer mere og mere alle de 

åndelige gaver, som I har. Afvis derfor ikke de prøvelser, som jeg sender jer dag efter dag, for de er den 

mejsel, der former og glatter jeres sjæle. Indse, at efter en prøvelse vil I rejse jer igen med større fasthed 

og større tillid til mig og til jer selv. Hvad ville der ske med de soldater, der kæmper for en hvilken som 

helst sag, hvis de ikke først forberedte sig til kamp? Hvad ville der derfor ske med mine soldater, hvis de 

ikke kendte fristelsens faldgruber for at kunne afvise den? De ville være svage, de ville jamre ved den 

første vanskelighed og trække sig tilbage ved hvert eneste slag. 

43 Se, mine disciple, år 1950, hvor jeg ikke længere vil tale til jer som nu, er allerede nær. Derfor 

meddeler jeg jer, at de skarer, der vil lytte til mig i de sidste dage, vil være meget store, og derfor vil 

mange mennesker også komme til at kende dette budskab. 
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44 Man vil opleve i verden, at Kristus har været blandt menneskeheden på ny - ikke længere som 

menneske, men i ånd, og man vil forstå, at jeg har en ny form for at åbenbare mig selv i alle tider. 

45 Forstå: Hvis jeg dengang kom for at gøre mig fortjeneste for jeres frelse, vil det nu være de 

fortjenester, som I har erhvervet jer, der skal frelse jer, og gennem hvilke I skal frelse jeres 

medmennesker. Disciple, I, som har haft en Mester, der har undervist jer med så megen kærlighed - tror I, 

at Min offerdød som menneske var forgæves, og at også det udgydte blod var forgæves? Sandelig, siger 

jeg jer - Nej! For blodet fra Guds lam, som symboliserer den guddommelige kærlighed, er stadig frisk i 

enhver sjæls samvittighed. Dengang, da folkemængden førte Mig til Golgata, bar Jeg korset; i dag vil 

enhver, der elsker Mig og følger Mig i ydmyghed, bære det, og for ham vil Jeg være hans støtte på den 

smertefulde vej og sende ham skytsengle, der giver ham lys og åndelig styrke i dødens time. 

46 Hvis I tænker på, at jeg gjorde Mit nærvær mærkbart i Vesten og ikke i Østen i denne tid, da jeg 

lod jer høre Mit ord, så bliv ikke forvirret, for jeg søger ikke bestemte steder på jorden, men sjæle. 

47 Hvis du tror, at Mit Ord ikke er udsøgt, så forstå, at det er ydmyghedens og enkelhedens Lærer, der 

taler, og hvis du går til bunds i denne lære, vil du snart opdage sand visdom i den. 

48 I er endnu ikke forberedt og er endnu ikke nået til kampens højdepunkt, for den store dags arbejde 

begynder først ved udgangen af 1950, og I kan ikke vide, hvornår det slutter. De, der falder i kamp, vil 

høre min stemme, som vil sige til dem: Din sjæl er ikke faldet, du er steget åndeligt, og hvis du ikke har 

modtaget hæder på jorden for dit offer, så fortvivl ikke, for mit rige venter på dig, så du kan se, hvordan 

dine børn og disciple fortsætter dit arbejde. 

49 Dette folk vil blive bekæmpet af hedninge og farisæere for at stoppe dem, men de samme vil 

underkaste sig sandheden, retfærdigheden og kærligheden, som strømmer fra mine ord. Hold fast, elskede 

disciple, for når skarer ankommer til det forjættede lands porte, vil de åbne sig som et tegn på velkomst til 

Mit folk, som triumferende vil nå frem til evighedens tærskler. 

50 Hvor smuk er ikke den kamp, der venter mine soldater, hvor betydningsfuld og ædel er den ikke! 

51 I, mine lyttere, kan ikke kaste jer ud i denne kamp, fordi I stadig føler jer svage; men jeg vil vide, 

hvordan jeg blandt jer kan finde den sæd, der vil bringe det gode budskab til alle jordens folk. Frygt ikke, 

jeg beder jer ikke om noget umuligt, og jeg fører jer ikke til døden. Jeg vil ledsage hvert eneste skridt af 

den, der går sin vej i mit navn, og hvis hans tro er stor, vil han opdage uovervindelige kræfter i sin sjæl. 

Men den, der fornægter mig af frygt som Peter, eller tvivler på mig af mangel på tro som Thomas, vil være 

mere ulykkelig end den svageste, han vil føle sig klodset og trængende, han vil være nødt til at lukke sine 

læber og skjule sine hænder, fordi han har glemt, at han er fuld af gaver, og han vil endda benægte at have 

lyttet til mig. 

52 Du skal ikke føle dig bedre end nogen anden, fordi du har fået nåde til at høre mig på dette 

tidspunkt. Men I skal vide, at dette ord, som I har modtaget, er det tredje testamente, som jeg har 

testamenteret til jeres ånd, og at kun de to første dele af denne bog hidtil har været kendt i verden - den 

første del, som blev åbenbaret gennem Moses og profeterne, og den anden del, som jeg gav jer gennem 

Jesus. Men I har ikke haft den tredje del, som er den, som min Ånd har sendt jer i denne tid. 

53 Det er de tre testamenter, som tilsammen omfatter loven, kærligheden, visdommen og det evige 

liv. 

54 Jeg ser mange af jer længes efter fred og opløftelse og udtrykker et ønske om et liv med 

spiritualisering og kærlighed; dette ønske vil snart blive et råb om åndelig frigørelse i hele 

menneskeheden. 

55 Derfor, hver gang I hører Mig annoncere etableringen af et fredens rige i jeres verden, spørger I 

ivrigt: Hvornår vil disse profetier gå i opfyldelse, Mester? Hvornår vil alle mennesker endelig leve i moral 

og dyd? Hvornår vil vi se gensidig respekt mellem forældre og børn og mellem ægtefæller? Hvornår vil vi 

igen se uskyld hos børn, renhed hos jomfruer, retfærdighed hos mænd, ære hos ældre mennesker, 

retfærdighed hos dommere, storsind hos herskere, kort sagt: kærlighed blandt mennesker? 

56 Jeg velsigner dig, for du begynder at længes efter alt det gode, smukke og sande. Men jeg siger jer, 

at hvis I ønsker, at tiden indtil dette riges komme skal forkortes, må I våge, bede og kæmpe. Til denne 

kamp vil jeg udruste jer med krop og sjæl, for selv om jeg ikke er imod det, jeg har åbenbaret i andre tider, 

må jeg også sige jer, at jeg ikke er imod de love, der styrer naturen. Jeg bringer dig min kærlighed, så du 

kan opnå harmoni med alt det, der omgiver dig. 
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57 Forstå, at det, som Min Lov misbilliger, er det, som er unyttigt, laster, misbrug eller overdrivelser, 

hvad enten det er i det fysiske eller åndelige område. Derfor siger jeg altid til jer, at I skal fordybe jer i 

lovens kontemplation, så I ikke bliver ofre for fejltagelser, lidenskaber eller fanatisme. 

58 I er de stenhuggere, med hvem jeg bygger åndeliggørelsens tempel, det tempel, hvor jeg vil 

genopfriske mig selv, og hvor I vil modtage det evige livs brød. 

59 Opfyld mine love på jorden, og du vil ikke have nogen grund til at frygte din ankomst i det 

hinsides. Ligesom du så dagslyset, da du ankom, og ligesom du følte dine forældres tilstedeværelse på 

jorden, vil du også føle din Herres tilstedeværelse i den "dal", som venter på din tilbagevenden. Og når I er 

nået til mit skød, skal I høre min stemme sige til jer: "Mine elskede børn, her er jeres Fader. Se på mig, 

anerkend mig, elsk mig, og betragt derefter skabelsen, for jeg vil have, at I skal vide, at det, der er mit, 

også er jeres. 

60 Disciple, for at komme ind i Mit Rige må I gå gennem den åndelige stige, som er vejen, hvor I bor 

på et opholdssted i dag og et andet i morgen, indtil I når frem til de fuldkomne ånders opholdssted. Vær 

opmærksom på det, jeg fortalte jer i den anden æra: "I min Faders hus er der mange boliger." 

61 Bed derfor og forny jer selv, så lidelsen kan blive fjernet fra jer, og når I så er befriet for dens 

byrde, så hengiv jer til sjælens arbejde, som består i at stræbe efter en moralsk forbedring af jeres liv ved 

at gøre godt og så jeres medmenneskers vej med kærlighed. 

62 Salige er de, der ændrer deres veje af kærlighed til mig og for at være et godt eksempel for andre, 

for de vil vandre urokkeligt på den vej, jeg har beredt for dem. 

63 I, som ved, at Israel tidligere var fanget af andre nationer, og at jeg forbarmede mig over det og 

sendte det en befrier, er de samme, som nu fra bunden af jeres hjerte råber, at jeg skal redde jer fra den 

trældom, I lider under. Du beder mig frygteligt om at befri dig fra alt det, der forfølger, truer og plager dig. 

Til alt dette siger jeg jer det samme, som jeg engang sagde til jer: "Hvad skal den frygte, som er hos mig?" 

Afviger ikke fra mig, og du vil føle dig sikker til enhver tid og på ethvert sted. Hvis du er bange, er du 

enten ikke på den rette vej - og hvis du er det, er du blevet svag i din tro. 

64 I bør hellige jeres liv til at elske, tjene og gøre det gode, så alle jeres gerninger vil være rettet mod 

et ædelt mål - både i det menneskelige og åndelige område. 

65 Se ikke en fjende i nogen, se jeres brødre og søstre i alle mennesker, det er jeres mission. Hvis I 

holder ud i dette til det sidste, vil retfærdighed og kærlighed sejre på jorden, og det vil give jer den fred og 

tryghed, som I længes så meget efter. 

66 Tror I, at jeg mangler medfølelse, eller at jeg ikke føler jeres trængsler? Hvorfra får du den idé, at 

jeg ophøjer nogle og nedgør andre? 

67 Livet er en kamp, men kald aldrig dine medmennesker for fjender, og bed mig under ingen 

omstændigheder om at lade min retfærdighed gå ud over dine undertrykkere. Bed for alle, og jeres bøn vil 

være lys og fred, som vil sprede sig minut for minut over jorden. 

68 Tag det eksempel, som Israels folk satte ved deres gennemtrængning af ørkenen, i sin åndelige 

betydning, så det kan blive praktiseret af mit nye folk på denne tid og senere efterlignes af hele 

menneskeheden. Selv om Israels folk havde øjeblikke med svaghed, sejrede deres tro og udholdenhed til 

sidst og fik dem til at indtage det land, som de drømte om. 

69 Dens lange vandringer i jagten på et liv i frihed, kærlighed og fred var en konstant kamp mod 

livets modgang og omskifteligheder. Disse mennesker oplevede sult, tørst, forfølgelse og forfølgelse fra de 

fjender, der omgav dem, og de måtte kæmpe mod alt for at forsvare deres liv. De måtte kæmpe mod andre 

folkeslag, som stod i vejen for dem og forhindrede dem i at nå frem til det land, som var deres ideal. 

70 Disse kampe, denne kamp mod modgang, ligner dem, du står over for i dag for at opnå dit ideal 

om frigørelse, opadgående udvikling og fred for sjælen. Men I har endnu ikke forenet jeres kræfter, som 

Israel gjorde dengang, for at nå det mål, I længes efter, for mange mangler stadig forståelse for den opgave 

i det arbejde, der er betroet jer, som er at kæmpe med iver og uden ophør, indtil målet er nået. 

71 Stræb nu efter "det forjættede land" i evigheden; der vil du finde den fred, som du har kæmpet for 

på dit livs lange vej. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 124  
1 Folk, Israel, arvtager af mit ord, jeg forbereder dig til at blive menneskehedens trøst. Opsøg de 

åndeligt fattige, de syge, de trætte og de fysisk og åndeligt trængende, og giv dem af dette åndelige brød, 

som giver styrke og sundhed. 

2 I denne nådens tid vil jeg udgyde Min Ånd over jer, så I i morgen kan vidne om Mig og sprede 

ordet om, at Jeg manifesterer Mig selv som Mester, som Fader og som Dommer, så at Mine børn kan finde 

Mig i den form, som de ønsker at søge Mig, for i Mig er alle former for manifestationer af kærlighed. 

3 Elias, som er vejviseren, henter de fortabte får for at bringe dem til mig. Hans stridende Ånd 

inspirerer dig til at tale med perfektion og hjælpe ham i hans velsignede mission med at befri sjæle fra den 

forvirring, der hersker i denne tid. 

4 Kun til jer, folk, er denne viden - Elias' store mission, hans egenskaber og hans fuldkommenhed - 

blevet åbenbaret. Han vil lede menneskeheden og føre den til mig. Men jeg siger jer også, at I ikke skal 

glemme Maria. Tag din tilflugt til hende, som er guddommelig barmhjertighed og godhed. Alle 

fuldkommenheder og skønheder har været evigt i hendes ånd, og jeg har betroet menneskeheden til hende 

som en datter, som hun altid har våget over. Løft jer op til hende i jeres trængsler, føl hendes fred og 

kærlighed. De øjne, der har opnået evnen til at se de åndelige sfærer fra jorden, ser hende stige ned fra 

fuldkommenhed til jeres verden fuld af nåde, og de hjerter, der er blevet følsomme gennem Mit Ord, føler 

hendes tilstedeværelse. 

5 Du har alle disse nådegaver. Du har håndgribelige beviser, så du ikke tvivler et øjeblik. Din ånd 

føler, at den nåde, den har modtaget, er så stor, at den ønsker, at hele verden skal høre mit ord, og at alle 

sjæle skal blive oplyst. Men jeg siger til jer: I kan arbejde til gavn for menneskeheden, for det har jeg givet 

jer store gaver. Min visdoms sol oplyser alle mennesker i øjeblikket, Min retfærdighed fuld af kærlighed 

får alle menneskers sjæle til at lægge mærke til den. 

6 Verden spørger, hvorfor der er så megen katastrofe, hvorfor synden formerer sig, og der er ingen 

menneskelig hånd til at stoppe den. Så tror de, at kun en højere magt, kun den himmelske Fader kan 

hjælpe menneskeheden med at vende tilbage til balance og fornuft. 

7 I, mine disciple, skal give dem svaret. Introducer dem til Min kærlighedslære, som kan genoprette 

freden for alle disse skabninger og tilbyde dem en ny horisont, et nyt liv, ved at følge Mine love. 

8 Skab en verden af fred og forståelse i jeres familiers skød, lev og udvikl jer i den. Lad dine værker 

tale om mig. Undervis ikke, før tiden er kommet, hvor du er rustet; fortæl derefter dem, der hører dig, hvor 

meget fred du har fundet i at elske dine medmennesker, hvor lykkeligt det er at elske din Gud, og åbenbar 

alle dine erfaringer. 

9 Din mission, Israel, er at tjene dine medmennesker. Hvem af jer er klar til at bringe et budskab om 

fred til andre nationer? Det er allerede dem, der er bestemt til at modtage de gode nyheder. De lidelser, de 

har været igennem, har nået jer, og jeres inderlige bøn har lettet mange sorger og bragt dem fred og håb. I 

disse nationer er der i overensstemmelse med Min Vilje dukket pionerer op, som taler om åndeliggørelse 

og forbereder hjerterne på mit kommende værk, som de endnu ikke kender. I alle folkeslag skal mit ord 

blive kendt i alle nationer. Hvis menneskeheden hørte Mig, kunne den nære sig af en eneste af Mine 

lærdomme, for i dem spreder Jeg Min Guddommelige Essens, og Mit nærvær kan virkelig mærkes i alle 

Mine manifestationer. 

10 Jeg har fyldt jeres hjerters tomhed med Min kærlighed, Jeg har vækket store åndelige idealer i jer, 

som styrker jer, og jeres tro har sejret. De prøvelser, der plejede at tynge jeres hjerter, virker nu små for 

jer, og I er tilfredse og glade, fordi I har fundet Mig. 

11 Folk dømmer jer og sætter deres håb til jer, og selv når de tvivler, anerkender deres ånd 

indvendigt, at I er mine udvalgte. Jeres mission er stor, derfor skal I altid bede og våge for at vise 

opmærksomhed på det sted, hvor jeg har placeret jer som mine disciple. 

12 Jeg taler i øjeblikket til disciplene i den tredje æra, som jeg lærer at søge den åndelige essens, der 

er indeholdt i dette ord; for den, der opdager dets betydning, vil være i stand til at forstå det guddommelige 

sprog. Kærlighed og sandhed finder ingen menneskelige udtryk, der er i stand til at udtrykke dem i al deres 

renhed. Derfor må du søge dem i et sprog, der ligger uden for det menneskelige ord. I er de disciple, der 

begynder at forstå, hvad sand kærlighed er. Du skal ikke stoppe op for at vurdere, om et bestemt ord er 
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blevet udtalt godt eller dårligt af den, der bærer stemmen. Sådanne ydre bagateller bør ikke være en 

hindring for dine studier. Det er fejl, som er særegne for uuddannede og simple mennesker. Jeg er kommet 

fra kærlighedens og barmhjertighedens rige til en verden, hvor kærlighed er noget fremmed, og jeg har 

begyndt min undervisning gennem et ukendt, simpelt folk, der lever ubemærket blandt menneskeheden; 

men dette folk har lyttet til mig, og mere end det, de har troet mig. 

13 Hvis jeg havde givet mit ord til alle nationer, ville flertallet have afvist det, fordi materialismens 

forfængelighed og menneskets falske storhed ikke ville have accepteret en lære, der taler om 

åndeliggørelse, om ydmyghed og broderskab. Verden er endnu ikke parat til at forstå kærlighed, og derfor 

ville ikke alle have været modtagelige for Min tilstedeværelse i denne form. 

14 Ligesom Kristus dengang søgte hulheden i en klippe for at blive født som menneske, så har jeg i 

dag opdaget dette hjørne af jorden, som var klar til at høre mig, og som ligner grotten og krybben, der tog 

imod Guds søn den velsignede nat. 

15 Her har jeg forberedt jer i stilhed; herefter vil den dag komme, hvor I skal gå ud for at forberede 

vejene, så Mit Ord kan nå ud til alle hjerter. Til den tid vil verden blive renset af lidelser, og mit ord vil 

ikke længere fremstå som et fremmedsprog, men som noget, hjertet og ånden let kan forstå og føle. Jeg 

giver dig bogen, der taler om sandhed og kærlighed, så du kan bringe den til hele menneskeheden. 

16 Der er ingen mennesker på jorden, som jeg kan fortælle dig, at du ikke behøver at tage af sted, 

fordi de ikke har brug for denne åbenbaring. Hvilken nation kan hævde, at den virkelig er kristen - ikke 

kun af navn, men også på grund af sin kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse? Hvilken nation kan bevise 

sin åndelighed? I hvilken del af verden elsker de hinanden? Hvor følger folk faktisk Kristi lære? 

17 Sandelig, siger jeg jer, I har min lov skrevet i bøger, nogle gange i jeres sind, men jeg ser den ikke 

realiseret i jeres liv. Sig ikke til mig, at dette ikke er sandt, for jeg har prøvet jer på grund af det, og da 

timen kom til at tilgive, vidste I ikke, hvordan I skulle tilgive krænkelsen, men hævnede den i stedet. Når 

en nødlidende hånd bankede på jeres dør, tilbød I ikke kærligt hjælp, og når det var nødvendigt at ofre jer 

selv for at redde nogen, ofrede I hellere jeres medmennesker for at redde jeres liv og de goder, I har. Det er 

derfor, jeg fortæller jer, at menneskeheden kun opbevarer mit ord i støvede bøger. 

18 Hvis Mit Ord virker meget ydmygt på dig, siger Jeg dig igen: Det er kun den ydre form for udtryk. 

Gå ud over alle menneskelige begreber, og du vil høre Faderens stemme i uendeligheden, som taler et 

himmelsk sprog, der ikke vil være fremmed for din ånd, men velkendt, da det har sin oprindelse i Gud. 

19 Er du klar over den opgave og det ansvar, du påtager dig i øjeblikket? 

20 Lad ingen finde min undervisning fremmedgørende eller hans kors belastende, for sandelig siger 

jeg jer, at det liv, I fører i verden, er sværere og mere trykkende. Mit kærlighedskors er det mildeste af alle 

åg. 

21 Tænk på, at din ånd har fulgt mig gennem tre tidsaldre af åndelig udvikling, og du har stadig ikke 

nået det endelige mål på stien. I har fulgt mig frivilligt, for jeg har aldrig tvunget nogen til at gøre det. 

22 Da din bekendelse opstod fra dybet af dit væsen, hvor du sagde til Mig: "Mester, du er min Herre", 

var det din tros stemme, der talte, og siden dette øjeblik af indre oplysning har du fulgt Mit spor, trin for 

trin, idet du nogle gange faldt og så igen rejste dig for at følge Mig. Hvor glad er ikke den ånd, der føler 

byrden af sit kærlighedskors på sig. Kun den, der ikke tager det på sig med kærlighed, vil vise sig utilfreds 

og bekymret i sit livs sidste øjeblik, og i sin urimelighed vil han undertiden bespotte sin Herre og dermed 

gøre som røveren, der blev korsfæstet på Golgatha til venstre for mig. Dette jordiske liv er kun en 

forberedelse, en fase for at nå det sande liv. 

23 Min doktrin er den lov, der lærer dig at leve i harmoni med det åndelige og med naturen. På trods 

af det lys, der skinner i dit sind og viser dig den sikre og rette vej, fælder du nogle gange tårer, fordi du af 

og til afviger fra loven, og så dømmer og straffer din samvittighed dig. Hver gang du udfordrer naturen og 

overtræder dens love, hjemsøger hun dig straks. Men du ville være uretfærdig, hvis du sagde, at hun har 

taget hævn, for jeg er i naturen som i alting. Hvis du ville falde ned i en afgrund, hvordan kunne du så 

undgå smerten ved faldet? 

24 Mærk, hvordan du åndeligt set krydser en enorm ørken; bag den ligger en bolig med fred, 

fuldkommenhed og lys, som er lovet til din ånd. Tænk på den fjerne, syndige by i din baghave, hvor langt 

væk den er. I dag er I fri af lænker, for endelig har I frigjort jer fra lidenskabernes slaveri. De afguder, som 

I bøjede jer for, blev langt bagefter jer, ufølsomme og døde. Senere vil de blive væltet ned fra deres 
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piedestaler af andre, som vil komme efter dig. Men hvis dine fjender forfølger dig, vil et frelsende hav 

blokere deres vej, så du kan nå sikkert frem til slutningen af din livsrejse. 

25 Hvem ville ønske at vende om? Så fremad, i horisonten skinner håbets lys allerede. Bag dig ligger 

skuffelsens mørke. 

26 Gå modigt ud, mit folk! Ørkenen er tør og varm, men der falder manna på dig, og vand springer fra 

dens klipper. Vågn og bed, for selv i ørkenen vil fristelser forfølge jer. Ve den, som ikke våger og beder! 

Ve den, der er svag i sine beslutninger om fornyelse! 

27 Som soldater skal I krydse de store afstande og ødemarker. Jeg har allerede gjort jer bekendt med 

jeres våben. Kampen vil bryde ud, og så skal I måle jeres styrke mod dem, der forsøger at stoppe og 

ødelægge jer. Hvordan vil du overleve i den kamp? Ved ikke at miste troen, ved at gå gennem mørket og 

forvirringen uden at slukke dit lys, og ved at nå slutningen af ørkenen med et hjerte uden fornærmelser, 

vrede eller had, og ved at elske og tilgive dine fjender. Du vil så opleve, at din ånd blev enormt meget 

stærkere i kampen, fordi den hverken måtte stå stille eller trække sig tilbage, idet den gjorde brug af alle 

sine kendte kræfter og evner og søgte efter ukendte eller slumrende åndelige gaver i sig selv. 

28 Vær ydmyg over for din Herre, og du vil blive stor i ånden. Svækkes ikke over for verdens og 

kødets fristelser. Mennesker vil sige til jer: Mens Jesus gør jer til "sidste" og ydmyge, vil de selv gøre jer 

til "første" og store på jorden; men tro ikke på dem. 

29 Jeg er også i stand til at give kroner, troner og scepter i verden, som jeg gjorde det for David og 

Salomon, da de kendte deres Herre; men jeg lod dem føle min retfærdighed, da de forrådte mig og lod dem 

fratage sig selv gaven af magt, inspiration og visdom. 

30 I dag tilbyder jeg jer ikke kongeriger i denne verden, men jeg har frataget jer jordiske ejendele, så I 

kan følge mig med større frihed. Det rige, som jeg tilbyder dig, er hinsides al menneskehed. Den, der får 

held til at komme ind i dette rige, vil aldrig forlade det igen. 

31 Se, hvad folk og herskere på jorden er. Hvor kort er deres herlighed og deres regeringstid. I dag er 

de opløftet af deres folk, og i morgen skubber de dem ned fra deres troner. Lad ingen søge sin trone i dette 

liv, for ved at tænke på at komme videre vil han stoppe sin kurs, og jeres skæbne er at komme videre uden 

at stoppe, indtil I når portene til Mit Rige. 

32 Hvis I ved udgangen af 1950 ikke længere hører Mit Ord, så ophører I ikke med at være Mine 

disciple, for Min inspiration vil fortsat nå jeres ånd og jeres sind for at få jer til at forstå alt det, I har 

modtaget i Mit Ord. 

33 Kun den sidste del af bogen mangler, nemlig det syvende kapitel, som stadig er forseglet. Når dette 

segl er åbnet, vil I modtage den sidste lektion fra ånd til ånd. 

34 Min retfærdighed bringer klogt menneskeheden lidt efter lidt tættere på den store åbenbaring. Livet 

som mester lærer og korrigerer uophørligt, prøvelserne lader deres åndelige stemme nå mennesket gennem 

samvittigheden. 

35 For at verden endelig kunne få held til at kommunikere med mig fra ånd til ånd, måtte jeg nærme 

mig jer i denne form på forhånd og forberede jer på det skridt, som folk måtte tage på deres udviklingsvej. 

Mit ord, der tales på dette tidspunkt - ved hjælp af stemmebærerne - vil tjene til at befri jer fra faldgruber, 

fra tvivl eller fejltagelser på jeres vej. I den vil du opdage klarheden i Min instruktion. 

36 Jeg beder jer, folk, om at forkynde mit løfte om, at jeg vil forbinde mig med folk fra ånd til ånd. 

Jeg ønsker, at I også giver dette lys videre til jeres børn, så de også kan oplyse deres vej med håbets lys. 

37 Hvis I sover, hvis I glemmer at våge og bede, hvis Mit løfte går i opfyldelse, og Min Ånd kalder 

jer, så vil I igen blive plaget af forvirring og tvivl, som folk altid har haft, når Jeg vendte tilbage til dem, 

fordi de ikke vidste, at de skulle forvente Mig. 

38 Jeg ønsker, at I, fra det øjeblik jeg tier om Mit Ord, dedikerer jer til at studere det og til åndelige 

øvelser, som vil give jer den nødvendige udvikling til at nå frem til at forbinde jer direkte med Min Ånd. I 

denne indre, intime, åndelige udvikling vil du modtage de smukkeste frugter af inspiration, åbenbaring, 

åndeligt ansigt og styrke. Så vil dette folk være på nippet til at se mit løfte blive indfriet, når det sidste segl 

bliver løst, og det afslører sit indhold for verden. 

39 Når du ikke længere har Min manifestation, må du ikke have lyst til at erstatte den med falske 

efterligninger eller ydre former for tilbedelse, for så ville du synke ned i sløvhed, i rutine, og du ville ikke 

være i stand til at høre Min guddommelige stemme, når den kommer for at oplyse din ånd. 
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40 Jeg ønsker ikke, at det kun skal være et vagt forvarsel, som får folk til at forvente Min 

tilstedeværelse i ånden. Jeg ønsker, at det skal være en vished, en fuld overbevisning om, at mit rige vil 

komme til mennesker på denne måde. 

41 I den anden æra annoncerede jeg min tilbagevenden, men det var ikke vagt, men i klar form. Ikke 

desto mindre blev folkene trætte af at vente og glemte til sidst mit løfte. 

42 Jeg lod alle de tegn, der skulle annoncere min genkomst, vise sig, men også de forblev ubemærket 

af mennesker, fordi de sov åndeligt, var afhængige af verden og stagnerede i deres religioner. 

43 Jeg ønsker ikke, at du skal falde i vildfarelse igen. Lyt til mit ord, som fortæller dig den måde, 

hvorpå jeg vil kommunikere med folk fra ånd til ånd. 

44 Forvis al materialisme fra jeres hjerter, så I kan vente på dette fællesskab i den højeste form, I kan 

forestille jer, og så I hverken lider skuffelse eller forvirring over for virkeligheden. 

45 Da Messias blev lovet til Israels folk i den første æra, forventede folket, at han skulle være en 

mægtig konge på jorden, men da de fik ham for øjnene, kunne de ikke genkende ham. 

46 Mens jeg var i verden, annoncerede jeg min tilbagevenden til menneskene og gav dem at forstå, at 

den ville være åndelig. Men i dag, siden jeg sendte jer min lysstråle, som blev et ord i mine 

stemmebæreres sind, har mange troende på mig fornægtet mig, fordi de havde glemt, at jeg ville vende 

tilbage, eller fordi de tror, at når jeg vender tilbage til verden, vil det være i den samme form, som jeg 

engang kom i, dvs. som et menneske. 

47 Jeg taler om dette nu, så I kan forberede jeres medmennesker og jeres børn til at våge, og når timen 

kommer, og den guddommelige stemme søger jer for at blive hørt, vil mænd og nationer blive fundet 

bedende; for deres glæde vil være uendelig, og de åbenbaringer, de modtager, vil være uforlignelige. 

48 Den nuværende tid skal være fortjenestens tid, folkens. Patriarkerne har allerede givet jer lærdom 

og eksempler, og profeterne har allerede meddelt jer mine budskaber. I har allerede haft Kristus iblandt 

jer, som gav jer alt for jeres frelse, og senere var det apostle og budbringere, som bragte jer lyset. 

49 Nu er det din tur til at tage det kors op, som du plejede at overlade til andre. Nu må du leve 

gennem din egen lidenskab, så du kan nå din sjæls højeste anseelse. Din opgave er at sprede lys og fred 

blandt dine medmennesker som en frugtbar og styrkende dug. Du må ikke læne dig tilbage for at sove. 

Ønsker du, at de krige, der hærger i Øst (Europa), skal sprede sig til Vest (Amerika)? Ønsker I at se jeres 

fædrene jord plettet af jeres fædres, børns eller ægtemænds blod, og at kvinderne tager fat i 

arbejdsredskaberne for at skaffe det daglige brød? Vil du vente, indtil vejene bliver til bitterhedens veje? 

50 Husk: Mens menneskeheden lider og bløder ihjel, må du ikke arrangere festligheder eller være 

ligeglad. I bør bære jeres naboers smerte i jeres hjerter, sende jeres bønner og tanker ud som et konstant 

budskab om kærlighed og fred og bede om nåde for jeres lidende medmennesker. 

51 Jeg kan se, at I ønsker fred, folkens, men I kæmper ikke for den. I ønsker, at jeg skal tilgive jer, 

men uden at I først har tilgivet hinanden. Jeg lærer jer at elske hinanden, selv om I ikke kender hinanden, 

og at føle jeres næstes smerte, selv om I ikke ser ham, fordi han er langt væk. Du er ikke alene i din kamp, 

jeg er med dig, jeg, som kom på dette tidspunkt "på skyen" for at give dig støtte og kærlighed i den ørken, 

du er ved at krydse. 

52 Jeg har forberedt alt i dette hjørne af jorden, så du kan udføre din opgave. Et nyt land, der flyder 

med mælk og honning, en strålende himmel, en jomfruelig jord, frugtbar og produktiv, fyldt med 

vidundere og skønheder. Alt blev forberedt, så din kamp for livet og dine jordiske pligter ikke skulle 

overvælde dig og give tid og styrke til din ånd til at huske din himmelske Fader og til at være nyttig for din 

næste og elske ham. Men da I ikke vidste, hvordan I skulle bede for at opnå jeres åndelige udvikling opad, 

passede I ikke på det, I ejede i verden, og det skete, at når I gik gennem jeres land, følte I jer som 

fremmede, og når I så på jeres arv, havde I ingen ret til den. Nu må I opfylde jeres åndelige skæbne, selv 

om I til tider bærer bitterhed og endog elendighed i jeres sjæle. Derfor giver jeg jer styrke i mit ord, så I 

ikke bliver trætte i jeres kamp og ved, at I stadig kan opleve retfærdighedens tid. 

53 Når den åndelige kamp er stor, så giv hinanden varme og opmuntring; det er det sammenhold, jeg 

beder jer om. Du ved gennem mig, at der på din vej vil opstå dem, der vil bekæmpe dig. 1950 nærmer sig 

allerede, og jeg siger jer: Salige er de, der bruger mit ord, for min afgang vil ikke såre deres hjerter. 
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54 Ingen er en profet i sit eget land. Dine slægtninge har fået dig til at bløde og græde med deres tvivl 

og hån. Men hold ud og vær som Jesus, vær som profeterne og apostlene, der i stedet for at græde gik til 

andre områder og andre nationer for at forkynde sandheden, hvor de fandt tro. 

55 Efter 1950 vil der være nogle blandt jer, som vil rejse til andre provinser og også til andre nationer, 

hvor de vil finde mere forståelse, og der vil deres sår lukke sig. 

56 Når mit ord vil ophøre, vil mine profetier gå i opfyldelse den ene efter den anden. Så vil de vantro 

omvende omvende sig og finde tro. 

57 Fortolk mit ord korrekt, opfyld mine ordrer, fortsæt jeres arbejde med fornyelse, foren jer i 

sandhed, og jeg siger jer, at der vil være fred i dette land. I vil nyde den rigelige og gode smag af dens 

frugter, og udlændinge vil se den som et fyrtårn, et bolværk for retfærdighed og en fredens havn. 

58 Forvis enhver unyttig illusion, enhver falsk afgud fra dit syn, rens dine veje og bed for fred i 

nationerne. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 125  
1 Se, her er jeg i jeres verden og taler til jer gennem jeres samvittighed, for jeg er jeres dommer. Jeg 

har betroet jer alle en opgave, og i dag kommer jeg for at spørge jer, hvad I har gjort med den. 

2 Jeg er ikke kommet i hemmelighed i denne tid. Siden de første gange er Min åndelige 

manifestation blevet annonceret. Derfor skal du ikke blive overrasket. 

3 Hvorfor var der så ingen, der blev vågen og ventede på mit komme? Hvem gjorde sit hjem rent, så 

jeg kunne komme ind i det? Hvem vaskede sine hænder for at dele brødet på bordet? Hvis hjerte var fyldt 

med kærlighed til at modtage mig? Ingen. Alligevel er jeg her og opfylder mit løfte blandt jer. 

4 Når jeg viser dig, at du skal holde et løfte, så forstå, at det kun er rigtigt, at du tager mig som dit 

eksempel i dette og opfylder din opgave. Elskede folk, når I hører Mig bebrejde jer, så husk på, at I ikke 

har haft fred - selv om I har fået mandat til at bede for verdens fred - og derfor har I spurgt Mig: "Herre, 

hvorfor kommer der ikke fred til folkene, selv om jeg våger og beder?" Men jeg siger til jer: Fordi det ikke 

er nok at bede, men det er også nødvendigt med fortjenstfulde gerninger. 

5 Profeterne har allerede givet deres blod for at forkynde sandheden for jer. Jeg var allerede på 

jorden som menneske for at leve en fuldkommen lidenskab blandt jer. Apostlene og martyrerne gav også 

deres liv for kærligheden til menneskeheden. Nu er det tid for jer at tage jeres kors op og opfylde jeres 

mission, så I kan opleve fredens komme. 

6 Folk, åbn jeres hjerte og vågn op fra den dybe søvn, der har overhalet jer. Kæmp og tvivl ikke, for 

hvis I tror, at den ørken, som I skal igennem, er uendelig, så siger jeg jer, at midt i den, når solen brænder 

mest på jeres ansigter, vil der dukke en sky op, hvis tilstedeværelse vil få jeres hjerter til at føle, at jeg er 

helt tæt på jer. 

7 Du fortæller mig fra bunden af dit hjerte, at du ikke er værdig til min nåde eller min fred. Men 

hvorfor er du ikke værdig? Jeg har stillet hele naturen til jeres rådighed, så I bedre kan tjene Mig, jeg har 

overøst jer med gaver og velsignelser, så jeres liv bliver mere behageligt, og en hymne af kærlighed til 

Mig kan stige op fra jeres hjerter. 

8 I dag var jeg nødt til at sige til Dem: Gør Deres liv enkelt, så De har tid til at tænke på Deres 

medmennesker. Kun på denne måde kan du give din sjæl mulighed for at frigøre sig fra den materialisme, 

der omgiver den, og for at opfylde opgaven med at elske og tjene sin Herre i sin næste. 

9 Kæmp, mine børn, for fredens og broderskabets sag, men tro ikke, at sejren er nær, den er stadig 

langt væk. Vær ikke selvsikker, for fjenderne ligger på lur efter dig, og selv om de ikke har nogen åndelig 

magt, anser du dem for stærke og uovervindelige. 

10 Hvorfor dømmer jeg jer, folkens? - Fordi jeg ikke ønsker, at der skal være hemmelige 

overtrædelser og fejltagelser i jeres hjerter, for jeg vil føre jer til dem, der skal modtage mit budskab fra 

jer, og jeg ønsker ikke, at de skal finde fejl hos jer, for på den måde ville I ikke gøre jeres Mester ære. 

11 Hvad ville der blive af jer, hvis jeg skjulte jeres ufuldkommenheder for jer? Ville du forbedre din 

livsstil, hvis dine overtrædelser ikke havde nogen smertefulde konsekvenser? 

12 Se, hvor meget lidelse der er blandt mennesker. Dette er frugten af deres såning. Jeg taler til dem 

gennem deres samvittighed for at få dem til at omvende sig og ændre sig. Men deres hjerter er blevet døve 

for min stemme. 

13 I mænd, der styrer jeres folks skæbner: Er I ikke trætte af blod og (ødelagte) menneskeliv? Hører 

du ikke samvittighedens eller fornuftens stemme? I er stolte og hovmodige, men min retfærdighed vil 

nedbryde jeres hovmod. 

14 I er arrogante, fordi I med jeres videnskab har bygget det nye Babelstårn, hvorfra I udfordrer Min 

magt ved at fortælle nationerne, at jeres viden overgår de guddommelige åbenbaringer. Dermed har I trådt 

Faderens lov under fode og har forfalsket Jesu ord, fordi I frygter, at sandheden skal blive kendt, og at I 

derved vil miste verdens herlighed og magt. 

15 Jeg har tilladt jeres tårn at vokse højere og jeres videnskab at vokse, men jeg beder jer: Hvem har 

givet dig ret til at bestemme over din næstes liv? Hvem har tilladt dig at udgyde deres blod? Og endelig, 

hvem kan gribe ind i sine egne brødre og søsters skæbne uden at overtræde loven? 

16 Menneskeheden, lysets datter, åbn dine øjne, indse, at du allerede lever i åndens tidsalder! 
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17 Hvorfor har du glemt min og ønsket at måle din magt med min? Jeg siger jer, at jeg vil lægge mit 

scepter i hans hånd den dag, hvor en lærd med sin videnskab skaber et væsen, der ligner jer, og giver det 

en ånd og en samvittighed. Men din høst vil være anderledes i øjeblikket. 

18 På lig og murbrokker vil videnskaben bygge sit rige, som vil være meget kortvarigt, så derefter vil 

retfærdighedens, fredens og kærlighedens rige blive etableret. Jeg vil komme og søge dem, der er faldet i 

kamp, dem, der har mistet vejen, dem, der er blevet vist en anden vej. Jeg vil søge dem for at oprejse dem 

til det sande liv, uanset hvem de er, og jeg vil trykke mit kærlighedskys på den rene pande såvel som på 

den plettede pande. 

19 Faderen taler til dig, han, som ikke har nogen at bøje sig for i bøn. Men sandelig, siger jeg jer, hvis 

der var nogen større end mig, ville jeg bøje mig for ham, for ydmyghed bor i min ånd. Se, hvordan I, selv 

om I er mine små skabninger, får Mig til at komme ned for at tale til jer, lytte til jer og trøste jer, i stedet 

for at I kæmper for at stige op til Mig. 

20 Mit hemmelige kammer har åbnet sig for dig, og tiden nærmer sig, hvor du vil elske sandheden og 

flygte fra det fiktive og tomme liv, du har skabt. Den materialistiske epokes pragt vil snart opleve sin 

nedgang og gå ind i sin sidste fase. I dag forstår I kun lidt af det, jeg siger til jer, men snart vil alle forstå 

det. 

21 Hvordan skulle jeres liv ikke være domineret af det materielle, når I selv kun forstår det 

guddommelige gennem det materielle og kun tror på det, I opfatter gennem jeres sanser? 

22 De, der hævder at kende Mig, har repræsenteret Mig dårligt på jorden, og det er grunden til, at 

mange har vendt Mig ryggen. Dem, der kalder sig ateister, vil jeg ikke stille til regnskab, fordi de har 

forvist mig fra deres hjerter, men dem, der fordrejede sandheden og præsenterede en Gud, som mange ikke 

kunne acceptere. 

23 Alt, hvad der er retfærdigt, sundt og godt, indeholder den sandhed, som jeg til enhver tid har 

forkyndt. 

24 Timen er kommet for jer til at elske sandheden igen, det vil sige, at I skal erkende, hvad der er 

retfærdigt og godt. Eftersom du er født af mig, må du nå det høje, det evige og det rene. 

25 Jeg har ikke fængslet nogen, jeg har ikke tvunget nogen til at forlade den vej, han har valgt. Jeg har 

tilladt dem, der ønskede at udforske, og dem, der ønskede at more sig, har jeg tilladt; men for dem alle har 

jeg sat min lov, den eneste lov, foran dem, for at de ikke skal afvige fra stien. 

26 Det, der vil være for enden af den vej, som menneskeheden fejlagtigt følger i dag, og som 

mennesket vil finde, når det når målet, vil være træthed, udmattelse, skuffelse og smerte. Vil den 

menneskelige ånd være i stand til at affinde sig med en sådan høst, og vil det være den frugt, den vil give 

sin Fader i evigheden? Nej, mennesker, den menneskelige ånd vil vågne op i lyset af konsekvenserne af 

hans gerninger, og i den time vil han være sin egen dommer, og efter denne dom vil han rejse sig fuld af 

styrke og forny og genopbygge sit liv, idet han bruger sin erfaring og hengiver sig til opgaven med at elske 

og søge kun sandheden. Så vil han have fundet den vej, hvor han vil høre Min stemme sige til ham: 

"Velkommen, tålmodige og kloge Israel, du er nu kommet til fredens land i den tredje tid. 

27 Jeg har opsøgt jer og siger til jer: "Lad sjælen stå op og se mig. Jeg er den samme; tiden går ikke 

forbi mig. Jeg er Mesteren, som talte til jer mange steder og på mange måder i Judæa om det evige 

sandhedsrige. Du derimod har ændret dig. Verdens selviskhed og ondskab har forgiftet jeres hjerter, og I 

føler jer nogle gange uværdige i mit nærvær. Jeg er kommet, fordi jeg elsker jer, og jeg ønsker, at I skal 

ændre jeres adfærd og kæmpe for jeres åndelige fremskridt. 

28 Spild ikke den tid, jeg giver dig. Se og bed, og jeg vil fortælle dig, hvordan du skal arbejde. Elsk 

og du vil få glæde, skab fred og du vil føle, at livet på jorden er en afspejling af det evige hjem. 

29 Husk, at jeg ikke er kommet for at give jer materielle rigdomme, men for at bede jer om at føre et 

åndeligt liv med afkald og ydmyghed. Og igen siger jeg til jer: "Den, der vil følge mig, skal tage sit kors 

op og følge mig." Dette kors vil ikke være tungt, hvis I forstår at bære det med tålmodighed og mod, og 

jeg forsikrer jer, at I ikke længere vil kunne leve uden det, i en sådan grad, at hvis dets søde byrde blev 

taget fra jer, ville I bede Mig om at lægge det på jer igen, selv om I følte det større end før. Grunden til 

dette er, at I har forstået vigtigheden af den mission, jeg har givet jer, og at korset er jeres frelse. 

30 Da jeg har formet alt det, der er skabt på jorden til menneskets forfriskning, skal du altid bruge det 

til din fordel. Men glem ikke, at der er en stemme i dit indre, som viser dig de grænser, inden for hvilke du 
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kan udnytte alt det, naturen tilbyder dig, og du bør adlyde denne indre stemme. Ligesom du stræber efter 

et hjem til din krop, efter beskyttelse, næring og tilfredsstillelse for at gøre din tilværelse mere behagelig, 

bør du give sjælen det, den har brug for, for at den kan føle sig veltilpas og udvikle sig opad. Hvis den 

tiltrækkes af højere områder, hvor den har sit sande hjem, så lad den svæve op. Hold hende ikke fanget, 

for hun søger mig til at nære og styrke hende. Jeg siger dig, hver gang du tillader hende at frigøre sig selv 

på denne måde, vil hun gladeligt vende tilbage til sin kropslige skal. 

31 På denne måde vil I forberede jer på at opfylde åndens love og de love, der styrer livet på jorden. 

32 Jeg sørger for alle væsener, og når jeg har sagt til jer: "Fuglene sår ikke og høster ikke, og de 

spinder ikke, men de bliver alligevel næret og beklædt med så meget kærlighed" - hvorfor tvivler I så på 

min magt, I, som er de begunstigede børn? Midt i kampen for det daglige underhold, må I ikke glemme, at 

der er en Fader, som bekymrer sig om jer, og som aldrig vil lade jer gå til grunde. Jeg siger jer også, at 

hvis I adlød mine bud, ville jeres livs kamp være mindre trist, for så ville det ikke kræve så mange 

anstrengelser fra jeres side at udrette jeres liv, og i jeres prøvelsers time ville I opleve mirakler. 

33 I den første æra gennemgik Israels folk store prøvelser, og da Moses så den fortvivlelse, der greb 

folkemængden på grund af mangel på brød, sagde han til dem: Bed om, at Herren vil være så venlig at 

sende mad til sit folk. Moses bad og ventede med tålmodighed og tillid på den guddommelige vilje. Og 

som svar og belønning for denne mands tro faldt mannaen ned for at opfylde folkets behov. Jeg gjorde det 

således klart, at jeg havde hørt deres bøn, og at jeg var med ham. 

34 Nu har jeg fortalt mit folk, at der igen vil komme besøg over dem, at smerten blandt folket vil være 

stor, og at brødet ikke vil være nok til at brødføde folket; at jorden, som stadig er frugtbar i dag, vil blive 

ufrugtbar i nogen tid, og at I vil opleve smerte, sult og korruption overalt. Elendige processioner af mænd 

og kvinder vil gå fra dør til dør og bede om en gave af kærlighed. Bægeret vil være meget bittert, men hvis 

I forstår at bede, vil der være brød på bordet, og I vil få trøst for jer selv og jeres medmennesker. 

35 Med bøn og kærlighedsaktiviteter vil du tiltrække de gode ånder, som vil beskytte dig. Hvis I 

ønsker at føle jer meget tæt på mig, må I forny jer åndeligt, så vil jeg indtage ærespladsen ved jeres bord. I 

vil ikke mangle det nødvendige, og I vil sørge for, at jeres medmennesker får del i den samme nåde. 

36 Har du ikke nok kærlighed til at beskytte din næste i prøvelsens time? Ligesom jeg er kommet til 

jer, skal I gå til jeres medmennesker og gøre mod dem, som jeg har gjort mod jer. Endnu en gang fortæller 

jeg jer, at gennem et lille antal arbejdere, der med sand oprigtighed går ud for at udbrede Min Lære, vil 

Mit Arbejde blive kendt og forblive forankret i hjerterne på dem, der senere vil blive Mine pionerer i alle 

nationer. 

37 Videnskaben har ikke slået rod i dig. Jeg kan se, at I er ydmyge, og derfor har jeg valgt jer. Jeg har 

givet jer mit ord, så I kan få den sande videnskab som jeres egen, for den viden, som mennesker har, kan 

ikke helbrede det onde, som plager menneskeheden. Dette lys, denne videnskab, som mennesket er så stolt 

af, omvender ikke hjerter og redder heller ikke sjæle. 

38 Mit ord, som i øjeblikket strømmer rigeligt gennem stemmebærerne, vil I ikke længere høre i 

denne form efter 1950. Kun de, der rejser sig åndeligt med sand udrustning, vil modtage Min inspiration, 

og når de taler i Mit navn, vil de finde tro. Åndelig fornyelse og åndeliggørelse er det, som jeres mission 

kræver for at kunne udføre mirakler. Hver gang jeg har brugt dig som redskab til at helbrede en syg 

person, har jeg taget hensyn til din udrustning. I behøver ikke altid at gøre jer store anstrengelser for at 

overbevise jeres medmennesker om denne sandhed, for I vil opdage, at mange føler tro fra første øjeblik, 

og andre vil ydmygt bekende, at det var den guddommelige kraft i mit ord, der helbredte dem. 

39 Du må koncentrere dig i dit hjertes inderste del og danne en enkelt ånd i dine tankers forening, så 

din bøn kan falde som krystalklart vand for fødderne af dette unge lille træ, som du er ved at rejse. Busken 

vil så blive til et mægtigt træ og give jer rigelig frugt, som I kan nære jer med i tider med prøvelser. 

40 Vær ikke bekymret, fordi I ikke kan modtage mig med pomp og pragt eller store ceremonier. Din 

ydmyghed og enkelhed er det bedste miljø, du kan skabe for min manifestation. Jeg vil have sjæle, for det 

er dem, jeg søger; for dem kom jeg ned til verden på et andet tidspunkt, og for dem gav jeg mit blod. 

41 Det var mig, der angav stedet og tidspunktet for mit komme som menneske på det tidspunkt. Jeg 

bestemte også det sted og tidspunkt, hvor jeg ville komme til mennesket i den tredje æra. Alt blev 

forberedt med fuldkommen retfærdighed og visdom. Et nyt land skulle være vidne til mit nye komme. 

Vesten skulle blive oplyst med min tilstedeværelses pragt. Hør: For længe siden levede der i den nordlige 
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del af jeres land (Mexico) en stor folkestamme, hvorfra der kom en profet inspireret af Mit Lys. Han drog 

af sted og førte dette folk til et smukt land, hvor han skulle grundlægge en by. I lyset af det glædelige løfte 

drog disse stammer af sted i håb om at vise sig værdige til denne nåde. De passerede gennem urskove, 

krydsede ørkener og besteg bjerge. Intet stoppede dem, og hvis de mødte forhindringer på deres vej, hjalp 

troen dem med at overvinde dem, indtil de - ligesom israelitterne i den første æra - nåede frem til det 

lovede sted, som var et billede på Kanaan, israelitternes forjættede land, landet, hvor mælk og honning 

flød. 

42 Indse, at intet blad fra træet bevæger sig uden min vilje, og intet er fremmed for mine 

guddommelige råd og planer. 

43 Denne stamme, der var inspireret af troen på et løfte, der var blevet opfyldt, byggede sin by og 

tilbad sin Gud i den; den byggede sine huse og gav sit kongerige en pragt, der lignede Salomons pragt i sin 

glans. Dette land var ifølge løfterne et land med velstand og lykke. Manden var stærk, kvinden var 

yndefuld og øm, og begge var smukke. Men den tid kom, hvor dette folk skulle kende Kristi, hans Herres, 

navn og gerning; det gode budskab kom til dem fra fremmede mænd, som kom fra den anden side af 

havet, og som de allerede havde set i deres drømme. Missionen for dem, der bragte lyset fra Min lære til 

disse lande, var meget stor. Men sandelig siger jeg jer, at meget få vidste, hvordan de skulle opfylde loven 

om kærlighed, barmhjertighed og medmenneskelighed, som Min lære anbefalede; for i deres flertal lod 

disse mennesker grådigheden styre dem, glemte ethvert princip om broderskab og udgød floder af 

uskyldigt blod for at gribe alt, hvad deres øjne så. 

44 Erobrerne omstyrtede dette folks afguder og fik dem til at bespotte den Gud, som de havde 

åbenbaret for dem med så megen uretfærdighed og grusomhed. Kunne disse afgudsdyrkere gennem 

sådanne umenneskelige handlinger anerkende Kristus, kærlighedens Gud, ham, der ikke tager nogens liv, 

men hellere giver sit eget for at redde den, der har gjort ham fortræd? - Disse stammer faldt i slaveri og 

under den stærkes herredømme, ligesom Israel i den første æra var faldet under faraoernes og cæsarernes 

åg. Det var tider med smerte, bitterhed og tårer, som kom over dette folk, og da deres klagesang lød i 

himlen, trak de kærlighed fra Maria, universets velvillige Moder, over sig som en kappe af uendelig 

godhed. 

45 På grund af deres følsomhed var disse mennesker bestemt til at tilbede Maria; for da de erkendte 

og elskede denne guddommelige sandhed, fandt de himlens åndelige stige, som fører sjæle til Mig. 

46 Og hvem er disse mennesker? - Det er jeres, som efter sine kampe og sin lange udviklingsrejse har 

oplevet den tredje tidsalders komme med mit andet komme. 

47 Det er Mit levende ord, som I nu hører, så I med det kan ødelægge enhver fanatisme og 

afgudsdyrkelse, som I måske har omgivet Mit navn med. Jeg lærer jer en tilbedelse af Gud, hvorigennem I 

kan søge mig fra ånd til ånd. Dette folk vil blive meget stort og stærkt i ånden, når det lever og praktiserer 

den Gudsdyrkelse, som jeg lærer det. Så vil den være i stand til at afskaffe falskhed og bringe det budskab 

om åndeliggørelse og lys, som nationerne venter på, til andre lande. 

48 Dette folk vil blive forberedt til den kamp, hvor Min retfærdighed vil lede den store kamp mellem 

ideologier, trosretninger og doktriner. Alle vil blive overrasket over midt i hvirvelvinden at høre en rolig 

og sikker stemme, som vil være mine disciples stemme, der opfylder deres mission om åndeligt 

broderskab. 

49 I mellemtiden skal I forstå, at så længe folk ikke opnår fuldkommen åndelighed, vil de have brug 

for materielle kirker og vil være nødt til at placere skulpturer eller billeder foran deres øjne, som vil gøre 

Min tilstedeværelse synlig for dem. 

50 Man kan måle graden af spiritualisering eller materialisme hos mennesker ved at se på deres 

religiøse tilbedelse. Materialisten søger Mig i de jordiske ting, og hvis han ikke får Mig at se i 

overensstemmelse med sine ønsker, repræsenterer han Mig på en eller anden måde for at få følelsen af at 

have Mig foran sig. 

51 Den, der forstår Mig som Ånd, føler Mig i sig selv, uden for sig selv og i alt, hvad der omgiver 

ham, fordi han er blevet Mit eget tempel. 

52 Fra tid til anden har jeg givet jer mere og mere avancerede åbenbaringer, som menneskene ikke har 

været i stand til at forstå, fordi de har skabt mere og mere afgudsdyrkelse omkring sig selv. I den anden tid 

sagde jeg til mine disciple: "Ser I, hvor stort, majestætisk og storslået Jerusalems tempel er? Og alligevel 
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vil ikke en eneste sten af den blive efterladt på en anden." Mit ord blev sandt, for jeg slettede med min 

undervisning al den afgudsdyrkelse og vanhelligelse, som foregik i den. Jeg lovede at genopbygge det på 

"tre dage", hvilket bliver opfyldt lige nu i denne "tredje tid", hvor jeg i menneskers hjerte bygger det nye 

tempel, den nye helligdom, som bliver bygget på det reneste fundament i menneskers sjæl. 

53 Anerkend Min barmhjertighed som Fader, når du ser - så snart afguderiets alter falder sammen - 

hvordan Mit Ord allerede venter på dig, og et nyt lys oplyser din vej for ikke at lade dig falde ned i 

mørket. 

54 Bliv ikke overrasket eller forarget, når jeg fortæller jer, at al jeres religioners pragt, magt og pomp 

og pragt skal forsvinde, og at når det sker, vil det åndelige bord allerede være dækket, hvor de skarer, der 

hungrer efter kærlighed og sandhed, vil spise. 

55 Mange mennesker vil - når de hører disse ord - benægte, at de er mine. Men så vil jeg spørge dem, 

hvorfor de er indignerede, og hvad de egentlig forsvarer? Deres liv? Det er det, jeg forsvarer. Min lov? 

Det holder jeg også øje med. 

56 Frygt ikke, for ingen vil dø i forsvaret af Min Sag; kun det onde vil dø, for godhed, sandhed og 

retfærdighed vil bestå for evigt. 

57 Mennesker, hvilken stemme er det, I hører i bunden af jeres hjerte, hvilke veje fører den jer, og 

hvorfor beder I om den? Jeg ved, hvorfor du følger mig: Fordi I ved, at den stemme, I hører, er jeres Guds 

stemme, som I har søgt gennem tiderne og jeres udvikling i mange former. 

58 I ved alle, at denne stemme, der trænger ind til bunden af jeres væsen, er jeres Faders stemme, for 

han behandler jer som børn, som små børn med fuldkommen kærlighed. 

59 Jeg viser mig for jer som en kærlig Fader, som en ydmyg Mester, der aldrig er ligeglad med jeres 

lidelser og altid har overbærenhed og barmhjertighed over for jeres ufuldkommenheder, for I vil altid være 

små børn i mine øjne. 

60 Jeg må dømme jer, når jeg ser, hvordan de skabninger, der blev skabt med så megen kærlighed og 

bestemt til evigt liv, stædigt søger døden på jorden uden at bekymre sig om det åndelige liv og uden at 

have lyst til at kende de fuldkommenheder, som denne tilværelse har i vente for jer. 

61 Studer mit ord, så du kan forstå, at det er min lov, og at det derfor er en konges ord, som aldrig vil 

blive trukket tilbage. I bør heller ikke trække jer tilbage på stien, når I tænker på, at I bærer Mit Ord, som 

er Lov, i jeres ånd, og at jeres krop er underordnet jeres ånd. Lyt derfor mere til samvittighedens stemme, 

som jeg er til stede i, og ikke til kødets stemme. 

62 Mit guddommelige ord kommer ned i sjælen, og du føler dig fuld af åndelig styrke. Men hvis dette 

ord var falsk, ville din sjæl aldrig føle sig tilfreds efter at have hørt det, og du ville heller ikke komme 

sammen igen for at vente på det med den længsel, som du nu gør. 

63 Jeg er den daggry, der har indvarslet en ny tid for menneskene, hvor deres ånd vil se den vej 

oplyst, der fører til mig. Ved du, på hvilket trin af stigen til perfektion du befinder dig? Ved du, om du er 

åndeligt højt oppe, eller om du er sunket ned i ondskabens rige? Sandelig, siger jeg jer, ingen af jer kan 

svare tilfredsstillende på dette spørgsmål. 

64 Tro ikke, at din sjæl, mens den er inkarneret og lever på jorden, skal begrænse sig til at leve den 

materielle tilværelse. Nej, I skal alle vide, at I allerede fra jeres jordiske ophold kan bo åndeligt i lysets 

regioner, hvor det rige er, som I engang vil bebo for evigt. 

65 Sjælen opretholder sig selv på jorden kun ved hjælp af en svag støtte, som er kroppen, der tjener 

den til at leve i verden og modtage den undervisning eller de prøvelser, som Faderen sender den til dens 

bedste. Uanset hvor lang og sørgelig forsoningstiden i verden kan være, må du aldrig betragte den som et 

fængsel. Ingen er dømt til døden, tværtimod, jeg siger jer, at I alle er bestemt til at leve. Hvert væsen fik et 

kys fra Skaberen i begyndelsen af sit liv, som var en modgift mod det onde og en rustning mod 

bagholdsangreb. 

66 Jeg er årsagen til din eksistens, så indse derfor, at din oprindelse er god. Hvis din fortid på jorden 

har været uærlig, syndig eller på nogen måde uden for Min Lov, så lad din samvittighed nu skinne, rejs dig 

til et nyt liv og lad den sti bag dig, hvor misbruget af jordiske fornøjelser resulterede i, at du faldt under 

indflydelse af laster og smerte. Søg i det eksempel, som jeg gav jer gennem Jesus, den lysende vej for jeres 

sjæl; for mine skridt på jorden, mine gerninger og mit ord var den perfekte lære og lighed med det evige 

liv, som jeg testamenterede til menneskets ånd som arv. 



U 125 

85 

67 Du er salvet med min helbredende balsam og med min tilgivelse. Kend mig, lille barn, for den 

viden, du har om mig, er stadig meget lille. Det, jeg fortæller jer i en undervisning, er ikke alt, hvad jeg har 

at afsløre for jer. Kom utrætteligt til mig, og Livets Bog vil blive åbnet for dine øjne. 

68 I har allerede modtaget Det Første Testamente, Min Lov og Mit nærvær i Moses' tid. I har også 

modtaget det andet testamente i den anden æra, som Kristus har testamenteret til menneskene gennem sit 

guddommelige ord. Nu modtager I direkte fra Min Ånd det Tredje Testamente, så I med foreningen af de 

tre åbenbaringer kan blive den tredje æra's store disciple. 

69 Folk, mens I lytter til Mig, kommer I i henrykkelse og ser Mit nærvær i et åndeligt ansigt. Det er 

ikke jeres sanser, der ser Mig i dette ansigt, og det er heller ikke en foregivelse af jeres fantasi: det er 

troen, hvormed I lytter til Mig, det er jeres åndeliggørelse og ophøjelse i dette øjeblik. Her føler du min 

fred; men hvor tæt på dig er de, der forårsager smerte. De er de magtsyge, som for at triumfere ikke tøver 

med at dræbe deres medmennesker. Gør jer klar til kamp, så de snart kan lære, at de ikke skal stræbe efter 

høje stillinger, der hviler på et falsk grundlag, for den guddommelige retfærdighed ødelægger alt, hvad der 

er ugyldigt. 

70 Syge mennesker, kom til mig, jeg vil helbrede jer. Lad den sultne vide, at jeg venter på ham. Den 

morder, i hvis årer hadet flyder, kom til mig, for jeg vil vende hans mørke forvirring til lys og hans 

bitterhed til velvære. Kom alle for at høre mig og forbered jeres sjæl, for efter 1950 vil lysets herlighed 

begynde. I dag er I knap nok et frø, i morgen vil I blive planter, og til sidst vil I bære kærlighedens frugter. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 126  
(proklameret i 1944) 

1 Hvem er den stemme, der trænger ind til bunden af dit hjerte? Hvor fører den dig hen, og hvorfor 

længes du efter den? - Du søger den, fordi du i den finder tilstedeværelsen af ham, der vedholdende har 

søgt mennesker. Og da din ånd har behov for at tilbede sin Gud, når den føler ham tæt på, ønsker den ikke 

længere at adskille sig fra ham. 

2 På mange måder kommer mennesker på jagt efter Mig. Det er de forskellige religiøse samfund, der 

findes på jorden, og inden for dem er det dem, der føler Mig nærmest, dem, der har større åndelighed, 

dem, der sår kærlighed i udøvelsen af deres aktivitet. 

3 Min stemme er en faders stemme, fordi den kærtegner dig. Mit ord er en mester, fordi det giver jer 

vejledning. Jeg betragter jer som spædbørn og barnediciple, og derfor giver jeg jer min omsorg. 

4 Jeg ved, at denne form, i hvilken jeg kommunikerer med jer, at dette ord, som jeg giver jer på dette 

tidspunkt, vil blive modsat og benægtet af mange. Men jeg ved også, at det vil blive forstået og troet 

bagefter. Så vil mit lys begynde at skinne med glans i menneskers hjerter. Denne tid vil være som en ny 

dag for menneskeheden. Men ikke fordi det guddommelige lys skinner med større intensitet end før, for 

det er uforanderligt. Årsagen vil være, at din ånds øjne vil åbne sig og trænge ind i sandheden. 

5 I dag møder jeg en menneskehed, der er åndeligt svækket på grund af det misbrug, den har gjort af 

gaven med den frie vilje. Jeg har skabt en vej af retfærdighed, kærlighed, barmhjertighed og godhed. 

Mennesket har skabt et andet tilsyneladende lys, som har ført ham til undergang. 

6 Når jeg kommer igen, vil mit ord vise jer netop den vej, som I ikke ønskede at gå, og det ville være 

uretfærdigt og urimeligt for nogen at sige, at denne undervisning gør jer forvirrede eller apatiske. 

7 Mit lys skinner fra uendeligheden ind i sjæle og får jer til med større klarhed at genkende de veje, I 

har skabt - om I bevæger jer væk fra mig eller søger mig. Bevæg dig mod Mig, mod det perfekte. Kun de, 

der stiger op på toppen af bjerget, kan vide, hvor meget de har tilbage under sig, hvor meget de har gjort 

fremskridt, og hvor meget de har frigjort sig fra. Tror du, menneskehed, at jeg - fordi du er sunket så dybt 

ned - ikke vil søge dig og frelse dig fra din synd? Her har du mit nærvær, jeg vil helbrede dine sår og tørre 

dine tårer, trøste dig i dine trængsler og ledsage dig i din ensomhed. Jeg vil tale med din ånd for at få dig 

til at føle mit guddommelige kys. 

8 Min kærlighed vil trække dem, der er faldet ned i mudderet, op af mudderet og redde dem, for de 

kom også ud af det guddommelige skød for at opfylde en kærlighedsmission. 

9 Indse, at hver gang du falder i vildfarelse, søger du døden uden at indse, at du blev skabt til at leve. 

Du løber efter lidelsens bæger, selv om jeg har tilsået din tilværelse med høje glæder og ægte lykke. 

10 Se, folkens, hvor anderledes Min retfærdighed er end I forestiller jer, hvis I troede, at Min 

Herskerstav ville falde ned over jer for at udslette jer, fordi I ikke adlød Mine Love. Jeg har kaldt dem, der 

har besudlet sig selv mest, for at give dem smukke opgaver og ædle opgaver, som vil gøre dem værdige 

sammen med andre og frelse dem fra deres fejltagelser. Dette velsignede værk skal blive kendt gennem 

gerninger, og for at I kan være blandt dem, der er et eksempel for andre, må I forberede jer åndeligt. 

11 Jeg placerer mit ord, som er lov, lære og sæd, i jeres ånd, ikke i jeres "kød". Ånden er forvalteren, 

den ansvarlige. Hvis du beholder dette ord der, vil det ikke falde i tomhed, det vil ikke blive ødelagt. 

12 Jeg er daggryet, der begynder at skinne i denne tid, og I er blandt de første til at vågne ved dette 

daggry. Det er ikke et nyt lys, det er det samme lys, som altid har oplyst din samvittighed. Den stemme, 

der i dag siger til jer: "Stå op til mig ved hjælp af åndeliggørelse", er den samme stemme, der engang 

sagde til jer: "Hold ud i godhed, og I vil blive frelst", og som sagde til jer: "Elsk hinanden". Denne 

åndelige vej, som jeg nu taler til jer om, er den samme som den, som jeg viste Jakob i de fjerne dage, da 

jeg åbenbarede stigen til fuldkommenhed for ham. Himlens stige står foran enhver sjæl som den vej, der 

inviterer dig til at stige op. Dit udgangspunkt er denne menneskenes verden, men der er stadig afgrunde 

nedenunder, som jeg dog ikke har skabt. Der er trin opad i uendeligt antal som en bakke, der fører til 

åndeliggørelsens top. 

13 Hvem vil næppe være på det første trin? Hvem i afgrundens mørke? Hvem vil være på det højeste 

niveau? - Det er hemmeligheder, som kun min retfærdighed kender. 
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14 Jeg sender dig ud i det flade land, i dalen, for at begynde din vandring der, og jeg viser dig i 

horisonten de bjerge, du skal bestige. 

15 Se, hvordan denne lære er gavnlig for din sjæl, for mens kroppens materie nærmer sig lidt mere til 

jordens skød for hver dag, der går, nærmer sjælen sig derimod mere og mere til evigheden. 

16 Kroppen er den base, som sjælen hviler på, så længe den bor på jorden. Hvorfor lade den 

(kroppen) blive til en kæde, der lænker, eller et fangehul, der fængsler? Hvorfor lade den styre dit liv? Er 

det rigtigt, at en blind mand skal vejlede den, hvis øjne ser? 

17 Det er mig, der gør livet kendt for jer i alle dets faser. Den tjener både til at bevare kroppen og 

sjælen. Den, der opfylder åndens love og menneskets love, har viet hele sit liv til Skaberen. 

18 Jeg vil være jeres forløber, når I skal til at komme til det åndelige hjem. Jeg går altid foran dig. Din 

sjæl skal aldrig falde i lediggang, den skal altid stræbe efter at tage endnu et skridt på vejen til åndelig 

fremgang, som er fuldkommenhed. 

19 nøjes ikke med at sige: Jeg tror på Herren 

- vise din tro på det, du gør. Sig ikke bare med ord: "Jeg elsker Faderen" - sæt jer selv på prøve for at finde 

ud af, om I virkelig elsker Mig. 

20 Jeg har talt til dig, og mit ord er salvelse. Jeg har således kaldet jer til at være lærere. 

21 Hvorfor bliver menneskene ved med at fejlvurdere mig mere og mere, selv om det menneskelige 

sind er blevet oplyst af nye fremskridt? - Fordi de har været omhyggelige med kun at dyrke videnskabens 

træ, har de forsømt sjælens perfektion. 

22 Engang sagde jeg til jer: "Vågn og bed, så I ikke falder i fristelse." Men selv bønnen, som er det 

sprog, som Ånden bruger til at tale med sin Herre, er blevet glemt. Det er et sprog, der er ukendt for folk 

på denne tid. 

23 Når de føler behov for at bede, finder de ingen ord til at udtrykke sig til mig. Alligevel forstår jeg 

udmærket, hvad alle beder om, uden at der er behov for ord eller endog tanker. Men når Min Ånd svarer 

dem, forstår de mig ikke, fordi de ikke har forberedt sig. Så er deres Mesterens stemme, som burde være 

dem bekendt, ukendt for dem. 

24 Hvis den bøn, som jeg har lært menneskeheden, var blevet anvendt med et rent hjerte, ville folk fra 

generation til generation have opnået en højere åndelighed hver gang de hørte min stemme. Så deres 

åndelige forbindelse med det guddommelige ville tjene dem i denne tid til at skabe en mere kærlig, 

retfærdig og virkelig verden end den, de har skabt med deres materialisme. 

25 Hvorfor har du troet, at spiritualisme (doktrinen om spiritualisering) er noget, der er i modstrid 

med udfoldelsen af dit materielle liv? Hvornår har jeg fordømt Deres videnskab, når den blev anvendt til 

gavn for menneskeheden? Hvis nogen vovede at sige dette, ville han ikke være retfærdig over for sin 

Fader. 

26 Gennem åndeliggørelse opnår man en grad af ophøjelse, der gør mennesket i stand til at modtage 

ideer, der ligger ud over det, som dets sind kan opfatte, og til at have magt over det materielle. 

27 Tænk et øjeblik: Hvis sjælens åndelige ophøjelse bliver praktiseret i studiet af den materielle 

skabelse, som naturen præsenterer dig for, eller i ethvert andet menneskeligt mål, så kan du forestille dig 

de frugter, du kunne høste, hvis dine opdagelser ikke kun skulle tilskrives intellektuel forskning, men hvis 

du også skulle deltage i den åndelige åbenbaring, som han, der har skabt alting, ville give dig. 

28 Vågn og bed, siger jeg jer igen, så I kan lære at genkende min stemme, så at min inspiration kan 

komme til jer, og I kan forstå den, for der er mange lektioner, som jeg endnu ikke har givet jer. 

29 Jeg redder dig fra dit skibsforlis. Jeg er det fyrtårn, der lyser i mørket. Søg mig, stol på mig, og jeg 

vil hjælpe dig med at forvandle dit liv til en verden af fred, dyd og åndelig opløftelse. 

30 Del med Mig den glæde, der fylder Min Ånd, hver gang du planter et af de træer, der skal give 

skygge til folket. Syv mødesteder åbnede deres døre i det nuværende år 1944 som en repræsentation af de 

syv steder, som Roque Rojas grundlagde i 1866. Men hvis de første var splittede og ikke vidste, hvordan 

de skulle leve i harmoni med hinanden, skal I på den anden side udføre jeres mission lydigt og broderligt. 

Tag det sjette mødested, som I kom fra, som et eksempel og forbliv tro mod mine bud. Gør de syv til én 

beskyttende skygge og giv dem alle de samme frugter. Før jeres hjerter afgiver løftet om at følge mig, 

sætter jeg jer på prøve, renser jeg jer og styrker jer, så jeres beslutsomhed er ubrydelig, og jeres 

samvittighed fortæller jer, at dette løfte blev skrevet foran den nye pagts ark. 
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31 Den pagt, du indgår med mig, er ikke en jordisk forpligtelse, det er en åndelig mission, som du er 

parat til at acceptere fra din Fader - fra ham, der har skabt alt skabt. Jeg viser dig, hvordan du kan opfylde 

din åndelige mission. Men jeg opfordrer jer også til at opfylde alle jeres forpligtelser og løfter i 

menneskelige anliggender, så I kan kendes på jeres ånds sandfærdighed og jeres hjertes oprigtighed. Lad 

dit ja altid være et "ja" og dit nej altid være et "nej". Så vil du få tillid til, at du kan holde dine 

beslutninger. Bryd aldrig en hellig pagt som f.eks. ægteskab, forældreskab og venskab. 

32 Hvis fornægtelsen af menneskelige pligter og løfter medfører så store lidelser, hvad vil der så ske, 

når I vender ryggen til en åndelig mission, som I har forpligtet jer til over for jeres Herre? Det er sandt, at 

Min Sag kræver forsagelse og ofre, men samtidig siger jeg jer, at det er et ideal, som aldrig skuffer den, 

der forfølger det. Den, der når målet, vil opnå udødelighed. Nu siger jeg til jer: Undersøg mit ord grundigt, 

så I ikke danner en særskilt gruppe på jorden. Opnå en sådan grad af forståelse og udrustning, at I kan leve 

åndeligt sammen med alle og ikke hver for sig. Min undervisning ønsker ikke at sprede uenighed. 

33 Den tid nærmer sig, hvor sandhed, fornuft og lys vil sejre over magt, vold og frygt. Men hvornår 

vil mennesket ligesom Kristus være i stand til at sige: "Mit rige er ikke af denne verden", og hvornår vil 

det indse, at jordiske goder er forgængelige - uden at savne noget af det, der er skabt, og uden at bruge alt i 

det rette omfang. Forstå, at den sande magt ligger i det åndelige, at jordens magt, dens forfængelighed, 

dens herligheder og dens videnskabs pragt, hvor længe dens herredømme end måtte vare, bukker under for 

evigheden. 

34 Gennem deres stræben efter falsk storhed har menneskeheden lidt mange skuffelser, og sandelig 

siger jeg jer, at den vil lide endnu større skuffelser. Hvad vil der ske med menneskene, når deres 

samvittighed - som er deres dommer - vækker dem, og de tænker over deres gerninger? Deres smerte vil 

være grusom, deres anger vil være stor, og så vil deres reaktion være at søge en åndelig måde at sone deres 

overtrædelser på. Denne tid vil være præget af religiøs ekstravagance, som vil nå den højeste grad af 

fanatisme. Dette vil blive fulgt op af kampe og "kampe" mellem religiøse samfund og sekter. I skal dog 

være på vagt og ikke vente, til det er støjen fra kampen, der skræmmer jer, for så ved I ikke, hvor jeres 

våben til kamp er. Se, hvordan jeg i øjeblikket øger antallet af disse samlingssteder - som jeg symbolsk 

kalder "træer" - så deres grene kan sprede sig og give deres frugter. 

35 Jeg er i øjeblikket ved at bygge Helligåndens tempel. Men når dette er bygget, vil der ikke længere 

være nogen forsamlingshuse, kirker og pilgrimssteder, eller også vil de have mistet deres 

eksistensberettigelse sammen med deres religiøse symboler, deres ritualer og traditioner. Så vil du føle 

min storhed og mit nærvær, du vil genkende universet som kirke og kærligheden til din næste som 

tilbedelse. Fra Moder Naturs skød vil der springe ny viden frem, som vil gøre jeres videnskab til en vej til 

velstand, for den vil blive sat på rette vej af samvittigheden - som er Guds stemme. 

36 Hjernen vil ikke længere være herre over verden, men medarbejder med ånden, som vil lede og 

oplyse den. 

37 I disse tider, hvor kærlighed og barmhjertighed er forsvundet fra menneskers hjerter, siger Faderen 

til jer: Vær rolige og vær ikke bekymrede. 

38 Jeg har prøvet jer til alle tider, og endnu mere i denne tid. I har spurgt jer selv, hvad årsagen til 

jeres smerte er. Du løfter din ånd og taler til Mig og siger til Mig: "Mine lidelser er større end mine 

medmenneskers." Nej, mine børn, krigen med alle dens konsekvenser har ikke nået jeres nation. Andre 

lider mere end dig. Hvis du føler smerte, er det fordi du bærer byrden af et stort ansvar, og fordi du føler 

andres smerte. Hvis I lider for dem, så vær velsignet, for jeres arbejde vil bære god frugt. Arbejd blandt 

folket, og mit ord vil opmuntre dig til enhver tid. 

39 Du føler, at dommeren er meget tæt på dig i denne tid, og alle er klar til at aflægge regnskab for 

deres arbejde. Du går ind i en indre samling, undersøger dit hjerte og forventer, at din samvittigheds 

stemme vil vise dig dine fejl. Men jeg siger til jer: Jeg har set, at I har lagt jeres sind og hjerte i jeres 

gerninger, at I nogle gange har gjort mere end jeres pligter og er gået så langt som til at ofre jer for at 

opfylde mine instruktioner. Det velsigner jeg jer for; men i sandhed har jeg ikke bedt jer om at ofre noget. 

Der er værker, som jeg vil gøre for dig, fordi de ligger ud over dine evner. Du skal kun bede og stole på. 

40 I dag, hvor jeg giver mig selv til kende for mennesker, finder jeg ud af, at de selv og deres skikke 

har ændret sig, og for at forstå mig og følge mig må de gøre en større indsats for at forstå mig og følge 

mig. Synden er blevet mangedoblet, og miljøet er forurenet. De dårlige påvirkninger spreder sig og skaber 
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forvirring, formørker sindet og hjertet, og midt i denne atmosfære kæmper "Israels folk" for at opnå deres 

befrielse og hjælpe menneskeheden. Dine fortjenester vil blive større, hvis du arbejder tålmodigt og 

ydmygt for Mit Arbejde og overvinder de vanskelige levevilkår, du lider under. 

41 Hvis du føler dig rustet til at tale om min undervisning, så gør det. Hvis du endnu ikke har fået 

klarhed, og dit ord ikke har nogen overbevisende kraft, så tag dig mere tid. Fortsæt med at lytte til mig, 

indtil du har gjort min undervisning til din egen. 

42 Hvor mange er der ikke, som - selv om de har hørt Mit Ord givet gennem det menneskelige 

forståelsesorgan - hverken har troet Mig eller overbevist sig selv! Hvor mange flere vil tvivle på jer, hvis I 

ikke forbereder jer! Verden vil komme til dig med sine våben, med sine teorier, og hvis du ikke er 

forberedt, vil du blive svag. De vil afhøre jer nådesløst, de vil udspørge jer om, hvordan I modtog 

åbenbaringen om mit komme, på hvilken måde I modtog min undervisning, og I vil besvare alle deres 

spørgsmål. I skal være velvillige og overbærende, I skal forsøge på den enkleste måde at forklare 

sandheden i Mit Ord, at få dem til at forstå dets betydning, og I skal hjælpe dem, så de kan finde 

oplysning. 

43 Jeg efterlader Min fred blandt jer, nyd den, glæd jer over den, så vidt jeres liv tillader det, for 

fredens rige er endnu ikke kommet ned til menneskene; dog har Jeg bragt jer modgiften mod alt ondt og 

lover jer i opfyldelse af Mit ord fra tidligere tider, at freden vil opstå som et strålende daggry og oplyse 

jeres sjæl, og at der ikke vil være spor tilbage af denne smertetid. 

44 Tiden nærmer sig allerede, hvor nye generationer fulde af guddommelig velvilje vil bebo jorden og 

bringe en hellig mission med sig. Så vil mit ord gå i opfyldelse, som fortæller jer: "Den sidste skal være 

den første og den første den sidste." Lad hver enkelt udføre sin mission i sin levetid, for I ved ikke, om jeg 

vil give jer lov til at vende tilbage i fredens tid. 

45 Føl min trøst, menneskehed. Lev i Mig, og du vil ikke frygte prøvelsernes hårdhed. 

46 Maria, din forbeder, velsigne dig. Jeg velsigner også dig. 

47 Kristendommen glemmer ofte Jesu åndelige gerninger, fordi den lægger større vægt på nogle af 

hans materielle gerninger. For eksempel forveksler den hans menneskelige fattigdom med hans 

ydmyghed, og hans fysiske smerte med den sande lidelse, han gennemgik i ånden. Og hun tror, at hans 

fysiske blod er det, der vaskede verdens synder bort, og glemmer, at det sande blod, som er evigt liv for 

sjælen, er essensen af hans ord. 

48 Mesteren siger til dig: Hvis dette legeme havde haft nogen grund til at forblive blandt jer for evigt, 

ville Faderen have beskyttet det mod dets bødler; eller hvis det, efter at det var dødt, havde været nyttigt 

for jeres frelse, ville han have overladt det til jer. Men efter at hans opgave på korset var fuldført, kunne 

jeres øjne ikke længere se ham, så I kunne søge den guddommelige Mester om det, som I skulle tage fra 

ham: Hans ord, hans gerninger, hans ydmyghed og alle hans eksempler på fuldkommen kærlighed. 

49 Efter at denne menneskelige form var forsvundet fra jorden, var det kun den guddommelige essens 

af "Ordet", der talte fra Jesus, der var tilbage i bevidstheden. Det er det, I bør længes efter: essensen, den 

åndelige betydning af dette budskab om liv og kærlighed. 

50 Undlad at tilbede din Fader gennem materielle former for tilbedelse, så du kan lære at elske ham 

direkte med ånden. 

51 Da nogen spurgte Jesus: "Er du kongen?", svarede mesteren: "Det er derfor, jeg er kommet." Men 

alle tvivlede på, at han kunne være konge - i betragtning af hans fattige tøj - og at han kunne være en 

konge. Ingen anede, at der bag denne mands beskedenhed gemte sig majestæt hos ham, der talte, og ingen 

anede, at der i det dybe ord lå løftet om et rige med fred, kærlighed, lykke og retfærdighed. 

52 Det menneskelige blik er altid knyttet til det ydre. Den trænger ikke dybere ned, og det er derfra, at 

folks uretfærdige og falske fortolkninger kommer. 

53 Ved du, at Jesus blev afhørt, fornærmet og endda helt afvist? Ved du, at ikke engang hans egne 

disciple kunne sige, hvem han var, når de blev spurgt? På samme måde vil verden i denne tid undre sig 

over, hvem han er, der talte til dig, og mange vil benægte, at det var Kristus, der talte med dig. Så vil nogle 

af mine disciple blive forvirrede og undre sig over, hvem der talte til dem, om det var Faderen, Ordet eller 

Helligånden. Hertil siger jeg jer, at ligesom sandheden er én, så er den guddommelige essens også én, som 

jeg har givet jer gennem tiderne, hvad enten I kalder den Lov, Lære eller Åbenbaring. 

54 Den, der har elsket denne sandhed og fulgt dette lys, har elsket sin Fader og fulgt ham. 
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55 Den åndeligt indstillede discipel bør altid søge essensen af Mine værker, så han opdager sandheden 

i Mine guddommelige budskaber. Du vil så opleve, hvor let det er at opdage den dybe mening med alt det, 

som nogle indhyller i mysterier og andre komplicerer med deres teologiske dogmer. 

56 Spiritualisering er ensbetydende med enkelhed. Hvorfor så komplicere noget, der er så enkelt, klart 

og gennemsigtigt som lyset? 

57 I denne tid er I gået på jagt efter Mit Ord for at slukke jeres tørst efter retfærdighed og kærlighed i 

det. I lytter til mig som gode disciple og ser opmærksomt siderne i instruktionsbogen passere forbi jer. I er 

de udvalgte, bliv ikke overrasket, når jeg giver jer denne undervisning. Men I er ikke de eneste, der er 

begunstigede. I mit arbejde for lighed og kærlighed har jeg udstyret alle sjæle med dyrebare egenskaber. I, 

som er blevet kaldt før, skal ikke tro, at I er bedre. Forbered jer kun indvendigt, så I kan udføre jeres 

opgave og blive forstået af jeres medmennesker, så de kan følge jer. 

58 I har altid søgt mig for at takke mig for de goder, jeg giver jer. Og Min Ånd, som I ikke kan se, er 

den, der taler klart til jer i denne nuværende form. Jeg vil ikke tillade, at de stemmebærere, jeg bruger, 

lyver. Jeg vil gøre mig selv mærkbar i deres samvittighed, og de vil vide, i kraft af den fred deres hjerter 

føler, at deres arbejde er velbehageligt. 

59 Jeg vil opfylde dit ønske om fremskridt. Jeg placerer jer alle ved begyndelsen af stien, så I kan 

begynde dagens arbejde. 

60 Indse, at årsagen til at jeg kommer til jer for tredje gang er min kærlighed til menneskeheden. Jeg 

er kommet i Ånden for at opfylde mit løfte. 

61 Jeg sagde engang til dig: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen". Jeg gav vidnesbyrd om Mig 

selv. I denne nuværende tid opklarer Jeg med lyset fra Min Ånd det, der var et mysterium for 

menneskeheden. Jeg oplyser jer, så I kan forene Jehovas bud, Jesu ord og de åbenbaringer, som Min 

Hellige Ånd giver jer i denne tid, i én bog, og I bekræfter, at jeg er kommet til jer for at vidne om Min 

Sandhed i de Tre Tider. 

62 Mit ord fra tidligere tider er ikke blevet fortolket korrekt, men frøet er i sjælene, og der vil det 

blive plejet af Mig. 

63 Israel kan tale til sin Gud fra et højt åndeligt niveau. Kom til mig, og hvis du er i tvivl, så spørg. 

Det var Min vilje, at I skulle forblive i konstant fællesskab med Mig, men I er faldet i forelskelse eller 

fanatisme i jeres ønske om åndeliggørelse. Men det er min vilje, at I forstår mit ord, som anbefaler 

enkelhed og renhed i alle jeres handlinger. 

64 I dag kommer I i et lille antal for at høre Mig, men de åndelige legioner, der samles omkring Mig 

ved disse manifestationer, er umådelige. Mit ord er som rensende vand, der renser alt. Jeg instruerer jer, så 

I kan føle jeres ansvar og ikke senere sige til Mig: "Jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde, jeg manglede 

oplysning, mine forældre gav mig ingen råd, mit hjem var et sted med uenighed." - Jeg har set, at børn 

dømmer deres forældre forkert, at forældre ikke er et godt eksempel for deres børn, at brødre og søstre slås 

mod hinanden, og derfor beder jeg jer: Hvornår vil I blive forenet indbyrdes? Jeg har altid sendt jer dydige 

væsener til jorden, så de kan rådgive jer og inspirere jer til åndelige fremskridt i jeres verden. 

65 Hvis I er ægtefolk, skal I være opmærksomme på, at ægtefæller, der har indgået ægteskab, bør 

gøre deres hjem til et tempel, så de kan passe og opdrage deres børn i det. Efterlad dem ikke en sørgelig 

arv. Hver enkelt vil få en retfærdig belønning for sine gerninger i løbet af sit liv. 

66 Ligesom du søger at behage en ven, skal du også søge at behage mig. Tig, bed, og jeg vil give dig. 

Jeg har skabt dig til glæde for min Ånd, og det giver mig tilfredsstillelse at give dig det, der hjælper dig i 

din udvikling. 

67 Fristelse indgyder had i dig, og mennesket, som er svagt af natur, forårsager ødelæggende skader i 

sine medmenneskers hjerter. Men jeg spørger dig: Hvilken ret har du til at ødelægge det, som jeg har 

skabt? Hvorfor dræber I troen, hvorfor dømmer I? Menneskeheden gør ikke gerninger, der behager mig i 

denne tid, men lyset fra min ånd skinner og forbereder jer til at bekæmpe ondskab. Jeg beder jer om at 

smide alt det, der er skadeligt, alt det, der får jer til at sakke bagud i jeres udvikling. 

68 Styrk jer selv med mig. Nær jer selv med mit ord, så I aldrig kan blive sultne. I dag har I en 

festmiddag ved mit bord, I nyder mit brød, og I vil for evigt huske, at Mesteren satte sine disciple til bords, 

talte til dem og gav dem næring til evigheden. Jeg har fortalt jer, at når I kalder på mig med et rent hjerte, 

er jeg med jer. Jeg har hørt din bøn, og derfor er jeg kommet ned. Se på mig med de troens øjne, som jeg 
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har forberedt. Jeg er foran dig, og jeg har gjort dig værdig til at være i mit nærvær. Kend mig ved 

sandheden i mit ord. Dette er det skød, som I havde fjernet jer selv fra. Men hvis verden vender jer væk fra 

mig, må I gøre en indsats for at vende tilbage, og dette kærlige hjerte vil altid være åbent for at modtage 

jer. 

69 Ligesom jeg kom til jer i den Anden Tidsalder som et tegn på forening med menneskeheden og 

derefter vendte tilbage til Faderen, er jeg kommet i dag for en tid; men min universelle stråle vil blive 

tilbageholdt i 1950. Derfor har jeg fortalt jer, at efter det år vil I ikke længere have denne manifestation. Så 

vil du forbinde dig med Mig fra ånd til ånd, og Min nåde vil komme ned i dit hjerte. Den dag vil komme, 

hvor I vil føle jer meget tæt på mig, I enkle hjerter af mit folk. Tjen mig ved at tjene dine medmennesker. 

Bliv læger, og hvis jeres kærlighedsarbejde bliver betalt med et smil, vil I være tilfredse. Jeg vil nedskrive 

dine værker i det hinsides. 

70 Elsk Maria, din kærlige Moder, og søg hende åndeligt. Du må ikke sætte et billede foran dig for at 

føle hende tæt på dig. Hun er Jehovas moderlige kærlighed, som du har set manifestere sig til alle tider. 

Hun er din guddommelige advokat. Elsk hende, så jeg igen kan sige til hende: "Mor, dette er din søn! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 127  
(proklameret den 1. januar 1945) 

1 Luk dine fysiske øjne ved denne manifestation, for det er din ånd, jeg ønsker at tale til. 

2 Jeg lovede dig, at jeg ville vende tilbage, og derfor kunne jeg ikke lade være med at være til stede 

ved dette åndelige møde med dig. 

3 Vær i fred, så du lytter opmærksomt til mig og tillader mit ords mejsel at forme din sjæl. 

4 I har vandret meget rundt på jagt efter et sted, der kunne give jer fred, og I har ikke fundet det; og 

da I først kom til disse ydmyge mødelokaler for at høre mit ord, forestillede I jer ikke, at I i dem - fattige 

og enkle - ville finde den fred, I havde længtes efter. 

5 Jeg ønsker at vinde dig for mig gennem kærlighed. Derfor giver jeg jer denne instruktion, for at I 

gennem den kan undervise jeres medmennesker, de rejsende, de rejsende, de rejsende, med samme omsorg 

og kærlighed, som jeg modtog jer med. 

6 Mennesket lever ikke af brød alene, for der er sult og tørst i det indre af mennesket, som ikke 

kommer fra kroppen, og for at få dem mætte må det søge det åndelige vand og brød. Men det er 

nødvendigt, at smerte rammer jer, så I kan forstå min lære. 

7 Nogle spørger Mig: "Herre, er menneskelig kærlighed måske utilladelig og afskyelig for Dig, og 

godkender Du kun åndelig kærlighed?" 

8 Nej, folkens. Det er sandt, at de højeste og reneste kærlighedsfølelser tilhører ånden, men jeg har 

også lagt et hjerte i menneskekroppen, så den kan elske, og jeg har givet den følelser, så den gennem dem 

kan elske alt, hvad der omgiver den. 

9 Jeg har betroet menneskelivet til åndelige væsener, så de skal leve på jorden, og når de først er på 

jorden, skal de bevise deres kærlighed til mig. Til dette formål delte jeg menneskene op i to dele og gav 

den ene den stærkere og den anden den svagere egenskab. Disse dele var manden og kvinden. Kun forenet 

kunne begge væsener være stærke og lykkelige, og med dette formål blev ægteskabet indført. Menneskelig 

kærlighed velsignes af mig, når den er inspireret af Åndens kærlighed. 

10 Kærlighed, hvis rødder kun er i det fysiske, er et særsyn for sanseløse væsener, fordi de mangler en 

samvittighed, der oplyser deres vej. Desuden siger jeg jer, at der altid vil komme gode frugter ud af gode 

foreninger, og at lysets ånder vil inkarnere i dem. 

11 Nu er det tid til at rense jeres afkom, o folk, så I kan danne en familie, der er stærk åndeligt og 

fysisk. Forstå mig, mine børn, så I kan fortolke min vilje korrekt, for år 1950 nærmer sig allerede, og I må 

ikke glemme, at det er det år, som jeg har udpeget som den sidste af mine manifestationer. Jeg ønsker, at I 

skal være forberedt på den dag, for kun de, der har opnået denne forberedelse, vil være i stand til at holde 

fast i deres positioner. Det vil være dem, der i fremtiden vil bære sandt vidnesbyrd om mig. 

12 Husk, at kun de, der har været i stand til at åndeliggøre sig selv, kan gøre Mit arbejde kendt; for de, 

der ikke har forberedt sig på den nye form for forening - hvordan skulle de kunne få den nødvendige 

inspiration til at modtage Mine tanker og gengive Mine budskaber? 

13 Jeg ønsker, at I alle skal gøre dette fremskridt, så jeres vidnesbyrd kan være til gavn for 

menneskeheden. Se, hvis nogle tænker på den ene måde og andre på den anden, vil de kun skabe 

forvirring blandt mennesker. 

14 Essensen af dette ord har aldrig ændret sig siden begyndelsen af dets manifestation, da jeg talte til 

jer gennem Damiana Oviedo. Meningen med Min undervisning har været den samme. 

15 Men hvor er essensen af disse ord? Hvad er der sket med dem? Skjulte er skrifterne af de 

guddommelige budskaber, som var de første i denne tid, hvor Mit Ord blev spredt så rigeligt blandt jer. 

Det er nødvendigt, at denne lære kommer frem i lyset, så I i morgen kan være i stand til at vidne om, 

hvordan denne manifestation begyndte. Således vil I kende datoen for Min første undervisning, dens 

indhold og datoen for den sidste, som vil give jer året 1950 - det år, hvor denne åbenbaringstid skal slutte. 

16 I dag aner I endnu ikke det kaos, der vil være i menneskeheden, efter at Mit Ord er blevet bragt til 

tavshed, og I kan heller ikke forestille jer den hvirvelvind, som en sådan begivenhed vil udløse blandt 

nationerne. Du skal sørge for, at dit ansvar øges hver gang, for med hver ny gang vil du opnå mere og 

mere oplysning. Din arv er allerede meget stor, og det er vigtigt, at du deler den med dine medmennesker, 

de trængende, inden du forlader denne jord. 
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17 Gør jeres hjerter følsomme, så I kan forstå mit ord, for I har endnu ikke forstået det. Hvordan vil I 

så kunne modtage og forstå mit ord, hvis jeg giver jer det i morgen ved hjælp af intuition? 

18 Foren jer i sandhed og ånd, og adskil jer ikke, heller ikke i de største prøvelser. En Gud, en vilje og 

et ord har været med jer. Derfor vil der ikke i fremtiden kunne komme andre instruktioner end dem, som 

du har fået i dag. 

19 Vil nogen vove at være ulydig mod min vilje? Dette ville betyde, at der ville opstå strid og 

fjendskab i dette folks skød, for mens nogle ville holde fast ved sandheden, ville andre bruge falske ord for 

at føre kirkerne bort fra den sande vej. 

20 Bliv ikke svage, folk, husk hvert øjeblik, at jeg har kaldt jer "stærke". Hvis jeg ikke har bedraget 

din tro og har bevist for dig, at meningen med mit ord ikke er foranderlig, hvordan kan du så bedrage dine 

medmennesker ved at give dem et dårligt eksempel? Det er på tide, at du forbereder det, du vil efterlade de 

kommende generationer. 

21 Mange siger til mig i deres hjerter: "Mester, forudser du, at vi vil være dig utro? Hvordan kan det 

være muligt?" Og jeg svarer jer det samme, som jeg sagde til mine apostle i den anden æra: "Vågn og bed, 

så I ikke falder i fristelse"; for I ved alle, at der blandt dem var en, som skulle forråde og sælge mig, og I 

ved ikke, hvem der gør det i denne tid, selv om han kalder sig min discipel. 

22 Min Ånd kalder jer, Min stemme kommer som en lærer til jeres hjerter, og jeres himmelske Faders 

Ånd vil for evigt være omkring jer og søge jer for at kærtegne jer. 

23 Jeg er det højeste niveau, som enhver ånd bør stræbe efter, for den, der opnår det, vil vide hvordan 

man ser al skabelsens skønhed og herligheden af sin Faders værker. 

24 Mit ord bearbejder jeres hjerter som en mejsel og former jeres sjæle, indtil det har gjort dem som 

Min Ånd i lyset. 

25 Husk, at I ikke står over for forvirrede sind, men over for ham, som beviser jer hans ånds 

fuldkommenhed og sandhed. Jeg har bragt jer tættere på livets træ, hvor de gode frugter hænger på dets 

grene. I dag er der fest i mit hus, mange sidder ved mit bord. Men hvem af de tilstedeværende vil vende 

mig ryggen i morgen? Jeg er den eneste, der ved det. 

26 Alle, der ønsker en åndelig arv, skal komme til mit bord, sidde sammen med mig og spise af dette 

brød, så han, når han rejser sig op, vil føle sig som ejer af min fred, og hans ånd vil blive endnu et led i den 

kæde af kærlighed, som jeg er ved at danne, og som jeg forener mine børn med. 

27 Kom, kom og bank på mine døre. Kom nærmere, I udstødte, spis og klæd jer, men gå derefter i 

mine fodspor. Lær de love, som jeg har udstedt, og adlyd dem, for at I ikke skal drikke bitterhedens bæger. 

Forstå: Den, der forlader den perfekte vej, forlader mit rige og er i fare for at finde døden. 

28 Jeg giver dig mere, end nogen kan have brug for. Hvorfor? Så I kan give jeres medmennesker 

noget af det, som jeg har betroet jer, af de mange ting, som jeg har betroet jer. Men åndeliggør jer selv, så 

I ikke kun bevæges af de lidelser, som jeres øjne ser, men også af dem, der ligger uden for jeres synsfelt, 

for de er ikke uden for jeres kærlige aktivitet. Din følsomhed bør heller ikke være begrænset til at føle 

lidelserne hos denne verdens væsener. Nej, du bør også fornemme, når en sjæl usynligt nærmer sig dig i sit 

ønske om kærlig hjælp. I disse tilfælde vil kun åndeliggørelse kunne afsløre deres behov for dig. 

29 Hvilken glæde vil fylde Min Ånd, når den ser den strøm af liv, der kom ud af Mit bryst, flyde fra 

den ene til den anden, slukke deres tørst og vaske dem rene for deres urenheder. 

30 Få mest muligt ud af dit liv, for det er kort; et år er et øjeblik, der er tabt i tidens uendelighed. Følg 

villigt Faderens intentioner, og du vil ikke spilde et eneste dyrebart øjeblik af det liv, der er dig betroet. 

31 Jeg har fortalt dig, at min gode vilje er ved at være slut, og at du må tænke dybt, så du forstår, hvad 

jeg vil sige til dig. Den overbærenhed, jeg har haft over for dit selviske og materialiserede liv, har nået sin 

grænse. Alligevel vil jeg give jer ny velvilje, men den vil være af åndelig karakter. 

32 Bogen er åben, og det var mig, der åbnede den. Dens sider vil konstant vise dig deres 

guddommelige indhold. 

33 Mit blik omfavner dig i disse øjeblikke, hvor din bøn er nået frem til mig. Mit Lys er steget ned 

over din ånd som Fader, som Mester og som Dommer. Ja, folk, for det er den dag, hvor jeg kommer for at 

modtage jeres offergaver og spørge jer om frugten af de gerninger, som I i dag præsenterer mig for. 

34 Dit sind er tavst, dit hjerte er et øjeblik stille, og din samvittighed er med til at dømme dig. 
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35 Jeg betragter jer ikke længere som små børn, for I er store sjæle, som allerede er blevet placeret af 

mig på den åndelige fuldkommenhedens vej siden den første æra. Derfor har jeg kaldt jer førstefødte og 

gjort jer til fortrolige og arvinger af min ånd. Det er derfor, at jeg nu kræver regnskab af dig og spørger 

dig, hvad du har gjort med din sjæl og også med denne krop, som er blevet betroet dig som et redskab. Jeg 

har sendt jer ud i denne tredje æra med den vanskelige mission at gøre det sjette seglets lys kendt, og at I 

må samle de store skarer omkring jer, som skal udgøre mit folk. Jeg har givet mig selv til kende gennem 

det menneskelige sind for at undervise og udruste jer, og jeg har sat år 1950 som afslutning på denne 

manifestation. Vær opmærksom på dette, for den dag nærmer sig, og I må undersøge jer selv i tide i 

samvittighedens lys, så I kan vide, om I har brugt den tid, der er blevet jer betroet, eller ej. 

36 Jeg har givet jer nåden til at kommunikere med den åndelige lysverden, så den kan oplyse jeres 

arbejdsdag, og jeg har sendt Elias foran jer, så han kan bane vejen for jer og opmuntre jer i prøvelserne. 

Jeg har sendt jer fredens engel, for at I kan føle hans indflydelse, der beskytter jer mod truslen om krig og 

naturens uhæmmede kræfter. 

37 Jeg taler til jer som Fader, men I skal ikke søge mig som dommer. Jeg elsker jer og har ventet 

længe på jer; men glem ikke, at Min dom over universet vil være ubarmhjertig, og at I skal være forenet i 

Mig for at bære Mesterens ord overalt. 

38 Hvis du ønsker fred og lykke, og hvis du ønsker at have ret til sundhed og velvære, så indse, at du 

kun kan opnå disse nådegaver, hvis du elsker din næste, tilgiver dem, der fornærmer dig, og deler dit brød 

med de trængende - det uudtømmelige åndelige brød, som jeg har givet dig i overflod. 

39 Vær fredens ånder i disse krigstid, hvor jeres bøn bør være som en broderskabets kappe, der 

spredes over hele jorden. 

40 Jeg tænker på den jord, der er rød af menneskeblod, og på de mennesker, der ikke stopper deres 

forbrydelser. Træk Min fred over verden, for ellers vil Min retfærdighed ske fra nation til nation, og I vil 

også skulle stå til ansvar over for Mig for jeres mangel på næstekærlighed. 

41 Jeg ønsker ikke at se jer foran mig som anklagede, jeg ønsker altid at betragte jer som mine børn, 

som min faderlige kærlighed altid er klar til at hjælpe. Jeg har skabt jer til ære for min ånd, og for at I kan 

genopfriske jer selv i mig. 

42 Jeg vil ikke dvæle ved at se dine overtrædelser, og jeg vil heller ikke se på din synd. Jeg ønsker at 

se i jer beslutsomheden til at ændre og den åndelige iver i mit arbejde. 

43 Lær at elske mig åndeligt, som jeg elsker dig, og tør dine pletter væk gennem min tilgivelse. Hvis 

dette liv i tårernes dal er et eksil for dig, så græd og lindre din smerte sammen med mig, få nyt mod, for 

din sjæl bliver renset i processen. Bær dit kors med tålmodighed og overgivelse, og lad troens og håbets 

flamme skinne i dit hjerte. 

44 Se dig omkring og se en menneskehed, der er forældreløs for fred. Men tilgiv hende, hvis du 

mærker konsekvenserne af krigen. 

45 Jeg velsigner dem, som har modstået de prøvelser, jeg har sendt dem, jeg velsigner dem, som har 

arbejdet i min vingård. Jeg velsigner de hænder, der har helbredt de syge, og de mænd og kvinder, der er 

blevet moralsk fornyet. Jeg velsigner de syge, som har velsignet mig midt i deres smerte, og alle dem, som 

tilskriver de goder, de har modtaget, min kærlige omsorg. Men jeg velsigner ikke kun den, der elsker eller 

anerkender mig, jeg velsigner alle mine børn med den samme kærlighed. 

46 Det er Min Vilje, at I fjerner al fanatisme og også alt, hvad der er unyttigt i jeres religiøse kult, for 

Jeg ønsker at finde den sande helligdom for Min Guddommelighed i jeres ånd. 

47 Læg Min helbredende balsam i de syge; men hvis I med al jeres indre forberedelse og 

næstekærlighed ikke er i stand til at helbrede nogle af dem, så overlad sagen til Mig, og Jeg vil svare for 

det. Jeg siger til jer: Hvis nogen af mine disciple skulle opnå fuldkommen åndelighed, ville han være som 

Jesus, der helbredte syge og oprejste døde ved synet, ved stemmen, ved viljen eller blot ved berøring. 

48 Disciple, ligesom jeg er kommet ned for at modtage dette folks frugter, vil jeg samle høsten og 

hyldesten fra hele universet, fra alle naturkræfter, fra alle riger, fra alle verdener og boliger, fra alle 

væsener, kendte og ukendte for menneskene, fra de mest fuldkomne til de mest fjerntliggende fra 

fuldkommenhed. Over alle udgyder jeg mit lys og lader dem føle mit nærvær. 

49 Menneskeheden lever åndeligt i den tredje æra. Men enhver, der ikke ved, hvad "Tredje Tidsalder" 

betyder, bør studere og fordybe sig i Mit Ord, som giver dig store åbenbaringer; selv om meget af det, du 
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stadig skal lære at forstå, vil du ikke vide i dette liv, fordi din intelligens ikke er tilstrækkelig til at forstå 

det. Når du går ind i det åndelige liv, vil jeg give dig nye åbenbaringer. 

50 I dette øjeblik taler jeg til jordens nationer. Alle har Mit lys; med det skal de reflektere over, at de 

har vovet at disponere over livet, som om de var dets ejere. Sandelig, siger jeg jer, jeres ødelæggelse og 

smerte har forårsaget dyb anger hos mange og har vækket millioner af mennesker til lyset, som søger Mig 

og kalder på Mig, og fra dem stiger et klageskrig op til Mig og spørger: Fader, vil krigen ikke være forbi i 

1945, og vil du ikke tørre vores tårer og bringe os fred? 

Profeti modtaget den 1. januar 1945 

51 Her er jeg til stede blandt jer, I syv nationer! Syv hoveder, I, som er opstået foran mig i verden! 

52 ENGLAND: Jeg oplyser dig. Min retfærdighed vil stadig ramme dig hårdt, men jeg giver dig 

styrke, rører ved dit hjerte og siger dig: Dine ambitiøse mål skal nedbrydes, dine rigdomme skal tages fra 

dig, og de skal ikke gives til nogen. 

53 TYSKLAND: Jeg hjemsøger jeres stolthed i dette øjeblik og siger jer: Gør jer klar, for jeres afkom 

skal ikke gå til grunde. I har bedt mig om nye lande, men mennesker har blandet sig i mine høje råd. Jeg 

bøjer din nakke og siger til dig: Tag min styrke og stol på mig, og jeg vil frelse dig. Men hvis du ikke vil 

stole på mig og giver efter for din stolthed, vil du falde og blive en slave af verden. Men det er ikke min 

vilje, for det er den tid, hvor jeg vælter herrerne og befrier slaverne og fangerne. Tag mit lys og stå op. 

54 RUSLAND: Min ånd ser alt. Verden vil ikke være din. Det bliver mig, der skal herske over jer 

alle. I skal ikke kunne udslette mit navn, for Kristus, som taler til jer, skal herske over alle mennesker. 

55 Befri dig selv fra materialisme og forbered dig på et nyt liv, for hvis det ikke sker, vil jeg knuse din 

arrogance. Jeg giver dig mit lys. 

56 ITALIEN: I er ikke længere herre som i tidligere tider; i dag har hån, trældom og krig ødelagt jer. 

Som følge af jeres degeneration gennemgår I nu en stor rensning. Men jeg siger jer: forny jer selv, fjern 

jeres fanatisme og afgudsdyrkelse og anerkend mig som Herrernes Herre. Jeg vil udgyde nye inspirationer 

og lys over dig. Tag min helbredende balsam og tilgiv hinanden. 

57 FRANKRIG: Du bringer din smerte for mig. Din klagesang når til min høje trone. Jeg modtager 

dig. Du plejede at rejse dig op til Herren, nu viser du mig kun de lænker, du slæber med dig. I har hverken 

set eller bedt. Du har givet dig hen til kødets glæder, og dragen har gjort dig til et bytte. Men jeg vil frelse 

jer, for jeres hustruers klagesang og jeres børns gråd stiger op til mig. Du ønsker at redde dig selv, og jeg 

rækker dig min hånd ud, men sandelig siger jeg til dig: Se, bed og tilgiv! 

58 FORENEDE STATER: I dette øjeblik modtager jeg også Dem. Jeg ser på dit hjerte - det er ikke af 

sten, men af metal, af guld. Din hjerne af metal ser jeg hærdet. Jeg finder ingen kærlighed i dig, opdager 

ingen åndelighed. Jeg ser kun storhedsvanvid, ambitioner og grådighed. 

59 Fortsæt, men jeg beder dig: Hvornår vil min sæd slå dybe rødder blandt jer? Hvornår vil I rive 

jeres "Guldkalv" og jeres "Babelstårn" ned for i stedet at bygge Herrens sande tempel? Jeg rører jeres 

samvittighed fra den første til den sidste og tilgiver jer. Jeg oplyser jer, så at i den højeste time, når 

prøvelsen når sit højdepunkt, bliver jeres sind ikke forvirret, men tænker klart og husker, at jeg kommer 

foran jer. 

60 Jeg giver dig lys, magt og autoritet. Bland jer ikke i mine høje råd, for hvis I ikke adlyder mine 

påbud eller går over den grænse, jeg trækker, vil smerte, ødelæggelse, ild, pest og død komme over jer. 

61 JAPAN: Jeg modtager dig og taler til dig. Jeg er gået ind i din helligdom og har set på alting. I vil 

ikke være de sidste, I har altid ønsket at være de første, men sandelig, siger jeg jer: Denne sæd er ikke 

velbehagelig for mig. Det er nødvendigt, at du drikker lidelsernes bæger, så dit hjerte kan blive renset. Det 

er nødvendigt, at dit sprog blandes med andre sprog. Det er nødvendigt, at verden nærmer sig jer. Når 

verden finder sig selv forberedt og ren, vil den bringe jer den sæd, som jeg vil give den, for jeg ser ingen 

forberedt. 

62 Jeg ser ikke frøet af min guddommelighed i dig. Men jeg vil bane vejen. Snart vil der være et kaos 

af idéer i universet, en forvirring af videnskaber, meninger og teorier; og efter dette kaos vil Lyset nå dig. 

63 Jeg forbereder jer alle og tilgiver jer og sørger for, at I går den rigtige vej. Når tiden er bestemt, og 

freden kommer til nationerne, så vær ikke genstridige, bland jer ikke i mine høje råd og modsæt jer ikke 

min vilje. Når folkene har sluttet fred, må I ikke forråde dem, for så vil jeg bringe min dom over jer. 
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64 Syv nationer! Syv hoveder! Faderen har undfanget dig. Foran dig, under dit herredømme, er 

verden. Du er ansvarlig over for mig for det! 

65 Lad lyset fra "De Syv Seglernes Bog" være i alle nationerne, så menneskene kan udruste sig selv, 

som det er Min Vilje. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 128  
1 Jeg bringer jer mit ord, som er en stige, der fører ind i mit rige. Hvis du forstår, hvad jeg lærer dig, 

vil du vågne op til et nyt liv. Enhver, der ønsker at perfektionere sig selv, vil finde vejen brolagt. Min 

stemme kalder på jer, fordi I alle er mine elskede børn. 

2 Kom til mig og tag mit rige i besiddelse. Kom, I børn og unge, for det behager mig at høre jeres 

bønner. I enlige kvinder, jeg er den kyske ægtefælle, som vil ledsage jer; elskede mænd, tilhør mig. Jeg ser 

jer alle blive besejret af prøvelser, men jeg vil rejse jer op fra dem. Bliv ikke overrasket over, at jeg 

opsøger Dem for at gøre dette. Har du ikke set, hvordan kærligheden afspejles i Min omsorg? Har I ikke 

set, hvordan moderen græder af kærlighed til menneskeheden? Det bæger, I alle drikker, er meget bittert, 

men det renser jer, for de tårer, I udgyder, er som de essenser, Magdalene udgød, da hun salvede Jesu 

fødder. Nu som dengang tilgiver jeg jeres synder. 

3 I går gennem verden og støder på ondskab og må passere over den uden at besudle jer selv. Men 

min styrke støtter dig, så du ikke falder, for uden den ville du blive svag. Vær klog, vær på vagt og bed, og 

du vil være uovervindelig. 

4 Jeg ser menneskeheden åndeligt fattig, fordi den magt, den har fået, er materiel. Sammenlignet 

med det åndelige er de materielle værker små, og de vil ikke gøre sjælen udødelig. Kun de fortjenester, der 

er opnået i kampen for det gode, vil give det evigt liv og gøre det stærkt. 

5 Den stolte mand tror, at han er stærk, selv om besøgene ved hvert skridt minder ham om, at han 

ikke er suveræn, at hans "storhed" er bedragerisk. Brug den styrke, jeg giver dig, til at gøre godt. 

6 Tvivl ikke på mine ord. Jeg bringer jer et frø af tro, så I kan dyrke det og derved lære at sætte pris 

på mine mirakler. Jeg har lagt samvittighedens lys i din ånd, så du kan kende de love, jeg har givet dig, og 

så du kan lede din sjæl og dit legeme efter dem. I min instruktion vil du finde sundhed, fred og glæde. 

Derfor har jeg sagt til jer, at den, der smager af dette brød, aldrig mere vil være sulten. 

7 Jeg viser mig selv for jer, så I kan genkende mig og senere give den viden videre, som jeg giver jer 

som arv. 

8 Du lever i nutiden og ved ikke, hvad jeg har bestemt for din fremtid. Jeg forbereder store legioner 

af ånder, som vil bo på jorden og bringe en delikat mission med sig, og I skal vide, at mange af jer vil være 

forældre til de skabninger, som mine budbringere vil inkarnere i. Det er jeres pligt at forberede jer 

indvendigt, så I ved, hvordan I skal modtage og vejlede dem. 

9 Jorden er forberedt af mig og er lige så ren, som jeg skabte den. Hvis der findes noget dårligt på 

den, er det menneskets skyld. Hvor meget ondt har I ikke skabt gennem jeres synd, menneskeheden, selv 

om nogen måske vil sige, at I ikke er ansvarlige for det, der er sket i fortiden. Men jeg svarer dig: Din sjæl 

har allerede boet på jorden på andre tidspunkter, den har været fraværende og har vanhelliget jorden. Ved 

du, hvem du er? Hvor meget skal du ikke gøre dig umage for at gøre op med menneskeheden for alt det, 

du har nægtet den. 

10 Når du er træt, så læn dig op ad bønnens stav, for derigennem skal du få ny styrke. Når I hører Mit 

Ord, vil I stige op til højere regioner, hvorfra I vil føle Mit nærvær. Forstå, at for at opfylde min lov er det 

ikke nok at oprejse sjælen ved hjælp af bøn; I må også gøre gerninger af kærlighed og barmhjertighed. 

11 Tiden nærmer sig allerede, hvor dette rally vil være forbi. Men vær altid opmærksom på, at min 

ånd ikke vil forlade dig. 

12 Når jeg holder op med at give mig til kende i denne form, vil det være et tegn på, at 

forberedelsesperioden er slut. Jeg vil forsegle sindet hos dem, der har tjent mig, og jeg vil give dem hvile i 

den store arbejdstid, og jeg vil give dem, der har været lydige tjenere i min vingård, en belønning. Dem vil 

jeg efterlade min ånds fred. Men de vil fortsat være redskaber for en højere åbenbaring. 

13 Ligesom "Ordet" ikke længere blev kød efter at have været i Jesus, vil denne manifestation af Min 

Ånd gennem mennesket ikke blive gentaget. Kun Mit lys vil fortsat stråle fra uendeligheden for at vejlede 

jer åndeligt på den sande vej. 

14 Vær opmærksom på dette lys, og du vil ikke afvige fra den rette vej. Overhold mine love, så vil 

troen og tilliden til jeres åndelige gaver blive meget stor. Forstå, hvad Marias, Jesu og Elias' kræfter er, for 

jeg har givet jer en del af dem. 
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15 Vær opmuntrende i at adlyde mine befalinger, som ikke skal være et offer, men derimod en glæde 

for din ånd. Vær som små børn ved deres Faders side, der stoler og håber på ham. 

16 Jeg har set dette folk bede for menneskeheden, elske den og være inspireret af Mesterens 

kærlighed. Jeres smerte er også stor, men det er den, der vil forene jer og gøre jer til en ægte familie. Jeg 

vil trøste dig på hele din livsrejse, indtil du når frem til det forjættede land. 

17 Den fred, du håber på, vil komme, og den vil være lige så stor som smerten har været. Foreningen 

(af alle åndelige samfund) vil også komme, men før det vil jeg sende jer meddelelser, der forkynder, at 

tiden er nær, hvor disse profetier vil blive opfyldt. 

18 Velkommen, I, som har krydset tærsklerne til en ny tidsalder. I har hørt den beroligende klokke 

ringe, og I har samlet jer for at lytte til dens kald, fordi I har erkendt, at det er jeres Faders stemme, der 

opfordrer jer til at lytte til ham. Dette ønske og denne lydighed gjorde, at du kunne genkende min stemme, 

da den nåede dit hjerte. 

19 Da du ikke kender længden af det (jordiske) liv, der er blevet givet dig, er det nødvendigt, at du 

begiver dig af sted fra dette øjeblik, for uanset hvor langt din livsvej er, vil den altid være fuld af 

incitamenter for dig til at nå målet. Hver gang er et mysterium blevet opklaret for øjnene af dig. I denne 

tredje tid, når mit ord bliver til åndelig frugt, som kan give jer næring, vil jeg åbenbare jer det, som er 

gemt for jeres ånd. Mit ord strømmer ud over de åndeligt ydmyge og dem, der er enkle i deres sind, for det 

er som en strøm af krystalklart vand, der løber gennem sindet og fra sindet til hjertet og derfra til ånden, og 

som ikke er plettet af de urenheder, den møder på sin vej. 

20 I denne tid er jeg ikke gået ind i verdens støv. Kun Min Ånd findes i det indre tempel, som findes i 

dybden af dit væsen, hvor jeg efterlader sporene af Mine fodspor. I, som har sat jer til bords hos jeres 

Herre, kender smagen af dette brød, denne vin og denne frugt, så I aldrig kan falde i vildfarelse. 

21 Jeg fandt din sjæl syg, men jeg stillede mig selv foran den og sagde til den: "Jeg er Vejen, jeg 

tilbyder dig min hjælp. Følg mine ord, så vil du nå frem til det land, du søger." 

22 Da du ikke havde nogen idé om det åndelige liv, bespottede du Gud, da du følte dig desperat og 

ønskede at dø for at få hvile - som du troede - uden at vide, at hvile, som du forestiller dig, ikke eksisterer, 

for ånden finder kun fuldkommen lykke i aktivitet. Inaktivitet er egoistisk, og egoisme hører kødet til, ikke 

ånden. Kun kroppen finder hvile, når det sidste åndedrag af liv er slukket i den. Spiritualisér jer selv, o 

folk, så I kan se jeres Mester, som smiler til jer med ømhed og fred. 

23 Som et frø, der formerer sig og spreder sig, vil min lære sprede sig over menneskeheden for at 

redde den. Ikke kun de vil blive frelst, som hører mig, men også de, som ikke har haft det privilegium at 

høre dette ord. 

24 Jeg har udgydt åndelige gaver over dette folk, som i morgen vil gøre markerne frugtbare, hvor 

kærlighed, enighed og fred vil spire; for min sæd vil blive båret af mine budbringere ud i det vide land, i 

provinserne og i byerne. 

25 Jeg har opsøgt jer i jeres celle, fordi I var fanger af materialisme, egoisme og synd. Men jeg har 

givet jer fri til at bringe denne gode nyhed til hjerterne. Du vil aldrig kunne bevæge dig væk fra mig. I er 

de spæde blade på livets mægtige træ, I er grene eller skud. Gennem din sjæl flyder træets saft. Dette er 

den pagt, der forener dig med mig, og som aldrig kan blive ødelagt. Træet er familien, og i det er faderen, 

moderen og børnene forenet for evigt. I den skal alle Herrens børn anerkende sig selv som brødre og 

søstre: Søskende ikke kun af princip eller oprindelse, men også af kærlighed. 

26 Symbolet på dette træ var det kors, som I naglede mig fast på. 

27 Her er Mesteren til at forsøde din vej med sit ord; for de, der engang har følt fred på denne vej, 

forlader den næppe eller falder tilbage i deres tidligere livs fejltagelser, hvor hvirvelvindene piskede dem. 

Mit ord, der altid er fyldt med ny undervisning og åbenbaringer, opliver jer, så I ikke står stille og ikke 

trækker jer tilbage. 

28 Gang på gang siger jeg til jer, at I skal udnytte den tid, hvor jeg giver jer min undervisning med 

mit ord, for når min afgangstime kommer, vil I ikke længere høre denne "nattergal" slå. 

29 Jeg ønsker, at de "første" skal være gode lærere for de "sidste". Erkend, at der blandt dem vil 

komme store ånder, som - efter at have gennemgået lidelsernes smeltedigel 

- vil omfavne Mit åndelige arbejde med stor kærlighed, og med Min undervisning i deres hjerter og Min 

opmuntring i deres ånder vil de begynde deres kamp blandt mennesker. 
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30 Lad mig undervise dig, forberede dig og prøve dig, så du bliver stærk, og din tro bliver sand. Jeg 

vil bruge jer som redskaber for min vilje, og gennem jeres formidling vil jeg udføre mange gerninger. 

Gennem dine læber vil jeg tale til folkemængderne, og blandt dem vil jeg vælge dem, der vil følge mig i 

denne tid. 

31 Vær fyldt med kærlighed, følg menneskehedens tragedie, forstå dens prøvelser og dens forsoning, 

så I kan bede og våge for den. Husk, at Mesteren ikke forlader jer i jeres krisetider, så I som mine disciple 

kan gøre det samme for jeres medmennesker. 

32 Tror du, at du er uundværlig for at Mit budskab kan nå dine medmenneskers hjerter? Nej, folkens, 

men I skal udføre den mission, jeg har betroet jer, og til at udføre den giver jeg jer alt, hvad der er 

nødvendigt for at udføre den. Ved du, hvad de, der ikke har noget at tilbyde dig i dag, kan gøre for dig i 

morgen? 

33 En stor renselse hviler på menneskeheden, og I kan mærke Min retfærdighed selv i den luft I 

indånder. Men netop dette bæger af lidelse vil forvandle menneskeheden moralsk og åndeligt. 

34 Kæmp for jeres fornyelse og vær ikke længere små børn over for min undervisning, så I lidt efter 

lidt kan blive disciple - ikke kun på grund af det, I forstår, men også på grund af det, I gør i praksis. 

35 Hvil jer i træets skygge, I trætte vandrere, og når I har fået jeres kræfter tilbage, så bliv træets 

vogtere og pas på det. Denne omsorg og denne kærlighed til dens bevarelse vil være som vand, der gør 

jorden frugtbar og genopfrisker den. Så vil du få grenene til at vokse, så skyggen breder sig, og mange 

trængende vil finde ly under den. Masser af mennesker vil komme og ønske sundhed og åndelig fred, og I 

skal være forberedt, for på dette træ vil de finde frugter, som de ikke kan finde andre steder. 

36 Lad bønner komme fra jeres ånd for fred i verden og for oplysning til dem, der styrer nationerne, 

for I må ikke være hårdhjertede og sværtfølte, for at mit værk ikke skal gå i stå. Jeg er i øjeblikket ved at 

plante og sprede Mine "træer" i mange områder for at redde de vildfarne hjerter. Disse "træer" har til 

opgave at fjerne menneskers (religiøse) fanatisme og afgudsdyrkelse. 

37 Igen siger jeg til jer: Jeg er Vejen; gå ikke længere på farlige stier. 

38 Alle disse samfund vil tilsammen udgøre den forhindring, som Elias vil præsentere for sin Herre. 

Men I, som har fået til opgave at våge over disse samfund, skal holde jeres ører åbne for at høre mit ord, 

som vil være det lys, hvormed I skal gøre de skæve stier lige. 

39 Sandelig siger jeg jer, at I har Mig meget tæt på jer i essensen af Mit Ord, og I har også Min 

"Åndelige Verden" med jer gennem dens hjælp, beskyttelse og råd. Min barmhjertighed styrker jer, så I 

ikke bliver modløse på vejen, for den mission, I har modtaget i denne tid, er meget delikat. Men jeg 

efterlader jer udstyret med de nødvendige åndelige gaver, så I kan gå videre. 

40 Bær dit kors ikke som en byrde, men som en velsignelse. 

41 Må min barmhjertighed som Fader og min instruktion som Mester være med jer. Føl min varme og 

min fred, og jeg forsikrer dig, at når min instruktion er slut, vil din tro være større, og du vil have mere 

mod til at tage kampen op. 

42 Mit ord skal være et skjold i jeres hjerter og et sværd på jeres læber. Men du skal vide, hvordan du 

bruger den rigtigt i kamp såvel som i fred. 

43 Her er din frelser. Har I ikke søgt mig med møje og besvær på alle måder? Har du ikke kaldt på 

mig med salmer og salmer for at frelse dig? Nå, her er jeg, men nu er jeg kommet i en form, som du ikke 

havde forventet. Men formen, som ikke er ny, bør ikke gøre dig fremmed for dig. Bestræb jer snarere på at 

søge essensen af min undervisning, og I vil overbevise jer selv om, at denne tone, hvormed jeg taler til jer, 

denne kærlighed, som mine ord overstrømmer jer med, og denne visdom, som skinner i hver af mine 

lærdomme, er et sprog, som jeres ånd forstår. 

44 Brug lyset fra Mit Ord og befri jer selv med det, for i lang tid har I kun været optaget af jordiske 

ting og er blevet vogtere af jordiske goder uden at tage hensyn til, at sjælen er bestemt til at vende tilbage 

til sit gamle hjem, og at I må forberede de forsyninger og den vandrestav, der vil hjælpe den på rejsen. 

45 Mennesker stræber efter udødelighed i verden og forsøger at opnå den gennem materielle værker, 

fordi jordisk herlighed - selv om den er midlertidig - stikker i øjnene, og de glemmer åndens herlighed, 

fordi de tvivler på eksistensen af dette liv. Det er manglen på tro og fraværet af åndeliggørelse, der har lagt 

et slør af skepsis for menneskers øjne. 



U 128 

100 

46 Hvis denne menneskehed havde tro på Mit Ord og bar Mig i deres hjerter, ville de altid have den 

sætning af Mig til stede, som Jeg engang sagde til de skarer, der lyttede til Mig: "Sandelig siger Jeg jer, 

selv om I kun giver et glas vand, vil det ikke være uden belønning." 

47 Men folk tænker: Hvis de giver noget og ikke får noget til gengæld, så bevarer de det, de har, ved 

at beholde det for sig selv alene. 

48 Nu siger jeg jer, at der i min retfærdighed er en perfekt balance, så I aldrig skal frygte at give noget 

af det, I ejer, væk. Ser du de mennesker, der samler og ophober skatte og aldrig lader nogen få del i deres 

ejendele? Disse mennesker bærer deres døde ånd i sig. 

49 De, der derimod har viet sig selv til at give deres næste alt, hvad de ejer, indtil deres sidste 

åndedrag, indtil de så sig selv alene, forladt og fattige i deres sidste time - de har altid været ledet af troens 

lys, som i det fjerne viste dem, at det "forjættede land" er nært, hvor Min kærlighed venter på dem for at 

give dem kompensation for alle deres gerninger. 

50 Sandelig, siger jeg jer, nutidens mægtige vil gå til grunde for at give plads til dem, som på grund af 

kærlighed og barmhjertighed over for deres næste vil blive store og stærke, mægtige og kloge. 

51 Disciple, tag mit ord som endnu et bevis på min kærlighed til jer. Mærk i din krop og sjæl Min 

helbredende balsam. Men hvis din samvittighed fortæller dig, at din smerte er et resultat af din synd, så 

forvis den fra dit væsen, for i min lære vil du finde styrken til at overvinde dit køds svaghed. Kom til mig, 

alle sammen, så jeg kan give jer styrke til at opnå jeres åndelige frigørelse. 

52 Lad børnene komme til mig. Lad de unge nærme sig mig. Mænd og kvinder - nogle i deres bedste 

alder og andre i deres bedste alderdom - kommer til mig, jeg ønsker at glæde mig over dit nærvær, jeg 

ønsker at høre din stemme kalde mig Fader. 

53 Syndere, græd til jeres Mester, så jeres tårer kan rense jer. Men lad jeres gråd være som 

Magdalenes omvendelse, så jeres kærlighed kan nå Mig som den omvendte synders bøn. 

54 Overvind jeres stolthed, så I kan blive ydmyge over for jeres brødre og søstre. Ydmyghed er sejr, 

forfængelighed er nederlag, selv om man tillægger disse ting forskellig værdi i verden. 

55 Hvad kan du være stolt af, når intet på jorden er dit? Jeg har ikke gjort jer til arvinger i denne 

verden. Jeg har betroet jer den på samme måde som godsejeren gør med sine arbejdere: han deler ansvaret 

for dyrkning og pleje af markerne mellem dem, og så høster han høsten og giver hver enkelt sin del. 

56 Tag fra jorden, hvad du har brug for, og glæd dig over alt det gode, den giver dig. Men gå aldrig så 

langt som til at betragte dit jordiske liv som om det var åndens perfekte hjem, og betragt aldrig det, du ejer 

i verden, som din største skat. 

57 Jorden er ikke plettet, den er velsignet og ren. Det er mænd, der har besmittet hendes hjerte. Hvis 

jorden havde syndet, ville jeg allerede have ødelagt den og sendt jer til en anden verden; men jeg finder 

ingen pletter på den. Derfor siger jeg jer, at det er menneskeheden, I skal arbejde på - for at forny den - så 

den igen kan bringe jer fred, velstand, kærlighed, overflod og sandt fremskridt. 

58 Se, med hvor megen tålmodighed jeg lærer jer, for at I også skal have tålmodighed, når I 

underviser jeres medmennesker, og når en trængende banker på jeres dør, skal I aldrig nægte ham jeres 

tilstedeværelse eller tage imod ham med modvilje. Hvad kan dine hænder tilbyde ham, hvis der ikke er 

kærlighed i dit hjerte? Jeg siger jer, at hvis nogen føler sig trætte, er det fordi de ikke har ægte åndelighed. 

På den anden side har den, der altid er parat til at give, formået at hæve sine følelser over kødets egoisme. 

59 Til tider holder jeg min barmhjertighed tilbage fra jer, så I kan blive tilskyndet til at tænke på dem, 

som I også trækker den tilbage fra. Men jeg vil aldrig gøre dig arveløs, for det, jeg engang gav dig, er dit. 

60 Tror du, at du har fået mange skuffelser fra andre mennesker? Det skete, når du forventede noget 

af dem, og når du ikke havde noget at tilbyde dem. Men nu, hvor I gradvist afskaffer denne materielle 

interesse og jeres egoisme, nu, hvor I ved, at det er mig, der våger over jer, selv når verden ikke har noget 

at tilbyde jer, kan I ikke længere tale om utaknemmelighed, skuffelse eller bedrag. Du bør lukke dine øjne 

og dit hjerte for al menneskelig elendighed og kun åbne dem for at tjene dine medmennesker med sand 

barmhjertighed og kærlighed. 

61 De, der får dig til at lide mest, er dem, der kan hjælpe dig mest med at komme åndeligt videre. 

Opmuntre længslen efter åndelig udvikling, fjerne monotonien og rutinen i jeres liv. Synes du ikke, at Min 

manifestation gennem det menneskelige sind er meget betydningsfuld? Er I ikke klar over værdien af alle 

de åndelige gaver, som jeg har givet jer? 
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62 Det er mig, der modtager alles utaknemmelighed; det er mig, der elsker jer og giver jer alt. Men 

har du nogensinde hørt, at jeg er skuffet over dig? Aldrig, mine børn. Hvem kan kende dig bedre end jeg 

til at skuffe mig, når jeg ved, at du elsker mig og vil nå de døde i mit rige? Hvis jeg tænkte som du tænker 

nu, ville det være som om jeg krævede af dig det Blod, som jeg udgød på et andet tidspunkt som 

menneske. Men jeg siger jer, at det var det blod, der banede vejen for jeres opstigning. 

63 Det er nødvendigt, at du forstår din opgave, så du kan udføre den, som det er din pligt. Husk: Når 

du føler dybt med en nabos smerte, gør den til din egen og bringer den til Mig i bøn, bliver du en sand 

forbeder og mægler mellem Gud og dine medmennesker. Jeg vil placere den, der stadig skal leve i verden, 

og også den, der skal forlade den, på din livsvej, fordi du vil vide, hvordan du kan vække længslen efter 

fornyelse hos den, der fortsætter sin vej på jorden, og du vil være i stand til at vise den, der snart skal 

forlade den åndelige sfære, den vej, der fører ham til lyset. Jeg har givet jer åndelige gaver, for at I kan 

bruge dem til gavn for jeres medmennesker og til jeres eget bedste, men ikke for at I kan skjule dem for 

verden af frygt for den, og heller ikke for at I kan vise dem frem og endda prale af dem. Udøv 

barmhjertighed på en sådan måde, at de uvidende, de trængende og de uskyldige kan føle et ønske om 

også at besidde dine gaver i ønsket om også at tjene deres næste. Så skal I undervise dem og afsløre for 

dem, at alle skabninger bærer den guddommelige ånds gaver. 

64 Lad ingen ane at fornærme jer med lærdomme, som Mit Værk ikke har åbenbaret for jer, for de 

ville være årsag til, at Min Lære bliver forfulgt, og I ville skulle stå til ansvar for det over for Min 

Retfærdighed. Tal om Min Sandhed uden nogensinde at ændre den. Vær aldrig tavs af frygt, for sandelig 

siger jeg jer, at hvis I tav, ville stenene tale. Tænk på, at jeres planets struktur er lavet af sten, og at der 

indefra ville bryde en drønende lyd frem, som ville fortælle om retfærdighedens tid. Vent ikke på dette 

vidnesbyrd, men tal selv. Men lad denne stemme komme ud af dit hjerte, for det er den, som din ånd vil 

tale i. 

65 Mennesker, jeg er kommet for at forsøde jeres tilværelse, for at give jer det evige livs brød. Gør 

mig til din fortrolige, og jeg vil lægge min fred i dig. 

66 Det er mig en glæde at give jer Mit Ord i denne tid, som jeg gav det til jer i den Anden Tid: et 

enkelt ord, så I kan forstå det, og når I hører det, mætter I jeres hjerter med mod og dyder. Se, hvordan 

dets guddommelige essens har fanget din ånd og har været en balsam på dine sår, så du i morgen også kan 

helbrede dine medmennesker ved at få dem til at høre mit ord. 

67 Hvis I forbereder jer åndeligt, vil I se mirakler, I vil blive helbredt, og jeres medmennesker vil 

modtage nådegaver og goder. 

68 Store trængsler kommer over menneskeheden, og I skal være profeter og bolværk. Bed, arbejd, og 

naturens kræfter vil passere over dig uden at efterlade et spor. Løft din forbøn, og jeg lover dig, at en 

kappe af kærlighed og beskyttelse vil beskytte dine kære. Jeg kræver ikke af jer bodshandlinger eller ofre. 

For at være mig til behag er det nok at løfte din ånd, og jeg vil oversvømme dig med fred. Elsker 

hinanden, og jeg vil velsigne jer. 

69 Jeg har ikke bedt jer om at tage til fjerne steder for at udbrede min lære; den tid er endnu ikke 

kommet. Men det øjeblik vil komme, hvor I vil flytte med jeres kære til andre steder, hvor I vil slå jer ned 

og fortsætte med at være de utrættelige frøsåere af den dyrebare sæd, som jeg har betroet jer. 

70 Mit folk vil blive søgt af mennesker af forskellige racer og trosretninger, og det er nødvendigt, at 

Mine disciple viser dem den korteste vej til Mig ved at lære dem at elske hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 129  
1 Fra mit rige kommer jeg til menneskets hjem og søger troens lampe. Jeg har banket på alle hjerter 

for at få øje på den gode vilje i hver enkelt til at skynde sig at følge mit kald. I nogle fandt jeg en 

helligdom oplyst af en lampeflamme, i andre var der kun mørke. Nogle er rene steder, hvor jeg kan 

komme ind, andre er besmittede og må først rense sig selv for at kunne modtage mig. Men jeg velsigner 

dem alle med den samme kærlighed. 

2 Den, der banker på jeres dør, kommer ikke i kongelige klæder, skønt han er konge. Han kommer 

som en vandringsmand og søger en kro. Hver gang jeg ser jer vågne, vågne, opmærksomme og ventende 

på mig, strømmer mit ord ind i jer som en uudtømmelig strøm for at gøre jeres hjerter frugtbare. Dette 

hjerte, der slår i dig, er en passende jordbund til at så det guddommelige frø. Din ånd er 

guddommelighedens tempel, det er mit hjem. Din samvittighed er fortolkeren af min retfærdighedens 

stemme og støtten til mit scepter. Alle disse kræfter fortæller dig, at du ikke er uafhængig, men at du 

kommer fra et almægtigt væsen, som du skal underkaste dig din vilje, da det er fuldkomment. 

3 Faderen nærmer sig sine børn for at indsamle deres fortjenester fra dem som den bedste høst, og 

ikke kun jeres lidelsestårer; for de er ikke det, jeg opbevarer i mine kornkamre. Næsten altid er jeres gråd 

frugten af jeres ulydighed mod min lov. Det er kun sjældent, at du græder af kærlighed eller af anger. 

4 Jeg har fundet dit hjerte forhærdet i denne tid. Men hvis jeg huggede min lov i sten i den første 

æra, hvorfor skulle jeg så ikke hugge den i dit hjertes sten i denne tid? Der vil jeg vise dig kraften i mit ord 

og skrive ikke bare en side, men en bog, der indeholder hemmeligheder af min skjulte visdom, som kun 

jeg kan afsløre. 

5 Jeg taler til jer som Fader og som Mester; men når jeg taler til jer som Dommer, så frygt min 

retfærdighed, men flygt ikke for den, for selv denne stemme er en ven, og når den stiller jer til regnskab, 

gør den det, fordi den elsker jer. Således viser jeg mig for jeres øjne, så I kan kende mig. Hvordan kunne 

du gøre det, hvis jeg levede evigt skjult bag et slør af mystik? Forstå, at det var mit ønske at åbenbare mig 

selv lidt efter lidt for din ånd, så du til sidst kan se mig i al min herlighed. Hvis jeg i begyndelsen af din 

åndelige udvikling havde vist mig selv for din ånd i al min storhed, hvad ville du så have set, følt eller 

forstået? Intet! Hvis du havde følt dig tæt på mig, ville du have opfattet en uendelig tomhed, eller du ville i 

din stræben efter at forstå den dybe sandhed have fundet dit sind ude af stand til det og din ånd for svag. I 

dag trækker jeg igen lidt af sløret for mit mysterium til side, så I kan lære jeres Gud bedre at kende. 

6 Hvem er blind, så han ikke kan se mig? Hvem er ufølsom, så han ikke kan føle Mig? I lang tid har 

jeg forberedt jer på at høre mig i denne form, som er som: at se Mit Ansigt, samtidig med at du forbereder 

dig på kommende tider, hvor du har brug for at kende mere til Mig. Så hvis I længes efter lys, hvis I 

hungrer og tørster efter sandhed, så lyt til mig med alle jeres sanser og sjælskræfter, og I vil se mig. Væn 

dig ikke til dette ord som noget almindeligt, og bliv heller ikke indlemmet i rutinen for et ritual til at 

tilbede. Tag ikke min lære som en materiel ideologi, og brug den ikke til at drage fordel af dine 

medmenneskers gode tro eller fysiske eller psykiske lidelser. 

7 Tiden til forståelse er kommet for jer, oplysningens øjeblik er kommet, og ikke langt væk er tiden, 

hvor I bør sætte jer i gang for at lade dette lys skinne i andre hjerter. Jeg giver dig følsomhed og viden, så 

du kan opfylde din åndelige mission. I er alle i stand til at give lysfyldte råd til dem, der har brug for dem, 

til at tørre tårerne hos den, der græder. Jeg har givet dig en kostbar helbredende balsam i overflod, som 

ikke skal gå ubrugt hen i en dag. Smerten har renset dig, så du kan udfolde dine åndelige gaver. I må ikke 

på ny besudle jer med synd. Dine læber og dit hjerte er også blevet renset - den ene til at blive en kilde til 

næstekærlighed og gode følelser, og den anden til at udtrykke det rene, det sublime. 

8 Her er min lære, klar og gennemsigtig som det vand, du slukker din tørst med. Jeg forvandler dit 

hjerte til en kilde, så det kan samle dette vand, og fordi det er gennemsigtigt, kan du se ned til bunden, som 

om du ser min Ånd uden nogen form eller dække. 

9 Lyt til mig, disciple, for fra mig udgår al visdom. Jeg kommer til dig med ord og værker for at 

overraske dig i din søvn. Men sandelig siger jeg jer: Før jeg kommer til et folk eller et hjerte, sender jeg 

dem en budbringer eller en forløber, så de kan genkende og modtage mig ved mit komme. Spørg nu jer 

selv, hvilken af Mine ankomster I virkelig var forberedt på at modtage Mig. 
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10 Profeterne i den første æra, som annoncerede Mesterens komme, blev hånet, forfulgt og stenet i 

byerne. Elias, som talte i denne tid gennem munden på en inspireret og retfærdig mand ved navn Roque 

Rojas, prædikede "i ørkenen", og kun få hørte hans stemme. 

11 Hvis du ser på Moses' kamp i de første tider, vil du også se manglen på tro, manglen på 

forberedelse i de afgørende øjeblikke. Husk: Da Moses fortalte sit folk, at ingen måtte sove, og at de skulle 

tilbringe natten stående i bøn med sandalerne på og vandrestavene i hænderne, var der mange, der lod sig 

falde i søvn, og da de vågnede op, var folket allerede på vej ud. Og da Moses lod folket være alene for at 

bede på Sinaibjerget, fandt han ved sin tilbagevenden den store skare, der var overgået til afgudsdyrkelse; 

de havde fuldstændig glemt deres leder og profeters forkyndelser om Jehovas løfter. 

12 Jeg har aldrig ønsket at finde dig uforberedt eller at overraske dig med at synde eller sove i verdens 

og kødets skød. Derfor har jeg sendt mine budbringere til jer på forhånd, så de kan få min stemme til at nå 

jer, fra den mest ydmyge hytte til den mest prægtige bolig. Jeg lod syv store profeter blive født blandt det 

samme folk, for at de kunne forkynde dem verdens frelsers komme - syv mænd, som var brødre af dette 

folk og havde dets blod og sprog. I dem har jeg lagt min stemme, for at de skal være et håbets fyrtårn for 

de fattige og undertrykte og en forkyndelse af retfærdighed for de stolte, de gudløse og de uretfærdige. 

13 Da den forjættede kom til sit folk, var der meget få, der fulgte ham - kun dem, der hungrede og 

tørstede efter retfærdighed. Men de, som fik mange æresbevisninger, som var fulde af forfængelighed og 

stræbte efter magt og følte, at Min retfærdigheds pegefinger pegede på dem, det var dem, som holdt korset 

ud for Guds Søn. 

14 I skal bringe det gode budskab til menneskeheden om, at den allerede lever i Helligåndens tid, den 

tid, som er blevet annonceret med store tegn i naturen, for at åbne videnskabens øjne for sandheden, for at 

bevæge syndernes hjerte til omvendelse og for at få verden til at tænke. Men denne menneskehed - uden at 

ville fortolke disse stemmer (af naturlige begivenheder) i deres sande betydning - da den ikke kunne 

tilskrive alting materielle årsager, bukkede den under for overtroisk frygt. Derfor er Mit Ord i denne tid 

kommet til hjerter, som er klipper, og med dem begyndte en ny lidenskab for Mig. 

15 Det lys, som Min Ånd har udgydt over jer i denne tid, er det blod, som Jesus udgød på korset for 

menneskeheden. Som en forsmag på disse åbenbaringer ofrede I lam i den første æra og markerede dørene 

i jeres hjem med deres blod. Blodet er liv, offeret er kærlighed. Kærlighed er åndens lys. Dette har altid 

været dit kendetegn eller din karakteristik. 

16 O folk, som har fulgt denne stemme - glem aldrig, at Herrens kærlighed har givet jer en stor 

mission. Dette guddommelige tegn er Mit kærlighedskys, er beskyttende kraft, våben og skjold. 

17 Det liv, som I går igennem i dag, er en større ørken end den ørken, som Israel gik igennem i den 

første æra. Men hvis du ikke mangler kærlighed og tro, når du går igennem det, vil der ikke være mangel, 

sult eller tørst. Der vil være manna og vand, oaser og glæder på livets rejse. De, der ikke flygter fra det 

varme sand, ikke trækker sig tilbage fra fjenderne og ikke bliver trætte på den lange rejse, vil snart føle, at 

de er på vej til det forjættede land. Men de, der søger komfort, fornøjelser og midler til at blive store på 

vejen, vil stoppe op i deres spor og forsinke deres ankomst til byens porte. Vejen er en opadgående 

udvikling, ørkenen er en prøve for troen og en stålsættelse for ånden. 

18 Gør ikke denne vej til en vej efter din smag, søg ikke at tilpasse Min Lov og Mit Værk til dit liv, 

dine vaner og dine lidenskaber. I må tilpasse jer til min lov. 

19 Nogle gange kan du ikke forstå, hvorfor jeg elsker dig så højt, hvorfor jeg tilgiver dig alle dine fejl. 

Så viser jeg jer jeres naboer, så I kan gøre mod dem, hvad Mesteren har gjort mod jer. 

20 Hvem kan tvivle på godheden i Min lære i denne tid? Jeg har sagt til mennesker, som jeg engang 

sagde: "Elsk hinanden", til børn: "Ær jeres forældre", til mænd: "Respekter jeres hustru", til forældre: 

"Vær et godt eksempel for jeres børn". Dette er ikke mørke. Mit frø bringer fred, kærlighed og harmoni. I 

stopper således den forsoning, som fra de tidligste tider er gået fra forældre til børn - en sørgelig bod, som 

har været den sæd, I har sået og høstet igen og igen. Det er nødvendigt, at enhver overtrædelse vaskes 

væk, og sandelig siger jeg jer, ingen overtrædelse undslipper min retfærdighed. Der kan gå et år, et 

århundrede og endda en tidsalder, men dommens tid vil komme. 

21 Elsk renhed, lev i overensstemmelse med den lov, som samvittigheden viser dig. Brug disse 

undervisningsperioder til at omsætte det, du har lært, til praksis. Sov ikke, mens andre græder, vænn dig 

ikke til krigsnyhederne. Husk, at disse nyhedsrapporter er fulde af gråd, klager og frygt. Forstå, at disse 
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rapporter, der når jer, er smertefulde råb fra jeres brødre og søstre. Det ville være bedre for jer, hvis I på 

baggrund af Mit Ord følte disse menneskers smerte og, inspireret af medfølelse, bad for dem og skaffede 

jer fortjenester, så de kunne finde fred, og krigen ikke også ville overrumple jeres nation, og derefter, 

mens I drikker et meget bittert bæger, udbryder: "Nu forstår jeg, hvad disse folk har været igennem!" 

22 Hvad ville der blive af dette folk, som jeg har samlet, hvis jeg ikke underviste dem med ord om 

retfærdighed, sandhed og kærlighed? Tror I ikke på mit ord i denne tid, fordi jeg bringer det til jeres ører 

gennem mine børn? 

23 Hvis I dræbte profeterne fra den første æra på vejen og senere udsatte mine apostle for 

martyrdøden, siger jeg jer, at det også er døden, I påfører disse stemmebærere, når der ikke bliver troet på 

det ord, der kommer fra deres læber. Er du så slavebundet af dine materielle sanser, at du ikke kan føle 

dette ords guddommelige essens? Husk, at jeg sagde til jer: "Træet kendes på sin frugt." 

24 Jeg forbereder jer på den tid, hvor I ikke længere vil høre mit ord, for så vil menneskene kalde jer 

et folk uden Gud, et folk uden et sted at tilbede, fordi I ikke vil have nogen storslåede kirkebygninger til at 

tilbede mig, og I vil heller ikke fejre højtidelige handlinger til at tilbede mig, og I vil heller ikke søge mig i 

billeder. Men jeg vil efterlade dig en bog som et testamente, som skal være dit forsvar i prøvelser og den 

vej, du skal følge i dine skridt. Disse ord, som I hører i dag gennem stemmebæreren, vil strømme ud af 

skrifterne i morgen, så I endnu en gang kan genopfriske jer selv med dem, og de vil blive hørt af de mange 

mennesker, der vil slutte sig til jer til den tid. 

25 Foragter ikke det, der blev skrevet i andre tider, for så ville I være fanatiske. Lad ikke lidenskaben 

styre jer, og lær at respektere jeres brødre, som i andre tider med deres kærlighed, deres tro og endda med 

deres blod skrev sider i den bog, hvor navnene og eksemplerne på dem, der har vidnet om Min sandhed, er 

skrevet. 

26 Elsker I mig og anerkender I mig? Elsker du Maria, din himmelske moder? For blandt disse sider 

er der en, der er skrevet med jeres Frelsers blod og med Marias tårer - hende, der i sit bryst bærer Guds 

moderlige kærlighed i sit bryst. 

27 Hvis du vil have de nye generationer til at respektere det tredje testamente, så respekter de tidligere 

testamenter. 

28 De store besøg vil ryste verden, og så vil folk være opmærksomme på den nye Åbenbaringsbog, 

som de vil finde solid som en klippe, indgraveret i folks hjerter. 

29 Forstå mit ord korrekt. Jeg har talt meget til jer om mit fravær og min afrejse. Men forstå, at jeg 

har talt til jer i overført betydning. Jeg vil ikke længere tale til jer i denne form, men kan I forestille jer, at 

jeg kan forlade en af jer, når jeg er jeres ånds liv og bor i den for evigt? Vil du være i stand til at holde op 

med at høre din Faders stemme i dit væsen? Aldrig, hvis I ved, hvordan I skal forberede jer. 

30 I er på vej mod dette mål, og med dette formål er jeg kommet for at udstyre jer ved hjælp af disse 

manifestationer. Hvis I er forberedt, vil I høre Min stemme rent og klart; hvis I ikke er det, vil I blive 

forvirrede og ude af stand til at videregive andet end vidnesbyrd. Hvad vil I så overdrage, hvad vil I tale 

om efter at have taget afsked med mit ord? 

31 Jeg ønsker - uden at I bevæger jer væk fra et naturligt og simpelt liv og uden at I falder ind i en 

tilstand, der kan betragtes som værende uden for det normale, at I altid forbliver udrustede og at I bevarer 

åndeliggørelsen i jeres hjerter, så I til enhver tid er klar til at opfylde jeres mission, når I bliver kaldet. 

32 Jeg har fortalt jer, at jeg i 1950 vil samle de 144.000 markerede på jorden. Men ingen ved, hvornår 

på jorden jeg vil lade dem, der stadig er i det åndelige, blive født, så de kan opfylde min mission. 

33 Din skæbne er i mig, for jeg er opstandelsen og livet. Senere vil I mødes igen i det åndelige hjem, 

og derfra vil I fuldføre jeres arbejde. 

34 Spiritualisér udøvelsen af din opgave. Året 1950 nærmer sig allerede, og du bør ikke være 

uforberedt. Jeg ønsker at se jer udføre jeres mission med iver, men ikke fanatisk. Brug den tid, der er lys 

og frelse for sjælen. 

35 Selv om menneskeheden er kommet langt, er den stadig åndeligt splittet. Har hvert folk fået en 

anden sandhed at vide? Nej, sandheden er én. 

36 Den åndelige adskillelse mellem mennesker skyldes, at nogle tog en gren og andre en anden. Der 

er kun ét træ, men dets grene er mange. Men folk har ikke ønsket at tage imod Min lære på denne måde, 

og stridighederne splitter dem og uddyber deres uenighed. Alle tror, at de har sandheden, alle føler, at de 
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har ret. Men jeg siger jer: Så længe I smager på frugten fra én gren og benægter frugten fra de andre, vil I 

ikke nå til den erkendelse, at alle frugterne kommer fra det guddommelige træ, hvis helhed repræsenterer 

den absolutte sandhed. 

37 Når jeg taler til jer om disse sandheder, skal I ikke tro, at Mesteren mener de ydre former for 

tilbedelse i de forskellige religioner, men det grundlæggende princip, som hver af dem er baseret på. 

38 Et kraftigt tordenvejr er nu ved at gøre sig gældende. Dens vindstød, der ryster træet, vil få dets 

forskellige frugter til at falde ned, og de vil blive smagt af dem, der ikke har kendt dem før. Derefter vil de 

sige: "Hvor vildledte og blinde har vi ikke været, da vi, drevet af vores fanatisme, afviste alle de frugter, 

som vores medmennesker tilbød os, blot fordi de var ukendte for os!" 

39 En del af mit lys er i alle grupper af mennesker, i alle samfund. Ingen skal derfor prale af at have 

hele sandheden. Forstå derfor, hvis I ønsker at trænge længere ind i den Eviges natur, hvis I ønsker at nå 

længere end der, hvor I er kommet, hvis I ønsker at vide mere om Mig og om jer selv, må I først forene 

den ene viden med den anden og ligeledes med alle andre. Så vil et klart og meget klart lys skinne frem fra 

denne harmoni, som du hidtil har søgt i verden uden at have fundet den. 

40 "Elsk hinanden", det er Mit princip, Mit højeste bud til mennesker, uden forskel på trosretning eller 

religion. 

41 Kom hinanden nær ved at opfylde dette højeste bud, og I vil finde Mig til stede i hver enkelt af jer. 

42 Vær opmærksomme observatører, og I vil indse, at kampen mellem idéer, trosretninger og 

religioner allerede er begyndt. Resultatet af jeres menneskelige kampe fører jer skridt for skridt ind i denne 

nye kamp. 

43 Åh, hvis bare folk ville være modtagelige, når Mit lys nærmer sig dem - hvor meget smerte og 

forvirring ville de ikke spare sig selv! Men de forstår endnu ikke, hvordan de skal forberede sig på at 

modtage fred. De forsøger kun at forberede sig på krig eller i det mindste på forsvar. 

44 Efter at jeg har annonceret alt dette og advaret jer - kan I stadig blive forfærdet som en uvidende 

person, når kampens tid er kommet? 

45 Send jer selv for fred, for harmoni, for forsoning og broderskab. 

46 Du vil se de store religioner angribe hinanden, de forvirrede menneskemasser flygte i vild flugt. I 

den time vil dette folk have fuldt kendskab til deres opgave, de vil være fri for fordomme, pletter og 

fejltagelser, så de kan række deres hånd fuld af medfølelse ud til dem, der har brug for fred, trøst, lys og 

sundhed. 

47 Forny jeres liv, åndeliggør jeres gerninger, studer mit ord, for i det giver jeg jer smagen af alle 

frugterne fra det guddommelige træ, så at når jeres medmennesker tilbyder jer de frugter, de har og har 

dyrket, og I kender smagen af den frugt, jeg har givet jer, kan I tage imod dens frugt med kærlighed, hvis I 

finder den ren, eller afvise den med venlighed, hvis I ikke finder den ren. 

48 Ånden har en højere sans, som gør den i stand til at opdage det sande, det rene og det perfekte. 

Men det er nødvendigt at udvikle denne gave for ikke at falde for vildfarelser, dvs. at man ikke bliver 

afhængig af usunde lærdomme og forkaster det, der virkelig er næring for ens ånd. 

49 Jeg vil give dig Min undervisning; men læg først din sorg hos Mig, græd ved Mesterens hjerte, 

kom dig, og når du har dulmet din smerte, når tårerne på dine kinder er tørret, så løft din ånd, så Min 

undervisning kan komme over den. 

50 Jeg ønsker ikke at se sult eller tørst hos nogen af mine disciple; jeg ønsker at se jer mætte efter at 

have spist og drukket ved mit bord. Kun på denne måde vil I være i stand til at gøre gerninger, der er mig 

værdige i denne verden. Glem ikke, at hver dag, der går, bringer min afrejse nærmere, og den, der ikke 

udnytter denne tid med undervisning, vil senere føle sig som en forældreløs. 

51 Det var ikke en tilfældighed, der førte dig ind i mit nærvær. Min stemme kaldte dig på livets stier, 

og min barmhjertighed ledte dig. Nu ved I, at I har lært den opgave at kende, som jeg har sendt jer for at 

udføre på jorden. I mit ord har du lært, hvad din oprindelse er, og hvad dit mål er. I har fået åbenbaringen 

om, at I er en del af et folk, som modtog Åndens manna i tre faser. 

52 Hvis du overfører alt det, der skete i Israels folk i de to første tidsaldre, til det åndelige, vil du 

indse, at det samme er sket i dig i nutiden. 

53 Dette folks liv, dets historie, er en lektion for hele menneskeheden, det er en lignelse, det er en 

bog, hvis grundsten er den lov, som jeg åbenbarede for jer på Sinai. Dens indhold bevarer profeternes 
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stemme, et folks udvikling, dets kampe, dets sejre og nederlag, dets glæder og bitterhed. Den indeholder 

også Kristi fuldkomne arbejde blandt mennesker og missionen for dem, der fulgte ham. 

54 I dag åbner bogen sig for jeres ånd, og I ser nye lysstråler bryde frem fra den, fordi det, der ikke 

blev forstået i den tid, er blevet forklaret for jer i dag. I dag kan din ånd banke på portene til det hinsides i 

et ønske om visdom. I dag giver din åndelige evne dig mulighed for at komme tættere på Mesteren, så han 

kan vise dig de nye lektioner i hans guddommelige mysterier. 

55 Mit folk, selv om der er fred i min ånds herlighed, kan jeg ikke lade være med at sende jer min 

hjælp, for jeg ser jer vandre på verdens veje og slæbe lænker af besværligheder og ufuldkommenheder 

med jer. 

56 I er på vej gennem ørkenen, og midt i den har jeg ladet palmer vokse, så I kan finde skygge og 

hvile. Jeg har ladet en uudtømmelig kilde springe frem fra jeres verdens golde klippe, så I kan drikke af 

den og ikke tørste mere. I dag giver jeg jer ikke marker i verden til at dyrke; I skal finde jeres marker i 

hjerterne. Nogle er lige begyndt at dyrke, andre er ved at afslutte et arbejde, der for længst er påbegyndt, 

og andre igen høster frugten af deres såning. 

57 Familiefædrene bør ikke undskylde sig med, at de har mange børn, at deres tid udelukkende går 

med at skaffe det daglige brød, og at de derfor ikke kan tænke på at gøre godt mod andre. 

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

siger jeg, at der er mere end nok muligheder på jeres livsvej, hvor I kan så Min sæd uden at spilde jeres tid 

og uden at forsømme jeres pligter. 

59 Dyrk mig, og jeg vil tjene dig. 

60 Dit hjerte skal ikke blive skuffet, hvis du sår kærlighed til dine børn eller til dine medmennesker 

og kun høster smerte fra dem. Du ved præcis, hvad Kristus såede i verden, og hvad han høstede. Men han 

vidste, at høsten ikke er i verden, men i himlen, når tiden er inde. Også I, disciple, når I efterligner 

Mesteren i tålmodighed, skal I ikke søge belønning eller gengældelse på jorden, men i stedet vente til jeres 

lyksaligheds time i det hinsides. 

Min fred være med jer! 
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Instruction 130  
(Proklamation om skærtorsdag i helligdagsugen) 

1 Verden er dybt bevæget ved mindet om min lidelse. På denne eftermiddag, hvor I mindes disse 

begivenheder, og hvor Min guddommelige stråle kommer ned for at bringe den 

For at give menneskers sjæle indre fred ser Jesus dine følelser. 

2 I, som elsker mig og tilbyder mig jeres liv som apostel, som tilbyder jeres kærligheds krystalklare 

vand til den tørstige rabbiner - I føler i sandhed, at Mesterens Helligånd er iblandt jer. 

3 Nu er tiden inde til at lade sandhedens ånd herske, og til at fjerne religiøs fanatisme fra folkets 

hjerter. 

4 I dette øjeblik føler Min Ånd en meget stor glæde, fordi Jeg er blandt Mine disciple, som Jeg 

tilbyder vinen på Mit kærlighedsbord - ikke druevinen, som aldrig vil ophøre med at være vinens saft - 

men Mit eget åndelige liv. 

5 Den tid er forbi, hvor jeg sagde til jer, at I skulle mindes nadveren ved at tage brød og vin til minde 

om mig. I dag lærer jeg jeres ånd at nære sig af betydningen af min kærlighedsundervisning og at give 

afkald på al symbolik. 

6 Jeg forsøger ikke at minde jer om lidelser, der hører en anden tid til, og alligevel græder I over Min 

instruktion, men denne gråd skal være af anger. 

7 Verden er et bæger af bitterhed; men Kristus, "Faderens Ord", kommer fuld af kærlighed og 

fortsætter den ubegrænsede kærlighedsundervisning, som jeg har givet menneskene. I denne tid viser jeg 

dig den vej, du skal følge for at opnå frelse fra dine synder. Men jeg ønsker ikke, at I kun skal have Kristus 

med i jeres tanker, men at I skal vidne om sandheden i hans lære gennem kærlighedsgerninger. 

8 Se, hvordan mange af Mine børn i dag fejlagtigt symboliserer den nadver, hvor Jeg for sidste gang 

var forenet med Mine disciple; Mit Ord, Min Kærlighedslære er blevet forfalsket. I dette øjeblik giver det 

guddommelige ord, der er i direkte forbindelse med alle sjæle, jer sin kærlighed, ligesom han delte brødet 

ud blandt sine apostle. 

9 Her er Kristus, fredens fyrste, som folkemængden troede var en agitator og oprører. Husk, at 

Gudsmanden kom til verden og sagde: "Disse er mine børn, for hvilke jeg vil give selv den sidste dråbe af 

mit blod." I dag, mine elskede børn, taler jeg til jer på en enkel måde. Dengang talte jeg til jer i lignelser, 

og ofte forstod I mig ikke, fordi I gav mine ord en forkert betydning. 

10 Menneskehed, I er uendeligt elsket af mig! Jeg er kommet tilbage til jer, ikke som I hørte mig i 

første gang, og heller ikke som I så og hørte mig i anden gang. I dag giver jeg dig min instruktion ved 

hjælp af en hjerne, som er forberedt af min visdom. 

11 Blandt Mit folk har der altid været både dem, der har en følelse af åndelighed, og dem, der kun 

søger materielle goder. I den første æra var der situationer, hvor nogle tilbad "Guldkalven", mens andre 

græd af frygt for Jehova; og i den anden æra var der en blandt mine apostle, som ønskede at få 

bemyndigelse fra mig til at forvandle sten til guld, idet han gav som påskud, at det ville være godt at støtte 

de fattige, som var sultne, med penge. Jeg svarede ham: "Hvis man giver penge til folket, vil det få dem til 

ikke at værdsætte dem mere, da det er let at få dem." Og jeg tilføjede: "Den, der følger mig, skal være 

fattig som sin mester." Derfor bøjede jeg mig også ydmygt ned for at vaske mine disciples fødder og sagde 

til dem: "I skal aldrig betragte jer selv som de første, men som de sidste foran Faderen." 

12 Til jer, mine nye disciple, siger jeg: "Hvad I ser mig gøre mod jer, skal I også gøre mod jeres 

brødre." 

13 I har forberedt jeres hjerter til at modtage essensen af mit ord og dermed den trøst, opmuntring og 

det lys, I har brug for. Du stoler på mig, fordi du ved, at du, ligesom alle andre væsener, modtager min 

beskyttelse. Men jeg har fortalt jer, at I lever i en tid med reparation og renselse, og at I stadig vil opleve 

smerte i den højeste grad. 

14 Fremtiden bringer stadig store kampe og lidelser med sig for menneskeheden, og I som en del af 

denne menneskehed må også lide. Kun bøn og "at være vågen" vil gøre lidelserne udholdelige. Mange vil 

miste orienteringen i disse prøvelser, de vil fortvivle og søge løsningen på deres lidelser på andre måder. 

Men kun hvis de vender tilbage til godhedens, fredens og retfærdighedens vej, vil de genvinde deres fred. 

Og selv blandt dette folk her, som har modtaget deres mærke i denne tid, af de 144.000, som er mærket på 
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deres pande - hvor mange af dem vil forlade mig, selv om de nu omgiver Mesteren og hører hans 

undervisning om uendelig kærlighed? 

15 Derfor er jeg kommet i denne tid for at give jer styrke i jeres kamp, for at vise jer at arbejde for et 

højt ideal, som er det samme, som jeg altid har kæmpet for - jeres åndelige højere udvikling. 

16 Gør alle dine åndelige gaver til dine egne og værdsæt dem højt, så du kan klare denne store prøve. 

Giv dem ikke væk, for at du ikke skal føle dig forældreløs, for du vil være tvunget til at samle en stor 

mængde tro, åndelig styrke og mod for ikke at fortvivle. 

17 Men alt det, jeg meddeler jer, vil ikke ødelægge jer, men gøre jer store, for I vil finde utallige 

lejligheder til at gøre godt og udbrede jeres kærlighedsaktivitet. Hvis I ved, hvordan I skal forberede jer, 

vil I glemme jer selv for at komme jeres medmennesker til hjælp, og I vil finde deres sjæle modtagelige 

som jomfruelig jord, der kan modtage frøet og den velgørende regn fra jeres kærlighedsarbejde. 

18 På denne måde forbereder jeg Mine børns ånd, så de, når tiden kommer, kan bevidne, at alle de 

begivenheder, de oplever, har talt til dem fra Mig, at de har følt, at Min Ånd har været omkring dem. 

19 For jeg er ikke kun ord, jeg er handling. Jeg kæmper uophørligt i mine børns sjæle for at forvandle 

dem, og jeg er opmærksom på at besvare jeres spørgsmål, besvare jeres kald og komme jer til hjælp, så I 

kan opfylde jeres skæbne. 

20 Det er den tid, hvor Mit lys er blevet udgydt over enhver ånd. Enhver, der har været villig til at 

praktisere Min lære, har følt sig fuld af styrke, oplivet af en højere vilje, og de gerninger, han har udført, 

har givet ham liv og styrket hans tro. Denne person kan ikke længere afvige fra den rette vej, selv om han 

skal gå over torne, fordi hans sjæls styrke er vokset, og han ved, hvordan han skal overvinde lidelser for at 

nå sit ideal. Den, der endnu ikke er begyndt på denne arbejdssti, bør begynde i dag og ikke stoppe. Selv 

det mindste af hans værker vil blive taget i betragtning af Mig. Du vil ikke finde nogen større 

tilfredsstillelse på jorden end at komme en af dine naboer til hjælp, fordi du føler hans smerte. 

21 Alle de gerninger, som jeg gjorde i den Anden Tidsalder for at vise jer Min lære om aktiv 

næstekærlighed, skal I gentage nu. I har set, at jeg gav de blinde synet tilbage - I kan gøre det muligt for de 

blinde i denne tid, som lever i denne tidsalders mørke, at se det klare lys fra min undervisning. Få den 

lamme til at gå, som er blevet bremset af mangel på instruktion. Væk den, der er død, til livet i nådens og 

åndeliggørelsens liv til live. Få den stumme til at tale, som ikke kan udtrykke ord om kærlighed og 

tilgivelse. Alt hvad I ønsker at opnå, vil jeg give jer, for jeg har udstyret jer med gaver af uvurderlig værdi, 

så I kan vidne om min sandhed. 

22 Min kærlighed til menneskeheden har været konstant. Ikke kun når jeg er kommet ned på jorden, 

har jeg udført mirakler; mit arbejde med at give kærlighed og beskyttelse til mennesker er evigt, og min 

undervisning er ligeledes uudtømmelig. Hvornår vil I forstå min kamp, hvornår vil I genkende Elias, som 

utrætteligt arbejder blandt jer? 

23 Tidernes ende nærmer sig allerede, og jeg må samle høsten. Kun moden hvede vil jeg tage imod, 

kun fuldkomne og fuldkomne kærlighedsværker vil jeg bringe ind i mit kornkammer. Og I, som mine 

disciple, skal vise mig jeres arbejde på denne måde og hjælpe jeres medmennesker. I alle nationer er der 

mine disciple, profeter, pionerer, hvis åndelige gaver viser sig som dine. De søger i bøn den balsam, der 

helbreder de syge, de kommunikerer åndeligt med Mig, de søger det lys, der oplyser deres vej, og de 

anerkender Mig som deres Vejleder og Mester. 

24 Bliv ikke overrasket, hvis de - uden at have fået Min forkyndelse gennem menneskets 

intellektorgan - kender denne lære, for Jeg har allerede fortalt jer, at sjælen har udviklet sig, og at ethvert 

væsen har en opgave at udføre. Dens sjæl har renset sig selv i smerte, og da den ikke har fundet nogen 

sandfærdige vejledere på jorden, har den søgt Mig, fordi den ved, at Jeg bor i det åndelige og oplyser og 

vejleder alle Mine børn. 

25 Her er jeg - klar til at modtage dine tanker og dit hjerte for at tilbyde dig betydningen af mit ord 

som det evige livs sande vin, som jeg siger dig, at den, der drikker af den, aldrig mere vil føle tørst. 

26 Bliv ikke ved med at forveksle mit ord, som er livets brød, med kultformerne, som kun er et billede 

af det. 

27 Helligåndens lys oplyser jeres vej og fylder jeres sjæle med fred. Hvilken nåde vil der være på 

jorden, når Mit folk, spredt blandt menneskeheden, helliger deres liv til at lære deres medmennesker at 

elske hinanden. Hver gang jeg taler til jer om enhed, må I forstå, at jeg ser jeres uenighed og mangel på 
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harmoni. Men I skal vide, at jeg retter denne bebrejdelse til alle mennesker og alle folkeslag, fordi 

uenighedens frø har bredt sig og er trængt ind i alle hjerter. 

28 Uenighed har umærkeligt oversvømmet de inderste dele af menneskers liv og er nået til at ryste 

imperier, nationer, familier, religiøse samfund og sekter. De frugter, som manglen på harmoni mellem 

mennesker har givet, har været meget bitre, og de mangler stadig at smage de bitreste frugter. Men det har 

ikke været Min vilje, at menneskene skulle have brug for denne lidelsens bæger for at indse deres fejl og 

åbne deres øjne for sandheden. For selv om jeg dømmer jer i dette øjeblik, holder jeg aldrig op med at 

være jeres Far, og jeg ønsker, at I skal tænke jer om og omvende jer for at redde jer fra den afgrund, som I 

i øjeblikket er ved at styrte ned i. Hvem af dem vil være dem, der vil lade Mig komme ind i deres hjerter? 

Hvilke folkeslag vil åbne deres døre for mig? Hvem vil være dem, der ikke lytter til deres samvittigheds 

kald? 

29 Bed! Hvad kan du gøre i dette øjeblik, hvor jeg stadig ser dig som lille i forhold til din åndelige 

udvikling, hvor du stadig er svag og klodset? Bliv stærk ved at praktisere Min lære! Jeres liv giver jer dag 

efter dag mulighed for at erhverve jer fortjeneste og for at perfektionere jer selv. Vær et folk, der afspejler 

lyset fra Min Ånd i hver eneste af deres gerninger, og jeg vil snart sende jer ud som ydmyge apostle af 

Min lære for at opfylde jeres mission. 

30 Hvis I tror, at jeg har forladt min trone for at give mig til kende for jer, så tager I fejl, for den trone, 

som I forestiller jer, eksisterer ikke. Troner er for de forfængelige og arrogante. Da Min Ånd er uendelig 

og almægtig, bor han ikke på et bestemt sted: Han er overalt, alle steder, i det åndelige og det materielle. 

Hvor er denne trone, som du tilskriver mig? 

31 Tag ikke mine ord som en bebrejdelse for din ringe forståelse og erkendelse af sandheden. Jeg er 

ikke kommet til dig for at ydmyge dig ved at fremhæve din umodenhed. Tværtimod er jeg kommet for at 

hjælpe jer med at komme op i sandhedens lys. 

32 Tror du, at jeg ikke er klar over de fremskridt og den udvikling, som din tro og viden har gjort, 

siden du hørte dette ord? Sandelig, siger jeg jer, jeg kan bedre end I selv se, hvilke skridt I tager på den 

åndelige vej. 

33 Da I kom til Min manifestation, troede I ikke på Min instruktion ved hjælp af det menneskelige 

sind, idet I troede, at I kun kunne finde Mig i de billeder, symboler og andre genstande, der var indviet af 

jeres religiøse samfund. Da du efterfølgende, på trods af din manglende tro, følte, at Min undervisning 

rørte dit hjerte, og at din sjæl følte Min fred, indså du, at et guddommeligt lys manifesterede sig gennem 

de skabninger, der var bestemt til at formidle Mit guddommelige budskab. En ny tro blev født i dit hjerte, 

et lys blev tændt, som lærte dig at forstå, at mennesket kan få direkte kontakt med sin Gud. Men det var 

ikke alt, du måtte stadig lære at forstå, at det menneskelige sind ikke er absolut nødvendigt for, at Faderen 

kan give dig sin instruktion. Da vidste du, at denne guddommelige manifestation gennem stemmebæreren 

ville være midlertidig, for senere ville tiden komme til at skabe forbindelse mellem ånder, når menneskene 

ville fjerne materialismen, fanatismen og al den uvidenhed, som deres traditioner og ritualer indeholdt, fra 

deres sind. 

Kirken bør fjernes fra sine gudstjenester, sin tro og sine ritualer. 

34 Nogle af jer har allerede forstået det, andre lever efter det. Men I mangler stadig meget for at nå 

dette mål, hvorfra I kan forstå Mig i Min sandhed og Min herligheds virkelighed, og ikke længere ved 

hjælp af fantasier, som er opfundet af jeres lille menneskelige fantasi. 

35 Hold op med at give Mig en materiel form på en trone som dem på jorden, befri Mig fra den 

menneskelige form, som du altid tilskriver Mig, hold op med at drømme om en himmel, som dit 

menneskelige sind ikke er i stand til at forstå. Når I frigør jer fra alt dette, vil det være, som om I sprængte 

de lænker, der bandt jer, som om en tæt tåge løftede sig og gav jer mulighed for at se en horisont uden 

grænser og et uendeligt, strålende firmament, som dog samtidig er håndgribeligt for jeres ånd. 

36 Nogle siger: Gud er i himlen, andre siger: Gud er i himlen: Gud bor i det hinsides. Men de ved 

ikke, hvad de siger, og de ved heller ikke, hvad de tror. Det er sandt, at jeg "bor" i himlen, men ikke på det 

sted, som du har forestillet dig: Jeg bor i himmelen af lys, kraft, kærlighed, sandhed, retfærdighed, 

velsignelse og fuldkommenhed. 

37 Jeg er i det hinsides, ja, men hinsides menneskelig synd, hinsides materialisme, stolthed og 

uvidenhed. Kun derfor siger jeg til jer, at jeg "kommer" til jer, fordi jeg kommer til jer i jeres ydmyghed, 
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fordi jeg taler til jer på en måde, så jeres sanser kan føle mig og jeres sind kan forstå mig, ikke fordi jeg 

kommer fra andre verdener eller hjem, for min ånd er hjemme overalt. 

38 I har kæmpet og har brugt lang tid på at ændre jeres tro, og I har stadig mere at gøre for at nå det 

åndelige mål, som jeg har bestemt jer til, nemlig at kende jeres Fader, elske ham og vise ham ærbødighed 

gennem Ånden. Så vil I begynde at fornemme åndens sande herlighed, den tilstand af ophøjethed, 

harmoni, fred og velvære, som er det sande paradis, som I alle skal nå. 

39 I dag åbner du dørene i dit hjerte og sind for lyset fra min instruktion. Med hvilke gerninger vil I 

forherlige mig? 

40 I er alle tavse, ånden er tavs, og kroppen er tavs foran mig. I bøjer jeres nakke og ydmyger jer. 

Men jeg ønsker ikke, at mine børn skal ydmyge sig foran mig. Jeg ønsker, at de skal være værdige til at 

løfte deres ansigter og se mit, for jeg kommer ikke for at søge hverken tjenere eller slaver; jeg søger ikke 

skabninger, der føler sig som fredløse, udstødte. Jeg kommer til Mine børn, som Jeg elsker så højt, så de, 

ved at høre Min Faders stemme, kan løfte deres sjæle på vejen til deres åndelige udvikling opad. 

41 Men se, jeg kommer til Jakobs Hus og finder kun Frygt der, jeg håber at finde et Gæstebud, men 

der er kun Stilhed. Hvorfor, mit folk? Fordi din samvittighed bebrejder dig for dine overtrædelser og 

forhindrer dig i at føle glæde over mit komme. Årsagen er, at I ikke har elsket jer selv, at I ikke har 

arbejdet, som Jesus lærte jer. 

42 I har manglet det åndelige udstyr til at fornemme den smerte, der venter på jer, og derfor er det 

nødvendigt, at jeres Fader gør sig hørbar materielt og taler til jer på jeres sprog, så I kan vide, at krigens 

engel nærmer sig, at hans våben er meget stærke, og at fredens engel står over for ham og skriger. 

43 På vindens vinger nærmer pesten sig mere og mere, og i det åndelige rum svæver tusindvis af 

væsener, der dag for dag falder ned på hadets og uenighedens marker, og deres forstyrrelse formørker jeres 

sind og hjerter. 

44 Naturkræfterne er blevet sluppet løs og vækker videnskabsmændene fra deres drømme, men de 

fortsætter deres ødelæggende arbejde blandt menneskeheden, fordi de er stædige i deres selvoptagethed. 

Når du glemmer at bede, opfylder du ikke den opgave, som Faderen har betroet dig. 

45 I ved udmærket, at opgaven med at skabe fred har ligget på jeres ånd siden dengang, da jeg sagde 

til Jakob: "Se, jeg vil give dig en talrig efterkommere, som alle jordens nationer skal velsignes med." Det 

er derfor, at I er tavse over for mig. 

46 Vil I vente, indtil menneskenes love gør jer arveløse og tvinger jer til at lukke jeres læber, som jeg 

har trænet til at vidne om mig? 

47 Vær ikke folk med ringe tro. Hvis jeg har valgt dig, er det fordi jeg ved, at du vil være i stand til at 

tjene mig og forstå, hvordan du skal gøre det. 

48 På denne dag fortæller jeg jer det: Hvis folkene ønsker fred, vil jeg gøre det muligt for dem at opnå 

den, alt efter deres kærlighed. Hvis de vil have mere krig, så lad dem få den; men gennem den skal min 

retfærdigheds scepter falde på jorden. 

49 Hvis menneskeheden skulle forfølge Mine nye disciple og forsøge at forhindre dem i at helbrede 

de syge og tale om Min Lære, vil de mærkeligste sygdomme sprede sig blandt mennesker. Videnskabsfolk 

vil blive syge, mange vil få lukkede øjne, andre vil blive forvirrede i deres tanker. Portene til det hinsides 

vil åbne sig, og legioner af forvirrede sjæle vil hærge hele regioner og gøre mennesker besat. Så vil Mine 

ydmyge arbejdere stå frem og give beviser på deres viden, som mange vil blive troende, når de står over 

for videnskabens afmagt. Alle disse katastrofer er længe blevet annonceret til jer, men I er stadig døve og 

blinde. Du er utaknemmelig. 

50 Nogle gange er det nødvendigt, at jeg taler til jer på denne måde. Men forveksl ikke mit 

kærlighedsord med en pisk. Jeg elsker dig. Kom nærmere, så du kan mærke min varme. Nærm dig Mig, så 

du kan føle freden i Mit Rige. Det var jer, der søgte Mig på vej gennem "ørkenen", det var jer, der altid 

jagtede efter Mit løfte. 

51 Er du blevet træt af dette liv? Så hviler du et øjeblik i dette træs skygge. Fortæl mig dine sorger her 

og græd på mit bryst. Hvornår vil du være hos mig for evigt? Jeg ønsker allerede at se fred i alle sjæle. 

52 Lad "lærken" nu sprede sine vinger ud over hele universet, så du kan mærke hendes fred og varme. 
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53 Kvinder, det er jer, der med jeres bøn opretholder den lille fred, der findes på jorden, jer, der som 

trofaste vogtere af hjemmet sørger for, at det ikke mangler kærlighedens varme. Således forener I jer med 

Maria, jeres Moder, for at bryde den menneskelige stolthed. 

54 Mænd, jeg har gjort jer til herrer på denne jord for at repræsentere mig på den. Din ånd er som 

Faderens, og dit legeme som universet. Bedøm ikke din krops perfektion ud fra dens mål, men ud fra det 

vidunderlige liv, der findes i den, dens orden og dens harmoni. Men selv med den største perfektion er 

kroppen begrænset, og der kommer en tid, hvor den holder op med at vokse. Intelligensen og sansningerne 

fortsætter imidlertid med at udvikle sig, indtil døden stopper ham. Men al den visdom og erfaring, som han 

har erhvervet på jorden, forbliver indpræget i sjælen, som vokser og udvikler sig i al evighed. 

55 Gør dit hjem til et andet tempel, dine følelser til en anden tilbedelse af Gud. Hvis I ønsker at elske 

Mig, så elsk jeres hustruer og elsk jeres børn, for fra dette tempel vil der også komme store gerninger, 

tanker og eksempler. 

56 I er alle Elias' får i denne tid. Nogle lever i hans forhindring, andre er stadig fortabt. Lyset fra det 

sjette segl oplyser alle sjæle, der er inkarneret eller ikke længere er inkarneret på dette tidspunkt. Mens 

nogle på Jorden bruger denne lov til at fremme og frelse deres sjæle, bruger andre den til at trænge ind i 

videnskabens mysterier og opdage nye vidundere. Det er de profane og ulydige hænder, der stadig 

knækker frugten fra videnskabens træ for at forgifte menneskenes hjerter. I lever i den sjette tidsperiode, 

som menneskeheden vil tilbagelægge på jorden som en afspejling af den vej, den skal tilbagelægge i 

evigheden. 

57 I den første epoke legemliggjorde Abel Mig på jorden, i den anden Noa, i den tredje Jakob, Moses 

i den fjerde, Jesus i den femte, i den sjette den nuværende Elias, og i den syvende vil Helligånden herske. 

58 Hvad har I gjort mod mine budbringere? Den første faldt under slaget fra sin egen bror, som 

misundelsen drev ham til det. Den anden blev fejlbedømt og hånet af mange vantro og afgudsdyrkere. 

59 Den tredje gav beviser på Min magt i sit liv og modtog til gengæld utaknemmelighed selv fra sine 

slægtninge. 

60 Den fjerde måtte bryde lovens tavler på grund af den ringe tro hos hans folk, som han elskede så 

højt. 

61 Den femte - selv om hans komme var bebudet - blev ikke forventet, fandt hverken tro eller 

kærlighed, og efter at have givet sit kærlighedsbudskab til verden modtog han fra menneskene den mest 

skændige død, som en profet eller budbringer nogensinde har lidt. 

62 Den sjette er kommet i ånden på dette tidspunkt. Alligevel forfølges han af tvivlens, 

ligegyldighedens og latterliggørelsens pile. 

63 Når det Syvende Segl er løst, og det i stedet for en udsending er den Eviges Ånd selv, der oplyser 

folk - hvem vil så forsøge at såre eller dræbe mig? 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 131  
(påskelørdag) 

1 På denne dag, hvor klokkerne ringer for at forkynde verden, at himlen har åbnet sig for at modtage 

Kristus, siger jeg jer, at for jer er disse traditioner forbi. For jer er det nu på sin plads med indre samling i 

stedet for forvirret snak; erindring og meditation i stedet for larmende glædesråb. Hvad ville der ske, hvis 

Helligåndens disciple skulle materialisere den guddommelige lære? 

2 Ånden er liv, og derfor vil den aldrig ophøre med at være. I har udviklet jer, og beviset herpå er, at 

I frivilligt vender jer bort fra de hellige billeder eller symboler, som menneskene forsøger at fremstille Mig 

med, fordi I allerede opfatter Mig som Helligånden - uendelig og almægtig - og ikke ønsker at se Mig 

begrænset. Du har endelig forstået, at der ikke findes noget bedre offer for din Gud end dine gode 

gerninger. 

3 Sagde jeg jer, at jeg ville genopstå fra de døde på den tredje dag? Så har jeg også talt til jer 

symbolsk om de fremtidige begivenheder: Her er jeg i ånden i begyndelsen af den tredje æra, hvor jeg 

giver mig til kende gennem det menneskelige forståelsesorgan, og jeg er også kommet til de døde - for 

åndeligt liv. Gennem denne proklamation, som er annonceret og lovet på andre tidspunkter, har I hørt, at 

prangende klæder og ceremonier er nytteløse, at I bør give jeres sjæl renhed. I har allerede forstået, at det 

er et forræderi at fremstå ren og strålende udadtil uden at have renset hjertet, hvilket Faderen ikke kan 

undgå at bemærke. 

4 Du kan imponere og endda bedrage mennesket, din bror, men ikke Mig, fordi Mit 

gennemtrængende blik opdager og styrer alt. Desuden vil du opleve, hvordan folk i denne tid med et stort 

åndeligt lys afviser alt, hvad der indeholder hykleri. Jeg forbereder jer, så I ikke vil blive overrasket af 

nogen, og så ingen vil bedrage jeres medmennesker. 

5 Hvis nogen skulle dukke op og hævde, at han er den reinkarnerede Kristus, så tro ikke på ham, for 

da jeg fortalte jer, at jeg ville vende tilbage, lod jeg jer forstå, at det ville være i ånden. Hvis nogen skulle 

sige til dig: Jeg er Guds budbringer, stol ikke på ham, for de sande budbringere praler ikke af eller 

udbasunerer den mission, som jeg har betroet dem. De identificerer sig kun ved deres værker. Det er op til 

menneskene at afgøre, om denne person er Herrens budbringer. Kan I huske, at jeg sagde, at træet ville 

blive kendt på sin frugt? 

6 Jeg forbyder jer ikke at smage på "træernes frugter", men I skal være rustet til at skelne de gode 

frugter fra de dårlige. 

7 De, der elsker sandheden, vil jeg opstille som lysestager til at oplyse deres medmenneskers vej. 

8 Jeg har et ønske om din sjæl, det for dine øjne usynlige væsen, for hvis skyld jeg engang blev 

menneske og udgød mit blod for at lære den at udføre sin opgave. 

9 Vær ikke bange for at møde mennesker på din vej, som benægter min tilstedeværelse i denne form. 

De er blinde mennesker, som endnu ikke har lys i deres sjæle. Engang forkastede de også mig, men da de 

så mine mirakler, måtte de proklamere, at Jesus var den lovede Messias. 

10 I vil i denne tid se dem, der har fornægtet mig, angerfuldt og angrende foran jer, uden at finde ord 

til at bekende, at denne lære er kommet fra Gud. 

11 På denne dag, hvor folkemængder skynder sig til deres kirker med en stor udgydelse af ord for at 

fejre det øjeblik, hvor Himlen åbnede sig for at modtage Mig, siger jeg jer, at alt dette kun er en tradition 

for at imponere menneskers hjerte. De er kun ritualer, der materialiserer Min guddommelige lidelse i dag. 

12 I skal ikke følge denne tendens og opføre altre og billeder. I må ikke fremstille hellige 

begivenheder eller bruge særlige klæder til at adskille jer fra andre, for alt dette er afgudsdyrkelse. 

13 Kald på mig med dit hjerte, husk min instruktion og tag mine eksempler som forbillede. Tilbyd 

mig din korrektion, og du vil føle, at himlens porte åbner sig for at modtage dig. 

14 Tro på, at ligesom Jesus opstod fra de døde på den tredje dag, er jeg i dag genopstået i den tredje 

æra blandt mennesker, der er døde i tro og nåde, for at lære jer det åndelige livs skønheder ved hjælp af det 

menneskelige forståelsesorgan. 

15 Til de skarer, der lytter til mig, siger jeg: Hvorfor dækker I jer med jeres søndagsklæder og 

smykker og klæder ikke hellere jeres sjæl med renhed? Jeg ønsker kun at se dette tøj blandt jer. 
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16 Undgå de falske og vanhellige repræsentationer, der er lavet af Mig og Min lidelse, for ingen kan 

repræsentere Mig. Lev efter mit eksempel og min lære. Den, der handler på denne måde, vil have 

repræsenteret sin Mester på jorden. 

17 Mens nogle brænder røgelse og myrra som et offer til Min Guddommelighed, lærer jeg jer at 

tilbyde Mig jeres hjertes indre væsen, jeres sjæls duft. Denne åndelige offergave er det, jeg ønsker af dig. 

18 På denne nådens morgen mindes menneskeheden den tredje dag, hvor Kristus opstod fra de døde 

for at trøste sine apostle, og hvor han gik over dødens tærskel for at opsøge dem i åndelig nød. Husk, at jeg 

sagde til dig: Jeg er den store landmand eller hyrde. Disse opgaver er også givet til dig. Hvem andre end 

en hyrde kan lede sjæle og lede nationer? Og er familiefaderen, der plejer hjerter, eller en lærer, der 

vejleder sindet, ikke landmænd? 

19 Hver af dem er tildelt et antal sjæle, som de skal vejlede eller pleje, og denne opgave slutter ikke 

med den fysiske død. Sjælen fortsætter med at så, dyrke og høste i den åndelige verden såvel som på 

jorden. De større sjæle vejleder de mindre udviklede, og disse vejleder igen andre med en endnu lavere 

grad af udvikling, mens det er Herren, der leder dem alle til sin forhindring. 

20 Når jeg nu har fortalt jer, at de store sjæle leder de små, vil jeg ikke sige, at disse sjæle har været 

store fra begyndelsen, og at de sekundære sjæle altid må være små i forhold til deres brødre og søstre. De, 

der nu er store, er det, fordi de har rejst sig og udviklet sig i opfyldelsen af den ædle opgave at elske, tjene 

og hjælpe dem, der endnu ikke har nået denne grad af åndelig udvikling, dem, der stadig er svage, dem, 

der er faret vild, og dem, der lider. 

21 De, der er små i dag, vil være store i morgen på grund af deres udholdenhed på udviklingens vej. 

22 Den åndelige fuldkommenhedsstige, som Jakob så symboliseret i sin profetiske drøm, er den vej, 

der begynder på jorden og ender i himlen, som har sin begyndelse i den materielle verden og sin afslutning 

i det åndelige livs fuldkommenhed. 

23 I vil ikke forlade jeres børn, jeres elever, jeres folk, selv ikke med døden, for afstanden mellem den 

ene verden og den anden er kun tilsyneladende. Fra den åndelige sfære vil du være i stand til at fortsætte 

med at passe på, vejlede og passe på dit nummer, og ofte vil du så være i stand til at udføre så store 

værker, som du ville have troet var umulige på jorden. 

24 Velsignet er din sjæls vej, som dagligt får dig til at indse din Faders kærlighed med større klarhed 

og lærer dig at forstå storheden i hans gerninger. 

25 Vil det være muligt, at nogen efter denne undervisning fortsat vil håbe på, at døden vil befri ham 

fra hans kors, eller at der vil være nogen, som frygter, at den vil berøve ham hans sæd? 

26 Alt lever i mig, alt lever videre i mig, intet går tabt. 

27 På dette tidspunkt søger jeg dig i dit hjem, for hvis du søger mig, søger jeg dig. Jeg ønsker at tale 

med jer, lad Mig trænge ind til bunden af jeres hjerter, og prøv ikke at skjule jeres sorg eller jeres 

overtrædelser for Mig. 

28 Prøv at høre Mig i stilhed, løft din ånd til din Fader, så vil du snart høre Min stemme tale til dig på 

et sprog, som du aldrig har hørt, og som du alligevel er i stand til at forstå, som om du altid havde hørt det. 

29 I skal ikke blive overrasket over dette, for I må forstå, at jeg er "det universelle ord". Jeg taler til 

samvittigheden, jeg taler til hjerter, til sjæle, til fornuft og sanser, jeg taler i alle væsener, min stemme 

ophører aldrig. 

30 Lær at høre mig og udforske mine lektioner. Husk, at jeg har sagt til jer, at den, der drikker af mit 

ords vand, aldrig mere vil tørste. Jeg har udgydt min visdom over hele tilværelsen, så I kan samle den i 

løbet af jeres livsrejse. 

31 Selv om der ikke var nogen religioner i verden, ville det være nok at koncentrere sig om bunden af 

dit væsen for at finde Mit nærvær i dit indre tempel. Jeg siger også til dig, at det ville være nok at 

observere alt, hvad livet præsenterer dig for, for at opdage visdommens bog, som hele tiden viser dig sine 

smukkeste sider og sin dybeste lære. 

32 Så vil I forstå, at det ikke er retfærdigt, at verden går på afveje, mens den bærer den rette vej i sit 

hjerte, eller at den vandrer rundt i uvidenhedens mørke, mens den lever midt i så meget lys. 

33 Jeg er ikke kommet for at dømme jer med det ene formål at dømme alle syndere. Jeg er kommet 

for at dømme dig, men ikke uden først at give dig en ny mulighed for at befri din sjæl fra alle dens 

overtrædelser. 
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34 Jeg kalder alle, for jeg ønsker at se mig selv omgivet af denne store familie, som for mig er 

menneskeheden, som jeg har givet så meget velvilje og ømhed i en sådan grad, at jeg har gjort mig selv til 

en af deres sønner. 

35 I, som har haft mulighed for at høre mig i denne form, skal vide, at I er kommet på det rette 

tidspunkt. Jeg er ikke kommet før eller efter det rigtige tidspunkt, og I er heller ikke kommet for sent eller 

for tidligt. Dette er den tid, der er blevet lovet din ånd siden de fjerneste tider, så den i den kan modtage 

fortsættelsen af en undervisning, der knap nok begyndte i tidligere tider. 

36 Du kunne ikke vende tilbage til mig uden først at have smagt alle livets frugter og nydt alle 

glæderne. Hvor få væsener er der ikke, som har forstået at forblive trofaste og rene ved Faderens side! De 

har kun gjort hans vilje. Men du, som mange gange har gentaget i dine bønner: "Herre, din vilje ske på 

jorden som i himlen" - det er en løgn, at du altid har handlet i overensstemmelse med min vilje. Det er 

fordi I har levet i overensstemmelse med jeres ufuldkomne vilje, at I har begået så alvorlige fejl, som I nu 

betaler for med stor bitterhed, sygdom og modgang. Men I vil ikke længere påtvinge jer jeres vilje, men 

underkaste jer en guddommelig autoritet, som styrer alting med visdom og retfærdighed. Så vil du ikke 

længere begå fejl og lide for deres skyld. 

37 Bed og søg ensomheden og stilheden i dit indre helligdom, så vil de i øjeblikket hvilende sanser og 

evner i dit væsen komme til manifestation og tale til dig om fortidens undervisning og fremtidige 

begivenheder, som i dag er uden for dit sinds rækkevidde. Så vil du lære, at du skal afslutte et arbejde, som 

du har efterladt ufærdigt i tidligere liv. I den nuværende tid er mennesket begyndt at lære sig selv at kende 

åndeligt. Han står allerede foran helligdommens port, hvor han vil finde forklaringen på alle de mysterier, 

der har omgivet ham indtil nu, uden at han har kunnet forklare dem for sig selv. Men ve dem, der på trods 

af Mit konstante kald viser sig døve eller ufølsomme over for den stemme, der uophørligt banker på deres 

hjertes dør, for der vil være en livstræthed og en hidtil ufattelig tristhed i dem. 

38 O kvinder i dette folk, som hører Mit ord, der rører de dybeste og ædleste strenge i jeres hjerter, 

vogt over jeres, hold troens flamme brændende i dem, dyrk dyd, fred og broderskab. Jeg henvender mig til 

dig, fordi dit hjerte er mere modtageligt for mit ord, selv om din ånd er den samme som alle menneskers. 

39 Jeg vil gøre jer alle til de elskede disciple, som lærer at rette uden at såre eller dømme nogen - 

dem, som ved hvordan man heler et sår uden at lade det bløde, som ved hvordan man tilgiver uden at 

ydmyge. Når I er således forberedt, vil jeg sende jer ud til nationerne som rådgivere, som 

fredsbudbringere, som forkyndere af dette gode budskab, som værdige disciple af ham, der har lært jer så 

meget. Men I må ikke glemme, at den eneste, der kan give, er Faderen, og han er også den eneste, der kan 

give sjælen alt det tilbage, som den har mistet. 

40 Efter 1950, når min manifestation i denne form er forbi, vil jeg ikke efterlade jer alene. Jeg vil 

fortsat være til stede i en anden form, på en mere finere måde, og hvis I i sandhed våger over den lære, jeg 

har betroet jer, og I åndeliggør jer selv, vil I føle mit nærvær endnu tættere på jer. Hvis I har tro, vil I se 

mig med jeres åndelige øjne, og hvis I forener jer som brødre og søstre i mit arbejde, vil folk strømme til 

jer, ligesom de har strømmet til jer i denne tid, hvor jeg har givet mig selv til kende gennem 

stemmebærere. 

41 Ingen vil kunne tage denne sæd fra dit hjerte, for den vil gå fra generation til generation. 

42 Der vil blive en kamp: De ugudelige og hyklerne vil pege på dig og forfølge dig, fordi du følger 

dette spor. Men intet vil kunne få dette folk til at trække sig tilbage, for dette frø, som jeg har sået i jeres 

hjerter, vil spire i prøvelsens øjeblikke som et lysende ord på jeres børns læber. 

43 Ligesom det lykkedes kristendommen at gøre Min Kærlighedslære kendt i en tid, hvor folk havde 

svært ved at føle kærlighed til hinanden, vil spiritualismen kæmpe i denne tid i en epoke, hvor 

materialismen har forstenet menneskers hjerter. Og hvis Kristi ord dengang rystede selve fundamentet i 

folks liv, vil dette lys også nu få de mest følsomme strenge i deres hjerter til at skælve. Der vil være 

perioder, hvor min sæd vil synes at være forsvundet. Men den vil være vellykket og bestå midt i alle 

begivenheder på jorden. 

44 Hvis det lykkes nogle at skjule Min sandhed, vil andre arbejde for at gøre den kendt. Hvis 

forældrene er tavse, vil børnene tale. Men Mit Ord vil flyde fra Mine disciples læber, og vidnesbyrd vil 

komme frem overalt. Men du skal ikke kræve at opleve opfyldelsen af alt det, som jeg i øjeblikket 

meddeler dig. Lad først frøet spire, lad så planten bære den efterlængte frugt, og selv derefter skal du lade 
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frugten modne. Så vil du se alle mine profetier gå i opfyldelse, den ene efter den anden. Nogle af jer er 

flittige, andre er forsømmelige; men jeg siger jer, at I alle skal være tålmodige og vedholdende. 

45 Hvis du ved, hvad det koster at høste en frugt eller et frø, efter at du har plejet det, vil du have ægte 

kærlighed til det. Derfor ønsker jeg, at min sæd skal gå gennem jeres hænder, så I kan elske den og 

anerkende al dens værdi. For at hjælpe dig med at udføre din opgave styrker jeg dig til kampen. 

46 Hyrden fører kærligt flokken hen til sin kærligheds forhindring, som er Herrens bryst for sjæle. 

47 Gå fremad, siger Min stemme til dig, stop ikke på vejen. Elsk tiden som en dyrebar skat, brug den 

til at opfylde dine åndelige pligter og til at opfylde de pligter, som dine jordiske forpligtelser pålægger dig. 

Brug den i alt det, som min lov befaler, og belønningen vil være lys og fred for din ånd. 

48 For mange mennesker i denne tid er deres forsoning på jorden ved at være forbi. I, der hører disse 

åbenbaringer og ikke ved, om I hører til blandt de udvalgte - brug selv det sidste øjeblik af jeres eksistens, 

brug det i lyset af jeres samvittighed. Undersøg de prøvelser, du skal udholde, betal så meget som muligt 

al din (åndelige) gæld, og med denne forberedelse vil du opnå en behagelig frugt, som din sjæl vil høste, 

så snart den krydser tærsklen til åndeligt liv. 

49 Tænk ikke på døden, så det ukendte ikke bliver en deprimerende fast idé for dig. Husk, at du vil 

leve, og vær sikker på, at når du ser den åndelige sfæres vej, vil din sjæl udbryde af glæde og overraskelse: 

Det forekommer mig, som om jeg har været her før! 

50 Studér og fortolk min lære korrekt, for hvis I ikke gjorde det, ville I falde i fanatisme som følge af 

den dårlige gengivelse af mine lærere i åndeliggørelse, og da dette er åndens ophøjelse, tillader det ikke 

fejl. 

51 Lev rent, ydmygt og enkelt. Opfyld alt det retfærdige i den menneskelige verden, såvel som alt det, 

der vedrører din ånd. Fjern det overflødige, det kunstige og skadelige fra dit liv, og forfrisk dig i stedet 

med alt det gode i din tilværelse. 

52 Vejen er så glat og korsets byrde så let, hvis du allerede har lært at leve, så det vil synes let for dig 

at opfylde din forsoningspligt. Men for den, der bærer tunge byrder og slæber lænker med sig gennem 

verden, synes det umuligt at gå Herrens vej og følge de fodspor, han efterlod. 

53 Indse, at Mesteren ikke kræver noget umuligt af dig. Jeg siger ikke engang, at du skal forvandle dit 

liv på et øjeblik. Befri dit hjerte fra materielle ting, befri det fra selviskhed, og du vil komme videre på den 

vej, jeg har udstukket for dig med blidhed og kærlighed. 

54 Mine tjenere er ikke dem, som foregiver at tjene mig med tomme ord, som praler af viden eller 

dømmer deres medmenneskers gerninger. Mine tjenere, mine disciple, mine soldater er dem, der med et 

rent, flittigt og nyttigt liv sår mit lys på deres vej og efterlader et spor af dyd og eksempler på det gode. 

55 Ingen har ret til at dømme sine medmenneskers handlinger, for hvis den, der er ren, ikke gør det - 

hvorfor skulle den, der har pletter i hjertet, have lov til at gøre det? 

56 Jeg siger dette til dig, fordi du altid er ivrig efter at undersøge din brors sæd i håb om at finde fejl i 

den, så du kan vise ham din sæd og ydmyge ham ved at fortælle ham, at dit arbejde er renere og mere 

perfekt. 

57 Den eneste dommer, der ved, hvordan han skal vurdere jeres gerninger, er jeres Fader, som bor i 

himlen. Når han viser sig med sine vægte, er det ikke den, der forstår mest, der vil have størst fortjeneste i 

hans øjne, men den, der har forstået at være en broder for sine medmennesker og et barn af sin Herre. 

58 Det er nødvendigt, at Mit folk viser sig blandt nationerne og sætter et eksempel på broderskab, 

harmoni, velgørenhed og forståelse, som en fredssoldat blandt dem, der endnu en gang misbruger den 

guddommelige lære til at skændes, skade hinanden og tage deres eget liv. 

59 Til Mine børn i alle foreninger, kirker og sekter taler Jeg gennem deres samvittighed. Jeg formaner 

dem til forsoning og inspirerer dem med store tanker fulde af lys. Men det er vigtigt, at I ved, at jeg 

efterlader dem et budskab gennem jer, som I skal overbringe dem i mit navn. 

60 Du skal være ydmyg. Du må ikke have noget imod at blive fornærmet. Vær blid. Du vil blive udsat 

for ydmygelser og lidelser. Men dit ord, som skal være mit budskab, kan de ikke forkaste fra deres sind. 

Derfor siger jeg til jer: Hvis nogle forbliver ufølsomme og døve over for dit kald, vil andre vågne op fra 

deres lange søvn og begynde at bevæge sig fremad og sætte deres liv på den rette vej til fornyelse og 

omvendelse. 
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61 Bevæbn jer med mod, tro og styrke, så I kan tage kampen op. Men jeg vil gerne sige til jer: Lad jer 

ikke skræmme, når I taler til en af jeres medmennesker, fordi I ser ham velklædt, eller fordi han bliver 

kaldt prins, herre eller minister. 

62 Tag Paulus og Peter som eksempel, som hævede deres stemme over for dem, som verden kaldte 

herrer. De var store i ånden, men de pralede ikke over for nogen med at være herrer, men erklærede sig 

som tjenere. Følg deres eksempel og vidner om min sandhed gennem kærligheden til jeres værker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 132  
1 Velkommen, I, som begynder at føle kærlighedens flamme til jeres Mester i jer selv. Velkommen 

til jer, der søger at forsøde jeres liv med kærtegn fra mit ord. Velkommen også til jer, der tvivler på mit 

nærvær, for jeg vil befri jer fra jeres tvivl, og den vil give plads til min kærlighed. Velkommen også til jer, 

som kommer med et sørgmodigt hjerte, for jeg vil give jer den trøst, I har brug for. Min kærlighed 

omfavner jer alle. 

2 Når du ser Mig modtage dig, siger du fra bunden af dit hjerte til Mig: "Herre, jeg har ventet på dig, 

jeg har allerede længtes efter din ankomst og efter dit kærlige ord." - Søger du Guds rige? Jeg vil føre dig 

til det trin for trin, indtil du når det højeste niveau af perfektion. Mange af dem, der er gået forud for jer på 

jorden, har allerede opnået denne sublimitet. De er lysets ånder, Guds budbringere eller udsendinge, som 

kommer usynligt til menneskene for at bringe dem budskaber og inspirationer. 

3 O disciple, stræb efter åndens fremskridt, og I vil lære at afklare alle de problemer, hvis løsning I 

anser for umulig, selv om den ligger inden for jeres muligheder. Hvis du er begavet med så høje gaver, 

hvorfor vil du så have, at 

Jeg gør alt for dig? Husk, at I må komme til Mig gennem jeres fortjenester, anstrengelser og endda ofre. 

Jeg viser dig vejen til at komme videre på vejen til målet. 

4 Se, mit ord er som en god sæd. Nogle gange falder den på hård jord, under sten og torne: det er 

materialisme, ligegyldighed i hjerter, hvor Min lære ikke kan spire. Nogle gange er en plante lige begyndt 

at blomstre, da en uren hånd kommer og skærer den af. Dette sker, når hjertet er styret af dårlige 

lidenskaber. Hvis frøet falder i frugtbar jord, spirer det i tide, blomstrer og sætter knopper, den flerårige 

plante vokser højere hver dag og giver rigelig frugt. 

5 I spørger nogle gange jer selv: "Hvorfor tager Mesteren - i stedet for at vælge sine tjenere og 

disciple - ikke alle os, som alle er hans børn?" Og jeg svarer jer: Jeg vælger dem, for hvem det er det rette 

tidspunkt, ligesom med modne frø. De andre lader jeg vente lidt tid, indtil de bliver fuldt udvoksede, så jeg 

kan tjene dem. Mesteren handler som en god fisker, der går om bord på sin båd tidligt, kaster sit net ud, 

hvor han ved, at der er masser af fisk, og når han har trukket det fuld af fisk ind, lader han de ubrugelige 

små fisk glide igennem nettet og udvælger de større fisk. Jeg er sjælefiskeren, som lægger sit net ud for at 

fange jeres hjerter i det. Hvor mange, der blev fanget i Mine kærlighedsnet, er ikke vendt tilbage til deres 

rastløshed og lidenskabers hav! De kan endnu ikke tilhøre de udvalgte, som følger Mig trofast og 

afvisende. Men de vil slutte sig til dem senere. 

6 Jeg forsøger at gøre Min stemme hørbar i alle sjæle, men folks materialisme tillader dem kun at 

høre verdens og kødets stemme. Alligevel er der nogle, der hører mig, og det er de trængte, de trængende, 

de syge, de foragtede, dem, som verden ikke længere har brug for og har henvist til glemsel, fordi de ikke 

har mere at give. De hører mig meget godt, fordi de ved, at de kun kan forvente noget af mig. Hvad kan 

Min stemme, Mit ord betyde for en, der finder alt, hvad han ønsker i verden? Han ser kun sin materielle 

lykke, og hvis han på et tidspunkt hører Mit kald, siger han også til Mig, som han plejer at sige til en 

tigger: "I dag har jeg intet at give dig, kom igen i morgen!" Men hvem kender denne "i morgen"? Hvem 

kan vide, hvor lang tid der vil gå, før han igen bliver kaldt ind? Det kan ske i morgen, ligesom det er 

muligt i en anden tilværelse. Salig er den, der glemmer sin egen lidelse frem for andres smerte. 

7 Bed, indse, at nu er tiden inde, hvor Min retfærdighed og Mit lys har rystet alle mørke kræfter. 

Dette er en vanskelig og farlig tid, for selv de væsener, der bor i mørket, vil foregive at være lysvæsener 

blandt jer for at forføre jer og forvirre jer. Jeg giver jer Mit lys, så I ikke kommer på afveje fra stien og 

ikke lader jer bedrage af dem, der misbruger Mit navn. 

8 Bedragerne er ikke kun usynlige væsener, I finder dem også inkarneret i mennesker, som taler til 

jer om lærdomme, der foregiver at være lys, men som er i strid med Min lære. Du bør ikke lytte til dem. 

Mit ord kendes på sin høje åndelighed, sin betydning og sin guddommelige "smag". Enhver, der har held 

til at lære "smagen" af mit ord at kende og bliver fortrolig med det, vil ikke falde i vildfarelse. Jeg har 

givet dig ret til at undersøge og udforske mit ord, så du kan lære det at kende fra bunden og opad. 

9 Da jeg våger over jer som en hyrde, der passer sine får, når jeg kaster mine net ud for at redde jeres 

sjæle fra havets oprørte bølger, skal I til gengæld bede for jeres medmennesker, og jeres bøn vil sprede sig 

som en fredens kappe over menneskeheden. 
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10 I forstår nu, at jeg har inddelt min guddommelige åbenbaring i tre store epoker. 

11 Det var i menneskehedens åndelige barndom, at Faderen gav den loven og lovede den en Messias, 

som ville åbne døren til en ny tidsalder. 

12 Messias var Kristus, som kom til folket, da de var i deres "åndelige ungdom". Han lærte 

menneskene en højere form for opfyldelse af den lov, som de tidligere havde modtaget fra Faderen og ikke 

vidste, hvordan de skulle opfylde. "Guds ord" talte gennem Jesu læber, og det er derfor, jeg fortæller jer, at 

verden fortsatte med at høre deres Faders stemme og bud gennem den perfekte Mesterens 

kærlighedsundervisning. 

13 Jesus tilbød på sin side at sende folk sandhedens ånd, så han kunne få dem til at forstå alt det, de 

ikke havde forstået af hans lære. 

14 Nuvel, elskede mennesker, dette enkle, ydmyge ord, som I hører nu, er sandhedens ånds stemme, 

er Guds åndelige lys, der strømmer ind i jeres væsen, så I kan åbne jeres øjne for den nye æra. Dette lys, 

der begynder at få jer til at forstå alle jeres Mesterens åbenbaringer med klarhed, er jeres Faders lys, 

Helligånden, der overrasker menneskeheden på et højere niveau af åndelig udvikling, dvs. når den nærmer 

sig voksenalderen, til at forstå Guds åbenbaringer. 

15 I alt det, som dette lys åbenbarer for jer, vil I modtage Faderens instruktion, for "Ordet" er i Mig, 

og Helligånden er Min egen Visdom. 

16 Denne form for forkyndelse gennem menneskelige stemmebærere er kun indledningen til 

menneskers sande åndelige forbindelse med deres Skaber og Herre, når I, fyldt med sandhedens ånd, taler 

til jeres Fader fra ånd til ånd. 

17 Til dem, der endnu ikke tror på Min manifestation på dette tidspunkt, siger Jeg: Benægt ikke, at 

Mesteren igen vil kommunikere med mennesker, for Han lovede jer, at Han ville vende tilbage, og intet af 

de guddommelige løfter er forblevet uopfyldt. I må heller ikke fjerne jer fra jeres Fader ved at sige, at det 

er umuligt at have fællesskab med ham. I sandhed siger jeg jer, at Herren altid har været i kontakt med 

mennesker på forskellige måder, alt efter deres åndelige modenhed. 

18 Denne nye tidsalder vil, fordi den er en åndelig tidsalder, blive kaldt Helligåndens tidsalder, for 

den vil blive oplyst af det guddommelige lys, som forklarer alt og lærer jer at forstå alt. 

19 Den nye æra er allerede begyndt og vil aldrig ende, for kulminationen af denne æra vil gifte sig 

med evigheden. 

20 Kender I endnu ikke den storhed og de vidundere, som lysets tid lover jer? Glæder I jer ikke ved 

tanken om, at den tid allerede er nær, hvor verden vil slippe ud af sit mørke og åbne øjnene for den nye 

dag? 

21 De forvirrede omstændigheder vil ophøre, bedrageriet vil forsvinde, mysterierne vil blive opløst, 

og et strålende, men samtidig dejligt og mildt lys - fordi det er den guddommelige ånds lys - vil fortælle de 

mennesker, der længe har søgt, tvivlet og pint sig: Her er sandheden. 

22 Forstå, at Kristus fortolkede Faderens lov, og at Mesterens lære er oplyst af lyset fra den samme 

Fader, som I kalder Helligånden. 

23 For at nå dette lys skal I løfte jeres tanker, give ånden lov til at være fri, åbne jeres hjerter, for jeg 

vil hælde en strøm af velsignelser over jer. 

24 I mennesker, som først i dag er kommet til lyset af mit ord: Åbn jeres trængende hænder og tag 

imod brød og vin fra min undervisning. 

25 Prøvelserne er gået over alle; for nogle har de været korte, men svære, for andre har de været 

langvarige og bitre: øjeblikke, timer, dage og år med smerte vil være forbi for jer, og freden vil vende 

tilbage til jeres hjerter. Fra min Ånd til din strømmer min balsam, min styrke og mit lys. 

26 Lad jer omslutte af min stråling, så I glemmer sorg, sorg, elendighed og tårer her. Det er nu på tide, 

at I opdager den skat, som I bærer gemt i jer, og at I holder op med at være pariaer i verden. 

27 Folk, vær ikke bange, for jeg vil ikke give jer nogen opgaver eller ansvarsområder, før I har opnået 

den fred, styrke i sjælen og sundhed, som I mangler. Så snart du føler dig stærk, vil dit hjerte takke Mig og 

samtidig bede om en plads i Min vingård. 

28 "Bed, og du skal få det", siger jeg til de syge, til dem, der har brug for fred, til de fattige, til dem, 

der sulter og tørster efter retfærdighed, til enkerne, til de forældreløse, til dem, der ikke har nogen kærlig 

person i verden, kort sagt, til alle, der drikker bitterhedens bæger. Men du skal ikke love mig noget for 
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mine fordele. Tillad mig at oversvømme dig med min kærlighed, men du har fuld frihed til at følge mig 

eller vende dig bort fra mig. Hvem der følger mig eller ej, overlader jeg til jeres hjertes taknemmelighed, 

jeres forståelse og jeres samvittighed. 

29 Det er ikke en befaling, jeg giver jer, men I må heller ikke stille betingelser til mig for at følge mig. 

30 I skal huske på, at enhver, der fornyer sig selv, som fører et retfærdigt liv og lægger en gnist af dyd 

i sine gerninger, har åndens mest værdifulde skatte til sin rådighed, såsom fred, sundhed og visdommens 

lys. 

31 Hvis du er lydig og sagtmodig, har du intet at frygte. I Mig vil du kun se kærlighed, retfærdighed 

og godhed uden grænser. 

32 Din frygt vil være berettiget, hvis du går på afveje. Så må du imidlertid frygte konsekvenserne af 

dine ufuldkomne handlinger. 

33 Blandt jer er der nogen, som siger til mig: "Herre, hvorfor kaldte du mig, når du ved, at jeg har et 

meget hårdt hjerte, som aldrig har følt medlidenhed med nogen?" Til ham siger jeg, at han skal være 

ubekymret, for min kraft er stor og får krystalklart vand til at strømme ud af selv klipper. 

34 Bliv ved med at lytte til mit ord, det er det eneste, jeg beder dig om. Når du tænker mindst på det, 

vil dit sinds mørke opløses, så lyset kan trænge ind, og dette hjerte, som en død mand i sin kiste, vil 

genopstå til liv, føle og elske, som det passer ethvert Guds barn. 

35 Lær at bede, siger jeres Mester. Jeg vil tale til dig i dit stille kammer. Jeg vil tale til mine syge og 

salve dem og få dem til at føle trøsten fra min guddommelige helbredende balsam. Jeg vil give dig det, 

som du har ventet på i lang tid. 

36 Lær at tale med lægernes læge, I velsignede syge, for I skal stadig ofte påkalde mig i morgen, når I 

er raske igen og andre syge er betroet jer. 

37 Hav altid tro, så miraklet kan blive til virkelighed, og opnå fortjeneste, så du altid kan være værdig 

til det, du beder om. 

38 Hvilke fortjenester kan en syg person opnå, som ikke er i stand til at kæmpe? Hans fortjenester kan 

være mange og store, hvis han forstår at bevæbne sig med tålmodighed og underkastelse, hvis han forstår 

at være ydmyg over for den guddommelige vilje og kan velsigne Mig midt i sin smerte, for hans eksempel 

vil oplyse mange hjerter, der bor i mørke, som fortvivler og overgiver sig til laster eller tænker på døden, 

når en prøvelse overfalder dem. Hvis disse mennesker møder et eksempel på tro, ydmyghed og håb på 

deres vej, som udspringer af et hjerte, der også lider meget, fordi det bærer et meget tungt kors, vil de føle, 

at deres hjerte er blevet berørt af en lysstråle. Og sådan er det i virkeligheden, for da de ikke kunne høre 

deres egen samvittigheds stemme, måtte de modtage samvittighedens lys, som et andet medmenneske 

sendte dem gennem sit eksempel og sin tro. 

39 Giv ikke op, erklære jer aldrig for svigtede, bøj jer ikke for lidelsernes byrde. Hav altid din tros 

brændende lampe foran dine øjne. Denne tro og din kærlighed vil frelse dig. 

40 Mænd, der lider nød og elendighed i stilhed, som dag efter dag drikker ydmygelsens bæger, jeg 

velsigner jeres skridt. I går var I herrer, nu er I tjenere; før var I dækket af festlige klæder, nu er I indhyllet 

i fattigdom. Du bor i et elendigt hjørne, hvorfra du husker din fortid, og der udgyder du dine tårer i al 

hemmelighed, så hverken din kone eller dine børn kan se dig græde. Du føler dig fej i disse øjeblikke og 

ønsker ikke at få dine kære til at fortvivle. Jeg alene kender denne sorg, jeg alene ved, hvordan man tørrer 

disse tårer. Til jer alle vil jeg tale og undervise jer, for al den smerte, I har ophobet indeni, kan jeg fjerne 

og efterlade kun det velsignede lys af erfaring i jeres hjerte. Jeg forsikrer jer om, at jeg vil bringe de bedste 

mestre frem fra dem, der har lidt mest. 

41 Du må lære mit ord at kende, så du kan komme dig, så du kan blive rask og genopstå til sandt liv, 

du, som er død i hjerte og ånd! 

42 Smerten har udgydt hele sit indhold i verden og gør sig gældende i tusind forskellige former. 

43 I hvilken frygtelig hast du lever, menneskeheden! Hvor møjsommeligt ælter du ikke dejen til det 

daglige brød! Derfor fortærer mænd sig selv før tiden, kvinder ældes for tidligt, piger visner i fuld flor, og 

børn bliver følelsesløse i en tidlig alder. 

44 En æra med smerte, bitterhed og prøvelser er den tid, I nu lever i. Alligevel ønsker jeg, at du skal 

finde fred, opnå harmoni og afvise smerte. Derfor viser jeg mig i ånden og sender jer mit ord, som er en 

dug af trøst, healing og fred over jeres sjæl. 
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45 Hør mit ord, som er opstandelsen og livet. I ham vil du genvinde troen, sundheden og glæden til at 

kæmpe og leve. 

46 Jeg giver jer den kærlighed, som er i mig, og som aldrig bliver udtømt. Du er en del af Mig selv, 

og Jeg nærer dig, Min velgørende skygge dækker dig for evigt. Som Fader har jeg lært jer at tage de første 

skridt til at opfylde jeres opgave. Du er ved foden af bjerget af perfektion, klatre opad derfra. Min ånd er 

på toppen og venter på din tilbagevenden. Menneskeheden vil følge dine skridt. Jeg udsender Mit kald til 

dem, Jeg taler til familiefaderen, der er udpeget som Min repræsentant og har til opgave at lede de sjæle, 

der er betroet ham; Jeg taler også til den, der er guvernør, så at hver enkelt kan handle inden for Mine love 

og opfylde sin opgave ved at overvinde prøvelserne i denne tid. 

47 Jeg har oprettet hjemmet fra tidernes begyndelse, bestående af mand og kvinde, og jeg har udgydt 

visdom og kærlighed over det. Jeg har pålagt begge et kors og en perfekt skæbne. Grundlaget for dette 

hjem er kærlighed og gensidig forståelse. Lederskab tilhører manden, ærbødighed og lydighed tilhører 

kvinden. Jeg har lagt dyrebare gaver i dem begge, så de kan fuldføre sig selv. Og det er ikke min vilje, at 

denne velsignede institution skal blive misvurderet eller vanhelliget. På trods af de storme, der raser og 

truer overalt - vær årvågne og forsvar disse principper. Byg menneskehedens fremtid på et solidt 

fundament. Jeg, som er til stede i jeres handlinger, vil velsigne jer og mangfoldiggøre jeres sæd. 

48 Hvis jeres sjæl ikke er i stand til at forstå store ideer eller inspirationer, så bed, forbered jer, og jeg 

vil oplyse jer. 

49 Alle de opgaver, jeg giver dig, er af stor betydning og med stort ansvar. Mens jeg overlader nogle 

børn til at passe på dem, gør jeg andre til åndelige ledere for et stort antal mennesker eller til herskere over 

et talrigt folk. Velsignet er den, der hæver sig over det jordiske for at søge styrke og lys hos mig, for han 

vil være i fællesskab med mig, og jeg vil støtte ham under opfyldelsen af hans mission i alle hans 

prøvelser. 

50 Føl min varme som Fader, hør mig og forstå mig. Lad ikke dem, der hører mig for første gang, tro, 

at denne mand, gennem hvem jeg giver jer mit ord, vil have jer til at tro, at han er Herren, Mesteren. Nej, 

dine øjne ser Mig ikke, men din ånd modtager Mig, og i dit hjerte føler du Mit nærvær. Jeg taler til jer fra 

uendeligheden, og det er det søde ekko af Min stemme, som I hører gennem disse læber, der er forberedt 

af Mig, så I kan høre Mit hellige Ord. 

51 For hvorfor er der denne proklamation? I en anden tid lovede jeg at komme til dig igen. Jeg 

meddelte, at mit komme ville ske, når krige ville blive udløst, når menneskers fordærv ville nå sit 

højdepunkt, og når plager ville brede sig over jorden. Desuden gav jeg jer at forstå, at mit komme ville ske 

i ånden. Tiden for Mit genkomst er allerede kommet, tiden for Mit nærvær blandt jer er denne, når krige 

ryster hele jorden, hjem ødelægges, dyder trampes under fode og loven forfalskes. Derfor spørger mange, 

når de indser alt dette, sig selv: "Hvornår kommer Kristus, vor Frelser?" De ved ikke, at jeg allerede er i 

verden og forbereder den sæd, der vil bringe dem lys og fred. Jeg er knap nok begyndt på opfyldelsen af 

mit løfte. 

52 På ny er jeg kommet til de ydmyge, de fattige og de uvidende, som alligevel hungrer og tørster 

efter retfærdighed, kærlighed og sandhed. Og da dette enkle og ukendte folk indså, at nogen havde rettet 

øjnene mod dem, og at denne person var deres Herre, begav de sig ud - drevet af en meget stor indre kraft 

- for at søge efter Mit Ord. Den kom trist, træt og syg - i mit nærvær fandt den balsam for alle sine lidelser. 

Den kom angrende for sine synder, sine fejl og laster, men da den følte den kærtegn, som min tilgivelse 

giver, opstod der i den en fast beslutning om fornyelse, om rettelse. Han følte, at hans ånd manglede 

værker, der var hans Fader værdig, og han fik instruktioner om at kunne udføre store værker og mirakler. 

53 Det menneskelige og åndelige liv var mysterier, som deres ringe viden ikke var i stand til at 

udforske. Mens den lyttede til mig her, lærte den sandheden om alle skabte ting at kende. Hvis det 

israelitiske folk dengang ventede på Messias' komme som en mægtig konge, krigerisk og stærk i det 

jordiske, der ville give dem deres frihed tilbage, give dem våben til at besejre og ydmyge deres 

undertrykkere og derefter overøse dem med jordiske goder for at gøre dem til det største og mest 

magtfulde folk på jorden - så kom dette folk dengang ikke for at jeg skulle gøre dem rige i verden, eller for 

at jeg skulle gøre dem store og herre over andre. De her er kommet til mig for at finde sandhed, frelse og 

fred. Jeg har også givet dem de materielle goder, men det er sket som en tilføjelse. 
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54 De fattiges brød i denne tid - selv om det er så bittert - er ikke så meget som det, de mægtige, de 

store herrer, kongerne spiser. 

55 Folk, vend tilbage til mig, begynd at bede, som jeg har lært jer, så I kan føle freden ved mit 

komme. Bed åndeligt foran mig og føl de sætninger, som jeg har lært jer: "Fader vor, du som er i himlen, 

helliget være dit navn. Komme dit rige." Hvor mange gange har I ikke sagt disse ord, som er en bøn om at 

få Mit komme, uden at forstå, hvad de siger, hvad de indebærer, og derfor uden at føle dem. Kristus lærte 

dig at bede ved at hæve dine tanker til den himmelske Fader, uden at et billede eller nogen form for 

tilbedelse lægger sig imellem Faderen og barnet. Siden hvornår har du glemt disse instruktioner? 

56 O mit nye folk Israel! Jeg overlader dette arbejde til dig, som om det var et træ. I dag er den stadig 

øm, i morgen vil den være mægtig. Den er bestemt til at give skygge og frugt til den trætte og syge 

pilgrim. Men hvis I, som kommer fra provinserne og distrikterne, fra bjergene og landsbyerne, og som 

ønsker dets frugter, ikke tager jer af det, vil dette træ visne, dets frugter vil falde, og det vil ikke længere 

give skygge. Der vil komme en dag, hvor I vil vende tilbage til det igen, fordi I vil føle jer sultne og trætte 

af livet, men når I så kommer til det sted, hvor træet stod, vil I ikke længere finde spor af det, fordi I ikke 

vidste, hvordan I skulle passe på det, fordi I nøjedes med at spise af dets frugter, indtil I havde stillet jeres 

sult, og derefter vendte I det ryggen. Dette træ vokser i mine børns hjerter. Dets frugter er kærlighed og 

barmhjertighed, og din tillid og taknemmelighed vil være den bedste vanding, du kan give dit træ, så det 

lever, vokser og bærer frugt. 

57 Så her er jeg midt i denne ydmyghed, og det er derfor, at jeg ikke vendte mig til de store (i denne 

verden), fordi de ville forsøge at behage mig ved at tilbyde mig jordens skatte. Husk på, at Jesus ikke 

engang havde en hytte i verden at blive født i på den tid. Det var en simpel grotte, som gav ham ly, og 

halm tjente som hans seng. "Mit rige er ikke af denne verden", sagde jeg senere til jer, og jeg beviste det 

for jer fra min fødsel. En simpel efod dækkede Mit Legeme, som mange gange blev vædet af synderes 

tårer, af dem, der led meget; og troen hos dem, der rørte ved den, udvirkede virkelige mirakler på dem. 

58 I dag, hvor jeg kommer til jer i Ånden, siger jeg jer, at den kappe, som dækker mig, og som jeg 

dækker jer med, er alene min kærligheds kappe. Kom til Mig og tør dine tårer på denne velsignede kappe, 

for et nyt mirakel vil skinne på din tro, nemlig din frelses mirakel. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 133  
1 Velkommen, mine elskede, som kommer for at høre mit ord. Her er menneskehedens mester. Nu 

giver jeg mig selv til kende gennem disse talebærere, ligesom jeg på et andet tidspunkt talte til folkene 

gennem profeternes mund. 

2 Finder du blandt mennesker noget større end det, som din Gud har åbenbaret dig? - Nej, hvorfor 

følger I så vildledende veje, når jeg har lagt en lige vej foran jer? Jeg alene kan afsløre for jer, hvad der har 

været hemmeligheder for jer. Hvem kan ellers mægle i Guds råd? Kun Mit Guddommelige Lys kan afsløre 

for jer, at jeres nuværende liv er blevet givet jer for at sone tidligere overtrædelser, som jeres hjerte ikke 

kender. Med dette bitre bæger søder du for fejltagelser for at rense din sjæl og opnå opadgående udvikling. 

3 Glem ikke, at din eksistens ikke er begrænset til din materielle krop. Derfor dør din sjæl ikke, når 

den holder op med at leve, når den holder op med at leve. Har du glemt, at sjælen er et frø af evighed? 

4 Begræns mig heller ikke i form af Jesus. Hvis I ønsker at mindes Mig eller reflektere over Min 

fremtræden som menneske, så gør det ved at mindes Min lære, Mine gerninger. Forstå Mig som uendelig; 

anerkend det første bevis på kærlighed, som Jeg gav jer, da Jeg gjorde Mig selv som jer, så at I ved at 

praktisere dyderne i fremtiden kunne ligne Min Guddommelighed ved at efterligne Mit eksempel. Jeg taler 

kun til jer på denne måde, fordi I allerede er i stand til at forstå mig. 

5 Jeg er kun ånd, men i alle mine værker er jeg til stede. Hvis du søger mig i alt det, der omgiver dig 

på jorden - i luften, i rummet, i lyset - vil du se mig der. Hvis du søger Mit nærvær i den mest ubetydelige 

skabelse - i et træblad, der bevæges af brisen, eller i en blomsts duft ─ vil du finde Mig der, du vil opdage 

sporet af kærlighed, som Skaberen forsegler alle sine værker med. Jeres videnskab har opdaget og skabt 

mange vidunderlige ting, men mennesket har ikke skabt alting alene, for jeg har lagt livets grundlæggende 

begreber i ham. Grundlaget for alting ligger i min faderlige kærlighed. Ånden er ved hjælp af det 

menneskelige sind et spejl, der reflekterer Guddommens lys og kraft tilbage. Jo mere ophøjet ånden er og 

jo mere udviklet sindet er, jo større åbenbaringer vil det afspejle. Hvis jeres videnskab har givet jer meget 

bitre frugter i dag, er det fordi I kun har ledt dette lys ind på den frie viljes (eller vilkårlighedens) vej. 

6 Har jeg ikke sagt jer, at I er vildfarne får? Det er grunden til, at jeg følger dig, for at bringe dig 

tilbage. Hvis I vender tilbage til Min forhindring på den sande vej, vil harmonien mellem jer og Faderen få 

jer til at give menneskeheden sande livsfrugter. Hvorfor skal du altid gå på skæve stier, selv om din indre 

Dommers stemme aldrig bliver træt af at tale til dig? Hvorfor skulle du ikke omfavne godhed, når din sjæl 

- hver gang du gør en god gerning - bliver oversvømmet af glæde? 

7 Menneskeheden, jeg har aldrig ønsket, at du skulle gå tabt. Det er uretfærdigt, at I har denne 

opfattelse af mig, at I tror, at jeg har skabt væsener, som uundgåeligt må gå tabt, at jeg har tildelt Guds 

børn denne skæbne. Forstå, at jeres skæbne er anderledes - det er at leve for evigt - og ikke kun nogle få, 

men alle, for I er alle mine børn. Da jeg kom ned til verden og blev menneske, var det for at vise jer 

gennem eksemplerne på dette offer opfyldelsen af den mission, som blev givet af Min 

Guddommelighed blev påbudt. Jeg fortæller jer, at dette Blod blev udgydt for at markere vejen til 

genoprettelse af alle Mine børn, og at hvis nogen ikke skulle have opnået denne fordel, ville Jeg blive 

menneske igen for den ene alene og give Mit Blod for at redde den. 

8 Der findes ingen retfærdighed, der er så fuldkommen som min. Hvis du i dag klager over, at 

uskyldige mennesker bliver dømt, og at der på den anden side er nogle skyldige mennesker, uden at 

verdens retfærdighed har straffet dem, så vær ikke bekymret, men døm dem ikke. Husk, at alting har en 

grænse, at intet forbliver skjult for mig, og at alting desuden har en ende på jorden. Gå fremad, mine børn, 

stands ikke op, men gå på den vej, som min lov har udstukket for jer. Sig til mig, at I elsker mig, men ikke 

med ord, men med gerninger, med kærlighedens gerninger for jeres medmennesker. Opfør ikke materielle 

altre for at tilbede mig. Men hvis I har brug for et alter til at inspirere jer, så betragt denne vidunderlige 

natur, der omgiver jer, og elsk Mig i den; på denne måde vil I komme til Mig. 

9 Kære disciple, når I nærmer jer Mig, forberedt i sjæl og legeme, vil I modtage Min styrke og Min 

trøst, jeres sorg vil forsvinde, og I vil nyde mælk og honning. Læg alt det, der tynger dit hjerte, ned hos 

mig, og jeg vil bestemme over dit liv, som det er min vilje. Jeg ønsker, at I alle kæmper, at ingen slapper 

af, at I er flittige og arbejder med hengivenhed og lydighed, for nu er det tid til opfyldelse og oprejsning, 

og jeres redskaber vil først få glans efter arbejdskampen. 
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10 Menneskeheden venter på Mine nye disciple; men hvis I, som er Mine arbejdere, opgiver frøet og 

landbrugsredskaberne af frygt for verdens mening - hvad skal der så blive af denne menneskehed? Har du 

ikke følt ansvaret for din mission? Din samvittighed bedrager dig aldrig, og den vil altid fortælle dig, om 

du har gjort din pligt. Denne rastløshed, som du oplever, er et tegn på, at du ikke har adlydt mine bud. 

11 Jeg har givet jer fredens gave, men I har ikke sået den i jeres medmenneskers hjerter. I har ikke 

gjort nogen virkning med jeres tanker og bønner for at lindre smerten hos nationer i krig. Vær ikke som 

blinde, der leder andre blinde; husk, at jeg har sagt jer, at I er verdens lys. Din mission vil ikke være 

vanskelig, hvis du har kærlighed til denne sag. Hvis du viser mig gode intentioner, vil jeg hjælpe dig. Det 

vil ikke være nødvendigt for dig at opsøge de syge, men du vil blive efterspurgt. Jeg vil bringe dem til jer, 

og på denne måde vil I kunne udføre denne velsignede opgave med at trøste. De, der kommer til dig, vil 

blive forberedt af Mig, så du ikke vil støde på hårde hjerter og sige til Mig: "Hvor svær er ikke den 

opgave, du har givet mig, Fader, og hvor svær er ikke den mark, jeg arbejder på." Jeg har bestilt alting, så I 

kan arbejde med kærlighed og fuldkommentere jer selv. 

12 Jeg har udvalgt dig til at betro dig denne opgave, fordi du elsker mig og har vist mig din ydmyghed 

og underkastelse. Men jeg ønsker ikke, at I - efter at jeg har brugt jer som mæglere til at udgyde min 

barmhjertighed over de nødlidende - skal føle jer overlegne i forhold til jeres medmennesker og fornægte 

mig. 

13 For at hæve din sjæl må du give afkald på denne verdens overflødige fornøjelser. Min vej er 

snæver, og det er nødvendigt at se og bede. Men hvis I elsker Mig i sandhed, vil det ikke være noget offer 

for jer at adskille jer fra disse menneskelige elendigheder. Jeg har gjort dit kors lyst og oplyst dem, der 

omgiver dig, så de ikke bliver hindringer på din vej. 

14 I morgen vil der være en krig om doktriner og idéer. Mange af dine medmennesker, der er trætte af 

falske løfter, vil komme til dig for at finde sandheden, og hvis du ikke er forberedt, vil du blive skræmt af 

disse menneskers tilstedeværelse. 

15 Kæmp for menneskers frelse og udnyt denne tid, for 1950 nærmer sig allerede, og jeg vil ikke 

længere tale gennem stemmebærerne. Mange af jer vil tjene mig før det år og andre efter det år. Efter dette 

år vil I, der har videregivet Mit Ord, ikke længere falde i henrykkelse, og I, der har ladet den "åndelige 

verden" (skytsånder) give sig til kende i denne tid, vil adlyde dens tilskyndelser og føle jer beskyttet i 

hvert øjeblik. Jeg vil være sammen med alle mine børn, så I kan fortsætte med at gøre min lære kendt for 

mennesker. I den tid vil jeres fjender stræbe efter at ødelægge jer og skabe hindringer for udfoldelsen af 

mit værk. Hvis du ikke er enig, vil du føle dig svækket. Men mange af disse forfølgere vil, når de kommer 

til at kende betydningen af Min lære, anerkende Mig, omvende sig og bringe Min lære til andre nationer 

og lande. 

16 Jeg ønsker, at I skal bringe dette lys til alle Mine børn, de små og de mægtige, for at tage jer af 

deres sjæle, der sukker og viser dem vejen, og at I, som ikke er blevet uddannet, ved, hvordan I skal 

fortolke Min vilje over for verden. 

17 Hver enkelt er på den plads, jeg har tildelt ham. Bespott ikke dem, som jeg har sat foran jer som 

mine talsmænd, som ansvarlige for folkemængderne, men hjælp dem med jeres gode tanker. Hvis jeg har 

udvalgt dem til at give dem en vigtig mission, så bed for dem, så de kan udføre deres vanskelige opgave. 

18 I, som har lidt de prøvelser, der har hærdet jeres hjerter, kan nu forstå den, der lider, og I kan 

trænge ind i det hemmelige kammer - som er menneskets hjerte - og opdage den lidelse eller det onde, der 

plager ham, for at trøste ham. 

19 Forstå mig, folk, og husk: Hvis jeg har gjort mit ord hørbart materielt, er det kun fordi jeg elsker 

jer og ønsker, at I skal kende mit ønske om, at I skal elske hinanden. 

20 Giv hinanden hånden som bevis på venskab, men gør det med oprigtighed. Hvordan kan I være 

brødre og søstre, hvis I ikke har forstået, hvordan man er venner? 

21 Hvis I ønsker, at Faderen skal bo iblandt jer, må I lære at leve som brødre og søstre. Hvis du tager 

dette skridt på broderskabets vej, vil din sejr være foreningen af ånd med ånd som belønning. Jeg har givet 

jer mange åndelige gaver, og jeg giver jer besked om dem: Når I er forenet i vilje og tanker, vil jeg give jer 

mulighed for at forbinde jer gennem inspiration med jeres brødre og søstre, der lever uden for jeres 

verden. 
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22 Mit arbejde er lys, min sandhed er klar, og derfor siger jeg jer, at ingen kan vandre i mørket og 

hævde, at jeg er der. 

23 Dengang, da jeg levede blandt jer som menneske, skete det ofte, at i de nætter, hvor alle hvilede, 

søgte folk igen og igen efter mig og kom til mig i hemmelighed, fordi de frygtede at blive opdaget. De 

opsøgte Mig, fordi de følte anger over at have råbt imod Mig og forarget mig, mens jeg talte til 

folkemængderne, og deres anger blev stærkere, da de indså, at Mit Ord havde efterladt en gave af fred og 

lys i deres hjerter, og at Jeg havde indgydt Min helbredende balsam i deres kroppe. 

24 Med bøjet hoved stod de foran mig og sagde til mig: "Mester, tilgiv os, vi har opdaget, at der er 

sandhed i dit ord." - Jeg svarede dem: "Hvis I har opdaget, at jeg kun taler sandt, hvorfor skjuler I jer så? 

Går I ikke ud i det fri for at modtage solens stråler, når den kommer frem, og hvornår har I skammer jer 

over den?" 

25 Den, der elsker sandheden, skjuler den ikke, han benægter den ikke og skammer sig ikke over den. 

26 Jeg fortæller jer dette, fordi jeg ser, at mange kommer i hemmelighed for at høre mig, men lyver 

om, hvor de har været, og skjuler, hvad de har hørt, og nogle gange benægter de endda, at de har været 

sammen med mig. Hvem skammer du dig over? 

27 Det er nødvendigt, at du lærer at tale om mit arbejde og mit ord på en sådan måde, at du ikke giver 

folk anledning til at håne dig eller pege på dig. I skal også være oprigtige, så når I vidner om Mig, gør I det 

med ord, der udtrykker, at de kommer fra hjertet. Det er det frø, der altid spirer, fordi det har en sandhed, 

der rører hjertet og når sjælen. 

28 Mit guddommelige budskab, når jeg lægger det i jer, skal forvandle sig til et broderligt budskab. 

Men for at dette kan imponere og bevæge det materialistiske og skeptiske hjerte hos nutidens mennesker, 

skal det gennemtrænges af den sandhed, som jeg har åbenbaret for jer. Hvis I skjuler eller skjuler noget, 

vil I ikke have givet et fuldt vidnesbyrd om, hvad Min åbenbaring har været i den tredje æra, og som følge 

heraf vil I ikke blive troet. 

29 Jeg har bevist for jer, at mørkets bandage kan fjernes fra den uvidende eller vildledte uden at skade 

ham, uden at fornærme ham, fornærme ham eller såre ham, og derfor vil jeg have jer til at gøre det samme. 

Jeg har selv bevist for jer, at kærlighed, tilgivelse, tålmodighed og overbærenhed har mere magt end 

hårdhed, fordømmelser eller brug af magt. 

30 Bevar denne lektie, disciple, og glem ikke, at hvis I med rette vil kalde jer brødre til jeres næste, 

må I have meget godhed og dyder at øse ud over dem. Jeg lover jer, at når broderskabets lys skinner på 

jorden, vil jeg gøre min tilstedeværelse mærkbar på en kraftfuld måde. 

31 Sindet hos den, der ved hvordan man forbereder sig selv, går i henrykkelse ved at betragte den 

åndelige lære, der er inspireret af mesterens ord. Jorden i din 

hjertet har ikke været ufrugtbart, og snart vil hveden bære frugt. 

32 Mit lys har revet jeres uvidenheds tætte mørke fra hinanden, jeres hjerte er blevet rørt til at elske 

Mig, og jeres sind er blevet lysere for at forstå Min åbenbaring. Dette lys har fået dig til at se livets 

herlighed, skabelsens perfektion, naturens vidundere og den visdom, hvormed enhver skæbne er blevet 

forudset. 

33 Nogle gange siger I til Mig: "Mester, det er let at lære din lektion, men svært at omsætte den i 

praksis." - Derfor opmuntrer Mesteren dig, og med sin kærlighed indgyder han dig tillid. Derefter sætter 

han dig på prøve i dit daglige liv, når det gælder din evne til at klare dig. Og så begynder du ubemærket at 

praktisere mesterens lære. Forståelse, tro og kærlighed er alt, hvad du behøver for at gå på denne vej. 

34 Husk: Da I kom ind i mit nærvær, og før jeg krævede, at I straks skulle begynde at udføre en 

opgave, tillod jeg jer at lytte til mig, så I kunne mætte jer med mit ord, som er visdom og styrke, balsam og 

fred. Jeg lod jer søge Min Sandhed først, indtil I fandt den, Jeg lod jer udforske Mit Værk og trænge ind i 

det så meget I ønskede; ligesom Jeg bad Thomas om at stikke sine fingre ind i såret ved Min side, så han 

kunne tro. Kun på denne måde vil du være i stand til at stå fast og holde ud i den kamp, der venter dig. 

35 Jeg har tilladt jer at høre mit ord utallige gange og at føle jer disciplineret under mine 

undervisningstimer. Min Guddommelighed har manifesteret sig, og jeg har tilladt Min "åndelige verden" 

at give bevis på sin tilstedeværelse ved at udføre mirakler blandt jer. 

36 Når I forstår og ser rigtigt alt det, jeg har givet jer, vil I overbevise jer selv om, at I ikke længere 

har nogen sult eller ønske om beviser og mirakler. 
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37 I har set miraklerne ske på jer selv eller på jeres brødre og søstre, og det var disse mirakler, der 

tændte jeres tros flamme og byggede et kærlighedens alter i jeres hjerter. 

38 I har alt, så I kan praktisere Min lære med den renhed og ophøjethed, som I nu forstår. 

39 I dag stiller I konstant spørgsmål til mig, i morgen vil I være dem, der besvarer de spørgsmål, som 

jeres medmennesker stiller jer. 

40 Svær og smuk er den opgave, jeg overlader dig. Det er kærlighedens kors, som du vil falde 

sammen under, og som derefter vil rejse dig op igen med sin styrke. 

41 Hvem kan gå igennem dette liv uden at bære et kors? Og hvem er den, der bærer den og ikke falder 

sammen, sommetider udmattet af dens byrde? 

42 Glem ikke, at jeg, jeres Messias, jeres Forløser, også havde mit kors på jorden og måtte bryde 

sammen under dets vægt mange gange. Men sandelig siger jeg jer, at kødet kan bøjes og falde sammen 

under smertens, udmattelsens og smertens vægt, men ånden vil ikke blive besejret, for efter hvert fald 

rejser den sig højere op, i hver klage vil den velsigne sin skæbne, og selv i døden vil den stige op til det 

sande livs lys. 

43 Kristus foragtede ikke at tage sit kors på sig. Ved at bære den på sine skuldre til Golgatha og 

udånde sit liv på den gav han jer det største eksempel på ydmyghed, og bagefter var han ved Faderens 

højre hånd. 

44 Det kors var den pen, hvormed jeg skrev min lidelse i menneskers hjerter. 

45 O folk, som jeg har betroet den mission at være lys og frelse for menneskeheden. Du er en discipel 

af de Tre Tider, som nu, i den tredje, vil blive Mester. 

46 I dag er I forenet og danner menigheder, skarer og grupper; i morgen vil I begive jer ud på 

forskellige veje for at vidne og undervise i min lære. Men åndeligt set vil I ikke være langt fra hinanden. 

47 Selv om I er adskilt af have og store lande, vil jeres hjerter slå tæt sammen, forenet af idealet om at 

opfylde jeres mission. 

48 Foreningen af dette folk vil komme efter 1950, og Faderens glæde vil være meget stor, når han ser 

befrugtningen af den sæd, som han har avlet med sit ord, der var som frugtbar dug, og som folket modtog 

fra 1866 til 1950. 

49 Den tid nærmer sig allerede, folk, hvor I skal ofre de første frugter af jeres mission til jeres Fader 

Jehova ved foden af det nye Sinaibjerg. 

50 Jeg ønsker, at I i denne velsignede time vil præsentere Faderen for den enhed, som I har mistet i 

tidligere tider, og som jeg har bedt jer om så meget i nutiden. Kom ikke til ham med fanatisme eller 

afgudsdyrkelse i jeres hjerter og med frugten af bedrag i jeres hænder. 

51 Hvordan kan den, der tilbeder afguder, opdage sin fejltagelse, når han kommer til jer, når I også 

tilbeder lignende ting? 

52 Min omsorgsfulde kærlighed gør alle marker frugtbare, så spiritiseringens frø kan falde på dem. 

53 Frygt ikke jeres skæbne, folkens. I jeres missionsopgave er der ingen trældom, og denne 

"forhindring" (det åndelige fællesskab) er heller ikke et fængsel, og de opgaver, jeg har betroet jer, er 

heller ikke lænker. 

54 Salige er de, som troende og af god vilje søger tilflugt i denne ark, for de vil blive frelst fra denne 

tids fristelser, de vil være stærke, for i deres smerte vil de have den helbredende balsam, i deres fattigdom 

vil de have dette værks skat, og når utaknemmelighed og bagtalelse forfølger dem, vil de have trøst i mit 

kærlighedsord. 

55 Jeg beder jer ikke om at yde overmenneskelige ofre. Jeg har ikke bedt manden om at holde op med 

at være mand for at følge mig, og jeg har heller ikke bedt kvinden om at holde op med at være mand for at 

udføre en åndelig opgave. Jeg adskilte ikke manden fra sin ægtefælle, og jeg fjernede hende ikke fra sin 

mand for at hun kunne tjene mig, og jeg sagde heller ikke til forældrene, at de skulle forlade deres børn 

eller opgive deres arbejde for at følge mig. 

56 Da jeg gjorde dem til arbejdere i denne vingård, lod jeg dem forstå, at de for at være mine tjenere 

ikke må ophøre med at være mennesker, og at de derfor må forstå at give Gud, hvad der tilhører Gud, og 

verden, hvad der tilkommer den. 
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57 Jeg siger blot til dig, at du ikke må lade nogen af de muligheder, som jeg lægger på din livsvej, gå 

forbi, så du kan opfylde den kærlighedsmission, som jeg har lært dig. 

58 Du vil opdage, at dine åndelige og materielle pligter er forbundet med hinanden, og ofte vil du 

opfylde begge love samtidig. 

59 Syv åndelige stadier, som din sjæl skal gennemgå for at nå sin fuldkommenhed. I dag, mens I lever 

på jorden, ved I ikke, på hvilket trin af udviklingsstigen I befinder jer. 

60 Selv om jeg kender svaret på dette spørgsmål fra din ånd, må jeg ikke fortælle dig det foreløbig. 

61 Arbejd med stor iver, så at din sjæl - når døden kommer, og du lukker øjnene på din krop for dette 

liv - kan føle sig løftet op, indtil den når det hjem, som den har opnået gennem sine fortjenester. 

62 Disciplene i dette værk vil ved den fysiske død opleve, hvor let de bånd, der binder sjælen og 

kroppen sammen, bliver revet over. Der vil ikke være nogen smerte i ham, fordi han skal forlade jordens 

bekvemmeligheder. Hans sjæl vil ikke vandre som en skygge blandt mennesker og banke fra dør til dør, 

fra hjerte til hjerte i ønsket om lys, om kærlighed og fred. 

63 Se og bed og se, hvordan der i andre nationer krig sår ødelæggelse på sin vej, mens mit ord 

kommer ned blandt jer fuld af godhed og fred. 

64 Bed for verden, folkens. 

65 I mænd, når I vender tilbage til jeres hjem med hastige skridt, fordi I ønsker at omfavne jeres 

ægtefælle eller se jer selv i jeres børns øjne, og I har glæde i jeres hjerter, fordi I ønsker at give frugterne 

af jeres arbejde til jeres kære - bed for de mænd, der er i dødens felter og ikke vil være i stand til at vende 

tilbage for at besøge deres hjem, fordi de er blevet jævnet med jorden. 

66 Når du oplever noget glædeligt, må du ikke glemme, at der i samme time er mange, der græder. 

67 Koner og mødre, når I bøjer jeres ansigt ned for at kysse panden på det barn, der slumrer sødt i 

vuggen, så tænk på de mødre, der engang var som lærker, og som nu har mistet deres rede, partner og 

børn, fordi krigen har ødelagt alt som en orkan. 

68 Når du lukker døren til huset og føler den hyggelige varme og beskyttelse fra hjemmet, så tænk 

også på de mødre, der søger en plads inde i jorden for at beskytte deres børn mod døden. Tænk på de små 

børn, der kalder på deres forældre uden at få svar, og på dem, der kun stammer et enkelt ord: Brød. 

69 Men når mennesker fortsætter med at ødelægge hinanden, skal I bede, og jeres bøn skal være som 

en fredsengel, der svæver over disse nationer. 

70 Jeg har talt til jer som mester til discipel og som far til barn. Tænk på mit ord. 

71 Det fællesskab, I danner sammen med Min Guddommelighed, er som et mægtigt træ, der inviterer 

den rejsende til at hvile. Jeg er roden og stammen i dette træ, og I er de udstrakte grene fulde af løv. Jeg 

nærer dig med saften, og du får liv og styrke med den. Tænk, hvis du kunne leve løsrevet fra mig. - Du 

fortæller mig nogle gange, at du er blevet svag, og at du lider, fordi tiderne har ændret sig. Men jeg siger 

jer, at tiderne er de samme, og det, der har ændret sig, er jeres hjerte, fordi det ikke har forstået at leve og 

holde ud i kærlighed, i harmoni og fred, og det er årsagen til jeres sorg. 

72 Min undervisning fornyer din ånds tro, giver dig ny styrke og oplyser dig. Mit ord er krystalklart 

vand, der slukker din tørst og strømmer ud over dig i uudtømmelig mængde. Jeg giver jer "hvede" i 

overflod, så I kan dyrke den i jeres medmenneskers hjerter. Jeg ønsker, at I elsker hinanden og også jer 

selv, ligesom jeg elsker jer, for jeg har ikke kun betroet jer vejledning og ledelse af en række mennesker, 

men den første pligt I har over for mig er at passe på jer selv. I skal elske jer selv i bevidstheden om, at I er 

jeres Skaberes levende billede af jer selv. 

73 Den høst, I giver mig i dag, er smerte og ringe viden om min lov; alligevel har jeg ikke givet jer 

dette bæger at drikke. Jeg har sagt til jer: "Hvis I sår hvede, skal I også høste hvede. Men du skal passe på 

den sæd, du sår. I dag er det høsttid, og hver enkelt skal høste sin høst. Derefter vil jorden blive ren igen, 

og mennesket vil begynde et nyt liv, og jeg vil være meget tæt på ham og inspirere hans hjerte. Det vil 

være fredens rige, som jeg har talt meget om til jer, mine elskede disciple, og som jeg nu forbereder alle 

sjæle til. 

74 Jeg ønsker at se jer samlet omkring mit bord som små børn, der lytter til mig og giver jer selv mad, 

som kommunikerer med mig, og som modtager min lære og tager beslutninger om at følge den. Jeg 

ønsker, at I skal tjene jeres medmennesker. Jeg vil sende jer til dem, så snart kærlighed og barmhjertighed 



U 133 

127 

er blomstret i jeres hjerter. Dit liv skal være som et rent spejl, så dine gerninger afspejles i det, og du ved, 

om du har gjort det rigtige, eller om du har fejlet. 

75 Udfoldelsen af Mine disciples dyder vil være et incitament for dem, gennem hvem Jeg giver Mig 

selv til kende. Inspirationen vil være rigelig, og min nåde og mine mirakler vil blive udgydt over 

mennesker. Jeres åndelige brødre og søstre, der er velvilligt indstillet af jeres udstyr, vil hjælpe jer, gøre 

jeres vej let og jeres arbejde behageligt. Din indflydelse vil nå ud over dit hjem, din region eller din nation 

og hjælpe andre hjerter. Godheden har en kraft, som du endnu ikke kender. 

76 Jeg har givet mit ord gennem enkle og uvidende menneskers mægling. Men blandt dem, der lytter 

til Mig, er der også lærde, dem med trænede sind, som har været i stand til at opdage Min guddommelige 

essens i dette ords ydmyghed. Jeg har bearbejdet jeres hjerter dag efter dag for at gøre dem modtagelige 

for Mine manifestationer, og Min Kærlighed har sejret. Fra den klippe, du har vist mig i dit hjerte, har jeg 

skabt et tempel, hvor du tilbyder mig en kærlighedstilbedelse. 

77 Jeg overlader mit værk til dig, forsvar det, for det er en juvel af uvurderlig værdi. Vær vagter og 

sørg for, at den bliver respekteret og forstået. Intet kan få dig til at trække dig tilbage på vejen. Gå altid 

fremad. 

78 Når jeres hjerte tørster efter kærlighed, så løft jer op til Mig. Når lidelsen er som en tung byrde, så 

husk, at der er en Fader, som elsker dig og er klar til at trøste dig. Når du tænker på mig, vil du føle frygt 

og sorg forsvinde. Overlad dine syge til mig, og jeg vil helbrede dem. 

79 Livets træ har bredt sine grene ud for at give jer hvile og kølighed, og dets frugter har gjort jeres 

hjerter kærlige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 134  
1 Jeg bringer fred til dit hjerte med dette kærlighedsbudskab, for jeg har set din helligdom stå åben 

og er gået ind for at bo i den. 

2 Kristus taler til jer, Mesteren, og han minder jer om hans gerninger på jorden, så I kan få held til at 

inspirere jer selv ved mit eksempel. 

3 I må bruge min tilstedeværelse blandt jer, elskede folk, for den tid, I oplever i øjeblikket, er 

betydningsfuld for jeres sjæl. 

4 Dette lysvæsen, der bor i jer, ved, at dets arbejde ikke er færdigt, det er klar over, at det i tidligere 

eksistenser ikke udnyttede den tid, det fik tildelt, og heller ikke de muligheder, det havde for at opnå sit 

åndelige fremskridt. Derfor ved den, at den må gøre en indsats i dag for at opnå fuld opfyldelse af sin 

opgave og udfoldelse af alle sine åndelige gaver. 

5 Det var Min vilje, at I gennem dette arbejde skulle lære alle jeres ånds gaver og evner at kende. Jeg 

har givet jer Min kærlighedsundervisning, Jeg har givet jer tilstrækkelig tid til at udvikle jeres åndelige 

gaver og til at oplyse vejen for dem, der vandrer i mørket, med lyset fra Min sandhed. 

6 Jeg har fået jer til at forstå, at dette er den tid, hvor mine udvalgte vil optræde som profeter, seere 

eller oplyste og forkynde verden, at lysets tidsalder er kommet. Kun få vil være dem, der i disse 

meddelelser vil fornemme mit riges nærhed, som vil være klar til at overøse jer med åbenbaringer, 

nådegaver og visdom. 

7 Mange vil blive så forvirrede over det, de ser, føler og oplever, at de til sidst vil spørge mig: 

"Herre, hvad er dette, som mine øjne ser, hvad sker der i verden, og hvad er meningen med så mange 

mærkelige manifestationer og tegn blandt mennesker?" 

8 Men de, der på grund af deres vantro, arrogance eller ufølsomhed ikke er i stand til at se, føle eller 

intuitivt se denne tidsalders kundskabslys, vil være blandt dem, der kalder mørket lys og bedraget sandhed. 

9 Tror I ikke, at I, som har glædet jer i lyset af dette ord, der har opmuntret jeres hjerter, og som er 

kaldet til at forklare årsagen til alt dette, til at forkynde de gode nyheder og bringe min lære gennem min 

instruktionsbog til alle dem, der har brug for den? 

10 Jeg har givet jer loven, vejviseren, vejen og kundskaben om, hvad der er retfærdigt og tilladt, for at 

I aldrig skal snuble, for at I ikke skal tvivle i konfliktfyldte øjeblikke, og for at I ikke skal besudle det 

hellige. Jeg ved, at I vil se mænd og kvinder dukke op overalt på jorden, som profeterer, som forkynder 

mærkelige doktriner for alle dem, der lever fjernt fra det åndelige - mænd, som helbreder sygdomme, der 

kaldes uhelbredelige, og som prædiker åndeliggørelse som den eneste doktrin, der kan give fred i verden. 

11 Mange af disse menneskers manifestationer vil hverken være klart definerbare eller højere, fordi de 

manglede Mesterens vejledning. Men indtil da skal dette folk, som har været mine disciple, sprede mit 

budskab på alle jordens veje. 

12 Mange vil have grund til at undre sig over, at det Åndelige Liv vil være vejviser for menneskers 

gerninger; for for længe siden har mennesker lukket dørene i deres hjerter for Mit budskab og for Mine 

inspirationer. I denne frivillige forvisning hører mennesket kun sin egen frie viljes stemme, og hans livsvej 

er kun oplyst af det svage lys fra hans materielle viden. Men denne stemme er næsten altid en lang 

klagesang, en suk eller en forbandelse, og dens "lys" manifesterer sig ved hjælp af dens videnskab, som i 

stedet for at føre ham opad, dykker ham endnu dybere ned i sin lidelse. 

13 De, der står op efter deres århundreders søvn og proklamerer den nye tidsalders lys, vil være de 

"døde", der genopstår til åndeligt liv, efter at de tidligere har været stive for det sande liv. Hvor der er 

kærlighed, visdom og retfærdighed, hvor der er inspiration, og hvor godheden hersker, der vil der være 

sandt liv. Men hvor synden hersker og laster hersker, hvor der er stridigheder, ond vilje og egoisme, der 

findes kun død, elendighed og mørke. 

14 Når mennesker falder for materialisme, bliver deres arbejde destruktivt i stedet for kreativt. De 

ligner så en flok orme, der er klar til at gnave et kadaver, mens de gennem deres kreative arbejde kan ligne 

en sværm af bier, der bygger deres bistader i perfekt harmoni. Disse små væsener søger efter honning, som 

senere skal forsøde ganen. Men jer: hvornår vil I endelig opdage den sande smag af livet for at give den til 

hinanden? 
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15 Denne smag er dannet af guddommelig kærlighed - en lækker nektar, som jeg har placeret i alle 

hjerter, og som I ikke har forstået eller søgt efter, og som derfor endnu ikke har forsødet jeres tilværelse. 

16 I dag er Faderens lys udgydt i overflod over enhver ånd, så den, når den vågner fra sin sløvhed, kan 

reflektere over sin egen erfaring, som er en bog rig på visdom og lys, og derved blive opmærksom på 

sandheden. 

17 Folk, forbered jer, tænk over jeres opgave, mål jeres ansvar i denne tid, der er så gunstig for 

åndelig opvågnen, og vær klar til at arbejde i Min vingård, for Jeg vil hjælpe jer med at opfylde jeres 

mission. 

18 Jeg hører jeres andragender, jeres klager. Jeg ønsker, at du skal lære at tale med din Fader. 

19 Tro ikke, at jeg kun er kommet til dig: Jeg er kommet ned til alle, fordi denne menneskeheds 

klagesang er nået til himlens højder som et skrig af angst, som en inspiration af lys. 

20 Når I modtager Mit Ord i denne form, spørger I Mig indvendigt, om Jeg kommer som Fader eller 

som Dommer; men Jeg siger jer: Allerede før I hørte mit første ord på denne dag, havde jeres samvittighed 

allerede anmeldt alle jeres overtrædelser og alle jeres gode gerninger. Men hvis jeg skulle dømme jer med 

mit ord, hvorfor er I så bange? Kommer min dom ikke af den kærlighed, jeg har til jer? 

21 Jeg vækker jer, så prøvelserne ikke overrumpler jer, og så disse tiders storme og uvejr ikke 

efterlader jer i mørke. 

22 Det er helt sikkert en tid med prøvelser, så det er nødvendigt at være stærk og forberedt for ikke at 

bukke under. 

23 Livet på jorden har altid været fuld af prøvelser og forsoning for mennesket, men aldrig har denne 

rejse været så smertefuld som i dag, og aldrig har bægeret været så bittert. 

24 På dette tidspunkt venter mennesket ikke til den modne alder med at tage livets kamp op. Hvor 

mange væsener kender ikke allerede i deres barndom skuffelserne, åget, slagene, forhindringerne og 

fiaskoerne. Jeg kan fortælle jer endnu mere: I denne tid begynder menneskets smerte allerede før dets 

fødsel, dvs. allerede i moderens livmoder. 

25 Stor er forsoningen for de væsener, der kommer til jorden i denne tid. 

26 Al den smerte, der findes i verden, er menneskers værk. Er der større fuldkommenhed i Min 

retfærdighed end at lade dem, der sår livets sti med torne, komme og høste dem? 

27 Ikke alle har den samme andel af skylden for det kaos, som I oplever. Men de, der ikke er 

krigsforbrydere, er ansvarlige for freden. 

28 Vær barmhjertige mod jer selv og mod jeres næste. For at denne barmhjertighed kan blive til 

handling, skal du anerkende dine gaver gennem studiet af mit ord. For den, der elsker sine medmennesker, 

elsker mig, fordi hans medmennesker er mine elskede børn. 

29 I er et folk, som jeg forbereder til bøn, til at sprede mit ord og til helbredelse. Livet med dets 

elendighed, slid og bitterhed er som ørkenen, men bliv ikke i den, for så vil du ikke kende den sande fred. 

30 Husk på eksemplet med Israel, som er nævnt i historien, og som måtte vandre længe gennem 

ørkenen for at komme ud af fangenskabet og afgudsdyrkelsen i Egypten og samtidig nå frem til et land 

med fred og frihed. 

31 I dag ligner hele menneskeheden det folk, som Farao tog til fange. Den er pålagt trosretninger, 

doktriner og love. De fleste nationer er slaver under andre, mere magtfulde nationer. Kampen for livet er 

hård, og arbejdet udføres under sult og ydmygelse. Bittert er det brød, som alle mennesker spiser. 

32 Alt dette får en længsel efter frigørelse og fred til at tage form i menneskehedens hjerter for at opnå 

et bedre liv. 

33 Krigens brøl, det menneskelige blod, der udgydes, egoismen, magtbegæret og hadet, der bærer 

frugt i tusind former, vækker menneskene fra deres dybe sløvhed. Og hvis de forenes i et enkelt 

åndeliggørelsesideal, som Israels folk forenede sig i Egypten under Moses' inspiration - hvilken magt kan 

så stoppe disse hjerter? Ingen, for i denne længsel vil mit lys være, i denne kamp vil min kraft være, og i 

dette ideal vil mine guddommelige løfter være til stede. 

34 Har verden brug for en ny Moses for at frigøre sig fra sine lænker? Den undervisning, jeg har bragt 

jer i denne tid, er det lys, der inspirerede Moses, er retfærdighedens og profetiens ord, er den kraft, der 

rejser den svage, den frygtsomme, den feje og forvandler ham til den modige, den beslutsomme og den 
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ivrige - er loven, der leder og vejleder på sandhedens vej - er den guddommelige ømhed, der støtter jer i de 

lange dage af vandring. 

35 I føler jer opmuntret af mit ord, folkens, som om der er blevet lagt en mirakuløs balsam på jeres 

sår. Du føler dig styrket, fornyet og fyldt med håb for i morgen. Tror I så ikke, at det samme budskab, hvis 

I bragte det til jordens undertrykte folk, ville udrette det samme mirakel på dem? 

36 Derfor siger jeg til jer, at I skal udruste jer, så I ikke forsinker den tid, hvor I skal tage af sted som 

budbringere af denne forkyndelse. 

37 Når jeg siger til jer, at I skal forberede jer, er det fordi, at denne gode nyhed skal spredes på en 

sådan måde, at den aldrig kan give anledning til smerte, til broderskabskampe eller til at udgyde en eneste 

dråbe blod. 

38 Mit budskab er overbevisende, venligt og sandt. Den berører både hjertet og sindet og overbeviser 

ånden. 

39 Lyt til mig, studer, øv dig, og du vil være i stand til at åbne brud på troen, frihedens og fredens lys. 

40 Du ved, at jeg altid er klar til at give dig endnu en af mine lærdomme. I dag vil jeg begynde og 

fortælle jer, at formålet med mit komme blandt jer er at undervise jer, så I kan udføre jeres opgave med 

renhed. 

41 Denne jordiske tilværelse er ganske vist en ny fase for din ånd, som havde efterladt et ufærdigt 

arbejde, som den havde fået tildelt; men nu får den mulighed for at komme lidt videre på vejen til 

fuldkommenhed. 

42 Jeg, den Guddommelige Mester, måtte også vende tilbage til menneskene, fordi Mit Arbejde var 

ufuldstændigt på det tidspunkt. Nogle vil afvise denne påstand og sige, at Jesu arbejde var færdigt, da han 

døde på korset. Men det er kun, fordi de har glemt, at jeg har bebudet og lovet at vende tilbage. 

43 I, som jeg i øjeblikket afslører denne lære for, forstår, at reinkarnation ikke er nødvendig for mig, 

fordi det ligger i min ånd at kunne åbenbare mig selv for mennesker på tusind måder. Jeg er heller ikke 

kommet igen for at søge efter min ånds fuldkommenhed. Hvis jeg kommer til jer nu, er det kun for at vise 

jer den vej, der kan føre jer til lyset. Husk, at profeterne fortalte jer det i den første æra: det er "døren". Og 

sagde jeg ikke til jer, da jeg var iblandt jer mennesker: "Jeg er Vejen"? Siger jeg ikke til jer i dag: "Jeg er 

toppen af det bjerg, som I bestiger"? 

44 Jeg har altid været i perfektion. 

45 Jeg glæder mig over at vide, at du går sikkert på min vej. I morgen vil glæden være universel, når I 

alle bor i det åndelige hjem, som længe har ventet på Herrens børns ankomst. 

46 Således taler jeg til din ånd, fordi jeg ved, at den allerede kan forstå denne lære, og jeg kan sige til 

den, at den ikke er et barn af denne jord, at den kun skal betragte sig selv som en gæst her i denne verden, 

for dens sande fædreland er åndeligt. 

47 Tag dette ord i sin sande betydning, for ellers ville I komme til den konklusion, at Min lære er 

imod ethvert menneskeligt fremskridt, og det ville ikke være retfærdigt af jer at tilskrive en Fader, der kun 

stræber efter at gøre sine børn fuldkomne på livets forskellige veje, sådanne fejl. 

48 Det, som Min retfærdighed forfølger uforsonligt, er ondskaben, som tager forskellige former i 

menneskers hjerter og nogle gange manifesterer sig i egoistiske følelser, i nederdrægtige lidenskaber, 

andre gange i umådeholden grådighed og endda i had. 

49 Disciple, I skal studere det, som jeg nu fortæller jer i en allegori: Livet er et træ, dets grene er 

utallige, og af disse grene er der ikke to ens, men hver af dem opfylder sin opgave. Hvis en frugt fejler, 

falder den ned fra træet, og hvis en gren vokser ud, beskæres den. Thi fra livets træ skal der kun komme 

livets frugter. 

50 Enhver videnskab, der har skabt ondskab, og enhver religion, der ikke har bragt sandt lys, kan du 

betragte som grene og frugter, som livstræets saft ikke længere flyder igennem, fordi de allerede er 

løsrevet fra det. 

51 Velsignet er den, der har det høje mål at følge Min Vej; velsignet er den, der stræber efter at gøre 

sin ånd stor. Jeg modtager dem, som tier om deres klager og kun tænker på at modtage duggen fra Mit Ord 

- dem, som ikke lader troen og håbet på Mig dø. Med mit ord vil jeg få alle til endelig at synge troens 

lovsang. 
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52 Jeg underviser jer i spiritualisering, fordi det vil give jer mental og fysisk sundhed. Det vil få jer til 

at elske jer selv og give jer styrke og selvtillid. 

53 Gennem ham, der tænker på Mig og elsker Mig, flyder livets flod, i ham er Min guddommelige 

åbenbaring. Jeg har givet jer liv, så I kan være barmhjertige og vise jeres evne til at elske. Jeg har også 

givet dig den, så du kan få visdom. Livet er Guds spejlbillede, det er det store vidnesbyrd om Min 

eksistens. Lev det og nyd det, men forstå det også. Du har nydt det meget uden at forstå det. Lovpris livet, 

men lad din sang vidne om forståelse, beundring og kærlighed. Din sjæl vil, når den er opløftet, synge en 

bedre salme til Skaberen. 

54 Livet er et forløb uden ende. For at ånden kan blive stor, klog, stærk og venlig, er det nødvendigt, 

at den lever for evigt. Folk, I tror, at jeg besøger jer, men sandheden er, at jeg bor i jer. Jeg opsøger jer kun 

i denne form for at gøre mig selv kendt, for at blive en tanke, et ord og et åndeligt ansigt, og det er fordi I 

ikke opfatter min indre manifestation i jeres væsen med samme klarhed som jeres hjerteslag. For for at 

kunne mærke mine slag i dit væsen må du være følsom. Men mist ikke håbet om, at det vil lykkes dig at 

føle mig, for håbet kommer af troen, som er lys på din vej. Ve den, der mister troen! Troen er det fyrtårn, 

der oplyser fremtiden, troen er den kraft, der skaber det, I kalder mirakler. Hvad ville der ske med dit liv, 

hvis du ikke havde tillid til Min Lov? 

55 Jeg giver dig livet, men jeg siger dig: Stræb efter lyset af troen på jeres Gud, troen på jer selv, 

troen på livet og på det, der er skabt. Tvivl ikke på min barmhjertighed i jeres livets omskiftelser. Min 

kærlighed er stærkere end dine prøvelser. Hør mig mere med ånden end med øret. Til dem, der kalder sig 

selv for arveløse, til dem, der hævder, at der ikke skinner nogen lykkestjerne for dem, og at de er slukkede 

lamper, og til dem, der klager over, at de kun er kommet til livet for at græde, siger jeg: Har I nogensinde 

besluttet at glemme jer selv et øjeblik for at trøste jeres næste? - Bestemt ikke, for den, der udøver 

barmhjertighed, gør det samme mod sig selv. Jeg har i denne tid kaldt dem, der ikke har noget at give 

verden. 

56 Elsk og giv uselvisk, og du vil snart se den retfærdige belønning. Banke på mine døre, og min 

stemme vil svare dig. I kan alle rejse jer igen, selv når I er faldet meget lavt, selv når I er dækket af 

mudder. De korrupte mennesker i dag vil være de gode mennesker i morgen. På jeres ruiner vil jeg bygge 

mit tempel, men mennesket skal hjælpe mig med at genopbygge det. Her er det, gå ind i det sande liv. Det 

er som et kongerige, hvor alt er inden for din rækkevidde fra det himmelske til det mindste i det materielle. 

57 Afskaf smerten. Det liv, jeg har skabt, er ikke smertefuldt. Lidelse udspringer af Guds børns 

ulydighed og overtrædelser. Smerte er karakteristisk for dette liv, som mennesket har skabt i sin moralske 

forstyrrelse. Løft dine øjne og se mine smukke værker. Forbered jer indvendigt på at høre den 

guddommelige koncert, udeluk ikke jer selv fra denne fest. Hvis I isolerer jer, hvordan kan I så få del i 

denne lykke? Du ville leve trist, plaget og syg. 

58 Jeg ønsker, at I skal være harmoniske toner i den universelle koncert, at I skal forstå, at I er opstået 

fra livets kilde, at I skal føle, at der i alle bevidstheder er Mit lys. Hvornår vil I nå fuld modenhed, så I kan 

sige til mig: "Fader, underkast min ånd din ånd, min vilje og mit liv." Indse, at du ikke vil være i stand til 

at sige dette, så længe dine sanser er syge, og din ånd er egoistisk adskilt fra den rette vej. Du lever under 

sygdomsplagerier eller frygten for at blive ramt af dem. Men hvad er en legemlig sygdom sammenlignet 

med en sjælens overtrædelse? - Intet, hvis det er i stand til at rejse sig, for i min barmhjertighed vil du altid 

finde hjælp. 

59 Ligesom blodet flyder gennem dine årer og giver liv til hele kroppen, således gennemstrømmer 

Guds kraft din sjæl som en livsstrøm. Der er ingen grund til at være syg, hvis du overholder loven. Livet er 

sundhed, glæde, lykke og harmoni. Hvis du er syg, kan du ikke være opbevarer af guddommelige goder. I 

syge mentaliteter, hjerter eller kroppe, siger Mesteren til jer: Bed din sjæl, som er den Almægtiges barn, 

om at vende tilbage til den rette vej, om at helbrede dine lidelser og hjælpe dig i dine svagheder. 

60 Hvad kunne Faderen afvise sit barn, når det nærmer sig åndeligt for at bede om noget til sin krop, 

den lille og skrøbelige materielle skabning? Således lærer jeg jer at bede; men når det gælder om at give, 

siger jeg jer: Fordel og giv. Uddel materialet og giv kærlighed. For hvad nytter det jer at give den 

materielle del, hvis I ikke lægger kærlighed i den? Hvor svært har det ikke været for dig at forvalte de 

goder, du har haft i verden, på en god måde. Nogle ønsker at have alting kun for sig selv, andre, der har for 

meget, føler ikke pligt til at dele det med andre. 
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61 Jeg åbenbarer dig en kilde til sundhed, som ligger i dig, i din sjæl, så du kan henvende dig til den, 

når det er nødvendigt. Hvis du ved, hvordan du skal søge den, vil du finde dens vand. Jeg ønsker ikke en 

ødelagt og trist verden, et folk, der af uvidenhed om, hvad de ejer, til stadighed taler til mig med frygt og 

bønfalder mig med fortvivlelse. Jeg ønsker en verden, der er bevidst om, hvor meget den er og har. 

62 Nu tænker nogle: Men hvis mennesket altid var sundt - hvordan ville det så dø? Hertil svarer jeg 

dig, at det er ikke nødvendigt, at din krop er syg, for at den kan ophøre med at leve. Det er nok, at hjertet 

stopper, når timen har slået til, for at det ophører med at være. 

63 Min Ånds lys strømmer ind i dig, så du kan rejse dig. I denne tredje æra søger jeg de fortabte, så de 

kan tjene mig. Jeg er sjælenes befrier, som befrier jer fra jeres trældom. Jeg forvandler de oprørske til 

hengivne og ydmyge tjenere. Så siger jeg til dem: Pas på, at I ikke overraskes af rygter og fristelser, der 

igen fører jer til ødelæggelse. 

64 Den, der har kendt til snavset og den lavere verden og har været i stand til at frigøre sig fra den, er 

parat til at gå derhen for at lede efter dem, der stadig er fortabte. Ingen er bedre kvalificeret end han til at 

overbevise med sit ord, som er erfaringens lys. Hvornår vil I blive hjerternes fiskere og sjæles befriere? 

Hvornår vil du gå fast på den vej, som jeg har beredt for dig? 

65 Giv uden betingelser, fordøm ikke dine medmenneskers hus, men se hellere på dit eget hjem, så 

hvis du finder det beskidt, så rengør det og gør det værdigt til at modtage Mig. I skal ikke se på, om hans 

spisekammer er fyldt eller tomt, eller om hans krop er dækket af festlige klæder eller klude. Lad Min 

kærlighed slette alle de laster, der kan formørke det lys, som du skal afspejle. 

66 Se, at jeg stiger ned fra den fuldkomne bolig til jeres bolig for at vise jer det åndelige livs 

herlighed, for at åbenbare jer en lektion, der vil lære jer at kende jer selv, at kende jeres Skaber og at kende 

jeres skæbne. 

67 Faderen ønsker ikke, at hans børn skal græde, selv om han har sagt til jer: "Salige er de, der 

sørger." Min lov lærer dig ikke at græde, men at undgå smerten. Hvis det behagede mig at se jer lide, ville 

jeg ikke komme til jer som en læge, og jeg ville heller ikke lægge min helbredende balsam på alle sår. 

Den, der bærer sit lidelseskors med mildhed, er mig velbehagelig, fordi han tager mig som sit forbillede. 

Men fra den, der i sin religiøse fanatisme og uvidenhed piner og afliver sit legeme, modtager jeg hans 

gode hensigt, som er at rense sig selv eller at forsøge at efterligne Mig i Min lidelse, men handlingen 

godkender jeg ikke. 

68 Det er nok, at du tålmodigt tømmer det bæger, som livet tilbyder dig hver dag, og at du, når du 

overvinder din egen sorg, har kræfter nok til at tænke på din næste og gøre ham så meget godt som muligt 

for at opfylde din opgave. 

69 I klager ikke længere over lidelser; I har modtaget min kærligheds gave og har glædet jer over mit 

ord. Kend den på dens guddommelige væsen og på stemmebærerens forberedelse, på hans stemmes 

godhed og fasthed. Så lad din ånd vandre gennem områder, som kun den selv kan nå, så den kan mætte sig 

med lys, mens sindet forbliver henrykt og hjertet slår i beundring og kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 135  
1 Jeg kommer fuld af kærlighed og bevæbnet med tålmodighed for at gøre Mig selv forståelig for 

alle. Find trøst i mig. Spis og drik for at slukke din tørst efter retfærdighed. Jeg ønsker, at den, der er 

misforstået af mennesker, skal føle sig forstået af mig, og at den, der følte sin hånd tom, når han går bort 

efter at have hørt mig, skal føle, at han bærer gaver med sig. at den, der er kommet ind i Mit nærvær med 

anger i sin sjæl, mens han lytter til Mig, føler sig lettet over alt dette og kan løfte sit ansigt ligesom den 

utro kvinde i den Anden Tidsalder, da Jeg sagde til hende: "Hvor er de, der forfølger dig? Jeg tilgiver dig, 

gå bort i fred og synd ikke mere". 

2 Jeg er den guddommelige dommer, som aldrig afsiger en hårdere dom end overtrædelsen er. Hvor 

mange af dem, der anklager sig selv for mig, finder jeg rene. Hvor mange på den anden side, der på den 

ene side praler af deres renlighed, finder jeg ikke korrupt og skyldig. 

3 Hvor uretfærdig er ikke den menneskelige retfærdighed! Hvor mange ofre for dårlige dommere 

søder ikke for andre menneskers forbrydelser! Hvor mange uskyldige mennesker har ikke set 

fængselsstængerne lukke sig for øjnene af dem, mens den skyldige mand går fri og usynligt bærer sin 

byrde af tyverier og forbrydelser. 

4 Åndeligt set er jeres verden ufuldkommen. Du bør hjælpe den med at forbedre sig. 

5 Den materielle verden, planeten, er ikke nær sin opløsning, men enden på denne verden af fejl og 

synder, af mørke og dårlig videnskab, vil blive bragt til ophør ved lyset fra Min Lære, og på dens ruiner vil 

jeg bygge en ny verden af fremskridt og fred. 

6 Jeres opgave som arbejdere vil ikke slutte i 1950. Tværtimod er det netop da, at I gradvist vil 

ophøre med at være elever og blive lærere, som med kærlighedens ord fører folk ind på lysets vej. 

7 Store åndelige legioner venter kun på denne renselse blandt mennesker for at inkarnere og igen bo 

på jorden. De har en stor mission og venter på, at du giver dem din plads, så de kan indtage den. 

8 Jeg vil forklare min undervisning for dig, gøre mit ord materielt hørbart, så du forstår, hvem du er. 

9 Lad jer aldrig skræmme af den byrde af ansvar, som jeg har lagt på jer; syndens byrde vejer 

tungere. Afgrunden med dens mørke er mere smertefuld end det lys, der er til stede på toppen af bjerget, 

hvor Mesteren bor. Jeg siger jer igen, at "Jesu åg er let". 

10 Jeg har kaldt jer Israel, fordi der er en fredsopgave i jeres ånd, en skæbne med åndelig harmoni 

med hele menneskeheden. For du er den førstefødte, fordi du ikke blot er Jakobs barn, men fordi din aftale 

rækker ud over Jakob, ja, endog ud over Abraham. Dit udgangspunkt (som åndeligt væsen) ligger allerede 

før den tid, hvor jeg sendte det første menneske til jorden, som grundlagde en familie, hvorfra jeg udvalgte 

frøet til at danne mit folk, der er stærkt i tro, lydighed og kærlighed til den usynlige Gud. Således 

forberedte jeg det og velsignede det, og det blev som et fyrtårn midt i menneskeheden. 

11 I manglede intet for at opfylde jeres skæbne, og alligevel så I andre folkeslag stige højere op end 

jer, som efterfølgende ydmygede jer med lænker af trældom. 

12 Var de folkeslag overlegne i forhold til jeres? Hverken materielt eller åndeligt var de bedre end jer, 

som Faderen havde overøst med de dyrebare gaver inspiration, sandhed, skønhed, kærlighed, sundhed og 

styrke. Jeg forberedte jer, så I skulle være som et spejl af Min kærlighed til alle skabte ting, hvor 

menneskeheden kunne betragte Mig, og som en kilde af krystalklart vand, hvor de, der tørster efter 

sandhed, kunne slukke deres tørst. 

13 Men i sidste ende er I mennesker blevet svage, og i jeres tilbagegang er I blevet underlagt andre 

folkeslag. 

14 I denne tid søger jeg dig og er meget tæt på dig. Jeg minder jer om min lov og vækker jeres ånd, så 

den hører samvittighedens stemme, og jeg siger til jeres hjerter: Vågn op, de lænker, der tyngede jer ned, 

er blevet brudt af døden, og i dag har livet givet jer jeres frihed tilbage. Det er derfor, at jeg kom til jer i 

den tredje æra. 

15 I skal ikke tro, at der kun har været profeter, forløbere og lysånder i Israels folks skød. Jeg har også 

sendt nogle af dem til andre folkeslag, men folkene betragtede dem som guder og ikke som udsendinge og 

skabte religioner og kulter ud fra deres lære. 

16 Israels folk forstod ikke den mission, de havde over for andre folkeslag, og de sov på et hvilested 

med velsignelser og nådegaver. Faderen havde skabt den som en perfekt familie, hvor en stamme havde til 
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opgave at forsvare folket og bevare freden, en anden stamme dyrkede jorden, en anden stamme bestod af 

fiskere og søfolk. En anden fik overdraget den åndelige praksis med tilbedelse, og således helligede hver 

af de tolv stammer, der udgjorde folket, sig successivt en anden opgave, som tilsammen gav et eksempel 

på harmoni. Men sandelig, siger jeg eder, de åndelige gaver, som I havde i de tidligere tider, har I stadig. 

17 Anerkend profeterne blandt jer selv, se mænd, kvinder, ældre og selv børn vidne om min sandhed 

med deres åbenbaringer. Du har den åndelige oprejsning til at bede, autoriteten til at naturkræfterne lytter 

til dig og adlyder dig, hvilket du har et eksempel på i Noah, som besejrede vandet; Joshua, som I tilskriver, 

at han stoppede solens løb - hvortil jeg siger jer, at stjernerne aldrig stoppede deres løb, og at det var mit 

guddommelige lys, som en strålende sol, der forlængede dagen og skjulte natten, så at folket kunne vinde 

sejren, mens universet fortsatte sit løb uden at afvige fra dets love om harmoni. 

18 Moses havde også magt over naturens kræfter, og vandet, vindene og klipperne adlød hans 

stemme. Jeg betroede denne natur til mennesket, for at det skulle bruge den; men det har forstyrret 

skabelsens orden og er blevet slave af naturen, som det ofte har søgt sin Gud i. 

19 I den anden æra gav jeg jer endnu en lektion i denne lære, da jeg beroligede stormen ved at strække 

min hånd ud, og også da jeg gik på vandet, eller da jeg oprejste de døde. De mirakler, jeg udførte dengang, 

blev udført for at redde de fortabte, for at vende mørke til lys og had til kærlighed. Jeg ønskede ikke at 

forbløffe folk med sådanne gerninger eller vække deres forundring med dem, hvilket kun ville have tjent 

til at beundre sindet, ligesom nogle, der lader sig beundre af folk som overlegne væsener ved at udføre 

tilsyneladende mirakler, men som ikke desto mindre er ude af stand til at omvende en synder. Jeg er ikke 

kommet for at lære jer ubrugelig eller forvirrende viden: Jeg har åbenbaret min eksistens for dig og 

grunden til din eksistens. Jeg har afsløret den hemmelighed for jer, at den kraft, der giver liv og besjæler 

alting, er kærlighed; det er den urkraft, hvorfra alle væsener er opstået. 

20 Indse, at du er født af kærlighed, eksisterer gennem kærlighed, modtager tilgivelse gennem 

kærlighed og vil være i evigheden gennem kærlighed. 

21 Forbered jer, så I - når Mit Ord slutter - vil tage til de forskellige nationer på jorden, hvor I vil 

finde folk, hvis oprindelse er tabt i oldtiden, og hvis indbyggere praktiserer kulter og videnskaber, hvor 

den åndelige verden har afsløret sig selv. Der vil I høre om forvandlinger, om tegn og undere, som vil 

forbløffe jer. 

22 I skal da være bevæbnet, for I vil få store prøvelser at udholde. Du vil føle dig midlertidigt 

forvirret, når du i kredsen af disse mennesker oplever, hvordan de forbinder sig med den åndelige verden 

og udfører mirakler, som du ikke selv kunne have udført. Når de præsenterer dig for skrifter, der 

indeholder deres historie, deres love og bud, bør du åbne dine øjne, så du ikke bliver forvirret af det 

materielle mirakel, af den fantastiske oplevelse, men også for at du kan beundre dem og tage dem som 

eksempel i alt det, som din samvittighed og intuition fortæller dig indeholder sandhed. 

23 I vil også finde hos dem en iver efter at finde den vej, der fører til fuldkommenhed - en længsel 

efter evigheden. 

24 Andre vil du finde i deres åndelige henrykkelse, som de har skabt en henrykkende kult af. De er 

som snylteplanter, fordi de hverken opfylder de love, som Gud har pålagt dem, eller opfylder jordens 

pligter. Denne lære bør ikke spredes til andre lande, for sand spiritualisering vil fjerne fanatisme og 

fortryllelse. 

25 Jeg har lært jer fra de tidligste tider en lov, som er retfærdig for ånd og materie. Husk, at jeg ved en 

lejlighed sagde: "Giv Gud det, der tilhører Gud, og kejseren det, der tilhører kejseren." 

26 Mange vil blive overraskede og endda dømme jer dårligt, når de hører, at I som mine disciple 

følger loven om materielt arbejde, når de ser, at I har ægtefæller, at I har børn og familie, at I forstår at 

nyde kontemplation og naturens frugter, som I elsker som en mor. Så vil de spørge jer: "Hvorfor lever I - 

hvis I er Herrens tjenere - ikke kun i meditation af det åndelige? Du vil også møde dem, der har profetisk 

gave, og du vil blive forbavset over dette, for der er virkelig avancerede ånder blandt dem. 

27 Forbered jer, for når I bliver sat på prøve, vil jeg tale gennem jeres formidling, og hvis denne 

forberedelse desuden er ren, enkel og ren, vil I opleve mine mirakler. 

28 Jeg taler nu til dem, der skal opfylde deres mission som apostle og profeter i andre lande, så de 

ikke praler af den mission, jeg har betroet dem. De skal ikke skabe uro ved at bekæmpe religiøse samfund 
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eller trosretninger. Andre vil være dem, der vækker forargelse mod jer uden at indse, at de vil hjælpe jer 

med at udbrede Min Lære ved at vække manges nysgerrighed, som efterfølgende vil blive til tro. 

29 For nogle vil den nuværende tilværelse være deres sidste inkarnation. Det er på tide, at I forbereder 

jer på rejsen til det hinsides. Fyld jeres kornkammer med god sæd, så I med faste skridt kan følge 

opfordringen til den åndelige dal, som jeg sender til jer, som venter jer, og som ingen kan undslippe fra. 

30 Hver af jer er blevet tildelt et antal sjæle til at hjælpe med at opdrage og lede dem på Min sandheds 

vej. Ingen må ankomme uden dem, der er betroet ham, for så ville han ikke blive modtaget. 

31 Kæmp og arbejd, men vær glad for at lære og undervise. Jeg gør markerne frugtbare og fjerner alt 

ukrudt fra dem, så at mine sæsere kan finde dem forberedt af min barmhjertighed. 

32 Så vil en vej åbne sig for dine øjne gennem en ørken, der tilbyder dig sine oaser, og langt væk i 

horisonten vil du se en lys silhuet af det forjættede land, hvis åbne porte vil invitere dig til at træde ind 

sammen med dem, der er betroet dig, og med de mange folkeslag, der ikke kun vil elske den samme Gud, 

men også praktisere den samme åndelige tilbedelse af Gud. 

33 Bekæmp med din bøn de væsener i mørket, der kæmper og kæmper som hære, mens du sover. Vær 

opmærksom på, at der omkring dig og over dig svæver en ukendt verden, hvor lyset kæmper mod mørket i 

en krig, hvis brøl og indflydelse forvirrer din verden, dit hjerte og dit sind. 

34 Derfor er freden og roen forsvundet fra menneskenes hjerter; men salig er den, der føler denne 

kamp og beder, for han skal gå godt videre. 

35 De, der tager dommene i denne tid som tilfældigheder, ved ikke, at de vil blive overladt til død, 

pest, pest og sult. 

36 Hvil jer på sikker jord. Bliv i skyggen af dette palmetræ og lyt til mit ord, så du kan blive helbredt 

for alle dine sygdomme og genvinde din styrke til at fortsætte rejsen. 

37 Du behøver ikke at fortælle mig, hvad du tænker på, eller hvor du kommer fra, for jeg ved alt dette. 

Jeg ved, at din sjæl nærmer sig Faderen, efter at den har sejret i den svære kamp, den har bestået for at 

vende sig bort fra den forkerte vej - at du kommer for at søge hjælp og styrke hos mig, så du ikke 

fortvivler. Da du var tæt på at miste dit hjerte, da dine kræfter allerede var ved at slippe op, vendte du dig i 

tanker til Mig for at bede om hjælp fra Mig, og jeg svarede straks og inviterede dig til at komme til denne 

fredens oase, så du kunne finde hvile gennem din Faders uendelige barmhjertighed. 

38 Hvor mange åbenbaringer har du ikke forstået, siden du hørte dette ord første gang! Gennem dem 

har I forstået, at sjælen ikke fuldender sig selv på en dag, ikke på et år, ikke på et liv, for da den er af evig 

natur, må dens udviklingsvej svare til den høje belønning, der venter den. 

39 I har lært at skelne mellem samvittighedens stemme, som altid taler om loven, om kærlighed, om 

det gode, om retfærdighed og renhed, og den anden stemme, som kommer fra kødets sanser eller hjertets 

lidenskaber, og som ikke altid inspirerer til det gode. 

40 I ved allerede, at I har våben til at forsvare jer med, og I ved, hvad det er for våben. Du ved også, 

hvilket skjold der beskytter dig, og du begynder at bruge bøn, tro, gode tanker og viljens kraft. 

41 Du har lært at give de forskellige værdikomponenter, der udgør dit væsen, den rette plads i livet. 

Du ved, at det væsentlige er ånden, og at følelserne, sindet (dvs. sjælen) og de fysiske behov kommer efter 

den - men indtager en værdig plads i mennesket. 

42 Du forstår nu, at den sande åndeliggørelse af mennesket ikke består i at vende sig bort fra kødet 

eller at foragte det materielle, men i at harmonisere dit liv med hele skabelsen.Ikke desto mindre - for at 

ånden kan opnå denne harmoni, er det nødvendigt, at den altid går forrest, at den står over mennesket, at 

den er vejviser. Hvis det ikke er tilfældet, er ånden ikke fri og bliver kødets slave eller dets fjende. 

43 I ved, at I på Min måde ikke kan foregive kærlighed, renhed og viden, fordi I føler et blik på jer, 

som ser alt og dømmer alt. 

44 I dag ved I, at jeres dyder og gerninger skal være ægte og inspireret af kærlighed til jeres 

medmennesker, for at jeres fortjenester kan være ægte. 

45 Vær ikke bange, når jeg taler til dig på denne måde. Jeg siger jer igen, at jeg ikke kræver den 

højeste perfektion af jer, men en konstant indsats for at nå den. 

46 Hvis du lider i dag, hvis du går igennem en hård prøvelse, hvis du ligger på smertens seng, ved du, 

at lidelsens bæger renser og fornyer dig, at smerten får dig til at sone en fejltagelse, at den er en klog 

lærestreg - så drik den med tålmodighed og overgivelse. 
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47 I har lært at forstå, at jeg i øjeblikket er ved at bygge et tempel i hver enkelt af jer, og I tør ikke 

længere ødelægge det, der er blevet bygget; tværtimod forsøger I at hjælpe mig i dette arbejde. 

48 I har forstået, at det ikke er over for mennesker, at I skal gøre jer fortjeneste for at få ros eller 

belønning fra dem, men over for jeres Fader, som er den eneste, der er i stand til at vurdere jeres gerninger. 

49 Uanset hvor meget jeres lidenskaber måtte have slået rod, må de, når I har forstået alle disse 

forklaringer, føre til en underkastelse af kødet under ånden, hvilket vil være en begyndelse til den harmoni 

og den orden, som skal eksistere i mennesket for at være et barn, der er mig værdigt. 

50 Af jeres nutid afhænger mange menneskers fremtid, elskede mennesker, tvivl ikke et øjeblik på 

det. Derfor, når I tænker på denne sandhed, skal I fjerne den sidste rest af egoisme og skabe fred, enhed, 

moral og åndelighed for morgendagen. 

51 Tvivl ikke på, at I kan udføre dette arbejde i verden, for det er ikke første gang, at jeg har betroet 

jer min sæd på jeres måde. Beviset er, at jeg taler til jer på denne måde, og at I forstår mig. 

52 Dette er fortsættelsen af Min lære, men det er ikke enden på denne planet. Verden vil fortsat dreje 

rundt i rummet; sjæle vil stadig komme til jorden for at inkarnere og opfylde deres skæbne. Mennesker vil 

fortsat befolke jorden; kun levevisen vil ændre sig. 

53 De forandringer, som menneskelivet vil gennemgå, vil være så store, at det for dig vil virke som 

om en verden er ved at gå under og en anden ved at blive født. Ligesom menneskets liv til alle tider har 

været opdelt i epoker eller tidsaldre, og hver af disse epoker har udmærket sig ved noget - enten ved sine 

opdagelser, ved de guddommelige åbenbaringer, som den har modtaget, eller ved sin udvikling af sansen 

for det smukke, som kaldes kunst, eller ved dens videnskab - så vil den tid, der begynder, den tidsalder, 

der allerede er ved at bryde frem som et nyt daggry, være præget af udfoldelsen af åndens gaver, den side 

af jeres væsen, som I burde have dyrket for at undgå så mange onder, og som I altid har udskudt til senere. 

54 Tror du ikke, at menneskelivet kan forvandles fuldstændigt, at åndeligheden kan udfoldes, at 

åndens gaver kan dyrkes, og at loven, som i denne verden er dikteret af samvittigheden, kan genoprettes? 

55 Åh, hvis du vidste, hvor meget din ånd rummer i sig selv! Men I ved det ikke, på trods af de 

årtusinder, I har boet i verden; for i jeres egoisme - som er kærlighed til jer selv - har kun videnskab i den 

enkeltes tjeneste været vigtig for jer. 

56 Det vil være mig, der vil afsløre dig dyderne, gaverne, skønhederne, styrken og alle de vidundere, 

der er skjult i din ånd. Dette er det rette tidspunkt, nu hvor I høster de sidste frugter af en verden eller et 

liv, der er ved at gå til ende. 

57 Snart vil alle nationer forstå, at Gud har talt til dem i alle tider, at de guddommelige åbenbaringer 

har været den stige, som Herren har sænket ned til menneskene for at de kunne stige op til ham. 

58 Nogle vil kalde denne nye tid for lysets tid, andre for Helligåndens tidsalder og andre igen for 

sandhedens tid. Men jeg siger jer, at det vil være en tid for åndelig opløftning, for åndelig genindvinding, 

for genindvinding. 

59 Det er den epoke, som jeg længe har ønsket at lade leve i menneskets hjerte, og som det selv 

konstant har bekæmpet og ødelagt. En tid, hvis lysstyrke ses af alle, og under hvis lys alle Herrens børn 

forenes - ikke i et religiøst fællesskab af mennesker, der modtager nogle og afviser andre, som 

proklamerer deres egen sandhed og benægter den for andre, som uværdigt bruger våben for at hævde sig 

selv, eller som giver mørke i stedet for lys. 

60 Folk, når timen kommer for jer til at dele de gode nyheder, bør I prædike fred, kærlighed, 

barmhjertighed, enhed og broderskab med handling. Hvis I på jeres vej møder andre, som hyklerisk og 

kun på skrømt prædiker det samme, så afslør deres løgn ved hjælp af jeres gerninger. Men hvis du i stedet 

finder, at de prædiker sandhed, kærlighed og barmhjertighed ved hjælp af deres eksempel, så foren dig 

åndeligt med dem, for deres kamp vil også være din. 

61 Jeg kan ikke lade være med at sige til jer: Hvis I er uærlige, uforberedte og uværdige til at udføre 

dette arbejde, og I ser, at andre har taget kampen op med den nødvendige oprigtighed, så lad være med at 

lægge hindringer i vejen for dem, for så ville jeres ansvar være dobbelt så stort. 

62 Jeg taler til jer om alting, mine disciple, så intet overrasker jer, og når I begiver jer ud i denne 

kamp, ved I virkelig, hvordan I kan vække idealet om åndelig ophøjelse i hjerterne. 
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63 Denne jord, som altid har sendt sin høst af syge, trætte, forstyrrede, forvirrede sjæle eller dem, der 

ikke har gjort store fremskridt i det hinsides, vil straks tilbyde Mig en høst, der er værdig til Min kærlighed 

til jer. 

64 Sygdom og smerte vil gradvist blive forvist fra jeres liv, og efterhånden som I lever en sund og 

ophøjet tilværelse, vil døden finde jer forberedt på rejsen til det åndelige hjem, når den kommer. 

65 Hvem kan blive overrasket eller fare vild, når han træder ind i den ukendte bolig, hvis den allerede 

er blevet vist ham i dette liv af hans Mester i bøn, meditation, drømme eller inspiration? 

66 I øjeblikket synes så megen fred og så megen materiel og åndelig velfærd at være uopnåelig for jer, 

fordi I ser al den forvirring, der omgiver jer - en forvirring, der til stadighed vokser inden for alle områder 

af det menneskelige liv. Men når denne stormfulde nat frembringer lyset fra det nye daggry, vil den 

samme jord i fremtiden føle, at dens nye indbyggere sår sandt liv med ædle værker, der vil genoprette og 

genopbygge, og at ødelæggere og vanhelligere samt de onde allerede er på vej væk for at finde deres 

renselse. 

67 Folk, i dag har jeg åbenbaret jer noget af Faderens guddommelige planer for jer. Jeg har forudsagt 

jer, hvad der hører fremtiden til, og jeg har forberedt jer på den kamp, der kommer over hele 

menneskeheden. Tænk over denne undervisning, og du vil føle dig opmuntret. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 136  
1 Glæd dig over mit ord, lad kroppen hvile, mens din ånd nyder min himmelske festmiddag. Fjern 

dit sind for et par øjeblikke fra dets ambitiøse, jordiske aktiviteter, og lad åndens øjne åbne sig. 

2 Tænk og lev åndeligt i disse minutter, hvor min manifestation varer blandt jer. Jeg bringer ægte 

skatte til din ånd. Du må ikke betragte disse øjeblikke som tabte. Glem ikke, at det, du har brug for fra 

jorden, vil blive givet til dig ovenpå den, og at det derfor ikke er det væsentlige i din tilværelse. 

3 For virkelig at forstå denne lære er det nødvendigt at have en absolut tro på Mig. 

4 Jeg ønsker, at I skal vide, hvad tro er, så I kan forstå, at den, der har troen, er indehaver af en 

uovertruffen skat. 

5 Den, der lever oplyst af dette indre lys, vil aldrig føle sig udstødt, forladt, svag eller fortabt, uanset 

hvor fattig verden måtte anse ham - uanset hvor fattig han er. Hans tro på Faderen, på livet, på sin skæbne 

og også på sig selv vil aldrig lade ham synke i livets kamp, og han vil desuden altid være i stand til at 

udføre store og forbløffende gerninger. 

6 Når I hører denne lære, sukker I ved tanken om, at I endnu ikke er troens sande børn. 

7 Mænd, kvinder, gamle mænd og børn rejser sig åndeligt op til Mig og beder Mig om at tænde 

denne guddommelige flamme i deres hjerter; det er det, jeg er kommet for at gøre, og det er derfor, jeg 

taler til jer. 

8 I mangler ikke helt tro, Mine børn, beviset er, når I kommer til Mig, at I i Mit nærvær lægger alle 

jeres klager, jeres smerter, jeres tunge kors ned; hjerterne åbner sig og viser Mig deres bekymringer, 

problemer, skuffelser, deres træthed, deres svagheder, lidelser og mange prøvelser mere. 

9 Hvad er det så, der mangler i jeres tro for at kunne udføre mirakler? Så vil det ikke være lidelser, 

som I præsenterer mig for, eller tårer, som I tilbyder mig, men taksigelse, tilfredshed, overgivelse, tillid, 

glæde, styrke og håb. 

10 Når I mangler tro eller den er meget svag, fornægter I Mig på hvert eneste trin uden at være klar 

over det, og i mange af jeres ord vidner I mod Mig. Jeg fortæller jer dette, så I kan observere jeres 

handlinger nøje og måle deres virkninger - ikke kun de materielle, men også de åndelige. 

11 I er Mine disciple, som Jeg forbereder til at bære det store vidnesbyrd om Min manifestation såvel 

som om Mine åbenbaringer i denne tid, som menneskeheden vil kræve af dem, der modtog 

åbenbaringerne. 

12 Der er ikke én blandt mine disciple, der ikke brændende ønsker, at denne lære skal blomstre og 

bære frugt på jorden, og I skal vide, at det til dels afhænger af jeres arbejde, jeres oprigtighed og den 

kærlighed, I lægger i jeres handlinger; hvis I gør det, vil I opleve spiritualiseringens triumf blandt 

mennesker. 

13 Jeg kan se, at mange af jer tror, at denne åndeliggørelse er umulig i denne verden, og I begrænser 

jer til at høre Mit Ord, ligesom nogen lytter til en smuk koncert og nyder den i kort tid. 

14 Jeg spørger dem, hvornår de ønsker at drage i kamp. Men de svarer kun, når de lever i den åndelige 

sfære, for i denne verden er alting imod åndelighed, godhed og retfærdighed. 

15 O I frygtsomme mennesker, som ikke forstår, at I er kommet for at erhverve jer fortjeneste for at 

nå et højere stadium i det åndelige liv og for at opnå oprejsning i denne inkarnation til gavn for jeres ånd. 

16 Hvornår vil I forstå, at det netop er midt i de turbulente tider, der nu hersker, at I kan opnå de 

største fortjenester, og hvor I vil finde de mest frugtbare og egnede marker til at så Mit frø? 

17 Stræb efter at efterlade den byrde af ufuldkommenheder, som ligger på din sjæl, i denne verden. 

Befri din sjæl fra dens fejl her og sørg for, at den kommer ind i det åndelige rige uden tårer og uden 

pletter, når den kommer ind i det åndelige rige. 

18 Vent heller ikke på at kende Guds fred, før du er i ånden. Nej, allerede her på denne jord, som er 

blevet forvandlet til en dal af tårer på grund af jeres fejltagelser, vil I kunne få en lille smule af den 

perfekte fred på forhånd. 

19 Stop aldrig i din åndelige udvikling, uanset om du befinder dig i denne verden eller i en anden. 

20 Du har opnået åndelig udvikling. Hvis I ønsker, at jeg skal give jer beviser på dette, beder jeg jer: 

Hvor er de guder, som du tilbad i går? Hvor er offergaverne og ofrene? Selv efter at I har fået kendskab til 
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den sande Gud, hvor mange ændringer har jeres tankegang, jeres tro, jeres tilbedelsesformer og kultiske 

handlinger så ikke gennemgået! 

21 Af denne grund, og som yderligere bevis på, at I bestemt har udviklet jer, er jeg kommet til jer i 

denne Nye Tidsalder, hvor ånden vil sejre over materien i alt, indtil den opnår direkte forening med ham, 

der gav den eksistens. 

22 Jeg har sendt jer hertil i denne tredje æra for at bo endnu en gang på jorden - denne jord, som Guds 

velsignelse tidligere var kommet ned på, for at I herefter kan bo på den og opfylde loven. 

23 Blandt alle lande, store som små, har jeg valgt dette land til at give jer min undervisning, så det 

kan blive skueplads for min nye manifestation. 

24 Hvor få er de, der har gjort sig tanker om dette folks historie, om de forhold, som de har levet 

under århundrede efter århundrede! 

25 Andre folk fra fjerne lande vil med større klarhed end I genkende alle de tegn, som har gjort Min 

tilstedeværelse og den nye æra kendt for menneskeheden. Mit kongelige ord skulle blive sandt, for kun 

menneskers ord er foranderlige. 

26 Her er jeg, folk, ikke kun for jer, for i mit ords væsen er jeg hos alle. 

27 Smertefuldt var jeres bod for at modtage denne tids komme; livet var som en smeltedigel, hvori 

jeres sjæl blev smeltet, og en ambolt, hvor jeres hjerte blev smedet. 

28 På dit sind og din krop knækkede den arrogante pisk ned, slaveriet med dets kæde af ydmygelser, 

elendighed og uvidenhed. 

29 Krige, undertrykkelse og lidelser dannede jeres bæger af bitterhed; alt dette var ikke åndeligt 

ufrugtbart, for I blev styrket til kampen fuld af tro og blev i stand til at føle og forstå andres lidelser. 

30 Alt var forudsagt, profetierne var skrevet i jeres bøger. Derfor, da alle de foregående tegn var 

opfyldt, var tiden kommet til at åbne portene til den Nye Tidsalder og berøre menneskets sindets organ 

gennem Min kærlighed, for at lade Mit lys vibrere gennem dets ånd og oplyse menneskeheden med det. 

31 På samme måde blev et folk i tidligere tider forberedt til at modtage den Højestes Søns nærvær i sit 

bryst. Længslen efter at han skulle komme udsprang af deres sorg, deres sorg over den trældom og 

ydmygelse, som de var faldet ind i, og Herrens løfte til dette folk blev til virkelighed. Da han var blevet 

lovet en retfærdig, ren og ren person som frelser, var det naturligt, at hans legeme skulle komme ud af et 

kysk livmoderliv. Og sådan skete det, for Maria, som kaldes "velsignet blandt kvinder", var en himmelsk 

blomst, som blev plantet på jorden efter Guds vilje, så hun kunne efterlade duften af sin moderlige ømhed, 

sin guddommelige trøst, i menneskers plettede og sørgelige hjerter. 

32 Jesus blev født og voksede op blandt folket. Men da hans forkyndelsestid nærmede sig, kom en 

mand ved navn Johannes, som boede i ørkenen, ned til byerne for at forkynde folket, at Himmeriges Rige 

var kommet. Han forberedte dem og formanede dem til at gøre det bedre, så hans Mester kunne finde dem 

velforberedte. 

33 Han var den stemme, der kaldte i ørkenen, den største profet, forløberen. Det var Elias' ånd, der 

fortalte folket, at portene til en ny æra var ved at åbne sig for deres materielle og åndelige øjne. 

34 Johannes hældte vandet fra Jordan over hovedet på mændene som en symbolsk handling for at de 

skulle rense sig til Mesterens komme. Jeg udsatte også Min krop for denne handling som et eksempel på 

ydmyghed og sagtmodighed, hvorved Jeg ønskede, at I skulle forstå, at når mennesket føler, at alle dets 

evner har nået deres fulde udvikling, og at dets væsen har opnået harmoni mellem sjælen og dets 

legemlige skal, er det den rette tid til at udføre de største og ædleste gerninger i livet, fordi det har opnået 

modenhed, sjælens styrke, idealet, den indre fred. 

35 Ved at minde dig om tidligere lektioner lærer jeg dig de nye lektioner. På den tid havde Mit 

komme også en forløber, materielt legemliggjort i en mand ved navn Roque Rojas, der var åndeligt oplyst 

af Elias' ånd, som manifesterede sig gennem denne mands sind og talte gennem hans mund. 

36 Elias havde været der før og skulle være til stede igen, for han er den Guds stråle, der skaber 

forbindelse mellem børnene og Faderen, som forbereder og udjævner stierne, som bringer orden i sjælene 

og holder hjerterne vågne og ventende. 

37 I dag har I ikke brug for symboler, men kun for lys, tro, vilje og kærlighed. Alt dette vil være den 

bedste, den mest komplette rensning af sjæl og kød for at introducere dig til spiritualiseringens lysende 

vej. 
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38 Kære disciple, i dag viser I mig jeres hjerte, som tørster efter sandhed, og derfor inviterer jeg jer til 

at nærme jer denne kærlighedskilde, så I kan drikke, indtil I er mætte. 

39 Husk på, at jeg kun materialiserer mig i mine ord op til en vis grænse. Derfor er det op til jer at 

udforske Min undervisning og reflektere over alt det, I har hørt. 

40 Bed, spørg din Fader i din bøn, så vil du i din meditation modtage en gnist af mit uendelige lys. Du 

skal ikke forvente at få hele sandheden på et enkelt øjeblik. Der er sjæle, som har søgt efter sandheden i 

lang tid, som forsker og forsøger at trænge ind i alle mysterier, men som alligevel ikke har nået det 

ønskede mål. 

41 Kristus, den Salvede, viste jer vejen med ordene: "Elsker hinanden". Kan du forestille dig 

konsekvenserne af dette sublime bud? Hele menneskets liv ville blive forandret, hvis du levede efter denne 

lære. Kun kærligheden vil være i stand til at afsløre sandhederne i de guddommelige mysterier for dig, 

fordi den er kilden til dit liv og til alt, hvad der er skabt. 

42 Søg sandheden med iver, søg meningen med livet, elsk og bliv stærk i godhed, og du vil opleve, 

hvordan du trin for trin vil opleve, hvordan alt det, der var falsk, uærligt eller ufuldkomment, vil falde væk 

fra dit væsen. Bliv mere følsom dag for dag over for lyset fra den guddommelige nåde, så vil du være i 

stand til at bede din Herre direkte om alt det, du ønsker at vide, og hvad din ånd har brug for for at nå den 

højeste sandhed. 

43 Arbejd på jorden som før og gør jeres pligter trofast. Men søg altid efter essensen eller meningen 

med alt, hvad der sker med dig eller med det, du gør på din livsvej, så dit jordiske liv ikke bliver ufrugtbart 

for din ånd. 

44 Bed den enkle bøn, der springer ud af din sjæls højeste renhed, og undersøg dine gerninger ved 

hjælp af din samvittighed og nyd Mit nærvær. 

45 I denne forbindelse med ånden vil I modtage mere lys, så I kan forstå livet bedre, I vil få den 

inspiration, der vil tilskynde jer til at forbedre jer selv ved at rense jeres følelser og vække jeres hjerte til 

velgørenhed. Det er de øjeblikke, hvor åndens evner og gaver vågner og forbereder sig på at udføre deres 

forskellige opgaver gennem den, der besidder dem. 

46 Intuition, som er åndeligt syn, forudanelse og profeti, oplyser sindet og får hjertet til at slå 

hurtigere for de budskaber og stemmer, som det modtager fra uendeligheden. 

47 Når mennesket har lært at forbinde sig med Faderen ved hjælp af Ånden, behøver det bestemt ikke 

længere at konsultere bøger eller noget andet på jorden. 

48 I dag stiller folk stadig spørgsmålstegn ved dem, de tror, de ved mere, eller de er på jagt efter 

tekster og dokumenter i deres søgen efter sandheden. Men jeg bringer jer sande åndelige rigdomme, så I 

aldrig mere vil føle sult eller tørst i jeres ånd. 

49 Som en fredens regnbue er jeg kommet "på skyen" til det folk, som jeg finder i strid og optaget af 

at føre folkeslagskrig med hinanden. 

50 Her er jeg og lærer dig at søge mig med ånden og fjerne skadelige vaner fra dit hjerte. Jeg har 

afsløret for jer de åndelige våben, I har til at besejre ondskab og afværge fristelser. 

51 Kun de sande apostle, de sande "læger", vil være i stand til at frelse menneskeheden i denne tid. 

Med Min instruktion forbereder Jeg de store skarer, hvorfra de gode soldater vil komme frem. De vil 

forlade deres forældre, deres hustruer og deres børn for at rejse til andre lande og bringe det gode budskab. 

Men når jeg siger til dig, at du skal forlade dit, vil jeg have dig til at forstå, at du må opgive den komfort 

og de tilfredsstillelser, som dine følelser giver dig, men ikke at du skal forlade dit i forsvarsløshed og 

forladthed. Undersøg min sæd grundigt, før du sår den, så du kan blive overbevist om det gode, du gør. 

Hvis du sår mine frø i overensstemmelse med min vilje, vil din høst blive tilfredsstillende og glædelig. 

52 Siden 1866 har denne instruks lydt i dine ører. Elias, den gode hyrde for dem, der lever i og uden 

for kroppen, banede og ryddede vejen ved at bringe orden i jeres hjerter og sjæle, så I kunne føle 

himmerigets nærhed. Siden da har Min sæd mangedoblet sig meget, skaren er vokset, antallet af de 

markerede stiger dagligt, og overalt - i regioner, provinser og landsbyer - bliver der skabt rum som steder 

for jeres møder og for at høre den daglige undervisning. 

53 Jeg er kommet for at give liv til verden, så den kan åbne øjnene for denne tids lys. 

54 Mens de store nationer er i krig, har jeg holdt dette folk i fred, så de kan modtage mit budskab, og 

de kan forberede sig, for her i deres midte vil de såkaldte fremmede søge tilflugt. 
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55 Rejs dig op ved hjælp af din lydighed. Vent ikke på, at naturens kræfter skal ramme jeres nation 

for at minde jer om jeres pligter, og vent heller ikke på, at død og krig omgiver jer for at huske mig. Grib 

disse øjeblikke, for du ved ikke, om de vil komme igen. 

56 Året 1950 nærmer sig, som efter min vilje er blevet bestemt til min afrejse. Hvis I er udrustet til 

den tid, vil I være i stand til at udføre store gerninger og opleve store mirakler. Men jeg siger til jer: Mens 

nogle vil glæde sig, fordi de har opfyldt deres pligt, vil andre græde. Allerede nu meddeler jeg jer, at min 

afgang vil finde sted på alle forsamlingssteder, og at den vil kunne mærkes overalt - i byerne, på gaderne 

og endda på bjergene. Så vil jeg sige til jer: I skal ikke føle jer forældreløse, kun jeres materielle hørelse 

vil ikke længere høre mit ord, men jeres sjæl vil sammen med jeres legemlige dække fortsat blive 

inspireret på grund af dens ophøjethed. Der vil ikke være grund til at fælde tårer på den dag. Mesteren 

forbereder jer, for på det tidspunkt vil jeg tale til jer på følgende måde. I øjeblikket træner jeg de sind, 

gennem hvilke I vil høre mit sidste ord. Derfor kræver jeg af dem, at de til hver en tid bliver mere åndeligt 

ophøjet. 

57 Senere vil der komme en tid, hvor sekter og religiøse samfund vil forsvinde fra verden, og kun 

Kristi lære vil forblive i menneskers hjerter, nemlig kærlighed, retfærdighed og fred. 

58 I verden tror nogle, at jeg er ved at komme, uden at vide, at timen for min afgang i denne form for 

manifestation allerede er nær. Når menneskeheden får at vide, at jeg har været blandt jer i manifestation 

gennem det menneskelige intellektorgan, vil de spørge: "Hvordan er det muligt, at de har hørt Gud?" - 

Derefter skal I forklare den måde, hvorpå jeg har givet mig selv til kende, og I skal give bevis på jeres 

fremskridt og fornyelse med jeres kærlighedsarbejde. 

59 Fortæl verden: Hvis Kristus blev menneske i den tid for at leve sammen med jer i jeres verden, vil 

I nu rejse jer herfra for at komme åndeligt frem til det område, hvor han bor. Se det spor, som jeg har lagt 

for dig i blod, og som nu er forvandlet til et spor af lys. 

60 Ligesom i den Anden Tidsalder blev Mit Ord ledsaget af store gerninger for at vække jeres tro; 

men det var mere de åndelige mirakler end de materielle, for nu er I bedre i stand til at tro på Mig og forstå 

Mig på en højere måde. 

61 Nogle forventer, at Helligånden manifesterer sig i synagoger eller kirker på dette tidspunkt; men 

jeg kom for at søge beskedenhed og enkelhed, for guld, rigdom eller forfængelighed smigrer ikke Ham, 

der er ejer af al skabelse. 

62 Husk at profeten Johannes Døberen, som på sin tid forberedte hjerterne til at himmeriges rige 

kunne komme ind i dem, sagde til menneskene: "Kristus vil komme." For han vidste, at Mesteren ville 

komme for at bygge sit tempel i menneskers hjerter. 

63 Her er jeg, og jeg søger tilflugtsstedet i det reneste af dit væsen. Husk, at du skal forberede stedet, 

så det altid er værdigt til at modtage mit nærvær. Hvor ofte skal det være smerte, der renser dig, der vasker 

dine pletter væk? Jeg vil klæde dig i et hvidt klæde, men først skal din sjæl rense sig selv for at være det 

værdig. 

64 disciple, i den anden æra spurgte mine apostle mig, hvordan de skulle bede, og jeg lærte dem den 

perfekte bøn, som I kalder "Fadervor". Nu siger jeg til jer: Inspirer jer selv i denne bøn, i dens betydning, i 

dens ydmyghed og i dens tro, så jeres ånd kan forene sig med min; for det vil ikke længere være de fysiske 

læber, der taler disse velsignede ord, men ånden, der taler til mig med sit eget sprog. 

65 Min stråle er kommet ned til jer, Mit elskede folk, dens lys er forvandlet til menneskeligt ord, og 

strålingen fra denne manifestation er i essensen af Min undervisningstale. Dette Ord er som krystalklart 

vand; men hvis det, når det passerer gennem den menneskelige stemmebærer, blander sig med nogen 

urenhed, så lad dit sind være som et filter, så at Min lære kan nå ånden i sin oprindelige renhed. 

66 Jeg bringer din sjæl det vand, der genopliver den, for tørst udtørrer den på dens lange rejse gennem 

ørkenen. 

67 Kun de, der har set og ventet på mig, har hørt ekkoet af mine skridt. Hvordan kan materialisterne 

forvente, at Min genkomst skal være prangende, når Jeg kommer i ånd? 

68 Jeg havde tilbageholdt lykken ved min manifestation for dig, men den skulle komme til dig på det 

rette tidspunkt. 
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69 Min Faders ord er blandt jer, som har været udmattede, grædende og føler jer ensomme, mens I 

aldrig har været det. Men dette er den tid, der er bestemt til, i henhold til Min vilje, at Min stemme skal 

høres i al sin effektivitet gennem jeres samvittighed. 

70 Indtil nu har jeg været mere din tjener end din herre. Jeg har hørt din stemme klager, befaler og 

kræver, jeg har modtaget fornærmelser og bespottelser, der har været som piskeslag. 

71 I dag gør Mit universelle sprog sig hørbart for alle for at sige til dem: Selv om jeg er i hver enkelt 

af jer, skal ingen sige, at Gud er i mennesket, for det er væsenerne og alle skabte ting, der er i Gud. 

72 Jeg er Herren, og I er hans skabninger. Jeg vil ikke kalde jer for tjenere, men for børn; men vær 

klar over, at jeg er før jer. Elsk Min Vilje og overhold Min Lov, vær opmærksom på, at der ikke er nogen 

ufuldkommenhed eller fejl i Mine dekreter muligt. 

73 Du har mulighed for at tage et afgørende skridt, for at stige højt op, og din udvikling gør dig i 

stand til at gøre det. 

74 Mit hemmelige skattekammer er åbent. Kom og se, kom ind. Jeg vil ikke dømme, om du tidligere 

var blandt dem, der rejste deres vilje eller deres stemme mod mig. 

75 Omvend dig fra din fortid, vask dine pletter og se derefter ind i mit hemmelige skatkammer for at 

se livet i al sin sandhed. 

76 Tøv ikke, fordi du tror, at du ikke er værdig til at modtage min nåde. 

77 På de øverste trin af udviklingsstigen er der mange, som på jorden var brodermordere, forrædere, 

frafaldne og blasfemikere. Hvorfor har de været i stand til at stige op? Fordi de fulgte vejen til 

omvendelse, fornyelse og barmhjertighed. Tag dem som et eksempel, siger Mesteren til jer. 

78 Hvor tæt på dine øjne åbner livets bog sig, og hvor meget lys du har for at forstå dens tegn. 

79 I de fjerne tider af jeres åndelige stammelighed modtog I den guddommelige lov hugget i sten, da 

den svarede til jeres lille udvikling. Tiderne gik, og loven, som var hugget i sten, blev menneske i Jesus og 

talte til jer om kærlighed. Nu bliver I forberedt til at modtage Min evige Lov gennem inspiration fra 

Ånden. Der, i din samvittighed, vil jeg skrive mit ord i denne tid. 

80 O ydmyge små, som i mangel af at studere jordens bøger, har haft liv til at modtage Min kærlighed 

og lære at forstå det endelige mål for jeres skæbne! 

81 Modtag min faderlige kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 137  
1 Mit lys og min kraft åbenbarer sig blandt jer. Lige fra begyndelsen har lyset fra Min Ånd oplyst 

menneskers vej. Hver tidsalder, hver levetid har været vidne til Mine åbenbaringer. Din ånd ved, at jeg har 

talt til den i mange former. Dette lys viser jer den vej, som Min barmhjertighed har lagt ud for jer, så I kan 

nå Min Guddommelighed på den, hvor jeres oprindelse var. 

2 I mennesket er ånden. Ånden er Guddommens lys. Det er derfor, jeg er i jeres ånd i hver enkelt af 

jer. Hvis du i dag ikke forstår storheden i den måde, hvorpå jeg manifesterer mig selv i øjeblikket, vil du 

forstå det i morgen. Her har du vejen, der er ren for menneskelig uærlighed. Det er ikke min hensigt at 

sige, at jeres religioner er dårlige. Jeg ønsker ikke at splitte jer, for hvis hver enkelt virkelig opfylder det, 

som hans religion befaler ham, vil han finde frelse. Lærer de dig ikke alle at elske Gud og din næste? Men 

jeg kan se, at I mange gange bruger selv sandheden til at bedømme hinanden forkert. 

3 Det jeg lærer jer er kærlighed, for fra den udspringer de reneste og mest sublime følelser, de 

højeste inspirationer. I mangler kærlighed, og det er derfor, I vandrer i mørket. Når jeg omstyrter afguder 

og forkaster ritualer, er det for at I kan se sandhedens lys med større klarhed. Som Mester giver jeg dig 

min lære. En af dem er, at jeg i øjeblikket giver jer min lære gennem mennesker, uden at det er afgørende, 

at de er retfærdige og rene af hjertet. Hvor ofte kan den stemmebærer, som jeg bruger, i mine øjne ikke 

være mere syndig end dem, som jeg underviser. Min Kraft og Visdom inspirerer ham, så at der fra hans 

mund udbryder hellige, retfærdige og rene tanker. Derfor er det sådan, at når disse forståelsesorganer 

kommunikerer med deres Herre, reflekteres det åndelige liv gennem dem, og de afslører dig meget af det, 

der er hinsides dit liv. 

4 Det var ikke nødvendigt for jer at se eller røre ved mig for at tro, fordi jeres ånd var forberedt i sin 

udvikling til at føle min tilstedeværelse i åndelig form. 

5 Dit hjerte er overrasket over at kunne modtage visse idéer. Grunden til dette er, at den ikke kender 

den vej, som ånden har tilbagelagt. På samme måde bliver du overrasket over den tidlige intelligens hos 

børnene i denne tid, som stiller dig spørgsmål, der beviser, at de har viden, som de ikke har lært i denne 

fase af deres åndelige liv. Det er det lys, som ånden har samlet på sin lange rejse, og som afspejler sig i 

enhver tilværelse. Du spørger mig: "Hvis du giver dig selv til kende med så stor visdom, og hvis vores ånd 

er forberedt, hvorfor fortæller du os så ikke alt det, som din instruktion stadig forbeholder os?" - Det er 

meget betydningsfuldt, hvad jeg stadig har i vente til dig, men jeg kan ikke give dig det hele på én gang 

for ikke at skabe forvirring i din ånd eller dit sind. 

6 Jeg vil altid sige til jer: Hvis I ikke ønsker, at åbenbaringens lys skal holde sig tilbage, er det 

nødvendigt, at I holder ud på denne kærlighedens vej til jeres Fader og til jeres medmennesker. 

7 Gå stien med moderate og faste skridt, gå ikke i hast og skynd dig ikke, for du vil snuble og til 

sidst ikke engang vide, hvilken vej du er gået. 

8 Disciple, fra tid til anden må jeg sige til jer, at I ikke skal betragte undervisningen på ét 

forsamlingssted som bedre end på et andet, og at I ikke skal bedømme den ene stemmebærers arbejde som 

bedre eller dårligere i forhold til den ene eller den anden. Meningen med Min lære er den samme i alle, og 

forskellen er ydre, den er overfladisk, den er i måden at tale på. Jeg vil altid sige til dig, at du skal søge 

min sandhed i den åndelige betydning af dette ord. 

9 Menneskeheden er ved at finde troen; Mit værk vil sprede sig over hele kloden. Jeg vil begynde 

med 144.000 mærkede, som vil kæmpe med lydighed, kærlighed og iver i en tid med sammenstød mellem 

trosretninger og doktriner, og midt i denne kamp vil de være som et led, der foreslår verden ikke en kæde 

af slaveri, men en åndelig pagt, der vil være friheds- og broderskabsmæssig. Disse soldater vil ikke være 

alene, mine åndelige lyshære vil følge dem og beskytte dem; de vil udføre mirakler på deres vej og på 

denne måde vidne om min sandhed. 

10 Bær dit kors med tålmodighed og overgivelse til det sidste, så vil det være min barmhjertighed, der 

vil befri dig fra det, når du ankommer til portene til det hjem, som jeg har lovet dig, hvor du vil nyde sand 

fred. Nu er I pilgrimme, I er soldater, I er krigere, som jagter et ideal, som stræber efter at erobre et bedre 

fædreland. 

11 Men du er ikke alene i din kamp, aldrig har mennesket været sådan, for jeg har altid vist ham den 

bedste vej. 
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12 Hvis nogen spurgte mig, hvordan Herrens folk blev vejledt, før de kendte loven, som Moses 

modtog fra Herren, ville jeg svare ham, at jeg allerede var blevet vejledt før 

Moses sendte til verden ånder af stort lys, patriarker og profeter, som bar loven i deres samvittigheds lys 

for at lære den til alle deres naboer gennem deres gerninger. 

13 Disse mænd hædrede mig gennem deres liv. De var ikke afgudsdyrkere, for de kendte allerede til 

åndeliggørelse; de havde en følelse af kærlighed og barmhjertighed over for andre, de vidste, hvordan de 

skulle tage imod den fremmede på deres landsted, og i deres hjem var de gæstfrie over for den trætte 

rejsende. De havde et godt ord og et klogt råd klar til alle. 

14 Men ikke alle mennesker har forstået at lade sig lede af deres samvittigheds stemme, for det 

kræver åndelighed, hvilket kødets sanser ikke forstår. Derfor var det nødvendigt for jeres Fader at give sig 

selv til kende blandt mennesker på mange måder for at forklare loven og åbenbare den guddommelige lære 

for dem. 

15 I, Mit folk, som hører dette ord i den tredje æra, og som stadig har noget af den sæd, som jeg 

betroede jer i tidligere tider, forstår, at I må rense jeres hjerte for selviskhed og materialisme, så I kan nå 

den lykkelige tid, hvor I igen vil lade jeres samvittigheds direktiver lede jeres liv, som de oplyste, såsom 

Abraham, fra hvem de folk, der har været vogtere af Mine åbenbaringer gennem tiderne, er udsprunget. 

16 Jeg ønsker, at når tiden kommer, hvor Min manifestation i den form, I har nu, skal slutte, vil I være 

så godt udrustet, at hver eneste ånd blandt de mennesker, der udgør denne nation her, vil være som et 

tempel for Mig, hvert hjerte en helligdom, hvert hjem et alter, et patriarkalsk hus, gæstfrit og fuld af 

velgørenhed. Hvor dyb vil da ikke din fred være. Hvor modigt vil dit hjerte da være til at stå i alle 

prøvelser. 

17 Så vil brødet ikke kun blive velsignet af mig, men også af jer, for så vil I have lært at tilberede det 

med kærlighed, med tro og med fred. 

18 Den åndelige styrke, som jeg har udstyret jer med, er intet andet end spiritusfrøet til 

spiritualisering. I sandhed, siger jeg jer, den, der plejer dette frø i sit hjerte og passer det med ægte 

kærlighed, vil ikke blive offer for pest eller for naturens uhæmmede kræfters raseri, og materielle behov 

vil heller ikke pine ham på en deprimerende måde. 

19 Men I skal ikke vente på, at disse dage kommer over jer. Nej, folkens, med jeres åndeliggørelse vil 

I være blandt dem, der gennem deres bøn får deres Faders tilgivelse, og som forstår alt det, som ånden er i 

stand til, når den er i stand til at hæve sig over mudderet, støvet og snavset fra et materialiseret og urent 

liv. 

20 Glem ikke, I disciple, at åndeliggørelse ikke kan tillade nogen form for fanatisme, afguderi eller 

fordomme, for så ville det ikke længere være åndeliggørelse. 

21 Den, der bærer oprigtighed i sit hjerte og stræber efter at ære Mig gennem sit livs gerninger, har 

ikke brug for ydre kulter for at føle, at han har opfyldt sin Faders og Herres love. På den anden side søger 

enhver, der i sit hjerte bærer den rastløshed, som hans dømmende samvittighed får ham til at føle, ivrigt 

efter ydre kulter og ritualer i den falske tro, at han gennem dem kan forsone sig med sin Skaber. 

22 Vær enkel som blomsterne og uden falskhed som fuglene, vær gennemsigtig som luften og klar 

som det rene vand, så vil du have opnået den renhed og ophøjethed, der vil få dig til at indse al den 

sandhed, som livet indeholder. 

23 De, der hævder, at min lære er en fare for menneskehedens materielle fremskridt, begår en alvorlig 

fejl, for når jeg, den Højeste Lærer, viser ånden vejen til dens oprejsning, taler jeg også til intellektet, til 

fornuften og endda til sanserne. Min undervisning inspirerer og instruerer jer ikke kun i det åndelige liv, 

men bringer lys til enhver videnskab og til alle menneskelige måder; for min undervisning er ikke 

begrænset til at sætte sjæle på vej til det hjem, som er hinsides denne tilværelse, den når også menneskets 

hjerte for at inspirere det til at leve et venligt, værdigt og nyttigt liv på denne jord. 

24 Hvis jeg sagde til jer i den Anden Tidsalder, at mit rige ikke er af denne verden, siger jeg jer nu, at 

jeres heller ikke er her, for dette jordiske hjem er - som I allerede ved - kun midlertidigt for mennesket. 

25 Jeg lærer jer det sande liv, som aldrig var baseret på materialisme. Det er derfor, at jordens herrer 

igen vil rejse sig mod Min Undervisning. Jeg kommer til jer med min evige lære, med min altid 

eksisterende lære, som taler om kærlighed, sandhed og retfærdighed. Men det vil ikke blive forstået med 

det samme. Verden vil fordømme Mig igen, denne menneskehed vil endnu en gang lægge korset på Mine 
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skuldre. Men jeg ved allerede, at min lære må gå igennem alle disse fjendtligheder, så den kan blive 

anerkendt og elsket. Jeg ved, at Mine mest ihærdige forfølgere vil være Mine mest trofaste og uselviske 

frøsåere, for Jeg vil give dem meget store beviser på Min Sandhed. 

26 Nikodemus, en prins blandt præsterne i den Anden Tidsalder - den, der opsøgte Jesus for at tale 

med ham om emner af høj visdom ─ vil dukke op igen i denne tid for at udforske Mit Værk på en fattet 

måde og vende sig til ham. 

27 Saulus, der senere blev kaldt Paulus, og som blev en af Mine største apostle efter at have forfulgt 

Mig med grusomhed, vil dukke op igen på Min Vej, og Mine nye disciple vil opstå overalt, nogle 

glødende, andre selvopofrende. Nutiden er af stor betydning. Den tid, som jeg taler til jer om, er nært 

forestående. 

28 Denne idékrig, disse kampe, som I nu er vidner til, og disse begivenheder, som I dagligt er 

øjenvidner til - taler de ikke til jer om noget, der er på vej, får de jer ikke til at ane, at jeres æra er ved at 

være forbi, og at en ny tidsalder er ved at sprede sit lys? 

29 Jeg ønsker kun, at I, vidnerne til Mit Ord i denne tid, skal forblive standhaftige i de øjeblikke af 

prøvelser, der vil gå forud for etableringen af Min Lov, Mit Rige blandt jer. Så vil jeg være som en 

hvirvelvind, under hvis voldsomhed jorden og havene, som denne menneskehed bor og rører sig på, må 

skumme op og begynde at bevæge sig i deres dybder, så de uddriver alt det urene, som de rummer i sig 

selv. 

30 Du skal ikke frygte, når disse begivenheder indtræffer. Forstå, at begyndelsen til enden på en 

tidsalder er kommet, og at begyndelsen til en fredens æra er nær. 

31 Ondskab, uretfærdighed, arrogance, trældom, uvidenhed og jordisk vold vil forsvinde for at give 

plads til etableringen af et rige af kærlighed, lys og fred blandt mennesker. I må ikke fortvivle, I må ikke 

slukke jeres lys, selv om I føler, at prøven er meget hård, og at bægeret I skal drikke er meget bittert. 

Tværtimod skal du så tænde og oplive håbets flamme, som soldaten gør det i kampens hede, når han føler, 

at han er tæt på at overvinde fjenden, og at sejren allerede er inden for rækkevidde. 

32 Når I ser jer selv omgivet af fjendtlige skarer, hvis tunger slynger gift mod jer, og hvis øjne kaster 

flammer af had mod jer, så tvivl ikke på mine løfter. I disse øjeblikke vil jeg få dig til at føle mit 

beroligende nærvær og lade dig høre min kærlige stemme sige til dig endnu en gang: "Jeg er med dig." 

33 Du vil ofte opleve, hvordan der blandt disse skarer vil dukke et hjerte op, som forstår dig, og som 

er som et skjold for dig. Men du vil kun opnå dette, hvis du sætter din tillid og tro på mig. 

34 Husk Daniel, den trofaste profet, som i Babylonien så ihærdigt forsvarede Guds sandhed alene, og 

som jeg reddede fra hans fjender. 

35 Før kampen begynder, skal du endnu en gang vande det frø, som den Evige har sået i menneskenes 

ånd. Lad ukrudtet blive skåret af med min retfærdigheds segl, og lad markerne blive pløjet op, så de kan 

blive velegnede til dyrkning af kærlighedsundervisningen. 

36 Det er nødvendigt at give de mennesker, der er knyttet til jordens goder, et par øjeblikke mere, så 

deres skuffelse kan blive total, og de kan blive overbevist om, at kødets guld, magt, titler og fornøjelser 

aldrig vil give sjælen fred og velvære. 

37 Den time nærmer sig, hvor hele menneskehedens gerninger vil blive bedømt i samvittighedens lys. 

Så vil de lærde, teologerne, videnskabsmændene, herskerne, de rige og dommerne spørge sig selv, hvad 

det er for en åndelig, moralsk eller materiel frugt de har høstet. Når de så ser, hvor ubetydelig deres høst 

er, vil mange vende tilbage til mig og indse, at de på trods af den herlighed, de havde på jorden, manglede 

noget til at udfylde det tomrum, som deres sjæl var faldet ned i, og som kun kan næres af frugterne af det 

åndelige liv. 

38 For disse sjæle har jeg allerede forberedt en oase midt i ørkenen, for jeg ved, at de i løbet af deres 

eksistens har banket på dør til dør og er gået vej efter vej, nogle for at finde sandheden, andre for at finde 

magt og andre for at finde lykken. Men ved slutningen af den vej, de har tilbagelagt på jorden, har de 

været tæt på at fornægte alt; så vil jeg række mine arme ud mod dem og lade dem hvile på mit bryst. Jeg 

vil trøste dem og vise dem, hvilken vej der er den sande vej, så de kan finde markerne, hvor de kan så 

deres erfarings frugtbare frø. 

39 Oasen er åndelig, og langs alle ørkenens veje vil mennesker af alle racer nå frem til den - nogle 

udmattede, andre fulde af sår, gråhårede og svedende, og mange med en allerede tom rejsetaske, der 
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skammer sig over den golde kamp, de har kæmpet. Der vil de høre min stemme, og når de genkender den, 

vil de udbryde: "Det er Herren." Og i denne sætning vil de afspejle den ydmyghed, hvormed de til sidst vil 

søge mig. For de skal alle komme med deres egne fødder, uden vogne, for med dem kunne de ikke krydse 

ørkenen, og uden kameler, for de er allerede omkommet af tørst på den lange rejse. 

40 Men denne time med uendelig velsignelse, med forsoning og ydmyghed, vil også være en time 

med guddommelig tilgivelse for de "fortabte sønner", som endelig vendte tilbage til Faderens hus og 

længtes efter kærlige arme fra ham, der gav dem liv og arv. 

41 Tag imod mit ord om kærlighed, tilgivelse og retfærdighed i dag og vis mig dit hjerte. Forsøg ikke 

at skjule dine overtrædelser, for jeg ved alt. I har lovet at elske hinanden, men jeg venter stadig på, at I 

opfylder jeres løfte. Jeg har betroet jer et enkelt træ til at passe, men I tilbyder mig forskellige frugter. Jeg 

har forberedt jer ydmyge, hengivne og lydige til at tjene jeres medmennesker, men jeg kan ikke finde dette 

frø i jeres værker. 

42 Sønnen bøjer sig ikke for sine forældre, konen gør oprør mod manden, brødrene og søstrene 

fornægter hinanden, alle begår handlinger, der afslører stolthed og forfængelighed, alle føler sig overlegne, 

mens jeg fortsætter med at lære alle mennesker kun kærlighed og fred. 

43 Folkene har sluttet fred, men deres ord viser hverken kærlighed eller gode intentioner. Bag den 

tilsyneladende fred gemmer sig vrede, ønske om hævn og krig på lur. Hvor er den, der ved, hvordan man 

tilgiver, og som har overladt sin sag til mig at dømme? 

44 Menneskehjertet er forhærdet og rystes ikke af børnenes smerte, kvindernes angst og den tragiske 

skæbne for de unge og de mænd, der blev jaget i krig uden nåde. Men blandt dem har der været dem, der 

elsker mig og føler kærlighed til deres medmennesker, dem, der vidste hvordan man beder og gjorde 

barmhjertighedsgerninger. Visitationen har været meget hård for disse nationer, deres arrogance er blevet 

tugtet, og de ødelægger selv deres rigdom. Kun smerte kan bøje dem og få dem til at komme til fornuft. 

Jeg har været meget tæt på hver eneste sjæl for at styrke dem i prøvelsen, og de, der har forberedt sig, har 

følt mit nærvær. 

45 Krigens virkninger har nået alle steder hen og har sået ødelæggelse. Fra det lille hjem til de store 

nationer, der ikke har været årvågne, er de alle blevet fanget i dens net og ved ikke, hvordan de skal 

frigøre sig fra dette åg. 

46 Jeg har lært jer, jeg har givet jer fredens hemmelighed: Elsker Mig, elsker hinanden, inspirerer jer 

selv i Mig, opfylder jeres pligter, underkaster jer jeres skæbne, og I vil få fred og velsignelser. 

47 Jeg har modtaget glædesang fra dem, der er vendt tilbage til deres hjem, til deres hjemland efter 

kampen. Men jeg modtager også smerten hos de mødre, som ikke så sønnen vende tilbage, smerten hos 

børnene, som ikke længere så faderen, og smerten hos kvinden, som er blevet enke. Jeg velsigner dem alle 

sammen. Lad Israel vise sin deltagelse i sin medfølelse med disse folk. Og denne bøn, som I har sendt op 

for verdens fred, skal I blive ved med at frembære, og I skal gøre den til en sang om beskyttelse for alle 

nationer. 

48 I sjæle, som har forladt jeres kroppe på jorden - opnå oplysning. Jeg har undfanget dig. Stol på 

mig, og du vil blive ført til det sande liv. Du er ikke død, for sjælen har evigt liv. Jeg inviterer dig til sand 

fred og retfærdighed. For jeg er Livet, og jeg tilbyder jer det evige livs brød. Men jeg ser, at I er sultne, 

fordi I ikke har forstået, at essensen er skjult i mit ords dybde. Hvis I kun ser overfladisk på det, kan I ikke 

nære jer selv med det. Den indeholder Min kærlighed, den guddommelige essens, som er liv, glæde og 

fred for ånden. 

49 Mens I ikke studerer Mit Ord, er der mange mennesker i denne og andre nationer, som venter på de 

gode nyheder for at opfylde Mine ordrer. Men den dag vil komme, hvor de gode apostle vil opstå blandt 

jer for at rejse gennem lande og nationer og prædike Min Lære. Og jeg vil tale gennem deres 

forståelsesorgan, ligesom jeg gjorde til dem, der fulgte mig i den anden æra. Lad alle, der arbejder på 

denne måde, være fulde af mod og tillid til mig. 

50 Når du støder på forhindringer, så gør som Moses: Beordr elementerne til at gøre, hvad du beder 

dem om, og de vil villigt adlyde. 

51 Hvis I ønsker at se mirakler, så forbered jer, men forvent ikke, at alle vil tro jer. Jeg har fortalt jer, 

at ikke alle vil tro på mit ord i denne tid. Så overlad sagen til Mig og gå videre. De vil genkende mig, når 

de er i ånden. 
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52 I skal respektere ideer og følelser, men tal, som jeg har lært jer, med dette ord, der ikke gør ondt, 

og fjern de slør, der skjuler mit lys for sjæle. 

53 Tidspunktet for hver ånds opvågnen er markeret. Jeg lover jer, at alle, der forbereder sig, vil se mig 

i al min herlighed. 

54 Bed om det, og det vil blive givet dig. Alt, hvad du ønsker af kærlighed til dine medmennesker - 

bed om det fra mig. Bed, foren din anmodning med de trængende, og jeg vil give dig det, du beder om. 

55 Mit ords lys vil være den hvide klædning, der dækker jer alle. 

56 Af kærlighed til jer er jeg kommet i skyen, symbolet på det åndelige, for at give mig selv til kende 

for jeres ånd. Men først måtte denne lysende sky lægge sig på stemmebærerens sind som en forberedelse 

til den tid, hvor I ved, hvordan I kan tale direkte med Mig, og det er jeres ånd, som skyen falder ned og 

lægger sig på. 

57 Jeg valgte skyen som symbol for at den skulle legemliggøre min ankomst til verden i den tredje 

æra. 

58 Er skyen ikke den budbringer, der passerer over bjerge, dale og byer? Er det ikke hende, der gør 

markerne frugtbare med sin regn og giver god skygge? Giver hun ikke det lyn, der varsler stormen, og den 

funklende stråle, der ryster? Det er derfor, at jeg valgte skyen som symbol, det er derfor, at mine apostle 

forstod betydningen af mit nærvær i "skyen", da de så mig i ånden for sidste gang, og Roque Rojas i denne 

tredje tid, da jeg fik ham til at se symbolet, som var tegnet på mit nye komme. 

59 Siden da har en blid skygge omgivet de mennesker, som gradvist har samlet sig omkring Min 

manifestation. Mit ord har været en frugtbar regn på åndeliggørelsens udtørrede marker, og den stråle, der 

falder ned på det menneskelige forståelsesorgan ved hver manifestation, har revet jeres synds og 

uvidenheds mørke op, fået jer til at skælve i alle jeres fibre og vækket jeres ånd. Hvor forfærdelig har ikke 

stormen været for mange af jer, som blev udløst i jeres sjæl, da I hørte Mit Guddommelige Ord! 

60 Hvilken majestæt og hvilken ærefrygtindgydende skønhed du har været vidne til i den storm af lys, 

som udspringer fra Mit Ord i de øjeblikke, hvor det manifesteres! Overvældet af beundring, af ærefrygt og 

bæven, forbliver folkemængden tavs og lader denne storm af kærlighed, retfærdighed og visdom bade og 

rense dem. 

61 O elskede folk, som jeg har kaldt Israel, fordi jeg gør jer til vogtere af mine budskaber og 

åbenbaringer - hvornår vil I lære at gengive og fortolke mit ord korrekt? 

62 Jeg har holdt mit løfte om at vende tilbage, som jeg gav i den anden æra. Apostlene så Mig stige 

op fra jorden og ind i uendeligheden i Betania, og I har set Mig vende tilbage fra uendeligheden ind i jeres 

hjerter. Ser I ikke i dette en lighed med de skyer, der stiger op fra havet og stiger op for at hælde deres 

velgørende regn ud over andre steder, hvor de tørstige marker kalder på dem? 

63 Jeres smerte har tiltrukket mig, min ånd har følt sig bønfaldt af jeres smerte, og jeg er styrtet frem i 

kærlighedens og retfærdighedens sky for at overøse folk med min barmhjertighed. 

64 Ikke alle folk kalder på mig, og der er meget få hjerter, der venter på mig. Den åndelige sky vil 

komme og som en fredens kappe vil den beskytte de folk, der beder om den og venter på den. Alle dem, 

der forsøger at slukke sjælens tørst med verdens fornøjelser, vil skyen overraske dem med sit lyns glans, 

og tordenen fra stormen vil fylde dem med frygt, for så vil de huske, at der findes en guddommelig 

retfærdighed, og at ethvert menneske er bærer af en ånd, som må stå til ansvar over for Gud for alle sine 

gerninger. 

65 Skyen af kærlighed, lys, barmhjertighed og retfærdighed er også en enorm legion af ånder, Mine 

tjenere, lysånder, som lever for at opfylde Mine hensigter og formerer sig i universet, idet de udfører deres 

opgave med at elske hinanden i fuldkommen harmoni. For det guddommelige bud, det højeste princip, 

som jeg åbenbarede for verden i den anden æra, var ikke kun beregnet til mennesker - det er den lov, som 

styrer alle eksisterende ånder. 

66 Elskede mennesker: På denne sky af lys, som er den åndelige store kraft af kærlighed og 

broderskab mellem alle verdener, kom jeg ned i denne tredje æra ved hjælp af min stråle og bragte jer et 

nyt budskab om visdom, en uendelig trøst for jeres smerte og et lys, der kan tjene som en guide til at finde 

den glemte vej, så når I har fundet den, kan I komme til mig - trin for trin, fra fortjeneste til fortjeneste, 

bevidst og fast i jagten på jeres åndelige fuldkommenhed. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 138  
1 Kære disciple, hvert øjeblik, der går i jeres liv, er et skridt, der bringer jer tættere på jeres Fader. 

Langsomt, skridt for skridt, bevæger I jer på den vej, der fører til lysets rige. 

2 Gradvist nærmer du dig den tid, hvor du vil forstå at give det åndelige det, der retmæssigt 

tilkommer det, og verden det, der tilkommer den, den sande bøns tid, tilbedelse af Gud uden fanatisme, 

hvor du vil vide, hvordan du skal bede før enhver virksomhed, hvor du vil passe på det, der er blevet 

betroet dig. 

3 Hvordan vil mennesket kunne gå på afveje, hvis det spørger sin Fader i bøn, før det gør sin vilje? 

Et menneske, der ved hvordan man beder, lever i forening med Gud, anerkender værdien af de goder, han 

modtager fra sin Fader, og samtidig forstår han meningen eller formålet med de prøvelser, han gennemgår. 

4 Den person, der beder til Gud, er en åndeliggjort person, der ikke har et mørkt bandage for øjnene, 

og som er i stand til at opdage ukendte verdener i sig selv og uden for sig selv, ukendte aspekter af livet, 

erkendelser og sandheder, der omgiver menneskers liv, uden at de er klar over dem. 

5 De, der har held til at finde denne vej, kan ikke stoppe, fordi deres sanser er vågnet op og deres 

åndelige evner er blevet følsomme. I dag hører de naturens stemmer, i morgen vil de være i stand til at 

opfatte budskaber fra det åndelige rige, og senere vil de høre deres Herres stemme i en forbindelse fra ånd 

til ånd, som er frugten af kærligheden mellem Faderen og hans børn. 

6 Folk, misund ikke disse stemmebærere, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, for hvis I 

forbereder jer seriøst, fysisk og åndeligt, vil I overgå dem, når denne manifestation er forbi. 

7 En tid med mirakler, prøvelser og ekstraordinære begivenheder er nu forbeholdt dette folk, som er 

vidner til min åbenbaring i denne tredje æra. 

8 Jeg har endnu ikke talt mit sidste ord, dvs. givet min sidste undervisning, hvor jeg stadig vil afsløre 

mange hemmeligheder for jer. Men min vilje og mine love er skrevet ind i hele dette folks samvittighed, så 

de kan få fuld viden om, hvordan slutningen af min manifestation skal være. 

9 I må forstå, at jeg har lært jer alt det, I har brug for at vide, så I kan komme ind i de verdener og 

hjem, der venter på jer. For ligesom jeres sjæl måtte forberedes i den tidligere sfære, hvor den boede, for at 

kunne inkarnere og leve på jorden, må den forberede sig på at vende tilbage til den sfære i det hinsides, 

som den forlod, selv om den kommer til hjem, der er bedre i kærlighed, renhed og visdom. 

10 Tvivl ikke på mit ord. I den første æra opfyldte jeg mit løfte om at befri Israel fra Egyptens 

trældom - som betød afgudsdyrkelse og mørke - for at føre jer til Kana'an, landet med frihed og tilbedelse 

af den levende Gud. Der blev mit komme som menneske annonceret til jer, og profetien blev opfyldt ord 

for ord i Kristus. Jeg, den Mester, som boede i Jesus og elskede jer i ham, lovede verden at tale til den i en 

anden tid og at åbenbare mig selv i ånden. Og her er opfyldelsen af mit løfte. 

11 I dag meddeler jeg jer, at jeg har reserveret vidunderlige områder, boliger, åndelige hjem til jeres 

ånd, hvor I kan finde sand frihed til at elske, gøre godt og sprede mit lys. Kan I tvivle på dette, efter at jeg 

har opfyldt mine tidligere løfter til jer? 

12 Vid, at de store ånder arbejder evigt i mit værk. Elias, der er bestemt til at forkynde Mesterens 

komme for sine disciple, er lyset, der bryder igennem sjælene og kommer ned til dem, der er kommet på 

afveje, til dem, der sover eller hvis tro på det åndelige liv er død, for at omslutte dem med den 

kærlighedens ild, der stråler fra ham, en ild, der er tro, udryddelse af det onde og renselse. Hans røst lyder 

i alle nationer, hans rensende ild trænger frem og ødelægger ukrudtet. Det er sandt, at renselsen efterlader 

et spor af smerte på sin vej; men snart kommer der en guddommelig trøst, legemliggjort i Maria, som 

udgyder sin helbredende balsam i ethvert sukkende hjerte, i ethvert væsen, der er plaget af smerte. 

13 Jeg vil komme og gennemsøge hjerte efter hjerte for at få menneskene til at høre mit 

guddommelige kald og kun sige til dem: "Følg mig." 

14 Jeg trøster jer i jeres prøvelser og siger jer: Når bægeret i din mund er meget bittert, bør du sige til 

din Fader, som bor i himlen, som Jesus gjorde i Getsemane Have: "Fader, hvis det er muligt for dig at tage 

dette bæger fra mig, så gør det; men først og fremmest skal din vilje ske og ikke min." 

15 Hvis I beder og våger på denne måde, vil jeg holde den engel tilbage, som nærmer sig for at give 

jer prøvelsens bæger. Men hvis det er den guddommelige vilje, at du drikker det, vil jeg være med dig og 

give dig styrke til at bestå prøven med sejr. Glem ikke, at for den, der lider og velsigner Mig, bliver mange 
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forkælet. Nu vil I kunne forstå, hvorfor de, der er fri for synd, bærer smerte i sig; for de er værdige til at 

hjælpe med at vaske deres medmenneskers pletter væk. 

16 Det var ikke Mit ønske, at mennesket skulle lide smerte på jorden. Men eftersom de ønskede det 

sådan, så bær jeres byrde med tålmodighed og kærlighed fra det første menneske til i dag, og giv Mig jeres 

lidelser med ydmyghed. Din smerte vil bære frugt i dig og også i nogle af dine medmennesker. 

17 Hvor meget har denne verdens mennesker ikke lidt forgæves! Hvor meget har de ikke grædt uden 

at få belønning og uden at høste en sæd! De, der derimod forstod at bære deres kors med tålmodighed - da 

det sidste øjeblik var kommet for dem, og de troede, at de befandt sig i afgrundens dyb - har åbnet deres 

ånds øjne og set sig selv stå på bjergtoppen. 

18 Det vil ikke være det blod, I har udgydt i jeres broderskabskrige, der vil redde menneskeheden. Det 

er snarere jeres bøn fuld af kærlighed og barmhjertighed og jeres dyder, som vil gøre jeres medmennesker 

værdige til at føle min fred. 

19 I må ikke højlydt proklamere, at denne fred, som folkene har skabt, er den sande fred. Vågn og 

bed, så freden kan opstå på et fundament af åndelig og menneskelig kærlighed og ikke på et fundament af 

terror eller dødelig trussel. 

20 Denne falske fred, som mennesket har skabt, er som en borg bygget på havets kviksand, som snart 

vil styrte sammen, når bølgerne piskes af vinden. 

21 Jeg, fredens ånd, tilbød den til folket og sagde til dem gennem samvittigheden: "Her er jeg, elsk 

hinanden, så skal I blive frelst. 

22 Menneskene ønsker at fortsætte med at leve i barndommen, de ønsker ikke at blive voksne, for 

efter at have levet så længe på jorden og vandet den med deres blod og tårer, har de stadig ikke forstået, 

hvordan man høster frugten af erfaring, og derfor ved de stadig ikke, hvad åndelig fred betyder. Deres 

hjerter er forhærdede, og derfor er deres ædleste følelse, som er næstekærlighed, ikke i orden i dem. Det er 

derfor, at lidelsens bæger har gjort sig gældende i hvert af Mine børn. 

23 Al den smerte, som menneskene har forårsaget, vil blive samlet i et enkelt bæger, som de skyldige 

vil drikke. På den måde vil deres slumrede sind vågne op. Så vil du se respekterede og magtfulde mænd, 

der i lyset af uforudsete begivenheder forlader deres stillinger eller deres folk for at gemme sig med deres 

sjæle sønderrevet af anger. Andre vil føle, at deres fornuft og taleevne er forvirrede. 

24 Hvad siger I til alt dette, folkens? Føler du dig allerede parat til at opsøge de mennesker, der har 

mistet sig selv i deres livets forviklinger? 

25 tænk på, hvor kort tid nationerne forbereder en krig og gør en soldat ud af et menneske, mens jeg 

har forberedt jer siden 1866 til at blive soldater i denne sag, og alligevel kan jeg ikke se et eneste af mine 

børn fuldt forberedt. 

26 Denne gang er anderledes end den første og anden gang. I dag lever I i et kaos af frigjorte synlige 

og usynlige elementer. Ve den, der ikke er vågen, for han vil blive besejret, og den, der er rustet, skal 

kæmpe! 

27 Tusindvis af usynlige øjne holder øje med dig; nogle for at overfalde dig på din vej og fælde dig, 

andre for at beskytte dig. 

28 Uenighed vokser og spreder sig over folk og nationer og trænger ind i hjerter og familier. 

29 Moralen degenererer, og mænd, kvinder og børn bliver vant til fordærv. 

30 I lyset af alle disse skændsler skal I ikke dække jeres øjne eller lukke jeres ører, for hvis jeres 

hjerte er fortvivlet, vil det ikke være medfølende til at give kærlighed og udøve barmhjertighed og dermed 

være vidne til Mit Værk blandt medmennesker. 

31 Jeg skal selvfølgelig se alt, fordi jeg elsker dig; men når jeg har dømt dig, vil jeg redde dig. 

32 Der kommer tider med den største bitterhed. For så forbereder jeg jer, så I ikke kan sige, at 

Mesteren ikke talte profetisk til jer. Hvis du er rustet til den tid, vil du overleve alle situationer godt. 

33 Jeg vil skabe fred mellem mennesker gennem mine budbringere. Hvordan vil I skabe fred i verden 

på grundlag af had, stræben efter magt og frygt? Men inden da vil branden brænde, vandet vil vaske sig 

rent, og sneen vil rense sig. 

34 Disciple, vær stærke, så I kan modstå menneskers vantro, så I ikke bliver forfulgte, bagtalt eller 

angrebet, så I ikke bliver modløse. Mit ord vil få menneskers ånd til at skælve. Teologen vil føle sig 
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tvunget til at sætte spørgsmålstegn ved sin videnskab, filosoffen vil spørge sine største lærere, og alle 

sekter og religiøse samfund vil blive dybt rystet i lyset af Mine nye åbenbaringer. Så vil idékampen bryde 

ud; for mens nogle vågner op til sandheden, vil andre ønske at holde fast i deres fanatisme og traditioner, 

og de vil bekæmpe hinanden. Midt i denne kamp vil Mine børns stemme blive hørt og sige til de 

lidenskabeligt ophidsede masser: Gør ikke livets frugt til et stridens ben. 

35 Nu føler I jer stadig små og svage, men i morgen vil I være stærke og elske mig i sandhed, for jeg 

vil afsløre for jer, hvad teologerne ikke vil kunne opdage, og I vil forstå, hvad de lærde ikke vil kunne 

forstå. Men ikke fordi du er større eller mere elsket end de andre, men fordi du siden den første æra har 

forstået at åbne dit hjerte som et tabernakel, hvori jeg har lagt Loven, Visdommen og Åbenbaringen i hver 

af tiderne. 

36 I den første æra kendte I symbolerne: Tabernaklet eller helligdommen, der indeholdt Pagtens Ark, 

som indeholdt Lovens tavler. Da disse symboler havde opfyldt deres formål, fik Min Vilje dem til at 

forsvinde fra jorden; de blev fjernet fra menneskenes øjne, for at verden ikke skulle falde i afgudsdyrkelse, 

men betydningen eller essensen af disse lektioner forblev indskrevet i Mine tjeneres bevidsthed. I den 

anden æra, efter at Kristi offer var fuldført, lod jeg kristendommens største symbol forsvinde: korset, 

sammen med tornekronen, kalken og alt, hvad der kunne være blevet genstand for fanatisk tilbedelse fra 

menneskehedens side. 

37 I denne tredje tid er jeg dukket op i jeres ånds tabernakel for at deponere mine nye åbenbaringer i 

pagtens ark der. 

38 I kom til Faderens hus i den tid som "fortabte sønner", og jeg sagde til jer: "Se, i jeres fravær 

spredte jeres yngre brødre og søstre sig, og jeg blev alene i mit kammer og ved mit bord. Og folket er 

blevet splittet i utaknemmelighed, og mange har fornægtet deres Fader. Men i dag giver jeg jer jeres 

rigdom tilbage, jeg giver jer mad, så I kan gå på jagt efter dem, der er gået på afveje efter jer, og I vil 

bringe dem ind i mit nærvær. Så vil du få fred. 

39 Jeg bebrejder ikke jeres materielle væsen for den broderskabskrig, der har ophedet 

menneskeheden, eller for den uenighed, der stadig eksisterer blandt Israels folk. Det er til jeres ånd, jeg 

henvender mig til, for det er på den, at de uoverensstemmelser og splittelser, som dette folks stammer har 

lidt i deres skød, siden den dag, da Jakobs børn fyldte denne faders hjerte med smerte, da de fortalte ham, 

at vilde dyr i ørkenen havde fortæret Josef, selv om de havde solgt ham til købmændene, hviler på den. 

40 Siden da har det onde frø spiret i hjertet af dette folk, som i dag har en ny tid foran sig til at ære 

Herren ved at opfylde loven om at elske sine medmennesker uden hensyn til race eller sprog og være til 

frelse og velsignelse for alle jordens nationer. 

41 Navnet "Israel" blev givet til jer af jeres Fader, men det er et åndeligt navn. Jeg har givet dig store 

åbenbaringer og givet dig styrke, så du ikke føler dig uværdig, når jeg kalder dig det. 

42 Det er din ånd, jeg søger, som jeg altid har gjort det. 

43 Min lære viser jer en perfekt, åndelig og ren ærbødighed for Faderen; for menneskehedens ånd er, 

uden at være klar over det, nået til tærsklen til Herrens tempel, hvor han vil træde ind for at føle Mit 

nærvær, høre Min stemme gennem sin samvittighed og se Mig i det lys, der falder ned over hans sind. 

44 Den tomhed, som folk føler i deres forskellige religiøse samfund i denne tid, skyldes, at ånden 

hungrer og tørster efter åndeliggørelse. Ritualer og traditioner er ikke nok for den; den længes efter at 

kende Min sandhed. 

45 Jeg opdager i mange menneskers dybeste fornuft den indre kamp mellem ånd og materie. Den 

ønsker at nå ud over den ceremonielle kulturs pragt for at opdage det åndelige skønhed. Jeg har tændt 

dette lys, som oplyser dig og bekymrer dig. Jeg er den stemme, der kalder på dig. Ingen har været i stand 

til at forklare din angst eller forstå din indre kamp. Jeg alene, som trænger ind i dit hjerte, kender din 

længsel og din tørst. Det er også mig, der viser dig den vej, du skal følge for at finde det, du søger. 

46 Hvor mange af dem, der lytter til mig, er ikke blevet irettesat, fejlbedømt eller såret i den ædleste 

del af deres sjæl, fordi de var oprigtige og havde betroet deres følelser til nogen! 

47 I, som hører Mine ord, spørger Mig, hvorfor Jeg er kommet til de mest ubetydelige og syndere for 

gennem dem at åbenbare Min Ånds lære; til dette svarer Jeg jer: Jeg handler ligesom I gør, når I er 

forældre på jorden. Du giver mere opmærksomhed og omsorg til det af dine børn, som er svagest, mest 

syg eller i fare for at fare vild. 
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48 Hvis folk gør dette - hvad skulle din himmelske Fader så ikke gøre for sine børn? 

49 Blandt jer er mit ords lys dukket op som en oase i menneskehedens åndelige ørken, så alle 

vandrere kan nærme sig det og søge vand og åndens fred. 

50 Det er nødvendigt, at denne undervisning når ud til alle mennesker. Det vil bringe lys ind i mørket 

hos de forvirrede, uvidende og arrogante, som tror, at de ved alt. 

51 Mit ord vil forsone ånden med materien, for der har længe været fjendskab mellem de to, og I vil 

vide, at jeres krop, som I har betragtet som en hindring og fristelse for åndens udviklingsforløb, kan være 

det bedste redskab til at udføre jeres opgaver på jorden. 

52 Vask din sjæl og din krop i denne strøm af lys, der strømmer over dig i denne tredje æra, så du kan 

forstå min instruktion. Den, der er ren, kan trænge ind i det, der tidligere var en hemmelighed, fordi 

angeren ikke stopper ham på hans vej. 

53 Bekend for Mig, for hvem I ikke kan forfalske eller skjule noget, hvad I bærer i jeres hjerter, og I 

vil føle Min guddommelige tilgivelse gennem jeres samvittighed. Værdighed vil være jeres klædning, som 

I ikke vil skamme jer over for enhver mand, som I præsenterer jer for, uanset hvor stor han måtte være, 

hvad enten han er i magt eller viden. 

54 Så mit kærlighedens frø. I befinder jer på jorden, som også er menneskets lærer og lærer jer, at det, 

I sår på jorden, kommer mangedoblet tilbage til jer som bevis på taknemmelighed og kærlighed. 

55 Det samme er din Faders ånd. Det er den højeste og guddommelige belønning. Men din sæd skal 

altid være god og ren, så du kan høste den mangfoldiggjort i gode frugter. For at jeres sjæl, som har 

besudlet sig med synd på sin vej, kan nå Guds skød ren, må den gå igennem mange ting og rense sig selv, 

for den skal komme til sin Fader uden det mindste spor af ondskab og uden den mindste skygge af dens 

tidligere ufuldkommenhed. 

56 Hvis hun har bespottet Gud på jorden, vil kun en sang af kærlighed bryde ud af hende - når hun 

nærmer sig sin Skaber. 

57 Sjæl, hvor længe vil du lade Mig vente på din ankomst på toppen af bjerget? 

58 Der, hvor jeg steg op fra korset, venter jeg på jer. 

59 Langsomt nærmer du dig. Det var nødvendigt at frigøre jer ved først at skille jer af med jeres 

jordiske ejendele, for disse ejendele havde berøvet mig jeres sjæl. 

60 Kom til mig, til den fest, som jeres Fader har forberedt for jer, for at I der kan modtage den 

undervisning, som I har ret til og som er jeres arv. 

61 Tænk alvorligt på de generationer, der kommer efter dig, tænk på dine børn. Ligesom du har givet 

dem fysisk liv, har du pligt til at give dem åndeligt liv - tro, dyd og åndeliggørelse. 

62 Mens jeg lader mit lys skinne over mit elskede folk, kommer jeg ned til jer for at bringe jer min 

ånds fred. I er få, men jeres kærlighed til mig er stor. 

63 Hør mig nu gennem stemmebæreren, da du endnu ikke er i stand til at modtage den guddommelige 

inspiration direkte. 

64 Jeg måtte først forberede disse kroppe, så vibrationerne af mine tanker kunne modtages af dem så 

troværdigt som muligt og overføres til lytterne. Læg mærke til, at når de taler, forklarer de dig, at det ikke 

er dem, der giver dig instruktionerne; deres stemme har fortalt dig: Jeg er den guddommelige Mester, der 

taler til dig. 

65 Formen af min forkyndelse vil kunne ændres, men den åndelige essens af min lære er den samme: 

absolut, uforanderlig, uden for tid og rum. Det uendelige er evigt. 

66 Kun din ånds kærlighed vil gøre det muligt for dig at forstå denne lære. Hvorfor er det sådan? 

Fordi den er fuldstændig optaget af det åndelige, af dens essens, som er evigheden. 

67 Hvis mennesket ikke interesserer sig for at kende sig selv, forsinker det sin opadgående udvikling 

og sin forståelse af det, der rummer det evige liv, og det er grunden til, at det ikke har været i stand til at 

realisere sit største værk. 

68 Du blev født i mig. I har modtaget åndeligt og materielt liv fra Faderen. Og i overført betydning 

kan jeg fortælle jer, at samtidig med at I blev født i mig, blev jeg også født i jer. 

69 Jeg er født i jeres samvittighed, vokser i jeres udvikling og åbenbarer mig fuldt ud i jeres 

kærlighedsgerninger, så I med glæde kan sige: Herren er med mig. 
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70 Jeg forbereder jer som små børn, for den time nærmer sig, hvor klokken vil ringe jublende, ringe 

for sejr og glædeligt proklamere menneskehedens åndelige opvågnen. 

71 Hør mig i stilhed, og tænk i stilhed, o folk. I morgen venter du, det er den vej, du skal gå for at nå 

mig. Men når I allerede er blevet oplyst af lyset fra Min instruktion, vil I være i stand til at lede jer selv 

ved hjælp af det, I har lært og forstået. Banke på Min dør, Jeg er den eneste, der åbner den, Jeg er den 

afslørende Mester. Bed, bed, bed, og det vil blive givet dig. 

72 I ørkenen på en lang livsrejse er Kristus en oase. Men det er nødvendigt, at du har tro, så du ved, 

hvordan du kan finde ham i dine timer med ensomhed eller frygt. 

73 Jeg lærte jer selvfornægtelse og afkald på alle verdens falske herligheder. Men mange kunne ikke 

forstå denne lektie, fordi det synes umuligt for dem at forestille sig et liv uden luksus, uden fornøjelser og 

uden rigdom. Men i denne tid fuld af smerte og med den erfaring, de har fået gennem livets lektioner, vil 

de af sig selv vågne op til sandhedens lys. Hvor stor vil menneskehedens forbløffelse ikke være, når den 

opdager, at hvis den frigør sig fra det materielle og blot adskiller sig fra det overflødige, vil den mærke i 

sig selv, hvordan et nyt væsen opstår til et nyt liv. 

74 Elskede disciple, blandt hvilke jeg selv regner dem, som er kommet sidst: Efter min afrejse vil kun 

de, der har forberedt sig, kunne mærke mit nærvær. Nogle er ligeglade, når jeg taler om dette til jer, fordi 

de tror, at der vil gå år indtil da. Denne tid vil være som et øjeblik. Jeg vil udføre Min opgave som Lærer, 

men når Min stråle kommer ned for sidste gang ved udgangen af 1950, vil Jeg aldrig mere bruge det 

menneskelige forståelsesorgan til at gøre Mig selv kendt i denne form. Stol på mig, mine disciple, for jeg 

vil holde mit ord, som jeg har givet jer, om ikke at lade jer alene. Jeg vil få dig til at føle mit nærvær, jeg 

vil inspirere dig, jeg vil trøste dig. Vågn nu og vågn i fremtiden, så du aldrig bliver overrasket, så den, der 

i al hemmelighed forsøger at berøve dig din arv, ikke finder dig på vagt, eller endog den syge, der kalder 

dig til sin seng midt om natten for at give ham din kærligheds balsam. 

75 Med stor klarhed har jeg talt til jer, så I kan forstå mig. Men I har fået Mig til at flytte Mit Ord på 

et materielt niveau i nogen tid, fordi I stadig har for lidt åndelig udvikling til at forstå Mig. Men når Min 

afrejse er nær, vil Mit ord få en højere åndelig betydning på stemmebærernes læber. 

76 I det omfang Min lære giver endnu større åbenbaringer, bør I gøre en indsats for at rette jeres 

fejltagelser, forny jeres liv og adskille jer fra enhver last og enhver dårlig tilbøjelighed. Hvis I er blevet 

rene i hjertet og taler om Mit Værk, må I blive troet og betragtet som Jesu disciple, der virkelig prædiker 

Hans Lære ved hjælp af eksempler og kærlighedsgerninger. Det er den nådeklædning, som I altid bør 

bære, og som I kan adskille jer fra jeres medmennesker ved at bære. 

77 Spred jer ud over jorden som profeter for Min Guddommelighed, vækker den søvnige 

menneskehed, forkynder for dem, at retfærdigheden er nær. Fortæl hende, at Sodoma blev advaret, men at 

Sodoma ikke lyttede til Guds profet, og at dommens dag kom uundgåeligt. 

78 Naturkræfterne venter kun på den rette tid til at bryde løs på verden og rense og rense jorden. Jo 

mere syndig og arrogant en nation er, jo tungere vil min retfærdighed komme over den. 

79 Hård og døv er hjertet af denne menneskehed. Det er nødvendigt at få bitterhedens bæger til den, 

så den kan høre samvittighedens stemme, lovens og den guddommelige retfærdigheds stemme. Alt vil ske 

for sjæles frelse og evigt liv. Det er dem, jeg søger. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 139  
(fra år 1945) 

1 Velkommen, I medlemmer af mit folk, for I har forstået at modstå stormene og prøvelserne med 

tålmodighed og sindstilstand. Jeg har set jer bede og våge i de svære timer, og jeg har også hørt jer 

velsigne min vilje, når I blev ramt af lidelser. Jeg belønnede derefter din tro og gode vilje og sendte dig 

min fred, fordi du var den båd, der trodsede stormen uden at kæntre. 

2 Jeg velsigner også dem, der glemmer deres egne lidelser og "våger" for verdens fred, eller som 

besøger de syge på deres smerteseng, for jeg vil ikke lade disse fortjenester være uden belønning. 

3 I løbet af denne krig, som verden har levet i, har I været forenet i bøn dag efter dag, og i sandhed 

siger jeg jer, at jeg ikke har holdt op med at gøre mange mirakler blandt de af jeres medmennesker, som I 

beder mig så meget om. Lad ikke din bøn blive svag, o mit folk. Jeg siger jer, at "fasten" endnu ikke er 

forbi, selv om nationerne siger, at krigen er ophørt. Nej, Israel, så længe nationernes fred ikke er baseret på 

kærlighed til hinanden, må I fortsat våge og bede og vinde hjerter for dette freds- og broderskabsarbejde. 

4 Snart vil I indse, at denne fred, som menneskene taler om i dag, var falsk, at den kun skabte en 

våbenhvile midt i deres umenneskelige kamp, for senere at fortsætte deres ødelæggelsesarbejde. 

5 Spredt over hele verden er der dem, der har til opgave at bede og våge over menneskehedens fred. 

Blandt dem er mit folk, som jeg underviser med mit ord. I har alle pligt til at opbygge åndeliggørelsens 

tempel, fredens helligdom, i hjerterne på de mennesker, som er jeres brødre og søstre. Når denne åndelige 

helligdom stiger til himmelske højder, og folk i den finder den direkte forbindelse med deres Herre, vil I 

kunne sige, at I har sået det frø i verden, som jeg har betroet jer i denne tid. 

6 Folk, styrk jer selv i Mit Ord og hav tillid til, at jeres samvittighed vil fortælle jer, om det, I gør, er 

i overensstemmelse med Min Lære. Bed om, at din ånd og dit sind må kæmpe for at fordrive krigen. Bliv 

ikke fortvivlet, for at dens indflydelse ikke skal forvirre din fornuft eller dine følelser. 

7 Når en af jer beder, er han ikke klar over, hvad han opnår med sine tanker i det åndelige. Når I 

beder for jeres medmennesker - for de folk, der ødelægger sig selv i krig - skal I derfor vide, at en ånd i 

disse øjeblikke også fører en mental kamp mod det onde, og at jeres sværd, som er fred, fornuft, 

retfærdighed og ønsket om det gode for dem, støder sammen med våben fra hævnens og arrogantens hær. 

8 Det vil være den tid, hvor folk vil blive opmærksomme på bønnens kraft. For at bønnen skal have 

virkelig kraft og lys, er det nødvendigt, at du sender den op til Mig med kærlighed. 

9 Jeg taler ikke om at sende jeres nabo tanken med onde hensigter, for jeg har aldrig givet jer våben, 

som I skal bruge til uærlige formål, for når ambitioner eller had gør jer blinde, bruger I det, der er jer mest 

helligt, og bruger det til at skade og endda dræbe jer selv. Jeg inspirerer jer til den sande kamp mod 

ondskaben og afslører jer hvilket våben der er det mest magtfulde og uovervindelige våben, så I kan sejre. 

Derfor råder jeg jer til først at rense jeres hjerte og derefter stige op til Mig, hvor I vil fylde jer med lys og 

styrke, og derefter sende jeres tanker som lysglimt blandt de nationer uden fred og blandt de folk uden 

håb. 

10 Tag imod min barmhjertighed, o folk. I mænd og kvinder, for hvem disse sidste tider har været 

meget grusomme, I hjem, der er plaget af smerte - føl min fred, hvor det daglige brød er blevet til 

bitterhed, føl min kærtegns blidhed. 

11 Folk i dag må kæmpe hårdt for at tjene til livets ophold. Men Faderen siger til jer: Jeg vil tredoble 

din styrke, så du ikke mister modet. 

12 Inspirér ungdommen til kærlighed til deres næste, giv den store og ædle idealer, for det er 

ungdommen, der i morgen skal kæmpe for at opnå en tilværelse, hvor retfærdighed, kærlighed og åndens 

hellige frihed stråler. Gør jer klar, for den store kamp, som profetierne taler om, er endnu ikke kommet. 

13 Tænk på, at jo større udvikling menneskeheden opnår, jo større er de våben, som den skal bruge i 

sin kamp. Sov ikke, elskede folk, og vær klar til at arbejde for min sag. 

14 En ny "krig" er på vej. I den vil alle menneskets evner og kræfter deltage, og det er nødvendigt, at 

dette folks børn, som får lov til at leve i denne prøve, forstår at bestå den med deres sandhedsstandard og 

efterlade et dybt spor af åndeliggørelse. 

15 Videnskabsfolk, teologer, lærde, filosoffer - de vil alle gøre sig klar til den store kamp, hvor 

løgnen og det onde vil blive tilintetgjort, og det gode og sande vil sejre. 
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16 Der vil være stor forvirring blandt menneskene, før oplysningen kommer til dem; for blandt 

menneskene vil der være nogle, der havde stor tro og vil miste den, andre vil skifte trosretning, og nogle 

vil gå fra dør til dør, fra religion til religion, for at finde sandheden for deres ånd. Det er nødvendigt at gå 

hele vejen igennem, så alt ondt kan blive kastet ud af sjæle og forsvinde fra hjerter. 

17 I vil se mænd og kvinder dukke op på gaderne, i byer og landsbyer og offentligt erklære sig for 

Guds budbringere og hævde, at de er profeter eller Guds budbringere. Men selv i dag siger jeg jer, at I skal 

være opmærksomme, så I kan kende dem på deres gerninger. Sig aldrig, at I er profeter, seere eller 

apostle, men giv altid bevis på min nåde med jeres gerninger, på alt det, jeg har betroet jer, og på den lære, 

jeg har lagt i jeres hjerte. Så vil det ikke længere være jeres læber, der siger, om I er mine profeter, apostle 

eller disciple - jeres medmennesker vil sige det på grund af de gerninger, de ser jer gøre. Jeg siger jer igen, 

at I skal forblive i bøn, indtil I ser freden vende tilbage til nationerne og glæden i alle verdens hjem. 

18 I denne epoke viser din Faders ånd sig, når han hører dit kald. Hør nu mit ord, som er næring for 

din ånd. Fra den dag mit ord slutter, skal I hjælpe hinanden, som I har gjort lige siden, men bagefter vil I, 

ligesom fugle, når de får vinger, lære at slå med vingerne og blive mere uafhængige. Så vil du gennem din 

åndelige opløftning være i stand til at nå Mig for at modtage inspiration og fred. 

19 Vågn op, lad ikke søvnen gribe dit hjerte og besejre din ånd, for tiden går, og den dag vil komme, 

hvor du vil vågne og græde over den tabte tid. Så vil I ønske at erstatte disse uudnyttede øjeblikke og 

muligheder, men I vil ikke kunne gøre det; for mens nogle vil være i alderdommen, vil andre være i ånden 

i det hinsides. I vil så bede jeres Fader om nåde og barmhjertighed uden at indse, at det var jer selv, som 

hverken havde barmhjertighed eller nåde med jeres egen sjæl. 

20 Vær barmhjertige over for jeres medmennesker, hvilket er lige så meget, som hvis I var 

barmhjertige over for jer selv. Hvis du ikke opfylder denne opgave, vil du være den første til at græde, for 

du vil se, at din hånd, som var fyldt med gaver, vil være tom, at den helbredende balsam, som du helbredte 

de syge med, vil være forsvundet, og at de evner, der kunne befri de besatte, også vil være forsvundet. Vær 

ydmyg, så du ikke dømmer for at miste dine åndelige gaver, og prøv ikke at virke højere end dine 

medmennesker. Gør det, som jeg gjorde med mine disciple ved nadveren. 

21 Jeg viser jer jeres fejl - ikke for at dømme jer, men for at I kan rette op på jeres vej og blive det 

folk, der er lydige og følger min lære. 

22 Det, jeg gør med jer, vil være til gavn for de kommende generationer. Men glem ikke, at jeg aldrig 

har fornærmet jer eller fået jeres hjerter til at bløde - for at lære jer det - og jeg har aldrig fornærmet jer. 

Lær at rette det træ op, der er vokset skævt, og også at bringe stierne i orden. 

23 Min retfærdighed er stor. Men når jeg taler om det til jer, er det ikke for at true jer, det er kun for at 

fylde jeres hjerter med frygt. Jeg taler til jer med sandhed, for min retfærdighed vil være i hver enkelt af 

jer, og hvis I ikke ønsker at fælde tårer i morgen, så skaf jer fortjenester i dag. 

24 Hver eneste af dine gerninger er optegnet af mig, og de gerninger, der er behagelige, bruger jeg 

som en sæd, som jeg skal passe, indtil den har formeret sig blandt mennesker. 

25 Søg mig ikke som en dommer, for så vil du høre min stemme fuld af retfærdighed og strenghed; 

søg mig som en 

Mester og som far. Hvad forventer du for i morgen? Ønsker du at sone dine overtrædelser i det hinsides? 

Ønsker du allerede nu at forberede en sti fuld af torne til din sjæl? Jeg benægter ikke dine fortjenester, men 

de er stadig som den unge hvede, hvor ukrudtet vokser ved siden af. 

26 Praktiser min lære og stol på mig, for når du opfylder mit ord, vil jeg våge over dig og dine børn. 

Hvorfor ser jeg nogle stærke og andre svage? Fordi de stærke ikke har forstået, hvordan de skal formidle 

deres styrke til de svage. 

27 Foren alle, og alle vil være stærke. Elsk hinanden og vær forenet i broderskab, så vil I se de svage 

buske blive til tykt løvede træer. Tag imod alle, for ingen kender den opgave, som hans næste har med sig. 

Ingen kender hans fortid, så ingen må afvises fra dig. Jo mere klodsede eller dumme dine medmennesker 

er, jo mere barmhjertighed og medfølelse skal du have med dem, idet du skal huske på, at det er dem, der 

er faldet, dem, der ikke har forstået at sætte deres fødder på sikre stier. Fra hjerter så hårde som klipper 

ved jeg, hvordan man laver hjerter, der udstråler ømhed; det kan du også gøre. 

28 Rens jeres hjerter, så jeres gerninger kan blive rene. Husk, at et dårligt træ aldrig kan bære god 

frugt. 
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29 Derfor har jeg kaldt jer i denne tid for at gøre jer til træer, der tilbyder deres skygge og beskyttelse 

til den, der går på vejen; de, der har forstået dette, har åbnet deres hjerter og sagt til mig: I dag ved jeg, at 

jeg er dit væsen, og at jeg er blevet sendt for at udføre en vanskelig og ædel opgave. Jeg ved, at i dig har 

jeg min oprindelse, og med dig er min ende. 

30 Ja, jeg er vejen. Enhver, der ønsker at gå på den, skal tage sit kors op og følge mig. For at I kan gå 

denne vej, beder jeg jer blot om at elske jeres Fader i jeres egne brødre og søstre. Dette er loven eller 

vejen: at elske Gud og elske hinanden. Det er loven, der til alle tider har oplyst menneskers vej. 

31 Jeg har elsket jer alle med én kærlighed. Hvorfor skulle I ikke alle elske hinanden på samme 

måde? Nationerne venter på fredsbudbringernes ankomst. Jordens folkeslag klager over deres elendighed 

som vildfarne får, der venter på hyrdens ankomst, ham, der vil forene dem i en enkelt forhindring. 

32 Forbered jer, for tiden er nær, hvor I vil modtage disse instruktioner (direkte) fra Min Ånd, for de 

vil ikke længere blive givet af noget menneske på jorden. Ingen vil påtage sig noget uden først at have 

modtaget den guddommelige instruktion. Jeg kender vejen og ønsker ikke, at du skal græde over den. Jeg 

vil udstyre dig på forhånd og vise dig tidspunktet for at begynde "dagens arbejde". 

33 De store religiøse samfund og sekter rådfører sig indbyrdes, de forbereder sig på konfrontationen, 

fordi de forudser kampen. I skal også rådføre jer, forberede jer og bede, så I ikke bliver overrasket; for 

hvis I ikke gjorde det, ville Min Lære blive fordømt og bagtalt af mennesker, Min Ånd ville modtage alle 

de fornærmelser, og Jeg ville vise jer mirakler, ligesom Jesus på Golgata. 

34 Din ånd er ved at vågne op til et højere liv. Idealet om en bedre verden er allerede begyndt at tage 

form i den. 

35 Jeg lærer dig at opnå fred i sindet og at bevare den som åndens sande skat. Mit ord vil befri jer fra 

det onde i denne tredje tid og holde jer væk fra de usikre stier, som I har vandret og lidt på i så lang tid. 

36 Min stemme vil kalde på alle hjerter, og det vil være Ånden, der svarer indefra hvert eneste 

menneske. 

37 Nogle vil genkende Mit kald med det samme. Andre vil spørge sig selv usikkert, hvem det er, der 

kalder. Og således vil de gradvist, en efter en, tage af sted og stræbe mod lyset. 

38 Hvor herligt er det ikke, at ånden vågner, når mennesket spørger sig selv: "Hvem rører sig i mig? 

Hvor kommer min inspiration fra, og hvem inspirerer mig til at gøre noget godt? 

39 Mit ord lærer dig også at læse din ånd, at trænge ind i den, at opdage dens essens, som er lys, 

sandhed, kærlighed, lydighed og renhed. 

40 Når mennesket opdager sig selv åndeligt, føler det i sig selv sin Faders nærvær. Men hvis han 

hverken ved, hvem han er, eller hvor han kommer fra, føler han sig fjern, fremmed og utilgængelig, eller 

han forbliver følelsesløs. 

41 Kun den vågne ånd kan trænge ind i sandhedens rige. Mennesket vil ikke være i stand til at 

genkende den med sin videnskab alene. 

42 Jeg ser, at mennesker stræber efter viden, berømmelse, styrke, rigdom og magt, og jeg tilbyder 

dem midlerne til at opnå alt dette - men i dets sande, essentielle kvaliteter, i dets åndelige sandhed, ikke i 

verdens ydre og snedige, ikke i det flygtige og bedrageriske. 

43 Når mennesket hengiver sig til det materielle og lukker sig inde i det lille rum i en verden som 

jeres, bliver det fattigt, det begrænser og undertrykker sin sjæl, der er intet tilbage for det andet end det, 

det besidder eller det, det ved. Så bliver det nødvendigt for ham at miste alt, så han kan åbne sine øjne for 

sandheden og, efter at have indset sin fejltagelse, vende sit blik igen mod den Evige. 

44 Intet er bedre end Min undervisning, som er inspireret af guddommelig kærlighed til jer og viser 

jer den sande vej. Hvem bedre end jeg kunne lære jer at give Gud, hvad der er Guds, og kejseren, hvad der 

er kejserens? 

45 Det er grunden til, at jeg igen har ladet min stemme blive hørt i jeres verden, for jeg har set jer 

fortabt i et hav af mørke og vildfarelser. 

46 Mit Kærlighedslys vil tænde troens lampe i hjerter, der er i mørke, og Min Barmhjertighed vil 

vække dem, der er døde for Mit Rige. 

47 Enhver, der ikke forstår at finde meningen med dette ord, vil kunne komme til at mene, at min lære 

er et åg, som holder mennesket nede og gør det til slave. Men den, der er i stand til at fortolke den rigtigt, 
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vil føle hele sit væsen oversvømmet af lys, og hans jubel vil være grænseløs. En indre lovsang vil bryde 

frem fra hans sjæl og føre ham til et harmonisk liv, som vil være den bedste form for tilbedelse af mig. 

48 Den, der vandrer inden for min lov, skal ikke falde, uanset hvor meget han bliver prøvet. Troen vil 

give ham den nødvendige styrke til at sejre. Uanset hvor bittert hans bæger måtte være, vil han aldrig 

bespotte. Han vil være tålmodig og vide at håbe, som det er Herrens vilje. Den, der praktiserer Min lære på 

denne måde, vil opnå fortjeneste, så at Mine mirakler vil blive åbenbaret i ham. 

49 Tro, hengivenhed og ydmyghed over for det, jeg har bestemt, vil gøre prøvelsens vej kortere, for så 

vil du ikke gå lidelsens vej mere end én gang. Men hvis der opstår oprør, utilfredshed og endda blasfemi i 

prøvelserne, vil besøget vare længere, for I vil så være nødt til at gå den samme vej igen, indtil I har lært 

lektien. 

50 Livet er en konstant lektion for sjæle. Da universet tog form under min kommando, havde det 

ingen anden opgave end denne: at undervise. Livet er en smeltedigel og en kamp for sjælen. Det er ikke 

den absolutte lyksalighed, som mange vil have det. Glæde, triumf, fred eller lyksalighed er hinsides al 

kamp, hinsides denne berøringssten. Åndens lyksalighed med al dens lykke består i åndens 

fuldkommenhed. 

51 Forstå denne sandhed, så du ikke uforsigtigt går forbi den bog, der dag for dag viser dig nye sider 

med visdom. Opdrag din sjæl på en sådan måde, at den bliver en god observatør. Opdrag dit sind gennem 

refleksion, bed med den bøn, der er passende for ånden, sensibiliser dit sind og hjerte, så du kan modtage 

Mine guddommelige budskaber, og lær det åndelige sprog i det liv, der omgiver dig, som vil vise dig vejen 

til fuldkommenhed. 

52 For at hjælpe jer, kommer jeg ned til jeres trætte hjerter for at give dem nyt liv. 

53 Når disse stemmebæreres sind stiger op til Mig i renhed, når Mit Ord direkte frem til ånden. Det 

enkle ord, som allerede har bevæget store mænd, vil udføre miraklet at føre jer tilbage til mig, elskede 

folk, for for længe siden var I kommet på afveje fra sandhedens vej. I havde glemt, at I bar Mig i jer, og da 

I kom for at høre Mig, følte I Mit nærvær skinne på ny som en lysende stjerne, der oplyste jeres hjerter. 

54 Jeg modtager jer, men før jeg gør det med jeres menneskelige del, vender jeg mig til jeres ånd, som 

er det sande barn af Min Guddommelighed. I ånden er samvittigheden, intelligensen, og gennem den vil 

jeg lade min inspiration og mine tanker nå frem til mennesket. 

55 mennesker, som jeg elsker uendeligt højt, en af mine tanker, som er blevet til et ord på disse 

stemmebæreres læber, er som en sti fuld af lys for jeres ånd. 

56 Lyt til mig: Vær ydmyg i verden og så det gode i den, så I kan høste frugterne af det i himlen. Hvis 

det ikke er dig behageligt at have vidner, når du gør det onde, hvorfor er det så behageligt at have dem, når 

du gør gode gerninger? Hvad kan du prale af, når du kun har gjort din pligt? 

57 Forstå, at lovprisninger er skadelige for din sjæl, fordi du stadig er så uerfaren og menneskelig. 

Hvorfor forventer du, at din Fader vil belønne dig straks efter, at du har udført et godt arbejde? Den, der 

tænker sådan, handler ikke uselvisk, og derfor er hans næstekærlighed falsk, og hans kærlighed er langt fra 

sand. 

58 Lad verden se, at I gør gode gerninger, men ikke med henblik på at modtage hæder, men kun for at 

give gode eksempler og lære og vidne om Min sandhed. 

59 Alle steder i universet er Herrens engle til stede og uddeler deres barmhjertighed og kærlighed til 

alle Guds børn. I åndelig stilhed er de uophørligt aktive i at gøre godt for deres brødre og søstre. Hvornår 

har I set dem komme til Jorden for at prale af det, de har givet jer, eller den hjælp, de har givet jer? 

60 Vær ydmyg, for menneskets storhedsvanvid, dets arrogance og dets forfængelighed hører jorden 

til, er materielle egenskaber, og med dem synker du ned i graven. Ånden bevarer kun det, den kan tage 

med sig op i himlens højder, det, der kan skinne i lyset. Hvis storheden ikke er åndelig, hvis den kun er 

forfængelighed, vil han i morgen lide sorg i sin sjæl. 

61 Der er sandhed og løgn, og det er nødvendigt, at du kender begge veje, så du i dit valg kan følge 

den sande vej. Åbn dine øjne, vækk din ånd, forædl dine sanser, så du kan opfatte din Faders kærlighed i 

alt, hvad der er skabt. Jeg har givet dig alt uden at bede dig om noget for mig. Hvis du i din mangel på 

forståelse skulle have sagt, at det er meget, jeg beder om for alt det, jeg har givet dig, så er du i vildfarelse. 

Hvis jeg beder dig om noget eller meget, er det kun for dit bedste, for din lykke i evigheden. 
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62 Du skal stå til regnskab over for din Fader for alt, hvad du har gjort i dit liv. Men hvordan vil du 

lukke munden på samvittighedens stemme i denne yderst vigtige time? Hvad vil du svare, når din ånd 

hører Herrens stemme sige til den, at du aldrig kan retfærdiggøre ondskab? 

63 Kun bestræbelserne på at genoprette dig fra syndefaldet, den kærlighed og iver, hvormed du 

vandrer på genoprettelsens vej, vil få sporene og pletterne af synd til at forsvinde fra dit væsen, så du kan 

vise dig ren for den guddommelige dommer. 

64 Lær alt dette allerede her. Husk, at der, hvor dine interesser er, er også dine tanker og dit hjerte. 

Hvis de er materielle, vil du blive materialiseret, og hvis de er åndelige, vil du være på vej mod 

fuldkommenhed. 

65 Lev på jorden, som mit ord har lært dig. Oplev kampen, elsk og stræb efter det gode, nyd alt det, 

jeg har betroet dig, men lad din ånd svæve som skyerne i de uendelige rum fulde af renhed og kærlighed. 

66 Det er forgæves, at mennesket søger fuldkommen nydelse i ondskabsfuld materialisme. Alt er trist 

og tomt uden Faderens tilstedeværelse. Han er den sande glæde. 

67 Lad alle dårlige tanker forsvinde fra dig, og sæt ædle tanker på. Lykken ligger ikke i det, man har 

materielt, men i det, man anerkender åndeligt. At vide er at besidde og handle derefter. 

68 Den, der besidder ægte viden, er ydmyg i sin ånd. Han er ikke stolt af den jordiske viden, som kun 

stræber efter at vide alt (jordisk) og benægter alt det, som man ikke har forstået. Den, der bærer den 

inspirerede videns lys i sig, er i stand til at modtage åbenbaringer på det rette tidspunkt, ligesom han også 

ved, hvordan han skal forvente dem. Mange har kaldt sig selv for lærde, men solen, der skinner i fuldt lys 

dag efter dag, har været et mysterium for dem. 

69 Mange har troet, at de ved alting, men sandelig siger jeg jer, at den myre, der umærkeligt krydser 

deres vej, også indeholder et uudgrundeligt mysterium for dem. 

70 Mennesker vil være i stand til at udforske mange af naturens vidundere, men så længe de ikke gør 

det på den guddommelige kærligheds vej, vil de ikke nå den sande visdom, som findes i sjælens udødelige 

liv. 

71 I mennesker, kom tæt på mig. Du behøver ikke at bruge din hjerne på at finde hemmeligheder og 

mysterier. Du behøver blot at åbne dit hjerte med troens nøgle. 

72 Hav den faste vilje til at gå til Faderen, til at være sammen med ham, til at gå ind i hans bolig, og 

du vil blive forbløffet, og senere vil du også udføre mirakler, når du udøver min kærlighed og tilgivelse i 

dit liv. 

Min fred være med jer! 
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Instruction 140  
1 Jeg er til stede blandt jer for at lære jeres ånd fredens, lysets og godhedens vej. 

2 Jeg kommer til jer, fordi jeg alene ved, at den smerte og angst, som mennesker lever i, ikke er 

andet end sult, tørst og åndelig elendighed. 

3 Det ene menneske i dag og det andet i morgen vil åbne øjnene for sandhedens lys, endelig 

overbevist om, at de aldrig kan opnå deres fuldkommenhed med fornøjelser, rigdom og verdslige 

tilfredsstillelser, og de vil få mistanke om, at der findes noget, der ligger ud over det materielle, hvis 

essens, skønhed og sandhed er det brød, den næring og den glæde, som ånden så hårdt savner. 

4 For at menneskers hjerter kan blive fyldt med mit lys, må de først rense sig selv for alt det, der er i 

dem. Hvordan vil du opfylde Min Lov, hvis hele dit væsen er gennemsyret af materialisme? Først må det 

befri sig selv for al smerte, ondskab og had, som det bærer i sig selv, indtil det er rent, og derefter vil Min 

nåde komme ind i det. 

5 Vid, at jeg har skabt et sted i hvert menneske, som er bestemt for mig; men I har taget det i 

besiddelse og fyldt det med urenheder, ufuldkommenheder og vanhelligelser. Dette er sandheden, 

mennesket har vanhelliget det mest hellige i sig selv, som jeg har givet hans ånd. 

6 Kun jeg kunne have medlidenhed med menneskene, for kærligheden er gået fra dem. I dag ved de 

det ikke længere, og derfor er jeg kommet for at vise dem alle deres fejl, som er årsagen til deres bitterhed. 

7 Hvad nytter folks religioner? Jeg kan se, at de alle har troen på Gud som deres princip og godhed 

som deres lov. Følger I det, som jeres religioner lærer og befaler jer? Du kan ikke fortælle mig, at du 

opfylder den, for du ville bevise det som falsk med de ufuldkomne gerninger, som du udfører dagligt i 

verden. 

8 Folk tror ikke på mig, de elsker mig ikke, de elsker mig ikke og adlyder mig ikke. Menneskers liv 

på jorden ville være anderledes, hvis de troede på mig, elskede mig og var lydige mod mig. 

9 Jeg viste mig selv for verden og gav den beviser på min tilstedeværelse, min sandhed og min magt, 

så den skulle følge mig. Og det største bevis på Min visdom afslørede Jeg for hende med ordet: "Elsk 

hinanden" - en simpel sætning, men som indeholder hemmeligheden bag sand storhed, som er forbeholdt 

åndelige mennesker. 

10 "Elsk hinanden" var det sidste bud, som jeg dengang gav mine disciple. Bud er det samme som 

lov, derfor har jeg i denne lov om at elske jer som brødre og søstre i Gud forenet alle forskrifter, alle de 

højeste doktriner og vise ord, så I kan vide, at kærligheden er den lov, der styrer livet. 

11 Kun Kristus, Lammet, har åbenbaret dette lys for verden, og derfor siger jeg jer, at den time vil 

komme, hvor alle mennesker vil forenes i sandheden om dette bud. 

12 Det er nu tid for mennesket at give mig sin kærlighedsgave, som alle skabningens væsener gør det. 

Indtil nu har menneskeheden kun tilbudt Mig den galde og eddike, som centurionen holdt til Mine læber 

under Min smerte. 

13 Ved du ikke, at bitterhed aldrig kan slukke tørsten efter kærlighed? Og alligevel er det, hvad du 

altid har tilbudt mig. Jeg bringer derimod en uendelig barmhjertigheds kappe til at dække jer, et bæger 

med livets vin og Åndens brød, brød af visdom, tro, kærlighed og sandhed til at løfte jer op - ikke på et 

kors af smerte, men på et bjerg af fuldkommenhed. 

14 Mine disciple skal ikke omgive deres praksis inden for min lære med mysterier. Den er enkel, af 

den enkelhed, som man finder i naturen. Den bøn, som jeg lærer jer, er den, der kommer fra hjertet. Hvad 

kan du skjule for mig, som jeg ikke ved? Når en storm raser i din sjæl, hvordan kan du så fortælle Mig i en 

bøn, som ikke er din, at du er rolig og ikke har brug for hjælp? Formuler din egen daglige bøn i 

overensstemmelse med dine behov. Føl Mig tæt på dig, og når denne verden trætter dig med sine 

problemer og trængsler, så kom til Mig, vend dig også til den åndelige verden, hvor du vil finde beskyttere 

og venner, sand kærlighed, ren hengivenhed, og du vil føle dens selskab og trøst. 

15 Jeg styrer og betragter alle verdener, og jeg vil med kærlighed se, hvordan brødre og søstre, der bor 

i forskellige sfærer, nærmer sig hinanden for at blive enige og række hånden ud mod hinanden. Senere vil 

I kun være ånder, der efterligner dem, der har været eksempler på dydighed - disse jeres beskyttere og 

forbedere, som jeg har tilladt at give sig til kende over for Israels folk i denne tid, så de kan udføre en stor 

mission blandt menneskeheden. 
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16 Lær at leve kortvarigt på højere sfærer. Flyv til de områder, hvor man ånder fred og harmoni, så vil 

du føle dig stærkere og trygere, når du vender tilbage. 

17 Du har alt, hvad der er nødvendigt for at leve i mine love. Du kan ikke fortælle mig, at dine 

livsbetingelser ikke tillader dig at opfylde dem. Selv midt i livets kampe kan du bede, elske og gøre godt 

mod dine medmennesker. 

18 Mit Hjertes døre står åbne for dig, så du kan træde ind og studere Mit Ord. 

19 I er de ånder, der har fået en mission siden skabelsens begyndelse. I er gnister af min ånd og er 

blevet begavet med fornuft, vilje og intelligens. Jeg har skabt dig i mit billede og lighed, og derfor er du i 

stand til at tænke, føle og elske. 

20 I er som ædelsten, der skal skinne i denne tid for at sprede lys blandt mennesker, som juveler 

elsker jeg jer. For mig har du en uvurderlig værdi. Vågn op og lad Min mejsel glatte jer, så I, allerede 

forberedt, kan arbejde flittigt i provinserne, gøre Min Sandhed kendt og vidne om den gennem ægte 

kærlighedsarbejde. 

21 Tror I, at jeg efter 1950 vil holde op med at manifestere mig blandt jer? Det er sandt, at mit ord vil 

ende gennem det menneskelige sind, men mine gaver vil forblive i jer. Jeg har fortalt jer, at I er 

fundamentet for en verden af kærlighed, og jeg ønsker, at I skal være stærke, så I bygger sten for sten og 

efterlader denne arv til de kommende generationer. 

22 Opfyld din mission, for jeg vil betale med en forøgelse for hver af dine gerninger. Vejen til målet 

er stadig lang, men du kan forkorte den med god vilje. 

23 Jeg modtager din ånd, for det er den, der kan svæve op til perfektionens højder. Jeg forventer, at I 

åndeliggør jer selv, så vi kan blive ét, for I vil alle smelte sammen med mig. I mellemtiden oplyser jeg din 

ånd. 

24 I vil sejre gennem jeres prøvelser, og jeg vil tage imod jer. Det vil være min kærlighed, der 

kommer for at byde jer velkommen. Min kærlighed spørger ikke, hvordan du kommer, den siger kun: 

kom. 

25 For at du kan træde ind i mit nærvær med din rolige ånd, skal du tage dig af ham, for han er dit 

sande væsen. Glem ham ikke, for det ville være det samme som at glemme jer selv og Gud. Hold op med 

at være alt for optaget af tilfredsstillelse, komfort, personlighedsdyrkelse og menneskelige fornøjelser. 

26 Jeg taler til dem, der forsømmer deres ånd, og spørger dem: Hvad har du givet for dit evige liv, for 

det, der er i dag og ikke vil være i morgen, for et liv i konstant forandring, hvor triumfen er kortvarig, men 

hvor smerten er dens umiddelbare konsekvens. 

27 Tænk grundigt over disse ord. Min Lov og Min Lære forbliver altid uforanderlig for jer, de minder 

jer om og lærer jer jeres åndelige og menneskelige pligter. Jeg har allerede fortalt dig, at dit liv svarer til 

dine værker. Hvis menneskeheden trækker en kæde af smerte med sig, har jeg ikke lagt denne kæde på 

den, men den selv. I vil stadig opleve meget gråd og lidelse. Studér mine ord, så du ikke forlænger kæden 

af bitterhed og menneskelige prøvelser. Hav medlidenhed med jer selv, for jeg har allerede tilgivet jer. 

28 I den tid, da jeg var på jorden som Jesus, sagde syndige hjerter til mig: "Rabbi, hvor mærkelig er 

din lære, som giver os syndere kendskab til Guds tilgivelse." Mit ord virkede mærkeligt på dem, for de 

vidste, at de var forbrydere eller ægteskabsbrydere, og at den eneste lov, de kendte, var: Øje for øje, øje for 

øje, og tand for tand. Derfor spurgte de mig forbavset: "Hvorfor taler du om syndernes forladelse? 

Hvorfor, Rabbi, viser du kærlighed til de forkastede? Når dine læber taler, stråler de med en himmelsk 

udstråling, og din undervisning er et brændende budskab af reneste kærlighed." Dem svarer jeg med alle 

mine værker. 

29 Min lære er ikke en fremmed lære, det er kærlighedens lære, den vej, hvorpå sjælen kan udvikle 

sig, hvorpå den kan give sine tanker, ord og gerninger en sand retning, og som vil følge den til slutningen 

af dens forsoningsvej. 

30 Det er nødvendigt, at den, der har syndet, går ind i templet og der, fyldt af anger, deltager i den 

guddommelige kærligheds fest. 

31 Du kan forkorte din rejse gennem livets bagholdsangreb, med færre fald end andre, med færre 

fejltrin, hvis du ved, hvordan du skal bruge nøglen, der åbner døren til templet for din åndelige udrustning. 

32 Hvis du virkelig omvender dig fra det onde, du har forårsaget, vil du altid være velkommen. Men 

det er nødvendigt, at I beviser jeres omvendelse ved gerninger, for kun ved dem kan I rense jer selv. 
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33 Tre dyder, som du skal stræbe efter: Omvendelse, tilgivelse og kærlighed. Hvis disse følelser, disse 

dyder, ikke skinner i dit væsen, hvordan vil du så opnå lyset fra Mit Rige for din ånd? Hvordan vil du nyde 

den lyksalighed, der er forbeholdt dem, der ved, hvordan de kan løfte sig op for at nå den? 

34 Den, der opnår denne velsignelse, bærer sin Faders herlighed i sig selv. Kun ad kærlighedens vej 

vil du nå dit sande hjem, det rige, som ingen kan opnå på nogen anden måde, og som du ikke kan købe for 

nogen pris, medmindre det er vundet med hjertet. 

35 Kærlighed letter byrden på livets rejse, og enhver smerte går over. Ordet "kærlighed" betyder liv. 

Kærlighed og liv er min lære. 

36 Tre egenskaber er nødvendige hos mine disciple for at ændre deres liv: Den første er at lytte til 

mig, den anden er at forstå mig, og den tredje er at omsætte min instruktion til praksis. 

37 Hvis I fjerner jer fra jeres livs hvirvelvind og kommer med rene tanker, vil mit ord være lys i jeres 

sind. Men I bliver forvirret af livets kamp og af jeres gerninger, som ikke altid svarer til det, som Faderen 

har befalet jer at gøre. Jeg minder jer især om det arbejde, som I har efterladt ufærdigt eller glemt: det 

åndelige arbejde, som I glemte, da I kom til verden eller senere. 

38 Dine øjne oplever en dejlig forøgelse, når du ser solen stå op i al sin pragt ved daggry. Men I ved 

ikke, hvilken glæde det er for ånden, når den ser mit guddommelige lys som en sol af uendelig kærlighed. 

39 Åh, hvis bare du kunne vække dine indre sanser til at se Ham, som venter dig, og som du har i dig! 

Hvor stor vil ikke overraskelsen være for dem, der en dag opdager Mig i sig selv, efter at have søgt Mig på 

så mange måder. 

40 Hør godt efter: En kilde med krystalklart vand vil trofast reflektere solens lys, mens en anden kilde 

med grumset vand ikke kan reflektere det med samme klarhed. Sådan er din sjæl; din opgave er at rense 

kilden og derefter fylde den med klart vand. 

41 Man kan ikke opnå himmeriges rige på et øjeblik; det er nødvendigt at nå det skridt for skridt. 

Solens lys oversvømmer ikke pludselig jorden, men kommer gradvist og blidt, uden vold, indtil det blidt 

vækker dig fra din søvn. Din åndelige opvågnen bør være den samme. 

42 Disciple, jeg vil tale til jer om Maria, Min Moder som menneske og jeres åndelige Moder. 

43 Det er nødvendigt, at menneskehjertet fra bunden kender det dyrebare budskab, som hendes Ånd 

bragte til verden, og når I har kendt hele sandheden, bør I rense jeres hjerte for enhver afgudsdyrkelse og 

henrykkende tilbedelse, som I har viet hende, og i stedet tilbyde hende jeres åndelige kærlighed. 

44 Marias budskab var et budskab om trøst, moderlighed, ydmyghed og håb. Hun måtte komme til 

jorden for at give sin moderlige natur til kende og for at tilbyde sit jomfruelige skød, så "Ordet" kunne 

blive menneske i dette skød. Men hendes mission sluttede ikke på jorden. Hinsides denne verden var 

hendes sande hjem, hvorfra hun kan brede en kappe af medfølelse og moderlighed ud over alle sine børn, 

hvorfra hun kan følge de fortabtes skridt og udgyde sin himmelske trøst over de lidende. 

45 Mange århundreder før Maria skulle komme til verden, blive kød og blod i en kvinde for at 

opfylde en guddommelig skæbne, var det en Guds profet, der annoncerede hende. Gennem ham fik I at 

vide, at en jomfru ville blive frugtsommelig og føde en søn, som skulle kaldes Immanuel, det vil sige Gud 

med os. 

46 I Maria, en kvinde uden fejl og mangler, i hvem det himmelske moderskabs ånd steg ned, blev det 

guddommelige løfte, som profeten havde bebudet, opfyldt. 

47 Siden da har verden kendt hende, og folk og nationer taler hendes navn med kærlighed, og i deres 

smerte længes de efter hende som Moder. 

48 I kalder hende Smerternes Moder, fordi I ved, at verden stak smertens sværd ind i hendes hjerte, og 

fra jeres bevidsthed forsvinder dette sørgelige ansigt og dette udtryk af uendelig sorg ikke fra jeres 

bevidsthed. 

49 I dag vil jeg bede jer om at fjerne dette evige billede af smerte fra jeres hjerte og i stedet tænke på 

Maria som en blidt smilende og kærlig Moder, der arbejder åndeligt og hjælper alle sine skabninger med at 

udvikle sig opad på den vej, som Mesteren har udstukket. 

50 Er du nu klar over, at Marias mission ikke var begrænset til moderskab på jorden? Hendes 

manifestation i den anden æra var heller ikke den eneste, men en ny æra er forbeholdt hende, hvor hun vil 

tale til menneskene fra ånd til ånd. 
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51 Min discipel Johannes, profet og seer, så i sin henrykkelse en kvinde klædt i solens klæder, en 

jomfru, der strålede af lys. 

52 Denne kvinde, denne jomfru, er Maria, som i sit skød vil undfange ikke blot en ny Frelser, men en 

hel verden af mennesker, som i hende vil nære sig selv med kærlighed, tro og ydmyghed for at følge i 

Kristi guddommelige fodspor, som er mesteren i al fuldkommenhed. Profeten så denne kvinde lide, som 

om hun fødte, men denne smerte var en smerte, der var en smerte i forbindelse med menneskers renselse, 

sjæles forsoning. Når smerten er ovre, vil der være lys i menneskene, og glæden vil fylde jeres Universelle 

Moders ånd. 

53 Kom til mig i dag, elskede disciple, kom og tag jeres retmæssige plads. Og I begyndere, I er også 

med mig. I dag, hvor du tager dine første skridt, begynder du at gå opad. Jeg modtager ham, der kommer 

for første gang for at høre mit ord, og som søger trøst til sit hjerte og lys til sin ånd, og jeg byder dem alle 

velkommen. 

54 Jeg kalder jer velsignede, fordi I i denne tid med materialisme, som menneskeheden lever i, går I 

ud og søger Mine fodspor, lukker jeres ører for snak og bringer jer selv kun det håb, I har sat i Mig. Som 

jeg ser dig nu - uskyldig og ren - ønsker jeg at se dig altid. Og ligesom jeg tager imod jer på denne dag, 

hvor I føler min fred, vil jeg altid tage imod jer. 

55 Min ånd bliver bedrøvet, når den ser, at ikke alle forbereder sig på samme måde. Der er nogle, som 

ikke har nogen tro. Andre, der tror, er ikke klar til at se de kommende konfrontationer i øjnene. Nogle 

føler sig i deres egoisme ikke forenet med deres brødre og søstre og har skilt sig fra dem. Men jeg siger til 

jer: Kun kærligheden vil gøre dig stærk, og troen vil redde dig. Hold altid øje, så du ikke pludselig bliver 

overvældet. 

56 Vågn op, I, som stadig sover, se lyset, der oplyser verden, og forbered jer, så I kan genkende Min 

ankomst i denne tid. Mange af dine medmennesker ønsker at aflede dig fra denne vej ved at tilbyde dig 

velvære i det jordiske liv og fremskridt for din ånd. Men i dem er der hverken kærlighed eller oprigtighed, 

og derfor spørger jeg jer: Hvem i verden vil være i stand til at give dig sand fred i denne tid? De nationer, 

der siger, at de er vendt tilbage til freden, har ikke tilgivet sig selv, de herskende har ikke forsonet sig, og 

derfor har de ikke skabt grundlaget for en varig fred. 

57 Før I kom for at høre mig, sejlede I på en skrøbelig båd, jeres tro var vaklende. Den åndelige 

undervisning, du havde modtaget, var meget lille, og din ånd havde ikke den fred og glæde, som du 

oplevede, da du hørte mit ord. Hvis I føler jer såret i jeres tro, så vær ikke tavse af frygt; bekend, at I er 

mine disciple. For hvis I, der har hørt mig, forbliver tavse, vil stenene tale, naturens kræfter vil vidne om 

denne lære. Jeg ønsker ikke at se fejhed i dig, som får dig til at fornægte alt det, jeg har givet dig. For hvis 

du gør det, vil dit hjerte blive meget smertefuldt. Hvis de syge og trængende, der har henvendt sig til dig, 

nægter dig deres helbredelse, skal du ikke græde. Glæd jer ved tanken om, at I har gjort jeres pligt, og at 

deres lidelser er tilfredsstillet. Mange, der har nægtet dig deres taknemmelighed, vil opsøge dig og 

anerkende dine gaver. 

58 Kun de, der tror på mig, kan udføre mirakler. Og jeg gør brug af dem, der tror sådan, for at give 

fordele til dem, der kræver beviser fra mig. Jeg ønsker at se kærlighed i jer, den sande kærlighed, som vil 

genoprette alle kræfter og give menneskeheden nåde tilbage ved at lære folk at elske hinanden. 

59 Lyset fra min undervisning vil oplyse verden. Min magt vil blive åbenbaret gennem mine 

arbejdere, og ligesom lidelserne har været meget store, vil de mirakler, jeg vil gøre blandt mine børn, være 

endnu større. 

60 Hvis I forbereder jer, vil I blive forbløffet over mine værker, og skridt for skridt vil I bestige 

toppen af perfektion. 

61 Unge, bed og hold mine love, for jeg vil gøre brug af jer. Læg ikke jeres sjæle i lænker gennem 

verdens falske herligheder. Vær fri, med den frihed, som jeg giver menneskene inden for rammerne af 

mine bud. Du må ikke så smerte, for at du ikke skal høste denne sæd. 

62 Til jer, familiefædre, siger jeg: Før jeres børn med kærlighed, lær dem ægte næstekærlighed, vær 

opmærksom på deres dyd, så vil I opnå fred. 

63 Hold øje med jeres ledere og respekter deres beslutninger. Jeg har bevaret denne nation i fred, fordi 

jeg ønsker, at den skal være et tilflugtssted for trætte hjerter og et hjem for fred på jorden. Lad ikke krigen 

få fat i den. Men hvis du kalder det, hvis du vil det, er det ikke min vilje, der sker, men din vilje. Hvis det 
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er nødvendigt for jer at kende prøvelsernes hårdhed for at blive følsomme, så I kan lære at forbarme jer 

over den fremmede smerte, så lad det ske, som I beder om. Husk, at krigselementet kun venter på dit kald 

til at sætte ind og besætte lande og nationer. Mens nogle har opfordret til krig, har andre bedt for fred i 

verden. Denne jeres nation har delt sit brød og sine klæder med dem, der har været igennem store 

trængsler. Jeg har gjort det muligt for jeres frugtrige land at hjælpe dem, der har manglet det, med at 

tilbyde sin hjælp. 

64 Mange magtfulde mænd i disse nationer har set sig selv som trængende og skæbnebestemt 

sammen med dem, der intet har. De har haft lejlighed til at opleve elendighed og menneskelig smerte og 

har tænkt over, hvad storhed og besiddelse betyder på jorden. De, som ikke har tænkt på det åndelige liv, 

skal forberede sig i dag og hæve deres ånder til mig, fordi smerten har renset dem. 

65 Arbejdere, forbered jer på den tid, hvor jeg giver jer den mission at bære dette budskab til andre 

provinser og nationer. 

66 Kom forbi i dag og hvil jer, sæt jeres sind i ro, så I kan modtage ordet, som kommer fra 

Helligånden. Det er Ordet, der åbenbarer, oplyser og forklarer sandheden for mennesker, som vil fylde 

hjerter med trøst og overfylde sjæle med fred. 

67 Det er den lovede Trøster, som taler til jer, o folk, det er mit nærvær i Ånden, som opfylder det 

løfte, jeg gav jer i fortiden. Når jeg ankommer, byder I mig velkommen, elskede skarer, og straks 

begynder jeres hjerter at bringe deres bitterhed og deres sorger frem for mig. 

68 Hvornår vil I - i stedet for trængsel - udtrykke jeres tilfredshed over for mig ved at sige: Mester, 

kom og glæd dig over vores gerninger, kom og høst de blomster, der er blevet plantet i vores egen ånd. Så 

vil jeg gå ind som en gartner, jeg vil komme ind i jeres hjerter, og derfra vil jeg høste jeres tanker og jeres 

gode gerninger, som var de smukke blomster. 

69 Det er den eneste Messias, den eneste rabbiner, der taler til jer i dag gennem disse stemmebærere. 

Det er jeres brødre og søstre, der overbringer mit ord til jer. 

70 Hvert af mine børn vil have tre evner, som er afgørende for, at deres ord kan nå menneskehedens 

hjerte. Det drejer sig om: Autoritet, kærlighed og visdom. 

71 Når I deltager i det ene eller det andet eller forskellige forsamlingssteder og hører det samme ord 

gennem deres talsmænd, fyldes jeres hjerte med glæde og tro, og I tager denne lektion som et sandt bevis 

på, at disse samfund er forenet på grund af deres åndelighed. Men når I deltager i en mangelfuld 

manifestation, føler I, at I er blevet såret i jeres hjerter, og I forstår, at der ikke er den enhed eller 

manifestation, der burde være til stede i dette folk. 

72 Dette er sandheden. Ikke alle elsker sig selv i Mit værk, selv om de er i det, og ikke alle har heller 

ikke forstået det. Derfor kan jeg fortælle jer, at nogle tilhører mit arbejde, og andre gør deres eget. 

73 De, der følger mig af kærlighed, elsker mit ord, fordi de ved, at det korrigerer dem uden at såre 

dem og viser dem deres fejl uden at afsløre dem. Dette får dem til at holde ud i at perfektionere deres 

levevis. 

74 De, der i stedet for at stræbe efter fuldkommenhed kun søger efter beundring, overlegenhed, 

smiger eller deres levebrød i stedet for sjælens fuldkommenhed, de bærer ikke Mit Ord, når det viser dem 

deres fejl. Så må de opbygge et værk, der er anderledes end mit, hvor de er frie til at gøre deres vilje. De 

har endnu ikke forstået, at det eneste, som tilhørerne skal gøre i den tid, hvor Mine proklamationer finder 

sted, er at lytte til Mig med den største ophøjethed for at kunne forstå Mit budskab bagefter. 

75 Når jeg har talt så meget til dig, hvad er det så, du har forstået indtil nu? Meget lidt, fordi I har 

distraheret jer selv med mange overfladiske tilbedelseshandlinger, som Min Lære ikke lærer jer, og 

desuden er I forvirrede af de forskellige fortolkninger, I giver den undervisning, I har modtaget. 

76 Dette er en mulighed for at lære en lektie, som jorden aldrig kan give dig. I menneskers bøger kan 

du lære materiel videnskab, men det guddommelige, som taler til dig om evigt liv, kan kun lære dig 

"Ordet", som er den sande visdoms bog. 

77 Denne trøst, denne medfølelse, denne forståelse, kort sagt, denne kærlighed, som jeg i dag udgyder 

over jer, er det, verden ikke kan give jer. Når du er ked af det, samler jeg kærligt dine tårer op, når du er 

plaget af lidelse, kommer jeg tæt på dig for at lindre den. Jeg har til opgave at redde menneskeheden og 

forløse den til den sidste af menneskene. Bliv ikke overrasket over, at jeg af og til banker på jeres døre og 

beder jer om at give mig husly. 
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78 Salige er de, som hører mit kald og i deres hjerter har en forudanelse af mit komme og siger til 

mig: "Gå ind i mit ydmyge hus, Herre, det er dit, for der vil jeg give dig mit budskab. 

79 I morgen vil mange af jer blive sendt til andre lande og nationer for at tage plads for mine nye 

udsendinge. I vil være i stand til at tale med Mig og derefter overføre Min lære til jeres medmennesker 

med ord, der udtrykker fred, visdom og broderskab. Fra dine hænder vil der flyde helbredende balsam og 

trøst, som kan vække de døde til live. Dit eksempel vil vække mange af mine børn, så de kan følge mig, 

ansporet af dit eksempel. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 141  
1 Folk, jeg ser jeres kamp og jeres anstrengelser, jeg ser også jeres tålmodighed i lidelse og 

opfyldelsen af læren fra min lære. Kampen ligger i alle de veje, som mennesket skal gå igennem. Forstå, at 

det ikke kun er dig, der oplever det. Nu skal du mere end nogensinde før være stærk. Vågn og bed og vær 

sammen med mig ved hver daggry, og jeg vil oplyse dig i dette øjeblik, så at mit lys kan ledsage dig i alle 

de gerninger, du udfører i denne dag. 

2 Det gør ikke noget, hvis du ikke har ord eller ideer til at formulere en bøn. Det er nok for mig, hvis 

du hæver dine tanker til uendelighed, for jeg vil vide, hvordan jeg skal fortolke dit hjertes sprog. 

3 Man ser den åndelige kamp i denne tid afspejles i mange hjem: Par, der ikke deler de samme 

idealer. Nogle hvor manden følger Mig, andre hvor det er hustruen, der trofast troende troende trodser alt 

for at følge Mig, mens kammeraten sårer hende ved hver eneste lejlighed med sin hån og vantro. Når de er 

sammen i deres soveværelse, lever deres sjæle ofte adskilt. Tidligere tiders opmærksomhed og 

hengivenhed er blevet erstattet af hårde ord og sårende udtryk. Så flakker troens flamme, som brænder i 

hjertet, og den piskes af en storm af lidenskaber og ophidsede følelser. 

4 Der er familier, hvor børnene - nogle som småbørn og andre som unge - er imponerede over at 

være vidne til denne kamp mellem deres forældre, og de føler også rastløsheden, tvivlen, der stiger op i 

deres hjerter, og de spørger sig selv: Hvem skal jeg holde med? Hvem besidder sandheden? Hvilken af 

dem skal jeg følge, og hvilke råd skal jeg lade mig lede af? 

5 Denne kamp er bitter og smertefuld, men den måtte bryde ud blandt jer, fordi I ikke var forberedt 

nok til at forstå min nye lære. Det samme skete i den anden æra i familiens skød, for mens nogle af 

familiemedlemmerne gav deres liv for at hævde, at Jesus Kristus var Messias, nægtede andre dem enhver 

sandhed og ønskede brændende at få hans lære udryddet. 

6 Til jer, der lytter til Mig, og som har denne kamp i jeres hjem, siger Jeg, at I skal tage lyset fra Min 

undervisning, så I får den nødvendige takt til at handle rigtigt; at der skal være næstekærlighed i jeres 

hjerte; at intelligens og kærlighed skal lede jeres opførsel i jeres hjem; at I styrker jer selv ved Mit Ord, så 

I kan have tålmodighed i den svære prøvelse, som er jeres forsoning. 

7 Vær ikke bange, for hvis I udfører jeres opgave på den måde, som jeg lærer jer i denne tid, vil I 

opleve mirakler blandt jeres egne, og til tider vil de mest uregerlige, de mest vantro, være de mest 

glødende bagefter. Jeg rører disse hjerter og giver dem det bevis, de har brug for for at tro. 

8 Græd ikke, folkens, gå til bunds i denne prøvelse med kærlighed, for den tålmodighed og tro, 

hvormed I udholder den, vil være jeres belønning. 

9 Endelig skal I forstå, at I alle elsker den samme Gud og ikke skændes på grund af forskellen i den 

form, hvori den ene eller den anden har realiseret denne kærlighed. Du må lære at forstå, at der er væsener, 

i hvem tro, traditioner og skikke har sat så dybe rødder, at det ikke vil være let for dig at rykke dem op i 

det første øjeblik, du underviser dem. Vær tålmodig, og i løbet af årene vil du opnå det. 

10 Nogle hører Mig én gang, og fra det øjeblik overgiver de sig til Mig fuld af tro. På den anden side 

er der andre, som ønsker Mit Ord, og som kommer her en, to og mange gange uden at det lykkes dem at 

føle den indre oplysning. Det skyldes, at ikke alle sjæle går i takt. For mens nogle allerede er tæt på at føle 

Mig, skal andre endnu udvikle sig og vokse sig stærke i de prøvelser, der renser sjælen til at forstå Mine 

åbenbaringer. 

11 Spiritualisme er årsag til en verdensomspændende kamp mellem ideologier, trosretninger og 

religiøse kulter. Men efter denne konflikt vil denne lære bringe velsignet fred til menneskene, som de har 

så meget brug for, og få solen af min guddommelige retfærdighed til at skinne over alle sjæle. 

12 Denne lysets epoke - for dette har været Min åndelige manifestation - vil gå ubemærket forbi for 

mange. Ikke desto mindre vil overordentligt tydelige tegn og begivenheder forblive som et uudsletteligt 

spor, der markerer to betydningsfulde begivenheder for menneskeheden: begyndelsen og slutningen af 

Min manifestation, så at menneskene kan studere, undersøge og endelig erkende, at Herren har været 

blandt dem igen. Jeg vil forberede Mine børn til at forme den bog, der vil indeholde Mine doktrinære taler 

og lærdomme, og som vil blive en strøm af krystalklart vand, en flod af liv, der vil slukke tørsten efter 

åndeliggørelse og længslen efter lys i denne menneskehed. 
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13 Nu, hvor to tidsaldre er gået over jer, og den tredje er begyndt, kommer jeg i ånden for at søge 

jeres frugt, og i jeres hjerters stilhed hører jeg jer sige til mig: "Fader, hvor lidt godt har vi at vise dig, og 

hvor lidt er vi kommet videre på vejen." - Den tid er allerede kort, hvor jeg vil fortsætte med at tale til jer 

på denne måde, og I må skynde jer og forbedre jeres arbejde, for de religiøse samfund ser på jeres 

eksempel. Masserne er klar til at følge jer og efterligne jer, men I må vidne med jeres kærlighedsgerninger 

for at finde tro. 

14 Studér grundigt Min lære og tænk over Mine påbud, så at du, når tiden er inde, kan begive dig ud 

på de veje, som din mission viser dig, og du kan føre dem, der har stået stille, ud af deres sløvhed og 

samtidig redde den, der er gået på afveje ved korsvejen. Jeg ønsker, at du skal kende vejen, før du går den. 

Har jeg ikke sagt jer, at mit ord er vejen? Så lyt til mig og studer. 

15 Ingen skal forsøge at bestemme vejen efter sin egen vilje eller skabe love eller forfalske mine 

forskrifter, for han skal gå til grunde sammen med dem, han bedrager. 

16 Hvis I har den overbevisning og tro på, at I er Herrens folk, som længe har været igennem dette 

livs ørken, så glem ikke et øjeblik loven, vær ikke troløs mod jeres Fader og mist ikke den vej, der fører til 

det mål, som jeres ånd stræber efter - det, som I kalder "det forjættede land", og som er det sted med 

perfekt lys, hvor jeres Fader venter på jer. 

17 Hvem kan sige, at han er svag, når han hvert øjeblik modtager min styrke? Hvem kan sige, at han 

er sulten, når han så mange gange har siddet ved Mit bord for at spise det sande livs brød? I har alle en arv, 

gaver, og hvis I nogle gange føler jer svage eller fattige, er det fordi jeres tro stadig er lille. Dit kød er for 

stædig til at lade dig erkende alle de gode ting, som sjælen har. Hvor let lader den derimod ikke de dårlige 

tilbøjeligheder eller usunde tendenser, som sjælen har, komme til udtryk. Se på dette med de små børn, 

som af egen drift river sløret for deres uskyld over eller viser sig oprørske over for gode handlinger. Ikke 

alle, der vender tilbage til jorden, kommer rensede. Nogle må drikke de bitreste kopper af lidelse, som 

livet byder på med sine lektioner, og udholde de hårdeste prøvelser, så de kan bøje sig, berolige sig selv og 

omvende sig. 

18 Verden vil skælve i lyset af mine nye åbenbaringer, og menneskene vil kende sandheden. 

19 Når jeg taler til jer som Fader, er det Lovens Bog, der åbnes for jer. Når jeg taler til jer som 

Mester, er det Kærlighedens Bog, som jeg viser mine disciple. Når jeg taler til jer som Helligånden, er det 

Visdommens Bog, der oplyser jer med min lære. De udgør én lære, for de kommer fra én Gud. 

20 Den dag er allerede nær, hvor denne manifestation vil slutte. Derfor forkynder jeg mit ord i 

overflod, så at folket kan blive stærkt og rustet. 

21 I kan alle sige, at I har set mig i denne tid, nogle med hjertet, andre med sindet og andre igen med 

ånden. Når I har genopfrisket jer selv med min guddommelige lære, har I set mig; når I har oplevet 

opfyldelsen af en af mine profetier, har I set mig; og når I føler tilstedeværelsen af åndelig kommunikation 

i jeres væsen, har I set mig. Jeg har ladet mig selv blive set på forskellige måder, så I kan vidne om mit 

komme i denne tredje æra. Tror du, at den eneste måde at se mig på er med din krops øjne? Set fra et 

åndeligt synspunkt er jeres materielle øjne den mest begrænsede form for syn. Troede I, at det var vigtigt 

at se mig som et menneske, sådan som verden så mig i den anden æra, så I kunne sige: "Jeg har set ham?" 

- Nej, mine disciple, ånden føler mere perfekt end hjertet, sindet og sanserne, og det er ham, der har 

forstået mig. Mit ord vækker nogle til sandheden og får andre til at stige op til sandt liv; for materialisme 

er død. 

22 Kundskabens Bog åbner sig for at afsløre for dig, hvor mange åndelige gaver og egenskaber du 

besidder, hvoraf mange stadig er ukendte for dig. 

23 Du ved, at jeg vil give dig en anden af mine lærdomme for at sende dig ud bagefter for at bringe de 

gode nyheder til mennesker. Forventer du at kunne gå ind i hjertet på en af dine brødre og søstre uden at 

vide, hvad hjertet er, og hvad ånden er? Hvor meget tid er der ikke gået, siden I modtog jeres arv fra 

Faderen, og I ved stadig ikke, hvad jeres ånd ejer. Men endelig er menneskehedens tidsalder for 

åndeliggørelse kommet. Alt det ukendte vil blive kendt, det skjulte vil komme frem i lyset, og alle 

mysterier vil blive opklaret, fordi Sandhedens Ånd strømmer ud over enhver ånd og over alt kød. 

24 Når folk åndeligt lærer, hvem de er, og de kender deres oprindelse, vil de ikke have nok tårer til at 

græde over de fejltagelser, som deres genstridige uvidenhed og arrogance har fået dem til at begå. Men 

efter renselsen vil Min tilgivelsens kappe dække verden, og en ny tidsalder vil begynde. Tror I ikke, at når 

der er lys i folks liv, og deres samvittighed oplyser dem, vil der ske en forandring i deres liv? Ja, for 
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trængslerne, krigene - alt det, der plager nogle og ødelægger andre, skyldes mangel på åndeligt lys, det, 

man kan kalde samvittighed, retfærdighed og kærlighed. 

25 O folk, den dag nærmer sig allerede, hvor jeg ikke længere vil tale til jer i denne form. Brug min 

undervisning, så du kan modstå de hvirvelvinde, der truer dig. Folk vil komme til dig og forlange beviser 

på, at du har talt med Jesus, og at du har modtaget hans lære fra ham. 

26 Du bladrer i Min Instruktionsbog, hvori Loven, Profeterne og Mit Ord, der er givet til alle tider, er 

skrevet ned, og alt vil til sidst blive indgraveret i din ånd. Dette er den arv, jeg efterlader dig. Undersøg, 

afprøv og studer mit arbejde, undersøg det grundigt. Når du har opdaget og anerkendt dens essens, vil du 

føle dig uendeligt elsket af Faderen, og du vil også elske Mig. 

27 Hvis dine medmennesker taler foragteligt om dig, fordi du har reageret på mit kald, så luk dine 

ører og vær tavs; de er uvidende. Men hvis I tager denne sag som anledning til at dømme dem, så ve jer, 

for I er allerede oplyst af jeres samvittigheds lys og ved, hvad I gør. 

28 Jeg er dommer over enhver ånd og ved, hvem der elsker mig i sandhed. Ikke alle, der kalder mig 

Fader, er med mig. Mange af dem, der hævder, at de er mine udvalgte, og at de tjener mig, har ikke 

forstået mig. I kan bedrage hinanden - men hvem kan bedrage mig? 

29 Jeg har lært jer lighed, kærlighed og ydmyghed. Selv om jeres skæbne tilsyneladende er forskellig, 

er det endelige mål, som jeg har vist jer alle, det samme. 

30 Lad din samvittighed være din vejviser, den vil altid tale til dig med retfærdighed, og du vil vide, 

om du lever i overensstemmelse med min lov, om du har gjort gerninger, der er værdige til at blive ofret til 

din Fader. Jeg elsker de rene, og hvis du ønsker at behage mig, så vær ren. 

31 Der vil komme en tid, hvor verden vil forurolige jer, den vil kræve kraftfulde gerninger fra jer, som 

taler om jeres store åndelige gaver, og hvis I ikke er rustet til det, vil mange fornægte Mig som Fader og 

sige, at de aldrig har hørt Mig, at de ikke har kendt Mig; men I ved, at Mit Ord længe har været jeres 

næring og trøst. 

32 Hvad har du bedt mig om, som jeg ikke har givet dig? Jeg har givet jer mange beviser på 

kærlighed for at styrke jeres tro. Salige er de sagtmodige og ydmyge, som forstår at acceptere livets 

prøvelser med overgivelse og uden fortvivlelse. 

33 Gennemdræt mit ord, føl det og sæt det i praksis, så din tro kan blive stærkere dag for dag. 

34 I dag åbner du dørene i dit hjerte og sind for lyset fra Min instruktion. Med hvilke gerninger vil I 

forherlige mig? I er alle tavse, ånden er tavs, og kroppen er tavs foran mig. I bøjer jeres nakke og ydmyger 

jer. Men jeg ønsker ikke, at mine børn skal ydmyge sig foran mig. Jeg ønsker, at de skal være værdige til 

at løfte deres ansigter og se mit, for jeg kommer ikke for at søge hverken tjenere eller slaver; jeg søger 

ikke skabninger, der føler sig som fredløse, udstødte. Jeg kommer til Mine børn, som Jeg elsker så højt, så 

at de, når de hører Min Faders stemme, kan løfte deres sjæle på vejen til deres åndelige udvikling opad. 

35 Men se, jeg kommer til Jakobs Hus og finder kun Frygt der, jeg håber at finde et Gæstebud, men 

der er kun Stilhed. Hvorfor, mit folk? Fordi din samvittighed bebrejder dig for dine overtrædelser og 

forhindrer dig i at føle glæde over mit komme. Årsagen er, at I ikke har elsket jer selv, at I ikke har 

arbejdet, som Jesus lærte jer. 

36 I har manglet det åndelige udstyr til at fornemme den smerte, der venter på jer, og derfor er det 

nødvendigt, at jeres Fader gør sig hørbar materielt og taler til jer på jeres sprog, så I kan vide, at krigens 

engel nærmer sig, at hans våben er meget stærke, og at fredens engel står over for ham og skriger. 

37 På vindens vinger nærmer pesten sig mere og mere, og i det åndelige rum svæver tusindvis af 

væsener, der dag for dag falder ned på hadets og uenighedens marker, og deres forstyrrelse formørker jeres 

sind og hjerter. 

38 Naturkræfterne er blevet sluppet løs og vækker videnskabsmændene fra deres drømme, men de 

fortsætter deres ødelæggende arbejde blandt menneskeheden, fordi de er stædige i deres selvoptagethed. 

Når du glemmer at bede, opfylder du ikke den opgave, som Faderen har betroet dig. 

39 I ved udmærket, at opgaven med at skabe fred har ligget på jeres ånd siden dengang, da jeg sagde 

til Jakob: "Se, jeg vil give dig en talrig efterkommere, som alle jordens nationer skal velsignes med." Det 

er derfor, at I er tavse over for mig. 

40 Vil I vente, indtil menneskenes love gør jer arveløse og tvinger jer til at lukke jeres læber, som jeg 

har trænet til at vidne om mig? 
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41 Vær ikke folk med ringe tro. Hvis jeg har valgt dig, er det fordi jeg ved, at du vil være i stand til at 

tjene mig og forstå, hvordan du skal gøre det. 

42 På denne dag fortæller jeg jer det: Hvis folkene ønsker fred, vil jeg gøre det muligt for dem at opnå 

den, alt efter deres kærlighed. Hvis de vil have mere krig, så lad dem få den; men gennem den skal min 

retfærdigheds scepter falde på jorden. 

43 Hvis menneskeheden skulle forfølge Mine nye disciple og forsøge at forhindre dem i at helbrede 

de syge og tale om Min Lære, vil de mærkeligste sygdomme sprede sig blandt mennesker. Videnskabsfolk 

vil blive syge, mange vil få lukkede øjne, andre vil blive forvirrede i deres tanker. 

44 Portene til det hinsides vil åbne sig, og legioner af forvirrede sjæle vil ødelægge hele regioner og 

gøre folk besatte. Så vil Mine ydmyge arbejdere stå frem og give beviser på deres viden, som mange vil 

blive troende, når de står over for videnskabens afmagt. Alle disse katastrofer er længe blevet annonceret 

til jer, men I er stadig døve og blinde. Du er utaknemmelig. 

45 Nogle gange er det nødvendigt, at jeg taler til jer på denne måde. Men forveksl ikke mit 

kærlighedsord med en pisk. Jeg elsker dig. Kom nærmere, så du kan mærke min varme. Nærm dig Mig, så 

du kan føle freden i Mit Rige. Det var jer, der søgte Mig på vej gennem "ørkenen", det var jer, der altid 

jagtede efter Mit løfte. 

46 Er du blevet træt af dette liv? Så hviler du et øjeblik i dette træs skygge. Fortæl mig dine sorger her 

og græd på mit bryst. Hvornår vil du være hos mig for evigt? Jeg ønsker allerede at se fred i alle sjæle. 

47 Lad "lærken" nu sprede sine vinger ud over hele universet, så du kan føle hendes fred og varme. 

48 Kvinder, det er jer, der med jeres bøn opretholder den lille fred, der findes på jorden, jer, der som 

trofaste vogtere af hjemmet sørger for, at det ikke mangler kærlighedens varme. Således forener I jer med 

Maria, jeres Moder, for at bryde den menneskelige stolthed. 

49 Mænd, jeg har gjort jer til herrer på denne jord for at repræsentere mig på den. Din ånd er som 

Faderens, og dit legeme som universet. Bedøm ikke din krops perfektion ud fra dens mål, men ud fra det 

vidunderlige liv, der findes i den, dens orden og dens harmoni. Men selv med den største perfektion er 

kroppen begrænset, og der kommer en tid, hvor den holder op med at vokse. Intelligensen og sansningerne 

fortsætter imidlertid med at udvikle sig, indtil døden stopper ham. Men al den visdom og erfaring, som han 

har erhvervet på jorden, forbliver indpræget i sjælen, som vokser og udvikler sig i al evighed. 

50 Gør dit hjem til et andet tempel, dine følelser til en anden tilbedelse af Gud. Hvis I ønsker at elske 

Mig, så elsk jeres hustruer og elsk jeres børn, for fra dette tempel vil der også komme store gerninger, 

tanker og eksempler. 

51 I er alle Elias' får i denne tid. Nogle lever i hans forhindring, andre er stadig fortabt. Lyset fra det 

sjette segl oplyser alle sjæle, der er inkarneret eller ikke længere er inkarneret på dette tidspunkt. Mens 

nogle på Jorden bruger denne lov til at fremme og frelse deres sjæle, bruger andre den til at trænge ind i 

videnskabens mysterier og opdage nye vidundere. Det er de profane og ulydige hænder, der stadig 

knækker frugten fra videnskabens træ for at forgifte menneskenes hjerter. I lever i den sjette tidsperiode, 

som menneskeheden vil tilbagelægge på jorden som en afspejling af den vej, den skal tilbagelægge i 

evigheden. 

52 Jeg fortæller jer i dette øjeblik i Elias' nærvær, at I lever i den sjette epoke, som menneskeheden vil 

gennemgå på jorden, som et symbol på en af de syv trappestiger, som jeres ånd vil stige op ad i livet efter 

døden. 

53 I den første epoke legemliggjorde Abel Mig på jorden, i den anden Noa, i den tredje Jakob, Moses 

i den fjerde, Jesus i den femte, i den sjette den nuværende Elias, og i den syvende vil Helligånden herske. 

54 Hvad har I gjort mod mine budbringere? Den første faldt under slaget fra sin egen bror, som 

misundelsen drev ham til det. Den anden blev fejlbedømt og hånet af mange vantro og afgudsdyrkere. 

55 Den tredje gav beviser på Min magt i sit liv og modtog til gengæld utaknemmelighed selv fra sine 

slægtninge. 

56 Den fjerde måtte bryde lovens tavler på grund af den ringe tro hos hans folk, som han elskede så 

højt. 

57 Den femte - selv om hans komme var bebudet - blev ikke forventet, fandt hverken tro eller 

kærlighed, og efter at have givet sit kærlighedsbudskab til verden modtog han fra menneskene den mest 

skændige død, som en profet eller budbringer nogensinde har lidt. 
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58 Den sjette er kommet i ånden på dette tidspunkt. Alligevel forfølges han af tvivlens, 

ligegyldighedens og latterliggørelsens pile. 

59 Når det Syvende Segl er løst, og det i stedet for en udsending er den Eviges Ånd selv, der oplyser 

folk - hvem vil så forsøge at såre eller dræbe mig? 

60 Jeg taler til jer på denne måde, så I i morgen ikke vil blive forvirret af teologer. 

61 Hvert segl har haft sin glans i sin tid og har efterladt sit lys i mine børns ånd. Således kunne Ordets 

stemme også høres på jorden i det sjette segl. 

62 Folk, bed til Maria, hun er den guddommelige ømhed, som blev gjort til kvinde i den anden æra - 

en renhed, som den materialiserede menneskehed ikke forstår, en jomfruelighed, som menneskers sind 

ikke kan forstå, og som kun kan føles af dem, hvis følelser er renset. 

63 Jeres Himmelske Moders kappe har givet verden skygge fra evighed og beskytter kærligt Mine 

børn, som er af hende. Maria blev som ånd ikke født i verden; hendes moderlige essens har altid været en 

del af Mig. 

64 Hun er ægtefælle til min renhed, til min hellighed. Hun er Min datter, da hun blev kvinde, og Min 

Moder, da hun modtog det "inkarnerede Ord". 

65 Mesteren siger til dig: I har været meget optaget af jer selv, og derfor har I glemt andre. Det er 

nødvendigt at forlade jeres ligegyldighed over for andres smerte og behov og at frigøre jer fra jeres 

egoisme. 

66 Hvis smerte dukker op på din vej, så vær klar til at acceptere den. Når du ser, at retssagen er meget 

nær, så bed som Jesus gjorde i haven på tærsklen til sin død, og sig som han sagde: "Min Fader, hvis det er 

muligt, så fjern dette bæger fra mig, men din vilje skal ske og ikke min." - Vågn op, mine børn, for hvis I 

forbereder jer, vil jeg i mange tilfælde fjerne lidelsens bæger fra jeres læber. Men hvis det skulle blive 

nødvendigt for dig at drikke det, vil jeg give dig - på grundlag af din overgivelse og underkastelse til Guds 

vilje - styrke til at holde ud. 

67 Glem ikke, at smerte renser, og at hvis den bæres med kærlighed og åndelig ophøjethed, vasker 

den ikke kun ens egne pletter væk, men også andres. 

68 Overlad din smerte til mig, og den vil ikke være ufrugtbar. Hvor meget unødig smerte har der ikke 

været blandt menneskeheden! Men de, der har været i stand til at lide og bære deres kors til slutningen af 

deres bod, har nået højden af bjerget, da de troede, at de ville falde for altid. 

69 Verden har ikke fået den fred, som den burde få i prøvelserne gennem jeres bønner og fortjenester. 

For når I er udsat for disse prøvelser, tænker I kun på jer selv, har ondt af jer selv og gør oprør, i stedet for 

at bede til Faderen og sige til ham: Hvis en eneste af mine naboer får et atom af fred gennem det bitre 

bæger, jeg drikker - med hvilken tilfredshed vil jeg drikke det til sidste dråbe! Og Mesteren siger til dig: 

Den, der beder og føler på denne måde, vil opnå, at hans kærlighed vil være i stand til at gøre godt for 

mange af hans medmennesker. 

70 Folk, der hersker nu en tilsyneladende fred i folkene, men I må ikke forkynde, at freden er 

kommet. Luk dine læber. Sand fred kan ikke opstå på et fundament af frygt eller materielle 

bekvemmeligheder. Fred skal udspringe af kærlighed, af broderskab. 

71 Folk bygger i øjeblikket på sand og ikke på klipper, og når bølgerne igen skummer op og rammer 

disse vægge, vil bygningen styrte sammen. 

72 Jeg har tilbudt folk min fred gennem deres samvittighed og sagt til dem: "Her er jeg, men de har 

ikke villet lytte til mig. Til tider opfører de sig som små børn og som fjolser. Jeg siger jer, at de opfører sig 

som børn, fordi de i deres handlinger ikke afslører det lys, som ånden har fået i løbet af en lang 

udviklingsperiode. Selv om de lever i den tredje tidsalder, er de endnu ikke blevet klar over, hvad fred 

betyder. Deres ånd er træg, og endnu mere er det deres hjerte, der ikke føler, hvad sand barmhjertighed er, 

og som ikke har slået i kærlighed til menneskeheden. Men en endnu mere bitter smerte end malurt vil 

gribe dem, hvorved de vil vågne op og blive mere følsomme. Det er ikke mig, der skal give dette bæger til 

menneskene, for i mig kan bitterhed ikke eksistere. 

73 Al den smerte, som mennesker har forårsaget, vil blive samlet i et enkelt bæger, som vil blive 

drukket af dem, der har forårsaget den. Og de, der aldrig har været rystet over for smerte, vil nu skælve i 

deres ånd og i deres krop. 

74 Den time nærmer sig, hvor I vil se folk blive rystet af mærkelige og overraskende begivenheder. 

Du vil lære om mennesker, som har været store i verden, og som forlader deres folk og nationer for at søge 
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fred med deres samvittighed i ødemarken, i ensomhed. Andre, som har været kendt for deres had og deres 

ønske om magt, vil overraske verden, fordi deres munde pludselig vil tale ord af kærlighed og fred. 

Årsagen er, at mit lys vil omslutte dem, og min ånd vil tale gennem deres læber. 

75 Er du forberedt på disse begivenheder, på at finde den rigtige løsning og forklaring på 

spørgsmålene og på at bringe lys til folkets forvirrede eller forvirrede sind? 

76 I lang tid har jeg trænet jer, og alligevel kan I ikke blive fredens soldater. Se på nationerne, hvor 

lidt tid de har til at forberede sig på krig, og hvordan de ryster selv jordens indre. Se, hvordan deres hadets 

kræfter gør deres indflydelse mærkbar til de fjerneste steder, mens I ikke er i stand til at få dem til at føle 

Min fred. 

77 Er had stærkere end kærlighed? Er mørket stærkere end lyset? Har det onde en større effekt end det 

gode? - Nej, mine børn. 

78 Jeg irettesætter jer ikke, jeg vækker jer blot kærligt til live for at fortælle jer, at det ikke er svært at 

arbejde i Jesu vingård, og at I bør holde ud i jeres forbedring. Hvis I i et øjeblik bærer beslutningen om at 

forny jer selv i jer, glæder jeres ånd sig og føler sig tættere på sin Fader. Men fristelser ligger på lur for 

dine skridt og bringer dig ned. 

79 Rejs jer op til det gode, bliv klar over, at I lever i en tid, der er forskellig fra den første og anden, 

hvor de materielle og åndelige elementer er i bevægelse overalt. Det er en kamp, som kun er synlig for 

dem, der er åndeligt forberedte, og usynlig for dem, der ikke er det. I denne hvirvelvind bevæger millioner 

af mennesker og åndelige væsener sig, nogle tænder lys, andre søger det, nogle spreder mørke, andre 

flygter fra det. 

80 Ve den, der bliver svag i sin søgen efter Lyset i denne tid! Millioner af usynlige øjne holder øje 

med dig for at få dig ned med nakken. Jeg ønsker, at I skal være den gode sæd, der erobrer de marker, hvor 

ukrudtet har vokset. Som et hav, der går over sine bredder, skubber ondskaben frem og forvirrer det ene 

hjerte efter det andet, dens urene vand oversvømmer hjemmene, børnenes hjerte, ungdommens sind og 

kvindens reneste følelser. Jeres ædleste institutioner er degraderet, og det samme gælder de helligste. I 

mellemtiden, hvad laver du? Er du også blandt de blinde, der ikke mærker noget? Indkapsler I jer selv i 

jeres egoisme for at søge lidt fred i jeres hjerte? Lukker I jer inde bag jeres soveværelses fire vægge for at 

undgå, at krigens brøl og menneskenes klagesang når frem til jer? 

81 I skal ikke sige, at Mesteren ikke har talt profetisk til jer, når I nu ser den tid komme, som jeg 

annoncerer for jer. Men før der bliver fred mellem mennesker, skal ilden brænde ukrudtet op på hele 

jordens overflade, vandfloderne skal vaske den ren, og sneen skal rense den. 

82 Vågn op, disciple, vær forberedt, for at I ikke skal blive overrasket, for I vil blive bekæmpet med 

ord, med gerninger og med bøger. Våben og bagvaskelse er ved at blive forberedt mod jer. Du vil også 

være vidne til en kamp mellem ideologier, doktriner og teorier. Teologerne vil forsøge at udforske mere, 

end de har gjort hidtil. Filosofferne vil bringe nye ideer ind i verden. Forskerne vil proklamere deres viden 

som den eneste sandhed. Religionernes fanatikere vil optræde som partier og støde sammen. 

83 Det vil være den tid, som I skal være rustet til, for jeres stemme vil være den eneste, der vil blive 

hørt som rolig og bevidst. 

84 Kan du nu se, hvor meget jeg bebrejder dig? Kan du nu se, hvor lille du er, og hvor mange fejl og 

mangler du stadig har? Alligevel vil du tjene Mig, og dit offer vil være behageligt og velduftende for Min 

Guddommelighed. 

85 Tabernaklet, Pagtens Ark og Loven er i dit hjerte. For jer ydmyge vil jeg afsløre det, som de lærde 

ikke kan forstå. 

86 Folk, i denne tid vender I tilbage til Faderens hus som den fortabte søn. Jeg undfangede dig og 

sagde til dig: Du er den førstefødte, men i dit fravær spredte de andre brødre og søstre sig. Jeg blev alene 

og græd i min ensomhed. Nu er I vendt tilbage, og jeg siger til jer: Sæt jer til mit bord, der er brød, frugt 

og vin. I det næste rum er redskaberne. I græd derefter over jeres utaknemmelighed og ulydighed, da I 

indså, at I var pariaer blandt de andre folk, som ikke fik det samme som I fik. I bad om at få jeres åndelige 

gaver tilbage, og jeres rigdom er blevet givet tilbage til jer. 

87 Jeg har fået jer til at indse, at I bærer et stort ansvar for uenigheden i menneskeheden. Derefter 

betroede jeg jer et kærlighedens sværd, så I med det kan undertrykke dem, der forårsager 

broderskabskrige, og bringe dem ind i mit nærvær. 
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88 Jeres mission er at skabe fred, broderskab og spiritualisering. Jeg bebrejder ikke dit hjerte dets 

nuværende gerninger, men minder dit sind om dets fortid, og lad det forstå den sublime mission, der venter 

det i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 142  
1 Min kærlighed kommer ned over jer for at kræve af jer, at I opfylder de bud, som jeg har lært jer i 

løbet af jeres eksistens. Jeg ser, at du er fuld af nåde, salvet og forberedt til at fuldføre din mission, og jeg 

ønsker at høste frugterne af den sæd, jeg har givet dig. Jeg vil glæde mig over jeres ydmyghed og velvilje. 

Når jeg har tilbudt jer, at verden vil blive fuld af nåde og velsignelser gennem jeres forbøn, er det fordi jeg 

har givet jer autoritet til at se jeres gode gerninger blive mangedoblet ud over denne jord. Gennem din 

forbøn vil nødlidende sjæle få lys gennem din forbøn. For sandelig siger jeg jer, at ikke alene gennemgår 

denne verden en periode med vanskeligheder og prøvelser for at rense den, men der er også forsoning og 

smerte i andre områder. 

2 Gør dig min undervisning til din egen, føl mit ord; det er mildt og kærligt, men også strengt. I skal 

forstå det og forstå det! Lad ikke dette frø blive båret bort af vinden uden at slå rod i dit hjerte, for i 

morgen vil du savne det. Hvad venter du på for at justere dit liv i praksis af Mine Love? Vent ikke på, at I 

skal blive ramt af prøvelser, for det ville være meget trist for jer. Gør det af kærlighed og overbevisning og 

opfyld det bud, der siger: "Elsker hinanden". 

3 Brug denne tid, hvor jeg taler til dig med den største klarhed, og tillad mig at vejlede dig. Husk, at 

din fremtid vil være fredelig, hvis du adlyder min lov. 

4 Vend jer ind i jer selv, undersøg jer selv i jeres samvittigheders lys, og I vil se, at jeg taler til jer 

med retfærdighed, at jeg ikke spreder rædsel, men at jeg advarer jer om at leve med årvågenhed. 

5 Mit ord er næring for ånden. Jeg har altid talt til jer. I den nuværende tid har jeg efterladt dette 

budskab til menneskeheden, idet jeg tjener mig selv gennem jer. Jeg våger over verden, mens den sover. 

Jeg har vist mig for jer, og ligesom jeg i den anden æra, dage efter min opstandelse, svævede jeg op foran 

mine disciple, og de så mig gå bort i ånden, kommer jeg nu til jer fuld af herlighed for at dømme alle 

væsener. 

6 I dag spreder mit lys sig over hele menneskeheden. Fra nationer og provinser vil dine 

medmennesker komme til dette land for at søge efter Mit Ord, når de har kendskab til denne lære. Til den 

tid vil jeg ikke længere manifestere mig gennem det menneskelige sind, som jeg gør i dag, og I, de 

troende, vil vænne jer til at løfte jeres ånd for at have fællesskab med mig, og I vil vise mit trykte ord til 

alle og vidne om det, I har modtaget i min lære. Du skal fortælle dem, at jeg ikke blev menneske, men at 

jeg kom i ånd, og at jeg i denne form er blevet iblandt jer i al evighed. 

7 I dag, hvor I mindes min lidelse, fortæller jeg jer, at jeg er gået til Golgata endnu en gang, at min 

lidelse fornyes hvert øjeblik, at krig, synd og materialisme udgør et kors af krænkelse for jeres Gud. I, som 

har forstået mit ord, skal forene jer med mig i en stor kamp mod synden. De åndelige hærskarer har indledt 

deres kamp, I skal slutte jer til dem. 

8 Besøgene vil ryste verden. De gode nyheder vil nå ud til alle, og de vil vide, at jeg er kommet for 

at efterlade et andet testamente og for at dømme deres gerninger. 

9 Jeg ønsker ikke, at I, Mine lyttere, senere skal fælde tårer, fordi I ikke forstod Min guddommelige 

manifestation. Bed, og i din bøn vil du modtage lyset til at gennemskue denne nye åbenbaring, som jeg 

giver dig på dette tidspunkt. 

10 Jeg giver dig fredens gave. Hvis du er forberedt, vil du sprede den med dine tanker og værker. De 

dyrebare tider, hvor I mødes for at løfte jeres ånd og opholde jer i de åndelige regioner, hvorfra I 

kommunikerer med mig, vil ikke vende tilbage. I vil heller ikke høre mit ord gennem menneskelig 

formidling efter den tid, som jeg har angivet. 

11 Se og bed, og du vil se mit ord gå i opfyldelse. 

12 Jeg giver dig en ny lektion. Hver enkelt skal forberede dig til at udføre din opgave. I begynder at 

forstå, at I ikke er kommet til jorden blot for at bevare jeres kropslige skikkelse, for at samle rigdom eller 

for at vinde hæder. Du lider ingen modgang på livets vej. Hvis I har troet, at I er fattige, er det fordi I ikke 

har forsøgt at indse, hvad I bærer i jeres ånd. Er det nødvendigt for dig at miste alt, hvad du har, for at du 

kan lære at sætte pris på det, du har? Nej, mine børn, det er bedre, at I i dag, når I stadig har jeres gaver, 

har kendskab til dem, så I kan bruge dem til gavn for jeres ånd. 

13 Hvis min lære virker fremmed for jer, siger jeg jer, at det er jer, der er de fremmede, for både jeg 

og min lov er uforanderlige og evige. Hver gang jeg kommer til dig, finder jeg dig mere fjern, mere plettet 
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og derfor længere væk fra den rette vej. Synes du, at den form, i hvilken jeg nu giver mig til kende for dig, 

er ny for dig? Det er ikke nyt. Ønsker du, at Min stemme skal kunne høres i uendeligheden uden 

menneskers mellemkomst? Denne form ville heller ikke være ny. Allerede i den første æra lod jeg min 

stemme blive hørt af det folk, der var samlet ved foden af Sinaibjerget. Men hvad skete der med dette folk, 

da de hørte deres Faders stemme på denne måde? Deres ører, deres hjerter og deres sind var ikke i stand til 

at modtage denne kraftudfoldelse i en sådan grad, at de måtte holde sig for ørerne for ikke at høre, og de 

bad Moses om at mægle med Jehova, så han kunne holde op med at tale, for hans stemme var som torden. 

Min stemme steg da ned fra Min Ånd til jeres materie, mens jeg nu forbereder jer til at stige op til det sted, 

hvor Min Faders kærlighed venter jer, og I hører mig fra ånd til ånd. 

14 Selv om jeg til enhver tid har åbenbaret mig selv med fuld klarhed, har mennesket tvivlet på grund 

af sin materialisme. Selv der på Sinai, ved de sublime beviser og manifestationer, som Herren gav folket, 

tvivlede disse hjerter, vaklede og var parate til at vende Faderen ryggen ved hvert skridt. Ved hver eneste 

af folkets modløshed blev Herrens barmhjertighed vist, og til sidst skinnede kun hans sandhed frem. 

15 Når jeg taler til jer om Min manifestation som menneske, må jeg fortælle jer, at verden sov og var 

ude af stand til at genkende Mig, selv om det blev annonceret længe i forvejen. Fra det øjeblik Jesus 

åbnede sine øjne i denne verden, til det øjeblik han lukkede dem hængende på korset, blev mit hjerte såret 

af menneskers tvivl på hele hans livsrejse. 

16 De tvivlede på Jesu guddommelighed, fordi de dømte ham ud fra hans ydmyghed, ud fra hans 

sparsomme tøj og manglen på materiel magt og jordens skatte. Og selv i dødens kamp borede disse 

menneskers tvivl sig ind i Jesu hjerte, som om hvert af deres spørgsmål var et spyd: "Hvordan er det 

muligt, at hans krop bløder, hvis han er Gud?" 

"Hvordan er det muligt, at Guds søn skulle dø?" 

17 Der er gået to tusind år, før nogle har forstået disse lektioner, og der skal gå mange flere år, før alle 

kan forstå dem. 

18 Hvis nogen i dag siger, at jeg er kommet overraskende, er det ikke sandt, for jeg har bebudet min 

tilbagevenden til jer og forudsagt de tegn, jeg ville give jer. Men hvis du sov, da jeg gav dig tegnene, 

hvordan kunne du så have bemærket dem? 

19 Ligesom Min Tilstedeværelse i den Anden Tidsalder ikke var af samme art som i den Første 

Tidsalder, er Min Åbenbaring også anderledes i denne Tidsalder, selv om det altid er den samme Lære. Jeg 

har altid annonceret mit komme århundreder i forvejen for at finde jer forberedt, for ikke at finde jeres hus 

i uorden og for at gøre jer til skamme med mit besøg. Jeg ønskede, at I skulle have alting klar ved Mit 

komme, så I kunne sige til Mig, når I bankede på jeres dør, ligesom jomfruerne i Min lignelse: "Kom ind, 

Mester, vær velkommen i dit hjem." Men det har været jeres tvivl, der har modtaget mig - tvivl om formen 

af mine åbenbaringer og min forkyndelse, tvivl om de mirakler, jeg giver jer, som I tilskriver onde kræfter, 

tvivl om mine nye tjeneres fattigdom og ydmyghed og de steder, hvor jeg åbenbarer mig selv. Men jeg 

ved, at efter afslutningen af min manifestation vil troen og forståelsen af den komme, ligesom det skete i 

tidligere tider, på trods af jeres kulde, jeres tvivl og jeres materialisme. 

20 Jeg kommer til jer, fordi jeg elsker jer, fordi jeg vidste, at jeg i tiden for min nye manifestation 

ville finde jer som en flok uden hyrde, som syge uden læge og som elever uden lærer. Jeg kommer for at 

forberede et vist antal mennesker til at så den gode sæd på de nye marker; for I er gået ind i en ny 

tidsalder, spiritualiseringens tidsalder. 

21 Fra nu og indtil 1950 skal I bruge mit ord, som strømmer ud fra himlen som et vandfald over jeres 

hjerter. Opbevar det, så I efter min afrejse kan give det videre i overflod. Styrk jer selv i min lære, så jeres 

sjæl ikke vakler. Husk på, at nogle vil blive stillet for retten for denne lære. I vil begrænse jer til at sige 

det, jeg har lært jer, med fuldstændig sandhed. Efter 1950 vil din hukommelse blive klar, og du vil huske 

min undervisning, men du vil også modtage ny og ukendt undervisning gennem åbenbaring. 

22 I dette øjeblik er der nogen, der siger til mig fra bunden af sit hjerte: "Herre, hvorfor udfører du 

ikke de mirakler på min livsvej, som du gjorde i de dage, da jeg begyndte at følge dig, når jeg nu er mere 

forberedt og har mere tro?" - Årsagen er, at du ikke har forstået at observere. Selv i dag gør jeg ikke de 

mirakler, som jeg gjorde i den første tid. Den tid var den tid, hvor du vågnede op til åndens liv. Det var en 

tid med beviser og materielle mirakler. I dag er en tid med åndelige mirakler. Hvordan kunne det være 

muligt, at din ånd altid ville forblive på samme niveau, og at jeg ville gentage den samme lektion for dig? 
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23 Da du kom ind i mit nærvær for at høre mit ord, gjorde jeg overraskende mirakler for at genoplive 

din tro. Hvorfor spørger I i dag, når I allerede har dette lys, om det, der kun er passende for de svage? Nu 

er det jeres tur til at gøre mod jeres medmennesker, hvad jeg har gjort mod jer. 

24 I dag lærer jeg jer min lov og siger jer: Min fred være med jer og renhed i jeres tanker, så I kan 

være opmærksomme på, hvad "Ordet" siger til jer i dag. Fred bringer jeg til dem, der gør forsoning på 

jorden, med kærlighed til nogle, med smerte til andre. Jeg afdækker for dine øjne de sjælepletter, som dit 

hjerte ikke kender, så du tålmodigt kan vaske dem væk. Jeg får dig også til at føle det store ansvar, du har 

påtaget dig over for Mit værk. 

25 I ydmyge og enkle, men ivrige hænder har jeg lagt mit værk i den tredje æra, for at I kan ære og 

forherlige det gennem jeres værker. 

26 Jeg giver jer mit ord i disse huses intimitet, som jeg kalder "forsamlingssteder" og ikke "templer", 

så de ikke forveksles med dem, hvor der findes ceremonier og ritualer. I ved, at jeg gennem denne min 

undervisning bygger den levende Guds sande tempel i jeres hjerte. Hver forsamling af dem, der samles på 

forsamlingsstederne, vil stige åndeligt i takt med deres kærlighed, lydighed og gode vilje til at følge mine 

instruktioner. 

27 Det er Min vilje, at I alle arbejder for Mit arbejdes majestæt, for der nærmer sig tider af stor 

betydning for jeres ånd. Det er dem, hvor Mit lys, som er blevet til stemme og tanke, trænger ind i jeres 

ånd fra uendeligheden i den højeste forbindelse, I kan opnå. Du kan ikke sige, at Herrens Ånd på dette 

tidspunkt er trængt ind i hjernen på stemmebæreren, for et menneske er ikke i stand til at rumme det, der er 

den Højeste Potens. Det har været en stråle af guddommeligt lys, der er faldet ned på sindet hos den, der er 

bestemt til at videregive Min lære. På denne måde strømmer sandheden over disse uvidende læber, og 

dette vil være begyndelsen til ødelæggelsen af afgudsdyrkelse og religiøs fanatisme. 

28 Disse mennesker besidder den ypperste nåde at tjene som sæde eller base for den guddommelige 

stråle, og deres hjerner og læber som overbringere af ordet, og alligevel skal de fortsætte med at være 

simple mennesker som alle andre. 

29 I morgen vil disse mødesteder blive mangedoblet, og folkemængderne vil blive forenet i dem for at 

høre Herrens forkyndelse fra ånd til ånd til sine tjenere, uden at nogen forsøger at skelne dem, der tjener 

Herren som redskaber. Jeg ønsker enkelhed i alle dine værker. Jeg kan lide dem, der er ydmyge af hjertet. 

Husk, at jeg blev født i en stald blandt hyrder, for blandt dem fandt jeg renheden til at føle mig og til at tro 

på mig. Ingen af jer har endnu haft en krybbe som vugge, men det skulle ske med jeres konge for at give 

jer et eksempel på ydmyghed. 

30 Hvorfor kommer jeg igen til menneskene, efter at jeg har givet dem disse lektioner om det evige 

liv? Fordi mennesker har lavet ritualer ud af hvert af mine eksempler på undervisning. Mærk Mig, og prøv 

ikke at præsentere Mig i denne eller hin form, for enhver af dem vil føre dig væk fra sandheden. Prøv ikke 

at forestille dig Mig som den Evige Fader som en gammel mand, som den du maler, for hverken tid eller 

kamp efterlader spor i Skaberens sind, da Jeg er over tiden og ikke underlagt den, som du er. 

31 Mit ord vil igen være ubehageligt for folk som i tidligere tider, men jeg vil fortælle dem 

sandheden. Uden at afsløre nogen, kaldte jeg hykleren en hykler, ægteskabsbryderen en ægteskabsbryder 

og ondskaben en ondskabsfuld mand. Sandheden er blevet fordrejet, og det var nødvendigt at få den til at 

skinne igen, ligesom sandheden nu er blevet skjult, og derfor må den komme frem for menneskers øjne 

igen. Hvad er det, jeg lærer dig på dette tidspunkt? - At velsigne alt og alle med hjerte og ånd, for den, der 

velsigner på denne måde, ligner sin Fader, når han giver sin varme til alle. Derfor siger jeg jer: Lær at 

velsigne med ånden, med tanken, med hjertet, og jeres fred, jeres styrke og jeres hjertevarme vil nå frem til 

den, som I sender den til, uanset hvor langt væk I tror, I er fra ham. Hvad ville der ske, hvis alle 

mennesker velsignede hinanden, selv om de ikke kendte hinanden og aldrig havde set hinanden? At 

fuldkommen fred ville herske på jorden, at krig ville være utænkelig. For at dette mirakel kan blive en 

realitet, må I rette jeres sind opad gennem udholdenhed i dyd. Tror du, at det er umuligt? 

32 Hvor mange omvendte syndere har ikke nået den grad, som I kalder hellighed! De var oprindeligt 

ikke bedre end dig, men du har endnu ikke nået denne grad af perfektion. Du begynder at elske, 

intuitionens gave begynder at bære frugt, og du har allerede inspiration, for når jeg rører dig, reagerer du. 

Det er ikke alle døre, der reagerer på mit banke på, men de døre, der åbnes, tillader mit lys at komme til 
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jer. Det er ikke umuligt at forvandle synderen. Husk nogle navne fra den anden æra: Magdalene, Paulus, 

Augustin, Frans af Assisi. Hvorfor skal du kun huske dem fra den første æra? 

33 De, som jeg nævner, kendte synden og endog lidenskabernes mudder, men nu lyser de som 

lysende lys i himlen, og som oplysere af mennesker sender de deres lys til jer. 

34 Kun jeg kan afsløre det ukendte for dig. Derfor kan jeg fortælle jer, at mennesker i dag forgæves 

forsøger at kende Jesu ungdom på jorden. De forsker og forestiller sig noget, men de kender kun Min 

barndom og tiden for Min forkyndelse. Til jer siger jeg: Jesus lærte intet af mennesker, før han drog ud for 

at forkynde himmeriges rige. Hvad havde han at lære af dem, som allerede i hans barndom forvirrede 

lovens lærere? Den tid, som menneskene ikke ved noget om, var kun en tid, hvor man ventede. 

35 Hvis du lærer fra mig med kærlighed i dit hjerte, er det umuligt for dig at tage fejl. 

36 Det er sådan, jeg forbereder dig. I dag kommer nogle, og gennem dem kommer andre, og gennem 

dem kommer andre, og gennem dem kommer andre igen. Hver dag og hver generation vil føle Mig tættere 

på, for deres åndeliggørelse vil være større. 

37 Gør barmhjertighed dagligt, det vil være den bedste ophøjelse til Mig. Giv, hjælp, trøst, det vil 

være den bedste daglige bøn, for så vil du tale til Faderen med gerninger og ikke med ord, som - selv om 

de allerede er i deres form - er tomme i deres kerne. 

38 Bed til mig med dine tanker. Du har ikke brug for et bestemt sted at gøre det, og din kropsholdning 

er ligegyldig. Løft dine tanker i fred op til himlens højder og vent derefter på Min inspiration. 

39 Hvad jeg vil sige jer på den dag, ved ikke engang profeterne. Jeg alene kan afsløre det for dig i 

mine høje råd. Frygt ikke for ikke at kende jeres Faders fortrolige råd. Vær glad i visheden om, at jeg som 

Mester altid vil afsløre nye lektioner for jer. Hvordan kan du tro, at jeg ønsker at skjule noget for dig, kun 

med den hensigt at du ikke ved det? Jeg elsker jer, og i Min Faders hjerte kan der ikke eksistere nogen 

selviskhed. Når jeg nærmer mig jer, er det for at oplyse jeres ånd, så den kan forstå og elske mig. 

40 Jeg er kommet til jer i ånd, men ikke alle har troet på mig, ikke alle har følt mig. Mange har 

fornægtet mig, og andre vil fornægte mig endnu mere. Hvis jeg skulle åbenbare mig selv for dem, der 

benægter mig i tusind forskellige former, ville de ikke genkende mig i nogen af dem, for den form, de har 

forestillet sig mig i, holder dem fast i deres vildfarelse. 

41 Jeg gemte mig aldrig bag en maske, da jeg viste mig selv for verden; men jeg begrænsede mig selv 

i min magt for at blive set, hørt og forstået af folk. 

42 Hvorfor gør du ikke fremskridt på din åndelige udviklingsvej? Skal jeg vise mig efter jeres 

tilbageståenhed? Hvis I var forberedt, og jeg manifesterede mig i en sten for at tale til jer gennem den, 

ville I kunne genkende mig selv i den form. De, der kender min essens, kan mærke mig overalt. De 

derimod, som har dannet sig et falsk billede af Min Guddommelighed, ville ikke være i stand til at 

genkende Mig og ville endda fornægte Mig, selv om de skulle se Mig i al Min herlighed. 

43 Hvad er der mærkeligt ved, at jeg giver mig selv til kende gennem et menneskes sindets organ? Jeg 

skjuler ikke mig selv, jeg er til stede. Den, der ønsker beviser på dette, bør rense sit hjerte og sit sind, så vil 

han se sandheden med sine åndelige øjne. 

44 Ingen andre end mennesket kan afspejle det guddommelige sind. Menneskets sind er spejlet af den 

guddommelige fornuft. Hans hjerte er den kilde, hvori jeg bevarer kærligheden. Hans samvittighed er lys 

fra Min Ånd. Hvis du tvivler på, at du har så store gaver, og du føler dig ikke værdig til dem, er det ikke 

din Faders skyld, men din egen, fordi du endnu ikke har forstået den uendelige kærlighed, jeg har til dig. 

Se, at jeres pletter ikke har været en hindring for at åbenbare mig blandt jer i denne form. Men hvis 

videnskabsmændene i morgen dømmer disse manifestationer som værende dårlige, vil det ikke være mig, 

de vil dømme, men dem selv. 

45 Jeg skabte mennesket med en sådan perfektion, at når det ser på sig selv, kan det se en afspejling 

af, hvad hans Fader er. Men mennesket vidste ikke, hvordan man ser på sig selv, eller hvordan man 

trænger ind i sig selv; derfor kunne det ikke genkende Mig. 

46 I de forskellige tidsaldre har jeg givet mig selv til kende for mennesker på uventede måder. Hvem 

ville have fortalt jer, at den lovede Messias, Guds søn, ikke engang ville få et ydmygt hjem at blive født i i 

den anden æra? Hvem ville have fortalt dig, at Maria, tømrerens kone, ville blive Jesu mor? 

47 Lige fra begyndelsen af mine første skridt på jorden gav jeg tegn på min magt, og alligevel blev 

jeg ikke engang mistænkt af mange. 
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48 Jeg er ikke kommet denne gang for at overraske jer. Hvis I havde forberedt jer ved at give løftet 

om Mit genkomst videre fra forældre til børn, fra generation til generation, ville jeg have fundet jer i 

forventning om Mit komme; men ingen ventede Mig. Nogle af jer havde glemt disse profetier, andre 

kendte dem ikke, fordi de blev holdt hemmelige. Hvor få søgte på himmelen og fulgte verdens 

begivenheder i jagten på de tegn, der kunne annoncere tiden for Mit komme. 

49 Ikke desto mindre føler de, som har ventet på Min genkomst som Trøsterånden, at tiden er 

kommet, og at Kristus er kommet åndeligt til menneskeheden. Andre har hørt rygterne om mit komme, 

men har ikke troet. 

50 Jesus sagde til sine disciple: "Jeg vil kun være fraværende fra jer i en tid. Jeg vil komme igen." 

Derefter blev det åbenbaret for dem, at Mesteren ville komme til jorden "på en sky", omgivet af engle, og 

sende lysstråler til jorden. 

51 Se, her er jeg "på skyen" omgivet af engle, som er de åndelige væsener, der har givet sig til kende 

for jer som budbringere af min guddommelighed og som jeres gode rådgivere. Lysets stråler er Mit Ord, 

som bringer jer Mine åbenbaringer, og som oversvømmer ethvert sind med visdom. 

52 Salige er de, der har troet uden at se, for det er dem, der føler mit nærvær. 

53 Pas på, for dette er den tid, hvor fristelsen utrætteligt kæmper for at besejre dig. Den fornemmer, at 

den nærmer sig den tid, hvor den vil blive bundet. Hun har tusindvis af skyldepunkter for at adskille dig 

fra mig. Men du må bede og våge, så du får åbenbaret vejen til at undgå ethvert bagholdsangreb. Jeg har 

lært jer at kende den sande smag af den guddommelige frugt, som er meningen med Mit Arbejde. Jeg har 

lært jer dydighedens vej og opfyldelsen af jeres åndelige og menneskelige pligter. Dette er vejen. Hvordan 

kan du gå på afveje? 

54 Fly ikke fra prøvelserne, men lær at se dem i øjnene. Det er ikke nok at lukke døren for at være 

sikker. Når døren er lukket, vil der komme fare ind. Lad dig ikke friste af de lavere lidenskaber. 

55 Forbered jer, for I vil blive mødt af teorier, der er under udarbejdelse. Vær på vagt, for falske 

profeter vil dukke op. Du må ikke sove i den tro, at du har vundet kampen uden at have bestået den første 

prøve. 

56 Frygt ikke kampen, se efter, og du skal sejre. Ånden er usårlig, alle andre våben er skrøbelige. 

Kæmp derfor med ånden, lad dine øjne altid se klart, og din modstander vil være i din nåde, for vreden vil 

gøre ham blind, fordi han ikke kender til åndeliggørelse. 

57 Jeg vil ikke have præster eller spiritualismens præster. Jeg ønsker blot apostle. Jeg ønsker ikke, at I 

skal fortælle verden, at I vil være herrer. Nej, vær mine gode disciple, og gennem jeres formidling vil jeg 

give jer store lærdomme. 

58 Hvis I forbereder jer, vil denne kamptid i stedet for smerte blive en hviletid, for i den vil I opleve 

tegn og undere. 

59 Mit ord har lydt i himlen, og dets ekko er blevet hørt på jeres jord. 

60 Jeg modtager jer på denne nådens dag. I er Jesu disciple, I er altid de små i lyset af Min Lærings 

storhed. Jeg tænder lyset i din lampe og fjerner de torne, som du selv har dyrket, så dine fødder bløder. 

Modtag den helbredende balsam, der helbreder alle sår, og derved kan du holde op med at lide. 

61 Lyt til Mig og udforsk derefter Mit Ord, som Jeg giver jer i al enkelhed, men som har en dyb 

mening. I det vil I finde Min instruktion, som er fuld af kærlighed og retfærdighed. 

62 Jeg gav mig selv til jer, da jeg sendte jer min guddommelige udstråling. Jeg har åbenbaret Min 

Trøstende Ånd for jer, men I har endnu ikke været i stand til at forstå betydningen af denne manifestation, 

og ved at gøre det har I forhindret den i at blive endnu tydeligere; for når I dømmer jeres brødre og søstre 

dårligt, skaber I splittelse og hindrer eller lukker den transmissionskanal, gennem hvilken I modtager Mine 

budskaber. Da der hverken er enhed eller kærlighed blandt mit folk, har I fjernet jer fra nådens kilde. For I 

kan ikke forsikre mig om, at I elsker mig, hvis I ikke gør det over for jeres medmennesker. 

63 Mine love er retfærdige, og ulydighed mod én af dem er nok til at verden mister sin fred. Mine 

love er større og meget mere følsomme, end du har antaget. Derfor har de værker, som mennesker har 

udført siden menneskehedens begyndelse, stadig en virkning og spreder sig som en malstrøm, der når frem 

til dig. 

64 Nationerne er ikke andet end afgrænsninger, der er lavet af mennesker. Nationerne, religionerne, 

de store og små grupper står uden for mine love, fordi de ikke anerkender hinanden, de dømmer de 
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fremmede handlinger, som de ikke har ret til at dømme. Hver af dem har meget at forbedre i sig selv, lige 

så meget eller mere end det, de finder forkert hos deres naboer. 

65 Folk taler om love, men de bærer dem ikke i deres hjerter, de føler dem ikke og følger dem ikke. 

Åndens opvågningstid er kommet for ånden. Jeg er ved at pudse de hjerter, der er som sten, for de skinner 

ikke som de burde - nemlig som juveler, der er elsket af deres Skaber. Hvor få er de af virkelig værdi, men 

min tålmodighed er umådelig. Jeg er Mesteren, der evigt underviser, polerer og fuldender din sjæl. 

66 Tag ikke mennesket som dit forbillede for fuldkommenhed, men søg Faderen som dit forbillede, 

uden at blive fortvivlet, når du oplever en af dine brødre begå en dårlig gerning. Lad ikke jeres tro blive 

svag, for I vil alle på et eller andet tidspunkt falde på den lange forsoningsrejse, og I vil rejse jer igen; 

nogle gange er det endda nødvendigt for jer at begynde rejsen på ny. Stå op og tag fat i viljen til at leve i 

mig. Hvis du mangler styrke til at tage livets kamp på dig, så tag den fra mig og læn dig op ad din Fader. 

67 Hvorfor har du ladet den kilde til kærlighed, som jeg har lagt i dig, tørre ud? Ved I ikke, at 

kærlighed er liv og frelse? Tal med kærlighedens ord, spred Mine bud og føl min kraft, for I skal vide, at 

jeg er kommet for at give alle Mine evner til Ånden, og jo mere I arbejder, jo stærkere bliver I. 

68 Jeg er kommet for at undervise jer, og jeg ønsker også at gøre jer bedre. Lær jer selv at kende ved 

at trænge ind i jer selv. Lad dig ikke narre til at tro, at du har gjort store fremskridt, hvis du ikke først lærer 

at tilgive og elske. Du skal være oprigtig og øve dig i ydmyghed, kun da kan du føle dig som en mester 

over dine åndelige gaver og føle dig i stand til at gøre store gerninger og komme overalt. Så vil der ikke 

være nogen hindring, der kan stoppe dig, og al fare vil forsvinde. I vil kunne gå ned i mørket og ikke blive 

forvirret, tværtimod vil I så skinne i et lysere lys og være i stand til at frelse dem, der bor der. 

69 Jeg har fra tidernes morgen givet jer disse bud: "Du skal elske Gud af hele dit hjerte og af hele din 

sjæl" og "Du skal elske din næste som dig selv". - Overholdelse af disse love, som i deres dualitet udgør 

én, ville fylde denne verden med glæde, fred og lykke. Når du forstår, at mennesket har lidt og mistet sin 

retning, fordi det ikke har fulgt disse love, vil du føle dig opmuntret til at begynde et nyt liv, og du vil 

indse, at der er meget at gøre i din indre verden og også med dine medmennesker. 

70 Kærligheden er i stand til at antænde troen i et enkelt øjeblik, til at forene mennesker, til at vække 

mange evner i dem, som stadig er slumrende i dag, til at give nyt lys til kroppens og åndens øjne. Når du 

har kærlighed i dit hjerte, har du himlen i dig. 

71 Når verden elsker, vil freden sænke sig over den, Mit Rige og Mit nærvær vil være i alle ånder, og 

I vil være forberedt på at nyde det åndelige liv, hvor I vil opnå fuldkommen lykke. 

72 Hvor mange gange vil du være nødt til at vende tilbage til jorden for at få en krop, gennem hvilken 

det budskab, du bringer til verden, bliver åbenbaret med stadig større klarhed? Tillad din sjæl, som en 

lærke i dette liv, at opleve og nyde sit forår og i sin pilgrimsrejse at finde den erfaring, der er nødvendig 

for at vende tilbage til mig. Mens de rige samler skatte, der er alt for forgængelige, skal I samle erfaring, 

sand viden. 

73 Jeg ønsker, at I skaber hjem, der tror på den Eneste Gud - hjem, der er templer, hvor kærlighed, 

tålmodighed og selvfornægtelse praktiseres. I dem skal I være lærere for børnene, som I skal omgive med 

ømhed og forståelse, og over dem skal I våge og følge alle deres skridt med medfølelse. Overøst din 

kærlighed både på dem, der er udstyret med skønhed, og på dem, der tilsyneladende er grimme. Et smukt 

ansigt er ikke altid en afspejling af en lige så smuk sjæl. På den anden side kan der bag disse 

tilsyneladende grimme væsner gemme sig en sjæl fuld af dyd, som du bør værne om. 

74 Bed med ydmyghed og lad Min vilje ske for dig, for det, du beder om, er ikke altid det retfærdige, 

det ædle og det gode. Så vil jeg give dig det, der er godt for dig, så du kan få et fredfyldt og lykkeligt liv. 

Min fred være med jer! 
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