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Forord 
Til alle tider har Skaberånden talt til sine skabninger på forskellige måder. 

I "den første tid" gav Faderen sig selv til kende for sine børn i direkte form gennem samvittigheden, og 

desuden talte han gennem budbringere, vejledere og profeter. Herrens tjeneres forudsigelser og 

åbenbaringer bebudede en opadgående udvikling af den menneskelige ånd og Mesterens komme. 

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

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

mennesker, vidnede Jesus Kristus om sin guddommelige oprindelse, og som forberedelse til sine disciples 

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

åndelige, omgivet af sine engles skarer. 

Og den 1. september 1866 begyndte "den tredje tid" med det, der skete i Mexico, det forudbestemte 

land i Vesten. Der skete Åndens åbenbaringer om den menneskelige tanke- og taleevne, som 

uigenkaldeligt sluttede den 31. december 1950, således at mennesket efter denne forberedelsesperiode ville 

blive i stand til en mere fuldkommen form for direkte dialog mellem den menneskelige ånd og den 

guddommelige ånd og med den åndelige verden i almindelighed. 

Til manifestationerne af den forjættede Forløser og hans engle benyttede Herren sig efter sin højeste 

vilje af menneskelige redskaber, som han selv udvalgte og forberedte, og gennem hvis intellekt den 

guddommelige ånds stråle gav sig til kende. 

I de sidste ca. 20 år af åbenbaringsperioden, fra omkring år 1930, blev de fleste af Herrens lærdomme 

nedskrevet i stenografi. Den rigelige undervisning, doktriner, profetier, åbenbaringer osv. fandt sted på 

mange forskellige mødesteder, der var blevet dannet over hele landet. En lille gruppe, der tidligere havde 

fungeret som "stemmebærere", udfærdigede efter en klar instruktion fra den guddommelige ånd 12 bind af 

366 af de forkyndte lærdomme. De gav dem titlen: 

"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" på tysk: "Buch des Wahren Lebens".  
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En hilsen fra Mexico 
For at give læseren en idé om, hvordan manifestationerne af den genkommende Kristus i Ånden ─ 

først forberedt af Elias' Ånd ─ fandt sted i Mexico mellem 1866 og 1950, er her en hilsen til tyskerne fra 

en mexicaner, der selv var et redskab for "Ordet". Han er menneskeligt set af simpel oprindelse, begyndte 

sit liv som tyrefægter, tjente sit daglige brød som fotograf for sig selv og sin familie og levede simpelt og 

under beskedne forhold. 

"Jeg var lige fyldt 21 år. I årevis havde jeg været indespærret i mit hjem som offer for en meget 

besværlig hudsygdom, som ikke tillod mig at nyde fordelene ved solen eller frisk luft, ikke engang i et par 

øjeblikke. 

I disse år af ensomhed, der forekom mig som en evighed, så meget desto mere som jeg befandt mig i 

ungdommens morgenrøde, hvor man forfølger de mest forgæves drømme, gennemgik jeg en ikke 

ubetydelig krise af utålmodighed og fortvivlelse. Jeg må indrømme, at det kun var den velvillige støtte fra 

mine forældre og søskende, der gav mig moralsk støtte i denne prøvelse, sammen med et svagt håb om, at 

jeg en dag ville blive rask igen. 

Mange læger tog sig af min sag, og jeg blev udsat for utallige former for behandling - alt sammen uden 

resultat. Jeg husker kun, at efter hver fiasko voksede min håbløshed. 

Da min isolation, min tavshed og min ensomhed dag for dag blev mere uudholdelig, søgte jeg tilflugt i 

bønnen og bemærkede, at min ånd i den fandt en ubeskrivelig fred, og at der i mit hjerte opstod et forvarsel 

om, at jeg inden for kort tid ville se mig selv befriet fra mit fangenskab. 

Mine bønner blev mere og mere langvarige, og min åndelige koncentration blev dybere og dybere. Jeg 

forsøgte at meditere så ofte som muligt, for så længe bønnen fortsatte, var jeg fri for al lidelse. Når lykken 

så var forbi, og jeg faldt tilbage til virkeligheden i mit ensomme, stille og ensformige liv, havde jeg altid 

en fornemmelse af at komme fra en anden verden, hvor min ånd havde styrket og inspireret sig selv. Her 

må jeg indskyde, at jeg dannede mine bønner ud fra uovervejede idéer. Jeg vil aldrig glemme, hvordan jeg 

under sådanne henrykkelser mistede tidsbegrebet, og der var øjeblikke, hvor alt, hvad der omgav mig, 

forsvandt. Jeg husker dog, at jeg i min barndom - fra omkring 12-årsalderen - uden at kunne forklare det 

for mig selv, næsten dagligt befandt mig i en slags sjælens løsrivelse, der varede i flere minutter, hvor jeg 

måtte opføre mig som en automat, måske styret af underbevidstheden. Der var aldrig den mindste 

vanskelighed, så længe denne mærkelige tilstand varede. Mærkeligt nok var jeg først bange for det, men 

efterhånden blev jeg fortrolig med det, mens fænomenet blev forstærket med tiden. 

Min sygdom nåede sit højdepunkt. Nogle gange følte jeg det som om min hud brændte under 

påvirkning af en indre ild, som intet kunne dæmpe. Samtidig blev mit udseende mere og mere beklageligt. 

En dag dukkede min far op med nyheden om, at han havde hørt den guddommelige mester tale fra en 

simpel mand, som helt sikkert var en af Guds udvalgte. Det var på et fattigt mødested i en fjerntliggende 

del af Mexico. En god ven, som længe havde beundret disse proklamationer, havde taget ham med sig. 

I et øjeblik havde jeg vished om, at det var HAN, Mesteren, der talte ved hjælp af menneskelig 

opfattelse for at nærme sig folk for at finde dem, der hungrede efter lys og tørstede efter retfærdighed. 

Det mirakel, som jeg havde ventet på dag efter dag, stod foran mig. HAN, som jeg så ofte havde talt 

med i mine smertefulde timer, var nu helt tæt på mig og ventede på mig for at give mig helbredelse af krop 

og sjæl. 

Jeg fulgte Herrens kald! Det var søndag den 14. februar 1934, at jeg første gang trådte ind i det ydmyge 

mødelokale, et af de mange, hvor det guddommelige budskab kunne høres. Jeg var meget imponeret over 

den selvransagelse og dybe koncentration, hvormed de tilstedeværende forberedte sig på at afvente den 

"guddommelige stråle", som skulle inspirere den indre hørelse hos "ordbæreren", der derefter skulle 

videregive det himmelske ord. 

"Ordbæreren" eller "værktøjet" var ved denne lejlighed en kvinde. En simpel kvinde af, man kan sige, 

almindeligt udseende og blind fra fødslen. Jeg må indrømme, at hendes udseende ikke gjorde noget særligt 

behageligt indtryk på mig. Så meget desto større var min forbløffelse, da hun åbnede læberne for at høre 

en prædiken af en sådan dybde, en sådan forundring og en sådan visdom, som man næppe kan forestille 
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sig, og som blev holdt med en sød stemme fuld af overraskende tonefald, der gav budskabet en dybt 

imponerende og bevægende accent. 

I det videre forløb af forkyndelsen glemte de tilstedeværende helt ordbæreren for at stige op i åndens 

regioner og nyde den guddommelige undervisning fuldt ud. Hvis nogen imidlertid under forkyndelsen 

tilfældigvis åbnede øjnene og observerede taleren, kunne han bemærke, hvordan dette fattige og 

almindelige væsen havde forvandlet sig selv i sit sinds ophøjelse, ja, hvordan der i sådanne øjeblikke 

strålede en stor skønhed og en ærefrygtindgydende majestæt ud fra ham. 

Det guddommelige ord flød fra hendes læber som en uudtømmelig tidevandsbølge, en time, to timer, 

tre og mere. Det hele kom uden vaklen, uden afbrydelser, fejlfrit og uden at den mindste træthed viste sig 

eller stemmen blev hæs eller skør. Tværtimod, jo længere rallyet varede, jo mere perfekt syntes 

inspirationen at blive. 

Den guddommelige Mester var så stærkt til stede i disse øjeblikke af kommunikation, at man følte hans 

nærhed og venskab helt håndgribeligt. Han talte til alle hjerter! Han læste de mest skjulte tanker hos de 

tilstedeværende og rørte de mest hemmelige fibre hos sine tilhørere, og det uden at såre eller anklage 

nogen. Hver enkelt følte i sit hjerte, hvilke ord Mesteren rettede til ham med kærlighedens og visdommens 

søgende blik. 

Den guddommelige meddelelse fik forskellige toner og farver på ordbærernes læber. Når Herren talte 

som Fader, var det en stemme, der udtrykte ømhed, tilgivelse og kærtegn; Når Herren talte som en Fader, 

så var stemmen ømhed, tilgivelse og kærlighed; når han talte som en Mester, så blev stemmen dyb og 

klog; og når han talte som en Dommer, så fik ordbringerens stemme en tone af uendelig autoritet og magt, 

med en retfærdighed og guddommelig iver, der var så slående, at den virkelig ødelagde tilhørerne, tvang 

dem til tårer af anger og fik dem til at beslutte sig for at angre og gøre det godt igen. 

Jeg følte mig meget lille over for en sådan storhed og som den allersidste blandt de forsamlede. I min 

uvidenhed troede jeg, at Herren ikke måtte have bemærket min ubetydelige tilstedeværelse. Jeg måtte dog 

hurtigt overbevise mig selv om min fejl og lære, at mesterens blik opdagede alle. Efter flere måneders 

hyppige besøg, hvor jeg ikke havde andet formål end at nyde denne åndelige fest, blev jeg kaldet af Herren 

en uforglemmelig eftermiddag. Det var den 9. august 1934, da jeg, uden at komme ud af min forbløffelse, 

blev mærket og salvet til at tjene det guddommelige ord som ordbringer. 

Den dybeste bevægelse, de ædleste og mest afgrundsdybe følelser greb mit hjerte i dette højeste 

øjeblik. Hvad kunne jeg i dette sublime øjeblik nægte den, der har ubegrænset ret over sine skabninger? 

Min skæbne var udstukket. Siden den dag har jeg ikke levet andet end at hellige mit liv til en så 

vanskelig og delikat tjeneste. 

Nogle få måneders forberedelse, som samtidig medførte min fuldstændige fysiske helbredelse, tjente til 

at uddanne mig til talsmand for den guddommelige Mester, som jeg gav mig selv krop og sjæl fra den time 

til den 31. december 1950, hvor Guddommens lys ophørte med at manifestere sig i denne form. 

Hvis vi, som var bærere af ordet, skulle påtage os at fortælle om de oplevelser, indtryk og erfaringer, 

som vi har gjort os i løbet af disse år med uforglemmelig kamp, foran de store skarer på de forskellige 

mødesteder spredt ud over hele landet, ville vi være nødt til at fylde hele bind, for vores karriere har været 

en uafbrudt række af de mest vidunderlige hændelser, og det ville være umuligt at fortælle om dem inden 

for den begrænsede plads, jeg har til rådighed her. 

Men det er yderst vigtigt at understrege, at vi ikke havde nogen anden bog til vores forberedelse end 

det ord, der flød fra vores egne læber. For ingen som helst påvirkning af nogen art måtte trænge ind i vores 

sind, så vi kunne modtage det guddommelige budskab med den største trofasthed. Hvis vi forblev ydmyge, 

ville Herren skille os ud i kærlighed og nåde for sit folk. Men hvis vi engang lader forfængelighed eller 

egoisme styre os, rørte han os med sin retfærdighed ved at trække sin inspiration tilbage fra os for en tid 

for at vise os, at uden ham kan vi intet gøre, for uden ham er vi intet. 

Siden Mesterens sidste meddelelse i slutningen af 1950 har jeg aldrig mere følt nogen af de 

ejendommelige fornemmelser, som jeg bar i mit væsen år efter år under udøvelsen af missionen som 

ordbærer. 

Fra den dag af helligede en stor gruppe brødre sig opgaven at samle det størst mulige antal 

manifestationer og åbenbaringer, som Herren havde givet os, og som heldigvis var blevet nedskrevet. Ud 
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fra dem blev der udarbejdet en bog, som skulle stilles til rådighed for offentligheden, og som indtil nu har 

været den kilde, hvorfra menneskeheden kan drikke af det vand af sandhed, som Mesteren efterlod til 

denne og fremtidige tiders mennesker som en gave af kærlighed, lys, retfærdighed og fred. 

Der er blevet bedt om et vidnesbyrd fra mig, som ufortjent var talsmand for Mesteren under hans 

manifestation i denne form, og jeg har forsøgt at gøre det med disse linjer. Jeg har gjort det med al den 

oprigtighed, jeg er i stand til, med det inderlige ønske, at dette vidnesbyrd kan tjene som et incitament og 

opnå at inspirere tillid og tro hos dem, der tager denne bog i hænderne, som indeholder budskaber, der er 

åbenbaret af den guddommelige Mester i sin godhed til menneskeheden i denne tid gennem formidlere, der 

er lige så simple som de er uværdige. 

Samtidig sender jeg fra min sjæls dybeste dyb en broderlig hilsen i Herrens navn til mine brødre og 

søstre i Tyskland, hvis vidunderlige åndelige opvågnen Mesteren viste os gennem sine menneskelige 

formidlere." 
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Instruktion 143 
1 Jeg styrker jeres ånd til at modstå den kommende kamp, for det bliver en stor kamp mellem 

ideologier, doktriner og trosretninger. Sandelig siger jeg jer, at når forfølgelsen af spiritisterne begynder, 

vil nye apostle opstå fulde af tro og mod. Det vil være dem, der skal forkynde, at jeg virkelig har været 

sammen med jer i denne tid, og de vil være pionerer og profeter i deres nationer. Blandt dem vil der være 

dem, der skriver mine inspirationer ned, som gennemskuer min lære og ser åndelige visioner. 

2 Til den tid vil jeg åbenbare mig selv i mænd såvel som i kvinder, i unge såvel som i børn og i 

gamle mænd. 

3 Hele verden skal modtage åbenbaringer, manifestationer og syner, for der står skrevet, at alle øjne 

skal se mig. 

4 Jeg har ladet mig mærke på videnskabsmandens arbejdsplads, og min tilstedeværelse har forbløffet 

ham. Jeg har overrasket krigshærene midt i kampen ved at standse deres fremmarch ved hjælp af naturens 

kræfter. Jeg har manifesteret mig ved at udgyde min barmhjertighed over de elendige hjem, hvor der ikke 

var mere brød. Da kom der en ung mand til døren og bragte et brød i hænderne, og mændene og kvinderne 

spurgte: "Hvem er det?" 

5 Studér mit arbejde, disciple, for I skal være stærke, så I kan vidne om min kærlighedsundervisning, 

når alle de synlige og usynlige elementer raser. Syv gaver har jeg betroet jer i denne tid til udfoldelse af 

jeres ånd og til opfyldelse af jeres mission:  

Her har vi lederen, grundstenen, stemmebæreren, den bemyndigede, seeren, guldfjerene og søjlen*. Men 

det er ikke første gang, at jeg har givet Israels folk disse gaver. Selv da I krydsede ørkenen for at søge efter 

det forjættede land, gav jeg jer de samme gaver. Moses var en vejleder, og samtidig overbragte han mit 

ord og viste folket min vilje. I hans hænder lagde jeg hjørnestenen i min lov, som er fundamentet for det 

tempel, I skal bygge i jeres hjerter. Judas stamme var den stærke søjle, der støttede massernes mod og 

tillid. Levis stamme var den legion af åndelige arbejdere, som jeg gjorde det muligt for mig at holde troen 

på Herren i live. Historie, profeti og åbenbaring blev nedskrevet af udpegede hænder, og gennem min 

inspiration så profeterne fremtiden med Åndens øjne. 
* 1. lederen: leder af menigheden. 
2. Grundstenen: en erfaren, rådgivende ældre. 
3. Stemmbæreren: en sender af manifestationerne. 
4. Fuldmægtig: Særligt ansvarlig for at helbrede de syge. 
5. Seeren: En person, der er særligt begavet med evnen til at se åndeligt. 
6. Guldfjerne: De personer, der er ansvarlige for at nedskrive (stenografisk afskrift) bekendtgørelserne. 
7. Søjle: Syv gennemprøvede ældste i menigheden. 
Se også: Instruktion 246, 31 (i bind 9), ifølge hvilken lederne fra den tid vil være de sidste. 

6 Der er ingen nye gaver til din ånd på dette tidspunkt, du har båret alt i dig siden det øjeblik, du 

opstod fra mig. 

7 De dage nærmer sig, hvor jeg vil åbenbare jer de store lærdomme, som I ikke har kendt indtil nu; 

for det vil ikke være mennesker, der vil åbenbare dem for jer. Det er sandt, at der i ethvert religiøst 

samfund er budbringere fra Mig, men det vil ikke være dem, der åbner Min skatkammer, og det kan endnu 

mindre være dem, der uden at være bestemt til denne opgave har påtaget sig den af egen drift. De, som jeg 

har sendt ud til denne tjeneste, har visdom ved inspiration. De, der ikke er mine tjenere, har taget viden fra 

bøger. Mens nogle beder og elsker*, læser og studerer andre; men aldrig vil sindet nå åndens høje 

vision**. Når de førstnævnte taler, overbeviser de, ryster, kærtegner og helbreder. Sidstnævnte forbløffer 

og beundrer, men de trøster og redder ikke. 
* Tilføjelser i parentes i teksten er også indsat af oversætterne. 

** I den nuværende spanske originaltekst skelnes der ikke mellem begreberne ånd og sjæl. Der står det altid 

"espiritu" = ånd. På tysk er det ofte mere passende og til tider uundværligt at bruge udtrykket sjæl. Hvis det syntes 

hensigtsmæssigt, f.eks. for første gang i en undervisning, eller hvis begge udtryk ville have deres berettigelse i en 

bestemt betydning, men oversætteren efter overvejelse besluttede sig for udtrykket sjæl, er dette påpeget i en 

fodnote over denne note. (Se også: Tillæg i bind II) 
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8 Vær ydmyg, disciple, arbejd uden at forvente en belønning. Vær glade i kærlighed og i visheden 

om, at I er elsket af jeres himmelske Fader. Forestil dig ikke din belønning, for den kan dit sind aldrig fatte 

den. 

9 Igen siger jeg til jer: Forbered jer. I ved ikke, om jeg ikke vil overraske jer med store afsløringer i 

år. Lyset fra det sjette segl oplyser jer på dette tidspunkt, og det er godt, at I lærer indholdet af dette 

mysterium at kende nu. Jeg vil forklare disse lektioner gennem mine stemmebærere. 

10 Johannes, min apostel, hørte og skrev ned, hvad han så i syner, uden at forstå dem. Denne profets 

velsignede hånd efterlod mine løfter og åbenbaringer beskrevet i allegorier. Og i denne tid giver jeg jer 

forklaringen på disse ord og inspirationer, for jeg alene er i stand til at gøre det. Men for at jeg kan sende 

dette lys til jer, og for at I kan forstå dette ord, skal I rense jer selv, våge og bede. 
* Som regel ved siden af opfordringen til at bede ─ selv først 

passage ─ den ofte oversete "Watch". Det skal forstås på flere måder: For det første minder det om Jesu 

anmodning til tre af sine disciple i den svære time i Getsemane kort før hans arrestation om at holde sig vågen (Mt 

26:36-46 m.fl.). Det er også en gyldig anmodning om at deltage i andres skæbne med en vågen bevidsthed på en 

velvillig og dermed støttende måde, som det også sker i forbønnen. Desuden betyder det også en åndelig 

vågenhed, en konstant parathed til at være opmærksom på åndens og samvittighedens ofte stille og svage 

impulser, til at blive opmærksom på dem i tide og til at tænke, føle og handle ud fra en indre impuls af 

næstekærlighed og barmhjertighed; til ikke at lade sig bestemme af egoistiske, ukærlige intellektuelle tanker, hvis 

beslutninger set fra et højere åndeligt synspunkt er forkerte, dvs. skader sjælen, hvilket man som regel først indser 

bagefter, når konsekvenserne bliver synlige. Gennem kontemplation eller meditation ─ især indre, mentale og 

også følelsesmæssige ─ kan ro og opmærksomhed øves, så tanker og intuitioner fra denne verden såvel som fra 

det hinsides med deres virkninger på følelser og handlinger bliver umiddelbart bevidste og kan kontrolleres. (Se 

også: instruktion 146, 60) I dette lys skal man også se de delvist modstridende undersøgelser af virkningerne af 

skrift og billeder i forskellige medier, fra tegneserier til tv og internettet, især blandt børn og unge. At være vågen 

betyder at være opmærksom, hvilket også betyder at være modtagelig, både i forhold til omgivelserne og vores 

næste og i den indre åndelige kommunikation, hvor vi fornemmer, hvad Guds vilje er (samvittighedens 

stemme/inspiration). I denne forbindelse skal også nævnes drømme, som bringes til bevidsthed gennem 

hukommelsen, og det er endda muligt at ledsage dem under almindelig søvn med en slags vågen bevidsthed, d. 
dvs. at vågne, mens kroppen sover. Betydningen af drømme som en mulig kilde til dybere indsigt fremgår af andre 

passager i læren (f.eks. U. 159, 3; U. 162, 4; U. 167, 47) såvel som af bibelske tekster. De er også afhængige af 

sjælens udvikling og åndelig ophøjelse eller indstilling (U. 100, 30). 

11 Sandelig siger jeg jer, at hvis I endnu ikke har hørt højere lære, er det kun fordi I har manglet 

ophøjethed og renhed. Gør jer selv værdige til gennem velgørenhed at modtage de sider, som De Syv 

Seglers Bog indeholder, i jeres hjerter. 

12 Jeg kommer til mine børn for at lære jer dyd, så jeres ånd bliver stærk, og I kan besejre de 

fristelser, som er jeres køds tilbøjeligheder. Åbn dine åndelige øjne og se de mange ting, som jeg har på 

lager til dig i mit skatkammer. 

13 Jeg bearbejder jeres hjerter med mit ord, så I bliver en del af min Helligånds tempel. 

14 Elskede folk: Mesteren giver jer læren, og i dens betydning er lyset, der oplyser jeres ånd. 

15 I løfter jer selv op til mig i jeres bøn, idet I ved, at I ved den vil blive hørt af jeres Fader, som vil 

give jer styrke og hjælpe jer med at bære jeres kors, ligesom Simon af Kyrene. 

16 I mit ord finder du skjoldet og det lysende våben til at sejre i din kamp. Jeg forbereder jer, så I 

gennem udviklingen af jeres sjæl og udfoldelsen af jeres åndelige gaver vil være i stand til at modstå 

fristelser. 

17 Vågn op, elskede folk, opfør jer som de kloge jomfruer i lignelsen, der blev givet til mine disciple i 

den anden æra. Vær som dem, med brændende lamper, så I altid kan sætte jeres tro og håb på mig. I jer er 

den helligdom, som jeg har forberedt med stor kærlighed i denne tredje æra. I er vogterne af mit ord, og 

jeg har forvandlet ethvert sind og hjerte til en kilde af kærlighed, dyd og helbredende balsam, som vil 

flyde som krystalklart vand blandt menneskeheden. 

18 Stor er din glæde, Israel, fordi du har set, at du har kunnet trøste bedrøvede hjerter, og at de, der 

var nedtrykt af smerte, følte sig opmuntret af dit ord, da du var blevet udrustet. Salige er I, der opfylder 

jeres opgave på denne måde. Fortsæt med at kæmpe for at bringe min barmhjertighed til folket. Jeg 

kommer med mit ord for at opmuntre dig i denne kamp. Jeg lærer jer at opbygge og genopbygge det, som 
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menneskeheden har ødelagt med sin materialisme. Din ånd kender de tider, den lever i, den lærer at klare 

de prøvelser, den møder på sin vej, bedre og bedre, fordi dens tro og kærlighed til mit værk er stor. 

19 Elskede børn, jeg vil give jer jeres belønning ved afslutningen af jeres kamp. I øjeblikket ved I 

ikke hvornår eller hvordan det vil ske, men sandelig siger jeg jer, at mit ord bliver til virkelighed, og jeg 

har tilbudt jer det forjættede land, hvor I vil opleve lyksalighed, forfriskning og lykke. Du vil fuldt ud føle 

min fred, for så vil din ånd have vundet sejren. 

20 Jeg viser dig endnu en gang den vej, som din ånd skal gå; på den er mit lys, dyderne og de åndelige 

idealer, som du skal gå din vej med. Jeg er kommet på dette tidspunkt med et flammende sværd - ikke for 

at dræbe ånden, men for at bekæmpe det mørke, der har spredt sig omkring jer. 

21 Se, dette er kraften i mit ord, som jeg åbenbarer for jer i kærlighedens gerninger! Jeg bevidner mig 

selv med den. Jeg udfører mirakler i hvert eneste hjerte for at forvandle jer til lysets børn, for jeres Fader 

er Lyset og uendelig Visdom. Til hver enkelt giver jeg mit ord, som er lov. Men vær klar over, at jeg ikke 

tvinger dig med min magt til at adlyde det og se i mit ord en svøbe, der sårer dit hjerte. Ved I ikke, at jeg 

som Fader ikke ønsker smerte for mine børn? Indse, at jeg renser jer gennem min undervisning og 

helbreder jer for de sår, I bringer foran mig; og hvis mit ord dømmer jer et øjeblik, er det fordi jeg er 

fuldkommen retfærdighed og således skåner jer for den smerte, I skaber for jer selv, når I glemmer 

opfyldelsen af min lov. 

22 Jeg ønsker, at du skal være åndeligt fri. Men forfalder ikke til den udskejelse, som kroppen 

stimulerer jer til, for jeg har betroet jer den, så den kan være det villige redskab, som støtter jeres sjæl i 

dens opadgående udvikling. Men den er blevet slave af den, som den burde styre. Jeg underviser jer med 

mit ord, så I ikke lader jer rive med af jeres lidenskabers storm og ved, hvordan I skal kontrollere jer selv. 

23 Mit folk, elsk mig og vidner om mig i alle jeres gerninger. Praktiser dyderne og spred mit lys. Jeg 

lader det flyde ind i din ånd og nærer det med det evige livs brød; det nyder livets frugt, det modtager min 

visdom. Dette er essensen af mit ord. Du har forberedt jeres hjerter som en ren kalk, og i den lader jeg mit 

Blod flyde dråbe for dråbe. 

24 Mit folk, forstå den allegoriske betydning af mit ord og bliv opfrisket af det. 

25 Dine materielle øjne kan ikke se mit strålende ansigt, men du forstår mig på grund af det ord, som 

din ånd tager imod. Mit ord er den vibration, der giver rytme til alt, hvad der er skabt, så alt er i perfekt 

harmoni. På den måde vil din ånd give efter for kraften i mit ord, så du kan nå frem til frelsens port og 

derefter til det forjættede land. 

26 Her er mit nærvær! Se min Ånds kraft, som bliver en lov i jer, en lov, der siger jer: "Elsker 

hinanden! Med denne usynlige lov forener jeg alle mine børn. Jeg vil lade kærlighedens flamme flamme 

blusse op fra alle hjerter, så alle kan smelte sammen i ét ideal. 

27 Jeres Mester bringer jer budskabet om fred og frelse, som I har ventet på i så lang tid. Jeg alene 

kan hjælpe dig med min undervisning til at finde den vej, der vil føre dig til det åndelige hjem. 

28 Du hører mit ord gennem menneskers læber. 

29 Hvad har du brug for for at gå vejen til spiritualisering? Hvis du har kærlighed, vil du stige meget 

højt, og hvis du stoler på mig, vil du ikke snuble i dit liv, og de evner til at helbrede, tale og overbevise, 

som er i dig, vil udfolde sig, og alt dette vil tjene din ånds fremskridt. 

30 I kan alle følge mine fodspor, for I er alle udstyret til at stige op og nå mig. Hvem har fortalt dig, at 

nogle vil nå dertil, og andre vil ikke? 

31 Jeg har ikke skabt ånder i forskellige hierarkier; de er alle skabt på samme måde, og I har alle min 

guddommelige salvelse. I dag er I dog ikke alle rene, som I var, da I blev skabt, og derfor siger jeg til jer, 

at I skal rense jer selv. For jeg ønsker, at det, der udgår fra jeres hjerter, skal være rent, at I adlyder mine 

inspirationer, så at jeres arbejde er uselvisk, og jeres retfærdighed afspejles i alle jeres gerninger. Egoisme 

eller misundelse er ikke udtryk for en ophøjet ånd. Når I har renset jeres hjerte for at skabe plads til lyset, 

vil I være parate til at gøre mit arbejde kendt, og først da kan I være sandhedens transmittere, seere og 

profeter. 

32 Min universelle stråle oplyser menneskers ånd, renser og ophøjer dem, for jeg ønsker, at I skal 

være højere end det rent menneskelige og udføre mirakler, som jeg har lært jer. 
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33 Husk, at jeg er godgørende og ikke har dømt dine gerninger. Jeg giver jer min hjælp, jeg kommer 

dem til hjælp, der lider, dem, der er kommet på afveje, og jeg fordømmer dem ikke, for de kan stadig 

omvende sig og undgå nye fald. Jeg har ikke afsløret nogen, jeg har kun udrustet jeres ånd, så I kan føle jer 

ansvarlige for hver eneste af jeres gerninger, og så I kan rejse jer ved at gøre bod på overtrædelser og fra 

nu af bygge på solid grund. 

34 Helbred de syge gennem tro og kærlighed. Udvikl jeres evner, så I kan vide, med hvor mange 

nådegaver jeg har forberedt jer, og I vil ikke sige, at det, jeg beder jer om, er over jeres evne. 

35 Ønsker oprigtigt min tilstedeværelse, og gå ud fuld af styrke og forkyndelse af kærlighed. 

Undervis med beviser og demonstrer, at kærlighed kan genoprette helbredet hos en syg person, da det er 

det mest kraftfulde middel, mennesket kender. 

36 Løft din ånd og tænk på de millioner af syge mennesker i verden, og hæld din bøns balsam over 

dem alle. 

37 Kristus er ikke død; han lever i evighed for at give liv og opstandelse til sjæle. Hvis du er kommet 

til mig med lidelser, og når du forlader dette mødested, søger du din smerte og finder den ikke længere, er 

det fordi du har udforsket mit ord og i det fundet den helbredende balsam, der har genoprettet dig til 

sundhed og fred. 

38 Jeg er kommet i denne tid for at vise jer min lov på trods af menneskers vantro. De, som jeg har 

udvalgt til at danne mit apostelskab med dem, har troet efter at have hørt mit ord, og deres tro er urokkelig. 

Men de, der efter at have hørt Mig er gået bort og benægter, at det er Mig, der giver Mig til kende, bærer 

allerede Min kærligheds sæd i deres ånd, og før eller senere vil de vende tilbage til Mig. 

39 Hvis du blev fejlbedømt af hensyn til min sag, og du blev overbevist om, at du havde taget fejl - 

hvad ville du svare? 

40 Du fortæller mig, at du vil følge mig til det sidste, at du har tændt et kærlighedens lys i dit hjerte, 

og at du vil udholde de største prøvelser for at vidne om mig; og jeg giver dig udholdenhed, for store 

storme vil opstå for at slukke lyset i din tro. 

41 Hvis du peger på dit enkle og ærlige liv som et vidnesbyrd om denne sandhed og lader Ånden tale 

med autoritet, vil du forsvare din tro, og de vil tro mig. De stærkeste våben til at overvinde dine fjender er 

kærlighed, forsigtighed og retfærdighed. Respekter dine medmenneskers tro, men gør deres ånd let i deres 

ånd. Vær ydmyge og gør ikke hinanden til fjender på grund af min lære. Alle siger de, at de adlyder mine 

bud og udfører handlinger, der er uværdige for mig. Forbered jer, og handl ikke i strid med jeres pligt. 

Gennem jer vil jeg tale til menneskeheden, for hver af mine udvalgte skal være et talerør for min 

undervisning, en ambassadør for god vilje. 

42 Hvis du ønsker, at dine medmennesker skal tage imod mig, så bær mig med dig i dit hjertes 

helligdom. Jeg lader min sandheds bog stå åben for verden at læse. 

43 Jeg ønsker at efterlade jer åndeligt forberedt inden år 1950, og jeg ønsker at give jer min fred, når 

jeg siger farvel til jer. Det er min vilje, at du får ret til at modtage mine sidste ordrer og instruktioner. 

44 Efter det år, hvor de 144.000, der er mærket med min kærligheds ild, vil blive forenet, den ene i 

materie, den anden i ånd - vil de være udrustet, og der vil ikke være nogen menneskelig magt, der kan tage 

de åndelige gaver, som jeg har givet dem, eller give dem andre gaver. 

45 Salige er de, der har åndeliggjort sig selv op til denne tid, som har tilladt deres sjæl at udvikle sig 

ved at følge den opadgående vej, for de vil være forberedt på den tid med transformation, der venter jer, og 

de vil være stærke nok til at stå op imod sekter og religiøse samfund. 

46 Jeg har gjort jer opmærksom på min undervisning, som er som en opkvikkende strøm, der udgår 

fra mig. Ingen vil være i stand til at stoppe dens løb. Det er strømmet ned fra et højt bjerg for at gøre den 

tørstige jord frugtbar. 

47 Jeg er med dig, og du behøver ikke at frygte noget. Min inspiration flyder i evighed, og I kan for 

evigt nære jer af mig. Ligesom denne engel siger jeg i dag til jer: Ære være Gud i det åndelige menneskes 

bevidsthed, og fred på jorden til menneskeheden, som stræber efter at skabe fred i verden. 

48 Elskede mennesker, jeg hælder mit ords rensende ild i jer, så I kan få styrke, lys og liv. Jeg sender 

jer mine tanker gennem denne stemmebærer, uden at de kan blive plettet, når de passerer igennem den. 
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Guddommelighed er ikke plettet, når den manifesterer sig gennem den menneskelige hjerne, selv om den 

ikke er åndeliggjort. 

49 Jeg må gentage min undervisning ofte, så at de "sidste", der kommer foran mig, uophørligt tager 

det første skridt og fra det øjeblik, fra den første lektion, kommer til at kende essensen af denne 

manifestation. 

50 Vid, at de, der elsker hinanden, kan kommunikere på tværs af de største afstande; jeg elsker dig, og 

du elsker mig på samme måde. Der er ingen barrierer for ånden; på din rejse gennem livet har du mange 

muligheder for at opleve dette. Du er ved at lære at elske mig, og der er øjeblikke, hvor du føler, at du har 

nået den sande kærlighed, som jeg har bestemt til at oplyse dit hjerte, så det kan give dig styrke på din 

rejse gennem livet. 

51 Jeg beder dig ikke om at gøre noget, du ikke ved, eller som du ikke er i stand til at gøre. Hvis jeg 

gjorde det, ville jeg være uretfærdig over for dig. Hvis der er nogen, der ved, hvilket udviklingsniveau du 

har nået, er det Mig. Bemærk, at jeg ikke beder jer om at tale med mig fra ånd til ånd uden først at have 

modtaget forberedelse. Jeg giver jer denne forberedelse, når jeg kommunikerer med jer gennem 

stemmebærerne, gennem hvis hjerne jeg sender jer min undervisning. 

52 Lær at lytte, I disciple, for at lytte er ikke det samme som at høre. Alle hører, men der er meget få, 

der ved hvordan man lytter, og det er den eneste måde, hvorpå sandheden i min lære kan forstås. 

53 Vid, at Mesteren påtager sig selv denne opgave med åndelig tilnærmelse mellem mennesket og 

dets Gud, når han sender jer sine tanker, så de kan oplyse jer, når de skinner ned. Udadtil er det sprog, der 

kommer fra transmitternes læber, alt for enkelt, men dets betydning er perfekt som jeres Fader, der sender 

det til jer. Den tilsigtede betydning af dette værk er hinsides det, du forestiller dig og forstår; forestil dig 

derfor det guddommelige, store og evige. Den er mere end en trøst for de trætte, mere end en balsam for 

de syge. Det er den højeste gave til ånden, som giver dig lykken ved at elske Gud, og som giver dig viden 

om det sande liv. 

54 Vid, at den, der forstår og genkender noget af det, der er forbeholdt dem, der stiger åndeligt op, 

ikke længere kan rive sin ånd væk fra det lys, der blev åbenbaret for ham. Uanset om han går ind i ukendte 

verdener eller vender tilbage til jorden igen og igen - det, han engang modtog som en guddommelig gnist 

af lys, vil altid stige op igen fra det reneste af hans væsen som en fornemmelse, som en guddommelig 

inspiration. Til tider vil den genopstå som en sød opvågnen eller som en himmelsk sang, der vil 

oversvømme hjertet med glæde, som en længsel efter at vende tilbage til det åndelige hjem. Det er det, 

som min undervisning betyder for de sjæle, der vender tilbage til dette liv. Ånden glemmer tilsyneladende 

sin fortid, men i virkeligheden mister den ikke kendskabet til min lære. 

55 Til dem, der tvivler på, at det er det Guddommelige "Ord", der taler til jer i dette øjeblik og i denne 

form, siger jeg, at hvis de ikke ønsker at give Mig det navn, hvis de ikke ønsker at tilskrive dette Ord til 

den Guddommelige Mester, bør de påtage sig betydningen af denne lære og gå til bunds i hver eneste 

tanke i den; hvis de ved at reflektere over det, de har hørt, konkluderer, at det indeholder lys og sandhed 

for menneskeheden, bør de bruge det som målestok for deres skridt på jorden og transformere deres liv 

med det. 

56 Jeg ved, at jeg overdrager jer den sande visdom; hvad mennesker tror, ændrer ikke det mindste ved 

min sandhed. Men det er nødvendigt at være sikker på, hvad man tror, hvad man ved og hvad man elsker. 

Kun af denne grund sænker jeg mig sommetider ned til menneskenes niveau i mine manifestationer for at 

få dem til at genkende mig. 

57 Til dem, som jeg allerede kalder disciple, må jeg sige, at de har den hellige pligt at undervise og få 

dem, som jeg kalder "små børn", til at forstå denne lære, for de forstår endnu ikke, hvad de ser eller hører i 

min lære. For at være mine disciple er det ikke nok at forstå, de skal også føle. For der er mange, der, selv 

om de forstår nok af den lære, jeg har givet dem i mit ord, ikke er i stand til at nå ud til dem, der endnu 

ikke har været i stand til at forstå den guddommelige lære. Vær opmærksom på, at mine børn ofte har brug 

for dine forklaringer og din erfaring. Træn jer selv, så I kan undervise dem, og I vil opleve, hvordan troen 

udfolder sig i dem og ordets gave i jer. Du bør skabe en dyb tro, som også har fornuft og forståelse. 
* Her skal man huske på, at mange love var og er ukendte i tidligere tider og også i dag. På grund af uvidenhed og 

fejltagelser opstod modsætningen mellem tro og viden, mellem religion og videnskab. Denne modsigelse ophæves 
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af åndens lære, fordi den i stedet for "blind" tro muliggør en tro baseret på åndelig viden og indsigt ─ en vidende 

tro og dermed en videnskab, der udvides og oplyses i retning af den åndelige og hinsides virkelighed. 

58 Det er ikke sandt, at I alle er hårdhjertede. Jeg har ofte set jer græde for andres skyld og oplevet, at 

jeres hjerter er blevet sønderrevet af en fremmed smerte. 

59 Denne æra blev indviet med manifestationen af Min stråle gennem sindets organer*, som blev 

udvalgt til det, fordi de bar denne mission i sig selv. Tro ikke, at de blev udvalgt på grund af deres renhed, 

for hvis de var det, ville jeg ikke have fundet en eneste. 
* Tænke- og taleevnen hos "stemmebærerne". 

60 Tilfredsstil jer med min guddommelige styrkelse og føl jer trygge, fordi I er hos mig. I morgen, når 

dit hjerte vågner op til kærlighed og bliver oplivet af næstekærlighedens følelse, skal det uophørligt gøre 

mod dine medmennesker, hvad jeg har gjort mod ham. 

61 Husk den dag, som var fuld af lys og glæde for den første samling af disciple i dette værk. Det var 

den 1. september 1866, da Elias' lys strømmede ud som inspiration over dem, der var samlet omkring 

Roque Rojas*. 
* Navnet på denne første stemmeberettiget og fuldmægtig udtales "Roke Rochas" (schweizisk "ch"). 

62 Den dag blev de, der skulle blive de første ledere og de første stemmebærere, indviet. Det var en 

dag med inspiration, åbenbaringer, løfter og pagter. 

63 Disse disciple følte sig åndeligt transporteret til Sinai eller Tabor-bjerget, de huskede de store 

åbenbaringer fra den første og anden æra. Og de tog ikke fejl i deres forvarsel, for Moses' åndelige 

nærvær, mit nærvær og Elias' nærvær var hos dem, ligesom det havde været tilfældet på Tabor-bjerget i 

det åndelige syn, som nogle af mine disciple så - den åbenbaring, som folk kaldte "Jesu forvandling". 

64 Til jer, der hører mig i dag, siger jeg i sandhed, at Moses' åndelige tilstedeværelse, min 

tilstedeværelse og Elias' tilstedeværelse er hos jer. Hvad havde folk i den anden æra, som I ikke har? I har 

den samme tro som de havde, ligesom jeg siger jer, at der er ufuldkommenhed og synd blandt jer, ligesom 

der var dengang. 

65 Her er de tre budbringere til stede: Moses', Jesu og Elias' tilstedeværelse - en åndelig 

tilstedeværelse, usynlig for menneskelige øjne og kun mærkbar for åndens sanser. Derfor siger jeg til jer: 

Forbered jer, så I kan nyde det lys, der bliver hældt ud over jeres ånd i dette øjeblik. 

66 Åbn dit hjerte og mærk Moses' tilstedeværelse i det. Bliv følsom og hør hans åndelige stemme, der 

opmuntrer dig til at fortsætte rejsen, ligesom han opmuntrede sit folk første gang, da de krydsede ørkenen. 

67 Moses er ikke ledig i Faderens skød, hans Ånd arbejder uden ophør og får lovens stemme til at 

blive hørt i enhver ånd. Han siger til jer, at I skal være troens sande børn, så I kan nå frem til det land, der 

er lovet til ånden. 

68 Folk, bevar i jeres hjerter den lektion, I har hørt, så I altid kan nyde min åndelige tilstedeværelse, 

som har guidet jer gennem hele livets rejse. 

69 Bed, for jeg modtager jeres tanker, og så længe jeres forbøn fortsætter, vil jeg overøse 

menneskeheden med mine velsignelser. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 144 
1 Løft din ånd og overskrid materiens tærskler, så du kan forbinde dig med min guddommelige ånd. 

2 Hvorfor ønsker du at underkaste din ånd jorden og dermed berøve den åndelige glæder? Glem 

ikke, at han hører til i en anden verden. 

3 Lad din ånd træde ind i min helligdom, så den der kan mætte sig med lys og derefter blive lederen 

af dine skridt, mesteren og den indre dommer. 

4 Disse skarer af mennesker her, som hører Mit Ord, har i denne tid åbnet deres åndelige øjne for 

lyset, for der har ikke været noget menneske, som har prædiket med den renhed, sandhed og oprigtighed, 

som Jeg har givet jer Min undervisning. Til alle tider har mennesker forfalsket min sandhed og skjult min 

lov for menneskeheden. 

5 Nu har jeg set, at den doktrin, jeg lærte jer i den anden æra, er skjult, ufuldkommen og ikke 

fortolket i overensstemmelse med den åndelige udvikling, I har i dag, men i overensstemmelse med 

menneskers forståelse for mange århundreder siden. Alligevel er jeg kommet til jer, og da jeg så jer sultne, 

har jeg givet jer "brød" i overflod, så I kan blive mætte og derefter give det videre til de kommende folk. 

6 Husk, at der venter dig en ny tid, at mit ord vil ophøre, og at du vil være alene med min 

undervisning. Hvis I så ved, hvordan I skal forberede jer, vil I kunne tale om mig. Men hvis I på trods af 

jeres viden falder i fristelse, hvis I fordrejer mit ord eller ikke fortolker det rigtigt, så vil min lære på jeres 

læber ikke være næring for jeres medmennesker. 

7 Det er stadig tid til at bede og forberede jer på jeres pligt. Vent ikke på at min retfærdighed skal 

ramme jer, vent ikke på at smerte og krig skal plage jer som jeres brodernationer, der overdænger 

markerne med blod og efterlader hjemmene i elendighed. Støt jeres nation med jeres bønner og lad den 

ikke blive ødelagt ligesom Jerusalem. Dyrk med dine værker en have, hvor blomsterne er tilgivelse, 

kærlighed, bøn og næstekærlighed. Denne have vil begynde i jeres hjerter og slutte i jeres ånder. Afsæt et 

par øjeblikke af dagen til eftertanke, lad din ånd rejse sig, så min inspiration kan nå dig. Se, I har ingen 

bøger ved hånden, og kun ved hjælp af denne inspiration vil I være i stand til at modtage lys på dette 

tidspunkt. Husk, at det øjeblik vil komme, hvor I skal vidne om min sandhed, og at I så må ty til den bog, 

som er i jeres hjerte. Lær at læse den usynlige bog, så dit sind ikke bliver sløret. Fordyb jer i jer selv, så 

jeres ånds stemme kan komme til udtryk på jeres læber. 

8 Ethvert religiøst samfund og enhver sekt forbereder sig, fordi de forudser, at konfrontationen er 

nært forestående. Du vil stå mellem dem, men du vil da være udstyret, for jeg vil bruge dit intellekt til at 

gøre mig selv kendt. 

9 I dag ser jeg dig stadig svag, for da du modtog dine medmenneskers utaknemmelighed som tak for 

dine kærlighedsgerninger, græd du i tavshed og sagde til mig: "Er dette det kors, du har lagt på mine 

skuldre?" Hertil svarer jeg jer med et andet spørgsmål: Har I allerede glemt Jesu eksempel blandt 

mennesker? Hvis verden sårer dig, skal du ikke anklage den over for mig, hav medlidenhed med den, jeg 

vil lukke dit sår igen. 

10 Lad menneskene tro, at I er fattige; hvis I er ydmyge, vil jeg gøre jer store i ånden. Vær tavs, når 

du kan, men arbejd hårdt. Vidner om mig, for jeg vil også vidne om jer. 

11 Hvis din ånd føler behov for at svæve op, er det fordi der er øjeblikke, hvor den føler sig fremmed 

i denne verden, hvor den føler sig som en fremmed. Det forstår, at dets sande fædreland, dets hjem, ligger i 

det hinsides. 

12 Israels tolv stammer er spredt ud over hele verden. De vil forenes i opfyldelsen af deres mission, 

selv om de er langt fra hinanden. De søger i uendeligheden i forventning om min nye åbenbaring. Men 

profetierne vil gå i opfyldelse, og de vil se lyset. Blandt dem er de store ånder, dem med trænede sind, 

hjerter af stor ædelhed og stærk inspiration. Mange af dem vil komme til dig, og du vil blive forbløffet 

over deres høje åndelighed - selv om de ikke har hørt mig på dette tidspunkt. Lad dem ikke blive 

overrasket over din lille forberedelse. 

13 Tiden nærmer sig, hvor der vil opstå fællesskaber, som vil overraske jer med deres åndelighed og 

udfoldelse af deres åndelige gaver, og hvor profeter vil dukke op, for lyset fra min Helligånd 
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gennemstråler enhver ånd og enhver intelligens for at afsløre den tid, den lever i, og for at vise hver enkelt 

sin mission. 

14 Portene til denne nation vil snart åbne sig for mænd og kvinder, der kommer fra fremmede 

nationer. De vil alle bringe sult, smerte og nød med sig, og hos jer vil de finde varme, brød og trøst. 

Forbered jeres hjerter til at tage imod dem med kærlighed. 

15 Hvor mange af jer vil ikke være nødt til at tage til fremmede lande, og I vil så være afhængige af, 

at de vil modtage jer som brødre! 

16 Når jeg forlader jer, skal I danne ét hjerte. 

17 Tal sammen med lysets ånder: "Ære være Gud i det højeste og fred på jorden til alle mennesker af 

god vilje." Sådan lyder englenes lovsang. 

18 Folk, gør jer klar til at lytte til mine ord med fuld hengivenhed, så vil I indse, at det har været en 

nåde at have set Mesterens lys igen. Min inspiration er blevet menneskers ord og søger de sjæle, der har 

brug for det eller tørster efter lys. Den søde trøst, som engang blev lovet jer, kommer i essensen af dette 

ydmyge og ømme ord, som søger at overbevise jer. Der er en himmelsk duft i den, og den får hjerterne til 

at slå hurtigere, ligesom mine disciple fra den anden æra slog hurtigere på aftensmadsaftenen. 

19 Velkommen til min undervisning. Du kommer på grund af løftet om din frelse, du kommer på 

grund af ordet, der viser dig det sande liv. Tag mig som dit eksempel, elsk dit kors, kys dit livs kors, 

velsign din Faders vilje. 

20 Jeg siger jer, at I skal elske jeres kors, for hvis I gør oprør mod det, mens I bærer det på jeres 

skuldre, vil smerten rive et dybt sår i jeres hjerter. Jeg elsker mit kors, I folk, men ved I, hvad jeg kalder 

mit kors? Mit kors består af jer, I mennesker, som jeg elsker så højt. 

21 Du skal ikke bespotte de vanskelige vandringer; hver ny smerte er et nyt lys i dit hjerte, hver 

prøvelse vil få erfaringens blomster til at springe op i dit væsen. Forstå: Når en smerte rammer dig, er det, 

fordi du har brug for den. Du skal også forstå, at når glæden tager besiddelse af dig, har du også haft brug 

for den. 

22 Salige er de, der skjuler deres lidelser og deler alle deres glæder med deres medmennesker, selv 

om de er meget små. 

23 Salig er den, der ved at acceptere smerten ved, at den vil gøre ham fuldkommen og føre ham til 

toppen, fordi han er blevet klar over, at smerten er menneskets arv, og at den vil tjene til at rense ham, så 

han kan vende tilbage til Faderen. 

24 Jeg har givet mennesket alle de nødvendige midler til at bygge en stige med dem gennem 

kærlighedsarbejde, som fører det op til mig. Jeg gav ham min visdom og min kærlighed som arv. Men da 

han ikke gjorde god brug af disse gaver, har smerten sat ind for at udfylde dette tomrum. 

25 Vuggen er menneskehedens begyndelse, graven er dens afslutning, og jeg kan se, at I lider mere 

end I glæder jer i den periode af jeres eksistens, som forener disse to ekstreme øjeblikke. Man græder, når 

man bliver født, så længe man lever, og til sidst når man dør. Jeg, som følger dine skridt, vil og skal redde 

dig. Min undervisning er den stemme, der kalder dig til at finde fredens vej. Min lov har til alle tider været 

retfærdighedens, kærlighedens og fredens lov. Den har vist jer vejen og gjort den genkendelig for jer, så I 

kan redde jer selv. 

26 Mange af denne tids mennesker vil, når de hører ordet kærlighed gentages ofte i min undervisning, 

sige til sig selv: "Hvad er det mon for en kærlighed, som de prædiker så ihærdigt?" Mine tilhængere skal 

derefter udføre værker, der forklarer og forklarer, hvad der er den kærlighed, som jeg har lært jer og 

inspireret jer. Også i den anden æra spurgte man mig, hvad det var for en kærlighed, som Jesus talte så 

meget om til menneskene, og Mesteren havde netop sat sig ved en rosenbusk, hvis blomster var tørre og 

visne, og han kærtegnede dem med hånden, mens han prædikede, og blomsterne genopstod under 

påvirkning af hans kærtegn, og alle, der omgav ham, blev virkelig bevæget over et sådant mirakel. Det vil 

også ske med menneskers hjerter, når de forstår at elske hinanden. Rosenbuskene vil blomstre igen, og de 

visne roser vil genopstå. 

27 Ikke alle mennesker vil være af samme mening, når de modtager dette lys, for udviklingsperioden 

er ikke den samme for alle mennesker. Nogle bruger mere tid end andre på livets vej; vid også, at alle 

mennesker er forsinkede i viden og opadgående udvikling, fordi de er afveget fra udviklingens vej. 
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28 Mennesket har levet længe, men det har ikke fået meget ud af sit liv, og det skyldes, at det har lagt 

den største vægt på materielle tilfredsstillelser og har foragtet kunsten at leve med kærlighed og 

retfærdighed. 

29 Jeg bringer verden en ny lektion, der vil være som en guddommelig regn, der vil genoplive visne 

hjerter og genoplive stagnerede eller syge sjæle. 

30 Husk, at jeg sagde til jer: "Bed, og det skal gives jer", og det er derfor, I kommer med jeres mange 

anmodninger. Men nu siger jeg jer, at I skal lære at bede og modtage: Bed med ydmyghed og modtag med 

underdanighed. 

31 Dit hjerte siger til mig: "Mester, hvor ofte tror du ikke, at vi har fornærmet dig med tåbelige og 

uvidende anmodninger?" Men jeg siger jer, at I ikke har fornærmet mig, når I gjorde det af uvidenhed. 

32 På grund af jeres mangel på viden viser jeg mig endnu en gang som Mester blandt jer, og derfor er 

jeg her og underviser og retter mine disciple med kærlighed. 

33 I gør klogt i at skynde jer at følge mit kald, for alle skæbner er grundlagt i mig. Det er ikke verden, 

der pålægger dig dem, og det er heller ikke jordens love, der bestemmer din skæbne. Din viljesfrihed har 

også sine grænser, mennesket er ikke uafhængigt. Jeg er den eneste uafhængige En, i hvis væsen alt det 

skabte er grundlagt. Alligevel siger jeg dig, at jeg tørster efter din fuldkommenhed. 

34 Hvorfor ser jeg jer gå nedslået gennem dette liv som fiaskoer? Løft dit ansigt, hav tro på din 

skæbne, se altid fremad, for der i horisonten vil du se mig. 

35 Menneskeheden, anerkend min undervisning. Den åndelighed, den giver dig, vil gøre min stemme 

hørbar for dig i øjeblikke af ensomhed eller smerte. Den vil give jer ukendte kræfter i prøvelsens timer, og 

når verdens snak har trætet jeres sind, og I føler sorg i jeres hjerter, vil I høre den himmelske koncert fra 

uendeligheden. Når du så vågner op fra din henrykkelse, vil du spørge: "Fra hvilken bog har jeg lært 

dette?" Men jeg vil sige til dig: "I min visdoms og min kærligheds bog". 

36 Når dette sker, vil I have en dialog mellem ånder. Så vil du være kommet ind i Herrens tempel. 

37 Din ånd skal svæve op, så kroppen styrker og støtter dig i kampen for livet. Hvis du virkelig ville 

stole på mig, ville du ikke have behov for at banke forgæves på døren hos dine medmennesker, hvis hjerter 

næsten altid er lukket for hjælpsomhed. 

38 Min undervisning er at smede din ånd. Arbejd sammen med din Fader, opdrag dine børns hjerte i 

min undervisning. 

39 I dag er I mine disciple, i morgen vil de være jeres børn. 

40 Tænk på dem, der mister deres far, når de stadig er børn. 

41 Tænk på dem, der aldrig har oplevet en mors ømhed. 

42 Kun min lovs vej vil kunne kompensere for deres mangel og føre dem til frelsens port. Derfor er 

mit mærke uforgængeligt indpræget på alle dine livets veje. 

43 I morgen, elskede folk, når rygtet om, at jeg har været hos jer, vil der komme mange mennesker 

for at spørge jer. Hvis livet i jeres hjem til den tid er rent, og jeres hengivenhed til Faderen er som jeg har 

lært jer, tror I så ikke, at det vil være det bedste svar, I kan give, og det bedste bevis på, at I har hørt mit 

ord? 

44 I denne tid, hvor selv luften, jorden og vandet er forgiftet af menneskers onde gerninger, hvor få er 

der da ikke, som ikke er inficeret af ondskab eller mørke! 

45 Hvem af jeres medmennesker vil, når de møder et samfund, der lever i dyd og fred, være i stand til 

at benægte, at Faderen har lært dem det? Detroniserede monarker kan komme til at begræde deres tabte 

magt, og de kan genvinde deres fred i dette folks skød, når de indser, at jordiske forfængeligheders 

falskhed er falsk. Der vil komme præster fra sekter og religiøse samfund, som, når de oplever 

åndeligheden i denne menighed og dens oprigtige tilbedelse af Gud, vil føle i deres hjerter deres egen 

samvittigheds dom, som vil bebrejde dem deres fejltagelser. 

46 Dette folk er Herrens, som vil lade sin røst lyde over alle jordens folk og erobre dem med 

sandhedens lys, og når han har erobret dem, vil han få dem til at blive en del af denne familie, for alle 

ånder er børn af Guds folk. 

47 I dag ved du, hvem du lytter til, og du forbereder din ånd til at modtage dette himmelske brød i 

ham. Du forbereder din ånd, fordi den, der underviser dig, ikke er en menneskelig lærer. Han er hverken 



U 144 

19 

lærd, filosof, videnskabsmand eller konge på jorden, og alligevel er han mere end alle disse ting 

tilsammen. Bogen, der ligger åben foran dig, er den bog, der lærer dig vejen til fuldkommenhed. 

48 Mine disciple ved alt dette, men de "sidste", som lige er ankommet, er overraskede over at finde 

Mig midt i denne materielle fattigdom; og så er det nødvendigt at fortælle dem, at Jeg ikke ejer noget på 

jorden, og da Jeg boede blandt jer, levede Jeg i ydmyghed, for således lærte Jeg jer at forstå, at Mit Rige 

ikke er af denne verden, og at det, Jeg søger, er menneskehjerter. Den "krone", som I ser på mit hoved, 

satte jeg ikke selv på mig, men det gjorde mennesker, og den var lavet af torne. 

49 Kom til mig og betro mig dine længsler, beken dine svagheder og bed mig om styrke. Her er jeg 

med jer, jeg flytter mig ikke fra mine børn, og jeg følger jer, hvor I end går hen, for selv når I kommer i 

fængsel, er jeg der for at trøste jer. Når du går på en lang rejse, har du mit selskab. Når du bliver syg, har 

du Mig i dit hoved som sygeplejerske og læge. Når du er ensom, får jeg dig til at føle min tilstedeværelse. 

50 Kend mig her, mens jeg plejer mit frø. Jeg har talt til jer utrætteligt siden dengang Elias 

annoncerede den nye tid gennem Roque Rojas' mund. Mange har forladt frøet og redskabet, men jeg 

fortsætter med at arbejde på mine marker. Men hvis nogle tror, at jeg altid vil kommunikere på denne 

måde, tager de fejl, for den tid er allerede blevet kort, hvor I vil høre mig i denne form. Det er nødvendigt, 

at denne manifestation slutter, så I kan begynde at åndeliggøre jer selv, at forbinde jer direkte med min 

Ånd, og I kan se jeres Herre på skyen af jeres åndelige ophøjelse. 

51 Er I endnu ikke bekymrede over, at dette ord ikke findes? Har I allerede samlet nok til jer selv og 

til jeres medmennesker? Eller tror De, at dette arbejde vil slutte den dag, jeg rejser? 

52 Jeg udrydder devotionelle former, ritualer og traditioner, så I i de kommende tider kan begrænse 

jer til at opfylde loven og ikke handle som i tidligere tider, hvor I helligede al jeres entusiasme til 

traditioner og festligheder og lod loven ligge til side. 

53 Ved I ikke, hvor meget Moses' ånd græd i det hinsides, da han så troløsheden og svagheden hos det 

folk, han elskede så højt. Hans sæd blev senere vandet med Frelserens blod. 

54 Hvordan fandt jeg de mennesker, som jeg havde efterladt en arv i deres patriarkeres navn? Opdelt, 

adskilt i to kongeriger (Judæa og Galilæa), som betragtede hinanden som fremmede. Jeg kom for at forene 

dem, og ikke kun dem, men alle jordens folkeslag. Alt hvad jeg bragte med mig, efterlod jeg her; fra 

verden tog jeg kun utaknemmelighed og smerte med mig. Jeg efterlod verden Mit Ord som en evig arv og 

Mit Blod, som blev udgydt til den sidste dråbe. Min krop sank ned i jorden, og Min ånd udgød jeg blandt 

Mine apostle. Dette var mit testamente. Efter min død anerkendte folk mig. Mit frø spirede og spredte sig 

til andre nationer. Mine forfølgere blev mine soldater bagefter. De, som havde bespottet mig, velsignede 

mig senere. 

55 For nationerne betød det kristne frøs blomstring en æra med fred og moral. Dyd bar frugt, målet og 

idealet var himlen. Senere vendte svagheden tilbage, den eneste tilsyneladende overholdelse af min lære - 

en opfyldelse, der bedrager verden med festligheder og pragtfulde ritualer, der imponerer folk, men som 

ikke tilfredsstiller Faderen eller løfter ånden. 

56 Kaos er vendt tilbage, fordi der ikke er nogen dyd, og hvor der ikke er nogen dyd, kan der heller 

ikke være nogen sandhed. Grunden til dette er ikke, at den lov, som Faderen gav Moses, ikke har nogen 

gyldighed, eller at Jesu lære kun gælder for tidligere tider. Begge er evige love i deres åndelige indhold, 

men vær klar over, at de er som en kilde, hvis vand ingen er tvunget til at drikke, men at enhver, der 

nærmer sig denne kærlighedskilde, gør det af egen fri vilje. 

57 I den første tid gav jeg loven til folket, så alle stammer kunne leve forenet i den. Men da jeg kom, 

fandt jeg dem splittede, de dømte hinanden forkert, vanhelligede min lov og faldt i afgudsdyrkelse. 

58 Min lære om kærlighed kom senere for at forene alle folkeslag i én lov. Men nu, hvor jeg vender 

tilbage til menneskeheden, ser jeg den igen opdelt i sekter, religiøse samfund, ideologier og teorier. Hver 

af dem praktiserer sin tro i overensstemmelse med deres ideer eller deres fordelagtighed. Alle hævder at 

elske den samme Gud, men de er alligevel adskilte. Men jeg siger jer, at den, som ikke elsker sine 

medmennesker, elsker ikke mig. Det er sandt, at ikke alle sjæle går deres vej i samme trin, da de har et 

forskelligt udviklingsniveau; men hvilket menneske, der kender Mine love og Min lære, ved ikke, at disse 

indeholder gensidig kærlighed som kernen i deres væsen? Mange kalder sig kristne, men jeg siger jer igen, 

at den, der ikke har kærlighed, kan ikke være kristen. 
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59 Sandelig, siger jeg jer, verden kender ikke mange åndelige lærdomme i Min Lære; for i stedet for 

at søge fortolkningen af Min lære for derefter at anvende den, har den været tilfreds med ritualer og 

traditioner. Det er grunden til, at der er opstået store lidelser blandt menneskeheden, og at der er opstået 

konflikter, som menneskene ikke kan finde nogen løsning på. 

60 Var denne tids kaos noget uforudsigeligt for menneskeheden? Nej, det blev meddelt dem, så de 

kunne undgå det. Jeg gav åbenbaringen om disse tider til min discipel Johannes, så hvis I havde vidst, 

hvordan I skulle fortolke den, hvis I havde givet den den værdi, den har, i stedet for at lægge den 

ligegyldigt til side, så ville I have vidst, at denne tid hører til det sjette segl i Johannes' Åbenbaring, så ville 

I have passet på og bedt og beskyttet jer mod store onder. 

61 Se, hvordan mit ord forbereder dig på de kommende tider. Derfor siger jeg, at du skal bruge den. 

For denne manifestation vil gå forbi, ligesom det var tilfældet med Moses, der gik gennem ørkenen og 

ikke nåede frem til Kanaan, ligesom det var tilfældet med Jesus, der gik gennem verden og afsluttede sin 

livsrejse ved korset. 

62 Jeg forbereder jer på den tid, der vil følge efter afslutningen af denne manifestation. På hvert 

forsamlingssted skal der så være en bog med mit ord, så I kan samles og genopfriske jer selv ved at læse 

det. 

63 Ligesom jeg valgte dem, der ville give udtryk for mit ord i denne tid, vil jeg også vælge dem, der 

vil videregive det gennem læsning, når jeg ikke længere manifesterer mig selv i denne form. Men jeg 

fortæller jer allerede nu, at i sidste ende kan I ikke høste noget som helst frø, hvis I nøjes med kun at lytte 

til min lære uden at have til hensigt at omsætte den i praksis. I skal forstå, at min lære ikke er til for at I 

skal bruge den som en anledning til at skabe skikke og traditioner, men at I skal betragte den som en sand 

måde at opfylde jeres ånds pligt på, og at I skal vidne om den gennem jeres gerninger. 

64 Efter 1950 vil mit folk fordybe sig i studiet af denne lære for at nå frem til vigtige konklusioner. 

65 De bøger, som "guldfjerene" i øjeblikket skaber efter guddommelig diktering, vil blive højt 

værdsat som juveler af uendelig værdi. For hver gang I åbner dem i jeres møder, vil den åndelige essens, 

de indeholder, være som et åndedrag fra himlen over jeres sjæle og jeres lidelser. Denne bog vil afsløre 

mange hemmeligheder, som er låst inde i De Syv Seglernes Bog. 

66 Du bør studere disse lærdomme uden at komme ind i diskussioner om dem, så vil Helligåndens lys 

oplyse dig, så du kan give den korrekte forklaring på det, der før var et mysterium for dig. 

67 Allerede det år, der blev annonceret under hele denne manifestation, er nært forestående for at sige 

farvel til jer, og det er min vilje at overdrage jer alt det, jeg har at sige jer. Mist ikke en eneste af mine 

undervisningsadresser, ikke en eneste af deres stavelser, for jeg giver jer nu de sidste ord i dette Nye 

Testamente, gennem hvilke de to foregående og de kommende vil blive forstået. 

68 I begyndelsen af min forkyndelse gav jeg jer ikke en forklaring på de syv segl, for dengang ville I 

ikke have forstået mig. Men nu har jeg bragt lys ind i dette mysterium, så I kan gennemskue det og blive 

fri for al uvidenhed, tvivl og fejltagelse. 

69 Verden vil med tiden blive interesseret i alle disse guddommelige åbenbaringer, og fordi den får 

kendskab til din fortolkning, vil den opsøge dig for at udspørge dig. Når dette sker, vil I så gemme jer for 

jeres medmennesker? Du, som altid har fået mine åbenbaringer før andre - vil du benægte dem? 

70 Sov ikke, bliv ikke vaklende eller splittet. Lad ikke menneskene finde dig optaget af ydre ting; for 

så vil du i stedet for at dine medmennesker beder dig, se fjender komme og angribe dig, og du kan ikke 

være sikker på, at de ikke med deres fjendtlighed vil lære dig, hvad det vil sige at opfylde min lov og at få 

dig til at respektere sandheden. Så vil du spørge: "Herre, har du givet din retfærdighedsskabende arm til 

mine fjender?" 

71 Jeg har sagt til jer, at I skal arbejde på jer selv, så I, hvor I end ser hen, kun finder brødre og søstre. 

Jeg ønsker, at det guddommelige tegn, som jeg har sat på jer, skal være det lys, der tjener jer til at blive 

anerkendt som mine nye disciple. 

72 Hvor smukt vil det ikke være for din ånd at vende tilbage til Faderen og vise ham din fuldbyrdede 

opgave. Et billede af denne lykke er blevet oplevet her i verden af barnet, der er vendt tilbage til Faderens 

hus efter lydigt at have adlydt en ordre fra sin far. Hvilken glæde omfavner begge hjerter, når de omfavner 
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hinanden - faderen i visheden om, at han er blevet adlydt og respekteret, og barnet, som ser sig selv rost og 

modtaget af sin far. 

73 Har I nogen idé om, hvordan festen vil være for den ånd, der vender tilbage til den himmelske 

Faders hjem? Hvad er det for et kys, hvormed Faderen modtager sit barn, og hvad er glæden hos de 

væsener, der bor i dette hjem? 

74 Stop ikke på den sikre vej, gå videre på den, folk, og vend ikke blikket tilbage, før I når frem til 

den store port, hvor jeg venter på jer for at modtage jer. 

75 Vær ivrige, lær at tænde troens flamme i jeres hjerter og stol på mig, så I altid kan være enige i de 

prøvelser, som jeg sender jer. 

76 Jeg oplyser dig. Utallige lysstråler falder ned over menneskeheden for at bringe lys derhen, hvor I 

tidligere havde skabt mørke. En ny æra er begyndt og kalder alle til at vågne op og finde tilbage til mig. 

Jeg kalder jer, for den time nærmer sig allerede, hvor jeg skal samle min sæd fra jorden, som jeg har 

bebudet for jer. 

77 I, mine tilhørere, har set mit ord manifesteres, I har set mænd og kvinder blive frelst under dets 

indflydelse, I har set dem, der var døde i tro og håb, vende tilbage til livet, I har set dem, der var syge i 

krop og sjæl, blive raske. Grunden er, at jeg er vendt tilbage til jer for at hjælpe jer og gøre jeres vandring 

mindre trist. Vågn og bed, så intet forhindrer eller forsinker din ankomst til Faderen. Kom på kærlighedens 

og offerets vej, og hvis du løfter din ånd til Faderen og beder mig om styrke, vil jeg høre dig og styrke dig, 

indtil du når det endelige mål for din pilgrimsrejse, hvor jeg vil give dig fred. 

78 Indse alt det, som jeg har lært dig i tidens løb. Gør det gerne godt igen; men jeg siger jer også: 

Undervis jeres medmennesker med den kærlighed og tålmodighed, som jeg har lært jer. 

79 I har søgt mig i forskellige religiøse samfund og sekter, som menneskeheden har skabt, men jeg vil 

have jer til at give afkald på ritualer og udrydde ethvert spor af fanatisme fra jeres hjerter. Kom til mig i 

ånd, elsk mig oprigtigt, respekter og adlyd mine love, og på den måde vil du tilbyde mig sand tilbedelse. 

80 Kom til mig, I trængte, ensomme og syge mennesker. I, som slæber syndens lænker med jer, I 

ydmygede, sultne efter retfærdighed og tørstige, vær hos mig; i mit nærvær vil mange af jeres onder 

forsvinde, og I vil føle, at jeres byrde er lettet. 

81 Hvis du ønsker at få åndens goder, vil jeg give dig dem. Hvis du beder mig om jordiske goder for 

at gøre god brug af dem, vil jeg også give dig dem, fordi dit ønske er ædelt og retfærdigt. Så skal I blive 

gode forvaltere, og jeg vil give jer forøgelse af disse goder, så I kan dele dem med jeres medmennesker. 

82 Se på folk, hvordan de er trætte af at kæmpe forgæves uden at finde meningen med deres 

tilværelse. De viser mig et liv uden idealer, fordi de har forvildet sig fra dydens vej og kun søger nydelse, 

hvor unatur og død hersker. De var ude af stand til at finde livets glæde i kærlighed, hjælpsomhed og 

velvilje. De har ikke lyttet til bønnen fra Faderen, som elsker dem så højt, og som kun ønsker fred og 

frelse for alle. 

83 Verden, der er opdelt i religiøse samfund og sekter, kalder på mig i denne time, fordi den mener, at 

jeg er fraværende eller i det mindste fjerntstående. Selv om jeg er hos hende, har hun ikke mærket min 

tilstedeværelse. Men til jer siger jeg, at I én efter én skal gå ind i Herrens forhindring, og der skal I alle 

være sammen, når I har forstået min lære. 

84 Plej dette frø og gå fremad. Lyset vil være jeres vejviser, og i jeres kølvand vil de store skarer, som 

jeg vil betro jer, følge jer. 

85 Gå på bønnens vinger for at sprede lys blandt dine medmennesker. Gå til fængsler og hospitaler og 

lad din komfort være der. 

86 Når I er trætte, så kom til mig, for jeg vil styrke jer. Vær ikke bange, jeg er tilgivelsen, nåden og 

den sande retfærdighed. 

87 Jeg er kilden, der strømmer ud i bække på markerne i ønsket om frø og arbejdere. 

88 Jorden er forberedt, så folk kan skynde sig at komme i gang med deres del af arbejdet. 

89 Marken venter på dig; dyrk den kærligt og oprigtigt, og når du ser, at den gode sæd begynder at 

bære frugt, så ødelæg det ukrudt, der kan forstyrre den i dens udfoldelse. Ødelæg alt, hvad der kommer fra 

den giftige plante, og bliv ikke uvirksom, for så får I ikke en god høst. 
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90 Vis mig markerne, når de gyldne ører skinner på dem. Derefter kan I høste og fylde jeres 

kornkamre, så det antal sjæle, der er tildelt hver enkelt, ikke vil gå sultne på deres rejse gennem livet. 

91 De afgudsdyrkende handlinger, som er fremherskende blandt mennesker, vil blive afvist som 

falske. Den lære, som jeg har åbenbaret for jer, har sandhedens grund, og den vil i sidste ende blive 

anerkendt. 

92 Den lærde søger årsagen til alt, hvad der er, og alt, hvad der sker, og håber at kunne bevise med sin 

videnskab, at der ikke findes noget princip eller nogen sandhed uden for naturen. Men jeg betragter dem 

som umodne, svage og uvidende. 

93 Da den tolvårige Jesus skulle modstå folkemængdens spørgsmål, blikke og domme, havde han 

ikke læst nogen bøger. Alligevel holdt han en lærerig tale fuld af visdom, for i dette barns sind lyste den 

Højestes lys, og på hans læber blomstrede Guds ord. Jeg siger dette til jer, fordi I også kan gøre dette, når I 

skal stå over for de forhør og retssager, som I vil blive udsat for. Så vil du overbevise, fordi du taler om 

Guds lære, som altid har et princip, et logisk grundlag og en begrundelse. Der findes intet mirakel, som 

ikke har en logisk og naturlig årsag, intet sker uden en årsag. Intet blad på træet bevæger sig uden min 

vilje. 

94 Du vil blive spurgt: "Når man tænker på, at Herrens majestæt er så umådelig stor - hvorfor bruger 

han så den mest ubetydelige dødelige til at udbrede sin visdom?" 

95 Hertil skal du svare, at Guds kærlighed til sine børn ikke har nogen grænser, og at mennesket 

derfor ofte ikke er i stand til at forstå den. 

96 I skal være ydmyge; for hvis jeres Mester forlod sit rige for at leve på denne jord og vise sig 

ydmyg, skal I efterligne mig over for dem, der er jeres ligemænd. 

97 Hvis det som i den anden æra var nødvendigt at vende tilbage til materien, ville jeg komme, selv 

om jeg vidste, at jeg skulle gå den lidelsesfulde vej, der er smertefuld for krop og ånd. Men nu kommer jeg 

i ånd, og I må udruste jer til at forstå min guddommelige sandhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 145 
1 Se, den guddommelige ånd er igen iblandt jer. 

2 Kom til mig, mine elskede børn, hvil jer fra jeres pilgrimsvandring ad stier og gennem ørkener, for 

det er ikke mig, der kommer til jer, men jer, der er kommet til mig. 

3 Jeg, jeres Skaber, viser mennesket Min mildhed, Min ydmyghed og Min kærlighed til alle Mine 

børn. I den anden æra sendte jeg mit "ord" til at blive menneske blandt jer, og han kaldte sig selv 

"Menneskesøn" for at give jer bevis på min ydmyghed. 

4 Jeg åbenbarer mig nu gennem skabelsens privilegerede skabning, mennesket, så I kan høre mit ord 

gennem jeres brødres og søstres tankeorgan. 

5 Hvor langt væk tror du, jeg er fra dig, og hvor tæt på dig er jeg i virkeligheden! 

6 I dig modtager jeg hele menneskeheden, som på denne dag tager afsked med endnu et år, som jeg 

har betroet den. 

7 I ved ikke, hvordan jeg vil vise mig for jer på den dag, som Fader, Mester eller Dommer. 

8 Jeg vil overraske dig og trænge ind i det inderste af dit hjerte. 

9 I sandhed siger jeg jer, at Jehova, "Ordet" og Helligånden er én Gud, den Eneste, som er 

begyndelsen og enden på alt skabt, alfa og omega for alt, hvad der eksisterer. Jeg vil tale til dig som Fader 

og undervise dig som Mester. Min ømhed vil komme ned over dit kød og din ånd. 

10 Maria, jeres universelle Moder, bor i mig, og hun giver de mest kærlige kærtegn til sine elskede 

skabninger. Hun har været i jeres hjerter for at efterlade sin fred og forberedelsen af en helligdom i dem. 

Maria våger over verden og breder sine vinger ud over den som en lærke for at vogte den fra pol til pol. 

11 Fra hele skabningen modtager jeg den hyldest, som kommer til mig som tak. 

12 Mit gennemtrængende blik ser mandens og kvindens hjerte, fra barndom til alderdom. Jeg viser 

mig usynligt i nationerne, i provinserne, i de forskellige kirker og blandt de ulegemlige væsener, der stadig 

bor på jorden. Og min åndelige tilstedeværelse får folk til at skælve, for de ved ikke, hvad fremtiden 

bringer for menneskeheden. 

13 Nu vil jeg berøre mennesket i dets frie vilje. Han ønsker at gøre sin vilje, men alt vil ske efter min 

vilje. 

14 Udviklingen påvirker alle sjæle, og på grund af den dyd og intuition, de udvikler, vil dette lys nå 

dem. 

15 I vil forstå, at der ikke er fred i verden, at der er sult og tørst, nød og elendighed. Men jeg spørger 

dig: Hvorfor? 

16 Er den rigdom af velsignelser, som jeg har lagt i denne jord, forsvundet? Har universets orden og 

love ændret sig? Giver den kongelige stjerne ikke længere lys og liv? Er der ikke mere vand i kilderne, 

frugtbarhed på markerne og frugt på træerne? Er der ikke kundskabens lys i jeres hjerner, og er der ingen 

følelser i jeres hjerter? Er der ingen kraft tilbage i din ånd, så du ikke længere kan løfte dit ansigt til mig? 

Hvorfor opfører I jer da som fjender, når I alle er udgået fra mig? 

17 Den guddommelige Ånd græder også, men nu skal mine tårer ikke falde over verden; jeg tilgiver 

den. De skal falde ned på min guddommelige kappe. 

18 Tag fra mig kornæblet, det er kærlighedens, fredens og den gode viljes hvede. Dyrk den og gør den 

til brød, der kan give din sjæl næring. 

19 I min hånd er et sværd, men det er ikke et mordvåben: det er sandheden. Den, der ønsker at være 

sandhedens soldat, skal tage den i sin højre hånd, og han vil sejre med dens lys i alle kampe. 

20 Menneskets ånd er på vej fremad i jagten på den undervisning, som jeg giver jer nu. Pilgrimmene 

er allerede begyndt at ankomme. 

21 Du skal være vågen, for de lærde vil sætte dig på prøve. Bliv ikke modløse, fordi I er ubetydelige, 

for det, der blev skjult eller ikke tilladt at blive forstået af de lærde, som troede sig selv store, blev altid 

åbenbaret for de ydmyge. 

22 Slut jer sammen, så det Røde Hav vil åbne sig for jer, når I bliver forfulgt, og lade jer komme 

igennem. Men I skal opfylde min lov om kærlighed, o folk. Vil du have min tilgivelse? Jeg ønsker også, at 

De skal tilgive Deres medmennesker. 
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23 I har betroet jeres døde til mig, og jeg siger jer: Jeres døde lever i mig. Du har givet mig din 

kærlighed, men jeg beder dig om at vise den som barmhjertighed over for dine medmennesker. 

24 Menneskeheden, solens stråler nærmer sig allerede og oplyser jeres verdens ansigt for med deres 

lys at fortælle jer, at en ny dag gryr over jer som en dyrebar tidsperiode, så I kan arbejde jer fremad og 

opnå sand fred, som det tilkommer mennesker med god vilje. 

25 Hør jeres far, hvil et øjeblik, I folk med vildfarende sjæle. Salig er den, der hører mit ord, elsker 

det og tror på det, for han er et barn, der er Faderen værdig, fordi han omhyggeligt holder mine love og 

min lære for at følge dem med kærlighedens gerninger. 

26 I dette øjeblik lytter I alle opmærksomt til mine ord, og ingen ubrugelige tanker forstyrrer jeres 

tænkning. Nogle lytter med begejstring, andre har dårlig samvittighed på grund af deres anger, og andre 

igen hænger ved hver eneste af mine udtalelser. 

27 Menneskeheden, som i dette øjeblik er repræsenteret af denne forsamling her, har gennemgået et 

år, der var som en skygge af smerte for dem, der græd, som en venlig hånd for dem, der modtog dens 

gunst - et sekund for jeres ånds evighed. Men tiden går sin gang, for tiden er mig, der har været og vil 

være hos alle mine børn for evigt. 

28 Der er et øjeblik på denne dag, hvor enhver sjæl føler mit guddommelige nærvær i sin ånd, og jo 

større den opgave den bærer med sig, jo stærkere er den stemme, der taler til den indeni. 

29 I 1945 var de sidste skygger af krigen væk. Sikkelsen mejede tusindvis af eksistenser ned, og 

tusindvis af sjæle vendte tilbage til det åndelige hjem*. Videnskaben forbløffede verden og fik jorden til at 

skælve med sine ødelæggelsesvåben. Sejrherrerne gjorde sig selv til dommere og bødler over de besejrede. 

Smerte, elendighed og sult bredte sig og efterlod i deres kølvand enker, forældreløse børn og kulde. 

Pestene rejser fra nation til nation, og selv naturens kræfter lader deres stemme af retfærdighed og 

indignation blive hørt over så meget ondskab. Et skudfelt af ødelæggelse, død og ødelæggelse er det 

mærke, som mennesket, der kalder sig selv civiliseret, har efterladt på kloden. Det er den høst, som denne 

menneskehed tilbyder mig. Men jeg spørger dig: Er denne høst værdig til at komme i mine kornkamre? 

Fortjener frugten af din ugudelighed at blive accepteret af din Fader? Jeg siger jer sandelig, at dette træ er 

alt andet end det træ, som I kunne have plantet, hvis I havde adlydt det guddommelige bud, som siger, at I 

skal elske hinanden. 
* Det spanske "valle" betyder bogstaveligt talt dal og betyder ofte: hinsides, (åndelig) verden, livsrum, hjem(land), 

hjemme. 

30 Mennesker er hårde og ubøjelige over for deres naboer, ligesom de var på Moses' tid, hvor det var 

almindeligt at gengælde et slag med et modslag. I dag siger jeg jer, at hvis det er sådan I opfatter 

retfærdighed, vil I blive målt med den samme målestok, som I måler jeres naboer med. 

31 Men jeg tilgiver jer, jeg velsigner jer og giver jer tid til kærligt at pleje det velsignede frø af min 

undervisning. Jeg er den store kriger. Hvem skynder sig at blive soldat for denne sag? Jeg fører krig ved 

hjælp af fred. Og jeg ødelægger det onde med det godes sværd. 

32 Enhver, der i sit livs stille timer beslutter sig for at følge mig på godhedens vej, er min soldat, og 

jeg lægger et sværd i hans hænder, så han kan kæmpe og vinde. Dette sværd er sandheden, og ingen fjende 

kan modstå dens lys. 

33 Det er en glædens dag, elskede Israel, for den Evige er med jer for at lære jer at elske og tilgive 

hinanden. Jeg har givet jer min undervisning og er kommet til jer fuld af glæde; men jeg har også lidt, 

fordi I glemmer mig i øjeblikke. 

34 Modtag min fred. Endnu en gang velsigner og tilgiver jeg dig. Jeres hjerter har kastet sig for mine 

fødder som et offer, som et brændoffer, som et råb om fred og tilgivelse for hele verden. Mesterens 

undervisning har endnu engang brændt som en fakkel af lys i jeres sind og ånder. 

35 Det er tiden for lysets kamp mod mørket, som uventet rammer jordens nationer - en tid med besøg 

og forsoning, en tid med rensning og retfærdighed. Jeg ser alle nationer i forvirring. Alle sekter og 

religiøse samfund er splittede. Men nu er det tid, hvor jeg endnu en gang stiller Sandhedens Bog frem for 

jer. 

36 I siger, at et nyt år er på vej, men jeg siger til jer: Ånden er ikke underlagt tiderne. Det er tiden, der 

er underlagt evigheden og Ånden. 
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37 Salig er den, som har hørt mit ord og elsker det, som forstår mine ord og omhyggeligt bevarer 

mindet om det, han har set og hørt, i sit hjerte. 

38 Troende og ikke-troende lytter til mig. Både de, der elsker mig, og de, der bespotter mig, lytter til 

mit ord. De vågne og de sovende, de flittige og de dovne, de åndeliggjorte og de materialiserede, de lytter 

alle i mine bedehuse, som er Helligåndens tempel, et tempel uden materielle altre, et tempel uden 

menneskelige forfængeligheder. 

39 Hvor længe har I vandret rundt, folk! Hvor ofte har du ikke forvildet dig! Hvor meget har du dog 

søgt! Hvor mange ting har du ikke udforsket! Du har rejst dig meget højt og er faldet ned i afgrunden. 

40 Men her er Jehova, den evige, den ukendte, den glemte, som spørger folket: "Er I nu trætte? Vil I 

nu holde op med at gå syndens vej? Er du endnu ikke skuffet nok? Ønsker du stadig at være stor i denne 

verden? Ved I ikke, at storhed ligger i ydmyghed? 

41 Jeg er Fader, og jeg er giveren. Jeg er den, der til alle tider har sagt til menneskene: "Bed, og du 

skal få det." Her er min hånd, i den er retfærdighedens scepter, et gyldent kornæble og et lysets sværd. Tag 

hvad du vil, men i bunden af bægeret er der stadig den bitreste gær tilbage. Men det nye år kommer også 

som et løfte om fred. 

42 Ønsker I, at himmeriges rige skal komme til jer, som jeg har lovet jer? Min vilje bliver din! 

43 Jeg tilgiver dig, syndige menneskehed, fordi jeg er en kærlig Fader. Tag det gyldne øre og dyrk 

denne hvede. Fordel den hundrede gange og forfrisk din ånd i din høst. Det er kærlighedens, harmoniens, 

broderskabets, fredens og velviljens hvede. Bær den i dig! Bag dit daglige brød af denne hvede og giv det 

til din bror. Det er tilgivelsens, velgørenhedens og venskabets hvede. 

Forstår I mig, folkens? 

44 Jeg fjerner sløret fra fremtiden på denne dag og forbereder jer. Se, hvor store skarer og tog af 

mennesker bevæger sig fremad for at søge efter dette folk, hvor legioner strømmer frem i begær efter dette 

lys. Pilgrimmene banker på din dør. Vågn op, folk! Forskeren skynder sig at udforske dig, at udspørge dig. 

45 Du har respekteret mine hemmeligheder og er kun trængt ind i dem, når jeg har kaldt på dig. Du 

kender mig så godt, som jeg har tilladt dig at gøre det, og du kommer gradvist tættere og tættere på mig. 

46 Du hører til mine udvalgte i denne tid. Nogle af jer blev kaldet i barndommen, andre i 

ungdommen, nogle først i alderdommen, men hver enkelt af jer har fået en opgave pålagt under 

hensyntagen til den tid, han eller hun vil leve på jorden. 

47 Der var ikke en eneste sjæl, der kom til mig, som ikke betroede mig en bekymring. Det virkede for 

dig som om den smerte, du kom med, var en hindring i dit liv, men bagefter blev du klar over, at det kun 

var et skridt, der bragte dig tættere på mig. Så velsignede du den prøvelse, gennem hvilken der skulle 

komme så meget mere glæde til din ånd. 

48 Du gør klogt i at velsigne den smerte, som bragte dig tættere på mig, for gennem den lærte du at 

søge mig og bede mig. Senere lærte I at bede og endelig at udføre en åndelig opgave for at praktisere min 

lære om kærlighed og barmhjertighed over for jeres brødre. 

49 Siden da har du set et mirakel ske i dit liv, for selv om du spiser det samme brød som før, smager 

det dig ikke længere bittert, men sødt og behageligt; de vanskeligheder, som du mødte på din vej, og som 

fik dig til at bespotte eller miste troen, gør dig ikke længere modløs, fordi du ikke længere anser dem for 

uovervindelige, og selv dine legemlige lidelser, som tidligere gjorde dig nedslået, gør dig ikke længere 

modløs. 

50 Det er troens kraft, det er virkningen af åndeliggørelse og fornyelse. 

51 Tidligere gik mange åndelige indtryk ubemærket forbi dig, fordi du kun søgte at tilfredsstille dine 

sanser, og sanseindtryk har ofte en tendens til at materialisere sjælen. Nu begynder du at opdage et nyt liv, 

du begynder at opdage essensen, skønheden, meningen og sandheden i alt det, der omgiver dig. 

52 Når I lytter til min undervisning, bliver jeres tankegang mere generøs, I ændrer jeres gamle måder 

at tilbede mig på, og I forbedrer jeres liv. Du er allerede holdt op med at bede så indtrængende, som du 

plejede at gøre, og du er ved at lære at bede og føle, hvad du siger til mig i bøn. Så når I sagde til mig: 

"Herre, din vilje skal ske for mig", var årsagen, at I forstod betydningen af jeres ord og forberedte jer på 

kun at modtage fra mig det, jeg bestemmer. Men der er altid "de sidste" i mængden af lyttere, fordi der 
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hele tiden kommer nye hjerter til disse mødesteder i et ønske om livets vand. Jeg må tale til dem på en 

anden måde, så de forstår mig og føler sig forstået på samme tid. 

53 Husk, at jeg modtog hver enkelt af jer på samme måde, da I først kom her for at høre mit ord. Til 

nogle taler jeg ikke om en åndelig mission, fordi de ikke ville forstå mig, men jeg taler til dem om den 

byrde af lidelser, som de bærer i livet, og som de føler sig undertrykt og deprimeret af. Jeg lærer dem at 

løse de alvorlige prøvelser, de har mødt inden for og uden for deres familie. Jeg trøster dem i deres 

lidelser, giver dem den helbredende balsam, der gør dem raske igen, opmuntrer dem og fylder dem med 

håb. 

54 Så føler den syge, at et blik fra himlen kender til hans smerte, og at dette blik er hans Faders, som 

vil befri ham fra den byrde af lidelser, han bærer med sig. Hjertet, der ikke har kendt ømhed, forståelse 

eller velvilje på jorden, føler sig pludselig omsluttet af mit ords bejlen. Den elsker med en uendelig 

kærlighed og føler sin smerte, som så længe har været tilbageholdt, flyde over i strømme. 

55 Både den ensomme eller misforståede mand og manden, der er blevet slave af lidenskaber eller 

laster, den forladte kvinde og den unge pige, der er bange for at se livet i øjnene, både familiefaderen eller 

-moderen, der bringer alle deres problemer for mig, og den forældreløse, der ikke har noget husly i verden 

- jeg hører dem alle, og jeg bearbejder deres hjerter med mit ords fine mejsel. 

56 Jeg ved, at når jeg tager mig af alt det, der tynger hende ned, uanset hvor menneskeligt eller 

materielt det er, tager jeg mig af hendes sjæl, fordi jeg derved befrier hende fra hendes byrde, fordi jeg 

derved baner den vej for hende, som hun skal gå bagefter, og fordi jeg på denne måde tænder troens lampe 

i hende. 

57 Min kærlighedskilde flyder over dig i disse øjeblikke og tilgiver og velsigner dig. 

58 Jeg modtager jer alle på denne dag, så I kan høre mit ord og blive opfrisket af det. 

59 Hvis der blandt disse skarer er hyklere og farisæere, ågerkarle, røvere af materielle goder eller 

endog af moralske goder, såsom ære, eller af åndelige goder, såsom tro og fred, vil jeg kærtegne jer alle, 

som om I alle var pletfri; thi jeg er jeres Fader, som tørster efter jeres fornyelse og jeres kærlighed. 

60 Det er netop med de mest fortabte og de mest fjerntstående fra loven, at jeg gang på gang beviser 

kraften i mit ord. Det er derfor, jeg talte detaljeret til jer i denne tid - med en instruktion fuld af kærlig 

retfærdighed og uendelig vis undervisning for at redde jer fra afgrundene og føre jer op til toppen. For 

afgrundene er fulde af mørke, og der kan du aldrig kende sandheden. Topene derimod stråler af 

visdomens, kærlighedens og retfærdighedens lys. 

61 Retfærdighedens besøg og irettesættelser er for de stædige, for de tåbelige og for dem, der bliver 

ved med at være onde. Men jeg ved, hvornår et ord om kærlighed er nok til at få dem til at omvende sig. 

62 Denne menighed berøres konstant på disse to måder. Kærlighed er nok til at lede de mentalt* og 

fysisk føjelige, mens der for dem, der ikke er modtagelige for kærlighed, er behov for smerte for at bringe 

dem tilbage til mådehold og orden. 
* Det, der blev sagt i den anden fodnote under 143.7, gælder også analogt for adjektiverne åndelig og psykisk. 

Selv om de to begreber ofte overlapper hinanden i stor udstrækning, blev der afstået fra dobbeltbetegnelsen 

"åndelig-mental" og den mere moderne "psykisk" i stedet for "åndelig". 

63 Langsomt og skridt for skridt, efterhånden som fornyelse viser sig for dem, går de fra rækken af 

dem, der renser sig selv gennem smerte, over i rækken af dem, der hæver sig selv gennem åndeliggørelse. 

64 I hører mig alle, og I tier alle sammen. Din samvittighedsbog ligger åben foran din ånd, foran dit 

sind. Den viser dig den sande vej og gør den vej, du frivilligt har valgt, genkendelig for dig. Men i dette 

øjeblik har publikumsånden genoplivet sig selv for at høre selv de sidste af mine ord. 

65 Her er der ikke noget menneske, som ikke skælver i sit indre og ydre, dvs. i ånden og i kødet, når 

det står over for dette ord. Mens han lytter til mig her, tænker han på livet, på døden, på guddommelig 

retfærdighed, på evigheden, på åndeligt liv, på godt og ondt. 

66 Når han hører min stemme, føler han i sig selv sin ånds tilstedeværelse, og han husker, hvorfra han 

kom. 

67 I den korte tid, han lytter til mig, føler han sig ét med alle sine naboer og genkender dem i sit indre 

som sine sande brødre og søstre, som brødre og søstre i den åndelige evighed, som er ham endnu nærmere 

end dem, der kun er i overensstemmelse med kødet, da dette kun er midlertidigt på jorden. 
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68 Der er ingen mand eller kvinde, som ikke føler sig genkendt af mig, når de hører mig. Derfor vover 

ingen at skjule eller skjule deres pletter over for mig. Og jeg gør dem opmærksom på det, men uden at 

afsløre nogen offentligt, for jeg er en dommer, der aldrig afslører nogen. Jeg siger jer, at jeg afslører blandt 

jer utroskab, barnemord, tyveri, laster og svagheder, der er som spedalskhed på sjælen hos dem, der har 

syndet. Men jeg beviser ikke kun sandheden i mit ord ved at vise dig, at jeg er i stand til at afsløre dit 

hjertes overtrædelser. Jeg ønsker også at bevise kraften i min lære for jer ved at give jer våben til at besejre 

ondskab og fristelser, ved at lære jer, hvordan I kan opnå fornyelse, og ved at vække i jeres væsen et ønske 

om det gode, det høje og det rene, og en absolut modvilje mod alt, hvad der er nederdrægtigt, alt, hvad der 

er falsk, og alt, hvad der er skadeligt for sjælen. 

69 I mænd og kvinder, som jeg danner mit nye folk af, I elskede skarer, som græder indvendigt i 

stilhed i denne velsignede time, hvil med mig, føl min tilgivelse komme ned over jer, rense jer for jeres 

fejl og befri jer fra jeres byrder, så I kan begynde en ny tilværelse. 

70 Vær rolig, jeg ser den oprigtige anger hos dem, der er blevet klar over alvoren af deres 

overtrædelser, og som i disse øjeblikke med sønderrevne hjerter beder mig om tilgivelse, at jeg ikke lader 

dem betale for deres overtrædelser ved at måle dem med den samme målestok, som de har målt med i 

verden, og som til sidst beder mig om at give dem en mulighed for at bevise deres anger over for mig. 

Hvordan skulle jeg ikke kende ham, der græder med sand anger, og hvordan kunne jeg nægte ham den 

mulighed, som han beder mig om med så megen angst. Ligeledes kender jeg også dem, der bedrager sig 

selv med falsk omvendelse, men ikke mig, for jeg ser ud over jeres tilstedeværelse. Disse vil jeg udsætte 

for prøvelser så længe, som det er nødvendigt, for at de kan vågne op til deres samvittigheds kald. 

71 Føl nu alle sammen min kærtegn, min kærlighed og min fred, for I er kommet til det åndelige 

festmåltid i Mesterens hus, og det er kun retfærdigt, at I alle nyder jeres Faders tilgivelses og kærligheds 

mad. 

72 Min kærligheds kappe breder sig over universet. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 146 
1 Disciple, jeg har strøget jeres pander og fordømt jeres dybe sorger, og I har løftet jeres øjne op til 

mig og sagt til mig: "Har du været her, Herre?" 

2 I må fokusere jeres opmærksomhed på mit ord, for når jeg virkelig bliver hørt, åbner jeg mit 

skatkammer og udgyder min visdom over mine disciple. Du spørger Mig: "Hvad skyldes din så store 

tålmodighed og din så store guddommelige kærlighed?" Og jeg svarer jer: Mange af jer er forældre på 

jorden, og I har alle været børn. Hvilken far har ønsket sit barn smerte, selv når han har modtaget den mest 

grusomme fornærmelse, den mest grusomme utaknemmelighed fra ham? Der er opstået et dybt sår i 

faderens hjerte, smerte har gennemboret ham, og nogle gange har endog vrede sløret hans sind, men et ord 

af anger fra barnet eller en ydmyg handling har været nok for ham til at presse ham til sit hjerte igen. Når I 

gør dette som mennesker, hvorfor undrer I jer så over, at jeg elsker og tilgiver jer med fuldkommenhed? 

3 Jeg har skabt dig for at elske dig og for at føle dig elsket. Du har lige så meget brug for mig, som 

jeg har brug for dig. Den, der siger, at jeg ikke har brug for dig, taler ikke sandt. Hvis det var tilfældet, 

ville jeg ikke have skabt jer, og jeg ville heller ikke være blevet menneske for at frelse jer ved dette offer, 

som var et stort bevis på kærlighed; jeg ville have ladet jer gå til grunde. Men I må forstå, at hvis I nærer 

jer selv med Min kærlighed, er det kun fordi I tilbyder det samme til jeres Fader, for Jeg siger jer igen og 

igen: "Jeg tørster, jeg tørster efter jeres kærlighed." 

4 Hvordan skulle du ikke være fraværende fra mig, og hvordan skulle jeg ikke føle dit fravær, 

eftersom du er en del af min Ånd? Kan du se, hvorfor jeg beder dig om at udforske mit ord og endda den 

måde, hvorpå jeg er kommet? - For at I ikke skal undre jer over, at jeg manifesterer mig gennem syndige 

kroppe. Din synd kan ikke være en hindring for min kærlighed. Jeg kom for at rense jer for at bringe jer 

tættere på mig. Nogle har forstået det, andre har ikke. Derfor er der blandt de mange mænd og kvinder, der 

har hørt mig i denne tid, både dem, der har proklameret højlydt, at jeg er vendt tilbage til menneskene, og 

dem, der har sagt, at det er umuligt. 

5 Mit nærvær har aldrig trukket sig tilbage fra dig. Det er mit ord, som jeg udgyder over dig for at 

opfylde mit løfte. Det er min kærlighed og mit lys, der udstråler fra dette ord. I øjeblikket underviser jeg 

jer, men når året 1950 kommer, som ifølge Min vilje er bestemt til at være det sidste år for denne 

manifestation, vil jeg afslutte denne form for manifestation uden at Min Ånd skiller sig fra jer. 

6 Kun nogle hjerter vil være forberedt på denne tid. 

7 Ventede jeg i den anden æra på, at verden skulle omvende sig, og rejste jeg først derefter? Jeg 

rejste midt i hån, foragt, grusomhed og tvivl. Jeg vidste, at min død var nødvendig for, at verden kunne 

genopstå til liv. I denne tid vil jeg på ny tage af sted i de øjeblikke, hvor I er forvirrede, forfærdede og 

tvivler. Men mit ord, som er testamenteret til menneskeheden som et kærlighedstestamente, vil ryste 

verden endnu en gang. 

8 Krigen mellem ideer, trosretninger, religioner, doktriner, filosofier, teorier og videnskaber vil 

komme, og mit navn og min lære vil være på alle læber. Min genkomst vil blive diskuteret og bedømt, og 

derefter vil de store troende rejse sig og proklamere, at Kristus igen har været blandt mennesker. Til den 

tid vil jeg opmuntre disse hjerter fra uendelighed og gøre mirakler på deres veje for at styrke deres tro. 

9 I dag mindes menneskeheden den dag, hvor nogle vise mænd fra Østen kom til krybben i Betlehem 

for at tilbede det guddommelige barn. I dag spørger nogle hjerter mig: "Herre, er det sandt, at disse 

mægtige og kloge herrer bøjede sig for dig og anerkendte din guddommelighed?" 

10 Ja, mine børn, det var videnskab, magt og rigdom, der kom og knælede foran mig. 

11 Der var også hyrderne, deres hustruer og deres børn med deres ydmyge, sunde og enkle gaver, 

hvormed de modtog og bød verdens frelser velkommen og Maria som et symbol på himmelsk ømhed. De 

repræsenterede ydmyghed, uskyld og enkelhed. Men de, der havde pergamentrullerne med profetier og 

løfter om Messias i hånden, sov trygt og roligt uden at ane, hvem der var kommet til verden. 

12 I tvivler nogle gange på det, som mine apostle har skrevet ned i deres historie, fordi mit liv var 

omgivet af mange falske legender. Nu siger jeg jer, at det, de skrev ned, var sandt, og at det desuden var 

absolut nødvendigt for jeres frelse. Alt dette bekræfter jeg nu, men det, som menneskers fantasi har skabt, 

vil blive ødelagt for evigt af sandheden i mit ord i denne tid. De almindelige mennesker er kommet til Mit 
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Ord og bringer i deres hjerter deres gave af ydmyghed og beskedenhed med sig. Senere vil jeres 

videnskabelige verden, de rige og de magtfulde bøje sig for mit usynlige nærvær. 

13 Selv om jeg har mødt jer mere materialiseret end tidligere, vil den udvikling, der er opnået gennem 

ånden, sætte menneskeheden i stand til at forstå min nye åndelige manifestation. Uanset hvor langt 

mennesket tror, at det er fra min Guddommelighed, se, det er kun et skridt fra den. Nogle hævder, at jeg 

ikke eksisterer. Men lad dig ikke imponere af dette. Disse mennesker taler på denne måde, fordi de har 

dannet sig uvirkelige forestillinger om mig. Da de blev skuffet over deres videnskab i denne henseende, og 

jeg ikke var der, hvor de troede, jeg var, fornægtede de mig. Men hvor stort er ikke deres ønske om at 

vide, om jeg virkelig eksisterer. 

14 Mennesket har endnu ikke opdaget sig selv, det har endnu ikke erkendt sig selv åndeligt for at 

kunne få løsningen på mange forvirrende gåder og svaret på mange spørgsmål. Det er nu, han kan og bør 

finde, opdage og erkende sig selv. Når det sker - med hvilken klarhed vil han så føle min tilstedeværelse! 

15 Jeg har tilladt jer at komme i kontakt med væsenerne fra det hinsides i en kort periode, hvilket jeg 

ikke godkendte i den anden æra, fordi I ikke var forberedt på det dengang, hverken de eller I. Denne dør er 

blevet åbnet af mig i denne tid, og med den gør jeg mine profeters budskaber og nogle af mine løfter til 

virkelighed. I 1866 åbnede denne usynlige dør sig for jer, og også for de udvalgtes sindets organ, så I 

kunne give budskabet, som Lysånderne ville bringe til menneskene, til kende. Før det år gav ånder sig til 

kende blandt jordens nationer og folkeslag, som var de forudgående tegn på mit komme. 

16 I har gjort en stor indsats inden for videnskab og har sovet dybt i forhold til det åndelige. Men jeg 

er kommet for at lære jer en guddommelig videnskab, som har kærlighed som rod, og hvorfra der udgår 

barmhjertighed, visdom og broderskab. Jeres videnskab har bragt folk tættere sammen, har overskredet tid 

og afstand og er frugten af forståelse. Hvad er der da mærkeligt ved at verdenerne nærmer sig hinanden 

gennem sindet og at evigheden opnås gennem det? Enhver, der har lyst til at gå denne vej, skal klæde sit 

hjerte med ærbødighed, våge, bede og være lydig over for sin samvittigheds kald. 

17 Jeg har fortalt jer, at jeres samvær med den åndelige verden i denne materielle og håndgribelige 

form vil være kortvarigt, for i 1950 vil denne lektion og erfaring være slut. Men hvis I bruger det rigtigt, 

vil det give jer utallige frugter, blandt andet at forberede jer til at tale fra ånd til ånd, til direkte 

kommunikation uden brug af den hjælp, som jeg midlertidigt har givet jeres sind mulighed for. Kun 

kærligheden vil så tiltrække jer til hinanden. 

18 Jeg underviser jer i denne form, så I ikke bliver ofre for forvirret videnskab, ny fanatisme eller 

overtro. Derfor fik I i den Anden Tidsalder ikke lov til at kende den undervisning, der blev givet i denne 

form, fordi I ikke ville have forstået det åndelige indhold. Kristus har lovet jer det, og Elias har opfyldt det 

i denne tid. Selv efter 1950 vil åndelige væsener fortsat manifestere sig materielt i verden. Dette vil få 

mange tvivlere til at tro og mange åndelige væsener til at vågne. Men dette folk her bør være lydige og 

tillade, at denne form for manifestation slutter med dem på det angivne tidspunkt. Senere vil disse disciple 

drage ud til nationerne og med fast hånd rydde alt det ukrudt op, der er vokset frem blandt mennesker, så 

kun erfaringens lys vil blive tilbage som frugtbar hvede. Efter den vanhelligelse, der er sket med det 

hellige, vil der komme dem, der lærer ærbødighed for det rene. Og så, når åndeliggørelsen hersker i 

menneskenes hjerter, vil de føle deres sind stige op til andre verdener, og de vil føle dem trænge ind i 

deres hjerter. Så vil menneskene have opnået en åndelig opløftning, som vil sætte dem i stand til at føle 

tilstedeværelsen af himmeriges rige i deres hjerter. 

19 De kærlighedsbånd, som I har været forenet med på jorden, vil blive endnu tættere med dem, der 

slutter sig åndeligt til jer i evigheden. Således vil den universelle familie blive dannet, hvor der ikke 

længere vil være nogen forskelle. 

20 I har også haft manifestationer blandt jer af forvirrede væsener, som lever i mørket. De er kommet 

ind gennem dørene til den gave, som jeg har betroet jer. Men hvem kan betragte disse manifestationer som 

onde, eller dømme min undervisning som uærlig? Tror I ikke, at denne gave tjener til at gøre godt ikke 

blot blandt mennesker, men også blandt dem, hvis sjæle er formørket? 

21 Enhver, der mener, at denne lære er falsk, har studeret Jesu værker i den anden æra dårligt. Det 

åndelige liv ligner det materielle liv, som også har sine korsveje, besøg og fristelser ligesom dette liv, du 

lever. Hver gang en dør åbner sig for at gøre godt, skynder de nødlidende sig derhen, som det skete med 
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Jesus i den anden æra, og som det sker med dem, der har modtaget denne gave i denne tid. Det er der, jeg 

ønsker at se din barmhjertighed. 

22 Jeg velsigner jer, for når besatte mennesker kom til jer, kaldte I dem ikke besat af Djævelen, men I 

så i den besatte et forsonende medmenneske og i dem, der behersker ham, nødlidende brødre og søstre, der 

forvirrer ham. 

23 I fremtiden vil det ikke længere være nødvendigt for disse væsener at bruge jeres hjerne til at forstå 

virkeligheden. Det vil være nok for dem at modtage jeres tanker i deres sind for at se lyset. 

24 Dette er allerede den sidste periode, hvor jeg vil være sammen med jer i denne form. Tro det, og 

tro også, at jeg ikke vender tilbage til denne verden for at gøre mit ord materielt hørbart, og slet ikke for at 

blive et menneske. 

25 Bevæbn jer, for der vil komme rygter til jer fra mennesker, som påstår, at jeg er vendt tilbage, at 

Kristus er kommet til jorden. Du skal da forblive trofast og med 

Fasthed siger: "Herren er i ånd med alle sine børn." Hvis I imidlertid sover og ikke åndeliggør jer selv, vil 

I benægte, at jeg har trukket mit ord tilbage (talt gennem menneskelige stemmebærere), og da I bliver 

blasfemikere og ulydige, vil I påkalde min stråle over folkemængderne og sige til dem: "Lad os bede ham, 

der gav os sit ord, om at fortsætte med at tale til os. Lad os tilbyde ham sange og salmer, så han kan høre 

os." Men sandelig, siger jeg jer, min stråle skal ikke vende tilbage til det menneskelige forståelsesorgan, 

for jeg vil ikke støtte jeres dårskab. Hvilke konsekvenser ville det have? - At det tilsyneladende lysets ord 

ville forvirre jer! Ønsker dit hjerte ikke det? Så forbered jer på denne prøvelse, og på jeres lydighed og 

ydmyghed skal lyset fra Min inspiration skinne. 

26 Jeg forkynder jer, at der meget snart vil herske forvirring, hvis disse samfund ikke bliver slået 

sammen til et enkelt samfund inden 1950, for der vil være dem, der siger, at Mesteren vil fortsætte med at 

give sig til kende, og så ve dette folk! Har De endnu ikke overvejet denne trussel? Denne ånd af 

broderskab og enhed er endnu ikke vågnet i jer, og I forventer, at det er begivenhederne, der vil forene jer. 

Men hvis du forventer dette, vil du i stedet se pest, uorden, krige og naturkræfternes dom bryde ud, indtil 

der ikke længere er noget sted i verden, hvor der er fred - hverken på jordens overflade eller i dens indre, 

hverken på havet eller i himlen. 

27 Folk, jeg begyndte mit ord på denne dag fuld af venlighed, men så blev det alvorligt, fordi det er 

nødvendigt at advare jer mod farer og rette jeres fejl i tide. Men jeg vil slutte mit undervisningsord med 

venlige ord. 

28 Disciple, glem ikke, at på den dag, hvor menneskene mindes Kristi fødsel, har jeg åbnet jeres øjne 

endnu bredere, så I kan komme til mig på den åndelige vej med pligtopfyldenhed, ydmyghed og lydighed. 

29 I dag har I ikke som hyrderne dengang tilbudt mig mælk, honning og brød som en gave af 

kærlighed og glæde. Heller ikke denne tids konger og lærde vil bringe mig røgelse, guld og myrra. Alle vil 

strække deres sjæle ud mod mig, så jeg kan lægge et kærlighedsoffer i dem. 

30 I dette øjeblik kommer jeg ved hjælp af et menneskeligt forståelsesorgan ned til jer i mit ord for at 

byde jer velkommen og for at fortælle jer, at jeg har givet jer min tilgivelse for evigt. 

31 Jeg venter på den nye sæd i dig. Hør mig, så du kan blive et lysets frø. 

32 Mange af jer ønsker at dø, fordi I er trætte og uden idealer på jorden. Det er sandt, at kroppens død 

er sjælens nye fødsel, men den krop, som du har, tjener til at rense dig. Bed og se efter, så vil du ikke blive 

svækket. Jeg er i dig. Når I siger, at Kristi blod faldt på menneskeheden, mener I så, at det kun er et 

symbol eller et symbol? Hvad ville I tænke, hvis jeg fortalte jer, at både mit Blod og mit Legeme udstak 

for jer vejen til at opfylde den mission, der er betroet hver enkelt af jer? Og hvis min Ånd flyder ind i hver 

enkelt af jer - hvorfor anerkender I så ikke jer selv som brødre, men afskyr jer selv? Har du aldrig tænkt 

på, at hvad du gør mod dine medmennesker, det gør du også mod mig? 

33 Fortsæt ikke med at lede efter Jesu menneskelige afstamning, den vil ikke afsløre Min Legems 

fuldkommenhed for jer. Gennemtræng de store åbenbaringer, jeg gav dig dengang og nu, og du vil forstå, 

hvad jeg fortæller dig nu. 

34 Grib ikke fat i verdens bøger, som, selv om de taler om mig, ikke er skrevet under guddommelig 

inspiration. Husk, at det, der kommer fra det menneskelige sind, kan indeholde fejl, men det, der kommer 
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fra himlen, kan ikke vildlede dig. Beskyt mine åbenbaringer med større iver, end du ville beskytte perler 

eller diamanter. 

35 Folk hævder i deres bøger, at Jesus var sammen med essenerne for at få sin viden. Men han, der 

vidste alt og eksisterede før verdenerne blev til, havde intet at lære af menneskene. Det guddommelige 

kunne intet lære af det menneskelige. Uanset hvor jeg var, var det for at undervise. Kan der være nogen på 

jorden, der er klogere end Gud? Kristus kom fra Faderen for at bringe guddommelig visdom til 

menneskene. Gav jeres Mester jer ikke beviset på dette, da han i en alder af tolv år forbløffede den tids 

teologer, filosoffer og lovlærere? 

36 Nogle har tilskrevet Jesus alle menneskers svagheder og glæder sig over at kaste det snavs, de 

bærer i deres hjerter, på det menneske, som er guddommelig og uden fejl. De kender mig ikke. Hvis alle 

de naturens vidundere, som du betragter, ikke er andet end den materielle udmøntning af guddommelige 

tanker - tror du så ikke, at Kristi legeme var materialiseringen af en sublim tanke om din Faders 

kærlighed? Kristus elskede jer altså kun med ånden, ikke med kødet. Min sandhed vil aldrig kunne 

forfalskes, fordi den indeholder et absolut lys og en ubegrænset kraft. 

37 Jeg afslører på dette tidspunkt gennem disse enkle og uuddannede sind den kærlige og 

uforglemmelige lyd af Jesu ord, som ikke gør ondt. 

38 Mennesker har vovet at dømme uden respekt og uden kærlighed livet hos de højeste væsener, som 

Gud har sendt til menneskene, og har brugt Mit eget ord som grundlag for deres bedrag. Da jeg ved en 

bestemt lejlighed kaldte mine disciple brødre, var det ikke den eneste gang, og det var heller ikke kun 

dem, jeg kaldte dem. Maria bar Jesu legeme i sit jomfruelige skød. Den udvalgte Moder, den reneste 

Moder, liljen uden fejl var inkarnationen af den moderlige ømhed, som findes i det Guddommelige. 

Hvorfor skulle Jesus, som kaldte sig selv Guds søn, ikke kalde mennesker brødre, eftersom de også er 

Guds børn? Hvornår vil du endelig opnå den nødvendige modenhed i dit sind, som vil sætte dig i stand til 

at give den rette fortolkning af meningen med det guddommelige og det menneskelige? Forstå, at dette er 

den eneste måde at vide, hvor fejlene er, og hvor sandheden skinner. 

39 Mennesker kan ikke fortælle jer om mig med mere sandhed end jeg, selv om jeg giver jer denne 

lære gennem mennesker. Tænk på, at de er i henrykkelse, når jeg taler gennem dem. Min lære vil endnu 

blive forstået; dens essens, som er Lov, vil blive lovprist af menneskeheden. Inden da vil ukrudtsfrøet 

blive ødelagt. Men hvornår vil du kalde alle mennesker brødre? Hvornår vil I se jeres Faders børn i dem? 

Det eneste bevis, der kan bringe jer ind i mit skød, er, at I har været i stand til at være Guds børn og brødre 

til jeres næste. 

40 I, som bekymrer jer så meget om jeres hjem - hvorfor bekymrer I jer ikke lige så meget om det 

hjem, som I skal forberede for jeres ånd i evigheden? I, som tænder lyset i jeres hjem for ikke at være i 

mørke, hvorfor tænder I ikke jeres hjertes lampe for ikke at bo i mørke? 

41 Når du er klar til det, vil jeg tale detaljeret og klart om de tre "tider" og de syv stadier eller epoker, 

så du ikke forveksler de to. 

42 Se, her er mit åbenbarende og enkle ord. Forstå det og lad det blive til handling. 

43 Dette er et nådens øjeblik, hvor lyset fra min Hellige Ånd spreder sig i alle verdener, et lys, der er 

guddommelig visdom for alle åndelige skabninger. Og I, som hører mit ord og opfrisker jer selv med 

sandhedens ånds visdom, og som i alt dette opdager meningen med min lære, gør jer selv klar til at være 

sandfærdige, for I skal lære mange min lov. 

44 Min lov er en retfærdighedens og kærlighedens vej, som jeg igen kalder menneskene til, så de kan 

styre familier og nationer med den kærlighed og retfærdighed, som jeg taler til jer om. Oprindelsen og 

afslutningen af alle skabte ting er baseret på denne lov. Det er min vilje, at alle ting lever i harmoni, og at I 

udvikler jer åndeligt i denne skabelse, ligesom naturens forskellige riger udvikler sig, så I kan opnå 

fremskridt i jeres ånd. 

45 Mennesket er moralsk og åndeligt gået i stå. Han har skabt en gudsdyrkelse og en livsstil, som han 

anser for at være den bedste, og er faldet ind i en rutine, der keder og trætter hans ånd og gør ham fanatisk 

i ritualer og ceremonier, der forfører hans sanser. Tænk på den anden side på det udviklingsniveau, som de 

riger, der udgør den materielle natur, har. Anerkender deres orden, deres harmoni og deres 

fuldkommenhed. 
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46 I må forstå, at I - udstyret med ånd - er Faderens mest elskede værk i skabelsen, fordi han har lagt 

åndelig essens, åndelige egenskaber og udødelighed i jer. 

47 For sjælen er der ingen død, en død som du forstår den, dvs. at ophøre med at eksistere. Kroppens 

død kan ikke være døden eller enden for sjælen. Netop da åbner det sine øjne for et højere liv, mens dets 

kropslige skal lukker dem for altid i forhold til verden. Det er kun et overgangsøjeblik på den vej, der fører 

til fuldkommenhed. Hvis du endnu ikke har forstået det på denne måde, er det fordi du stadig elsker denne 

verden meget højt og føler dig tæt knyttet til den. Det gør jer ondt at forlade dette hjem, fordi I betragter 

jer selv som ejere af det, I ejer heri; og nogle har også en vag forudanelse af min guddommelige 

retfærdighed og frygter at komme ind i den åndelige verden*. 
* Det spanske "valle" betyder bogstaveligt talt dal og betyder ofte: hinsides, (åndelig) verden, livsrum, hjem 

(land), hjemme. 

48 Menneskeheden har elsket denne verden alt for meget - alt for meget, fordi dens kærlighed var 

vildledt. Hvor mange er ikke omkommet på den af den grund! Hvor mange sjæle er ikke blevet 

materialiseret af samme grund! 

49 Først når du har følt dødens fodspor nærme sig, når du har været alvorligt syg, når du har lidt, først 

da har du husket, at du kun er et skridt fra det hinsides, fra den retfærdighed, som du kun frygter i sådanne 

kritiske øjeblikke; og så afgiver du løfter til Faderen og sværger at elske, tjene og adlyde ham på jorden. 

50 Smerte renser dig, smerte er den mejsel, der former menneskets hjerte, så det opnår spiritualitet. 

For at jeres smerte ikke skal være ufrugtbar, skal troens fakkel oplyse jer, så I kan få åndelig ophøjelse og 

tålmodighed i prøvelser. 

51 Du er den bedste frugt, der er kommet ud af mig, det universelle træ. Opfyld altid min lov om 

kærlighed, så jeg kan nyde dig. 

52 Hvis du tømmer et bæger med bitterhed i livet på grund af dine medmennesker, så giv dem det 

samme bæger tilbage, men fyldt med honning. Ligesom Kristus gjorde, som kun høstede smerte og 

bitterhed blandt de mennesker, han elskede så højt, og som, mens han stadig hang på korset, og mens 

folkemængden bespottede ham og tilbød ham galde og eddike, åbnede sin side som en kilde af kærlighed 

for at give sit blod til børnene som opstandelsens og det evige livs vin. 

53 I den anden gang gik Mesteren væk fra sine disciple i et par timer, og da han vendte tilbage, så 

han, at de talte med hinanden. Så spurgte han dem: "Hvad har I lært af min undervisning?" En af dem 

svarede: "Mester, når du ikke er hos os, studerer vi dine ord, men det lykkes os ikke altid at forstå dem." 

Da sagde Mesteren til dem: "Se på havet, se hvor stort det er. Sådan er det også med Faderens lov. Det er 

begyndelsen og slutningen på alle skabte ting, men jeg vil få dig til at forstå det, så vidt det er min vilje." 

54 Menneskeheden vandrer på forskellige stier i denne tredje æra og finder ikke sandheden. Jeg 

sender den beskeder og tegn, men den er blind. Naturkræfternes kald og krigene har ikke været 

tilstrækkelige til at bevidne Kristi genkomst blandt menneskene. 

55 Jeg er blandt de få, der underviser i mit budskab om åndeliggørelse, som mennesket skal kende i 

denne tid. Og blandt dem, der er kommet for at høre mig, har jeg udvalgt de nye disciple, som vil være 

budbringere og udsendinge for mit arbejde i verden. 

56 Derfor ser I, hvor utrætteligt og vedholdende jeg underviser min undervisning, for jeg ønsker at 

efterlade jer stærke. Dette ord skal høres over hele jorden. 

57 Hvis I arbejder med oprigtighed og kærlighed, vil I udføre et arbejde, der vil gøre jer værdige 

sammen med mig, fordi I har arbejdet i en varm bestræbelse på at plante moral, kærlighed og 

spiritualisering i mennesker. 

58 Jeg vil sørge for, at dit eksempel bliver hørt og anerkendt af folket. Så vil de kommende 

generationer følge dine skridt urokkeligt. 

59 For at opnå fred skal du opfylde min lov, så vil du have den i din ånd, og kroppens dødstime, som 

du ikke ved, hvornår den kommer, vil møde dig i fred. 

60 Pas på, at du ikke forurener dit sind med urene tanker. Det er kreativt, og hvis du giver ly til en 

dårlig idé, vil den have den virkning at trække dig ned på lavere niveauer, og din sjæl vil blive indhyllet i 

mørke. 
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61 Hold nøje øje med min lov, for jeg har lagt den i dig. Ved du, hvorfor jeg har fjernet 

materialesymbolerne? Fordi I selv er symbolet på Faderens kærlighed. 

62 Vær indre forberedt, når I deltager i en af mine undervisninger, og når I modtager en lektion, så 

tænk over, hvordan I kan bruge den; for ellers vil den åndelige sæd i jeres hjerter være ufrugtbar, og I vil 

ikke blot have undladt at bruge den guddommelige sæd, men I vil også have undladt at bruge jeres tid. 

63 Saml jer selv i jeres indre, før I kommer for at høre mig, så I ikke forlader mine mødesteder med 

de samme skavanker, som I kom med. Så vil du med indre tilfredshed kunne sige, at du har vidst, hvordan 

du skal bruge din Mesterens lære. 

64 Hvis du ikke koncentrerer dig, mens du lytter, og ikke sørger for at anvende min lære, vil du aldrig 

kunne se den frugt, som mit ord kan skabe blandt dig. Men hvis du på den anden side gør en indsats for at 

gennemføre min lære, og du anvender den i dine handlinger og lever den, så vil du gradvist se, hvordan du 

kommer ud af din åndelige stagnation og gør fremskridt på din udviklingsvej - den vej, der skridt for skridt 

vil føre din ånd til sand storhed. 

65 Mit ord taler om kærlighed, og denne kærlighed skal komme til udtryk ved at anvende broderskab, 

enhed, lighed, lighed, harmoni og fred i jeres liv. Men for at I kan inspirere jer selv til at adlyde mit ord, 

må I først tro på sandheden i min manifestation. 

66 Hvis I ikke skulle tro på mig nu, når jeg manifesterer mig gennem disse væseners sind, hvad vil 

der så ske, når jeg taler til jer gennem ånden fra de store inspirerede i de kommende tidsaldre? 

67 I ønsker alle at redde jer selv. I ønsker alle at undslippe åndens forsoning, og I drømmer alle om at 

kende himlen. Men jeg siger jer, at den indsats, I gør for at opnå alt dette, er ret lille, og at I ofte flygter fra 

det samme i stedet for at søge de veje og midler, der kan hjælpe jer med at opnå det. 

68 I tror, at himlen er et område i uendeligheden, og at I kan komme ind i den gennem en oprigtig 

omvendelse af jeres overtrædelser i jeres fysiske dødstime, fordi I stoler på, at I i det øjeblik vil finde 

tilgivelse og blive ført af mig ind i himmeriges rige. Det er det, du tror på. Jeg fortæller jer derimod, at 

himlen ikke er et bestemt sted, ikke et område eller et hjem. Sjælens himmel er dens høje følelsesverden 

og dens fuldkommenhed, dens tilstand af renhed. Hvem er det så, der skal lade jer komme i himlen - mig, 

som altid har kaldt jer, eller jer, som altid har været døve? 

69 Ikke længere begrænse det uendelige, det guddommelige. Er De ikke klar over, at himlen ikke 

længere ville være uendelig, hvis den - som De tror - var et bestemt hjem, en region eller et bestemt sted? 

Det er på tide for jer at opfatte det åndelige på en højere måde, selv om jeres fantasi ikke kan omfatte hele 

virkeligheden. Men den bør i det mindste nærme sig det. 

70 Vær altid opmærksom på, at den ånd, der opnår de høje grader af godhed, visdom, renhed og 

kærlighed, er hævet over tid, smerte og afstande. Den er ikke begrænset til at bo ét sted, den kan være 

overalt og kan finde den højeste glæde i at eksistere, føle, forstå, elske og blive elsket overalt. 

71 Dette er åndens himmel! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 147 
1 Jeg modtager mit folk, I, som kommer til mig i ønsket om mit ords godhed, for at lindre livets 

sorger. Jeg skænker jer den ømhed, som mit guddommelige hjerte rummer, og jeg velsigner jer. 

2 Nu er tiden inde, hvor jeg leverer mit sandhedsord i denne form på denne planet - en smertefuld 

dal, hvor I, menneskeheden, lider. 

3 Over jeres tunge drøm og trængsler, som I går igennem, dukker min Lov endnu en gang op, som 

ønsker at vække jer, at oplyse jorden, i overensstemmelse med mit løfte givet i den Anden Tidsalder. 

4 Der står skrevet, at mit lys skal skinne på verden, alle sjæle skal omvendes, børn og gamle mænd 

skal profetere, og kvinder og mænd skal have åndelige visioner, når menneskene har nået en høj grad af 

fordærv. 

5 Indse, at I allerede befinder jer i de tider, hvor Sodoma og Gomorras synd har bredt sig, hvor 

forældrene dømmer børnene forkert, og børnene rejser sig mod forældrene. Netop da lyser mit lys dig op 

som et sublimt håbets fyrtårn som en strålende fremtidssol. 

6 Jeg lovede jer, at min stråle ville komme ned og mine guddommelige tanker ville blive til ord, der 

kunne trøste og styrke jer i jeres trængsler og forladthed, når I tre mødes i Faderens navn. For jeg er det 

guddommelige "Ord", som elskede og elsker menneskeheden før og efter korsets død. 

7 Verden er rystet, fordi dens tankegang er syg, og folk ved i deres forvirring ikke, om jeg er 

Mesteren eller ej. Gang på gang har menneskene mistet balancen mellem retfærdighed og sandhed, de er 

gået over til det ekstreme. Før i tiden tilbad I Gud i alle mulige materielle former, som I havde for øjnene: 

i stjernerne, i elementerne og i afguder, som I lavede med jeres hænder. I dag føler mennesket sig godt 

tilpas, ophøjer sin personlighed og skammer sig over at sige "Gud". Han giver ham andre navne for ikke at 

kompromittere sin indbildskhed og for ikke at falde ned fra sin sociale position. Det er derfor, de kalder 

mig: Kosmisk intelligens, Universets Arkitekt. Men jeg har lært jer at sige til mig: "Vor Fader", "Min 

Fader", som jeg lærte jer i den anden æra. Hvorfor tror folk, at de nedbryder eller forringer deres 

personlighed, når de kalder mig "far"? 

8 Mesteren spørger jer, I elskede disciple: Hvad er jeres opgave i denne verden? - Alt, hvad I ejer, er 

blevet givet jer af Faderen, så I kan bruge det, mens I vandrer på jorden, så længe jeres hjerte slår. 

Eftersom jeres ånd kommer fra Min Guddommelighed, eftersom den er et åndedrag fra den Himmelske 

Fader, eftersom den er inkarnationen af et atom af Min Ånd, eftersom jeres krop også blev dannet efter 

Mine love, og Jeg betroede den til jer som et redskab for jeres ånd, tilhører intet jer, elskede børn. Alt, 

hvad der er skabt, tilhører Faderen, og han har gjort jer til midlertidige ejere af det. Husk, at dit materielle 

liv kun er et skridt i evigheden, det er en lysstråle i uendeligheden, og derfor skal du være opmærksom på 

det evige, det der aldrig dør, og det er ånden. 

9 Husk, at alle denne verdens skønheder er bestemt til at forsvinde for at give plads til andre. Men 

din ånd vil fortsætte med at leve evigt og se Faderen i al sin herlighed - den Fader, fra hvis livmoder du 

kom. Alle skabte ting skal vende tilbage til det sted, hvorfra de kom. 

10 Guds kærlighed er uendelig, og jo mere du ønsker at formindske den, jo større vil den stå frem for 

dig, og jo mere insisterende vil den åbenbare sig på din vej. I har ønsket at menneskeliggøre ham ved at 

søge ham i forskellige former og har tilbedt ham inden for rammerne af en stenhelligdom, der er lavet af 

menneskehænder. Men jeg siger jer: Søg ikke efter en så lille Gud. Søg ham i hans Helligånds storhed - 

ophøjet, guddommelig, majestætisk, ejeren af alt, hvad der var, alt, hvad der er, og alt, hvad der vil blive. 

11 Hvis du stadig spekulerer på, om det er muligt, at Jesus af Nazareths lysstråle i øjeblikket oplyser 

denne syndige verden gennem sit ord, så spørger denne stemme dig: Hvornår skal lægen så komme, hvis 

ikke når patienten er faretruende syg? I dag ruller verden rundt i sin dybe smerte, i sjælene er der smerte 

og dødsrysten. Derfor er det det rette tidspunkt, som Faderen har valgt til at oplyse og opløfte sjæle i 

opfyldelse af profetierne gennem dette budskab om fred og kærlighed. 

12 Mennesket har glemt sin Skaber og ønsker kun at leve for materien. I dag kommer Mesteren og 

siger til dig: Lær at bruge din ånds evner, så at verdens og atomernes Herre, uendelighedens herligheder 

og det, der slet ikke længere kan opfattes, også kan være dine tankers Herre, så han kan skinne og 

reflektere i dit hjem af lys, og så lyset kan omslutte og oplyse dig som alle stjernerne. 
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13 Spørg ikke længere jer selv, hvorfor jeg er hos jer. Lad min Guddommelige Ånd skælve af 

kærlighed til alle skabninger. Kom til dette åndelige festmåltid, som jeg giver jer i denne tid, bordet, hvor 

mine ords ømhed inviterer jer til at stige opad med faste skridt på vejen til det sande lys. Skynd jer, mine 

børn, for jeg vil give jer denne arv om få øjeblikke. 

14 Jeg hører den døendes og moderens klagesang i øjeblikke af sorg og frygt. Min Ånd, som er 

overalt, i og uden for menneskets eksistens, svarer dem: Frygt ikke, jeg hører din bøn, her er jeg! 

15 Elskede disciple i den tredje æra, jeg inviterer jer til at stråle sammen med mig, til at være verdens 

lys og mine medarbejdere i denne guddommelige opgave med at bearbejde frømarken med åndeliggørelse, 

med medfølelse, barmhjertighed og kærlighed, sådan som jeg har lært jer. Vand dette frø med tårer af 

medfølelse, som du udgyder, når du føler din næstes smerte, og også med angerens tårer. De glæder min 

guddommelighed og har den sublime kraft af dyb anger og tro. Jeg beder dig ikke om at gøre det med 

blodet fra dine årer, for det har ingen værdi for mig. 

16 Mennesket søger mig i sin blindhed på forkerte veje, og hvis det ikke menneskeliggør min 

guddommelighed, guddommeliggør det sin menneskelighed. Derfor siger min stemme til ham: "Det er på 

tide, at du hører mig og mærker mig i dit hjertes dybeste dyb. Husk, at min kærlighed altid er til stede i 

jeres trængsler og jeres glæder. Men når dit hjerte ønsker at sige til mig: "Jeg har følt dig", lukker du 

munden på det. Når din ånd ønsker at stige op til mig, holder du den tilbage med de tunge lænker fra din 

jordbundethed. 

17 Fortvivl ikke i prøvelserne. Bær dit kors med overgivelse, som jeg har lært dig at bære det. Hav tro 

og husk, at intet går ubemærket hen for mig, og at alt, hvad der eksisterer, tælles med, selv det sidste 

sandkorn i havet og selv den fjerneste stjerne. Selv mine ord i Bjergprædikenen blev talt med, de 

hammerslag, der gennemborede mine hænder og fødder, da jeg blev naglet til torturtræet, tornene i kronen, 

som menneskeheden pressede på mine guddommelige tindinger, og mine sidste ord på korset. 

18 Føl jer aldrig forladt, og tag ikke jeres liv forgæves, for jeres dage er også talt af Faderen. 

19 Glem jeres lidelser for et øjeblik og vær barmhjertige, medfølende og kærlige, så I kan udtrykke 

Faderens kraft og kærlighed gennem jer selv. 

20 Hvis du har følt dig for lille til, at Gud kan tage sig af dig, så siger jeg til dig: I tænker på denne 

måde som følge af jeres egoisme, som ikke tillader jer at forstå jeres Faders storhed. Husk alt det, som 

dine jordiske forældre gør for at lede dine skridt, mens du er lille, og hvordan de våger over dig for at 

beskytte dig. Men kærligheden fra alle jordens fædre og mødre tilsammen er kun en svag afspejling af 

Guds kærlighed til dig. Forstå, hvor meget din himmelske Fader måtte elske dig for at komme ind i denne 

verden og lide for at lære dig den sande vej og give dig evigt liv. Du er det mest dyrebare væsen, det 

sublime værk af hans skabelse. Selv om du er et atom, er du stor i hans øjne. I dig er hans rige 

legemliggjort og universet symboliseret. I kan opdage en himmel og en lysende sol i jer selv, men I har 

ikke forstået at kende jer selv, og derfor siger jeg til jer i dag: tag fat i mit ord, lad mig oplyse jeres indre 

himmel og leve i jer. Lad mine gerninger blomstre i jeres hjerter og bære frugt, så at jeres Fader kan blive 

herliggjort, og han kan fuldføre sin guddommelige plan om at frelse alle sjæle. 

21 Menneskeheden i sin materialisme siger til mig: "Er det da sikkert, at åndens rige eksisterer?" Men 

jeg svarer jer: O I vantro, I er Thomas af den tredje æra. Medlidenhed, medfølelse, ømhed, venlighed, 

venlighed og gavmildhed er ikke materielle egenskaber, lige så lidt som de nådegaver, som du bærer skjult 

i dig. Alle de følelser, som er indpræget i dit hjerte og sind, alle disse evner tilhører ånden, og du må ikke 

benægte det. "Kødet" er kun et begrænset redskab, men det er ånden ikke: den er stor, fordi den er et atom 

af Gud. 

22 Søg Åndens sæde i dit væsens kerne og den store visdom i kærlighedens herlighed. 

23 Lær af mig, så I kan blive gode frøsåere på kærlighedens marker. Det er netop i den tid, hvor folk 

ikke elsker hinanden og ikke er klar over den time, de lever i, at jeg er kommet til jer for at opfylde mit 

løfte. 

24 Jeg lærer dig på ny og vækker dine sovende følelser og evner, så du kan stille alt det gode, der er i 

dig, i min guddommelige lovs tjeneste. 

25 Slutningen af min forkyndelse nærmer sig allerede, og I vil opnå virkelig åndeliggørelse og viden 

om min lære indtil da. 
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26 De manifestationer, du oplever i øjeblikket, vil du ikke opleve igen. De har kun været en 

forberedelse til min direkte åndelige forbindelse med dig. 

27 Når din ånd stiger op til mig, vil du virkelig føle min tilstedeværelse. 

28 Det er allerede på tide, at mit arbejde bliver mere kendt. Men det har din frygtsomhed ikke tilladt. 

Du er ofte bange for at tale. Men efter 1950 vil mit arbejde være kendt og forstået i hele verden. 

29 I mit arbejde som lærer i denne tid er jeg blevet støttet af den åndelige verden, som har efterladt et 

eksempel på broderskab, opløftelse og tilfredsstillelse blandt dette folk. Nu skal I gøre det samme. 

30 Mit ord har kæmpet mod jeres religiøse fanatisme. Jeg har kærligt overbevist jer om, at jeres ånd i 

den udvikling, den har opnået, kan undvære enhver ydre kult og rituel form. 

31 Jeg ønskede at efterlade jer forenet som brødre og søstre, for kampens tid nærmer sig, og jeg 

ønsker, at I opnår fasthed i ånden og moralsk styrke. 

32 Husk, at du på din vej vil møde billeder af elendighed, af smerte. Du vil møde de levende døde og 

dem, der er besat af mørket. I vil se dem, der har forstenede hjerter, og som er faldet som ofre for deres 

lidenskaber. 

33 Jeg siger til jer allerede nu: Frygt ikke for at gå til dem. Hvis din krop lider af sygdomme, som er 

frastødende eller smitsomme for dig, skal du ikke frygte smitte eller sjælens sygdomme. Glem ikke og 

tvivl ikke på, at I er beskyttet af min nåde, så at dette også kan blive endnu et vidnesbyrd for de vantro. 

Opsøg de syge og trængende og før dem til Lægernes Læge ved hjælp af din opmuntring, dine råd og 

bønner. Hvis I gør det, vil I bringe de gaver, som jeg har betroet jer, til udtryk. 

34 I har stadig meget at kæmpe med jer selv for at opnå udfoldelse og udvikling af jeres sjæl. Du skal 

øge din vilje til at tjene mig i din næste. 

35 Foren resultatet af jeres studier og jeres fortolkning af mit ord, så jeres tilbedelse af Gud og jeres 

gerninger kan være ens for alle. 

36 Når folk henvender sig til dig og spørger dig, hvad din fantasiverden er baseret på, bør du vise dem 

denne side af den guddommelige kærlighed gennem dine værker, ord og skrifter. 

37 Denne opgave er overdraget til Helligåndens disciple. Arbejd, og du vil se din indsats blive kronet. 

38 Jeg ser i din ånd et ønske om at kende det hinsides. I er ikke længere tilfredse med at leve og 

beskæftige jer med det, der hører denne verden til. Smerten, tårerne og prøvelserne har skuffet dig, 

løsrevet dig fra det materielle og sat dig på vejen til åndelig udvikling. 

39 Svæve på bønnens vinger ind i åndens regioner, for at I der kan mætte jer med fred og lys. 

40 Giv Min lære sin sande betydning uden at glemme, at de mennesker, som Jeg bruger til at tale til 

jer, kun er redskaber for Min vilje. 

41 I står foran visdommens alter, som jeg udnævner jer til vogtere og ansvarlige for. Pas på, at den 

ikke bliver vanhelliget, men pas på, at I ikke bliver frelste, for jeg har set mange, der er som hvide grave, 

der udadtil viser deres rene hvidhed, men indadtil kun rummer forrådnelse. 

42 I, der arbejder på min mark, skal bære mit ord med jer som et frø, så og passe det, som jeg har lært 

jer. I skal være efterfølgere af mine disciple i den anden æra og prædike mit evangelium i de forskellige 

nationer. 

43 Hvor meget skal du ikke kæmpe for at blødgøre det hårde menneskehjerte, og hvor meget skal du 

ikke udholde prøvelser for at finde troen! Kun tro og udholdenhed i min undervisning vil føre dig til sejr. 

Hvis I bliver svage, vil I have forpasset denne mulighed for at redde jer selv og vil bære smerten i jeres 

ånd over at være bukket under for de vantro indflydelse. 

44 I har lydigt fulgt min opfordring til jer om at komme til mig, og I ankommer her syg, udsat og 

sulten. I har søgt mig uden at vide, hvad der er den bedste måde at vise jer selv for jeres Fader på. Men jeg 

siger til jer: Kom som disciple, mine børn, og bliv hos mig. 

45 Allerede før I beder mig om noget, ved jeg, hvad I vil bede mig om, hvad I mangler, men jeg giver 

jer kun det, der er til jeres bedste, for I ved ikke selv, hvad der er godt for jer. Hvis du stoler på mig og er 

enig i min vilje, vil jeg give dig det, du mangler, og dit hjerte vil fortælle dig, at det, du modtager, er det, 

du har brug for, og så vil du give mig retten til at styre din skæbne. 

46 Jeg forlanger ikke betaling af dig for mine gode gerninger. Jeg elsker dig og opfylder kun min pligt 

som far. Hvis verden derimod gør dig en tjeneste, gør den det ikke for at lindre din smerte, men for at 
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tiltrække beundring, for at tiltrække sig selv ros, og denne ydmygende velgørenhed er ikke fortjenstfuld. 

Jeg har lært jer kærlighedens ubemærkede aktivitet, de medfølende gerninger, der ærer den, der gør dem, 

og den, der modtager dem - de gerninger, der kun vedrører de to hjerter, og som søger at lindre og trøste, 

og som har min Guddommelighed som eneste vidne. 

47 Alle I, der følger mig, bør søge jeres håb om frelse og belønning for jeres prøvelser i det 

kommende liv. Så vil I, fulde af tillid, være tålmodige i prøvelser, være villige til at betale jeres bod, og 

mere end det, I vil være lykkelige, fordi I vil være i stand til at betale gammel gæld, rette op på fejltagelser 

og frigøre jer fra alvorlige overtrædelser. 

48 I dette øjeblik føler du dig opløftet, fordi du nyder mine ord. Du har ingen hemmeligheder for mig, 

inviter mig ind i dit hjerte, så jeg kan kende alt, hvad der er i det; og jeg lader mit kærlighedsord, som en 

falmende blomst, ligge i det, som i en falmende blomst, og det er en genoplivende dug. Som I har 

forberedt jer i dag, sådan skal I altid gøre. Bevar min lære i din hukommelse og udforsk den for derefter at 

handle efter den. 

49 Tro ikke, at du nedbryder dig selv ved at tjene andre, og at din personlighed bliver svagere ved at 

tjene andre. Jeg har allerede fortalt jer, at det er bedre for jer at give end at modtage, og hvis I giver en del 

af jeres (åndelige) arv, vil I samle værker af sand værdi for jeres sjæl. Det, jeg har givet dig, er ikke kun dit 

eget. Jeg har gjort jer til forvaltere af en stor rigdom af åndelige gaver, som I skal give til jeres 

medmennesker. 

50 Denne stemme, som I hører, er den samme stemme, som jordens første indbyggere hørte, den 

samme stemme, som Israels folk hørte i deres tidlige dage, og som fik Moses til at skælve. Kan du ikke 

genkende den i dens natur? 

51 Når I er klar til at kommunikere med mig ånd til ånd, vil profeternes ord gå i opfyldelse, som 

sagde: "Mænd og kvinder vil træde ind i et åndeligt liv, som de ikke kendte før den tid, deres øjne vil se ud 

over det jordiske, og alt vil forandre sig. I er blandt dem, der er kaldet til at opleve begyndelsen på en ny 

tidsalder, der vil føre menneskeheden til at realisere det sande mål, som den blev skabt til. På den tid vil 

jeg blive elsket og kendt af mine børn, og de vil elske hinanden. Det er det mål, jeg har vist mennesket, og 

som det vil nå. Jeg har allerede meddelt det til dig. 

52 Kom til Mesteren af Mestre i denne tidsalder, hvil dig fra dit jordiske slid under livstræets løv. Nær 

jer selv med det evige livs brød og sluk jeres tørst med det krystalklare vand, som jeg udgyder i strømme 

over jeres ånd. 

53 Jeg modtager dig for at give dig min varme som Fader, min instruktion som Mester og den 

helbredende balsam som alle lægers læge. I vil finde alt i mig, og I vil ikke have grund til at klage, for jeg 

vil ikke forlade jer. Som en tyv nærmer jeg mig dit hjerte på tæer og forfrisker mig stille og roligt, når jeg 

finder dig forberedt. Når du reflekterer over Mit værk, lærer jeg din ånd at kommunikere med Min 

Guddommelighed i din bøn. Så afslører jeg sandheden for dig og giver dig alt, hvad du har brug for på din 

vej. 

54 Der vil komme vanskelige tider for jer og også for menneskeheden, tider med stor ulykke, og hvis 

I ikke er rustet, vil I blive svage i jeres tro og tillid til det, jeg fortæller jer i denne tid. I fremtiden vil I se 

mine profetier gå i opfyldelse. Husk, at jeg ikke bedrager dig. Jeg opmuntrer jer i jeres gode intentioner og 

siger til jer: Gå denne vej. Men hvis I får en dårlig tanke, siger jeg til jer: Hold dig væk fra denne vej. Gør 

dette og lad være med at gøre dette. Jeg viser jer den bedste vej og siger til jer: Spis af denne frugt og nægt 

jer selv den anden, for denne er god, og den anden forgifter jer. 

55 Så hvorfor er din tro på min guddommelighed ikke stærkere? Hvorfor lader I jer ikke lede af mine 

ord? Finder du ondskab i den og dårlig vejledning for dig? - Nej, I fortæller mig det i jeres hjerter. I 

sandhed er det din ånd, der taler til mig, som bekender sig til mig, som omslutter sig med min styrke, og 

som mætter sig med min visdom, for den ved godt, hvem der er den, som underviser den og befaler den. 

56 Jeg henvender mig til din ånd, det er ham, jeg har kaldt, for min stemme høres åndeligt i hele 

universet og kalder på alle ånder. For nu er tiden inde, hvor I alle skal huske den åndelige lære, som er 

blevet glemt i menneskets hjerte. 

57 Det har været Min vilje at udgyde Helligåndens lys i strømme, så verden med fuld klarhed kan 

erkende den vej, der fører til åndeliggørelse, til yderligere opstigning og fremskridt for denne 
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menneskehed - en vej, som Jeg viser alle, uden at gøre nogen forskel, en vej, hvor der ikke er nogen 

verdslige fornøjelser eller materialisme, en vej uden nederdrægtige lidenskaber, uden materielle konflikter, 

og som kun fører til et guddommeligt mål, et åndeligt mål. 

58 Men hvem er de, der vil gå denne vej? Det vil være dem, der ønsker at frigøre sig fra 

materialismen, dem, der ønsker at gå den vej, hvor pligten opfyldes åndeligt, dem, der ønsker at være min 

tjener, min kammerat. For jeg har et land, og det skal alle, der vil tjene mennesker, få adgang til det; for 

når de tjener mennesker, tjener de mig. 

59 Forstå min inspiration og mit guddommelige ønske, så I trin for trin kan forberede jer og blive i 

stand til at modtage det, jeg har at give jer alle i denne tredje æra. For jeg giver i øjeblikket store opgaver, 

giver ånderne deres arv og påvirker deres kroppe, så ånd og materie kan stige sammen i opfyldelsen af 

deres mission. 

60 Jeg vil gøre dig til en fæstning blandt verdens nationer. Gennem dig vil jeg sende budskaber til de 

trætte, jeg vil standse naturens uhæmmede kræfter. Gennem en af mine tjenere, som i sin ånd har det 

trekantede symbol på min guddommelighed, og som svæver op i sin bøn med tro, vil jeg stoppe det kaos, 

der omslutter menneskeheden. 

61 Jeg vil fortsætte med at forberede jer og give jer lyset, så I kan lære at forstå min lære og på den 

måde lidt efter lidt nå den åndelige kundskabs højde. Jeg vil betro jer essensen af mit ord, min visdom, så I 

i morgen kan blive de store fortolkere af mit ord. 

62 Jeg fjerner jeres fejl, jeres uvidenhed og jeres åndelige retardering. Jeg giver jer en ny mulighed 

for at komme tættere på mig gennem viden, gennem overbevisningens lys, og så vil I være i stand til at 

forsvare jer selv og mit værk. Min lov, som jeg har givet dig i tre perioder, må du nu ikke længere skjule. 

Denne lov skal gives til folket i al sin renhed, sandhed og visdom, for enhver, der opfylder loven, vil blive 

fornyet i løbet af kort tid. Israels (nye) folk skal udstyres af det samme og skal være det folk, der instruerer 

alle, der står i vejen for dem, til at rense sig selv. 

63 Elskede folk, jeg har altid åbenbaret mig i min magt, i mit lys og i min visdom, og hvis 

menneskene ikke har set mig som jeg er, er det fordi de ikke har tænkt på min storhed og ikke har set den. 

De er blot blevet forvirret om det, deres sind er blevet sløret, og de kan ikke finde en løsning på deres 

modstridende idéer. Men den tid vil komme, hvor alle vil føle og se mig - i det guddommelige, i det rene, i 

det usynlige, i det åndelige. 

64 Opnå fortjeneste gennem gerninger, som vil opløfte jer og gøre jer værdige for mig, for efter jeres 

forberedelse skal I komme nær til Faderen. 

65 Derfor siger jeg til jer, at I skal forberede jer, for I skal komme til Faderen, og jeg vil ikke have, at 

I skal komme med syndens pletter på jer. 

66 Jeg giver dig kærlighedens våben. Med dette våben vil du være i stand til at overvinde alle 

forhindringer, du vil være i stand til at fjerne alle fejl, had og ond vilje. Med kærlighed vil I være i stand til 

at udrette store gerninger. Grib dette våben, for det er med det, at jeg leder menneskene, det er det våben, 

som jeg kæmper med i denne tredje æra, og med det skal I, i overensstemmelse med min vilje, udføre 

beundringsværdige gerninger blandt jeres medmennesker. 

67 Folk, lyt til mig og følg mig, fjern med den styrke, jeg har givet jer, alt, hvad der står jer i vejen for 

jeres skridt, så vil I ved slutningen af jeres rejse være sejrherre, vær den kæmper, der sejrer i kampen. For 

selv om I endnu ikke er i den store konfrontation, vil I helt sikkert være det i morgen, og da vil I, i 

forståelse af den mission, der er betroet jer, og i fuld bevidsthed om jeres ansvar, drage af sted og ryste alle 

op, I vil videregive de gode nyheder om Min instruktion, som giver mod til folks hjerter, så de rejser sig 

og følger jer på jeres vej. 

68 Jeg er i øjeblikket ved at lære jer at kæmpe og sejre, så I kan bringe dette eksempel videre til jeres 

medmennesker. 

69 Du sidder under træets beskyttende baldakin og spiser den lækreste mad, som intet menneske kan 

tilbyde dig. Men Mesteren kan give jer det, for jeg har dækket bordet og tilberedt frugten, og Elias har 

samlet jer, så I kan blive mætte, så I kan få forfriskning og næring til jeres ånd og styrkelse af jeres 

legeme. 
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70 Jeg er kommet tilbage som den store kriger, der kæmper for mit folks frelse. Jeg er dukket op i det 

dybeste mørke for at sprede det med min Helligånds lys, så mit folk kan se mig i al min herlighed, i al min 

magt. 

71 Jeg har allerede talt til jer i den Anden Tidsalder i lignelser og allegorier, og nu har det været min 

vilje at gøre meningen med mit ord mere jordisk håndgribelig, så I alle kan forstå mig. For jeg har sagt jer, 

at i denne tid skal alle syndige og ikke-syndige øjne se mig. Nu vil store skarer høre mit ord, glæde sig 

over mine mirakler, og deres sind vil være i stand til at forstå min lære helt og holdent. Jeg oplyser de 

uuddannedes sind, så de kan forstå mit ord. Derfor renser jeg jer for alt, der kan forvirre jer, så I med jeres 

frie intellekt, trænet af mit lys, kan gøre essensen af mit ord til jeres egen og gøre det kendt overalt, som 

det er min vilje. 

72 Videnskabsfolk har med deres doktrinære bygninger efter deres frie vilje skabt mange måder at 

lede deres ånd hen til mig på. Men jeg siger jer, at jeg har tilladt menneskene alt dette, for at de - efter at 

have søgt mig i deres materialisme - kan stoppe op og tænke over det åndelige; for de har glemt, at de har 

en ånd, som er en del af min ånd. 

73 Jeg kæmper mod den forvirring og de fejltagelser, som menneskeheden er bukket under for ved 

kun at stole på og leve for materien. Derfor er jeg i al ydmyghed dukket op i denne tredje æra for at leve 

sammen med jer - nu ikke længere fysisk, men åndeligt, for at I kan blive som mig og vække jeres ånd 

mere og mere, og de gaver, som den besidder, udfolder sig i den, og de åbenbarer sig gennem kroppen. For 

jeg ønsker at have et stærkt folk, som jeg sætter al min tillid til, som jeg overlader de store opgaver, de 

store opgaver - et folk, der ikke svækkes ved den første prøvelse, og som ikke viger tilbage for en 

indtrænger, som betragter fjenden som en bror, der er uerfaren og uvidende i Herrens arbejde, så de 

nærmer sig ham uden frygt og underviser ham med ubegrænset kærlighed og hjælpsomhed, formaner ham, 

vejleder ham og taler til hans ånd, til hans hjerte. 

74 Min kamp er stor, for jeg ønsker at se et folk, der føler sig ansvarlig for sine handlinger, et aktivt 

folk, hvor gode gerninger, kærlighed, ydmyghed, anerkendelse af min guddommelighed og forståelse af 

det trinitarisk-marianske åndelige arbejde afspejles. Et folk, der kun griber til kærlighedens, 

barmhjertighedens og lysets våben. Det er sådan, jeg ønsker at se mit folk, det er sådan, jeg ønsker at lade 

dem være rustet til tiden efter afslutningen af min forkyndelse gennem det menneskelige sind i år 1950 - 

en dato, der er bestemt af min guddommelighed; og da mit ord ikke kan tages tilbage, vil jeg afslutte min 

forkyndelse gennem det menneskelige sind på det tidspunkt. 

75 I skal ikke ignorere denne skæbne og ikke forsøge at holde min stråle blandt jer og min åndelige 

verden hos jer. For ve, ve dig, hvis du gør det! For det vil ikke være min ånd, det vil ikke være min stråle, 

der oplyser jer. Efter 1950 vil jeg kommunikere med mig selv til alle, der forstår at forberede sig åndeligt, 

til alle, der åndeliggør sig selv, så de kan kommunikere med mig fra ånd til ånd. For så vil min inspiration 

blive modtaget af alle, ikke kun af dem, som jeg har kaldt fodskamler - nej, min inspiration vil blive 

videregivet i sin sandhed og i sin essens af alle, for det er min vilje. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 148 
1 Indprent mine ord dybt i din ånd, for hvert enkelt af dem er en del af den bog, som jeg lægger 

foran dig i denne tid, og som du kan studere og senere undervise dine medmennesker med. 

2 Du har endnu ikke al visdom i dit sind og ikke al nåde i din ånd. Derfor er det nødvendigt, at du 

modtager min instruktion. Min vej er ikke en blomstrende vej, men en vej med kamp og store prøvelser. 

Derfor beder jeg jer om at bede og meditere, så I kan forstå mig. 

3 Menneskeheden vil anerkende dem som mine apostle, der ydmygt bringer min lære til dem. Jeg 

ønsker retfærdighed og retfærdighed i alle dine handlinger, så du kan blive respekteret. En idékrig nærmer 

sig og vil bryde ud i alle nationer. I skal hver især være soldater, men til at forsvare denne sag skal I bruge 

kærlighedens, overtalelsens og barmhjertighedens våben. Mange vil blive forvirrede, når de hører dit 

vidnesbyrd, og vil sige, at det er umuligt for den Guddommelige Mester at tale til mennesker. Men du skal 

derefter forklare min lære om kærlighed ved hjælp af den lære, du har modtaget. Mit lys vil skinne ned 

over dig, og jeg vil tale gennem din mund. 

4 Der er meget få, der kæmper for et åndeligt ideal i denne tid, for menneskeheden har mistet sin 

følsomhed og har glemt sine pligter over for Gud. 

5 Jeg ser børnene uden glæde, uden fred, hvordan de fylder deres sind med materiel viden og ikke 

har lært noget om de åndelige love og kræfter, og deres sørgende ånd beder, bønfalder om nåde, men dens 

bøn bliver ikke hørt. Deres forældre er ikke parate til at undervise dem. Kvinderne har bedt mig om 

moderskabets gave, som jeg ikke har givet til alle, uden at tænke på deres ansvar, og hvad er 

konsekvenserne heraf? - De var ikke i stand til at undervise deres børn, de formede ikke deres hjerter, de 

oplyste ikke deres ånd, og den kunne ikke udvikle sig. 

6 I, som er ved at opbygge den nuværende verden, vil gå igennem store prøvelser, men frugterne af 

jeres indsats vil blive høstet af de kommende generationer. Efterlad dem en arv af tro og dybe 

overbevisninger, hjælp dem til at rejse sig gennem dine kærlighedsgerninger. 

7 I har hørt mesterens kald, som venter på jer endnu en gang for at give jer sit ord, som er 

guddommelig kærtegn. Det er ikke kun dem, der kom først, der har modtaget denne nåde, men også dem, 

der kom sidst, har været værdige til at modtage denne undervisning, som vil udvikle den opfattelse, som 

menneskeheden har haft af Gud. Jeg har sagt jer, at jeg har været hos jer til alle tider, men sandelig siger 

jeg jer: Gennem trofasthed fra den "første", som jeg gav mine første instruktioner til, har I fået nåde som 

"sidste". 

8 Mit ord i dag er det samme som i tidligere tider, kun formen for manifestationen er anderledes. I 

morgen vil jeg ikke længere tale til jer i den form, som jeg taler til jer i dag. Folkenes skikke vil ændre sig 

på grund af netop denne udvikling, men vær altid forberedt på at modtage de budskaber, som jeres Herre 

vil sende jer. I skal alle vide, at jeg altid vil være hos jer. 

9 Mine manifestationer i denne tid har været og vil fortsat være årsag til diskussion i kirker og 

sekter. Men spiritualismen vil sejre, for dens renhed vil gøre Mit arbejdes storhed håndgribelig, og I vil 

vidne om denne lære gennem jeres levevis, som vil være et eksempel og en lære for jeres medmennesker. 

10 Nogle gange gentager jeg Mine instruktioner for at indprinte dem uudsletteligt i jeres hjerter, og i 

dem vil I opdage sporet af Mesteren. 

11 Dette budskab er til alle samfund, ikke kun dem, du kalder spirituelle. 

12 Essensen af dette arbejde vil være det fundament, som alle love skal hvile på, og på denne måde 

vil verden gå ind i en periode med forståelse, broderskab og genopbygning. Kun med kærlighedens våben 

vil mennesker kunne nedbryde de barrierer, der adskiller dem i dag. Kun med disse principper vil 

nationernes ledere være i stand til at forene folk i denne tid. Så vil vi se de stærke række hånden ud til de 

svage, og de svage hjælpe de stærke med at genopbygge sig selv, begge forenet som én familie: Kristi 

familie, som kender sin skæbne og det mål, der venter den - evigheden. 

13 Mine disciple er ikke alene om at udbrede min lære, mine åndelige værter er også spredt ud over 

hele verden og arbejder på menneskers sind og hjerter for at fremme mit arbejde blandt mennesker. 

14 Dine øjne vil ikke længere se realiseringen af disse profetier, men du vil få lov til at se de marker, 

der er forberedt, og det frø, der er spredt, og som vil spire i fremtidige generationers ånd. Således vil 
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verden gå sin egen vej og anerkende Skaberens øverste autoritet, uden hvis vilje ikke engang et blad på 

træet bevæger sig. 

15 Forbered jer, for I vil snart opleve en tid med store åndelige begivenheder. Hidtil har det kun været 

en forberedelsesfase, men nu er tiden inde til at konfrontere den verden, der stædigt holder fast i sine ideer, 

sine forestillinger, kulter og doktriner. 

16 Gå hen og fortæl om mit værk, hvor alle, der søger mig, vil kunne finde mig. Jeg vil ikke 

favorisere nogen. Forkynder derfor, at Mesteren venter på alle sine børn, at ingen vil komme for sent til 

min dør, for alles frelse skal fuldbyrdes. 

17 Sandelig, siger jeg jer, verden er imod jer, og det forbereder jeg jer på, så I ved, hvordan I skal 

forsvare jeres tros sag med kærlighedens og barmhjertighedens våben. Jeg siger jer, at I vil sejre, selv om 

jeres sejr ikke er kendt. Nu vil dit offer ikke være et blodoffer, men du vil stadig opleve bagtalelse og 

foragt. Men Mesteren vil være der for at forsvare og trøste jer, for ingen discipel vil blive forladt. 

18 I bærer symbolsk lidelsens kors, som altid vil minde jer om det kors, som jeg bar for jeres skyld; 

og selv om I ikke lider martyrdøden for min skyld, skal I alligevel praktisere forsagelse. 

19 Jeg vil gøre dette kors lettere for dig, for som Guddommelig Hjælper vil jeg hjælpe dig med at 

bestige dit livs bjerg, indtil du når frem til din Herres nærvær fuld af fortjeneste. 

20 Lyt opmærksomt til mit ord, for det er den mad, der giver dig næring. Klager ikke mere over sult 

og fattigdom, for jeg støtter jer og giver jer styrke. 

21 Alle dem, der bringer deres lille arv på jorden for mine øjne og forventer et opmuntrende ord fra 

mig, trøster jeg med ordene: "Vær tilfredse med det, I har nu, og stræb ikke efter timelige goder, men efter 

evigt liv. Gør gerninger, der holder, byg på et urokkeligt fundament af tro og kærlighed, og I vil få fred i 

verden. Resten vil jeg give dig oven i købet, og ingen af mine børn skal omkomme. Jeg gentager endnu en 

gang disse ord for jer: "Fuglene sår ikke, høster ikke og væver ikke, og alligevel mangler de ikke mad og 

husly." 

22 Indtil nu har I studeret med mig som disciple, men den dag vil komme, hvor I vil forlade dette land 

og bringe mit ord om kærlighed til andre steder, og ved at gøre det vil I antænde kærlighedens ild i mange 

hjerter, der kalder på mig, og som stille og roligt venter på, at jeg vender tilbage og går i gang med 

arbejdet. De vil ivrigt hjælpe dig med dit arbejde. Gå ud som gode frøsåere. Vind det størst mulige antal 

hjerter til mig. Hver enkelt skal modtages som et frø fra dig. De syndere, du har omvendt, de fysisk eller 

psykisk syge, du har helbredt, vil være de fortjenester, der vil bringe dig tættere på mig. 

23 Bring mit ord som et livets frø, vogt det og sørg for, at det blomstrer i din ånd og i den, der 

modtager det. Vogt over den og over dem, der har modtaget sæden, så dit værk bliver retfærdigt. Hvad 

ville der ske med et frø, hvis det blev forladt i den tid, hvor det spirer eller udvikles? 

24 Påvirk de hjerter, der er langt fra dig, gennem din bøn. Overlad alt det, der ligger uden for dit 

direkte virkeområde, til den åndelige verden, så vil disse væsener fuldføre dit arbejde, og alt vil være 

orden, harmoni og opfyldelse. 

25 Alle dine gerninger og missioner vil blive kendt af dine samtidige og dem, der endnu ikke er 

kommet. Sørg derfor for, at dine skridt er oplyst af lyset fra min lære. 

26 De udvalgte ånder er spredt ud over hele verden, og jeg har set frygt i dem for overtrædelser af 

mine love. De ønsker at arbejde for, at jorden bliver fyldt med lydige væsener, der ærer mig, forherliger 

mig og åndeligt forener sig med mig. Jeg vil få dem til at høre min stemme uafladeligt, jeg vil instruere og 

vejlede dem, så de husker deres Mester som eksempel. 

27 Alt i universet er planlagt på forhånd på en perfekt måde. Overalt er der vejvisere og profeter, som 

inspireret af mig opfylder deres mission. Arbejd åndeligt og fysisk, så du kan leve i harmoni med de love, 

der styrer dig. I begge former for arbejde skal I få en retfærdig belønning. Men lad ikke jeres 

velgørenheds- eller trøstningsarbejde blive betalt i materiel form, og kræv heller ikke en åndelig belønning 

for det arbejde, I udfører her på jorden. 

28 Gør din tro stærkere, så du kan gøre gerninger, der er din ånd værdig. Tro på jer selv og tal i mit 

navn, for det vil ikke være jeres ord, men mine ord, der kommer fra jeres læber, så I kan føle, at jeg er med 

jer. 
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29 I har alle en gave til mig, og I tilbyder den ydmygt til mig: Nogle har en dyb anger over deres 

overtrædelser, andre er glade, fordi de har gjort et godt stykke arbejde. Nogle af jer har et ønske om at 

støtte jer til mig. Stol på, at uanset hvor svært dit forehavende er, vil du komme videre. Jeg læser jeres 

hjerter og giver nåde til nogle og modtager hyldest fra andre. 

30 Bed og forbered jeres hjem, så det bliver et tempel, så vil de syge blive helbredt under dette tag, og 

de lidende sjæle vil blive raske; I vil ikke mangle brød og husly. Jeg har sendt jer ud for at bringe trøst og 

barmhjertighed blandt mennesker og den fred, som opfyldelsen af en opgave giver. Hvis I efter at have 

givet det, I har, høster utaknemmelighed, så sæt jer selv over smerten. Træk styrke fra mig, og jeg vil give 

dig tålmodighed og underkastelse. 

31 Hav fred i dit hjerte, og du vil arbejde med glæde, du vil være dydig i dine handlinger, så du vil 

vide, hvordan du kan udbrede denne nåde i dine omgivelser. Bekæmp krigen, rens miljøet, opbyg familier 

og folk, og du vil snart se lyset af en ny dag for menneskeheden. 

32 Så vil I se mennesker, der kommer til mig i deres ønske om kærlighed og barmhjertighed, om 

forsoning og fred, og som beder om det guddommelige lys, så de ikke længere vil gå på afveje. De vil 

stole på mig og forvente liv og styrke fra mig og anerkende mig som Fader. 

33 Beskyt denne undervisning, som indeholder mine åbenbaringer, profetier og domme, som jeg giver 

jer på dette tidspunkt. Oplev også dens essens, som er næring for ånden. Vær forsigtig med den, for den er 

en del af "Det Sande Livs Bog", som jeg har åbnet i det sjette kapitel. Når I har studeret dens lektioner 

grundigt og begynder at omsætte dem i praksis, må I ændre jeres liv, leve enkelt, elske alle mine 

manifestationer, altid være i forening med mig og lægge grunden til en ny verden, der vil blive styret af 

mine love, og hvor jeg vil blive æret og finde lydighed. 

34 Når verden lægger sin byrde af slid og mangel på forståelse på dit hjerte, så kom til mig, og jeg vil 

styrke dig og helbrede dine sår. Føl jer som børn for mig, selv om I har levet længe, og hvil i min ånds 

fred. 

35 I den verden, I lever i, er der ikke et eneste hjerte, der ikke lider. I rejser alle jeres egen 

lidelsesrejse i øjeblikket, men I har endnu ikke lært at modtage prøvelserne med kærlighed, og I accepterer 

ikke jeres bæger med lidelser. I har ikke taget Jesus som forbillede under hans fuldkomne lidelse. Du er 

ikke alene i din prøvelse, du har mig som hjælper til at gøre dit kors lettere. 

36 Livets storme skal ikke få dig til at fortvivle, fortvivl ikke i smerte, bær din forsoningsopgave med 

tålmodighed, og når du så har besteget bjerget og er løftet op på et åndeligt kors, som er usynligt for 

mennesker, så søg mit nærvær for at føle dig stærk. Jeg vil være hos dig og opmuntre dig, og din ånd vil 

blive ét med min i dødsstunden. Jeg vil tage imod dig, trøste dig og give dig min fred. 

37 Så vil du opleve, hvordan en ukendt verden åbner sig for din ånd. Du vil føle, at du går ind i et nyt 

liv, og når du så derfra ser på denne jord, dette udviklingsstadium, som du lever på nu, vil du føle 

medfølelse med den verden, som lider, frygter og lever uden håb. For lyset fra denne åbenbaring er endnu 

ikke nået frem til den, som jeg bragte til jer i den tredje æra, og jeres ånd vil bede mig om at arbejde 

åndeligt for den for at lede dens skridt ind på den sande vej. I vil samle alle jeres evner for at sætte dem i 

tjeneste for jeres yngre brødre og søstre - dem, der ikke ønskede at høre deres himmelske Faders stemme, 

som er kærlighed og retfærdighed. Så vil I blive fredens budbringere, og I vil fortsætte med at arbejde i det 

guddommelige arbejde. Du vil indse, hvor stor den åndelige opgave er, som du står over for, og på hvert 

nyt niveau, du når, vil du føle Mig tættere på dig. Min vilje vil være din, og din vilje vil være min. På 

denne måde vil jeg sætte dig på den vej, der fører til mig. 

38 Gå utrætteligt på den vej, som Mesteren har udstukket. Nogle gange bløder dine fødder, og dit tøj 

går i stykker på tornene, men dit håb holder dig oppe. Det er sådan, du bliver set af den, som du kom fra, 

og som du skal vende tilbage til. 

39 Nu er jeg din rejsekammerat, som heler dine sår og får dig til at føle min balsam. På denne måde 

giver jeg nyt liv til det, der stadig sover i jeres væsen, og I vågner på jeres samvittigheds kald, fordi jeg er 

opstandelsen og livet. 

40 Du var død, men jeg oprejste dig til nådens liv og fik dig til at se lyset fra min Ånd. 
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41 Som lærer er jeg meget tålmodig og utrættelig. Min lektion er ny i udseende, og dog er den den 

samme, for fra generation til generation, siden tidernes morgen, har jeg kun lært jer at elske hinanden, og 

på den måde vil I kunne nå mig. 

42 Jeg har skabt dig for mig selv, og jeg vil have dig som min egen. Jeg har kaldt jer for at lære jer at 

leve som ånder af lys. I dag går du over denne verden, fra i morgen ved du ikke, om du ikke vil blive skilt 

fra dem, der har været dine kære her. Vær altid i beredskab, så du til enhver tid kan reagere på dine 

medmenneskers kald. Jeg giver dig endnu et tidsrum, for hvis jeg skulle overraske dig nu, hvad ville du så 

vise mig? Har du spredt min undervisning? Har du vækket de slumrende til evigt liv? Føler du dig klar til 

at modstå en dom? 

43 Disse spørgsmål, som jeg stiller jer lige nu, må I stille jer selv dagligt, så I lever vågne og parate, 

og så Mesteren er tilfreds med sine disciple. 

44 Jeg vil etablere Helligåndens Kirke i mine disciples hjerter i denne tredje æra. Der vil Gud 

Skaberen bo, den stærke Gud, den Gud, der blev menneske i den anden æra, Gud med uendelig visdom. 

Han bor i jer, men hvis I ønsker at føle ham og høre lyden af hans ord, må I forberede jer (indvendigt). 

45 Den, der gør det gode, føler mit nærvær i sit indre, ligesom den, der er ydmyg eller ser en broder i 

hver eneste næste. 

46 I din ånd findes Helligåndens tempel. Dette rige er uforgængeligt, der er ingen storme eller 

orkaner, der kan rive det ned. Den er usynlig og urørlig for det menneskelige blik. Dens søjler bør være 

ønsket om at vokse i godhed, dens kuppel er den nåde, som Faderen skænker sine børn, dens port er den 

guddommelige Moders kærlighed; for enhver, der banker på min dør, vil røre ved den himmelske Moders 

hjerte. 

47 Disciple, her er sandheden, som lever i Helligåndens kirke, for at I ikke skal være blandt dem, der 

går på afveje ved falske fortolkninger. Kirkerne af sten var kun et symbol, og af dem skal ikke en eneste 

sten forblive på en anden. 

48 Jeg ønsker, at troens flamme altid skal brænde på dit indre alter, og at du skal forstå, at du med 

dine gerninger lægger fundamentet for den store helligdom, som en dag vil hvile på. Jeg tester og påvirker 

alle mennesker med deres forskellige ideer, for jeg vil få alle til at deltage i opførelsen af mit tempel. 

49 Alle, der rejser sig og opretholder dette ideal, vil blive forenet åndeligt, selv om deres kroppe er 

meget langt fra hinanden. Deres sammenhold vil være stærkt, og de vil genkende hinanden. Dette er mit 

folk, som vil hjælpe alle, som de møder på deres vej til frelse. 

50 I vil opleve noget af dette, og meget af det vil de kommende generationer opleve. Men jeg vil altid 

takke jer for at have været de første i kampen for åndelig forening. 

51 Din opgave er vanskelig og delikat, men aldrig umulig. Så længe du har viljen, vil din opgave 

synes let. 

52 Kæmp og fortvivl ikke, kæmp med jer selv. Du ved, at så længe du lever i den materielle verden, 

vil du være tilbøjelig til at synde, der vil være fristelser, og lidenskaberne vil rase som storme. 

53 Ånden kæmper for at opnå sin opstigning og sit fremskridt, mens kødet bukker under for verdens 

incitamenter for hvert skridt. Men ånd og materie kan harmonisere med hinanden, hvis de begge blot 

udnytter det, de har lov til, og det er det, som min undervisning viser dig. 

54 Hvordan kan du altid praktisere min lov? - Ved at lytte til samvittighedens stemme, som er 

dommer over dine handlinger. Jeg befaler jer ikke noget, som I ikke kan opfylde. Jeg ønsker at overbevise 

dig om, at vejen til lykke ikke er en fantasi, men at den findes, og jeg vil her afsløre, hvordan du kan rejse 

den. 

55 I er frie til at vælge vej, men det er min pligt som Fader at vise jer den sande vej, den korteste vej, 

den vej, der altid er oplyst af lyset fra det guddommelige fyrtårn, som er min kærlighed til jer. For I er 

disciple, som tørster efter at høre nye ord, der bekræfter jeres viden og opliver jeres tro. 

56 Med hvilken kærlighed du kommer til mig, vel vidende at du i min undervisning vil finde den 

styrkelse og det råd, der vil fjerne dine problemer! Min Ånd glæder sig, når han modtager jer for at give 

jer beviser på kærlighed og ser, at I stoler på mig, som et barn altid bør stole på sin far. 

57 Dit liv er fyldt med udtryk for kærlighed, som du ikke altid har vidst, hvordan du skal opfatte. Men 

selv i de dage, hvor trængslerne er størst, når en stråle af håb frem til dig, som ikke lader dig synke ned i 
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fortvivlelse eller fortvivlelse. For Faderen står ved barnets side og tillader ikke, at dets sjæl går til grunde. 

Især på sådanne dage manifesterer jeg min beskyttelse over for jer på en klar måde, så I lærer at stole på, 

og når andre lidelser af større omfang rammer jer, føler I jer forberedt og i stand til at tage imod dem, og I 

opnår det resultat, som er bestemt af mig. 

58 På den vej, der er udstukket for dig, er der ingen prøver, der er ubrugelige. De har alle et mål, 

nemlig at fuldende din sjæl. De store prøvelser er altid for de store ånder. Derfor, hvis du ser en 

hvirvelvind komme over dig, som truer med at ødelægge din sindsro, så vær ikke bange, men se den i 

øjnene og besejr den med den autoritet, jeg har givet dig. Vent på den nødvendige tid, og slap ikke af i 

jeres kamp. Forvis ham ikke, når han dukker op hos jer, men forbliv årvågne og bedende. - Jeg taler ikke 

om naturkræfterne, men om dem, der tjener som berøringssten for ånden, og som, hvis de bruges rigtigt, 

hjælper den til at stige opad, idet de viser den nye veje, gør den bekendt med følelser og vækker dem i den, 

som var slumrende, og som den havde brug for som hjælp til sin udvikling. "Kender I jer selv, jeg har sagt 

til jer. Gennemtræng dit eget væsen og gør brug af alle dine muligheder og evner, for i dag må du lære 

alting at kende og omfavne det med din ånd, så du kan efterlade dit arbejde på jorden færdigt. 

59 Snart vil I se en ny kamp opstå i verden, hvor jeres tro vil være i fare. Alle vil kæmpe for at 

forsvare deres tro, alle vil hævde, at de har sandheden. Men i denne konfrontation vil menneskers ånd 

vågne op og blive modtagelig for min indflydelse; nogle såvel som andre vil føle sig tvunget til at studere 

min lov og mine åbenbaringer. Bøgerne vil blive gennemsøgt som aldrig før af sekterne, og alle vil 

udspørge mig - nogle som dommere, andre som mestre. Dette vil være den tid, som I skal være forberedt 

på, og hvor I skal formidle min lære. 

60 Alt, hvad jeg har meddelt dig, vil blive til virkelighed. Hver dag vil du finde en mulighed for at 

arbejde og omsætte mit ord til praksis. Jeg forbereder jer, så I ikke bliver overraskede, når disse 

forudsigelser bliver til virkelighed. 

61 For sandelig siger jeg jer, at tiden er inde til at opfylde jeres pligt over for mig, ligesom I har 

opfyldt den over for jeres familie. Nu er du virkelig ved at indse det formål, som du blev skabt til, og du 

vil udføre den opgave, som din ånd har fået tildelt. 

62 Hverken mit ord eller mit værk vil være en byrde for jer; tværtimod vil de gøre jeres tilværelse 

lettere i en lidelsens og bitterhedens epoke, hvor alle mennesker som skibbrudne vil søge fodfæste for ikke 

at gå til grunde. 

63 Du har allerede opdaget denne båd og er ved at komme ind i den. Salige er de, der forbliver 

trofaste og urokkelige i den, for de skal ikke gå til grunde. 

64 Jeg ønsker, at I skal holde op med at græde på jeres vej gennem livet, selv om I er truet af lidelser. 

Derfor gør jeg jer opmærksom på, at det er vigtigt, at I ikke overtræder loven. 

65 For at kunne fortælle jer det, som jeg afslører jer i denne tid, måtte jeg vente i mange tidsaldre. 

Men jeg spørger dig: Hvad betyder årtusinder for Mig, når der ikke er tid for Min Ånd? I måtte imidlertid 

vente, ikke i passivitet, men i udvikling og med voksende lys, viden og erfaring. 

66 Nu er du i stand til at føle og forstå Min lære, hvor høj den end måtte være. Det var ikke tilfældet i 

den første æra, hvor jeg for at symbolisere Åndens fædreland måtte give et land til folket, og for at lære 

dem loven måtte jeg overlade den til dem, som var hugget i sten. 

67 Nu er I nået til det punkt, hvor I er vidner til ødelæggelsen af materialismens rige, hvor troner, 

kroner, magt, arrogance og forfængelighed vil falde. Alt dette har eksisteret og vil fortsætte med at 

eksistere, så længe menneskene tror, at der ikke findes nogen større lykke end den, de finder i verden. Men 

når menneskene tænder troens lampe i det åndelige liv, vil de falske festklæder falde fra deres kroppe, og 

ånden vil klæde sig med klæderne fra dem, der elsker sandhed, godhed og renhed. 

68 Brug din Faders ord, for folket vil komme og søge ly hos dig. Med dette folk vil de se Herrens 

løfter blive opfyldt, og de vil blive tiltrukket af den åndelige essens, som dette folk er mættet af. 

69 Jeg oplyser dit sind, åbner dit hjerte for alle gode følelser og gode inspirationer, og lukker dine 

læber for fornærmelser og blasfemi; men jeg lader dig være fri til at udtrykke min lære, til at trøste og til at 

vidne om sandheden. 

70 Der må ikke være dommere blandt jer, fanatikere eller hyklere, for hvor disse fejl findes, kan der 

ikke ske nogen åndeliggørelse. 
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71 Min retfærdighed vil uophørligt blive følt af dette folk, så længe de ikke energisk studerer Mit 

budskab og bringer det til folket som gode nyheder. Derfor siger jeg jer, at det er bedre for jer at skynde 

jer og sørge for at rette op på jeres fejl, så at prøvelserne og smertens dage bliver kortere for jer. 

72 Hvorfor er I overraskede over, at der dukker folk op blandt jer, som har boet på jorden i tusindvis 

af år? Hvad betyder tid for ånden? Hvad betyder tid i den åndelige verden? - Intet! 

73 Det er omkring to tusind år siden, at jeg har været hos jer, men sandelig siger jeg jer, at den tid kun 

har været et øjeblik for mig. 

74 Er I overraskede over, at min ånd eller mine budbringeres ånd manifesterer sig blandt jer? Årsagen 

er, at I ikke tænker over jeres liv, og derfor undrer I jer over alting og kalder det overnaturligt, hvad der er 

helt naturligt. 

75 Du er forbløffet over, at et åndeligt væsen manifesterer sig eller kommunikerer med dig uden at 

tænke på, at du også manifesterer dig og endda manifesterer dig i andre verdener, i andre sfærer. 

76 Dit kød er ikke klar over, at din ånd forenes med mig i bønsøjeblikke, det er ikke i stand til at 

opfatte, at du nærmer dig din Herre ved hjælp af denne gave - ikke kun min ånd, men også dine åndelige 

brødre og søstre, som du mindes i bønsøjeblikke. 
* Det spanske "materia" = materie står ofte for kød, krop, det fysiske/jordiske, sanselighed og omvendt. Udover 

"materialismo" = materialisme, også: forstyrrelse af sanserne. "Cuerpo", "carne", "materia" = (jordisk) krop, kød, 

materie bruges ofte synonymt og i modsætning til "espfritu", "conciencia" = ånd, sjæl, samvittighed, bevidsthed. 

77 I er heller ikke klar over, at sjælen i jeres hviletimer, når kroppen sover, afhængigt af dens 

udviklingsniveau og dens åndeliggørelse, løsriver sig fra kroppen og viser sig på fjerne steder, selv i 

åndelige verdener, som jeres sind ikke engang kan forestille sig. 

78 Ingen er overrasket over disse afsløringer. Forstå, at I nu nærmer jer tidernes fylde. 

79 Du må forstå, at de tider, hvor mennesker og folk søgte min stemme, min adresse og mine 

budskaber i stormene af vilde storme og i alle naturfænomener, er forbi, og at du nu er i stand til at 

forbinde dig åndeligt med mig og modtage mine guddommelige budskaber gennem åndens evner og ikke 

gennem kroppens sanser. 

80 Jeg fortæller jer, at naturens kræfter fortsætter med at ryste menneskeheden vågen, at plage folk, at 

teste dem, at vække og rense dem. Men det sker på grund af jeres jordbundethed, fordi I kun er 

modtagelige for det, I opfatter med jeres kødelige sanser. Men når der sker en spiritualisering på jorden, 

når menneskene har udviklet deres åndelige evner og er følsomme over for det, der er hinsides det 

materielle, så vil I kunne se, hvordan naturen med alle dens elementer vil falde til ro, vise sig at være 

fuldstændig harmonisk og ikke længere blande sig i det, der er et spørgsmål om jeres moral og jeres 

åndelighed. 

81 De materielle naturriger vil ikke længere være budbringere af det guddommelige, for menneskene 

vil da have gennemført min lære og opnået samtaler fra ånd til ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 149 
1 Her er det igen Mesteren, der giver dig sin undervisning om din bevidsthed. 

2 Min kærlighed bliver til lysets ord blandt folk i denne tid, hvor verden har brug for åndelig frihed 

for at modtage Min lære, som viser den vejen til frelse. Men jeg kommer ikke som et menneske i denne 

tid, jeg kommer i ånden til hver enkelt af jer og opfordrer hele menneskeheden til at anerkende storheden i 

den tredje tidsalders åndelige lærdom. Det er Min vilje at oplyse folkets sind i denne epoke gennem Mine 

disciples dyd. Moralen har forladt menneskenes hjerter, der er kun få, der er tilbage i min Lov, og også 

kun få, der ved, hvordan de skal forene sig med deres Skaber, og dette på grund af den korruption og 

åndelige uvidenhed, der hersker blandt menneskene. 

3 Forvent eller søg mig ikke i menneskeskikkelse, da jeg kom i den anden æra. Du skal ikke søge 

efter mig gennem billeder, der er skabt af menneskehænder. 

4 Vidnesbyrdet fra den tredje æra vil ikke være det eneste, der taler til jer om min kærlighed til 

menneskeheden - det vil være gerningerne og ordene fra de tre tider, hvor Faderen åbenbarede sig for 

menneskene. 

5 Jeg har kaldt dem "indviede", som er de første, der begynder at tage viden om min lære til sig. Jeg 

har åbenbaret dem årsagen til mange begivenheder, så de kan styrke deres dømmekraft i fornuft og 

sandhed. 

6 Jeg kommer igen for at undervise mennesker, ikke for at lære af dem. I den anden æra så man mig 

i Visdommens Tempel tale med fyrster og lovlærere, som jeg forbløffede med ord, som et menneske 

hverken kan udtale eller forstå. Dette skete i Jesu barndom. 

7 Da tiden var inde til at prædike, begav jeg mig ud til Jordan for at finde Døberen, som genkendte 

mig, så snart han så mig. Den måde, hvorpå Johannes genkendte mig, og den ydmyghed, hvormed han 

tilbad sin Mester, er et eksempel på åndeliggørelse, på seerskab og ophøjelse. 

8 I dag er jeg vendt tilbage til jer, og jeg var nødt til at tale meget til jer for at overvinde 

materialismen, tvivlen og kulden i jeres hjerte. 

9 Her er jeg, mine disciple, og jeg lærer jer at genkende jeres ånds gaver, at forstå bortrykkelsen, for 

i bortrykkelsen hører I Åndens stemme*, det uigennemtrængelige bliver gennemsigtigt, og mørket bliver 

oplyst. 
* Det spanske "conciencia" betyder bogstaveligt talt samvittighed eller bevidsthed. Det er nogle gange mere 

passende at bruge ordet "ånd", som i sin kerne indeholder den guddommelige gnist med samvittighed og 

bevidsthed. 

10 Denne ophøjede tilstand må ikke være forbeholdt nogle få væsener; det er en gave, der ligger i alle 

ånder, men i tidligere tider har jeg altid med glæde benyttet mig af dem, der vidste hvordan man gør brug 

af denne nåde. For at bortrykkelsen kan være fuldstændig, skal I først overholde en periode med faste, 

ligesom de retfærdige i de første tider. 

11 Før Jesus begyndte at forkynde de gode nyheder, lærte han jer disse lektioner i den anden æra ved 

at trække sig tilbage i ørkenen i fyrre dage for at samle sig i ensomhed, for at synke åndeligt ned og for at 

styrke sig selv i den Højeste. 

12 Sandelig, siger jeg jer, i disse timer i det mest intime fællesskab med Gud, så Jesus som menneske 

symbolet på offerdøden, og hans krop skælvede. Himlen åbnede sig, og i den så han den ende, der ventede 

ham. Han så det mørke bjerg og på dets top et kors, som han var naglet fast til. Hans ører hørte hånen fra 

en folkemængde og de sætninger, de rettede til ham: "Hvis du er Guds søn, så kom ned fra korset og red 

dig selv." Han drak lidelsens bæger, for han skulle vise jer al sin kærlighed i denne prøvelse. Det var hans 

mission at vise jer vejen og besejre jer med de guddommelige våben kærlighed, tilgivelse og ydmyghed. 

Disse våben er stærkere end ethvert sværd og har mere kraft end havets rasende bølger. De har fået selv 

sådanne mennesker til at føle en kærlighed, som de aldrig havde følt. 

13 Efter et stykke tid blev folk besejret af min undervisning om sandhed, kærlighed og trøst. 

14 Jeg kræver ikke, at I skal følge mig hele den vej med ofre og blod, som jeg gik i den anden æra. 

Nogle af jer vil opfylde en del, andre vil efterligne Mesteren i et andet eksempel, for Kristus eksisterer kun 

én gang. 
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15 Gør jer klar til at leve efter mig, for I ved endnu ikke, hvilken del I skal efterligne. Men hvis det 

skulle ske for dig, ligesom Jesus, at du føler, at hyklernes og de vantro menneskers ord rammer dig som 

piskeslag på det blottede legeme, så rejs dig i henrykkelse til Faderen, som Mesteren lærte dig på korset, 

og Guds kraft vil hvile fuldt ud på din ånd, som vil styrke dit legeme. Hvis du så åbner dine øjne, vil du 

opleve det samme som Jesus i ørkenen, da han efter bortrykkelsen, mens den gyldne sol strålede gennem 

klipper og sand, fik friske dråber af dug, bragt af en brise, der kærtegnede hans pande og lindrede hans 

smerte. 

16 Før Jesus, den retfærdige blandt de retfærdige, i hvem den guddommelige ånd var skjult, 

offentliggjorde kærlighedens rige, forberedte han sig på denne måde for at give jer et andet eksempel på 

ydmyghed og fuldkommenhed; og I, disciplene i den tredje æra, har hørt, at mit ord sagde til jer: Kom til 

mig og vær de gode frølæggere af mit ord, for verden har forvildet sig fra sin åndelige vej. 

17 Jeg har mindet jer om den anden tidsalders lære, så I kan forene den med min nye lære og oplyse 

menneskeheden med den, o arbejdere i den tredje tidsalder! 

18 Mærk min tilstedeværelse, der oplyser din ånd og forbereder dig til at forstå mit budskab om fred. 

19 Glem dine lidelser, så du kan modtage mit ord, og dets essens forbliver i dit hjerte. 

20 Jeg har sendt dig til Jorden endnu en gang, så du kan fortsætte din mission, så du kan indse, at din 

ånd må bevæge sig på en stige af perfektion, og du vil nå en højere udviklingstrin i forhold til dine 

fortjenester. Du har én Mester, ét Lys, der vil vejlede dig og altid vise dig vejen til din højere udvikling. I 

kan alle stige op, hvis I opfylder jeres mission. For længe siden begyndte I livets rejse, og alligevel har I 

udviklet jer meget lidt. Jeg giver dig et incitament til dette, når jeg allerede lader dig fornemme det 

åndelige liv i andre verdener i den verden, du lever i i dag. 

21 Hvis du ser nærmere på alle levende væseners liv, vil du kunne se, at det er udstyret med mange 

fordele og beviser på kærlighed. I mig vil I opdage den bedste ven, den uadskillelige ledsager og den 

guddommelige læge. I denne tid, hvor jeg udbreder min kærlige beskyttelse over alle mine børn, skal I få 

del i alle disse gaver, fordi I er skabt i mit billede. 

22 I lang tid har I glemt jer selv og de bånd, der binder jer til mig, samt jeres natur, der ligner min, og 

på grund af dette er I sunket og gået på afveje. Den åndelige vej har ingen ende, og jeg viser dig den fra 

dens begyndelse. Hvis du ikke er på den, så kom til den, og jeg vil hjælpe dig med at gå den, så du kan 

indhente den tabte tid. 

23 For at verden ikke skal gøre dig til slave, skal du bruge noget af din tid på at træne og udvikle din 

ånd. 

24 Mange af dine medmennesker lever i stor forladthed. De er i nærheden af dig, og du har ikke 

bemærket det. I kan endnu ikke leve jer ind i deres hjerter, men det glæder mig at se jer praktisere min 

lære, og jeg er mere tilfreds med at se dem, hvis ånd giver kærlighed og trøst end dem, der kun hengiver 

sig til at studere mit ord og glemmer deres pligter over for deres medmennesker. 

25 Arbejd, så I kan få fred, og gør jer selv fuldt ud gældende i denne tid, så I kan være et godt 

eksempel gennem arbejde, lydighed og tro. 

26 Jeg kommer til jer for at blive kendt som den eneste Gud, alle væseners Fader, for at fortælle jer, at 

jeg ønsker at gøre hver enkelt af jer til min discipel og arving. Jeg vil give dig et frø fra min lære, der er 

som et mægtigt træ, så du kan rejse det og bære det til mange steder, så menneskeheden kan nære sig af 

dets frugter. 

27 Enhver misfortolkning af mit ord eller mine gerninger vil jeg rette, for jeg ønsker at forene jeres 

viden, så I alle elsker mig på samme måde. Vogt over verden og lad din ånd bringe lys og fred til 

menneskene, og sørg for, at verden bliver oplyst af det klare lys, der stråler fra min Ånd. Lyset er 

fremskridt, kærligheden er frelse, og freden er håb. Kærlighed er et spørgsmål om hjertet, fred er baseret 

på ånden, og begge dele er en afspejling af evigheden. 

28 Jeg kan se, at nogle af mine børn keder sig ved Jesu kærlige ord, og det er fordi deres sanser ikke 

er med mit ord; deres sind er optaget af materielle ting, og derfor er deres hjerter tomme, når de holder op 

med at lytte til mig. Men Mesteren holder ikke op med at nærme sig sine børn for at få deres hjerter til at 

slå hurtigere gennem sin guddommelige instruktion. 
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29 Mennesker, som vækker jeres evner til at kende den menneskelige videnskab og lader dem slumre 

i studiet af den guddommelige åndelige lære! Du går træt langs de tornefulde stier i jagten på målet for din 

menneskelige viden. Men jeg vil vælge mine tjenere blandt de fortabte og få deres hjerter til at slå med 

kærlighed til deres medmennesker. 

30 Selv om folk er ligeglade med deres åndelige fremskridt - jeg holder øje med alle ånder. Hvis de 

ikke lytter til deres samvittigheds stemme, som er min egen stemme, vil de ikke opnå fællesskab med min 

Guddommelighed. 

31 Denne menneskehed er stadig afguderisk som følge af sin materialisme! Aron, Aron, du har skabt 

gudebilledet for Israels øjne, men de falske guder skal falde til jorden og styrtes ned fra soklen! Hvor 

ligger Salomos tempel? Hvor er det Allerhelligste? Hvis jeg fik de symboler, der var tilladt, til at forsvinde 

- hvordan kunne jeg så ikke bekæmpe de fanatiske kulter til udryddelse? Salomon byggede et materielt 

tempel for at tilbede mig, men selv af ham blev der ikke én sten tilbage på den anden. 

32 Præsterne i denne tid klæder sig kongeligt på for symbolsk at være præster ved Jesu offer, og selv 

om de påberåber sig Mit navn og Min erstatning ved at gøre dette, opdager jeg, at deres sind er forvirret, 

deres hjerter er oprevet af stormene af intriger og lidenskaber. Der er ikke nogen, der forkynder som 

profet, at jeg er blandt denne tids folk. De vil opleve store lidelser, for der er ingen åndelig forberedelse 

blandt dem. Hvor er opfyldelsen for dem, der har svoret over for Jesus at følge hans spor? Hvor er mine 

apostles tilhængere? Er der nogen som Johannes, der var en af de første, eller Paulus, der var en af dem, 

der fulgte ham? 

33 Derfor henvender Mesteren sig til jer på ny for at genoptage sin undervisning. Allerede nu ser jeg 

de nye farisæere og skriftkloge styrte imod mig fuld af had. Lige da vil jeg spørge: "Hvor er mine 

disciple?" Men når de stolte, de falske, de rige, der frygter at miste deres magt, dem, der trues af Min 

Sandhed, håner og forfølger Mig igen, vil der bryde vilde storme ud. Men det bliver ikke mig, der falder 

sammen under korsets vægt, men dem, der krævede offeret fra den, der gav dem liv. 

34 Det er ikke en menneskelig stemme, som I hører i disse øjeblikke, det er Himlens stemme, der 

forkynder jer de begivenheder, der vil komme, så at I, der hører mine profetier, kan være forberedt og ikke 

forfærdet, når I ser selv naturens kræfter blive ubalanceret; for jeg er den universelle magt og 

retfærdighed, og i retfærdighed vil jeg manifestere mig selv. 

35 Jeg er kommet for at fjerne verdens laster, så folk kan frigøre sig fra syndige skikke og ideer, blive 

inspireret og tale af Ånden. Så vil de se mig symbolsk i Jesu kærlige skikkelse, som vil vise dem den vej, 

der fører til åndens sande mål, hvor jeg venter på dem. 

36 I er vogtere af det "tredje testamente". Bevar denne arv med den største iver for de kommende 

generationer. Vis mit arbejde med den perfektion, der ligger i det, for hvis du kommer til mig uden at have 

opfyldt din mission, skal du komme tilbage i kødet, og så bliver din kamp meget hård. 

37 I denne tid, i dette menneskelivs ørken, skal du tage Moses som dit forbillede. Sandelig, siger jeg 

jer: I er igen på bjerget (Sinai), for der vil min stemme lyde og sige til jer: "Forstå mig. Denne tids bjerg er 

jeres højdedrag, hvor I vil modtage mit bud og høre min stemme i jeres samvittighed. Allerede derfra vil I 

være i stand til at se det forjættede land, som er i Åndens fuldkommenhed. 

38 Den guddommelige lov forsvinder aldrig, men de menneskelige love ændrer sig i takt med folks 

åndelige udvikling. 

39 "Du skal elske Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl" er det første bud i den guddommelige lov, 

som ikke har ændret sig, og som heller ikke vil ændre sig. Dens essens, dens betydning og dens lære er 

evige. Men du har også hørt, at der blev sagt: "Du skal elske din næste og hade din fjende", men 

sidstnævnte var ikke et bud i den guddommelige lov, men en af de mange menneskelige love, der var 

gældende på den tid. 

40 Jeg kom til jer i Jesus og sagde til jer: "Elsker jeres fjender, velsign dem, der forbander jer, gør 

godt mod dem, der hader jer, bed for dem, der fornærmer og forfølger jer, så I kan blive anerkendt som 

jeres himmelske Faders børn". Det er en åndelig lov, som derfor er evigt gyldig, og som ikke vil ændre sig. 

Kun mennesket ændrer sig, udvikler sig og forvandler sig. 

41 Hvad kan du gøre for at vide, hvilke lærdomme, åbenbaringer, profetier og love der allerede er 

blevet brugt, og hvilke der stadig er gyldige? Hvilke åbenbaringer er evigt gyldige, og hvilke profetier er 



U 149 

49 

ikke blevet til virkelighed? Sandelig, siger jeg jer, kun oprigtig bøn og et frugtbart liv kan give jer 

tilstrækkelig åndelighed til at opdage den guddommelige essens, som jeg har givet jer i de tre tider. 

42 Da de skriftkloge og farisæerne observerede Jesu gerninger og opdagede, at de ikke svarede til 

deres egne, hævdede de, at den lære, han forkyndte, var imod Moseloven. Årsagen var, at de forvekslede 

loven med traditionerne. Men jeg beviste dem, at jeg ikke er kommet for at overtræde den Lov, som 

Faderen havde åbenbaret Moses, men for at opfylde den med Ord og Gerninger. 

43 Det er sandt, at jeg tilsidesatte mange af dette folks traditioner, for tiden for deres afskaffelse var 

allerede kommet for at indlede en ny æra med højere lærdom. 

44 Hvis jeg havde fortalt jer alt i de første åbenbaringer, ville det ikke have været nødvendigt for 

Mesteren, Messias, at undervise jer i nye lærdomme eller for Helligånden at komme på dette tidspunkt for 

at vise jer det åndelige livs herligheder. Derfor siger jeg til jer, at I ikke skal holde fast ved det, der blev 

åbenbaret for jer i tidligere tider, som om det var det sidste ord i min lære. Jeg kom til menneskene på ny, 

og i lang tid gav jeg mig selv til kende gennem deres intellekt, og jeg kan desuden fortælle jer, at mit 

sidste ord endnu ikke er blevet sagt. 

45 I min visdomsbog skal I altid søge det sidste ord, den nye side, som vil afsløre for jer meningen og 

betydningen af det, der blev givet før, så I kan blive mine disciple i sandhed. 

46 I dag bor du langt fra dem, der lider mere end du. Men når spiritualiseringen først har oplyst dit liv, 

vil du søge at leve sammen med dem, som du i dag holder dig på afstand af, fordi du anser dem for at være 

fortabte, eller fordi de vækker afsky i dig. 

47 I vil blive bærere af lysets, frelsens og håbets ord og vende jer til dem, der er blevet glemt af deres 

naboer. 

48 Du skal ikke tale til nogen med strenghed, for på den måde forløser man ikke. I må lære, at man 

ikke må fornærme synderen for at straffe hans overtrædelse. 

49 Det siger jeg dig: Når du taler til rovdyrene med kærlighed, bøjer de hovedet. 

50 Hvis den, som du taler til, har en vis fortjeneste, så sig det til ham. Hvis du opdager en dyd i ham 

blandt mange laster, så tal til ham ikke om lasterne, men om dyden, for at stimulere og tilskynde ham til 

godhed. 

51 Lad det være kærligheden, der leder jer, så I kan blive den guddommelige trøsters sande 

ambassadører. For I, som ikke er faldet ned i nogen afgrund, er altid hurtige til at anklage og dømme. 

Uden den mindste medfølelse fordømmer I letfærdigt jeres næste, og det er ikke min lære. 

52 Hvis I, før I dømmer, ville undersøge jer selv og jeres fejl - jeg forsikrer jer, at jeres dom ville være 

mere barmhjertig. I betragter dem i fængslerne som dårlige og betragter dem, der er på hospitalerne, som 

uheldige. I holder jer væk fra dem uden at indse, at de er værdige til at komme ind i min kærligheds rige. 

De ønsker ikke at tro, at de også har ret til at modtage solens stråler, som blev skabt for at give liv og 

varme til alle skabninger uden undtagelse. 

53 De, der er låst inde på forsoningsstederne, er ofte spejle, som folk ikke ønsker at se sig selv i, fordi 

de ved, at det billede, som spejlet afslører for dem, i mange tilfælde vil være en anklage. 

54 Men jeg siger til jer: Salige er de af mine arbejdere, som er i stand til at føle i deres hjerter smerten 

hos dem, der lever uden frihed eller sundhed, og som besøger og trøster dem; for en dag vil de mødes igen, 

enten i dette liv eller i et andet, og I ved ikke, om de så ikke vil have mere sundhed, større frihed og mere 

lys end dem, der bragte dem kærlighedsbudskabet i et fængsel eller på et hospital; så vil de vise deres 

taknemmelighed og række deres hånd ud til ham, der gav den til dem på et andet tidspunkt. 

55 Det øjeblik, hvor du bragte mit ord tæt på deres hjerter, det øjeblik, hvor din hånd strøg deres 

pande, og du fik dem til at tænke på mig og føle mig, vil aldrig blive slettet fra deres bevidsthed, lige så 

lidt som dit ansigt og din broderlige stemme vil blive glemt i deres bevidsthed, og derfor vil de genkende 

dig, hvor end du er. 

56 Mens I hører mit ord her, glemmer I for en kort stund de lidelser, der rammer alle mennesker, og I 

fjerner fra jeres bevidsthed de tanker om ødelæggelse, krig og død, der truer menneskeheden. 

57 Er du bange for smerte? - Bortvis synden, og smerten vil ikke have nogen magt over dig. Du vil 

føle en anden smerte, men det vil ikke længere være en selvcentreret smerte. Den vil ikke blive din, men 

du vil begynde at lide af kærlighed til andre. 
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58 Når ånden svæver op, føler den for sin næste, og jo mere den nærmer sig mig og elsker mig, jo 

større bliver dens kærlighed til sine brødre. 

59 Jeg er i øjeblikket ved at lære jer at gå den vej, der vil befri jer fra frygt og lidelser forårsaget af 

menneskers fjendtligheder og ambitiøse ambitioner - en lære, som I måske til tider tror er umulig at 

gennemføre, men snart vil I tage den til jer med tro, fordi I er overbeviste om, at det er den eneste vej til 

frelse. 

60 Du har endnu ikke forstået betydningen af mit ord, og du er heller ikke klar over din opgave. 

Derfor er der nogle, som, selv om de føler åndelig lyksalighed, når de lytter til mig, foretrækker at gå igen 

af frygt for at forpligte sig over for deres Mester og deres medmennesker. Og der er andre, der siger til 

mig: "Herre, det er ikke muligt for os at følge din lære og dine påbud, fordi vi er umodne, menneskelige og 

umaterialiserede. Men du må ikke svigte os i at lytte til dit ord. Det er så smukt, at det på trods af dets 

upraktiskhed fylder vores hjerter med glæde og fred." 

61 Ah, I små børn, som ikke ved, hvad I siger! I kalder min lære uigennemførlig, I anser dens 

gennemførelse for umulig, idet I ikke forstår, at I hører den gennem et urent syndigt menneske, som I alle 

er, for hvem det ikke var umuligt at formidle Guds budskab til menneskene. 

62 Hvad er mere umuligt end det? 

63 Elsk jeres Fader, vær barmhjertige mod jeres næste, adskil jer fra alt, hvad der er skadeligt for jeres 

menneskeliv eller jeres sjæl. Det er det, som min undervisning lærer dig. Hvor ser du vanskelighederne og 

umulighederne? 

64 Nej, elskede mennesker, det er ikke umuligt at adlyde mit ord; det er ikke det, der er svært, men 

jeres forbedring, fornyelse og åndeliggørelse, fordi I mangler høje følelser og høje ambitioner. Men da jeg 

ved, at al jeres tvivl, uvidenhed og ubeslutsomhed skal forsvinde, vil jeg fortsætte med at undervise jer, for 

for mig er intet umuligt for mig. Jeg kan forvandle sten til evigt livsbrød, og jeg kan få krystalklart vand til 

at strømme ud af klipper. 

65 Gå til bunds i mine ord, så behøver du ikke længere at gå på jagt efter sandheden. I kernen af dette 

budskab vil du opdage den rigdom af lys, som din ånd har brug for. 

66 Gennemdrøft mit ord, så I kan nære jer af dets åndelige indhold, så I kan finde mit nærvær og føle 

min guddommelige kærtegn. I dine studier skal du passe på ikke at hænge fast i bogstavet og forsøge at 

fortolke alt, hvad du finder af symbolske og lignende ting. Søg forenkling og åndelighed i din forskning, 

dine observationer og studier, og husk altid, at du i morgen skal dele dette budskab med dine 

medmennesker, som du skal give det videre i en allerede forberedt form, så de kan forstå det hurtigere. 

67 Fjern med tiden alle symboler og alle jordiske billeder, men bevar deres betydning. 

68 Forstå den ringe værdi af udtryk, når du sammenligner dem med den åndelige essens, der er evig. 

Du bør også stræbe efter at trænge ind i denne visdom lidt efter lidt, så praksis af min lære ikke virker 

umulig for dig. 

69 Slut jer sammen, kære disciple, for jeres kamps tid er kommet og vil være kort for hver af jer, når 

man tænker på jeres korte liv på jorden. 

70 Skynd dig, du har meget at gøre. I skal ikke tro, at I mangler noget for at være mine disciple i dette 

værk. 

71 I den anden æra valgte jeg også mine apostle. De var ikke lærde, de var ikke lysende lys af 

menneskelig visdom. De var simple havfiskere, men jeg har gjort dem til åndens såere og fiskere. 

72 Jeg vil også gøre jer til åndelige fiskere, så I kan bringe mit kærlighedsbudskab til alle hjerter, der 

er fortabte i det store hav af lidenskaber og materialisme, som menneskeheden lever i. Og derfra, fra dette 

hav, skal I tage alle, som I kalder i mit navn, ud og redde dem. 

73 Så vil mit budskab om håb nå hjertet på brodermorderen, mordmanden, den stolte, den 

verdensfjerne, den ufølsomme over for andres smerte og elendighed, og mit ord vil gå i opfyldelse for alle. 

74 Først, mens I stadig forbereder jer, skal I bede for nationerne og folkene, bede for alle, for 

menneskeheden går på tidsler og torne, de samme, som de spredte før, så andre skulle træde på dem. Det 

er menneskene selv, der har forberedt deres ruin, og bagefter er de tvunget til at bede om nåde, som de 

aldrig har følt for nogen af deres naboer. 
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75 Men det er nødvendigt at frelse, tilgive og forløse, for i hvert menneske bor der en ånd, som skal 

nå mig. 

76 I er førstegrøden af et folk, som skal være menneskehedens åndelige fyrtårn. Et nyt Israel, der, når 

det er blevet befriet fra sin trældom, vil begive sig ud i begæret efter det højeste ideal, der findes i ånden, 

nemlig at leve i Guds, din Herres, skød. 

77 Du er stadig langt fra at kunne belyse dine medmenneskers vej gennem dit eksempel. Men min 

stemme, som lyder i jeres samvittighed, opfordrer jer til at gå videre, til ikke at give op, til at fortsætte 

kampen, for kun på denne måde kan dette folk skrive sin historie i menneskers hjerter. 

78 De prøvelser, som du dagligt ser i dit liv, er den ambolt, hvor din ånd bliver smidiggjort, hvor din 

dyd skal bevise sig selv og din tro vokse sig stærk. 

79 Uden prøvelser er der ingen fortjeneste, og uden fortjeneste er der ingen belønning. 

80 Tænk over de prøvelser, som Israel gennemgik i de første dage. Tænk på dets bitterhed, dets 

trængsler og prøvelser, og du vil forstå, hvorfor det fik lov til at komme til det forjættede land, hvor dette 

folk havde fred, sund livsglæde og fællesskab med deres Herre i mange århundreder. 

81 Folkets lykke i det land, som de fik som belønning for deres tro og udholdenhed, varede ikke evigt, 

for intet er evigt i verden. Men jeg siger jer i sandhed, at det nye forjættede land, som er målet for jeres 

ånds opstigning, helt sikkert vil vare evigt. Dette vil helt sikkert give dig et evigt ly og lade dig føle den 

uendelige lyksalighed at kunne nyde, opleve, føle og lære det åndelige liv at kende i al dets fylde og 

lyksalighed. 

82 Jeg velsigner hvert af disse hjem, hvor I samles for at bede og modtage mit ords brød, ligesom jeg 

velsigner jeres hjem. Sandelig, siger jeg jer, ingen af disse mødesteder betyder mere end nogen af jeres 

hjem. 

83 Hvis I træder ind her samlet og ærbødigt, vel vidende at stedet er bestemt til at forene jer i bøn for 

at danne det åndelige tempel, så siger jeg jer også dette: jeres hjem er et andet tempel. For ligesom Ånden 

skaber sin helligdom i bønnen, i det guddommelige ord, i den indre kontemplation og i lovens praksis, 

finder mennesket en anden tjeneste for Gud i sit hjem, hvor det finder kærtegn, varme, eksempler, 

undervisning og råd. Men du må ikke forveksle hjemmet med det materielle hus. Sidstnævnte kan 

forsvinde og udsætte jer for vejrligets hårdhed, og alligevel vil jeres hjem ikke blive ødelagt, så længe der 

er kærlighed, respekt, lydighed og alle de dyder blandt jer, som vil blive mere og mere iboende i den 

menneskelige familie. 

84 Disse forsamlingssteder kan heller ikke repræsentere det sande tempel, for hvis du bærer det i din 

sjæl, kan du møde det her såvel som i dit hjem, i byen såvel som på landet, under et træ, i bjergene, ved 

havets bred eller i ørkenen. 

85 Åndens tempel er overalt, og derfor behøver I kun at udstyre jer selv for at finde det. 

86 Indtil videre kan I fortsætte med at samles i disse lokalcentre. Gør det så længe I har behov for det, 

for Min kærlighed, Min barmhjertighed og Mine nådegaver vil blive udgydt over jeres sammenkomster, 

hvor Min tilstedeværelse vil blive følt efter Min vilje, hvor Jeg vil få sjæle til at genfødes til lyset og syge 

til at opleve miraklet af deres helbredelse, når de lytter til Mine ord. 

87 Mit Faderhjerte er altid klar til at give dig det, du beder om, det, du har brug for. Men jeres Fader 

må ikke gøre alting alene. I lever i en tid, hvor Mesterens kærlighed skal give genlyd i disciplenes hjerter, 

så miraklet bliver en realitet. 

88 Vær utrættelig i at gentage mit ord. Som en usynlig mejsel vil den gøre arbejdet med at glatte de 

skarpe kanter i din karakter, indtil du er parat til at håndtere selv de vanskeligste problemer hos dine 

medmennesker. I dem vil du finde lidelse, tvang til forsoning og reparation, hvis årsager kan være meget 

forskellige. Nogle vil ikke have en særlig vanskelig oprindelse at forstå, men der vil være andre, som du 

kun vil være i stand til at opklare ved hjælp af intuition, åbenbaring og åndelige visioner for at lette dine 

medmennesker fra en tung byrde. Disse åndelige gaver kan kun udrette dette mirakel, hvis den, der bruger 

dem, er inspireret af medfølelse med sin næste. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 150 
1 I kommer og længes efter den trøstende Ånd, fordi I ikke har fundet nogen lindring i jeres 

trængsler. Du er løbet til læger og advokater, du har henvendt dig til dem, der elsker dig, og du har ikke 

kunnet genvinde din ro i sindet. I har overbevist jer selv om, at I kun kan finde den helbredende balsam og 

det lys, I længes efter, fra Kilden, hvor alt godt kommer fra. I søger alle den sande vej, I har brug for 

åndelig næring, for opmuntring og håb til at opmuntre jer, og i det omfang I får det, I søger, bringer I mig 

jeres bekymringer, jeres frygt for den guddommelige dom og jeres længsel efter at få fred med jeres 

samvittighed i tankerne. 

2 Du er i mit nærvær, selv om du føler dig langt fra mig. I er ikke alene i jeres smerte, jeg er med jer, 

og hvis I kalder jer selv misforståede, siger jeg jer, at jeg, Faderen, ved alt, hvad der foregår i jer, og det vil 

give jer den løsning, I søger, den fred, I mangler, og hjælp til at nå jeres højdepunkt. 

3 Da du først indstillede dig på at høre Mit Ord, nød du det og fandt det højere i sin essens. I 

anerkendte, at jeg sendte den til jer, I var blot betænkelige ved den form, i hvilken jeg meddeler mig selv 

til mennesker. Men hvis du studerer den, vil du indse, at jeg ikke har begået en fejl, og at mennesket, fordi 

det er mit barn, er kvalificeret til at tjene mig som et redskab til at udføre mine råd i tjeneste for sine 

medmennesker. 

4 Jeg kalder mænd, kvinder og børn for at gøre dem til mine disciple; men mens nogle tror, tvivler 

andre og er mistroiske. Det skyldes, at de er blevet vildledt i en sådan grad, at når jeg i dag taler til 

menneskeheden ved at bruge de uuddannede, enkle og ydmyge menneskers forståelsesorganer som 

overbringere af min lære, så forekommer min manifestation dem som noget mærkeligt. Vid, at mit ord er 

uforanderligt i sin sandhed, og at det, jeg sagde til jer i den første æra, bekræftede jeg i den anden æra og 

bekræftede det igen i den tredje æra. 

5 Alle I, der hører Mit Ord på denne måde, har været forberedt på at føle og forstå denne 

manifestation af Min Ånd, og I har blot ventet på det øjeblik, hvor Jeg kaldte jer til at være vidner til disse 

manifestationer. Jeg har ikke overtalt nogen; allerede før I kom i kødet, sagde jeg til jer, at I ville være til 

stede ved disse begivenheder, og at I ville være blandt de udvalgte væsener, som ville bringe det gode 

budskab til verden. 

6 Børnene i denne tid lader mig se deres farefulde vej. De fortæller mig, at det miljø, de ånder i, ikke 

er det mest befordrende for spiritualisering, og de beder mig om lys til deres forældre og lærere. Fra en 

tidlig alder er der begyndt en kamp mellem ånd og krop*, hvor godhed og fornuft nogle gange sejrer, mens 

kødet andre gange sejrer. 
* Se fodnote under 149, 9. 

7 Sig ikke til Mig, at I er svage, for I har Min Ånds lys i jer, og Jeg har udstyret jer med dyd og 

energi, så I kan opfylde jeres pligter. Gør en indsats og udnyt dine kræfter. 

8 Jeg er kommet ned til alle mine børn for at søge deres ånd, for den tilhører mig. Men det er ikke 

alle, der vil følge mig, den største del beder mig om en anden periode og fortæller mig, at han ikke kan 

komme med mig på dette tidspunkt. Men jeg har givet hver ånd den nødvendige tid til at opfylde sin pligt. 

9 I har lidt meget i denne tid og længes efter at få et bedre liv, men Faderen siger til jer: "Find jeres 

fred, og I vil allerede finde fred i denne verden eller i den åndelige verden. Denne jord, som I bebor, er et 

sted for forsoning, for kamp og for fuldkommenhed. 

10 Hvis du vil huske Jesu liv i den anden æra, vil du finde det fyldt med lidelser, uden trøst og glæde. 

Han er det eksempel, den model, som står foran din ånd, så du kan leve efter ham. Men enhver, der 

kommer til mig, skal finde lindring, for jeg er den uudtømmelige kilde, der flyder over i strømme. Brug 

det til at vande dine marker. Markerne er forberedt, så menneskene kan dyrke dem uden forsinkelse. 

Jorden venter på at blive dækket af ukrudt eller skadelige urter. Gå hen og dyrk den, og når du ser, at 

hveden er moden, så skær den sammen med ukrudtet og skiller først senere det ene fra det andet. Derfor 

siger jeg altid til jer: Vågn op og bed, for hvis I er forsømmelige, vil ukrudtet vokse hurtigere end jeres frø, 

og deres frugter vil opveje dem på høstdagen. Sørg for, at dine marker bliver gyldne, så du kan bringe din 

hvede ind i mine kornkamre, så høsten bliver rigelig. 
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11 Menneskeheden hungrer efter mit ord, efter min sandhed. Folk kræver og længes efter lys til deres 

sind, de kræver retfærdighed og forventer trøst. Dette er et afgørende tidspunkt. Sandelig, siger jeg jer, 

mange ideer, teorier og endda dogmer, som de i århundreder har anset for at være sandheder, vil falde til 

jorden og blive afvist som falske. Fanatisme og afgudsdyrkelse vil blive bekæmpet og udryddet af dem, 

der var mest indfanget og bundet af den. Guds lære vil blive forstået, dens lys, indhold og essens vil blive 

forstået og følt. 

12 Når det bliver klart for videnskabsfolkene efter en periode med prøver, hvor de vil lide meget stor 

forvirring, og de hører deres samvittigheds stemme, vil de opdage, hvad de aldrig havde drømt om. 

13 Igen siger jeg til jer: Se! For i en tid med konflikt mellem trosretninger og doktriner, religioner og 

videnskaber, vil mange mennesker tro, at den viden, som deres bøger har givet dem, vil være det våben, 

hvormed de kan besejre mine nye disciple, vel vidende, at I ikke har nogen bøger med jer. - Da Jesus 

prædikede for folkemængderne, talte han ikke til dem om lærdomme, som han havde lært fra bøger. 

Alligevel underviste han fuld af visdom, og det beviste han fra barnsben, da han optrådte i kredsen af 

lovlærere, hvor han forvirrede og gjorde dem tavse med sine spørgsmål og lod dem blive påvirket af sine 

svar. Jesu viden stammer fra den guddommelige ånd, som åbenbarede alt for ham. 

14 Hvis nogen af jer ville tømme sit sind, holde sit hjerte fri for dårlige følelser og nederdrægtige 

lidenskaber og løfte sin ånd til Faderen for at give sig selv til ham i kærlighed og tjeneste for sin næste, 

ville han blive en ren kilde, som Mesteren ville fylde med sin inspiration. Det menneske vil være som et 

rent kar på mit bord, der flyder over med livets vin, så at de, som hungrer, kan slukke deres tørst gennem 

ham. Den, der er udstyret på denne måde, vil overbevise den, han taler til, han vil trøste med sine ord, han 

vil lukke munden på de forfængelige, han vil udføre forbløffende gerninger af den slags, som verden 

kalder mirakler, og som dog ikke er andet end de naturlige virkninger af en generøs ånds kærlighed og tro. 

15 Hvis du bliver spurgt: "Hvorfor brugte Gud et ubetydeligt menneske til at åbenbare sin visdom, 

selv om han er så stor?", skal du svare: "Guds kærlighed til sine børn har ingen grænser, og derfor brugte 

han dem til at udføre dette mirakel." 

16 Da jeg er mægtig, evig, uendelig og samtidig Fader til alle skabte ting, kan jeg bruge alle mine 

skabninger til mine guddommelige formål. I min faderkærlighed er jeg ligeglad med din umodenhed, med 

din synd, og jeg vender mig til dig på grund af din ydmyghed. Hvis du mener, at din menneskelige form er 

for ubetydelig til, at Gud ville bekymre sig om dig, hvem gav dig så denne form, hvis ikke Mig? Desuden, 

var jeg ikke som dig, da jeg blev menneske? 

17 Lyden af den stemme, der når jeres ører, er lyden af den krop, der gør mig hørbar som 

stemmebærer i de korte øjeblikke af min manifestation. Det ord, der når dit sind og hjerte, er 

menneskeligt, men ordets betydning er guddommelig, og derfor oplyser og styrker det ånden. 

18 Hvis jeg var kommet i menneskelig form for at gentage min undervisning fra den anden æra, ville 

jeres ånd ikke have udviklet sig, og menneskeheden ville ikke have kendt mig. Men jeg, Mesteren af al 

fuldkommenhed, fører jer trin for trin længere og længere op ad bjerget og giver jer hver gang nye 

lærdomme. 

19 For menneskets øjne er Gud og selv hans egen ånd usynlig, fordi han hverken har form eller 

grænser. Derfor tvivler mange, når de ser jer løftet op i bøn og hører mig, fordi de ikke ved, at det 

guddommelige og åndelige, selv om det er usynligt for menneskelige øjne, føles af ånden og også af 

hjertet. 

20 Den, der virkelig tror på mig, kender min stemme, når jeg taler til ham. Jeg er som en hyrde, som 

fårene følger, og som de altid kan genkende på hans stemme. Det er derfor, I har genkendt jeres Herres 

stemme i denne tid, når jeg taler til jer gennem det menneskelige intellektorgan. De har ikke dvælet ved at 

bedømme stemmebærerens mangler, og De har heller ikke været fornærmet over de fejl, som hans 

manglende uddannelse medfører. I har forstået, at det er mig, der taler til jer. Da I hørte min stemme, 

genkendte I den straks og sagde: "Det er ham! 

21 Det har altid været de ydmyge og fattige, der har opdaget mit nærvær, fordi deres sind ikke er 

optaget af menneskelige teorier, der slører den klare dømmekraft. 

22 I den anden æra skete det også, at selv om Messias' komme blev bebudet, var det kun folk med et 

simpelt sind, en ydmyg ånd og et klart intellekt, der følelsesmæssigt genkendte ham, da han kom. 
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23 Teologerne havde profeternes bog i deres hænder, og dagligt gentog de ordene, der fortalte om 

tegnene, tiden og måden, hvorpå Messias' komme skulle ske; og dog - de så Mig og genkendte Mig ikke, 

de lyttede til Mig og benægtede, at Jeg var den lovede Frelser. De så mine gerninger, og det eneste, de 

gjorde, var at blive forargede over dem, skønt de i virkeligheden alle var blevet profeteret. 

24 Da den dag kom, hvor folkemængden, tilskyndet af dem, der følte sig forstyrret af Jesu 

tilstedeværelse, sårede og piskede ham og som følge af slagene så ham bløde som en almindelig dødelig 

og senere kæmpe med døden og dø som ethvert andet menneske, udbrød farisæerne, folkets ledere og 

præsterne med tilfredshed: "Se ham, der kalder sig Guds søn, som troede, han var konge, og som påstod, at 

han var Messias!" 

25 Det var netop for dem, mere end for andre, at Jesus bad sin Fader om at tilgive dem - som, selv om 

de kendte skrifterne, nu fornægtede ham og fremstillede ham som en bedrager over for mængden. Det var 

dem, der på trods af deres påstand om at være lovlærere i virkeligheden ikke vidste, hvad de gjorde, da de 

dømte Jesus, mens der i mængden var hjerter, der var sønderrevet af smerte over den uretfærdighed, de var 

vidne til, og ansigter, der flød over med tårer over den retfærdiges offerdød. De var mænd og kvinder med 

et simpelt sind og et ydmygt og generøst sind, som vidste, hvem der havde været sammen med 

menneskene i verden og forstod, hvad de mistede, da Mesteren gik bort. 

26 Folk, selv i denne tid vil den form for kommunikation, som I har modtaget mit ord i, blive dårligt 

bedømt; og også den undervisning og de åbenbaringer, som jeg har givet jer, vil blive afvist af dem, der 

hævder at kende den måde, hvorpå min genkomst skal finde sted. De vil ikke seriøst undersøge Mit Ord, 

de vil ikke søge dets essens, de vil ikke tage hensyn til de mirakler og tegn, som Jeg har givet jer om Mit 

komme og om Min sandhed, men de vil som grund til at fornægte Mig de ufuldkomne gerninger, som de 

opdager i dette samfund, deres vanhelligelser og deres ulydighed. Så vil de rejse sig op og sige: "Den, der 

sagde til jer, at han ikke ville give sig til kende for jer efter år 1950, skulle han være Kristi Ånd? Kan han i 

dag sige, at denne manifestation vil ophøre, og i morgen proklamere det modsatte?" For allerede nu 

fortæller jeg jer, at mange vil hævde, at jeg fortsat vil manifestere mig på samme måde, når året 1950 er 

forbi. O elskede folk, vil I være årsag til, at verden i morgen vil håne jer på den måde og fornægte alt det, 

jeg har talt til jer? 

27 Se, hvordan jeg forbereder jer, så I ikke vil lade mørket trænge ind i jeres hjerter, når tiden for min 

afrejse kommer. Men jeg siger jer, at de, der virkelig har følt og forstået mit ord, vil holde sig væk fra 

forvirringens stier for at søge mig i ensomhed fra ånd til ånd. De vil i deres hjerter høre den 

uforglemmelige og velkendte stemme fra deres Mester, som siger til dem: "Salige er I, som græder, når I 

ser vanhelligelsen af mit værk, for I forstår, at dette er grunden til, at mange ikke lærer det at kende, og at 

andre håner og fornægter det." 

28 Vågn op og bed, disciple, så I fortsat kan genkende min stemme blandt alle de bedragere, som 

verden bringer jer, og så I kan se jer selv ledet og beskyttet med kærlighed indtil vejens ende, hvor 

Faderens hjem åbner sig som en uendelig stor fårefolde for at huse dem for evigt, som han har skabt med 

kærlighed og sendt ud, så deres fortjenester på jorden kan gøre dem værdige til det perfekte hjem. 

29 Hver gang jeg fortæller jer, at det er Kristus, der taler til jer, er der altid nogen, der betragter dem, 

der viderebringer mit ord, som blasfemikere. Men denne måde at dømme og blive dømt på er ikke 

overraskende, når man tænker på, at deres ufølsomhed over for det åndelige forhindrer dem i at føle mig 

gennem essensen af min undervisning. 

30 Ved en lejlighed sagde jeg til farisæerne: "Faderen og jeg er ét", og de kaldte mig også for 

bespotter og søgte tilflugt i skrifterne og forsøgte at bevise, at alt, hvad jeg sagde, var forkert. 

31 I dag siger jeg jer, at den, der ikke åbner sin ånds øjne, kan ikke se det guddommelige lys, for 

ingen er blevet prøvet som Jesus. 

32 Mennesker udspurgte mig, lagde mig snarer, søgte at forvirre mig med deres ubehagelige 

spørgsmål, satte mig på prøve for at teste min klogskab; og da de trods deres anstrengelser ikke fandt 

nogen måde at ødelægge mig på, anklagede de mig, bagtalte mig og dømte mig for at se, hvordan den, der 

kaldte sig Guds Søn, opførte sig i dette tilfælde. Men ikke nok med alt dette, de ville også se, om min krop 

ville bløde, om den ville bestå af kød og knogler, og da Jesus faldt sammen og blødte på vej til korset, 

spidsede de ørerne i forventning om at høre mine klager. 
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33 Da jeg sagde, at Faderen og jeg var ét, talte ånden. Men når kroppen blødte, var det den 

menneskelige del, der klagede, fordi den var levende kød. 

34 Verden krævede, at jeg viste den min sandhed, og jeg viste den sandheden, men med seende øjne 

så den ikke. Mit ord og mine gerninger skulle have været nok til at bevise den guddommelige kraft hos 

den, der havde udført dem. Men de målte ikke denne kraft. Men min død som menneske var ikke 

afslutningen på disse prøvelser. Jeg var sammen med mine disciple i åndelig form. Selv blandt dem var 

der en, som satte mig på prøve, og som ikke troede på sin Herres opstandelse, før han overbeviste sig selv 

om det ved at stikke fingrene i hans sidesår. 

35 Efterfølgende, da Jesu ords sæd spredte sig fra provins til provins og fra nation til nation, dukkede 

de vantro, tvivlerne og materialisterne op overalt og underkastede min lære, mine ord og mine gerninger 

deres rationaler. Men folk begrænsede sig ikke til kun at bedømme min sandhed ud fra mine værker og 

min undervisning, men de gjorde en indsats for at undersøge min menneskelige natur, min karriere, min 

fødsel, min barndom og alle de skridt, jeg tog på jorden. - Maria, den hellige og rene kvinde, som Gud 

havde udvalgt til at give livets frugt til verden, undgik ikke denne undersøgelse. Også hun oplevede 

mændenes hån, fordømmelser og prøvelser. Det var ikke nok for dem, at profeten Esajas allerede tidligere 

havde udråbt hende som jomfru og ren. Og selv i dag diskuterer og overvejer folk i kirker og sekter stadig 

om hende. 

36 Jeg siger jer, at så længe menneskeheden ikke opgiver sin materialisme, vil den ikke kunne se 

sandheden i øjnene, når den dømmer den. 

37 Jeg tilgiver den ene såvel som den anden, men jeg råder jer til at holde op med at bruge mine ord 

til at forvirre, såre eller dræbe hinanden, for jeres dom vil være stor. 

38 Hvis I intensiverer jeres stridigheder og ender med at afsky hinanden på grund af jeres forskellige 

meninger, hvornår vil I så forenes i sandheden, som er én? 

39 Frygt ikke for mig, frygt jer selv, siger Mesteren til jer. Har jeg fra korset fordømt dem, der ofrede 

mig, fra korset? Har Maria bebrejdet og anklaget i denne uendeligt sørgelige time? - Nej, mit folk. 

40 Jeg dømmer dig heller ikke nu. Sandelig, siger jeg jer, hver enkelt skaber sin egen dom og afsiger 

sin egen dom. Jeg ønsker at befri jer fra smerte, fra forsoning, fra det bitre bæger, og derfor beder jeg jer 

om at rense jeres hjerter for urene følelser og begynde at elske hinanden, for det er den vej, der kan føre jer 

til lyset, til fred og til sandheden. 

41 Hvis du stadig tror, at dine lidelser skyldes dine første forældre, begår du en fejl i din forståelse af 

din Gud i dine domme. 

42 I en guddommelig lignelse inspirerede jeg de første mennesker, så de skulle opnå en første viden 

om deres skæbne, men betydningen af mine åbenbaringer blev misfortolket. Da de talte til jer om livets 

træ, kundskaben om godt og ondt, som mennesket spiste af, ville de blot få jer til at forstå, at når 

mennesket havde tilstrækkelig viden til at skelne mellem rigtigt og forkert og blev ansvarligt for sine 

gerninger, begyndte det fra da af at høste frugterne af sine gerninger. 

43 Mange mennesker troede, at alle tårer i denne verden var forårsaget af synden hos de første 

indbyggere på jorden. I deres manglende evne til at fortolke lignelsen sagde de til sidst, at Kristus kom for 

at vaske alle pletter væk med sit blod. Hvis denne påstand havde været korrekt - hvorfor fortsætter folk så 

med at synde og lide, selv om ofret allerede er blevet bragt? 

44 Jesus kom til jorden for at lære mennesker vejen til fuldkommenhed - en vej, som han viste med sit 

liv, med sine gerninger og ord. 

45 I ved, at Gud sagde til folket: "Voks og former jer, og fyld jorden". Dette var den første lov, der 

blev givet til jer, o folk. Senere påbød Faderen ikke blot, at menneskene skulle formere sig, og at 

menneskeheden skulle fortsætte med at vokse, men at deres følelser skulle blive stadig mere ophøjede, og 

at deres sind skulle udfolde sig og udvikle sig uhindret. Men hvis den første lov havde til formål at 

udbrede den menneskelige race - hvordan kan du så antage, at den samme Fader ville straffe dig for at 

adlyde og opfylde et bud fra ham? Er det muligt, folkens, at der findes en sådan modsigelse i jeres Gud? 

46 Se, hvilken materiel fortolkning menneskene gav en lignelse, hvor der kun blev talt til jer om at 

vække ånden i mennesket. Derfor skal I forstå min lære og ikke længere sige, at I betaler den gæld, som de 
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første indbyggere på jorden pådrog sig ved deres ulydighed mod jeres Fader. Har en højere opfattelse af 

guddommelig retfærdighed. 

47 Jeg har fortalt jer, at selv den sidste plet vil blive slettet fra menneskets hjerte, men jeg fortæller jer 

også, at hver enkelt må vaske sin egen plet væk. Husk, at jeg sagde til jer: "Med den alen, som I måler 

med, skal I blive målt", og: "Det, I sår, skal I høste". 

48 Nu er det tid, hvor I kan forstå mine gamle ord: "Voks og mangfoldiggør jer", nemlig at dette også 

skal ske åndeligt, og at I skal fylde universet med jeres gode gerninger og lyse tanker. 

49 Jeg byder alle velkommen, der ønsker at komme tættere på mig, alle, der stræber efter perfektion. 

50 Hvil jer fra jeres jordiske arbejde, mine børn, gå ind i jeres indre, hvor templet er, og tænk over mit 

ord. 

51 Jeg har bestemt jer til at sprede godhed på jorden, hvilket er sand spiritualitet. 

52 Føler du dig for inkompetent og ubetydelig? Mener I, at I anser jer selv for at være for urene til at 

kunne pålægge jeres sjæl en opgave af denne art? Grunden til dette er, at I ikke kender min visdom og min 

barmhjertighed, at I ikke med uhøjtidelige sanser observerer de lærerige eksempler, som jeg giver jer på 

alle måder gennem naturen. 

53 Kan I ikke se, hvordan solens stråler, der oplyser alt, når selv den mest forurenede vandpyt, 

fordamper den, løfter den op i atmosfæren, renser den og til sidst omdanner den til en sky, der passerer 

over landområderne og gør dem frugtbare? 

54 Nogle gange siger I til mig: "Mester, hvordan kan det være, at du har dine øjne rettet mod denne 

menneskehed, når der ikke er flere patriarker, ikke flere retfærdige mennesker, ikke flere mennesker, der 

kan blive dine apostle? Kan du ikke se, at vi lever i en verden fuld af snavs og synd?" Hertil svarer jeg jer, 

at min kraft får liljerne til at springe op, selv midt i mudderet, hvorfra ingen ville tro, at en blomst af en så 

vidunderlig renhed ville springe frem. 

55 Lad mit ords sol trænge ind i dit væsen, så det kan rense dig og opløfte dig, og du kan skynde dig 

ud for at gøre dine medmenneskers hjerte frugtbart. 

56 Midt i dette liv af synd og fordærv, som menneskeheden lever, lad renheden i jeres gerninger og 

oprigtigheden i jeres bønner springe frem, og sandelig siger jeg jer, at jeres ånd så ikke behøver at misunde 

liljerne på nogen måde. 

57 Jeg vil kun tale i denne form i en kort periode - en tid, som I skal udnytte, ligesom markplanterne 

udnytter den gunstige årstid til at vokse, blomstre og bære frugt. 

58 Sandelig, sandelig, siger jeg jer, der er mere kærlighed i omvendte syndere end i dem, der altid har 

troet sig selv gode. Således vil jeg fortsætte med at tale, og syndere vil fortsætte med at omvende sig fra 

deres overtrædelser og øge antallet af omvendte. 

59 Synderens hjerte er mere modtageligt for mit ords kærlighedsberøring, for der er mange 

mennesker, som har syndet, fordi de manglede kærlighed i deres liv. Da de hørte min Faders stemme, der 

kaldte dem, tilgav dem, helbredte deres sår og forstod dem, som ingen på jorden forstod dem, følte de 

snart den guddommelige berøring af de mest følsomme strenge i deres væsen og oplevede deres Mesters 

udholdenhed over for dem. 

60 Så mange mennesker går rundt i verden og leder efter et ord eller et forløsende lys, en trøst for 

deres lidelser. De leder efter en person, som vil være overbærende over for dem, som ikke vil påpege deres 

fejl, som vil tale til dem om et bedre liv. Men de finder ham ikke i verden, og så lukker de sig inde, 

trækker sig tilbage og betror ikke længere deres hemmeligheder til nogen. 

61 Disse hjerter åbnes kun ved hjælp af kærlighedens nøgle, som jeg har, og som jeg netop overlader 

til alle dem, der åbner deres hjerter og siger til mig: "Mester, jeg vil følge dig." 

62 Fra bunden af lytternes hjerter opstår dette spørgsmål: "Er du Messias?" Men jeg siger kun til jer: 

Lyt til mit ord, forstå dets betydning og søg dets essens. 

63 Jeg taler sandheden, lærer vejen, afslører reinkarnationen, som er loven, så sjælen kan 

fuldkommengøre sig selv og nå målet for sin skæbne. Er du i tvivl om dette? Sandelig, siger jeg jer, 

sandheden ændrer sig ikke det mindste ved jeres tvivl. Det forbliver altid det samme. 

64 Jeg siger jer, at I aldrig skal benægte det, blot fordi I ikke forstår det. Husk, at hvis kun det, som dit 

stakkels sind forstår, var sandheden, ville intet eksistere. 
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65 Nogle siger til mig: "Mester, hvis du ved alting, hvis du kender skabningerne, før de er til - vidste 

du da, at Judas ville forråde dig?" O I klodsede ræsonnører, som stadig i disse tider stiller sådanne 

spørgsmål! Jeg, som ved alt, valgte ham netop fordi jeg vidste, at han ikke kunne gøre andet, og det var 

absolut nødvendigt at udnytte hver eneste ufuldkommenhed hos mine disciple for at give et eksempel til 

undervisning. 

66 Disciplen, der forrådte sin Mester, er et symbol, en åben bog, der findes i enhver menneskelig 

bevidsthed*, så du kan forstå dens betydning og høre dens lære. 
* Se fodnote under 145, 62 

67 Vid, at der i ethvert menneske bor en Judas. Ja, disciple, for i jeres tilfælde er kroppen åndens 

Judas; det er kroppen, der modsætter sig åndeliggørelsens lys, som skinner, som ligger på lur for at ånden 

skal kaste den ind i materialisme, i de laveste lidenskaber. 

68 Men fordi din krop bringer dig til afgrundens rand, skal du ikke fordømme den. Nej, fordi du har 

brug for den for at gøre fremskridt og bør overvinde den gennem din åndeliggørelse, ligesom jeg 

overvandt Judas gennem min kærlighed. 

69 Jeg ser, at I tvivler på kærlighedens kraft, at I tvivler på troens kraft, at I tvivler på manifestationen 

af min Ånd gennem det menneskelige forståelsesorgan, at I selv tvivler på jeres gaver og evner, som I 

endnu ikke har udviklet. Hvad er du i stand til at gøre med så meget tvivl? Hvilke mirakler kan du opleve? 

- Ingen. 

70 I er så stædige i jeres skepsis og så stærke i jeres tvivl, at I ikke tillader det åndelige lys med dets 

stråler at nå dybere områder af jeres bevidsthed. Men hvis I åndeliggør jer selv, hvis I lever jeres liv i 

harmoni med min lære og i overensstemmelse med min vilje, vil I se de evner, I har benægtet, og de 

åndelige gaver, som I aldrig troede, I havde, stige op fra jeres væsen. 

71 Når du så er blevet åndeliggjort og renhed og mildhed hersker i dit hjerte, vil du opleve, hvordan 

alle naturens elementer er velvilligt indstillet over for dig og adlyder dig, fordi din åndeliggørelse har bragt 

dig i harmoni med dem. 

72 Hvis du har åndelighed, vil du ikke længere sige: "Fader, giv mig mad, giv mig intelligens, giv mig 

materiel rigdom." Endnu mindre vil du begå den fejl at sige til ham: "Fader, hvis du giver mig det, jeg 

beder dig om, vil jeg give dig af det, jeg har, det du beder mig om." 

73 Mener I ikke, Disciple, at denne måde at bede på er som at friste jeres Fader? Tror du, at jeg kan 

give dig mere og bedre, hvis du giver mig noget? Hvis du beder mig bede dig om det, du har, hvad ville 

der så ske med dig, hvis jeg til gengæld for at opfylde dine anmodninger fratog dig det, du elsker mest i 

verden? Ville du kunne modstå en sådan prøve? 

74 Nej, disciple, det er på tide at lade jeres samvittighed styre alle jeres handlinger og tanker. 

75 Lad din tro tale, og himlen vil svare dig. 

76 Den guddommelige ånd var fuld af kærlighed, selv om den eksisterede alene. 

77 Intet var blevet skabt endnu, intet eksisterede omkring det guddommelige væsen, og alligevel 

elskede han og følte sig som en far. 

78 Hvem elskede han? Hvis far følte han sig som? Det var alle væsener og alle skabninger, der ville 

komme fra ham, og hvis kraft hvilede skjult i hans ånd. I denne ånd var alle videnskaberne, alle 

naturkræfterne, alle væsenerne, alle skabelsens fundamenter. Han var evigheden og tiden. I ham var 

fortiden, nutiden og fremtiden, selv før verdener og væsener opstod til liv. 

79 Den guddommelige inspiration blev til virkelighed under den guddommelige kærligheds uendelige 

kraft, og livet begyndte. 

80 Universet var fyldt med væsener, og i dem alle manifesterede Faderens kærlighed, magt og visdom 

sig. 

81 Som en uudtømmelig livskilde var Herrens livmoder fra det øjeblik, hvor han besluttede at 

atomerne skulle forenes til at danne kroppe og væsener. 

82 Først eksisterede det åndelige liv, først var der de åndelige væsener og først derefter den materielle 

natur. 

83 Da det blev besluttet, at mange åndelige væsener skulle antage fysisk form for at leve i materielle 

verdener, blev alting først forberedt, så Herrens børn kunne finde alting klar til dem. 
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84 Han overøste den vej, som hans børn skulle følge, med velsignelser, oversvømmede universet med 

liv og fyldte menneskets vej med skønheder, hvori han lagde en guddommelig gnist: samvittigheden, 

ånden, der således blev skabt af kærlighed, af intelligens, af styrke, af vilje og af bevidsthed. Men alt, hvad 

der eksisterede, omsluttede han med sin magt og viste det sin skæbne. 

85 Faderen forblev der som oprindelsen af alt, hvad der eksisterer, og da vejen til udvikling og 

fuldkommenhed blev tilbudt universet, forblev han i forventning om, at alle hans børn ville vende tilbage, 

så de også kunne finde deres mål i ham, som ville være sjælens fuldkommenhed og evighed. 

86 Denne vej, som var forudbestemt for hvert naturrige, hvert væsen og hver art, var den lov, som 

Skaberen på uudslettelig vis havde præget sine børn. 

87 Siden da væver og lever alting for det mål, som det blev skabt til; siden da bevæger alting sig mod 

perfektion og kredser uophørligt om et bud, et princip og en lov. 

88 Faderen brugte som en såer de livselementer, der var i ham, som om de var jord, og i den lagde han 

livets frø, der udspringer af hans kærlighed, for derefter at vente på den dag, hvor han kan høste en så 

fuldkommen frugt, som frøet var og som var inspirationen. 

89 Nutidens videnskabsmænd er overvældet, når de opdager, at verden har en længere levetid, end de 

tidligere videnskabsmænd har givet den, og når de tror, at jorden er en stjerne i nedgang, der er tæt på at 

uddø, fortæller jeg dem, at jorden har levet så lidt, at den stadig er langt fra det udviklingsstadium, der gør 

den i stand til at rumme generationer af nåde og spiritualisering. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 151 
1 I har drukket af mange kilder i håb om at få slukket jeres tørst efter kærlighed, og i denne tid er I 

mere tørstige end nogensinde før. Hvad har I gjort med det livets vand, som jeg gav jer dengang? 

2 Jeg sagde til kvinden i Samaria: "Den, som drikker af det vand, jeg giver, skal aldrig mere tørste." 

Men i dag siger jeg til jer: Hvis folk havde drukket af dette vand, ville de ikke bære så meget elendighed 

med sig. 

3 Folk blev ikke i min lære og foretrak at bruge mit navn til at skabe religioner og trosretninger i 

overensstemmelse med deres fortolkning og bekvemmelighed. Jeg afviste traditioner og lærte dem 

kærlighedslæren, men i dag kommer I til mig og præsenterer mig for tomme ritualer og ceremonier, som 

ikke på nogen måde fremmer ånden. Hvis der ikke er nogen åndelighed udtrykt i dine værker, kan der ikke 

være nogen sandhed i dem, og det, der ikke indeholder sandhed, når ikke frem til din Fader. 

4 Da den samaritanske kvinde mærkede lyset fra Mine øjne trænge ind til bunden af hendes hjerte, 

sagde hun til Mig: "Herre, I jøder siger, at Jerusalem er det sted, hvor vi skal tilbede vores Gud." Da sagde 

jeg til hende: "Sandelig, kvinde, jeg siger dig, at den tid nærmer sig, hvor du ikke skal tilbede Faderen på 

dette bjerg eller i Jerusalem, som du gør nu. Den tid kommer, hvor I skal tilbede Faderen i ånd og sandhed, 

for Gud er ånd." 

5 Dette er min lære af alle tider. Se, selv om du havde sandheden for dine øjne, ville du ikke se den. 

Hvordan kan man leve den, hvis man ikke anerkender den? 

6 Det er netop derfor, at I kom tørstende til mit nærvær. Men da du hørte dette ord, følte dit hjerte 

livets vands friskhed, og du ønskede ikke længere at bevæge dig væk fra kilden. 

7 Du har sagt til mig: "Herre, du har meddelt os, at dette ord, som du giver os i dag gennem 

stemmebærerne, vil få sin ende. Hvad skal vi så gøre, for at tørsten ikke skal overmande os igen?" 

Mesteren siger til dig: Jeg er kommet for at lære jer at bede, for at afsløre jer de åndelige gaver, som I har, 

men som I ikke har taget til jer, og ved hjælp af hvilke I kan praktisere min lov og efterligne mig. Den, der 

har åndelighed i sit liv, kan ikke føle tørst, træthed, sult eller elendighed. Desuden siger jeg til jer: Jeg vil 

være tættere på dig efter 1950 på grund af din åndelighed. 

8 Derefter spørger du mig: "Hvordan opnår man åndelighed?" Og jeg siger til jer: Du vil opnå det 

ved at bede fra ånd til ånd, ved at være omhyggelig med at være retfærdig i alle dine handlinger, ved at 

praktisere aktiv næstekærlighed over for dine medmennesker. Når man lever på denne måde, bliver sjælen 

fri og styrer menneskets skridt, oplyst af Åndens lys. Han føler sig ikke længere ensom på jorden, fordi 

han forstår, at Herrens og den åndelige verdens nærvær ledsager ham. For hvert skridt, han tager i livet, 

opdager han et nyt lys og får en ny indsigt i sig selv. Han føler sig ikke længere som en fredløs eller en 

stakkel og forfrisker sig med de vidundere, som hans Fader har skabt, og som han nu opdager gennem 

inspirationens og åbenbaringens gave. 

9 Jeg siger jer også i denne tid, at den, der drikker af det vand, jeg giver, som er mit ord, aldrig mere 

vil tørste, ligesom jeg siger jer, at I ikke skal søge et bestemt sted at bede, for I kan finde mig overalt. 

10 Jeg har advaret jer mod alt det, der kan forårsage modløshed i jeres liv, så I ikke et øjeblik skal 

fortvivle på jeres rejse gennem livet. Jeg har meddelt jer, at der vil komme en tid, hvor alle religioner vil 

forsøge at undersøge denne lære, og hvis de er interesserede i den, vil de dømme den ud fra jeres 

gerninger, ord og vidnesbyrd. 

11 I ved allerede, at der vil blive talt om jer og kæmpet imod jer, at de vil komme med så mange 

argumenter mod jeres tro, at mange vil gemme sig af frygt, andre vil blive demoraliseret, og de fleste vil 

vende sig bort fra den gode vej i forvirring. 

12 Glem ikke, at jeg allerede har meddelt jer alt dette, men jeg vil også minde jer om, at de, der 

forbliver standhaftige mod alle odds og beder i stilhed uden at deres tro og håb vakler, vil blive som frøet i 

lignelsen, der reddede sig selv fra stormen. Da tiden var inde, begyndte den at spire, at vokse og derefter at 

formere sig, indtil den dækkede markerne, fordi den forstod at vente på, at vindene lagde sig for at leve og 

formere sig. 

13 Ønsker I ikke at være det lille frø i denne lignelse og i morgen at få den ære at blive kaldt af jeres 

Fader "troens børn", som jeg kaldte Noa? Frygt ikke, for stormen vil ikke kun være imod dig. 
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Ligesom I så jordens folkeslag og magter forberede sig til kamp, gør de forskellige religiøse samfund sig 

også klar til at udkæmpe kampen. 

14 Det er nødvendigt, at himlen for en kort tid lukker sig for alle, og at den først åbner sig igen, når et 

enkelt skrig stiger op fra jorden, fordi det erkendes, at der kun er én Fader for alle væsener. 

15 Jeg vil gerne have, at I allerede nu forstår, hvilken opgave I skal løse midt i denne konflikt - en 

opgave, der ikke kun omfatter det åndelige, men også det materielle. 

16 Faderens retfærdighed har berørt denne nation med sit scepter for at give den autoritet mod krig, 

uretfærdighed og løgn. Indbyggerne er blevet salvet i deres hjerter og sjæle for at holde krig væk fra dem. 

De er blevet forberedt og renset, så de kan have tålmodighed og ikke miste modet i lyset af lidelserne, når 

ødelæggelsen breder sig over hele verden, og klagerne fra folkenes indbyggere bliver hørt. Bønner vil da 

stige op fra dette folk, de vil præcisere formen for deres tilbedelse af deres Fader, og de 

kærlighedsgerninger, som de gør på deres vej, vil blive mangedoblet. For dette vil være den forudsagte tid, 

hvor alle lande vil blive forberedt til at modtage dette kærlighedens frø. 

17 Forbered jer på forhånd til kamp ved at udruste jer selv, udvikl jeres åndelige gaver, giv jeres 

våben glans. Skjul ikke for prøvelser, for de giver din ånd styrke og fasthed. 

18 Rens dit hjerte, så du går rent og forberedt ind i denne konflikt, så har du intet at frygte. De 

åndelige kræfter og naturens elementer vil være på den side af alle dem, der rejser sig som soldater i min 

sag for kærlighed, fred og retfærdighed. 

19 I denne epoke søger jeg menneskers hjerter for at vise dem den rette vej. 

20 I, som stadig har traditioner, husk Mit nærvær blandt jer i den anden æra: I husker Jesu indtog i 

Jerusalem, husk den tid med kærlighed og tænk over betydningen af nogle af disse passager, og jeg siger 

til jer: I dag går jeg ikke ind i den velsignede by, men i hjertet på alle mine børn af god vilje. Hvis I ønsker 

at modtage mig som gæst, så forbered jer, og jeg vil være hos jer. Jeg har altid elsket dig på samme måde, 

min Ånd er uforanderlig. I, som elsker mig og længes efter at følge mig, se foran jer himlens stige, som 

fører til mig. Min vej er kendt af alle, og din ånd ved, at for at nå mig må den adlyde alle lovens bud for at 

nå mig. 

21 Jeg ønsker, at I skal være rene i ånden. Jeg er klar til at hælde mig selv ud i alle, der forbereder sig. 

22 De retfærdige ånder, der lever sammen med mig, beklager menneskehjertets uforståelighed, når de 

betragter mit værk i den tredje æra. Nogle tvivler stadig og stiller betingelser for at være lydige; men jeg 

fortsætter min kamp af kærlighed til jer og kalder hjerter i ønsket om kærlighed og barmhjertighed som en 

enfoldig pilgrim. 

23 Vejen er en offervej, men den fører til toppen af bjerget. Kom med mig, og lad os gå sammen. Hør 

det ord, der taler til dig i denne tid. Det er meget enkelt, men det vil berøre de følsomme strenge i hjertet 

hos dem, der er døde for nådens liv, og det vil vække dem til nyt liv. 

24 I den anden æra var tolv disciple sammen med mig ved det sidste måltid. Nu inviterer jeg hele 

menneskeheden til at tage del i Åndens brød. Jeg tilbyder jer også freden i mit rige, for i mig er kraften til 

at give jer disse gaver. Alle, der ønsker at følge mig, er velkomne. Men den, der er kaldet af verden og 

ønsker at tjene den, skal, hvis han en gang søger min vej, indhente den tid, han har mistet, med store 

anstrengelser og smerte. 

25 Tjen mig, og du vil få en god samvittighed. Jeg vil give jer det nødvendige til jeres underhold oven 

i det. Så længe du har travlt med at udføre din åndelige opgave, vil mine engle våge over dine goder. 

26 Jeg har set, hvordan I forbereder jer (indvendigt), og sandelig siger jeg jer, at jeg vil give jer mit 

"Legeme" at spise og mit "Blod" at drikke. 

27 Ånden er klar til at studere den undervisning, jeg gav jer i den anden æra, og den forklaring, som 

jeg nu giver jer. 

28 Se her det bord, hvor livets brød og nådens vin står på. Disciplene omgiver mig, og i deres hjerter 

spørger de sig selv: "Selv om Faderen er med os, hvorfor viser sorgen sig så i hans ord?" Men blandt dem, 

der spørger på denne måde, er der andre, hvis sind har mistanke om, at Mesteren er ved at sige noget hårdt 

til dem. De er dem, der husker, hvordan Herren dyppede sit brød i vinen for at tilbyde det til den, der 

skulle forråde ham. 
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29 Da Jesus fejrede påskemåltidet med sine disciple, sagde han til dem i overensstemmelse med 

traditionen i det pågældende folk: "Nu åbenbarer jeg jer noget nyt: Tag af denne vin og spis af dette brød, 

som er mit blod og mit legeme, og gør dette til minde om mig." 

30 Efter Mesterens død mindedes disciplene deres Herres offer ved at drikke vin og spise brød, som 

var symboler på ham, der gav alt af kærlighed til menneskeheden. 

31 I århundredernes løb har folk opdelt i forskellige trosretninger givet forskellige fortolkninger af 

mine ord. 

32 I dag vil jeg gerne fortælle jer, hvad jeg følte i den time, ved det festmåltid, hvor hvert ord og hver 

handling fra Jesus var lektionen fra en bog med dyb visdom og uendelig kærlighed. Når jeg brugte brød og 

vin, var det for at få jer til at forstå, at de er som kærlighed, som er sjælens næring og liv, og når jeg sagde 

til jer: "Gør dette til minde om mig", sagde Mesteren, at I skal elske jeres næste med en kærlighed, der 

ligner Jesu kærlighed, og give jer selv til menneskene som sand næring. 

33 Jesus gav dig ikke bare sit ord. Hans lære og værker var ikke kun lignelser eller allegorier. 

Ligesom han symboliserede sit legeme og blod for sine disciple til deres undervisning med brød og vin, 

gav han den følgende dag sit legeme for øjnene af en menneskemængde og udgød hele sit blod for at give 

hele menneskeheden det evige livs brød, den fuldkomne kærligheds brød, at spise. 

34 Alle de ritualer, du foretager med denne lære, vil være ufrugtbare, hvis du ikke anvender min lære 

og mine eksempler i dit liv. Det er vanskeligheden for dig, men det er fortjenesten. 

35 Jesus lærte jer barmhjertighed, mildhed og kærlighed; han lærte jer at tilgive jeres fjender af 

hjertet. Han sagde, at du skulle flygte fra løgnen og elske sandheden. Han fortalte jer, at I altid skal 

gengælde ondt med godt, og at I altid skal gengælde det gode, I modtager, med godt. Han lærte jer respekt 

for hver enkelt af jeres naboer og åbenbarede jer vejen til at finde sundhed for krop og sjæl, og hvordan I 

kan ære jeres forældres navn med jeres liv, så I også kan blive æret af jeres børn. 

36 Dette er nogle af de bud, som enhver, der ønsker at være kristen i sandhed, skal følge. 

37 For at denne lære skulle vække troen i hjerterne, så den kunne blive elsket af menneskene, gjorde 

jeg undervejs mirakler, og for at disse mirakler skulle være så imponerende som muligt, gjorde jeg dem på 

de syges legemer: Jeg helbredte blinde, døve, stumme, lamme, besatte og spedalske og oprejste døde til 

livet. 

38 Hvor mange kærlighedens mirakler gjorde Kristus ikke blandt folket! Deres navne er gået over i 

historien som lærerige eksempler for de kommende generationer. 

39 I dag giver jeg jer igen mit ord; det åndelige indhold er det samme som det, jeg gav jer i den anden 

æra. Jeg taler til jer med den samme kærlighed. Jeg viser jer endnu en gang vejen til at nå Faderen. Jeg 

underviser jer med den største uselviskhed. 

40 I dag symboliserer jeg ikke mit legeme og blod med brød og vin, og jeg kommer heller ikke som et 

menneske for at udgyde mit blod og give jer mit legeme på et kors. Dette er en anden tid. Nu kommer jeg i 

ånden, og det er til jeres ånd, at jeg taler om dens åndelige mission, for den er nu i stand til at forstå den 

tidligere lære og også de nye åbenbaringer. Jeg er i øjeblikket ved at forberede mit tempel i dit hjerte. 

41 Som menneske havde jeg form, som Gud har jeg den ikke. Se, der er ikke mere legemlighed i mig 

end min sandhed, og der er heller ingen anden vin end min kærlighed. 

42 Min Ånd, som er allestedsnærværende, kan mærkes, når I er forberedt. Søg mig, og jeg vil fjerne 

sløret for de mange mysterier fra dit åndelige blik. Jeg vil vende dit hjerte til det gode, jeg vil vise dig den 

vej, du skal følge. 

43 Hvordan kan I blive ved med at tænke på blod og legeme, når det er Helligånden, der kommer ned 

til jer, når jeg kun kommer for at oplyse jeres ånd med mit ord, for at nære jer og for at ryste jeres 

materielle natur? 

44 Din ånds stemme kaldte på mig dengang; din indre opløftelse, din tørst efter lys fik mig til at 

komme tættere på dig. 

45 Snart vil spiritualismens disciple sprede denne lære blandt folk som den lære, der vil inspirere folk 

til at kæmpe for deres ånds opstigning. 

46 I skal ikke danne flere sekter, kun holdningen bør forene jer. Din samvittighed vil fortælle dig, når 

du er på afveje fra stien. 
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47 Jeg har givet jer én lov fra tidernes morgen. Det markerer for dig en vej fuld af klarhed, som er din 

sjæls udvikling. 

48 Til den tid vil jeg også blive forrådt, solgt og udleveret. I kender endnu ikke måden, men åbn jeres 

øjne og arbejd på jer selv, så I ikke bliver ophavsmænd til sådanne værker. 

49 Hvad skal der ske med den, som hørte mit kald, som jeg kaldte discipel, og som verden og hans 

samvittighed senere kalder forræder? 

50 Se til og tilgiv hinanden, for min tilgivelse dækker hele universet. 

51 Den dag pulserede dit hjerte af kraft, fordi jeg var i det. 

52 Folk, der hører mit ord: Vend jeres tanker væk fra jordiske planer og rejs jer op, så jeres ånd kan 

blive opfrisket og glæde sig i mit nærvær. Forbered jer, for øjeblikket er højtideligt. Faderen taler til sine 

børn, og hvis Faderen gør det med så megen kærlighed, hvorfor skulle børnene så ikke lytte til ham med al 

den ærbødighed, de er i stand til? 

53 I stemmebærere, videregiv min lære mere med jeres ånd end med jeres læber. 

54 I "guldfjer": skriv mit ord ned mere med jeres kærlighed end med jeres fjer. 

55 Jeg ønsker, at dette budskab skal vække folk op af deres søvn. Jeg ønsker, at folk skal blive 

bevæget og skælve, når de hører min lære fra dine læber eller læser den i dine skrifter. 

56 Mit folk vil gå ud og sprede de gode nyheder og gøre mit budskab kendt i denne tid. I skal ikke 

kun bevise min sandhed med jeres ord, men også med alle jeres gerninger, idet I retter jeres liv mod 

overholdelse af denne lære. Du vil insistere på, at åndens genfødsel (med sjælen)* er en af de store 

sandheder, som menneskeheden bør kende og tro på. Nogle aner det, accepterer det og tror på det ud fra 

intuition, som noget, der ikke kan mangle i min kærlige retfærdighed over for menneskeheden. Men der 

vil også være mange, som vil kalde jer for blasfemikere og løgnere. Bare rolig, det samme skete for mine 

apostle, da de prædikede opstandelsen fra de døde, som Jesus lærte det. Præsterne og dommerne smed 

dem i fængsel for at have prædiket sådanne lærdomme. Senere accepterede verden denne åbenbaring, selv 

om jeg kan forsikre jer om, at den ikke var i stand til at forstå den fulde betydning af denne lære, så det er 

nødvendigt, at jeg kommer nu og lærer jer, at "kødets opstandelse" kun kan henvise til åndens genfødsel, 

da det er essensen og grunden til livet - det, der i sandhed er evigt. 
* Tilføjelser i parentes i teksten er også indsat af oversætterne. 

57 Hvorfor skulle de døde kroppe genopstå, når de kun var sjælens forgængelige klæder? 

58 Kødet synker ned i jorden og blander sig med den. Her bliver den renset, forvandlet og genopstår 

hele tiden til liv, mens ånden fortsætter med at udvikle sig opad, fortsætter med at bevæge sig mod 

fuldkommenhed. Når den vender tilbage til jorden, er det en opstandelse til menneskeliv for den, og det er 

også en opstandelse i forbindelse med sjælen for dens nye kropslige skal. Men det materielle er ikke af 

uforgængelig natur, hvorimod det åndelige er det, og derfor siger jeg jer endnu en gang, at det er jeres ånd, 

som jeg søger, som jeg underviser, og som jeg ønsker at have med mig. 

59 På den tid sagde jeg til Nikodemus, som havde opsøgt mig i god ånd for at tale med mig: "Det, der 

er født af kødet, er kød, og det, der er født af Ånden, er ånd. I skal ikke blive overraskede, når jeg siger jer, 

at man skal fødes på ny." Hvem forstod disse ord? Jeg ønskede at fortælle jer sammen med dem, at ét 

menneskeliv ikke er nok til at forstå en eneste af Mine lærdomme, og I har brug for mange jordiske liv for 

at forstå den lærebog, som dette liv indeholder. Derfor har kødet kun til opgave at tjene som støtte for 

sjælen under dens vandring over jorden. 

60 Sjælen modtager fra kroppen de indtryk, som den får i livet. Jo mere dens følsomhed og modenhed 

øges, jo større er sjælens høst. Kroppen er kun et redskab, en sender, en støtte og en kontaktsten. 

61 Livet i denne verden er en konstant undervisning og en afspejling af sjælens evige liv. Jeg taler om 

dens harmoni, dens skønhed, dens fuldkommenhed. 

62 Dette er endnu en af mine lærdomme, folkens, men for at I kan forstå det bedre, skal I fordybe jer i 

det mere med jeres ånd end med jeres sind. 

63 Du har forberedt dit hjerte til at vente på mit komme. Jeg er din gæst i ham. 

64 Sløret af mystik og stilhed er revet over, og allerede herfra ser I rigets lysstråler og hører jeres 

Faders stemme. Din sjæl har vasket sig i smertens rensende vand. Hvem af jer har ikke fældet tårer? Hvem 

har ikke oplevet bitterhed? 
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65 I længes inderligt efter fred, og i jeres bøn siger I til mig: "Herre, lad krigene i verden få en ende, 

og lad dit riges fred komme til os!" 

66 Du er begyndt at føle den opgave, jeg har givet din ånd fra begyndelsen. I er det folk, som jeg har 

valgt at tale til og betro jer opgaven med at bringe fred og sandhedens lys til jordens folk. I er også en del 

af det utaknemmelige folk, som ikke ville anerkende mig i Kristi skikkelse. Andre mennesker genkendte 

mig bedre end dem, der sagde, at de ventede mig. 

67 I har udgydt mange tårer på grund af jeres materialisering og jeres utaknemmelighed, så nu våger I 

for fred og beder om, at menneskene må elske hinanden. I stilhed spørger I jer selv, hvordan det var 

muligt, at I ikke opdagede jeres Herre i Jesus; hvordan det var muligt, at I slæbte ham til offerdøden og 

havde styrke og mod til at se ham dø; hvordan det var muligt, at I ikke græd over ham, da selv solen 

skjulte sit ansigt for at få menneskene til at forstå deres blindhed. Bliv ikke overrasket over, at du har 

været i stand til disse afvigelser; her er jeg i en anden manifestation, og det er meget muligt, at nogle 

afviser mig igen. 

68 Der er ingen fred på jorden, ikke engang i de dage, som I dedikerer til mindet om jeres Herres 

lidelse, og jeg beder jer: Hvordan har du brugt de reinkarnationer, jeg har givet dig? Hvad har du gjort 

med din nabos liv? I har blot ladet tiden gå og brugt jeres liv og jeres idealer på den forkerte måde. I 

ønskede at være herrer, men i virkeligheden har I været slaver af verden og synden. I drømmer om 

udødelighed, men I lever ikke mod evigheden, men mod døden. Jeg, som er Opstandelsen og Livet, har 

oprejst jer igen og igen, så I kan leve det sande liv. 

69 Sandelig, siger jeg jer, jeg vil underkaste denne broderskabslignende og selviske verden en dom og 

rense den, indtil jeg ser kærlighed og lys stige op fra den. Selv til dem, der i dag fører deres folk til 

undergang, som i øjeblikket sår og spreder alle laster, som har skabt deres rige af uretfærdigheder, vil jeg 

give ordre til at bekæmpe fristelserne, fjerne fordærvelsen og udrydde det onde træ ved roden, som 

erstatning. I vil også falde under denne dom, folk, fordi I fejlbedømte Moses, ofrede Jesus, forfulgte Elias 

og dræbte profeterne, apostlene og disciplene. 

70 Jeg tilbyder verden fred, men de store nationers stolthed, der er blevet stor, med sin falske magt og 

sin falske pragt, afviser enhver opfordring fra samvittigheden og lader sig kun rive med af sine ambitiøse 

mål og sit had. 

71 Mennesket hælder endnu ikke til godhedens, retfærdighedens og fornuftens side; menneskene 

rejser sig stadig og fordømmer deres naboers sag; de tror stadig, at de kan skabe retfærdighed. Mener I 

ikke, at de i stedet for dommere burde kalde sig mordere og bødler? 

72 Magtens mænd har glemt, at der kun er én ejer af alt liv, men de tager deres naboers liv, som om 

de tilhørte dem. Skarerne råber om brød, retfærdighed, husly, tøj. Retfærdighed er det mig, der sørger for, 

ikke mennesker eller deres doktriner. 

73 Mennesket har altid ønsket at se mig som dommer, men det har aldrig været i stand til at rejse en 

trone til mig som konge eller et alter til mig som gud, men kun til at skabe en domstol. Derfor siger jeg jer, 

at jeg nu fra den guddommelige domstol dømmer hver eneste af jeres gerninger. 

74 I deres stolthed har menneskene selv ønsket at underkaste sig naturen og dens elementer uden at 

indse, at disse bliver dommere, der tugter menneskets arrogance og overmod. 

75 Det, som profeterne har forkyndt, vil gå i opfyldelse i denne tid. Mit nye ord vil nå ud til filosoffer 

og teologer, mange vil håne det, og andre vil blive forargede. Men mens dette sker, vil deres forbløffede 

øjne se opfyldelsen af de profetier, som jeg nu har meddelt jer. 

76 Jeg har kun lært jer at elske det gode, og hvis jeg er kommet for det, så er det fordi jeg ved, at I i 

verden har dyrket det onde, hvis magt er opstået på grund af jeres ufuldkommenhed. 

77 Jeg længes efter at tale til jer på en anden måde - ikke for at rette fejl, ikke for at irettesætte fejl, 

men for at give jer lærende ord af høj visdom og dyb åbenbaring. Men det vil ikke ske, før du er uden for 

denne krop, der binder dig, og uden for denne verden, der holder dig fanget. Folk, I hører min stemme, lad 

jer ikke falde til ro i denne ørken, husk, at I i den første æra gav verden et eksempel på tro, udholdenhed 

og styrke for alle tider, da I krydsede denne ørken, fuld af prøvelser, forhindringer og fjender, indtil I 

nåede det høje mål, som I stræbte efter: det forjættede land. 
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78 Tag dette eksempel som forbillede, tag et eksempel på jer selv, for I er en del af dette folk. Uden 

ophør opmuntrede jeg mine børns tro, og til sidst belønnede jeg deres trofasthed. Sandelig, siger jeg jer, 

jeg har en ny manna i vente til jeres ånd, og i prøvelsens time vil der endnu en gang strømme vand frem 

fra ørkenens klippe. 

79 Med sange og lovsange til Jehova lettede folkemængden deres vanskelige vandring. I den 

nuværende tid vil bøn og gode gerninger få jer til ikke at føle de hårde prøvelser på vejen. Du er allerede 

ved at krydse den sidste ørken. Hav mod og tro, nå toppen af bjerget med jeres kærlighedsarbejde. 

80 Hinsides denne verden er der et hjemland*, som I alle vil komme ind i ånden. Hvem har ikke en af 

sine kære der? Hvem ønsker ikke at se dem igen, nogen de husker som en far, en mor, en bror, et barn, en 

mand eller kone eller en ven? 
* Se fodnote under 145, 29 

81 Jeres erindringer, tanker og bønner i dag er kald, som disse væsener hører i deres hjem. I morgen vil 

åndeliggørelsen forene jer og få jer alle til at bo i én verden og adlyde det bud, der siger: "Elsk hinanden". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 152 
1 Det er en mærkedag, hvor de forskellige religiøse samfund samler store skarer, der hungrer efter 

Guds ord. Se, hvordan de hver især mindes Jesu lidelse på forskellig vis. 

2 Det er en mærkedag, hvor menneskets hjerte vender sig bort fra jordiske glæder for en kort 

periode, og hvor det mærker, at dets skæbne ikke slutter i denne verden, men at det ligesom Jesus må gå 

bitterhedens vej i dette liv for at stige op til Herrens højre hånd. 

3 Hvor få er de, der kan genopleve Mesterens lidelse i deres hjerter uden ritualer og allegoriske 

fremstillinger! I spirituelle, som hører mig gennem det menneskelige forståelsesorgan, forventer ikke, at 

jeg gentager dramaet i form af en sanselig fremvisning. Jeg vil kun tillade dig at huske de gerninger og den 

undervisning, som jeg gav dig i disse timer, gennem mit ord. Igen er disciplene hos mig, og jeg har sagt til 

dem: "Vågn op og bed, vær på vagt over for fristelsens snarer, husk på, at kødet er svagt. 

4 Hvis jeg dengang sagde til jer, at jeg ville give jer et nyt bud og sige: "Elsk hinanden", så siger jeg 

jer i dag, at dette bud fortsat er det første og det sidste. 

5 Jeg sagde til mine disciple i den anden æra: "I skal snart ikke se mig mere, for jeg går til Faderen. 

Men snart skal jeg igen være iblandt jer, for jeg vil sende jer Trøsteren, Sandhedens Ånd." Og her er jeg, 

disciple i den tredje æra, og jeg opfylder mit ord og mit løfte. 

6 Da timen nærmede sig, og nadveren var forbi, havde Jesus givet sine disciple de sidste 

instruktioner. Han begav sig til olivenhaven, hvor han plejede at bede, og sagde til Faderen: "Herre, hvis 

det er muligt, så tag dette bæger fra mig. Men ikke min vilje, men din skal ske." Da nærmede den af mine 

Disciple, som skulle udlevere mig, sig sammen med den Skare, som skulle gribe mig. Da de spurgte: 

"Hvem er Jesus fra Nazaret?" - Judas gik hen til sin mester og kyssede ham. Der var frygt og forfærdelse i 

disse mænds hjerter, da de så Jesu rolige ro, og de spurgte igen: "Hvem er Jesus?" Så gik jeg op til dem og 

sagde til dem: "Her er jeg, det er mig." Det var der, min passion begyndte. 

7 De bragte mig for præster, dommere og herskere. De forhørte mig, dømte mig og anklagede mig 

for at overtræde Moses' lov og for at ville skabe et imperium, der ville ødelægge kejserens. 

8 Hvor mange hjerter, som få dage forinden havde beundret og velsignet mine værker, glemte dem, 

viste sig utaknemmelige og sluttede sig til dem, der forsmåede mig. Men det var nødvendigt, at dette offer 

skulle være meget stort, så det aldrig ville blive slettet fra menneskenes hjerter. 

9 Verden og I som en del af den har set mig blive bespottet, hånet og ydmyget som intet menneske 

kunne have været det. Alligevel tømte jeg tålmodigt det bæger, som du gav mig at drikke. Trin for trin 

opfyldte jeg min skæbne med kærlighed blandt mennesker og gav mig selv til alle mine børn. 

10 Salige er de, der troede på deres Gud, selv om de oplevede ham dækket af blod og gispende. 

11 Men der ventede mig noget endnu sværere: at dø naglet til et træ mellem to røvere. Men sådan stod 

det skrevet, og sådan skulle det blive sandt, så jeg kunne blive anerkendt som den sande Messias. 

12 Da jeg fra korsets højde så ned på folkemængden, så jeg Maria og sagde til hende, idet jeg henviste 

til Johannes: "Moder, dette er din Søn," og til Johannes: "Søn, dette er din Moder. 

13 Johannes var den eneste i den time, der kunne forstå betydningen af den følgende sætning, for 

mængden var så blind, at da jeg sagde: "Jeg tørster", troede de, at det var fysisk tørst, og de gav mig galde 

og eddike, mens det var tørst efter kærlighed, som min ånd led. 

14 De to onde kæmpede også med døden ved siden af mig, men mens den ene bespottede og kastede 

sig selv i ruin, lod den anden sig oplyse af troens lys, og skønt han så sin Gud naglet til den skammelige 

korsbjælke og tæt på døden, troede han på hans guddommelighed og sagde til ham: "Når du er i 

himmeriges rige, så husk på mig", og jeg svarede, bevæget af så megen tro: "Sandelig, siger jeg dig, i dag 

skal du være sammen med mig i Paradiset." 

15 Ingen kender de storme, der rasede i Jesu hjerte i den time. Naturens uhæmmede kræfter var kun 

en svag afspejling af det, der foregik i dette menneskes ensomhed, og smerten fra den guddommelige ånd 

var så stor og så virkelig, at kødet, der følte sig svagt et øjeblik, råbte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du 

forladt mig?" 

16 Ligesom jeg lærte menneskene at leve, lærte jeg dem også at dø, idet jeg tilgav og velsignede selv 

dem, der forsmåede og martrede mig, da jeg sagde til Faderen: "Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør." 
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17 Og da Ånden forlod denne verden, sagde han: "Fader, i dine hænder overgiver jeg min Ånd." Det 

perfekte undervisningseksempel var fuldført, som Gud og som menneske havde jeg talt. 

18 Alligevel er jeg her, folkens, som jeg lovede jer. Jeg kommer ikke i legemet, det vil sige i kødet, 

men i lyset, og jeg siger jer: Den tid er forbi, hvor jeg måtte vande min sæd med blod for at så den; men 

hvor meget skal I ikke rense og forberede jer i stedet. 

19 Inspireret af Helligåndens lys vil du så denne undervisning trin for trin, så den bliver hørt af de 

"døve" og set af de "blinde". Ligesom Mesteren vil du lide hån, bagtalelse og ydmygelse, ja, du vil endda 

blive latterliggjort af dine slægtninge, men du vil ikke blive svækket. I skal nemlig straks huske, at den 

Højestes Søn, som var al kraft og visdom, ikke undgik Menneskers prøvelser, for at han ved dem kunne 

vidne dem om sin Sandhed. 

20 Det er grunden til, at jeg bliver ved med at sige til jer: Hent åndelig og moralsk styrke fra mit ord i 

jeres kamp for livet, for den, der er stærk i ånden, vil også være det i jordiske ting. Og jeg kan også 

fortælle jer dette, at I nogle gange vil gå så langt som til offerdøden, som jeg lærte jer gennem Jesus i den 

anden æra. 

21 Vågn op og bed, folk, ikke kun på grund af de materielle farer, men også på grund af de 

faldgruber, som jeres øjne ikke kan se, nemlig dem, der kommer fra usynlige væsener. 

22 De store legioner af forvirrede sjæle fører krig mod menneskene, idet de udnytter deres uvidenhed, 

sløvhed og mangel på åndelig vision, og menneskene har ikke forberedt deres kærlighedsvåben til at 

beskytte sig mod deres angreb, og derfor fremstår de som forsvarsløse væsener i denne kamp. 

23 Det var nødvendigt, at min åndelige undervisning kom til jer for at lære jer, hvordan I kan udstyre 

jer selv til at sejre i denne kamp. 

24 Fra den usynlige verden, som lever og væver i jeres egen verden, udgår der påvirkninger, som 

rammer menneskene, hvad enten det er i deres sind, i deres følelser eller i deres vilje, og som gør dem til 

hengivne tjenere, slaver, redskaber, ofre. Åndelige manifestationer dukker op overalt, og alligevel ønsker 

jordiske mennesker stadig ikke at opfatte det, der omgiver deres ånd. 

25 Det er nødvendigt at begynde kampen, at ødelægge mørket, så når lyset gryr i menneskene, kan 

alle rejse sig forenet i et sandt fællesskab og gennem bønnen sejre i kampen mod de kræfter, der har 

domineret dem så længe. 

26 Folk og nationer er bukket under for disse påvirkninger, uden at mennesket har bemærket det. 

Sjældne og ukendte sygdomme, som de har forårsaget, har gjort folk forvirrede og forvirret 

videnskabsfolk. 

27 Hvor meget uenighed, hvor meget forvirring og smerte har mennesket ikke lagt over sig selv. 

Fraværet af bøn, moral og åndelighed har tiltrukket de urene og forstyrrede væsener. Og hvad kan man 

forvente af dem, der er afsondret uden lys og uden udstyr? 

28 Der er dem, som I har bedraget og undertrykt, som I har forstyrret og ydmyget. De kan kun sende 

dig forvirring og mørke, de kan kun tage hævn, og de kan kun bebrejde dig. 

29 Kald mig nu kun troldmand og troldmand, fordi jeg afslører disse ting for dig, selv om det ikke er 

mig, der har forårsaget dem, men dig. Jeg ønsker kun at redde jer alle fra mørke, smerte og (åndelig) død, 

for jeg er det lys, der skinner for mennesker og for legioner af forvirrede sjæle. Hvem af dem vil genkende 

mig først? 

30 Da jeg befriede en besat mand i den anden æra, sagde de, der så dette, at Jesus havde en pagt med 

den onde ånd. Men den ånd, der plagede den mand, talte til mig og sagde: "Jeg ved, hvem du er: Guds 

Hellige. 

31 Men der var også dem, som undrede sig over disse gerninger og sagde: "Med hvilken autoritet og 

magt befaler han de urene væsener, og de adlyder ham?" De vidste ikke, at denne åndens gave er i alle 

mennesker, at I alle bærer disse våben med jer. Senere gentog mine disciple deres Mesters gerninger og 

beviste, at Kristus var kommet for at undervise mennesker; ikke kun for at vise sin magt, men også for at 

åbenbare mennesker de åndelige gaver og den autoritet, som de alle besidder. 

32 Bed, sagde Mesteren til jer, bøn giver stråling til de kærlighedsvåben, hvormed I skal vinde fred 

for menneskeheden. Det får de åndelige gaver til at vågne, sjælen til at blive clairvoyant, øjet til at blive 

skelne og hjertet til at blive følsomt. 
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33 Folk, jeg har lært jer at befri jer fra de usynlige snarer og at forsvare jer imod dem, at helbrede jer 

fra de mærkelige sygdomme og at befri jer fra de onde påvirkninger. Men sandelig siger jeg jer - som jeg 

allerede har afsløret for jer - kun bøn og dyd kan hjælpe jer til at overleve disse prøvelser. Hvis du finder 

på andre foranstaltninger som erstatning for dette, vil du blive offer for sådanne påvirkninger, og i stedet 

for at gøre din vej lys, vil du øge mørket. Så vil verden med rette kalde jer troldmænd, troldmænd, mens 

jeg har givet jer en dyrebar gave til at bringe lys og fred til alle trængende sjæle. 

34 Hvornår vil I være i stand til at forvandle hele denne verden af mørke, lidelse og vildfarelser til en 

verden af fred? Hvornår vil I være i stand til at trække lyset fra de høje åndelige sfærer til jer selv, så I kan 

komme i harmoni med alle jeres medmennesker i det hjem, som jeg har bestemt for jer? 

35 På grund af den instruktion, jeg har givet jer i mit ord, er der sket virkelige mirakler blandt jer. 

Sjæle vågner op til en ny dag, hjerter banker med håb. De, der ikke kunne se sandheden, fordi deres 

uvidenhed var som et bind for deres åndelige øjne, ser nu og ser sig omkring med forundring. De, der er 

fysisk (såvel som psykisk) syge, vil blive helbredt, hvis de modtager essensen af mine ord i deres væsen, i 

deres hjerte. 

36 Så strømmer der fra det inderste, det reneste af dette folk en takkebøn for de gerninger, jeg gør på 

dem, og det siger til mig: "Tak, Herre, fordi du har fundet os værdige til at modtage disse mirakler i os." 

37 Når disse mænd og kvinder så rejser sig op, styrket af mit ord af kærlighed, trøst og visdom, har de 

opsøgt deres medmennesker og udført mirakler undervejs, ofte uden at de er klar over det. 

38 Gennem deres tro helbreder de hjerter, gennem deres vidnesbyrd fordriver de mørket og vækker 

dem, der var ligeglade. Med deres intuition løser de livets problemer, og med deres styrke er de i stand til 

at modstå prøvelser. Deres hænder lærer at "salve" de syge, deres sind finder vejen til at forstå mit ord og 

glæde sig over det; deres bønner hjælper dem til at udfolde deres åndelige gaver, som havde ligget i dvale, 

og ved at gå fremad skridt for skridt opnår de, at deres Herre sår deres vej med mirakler. 

39 Mødestederne, hvor mit ord har gjort sig kendt, er blevet flere og flere, og hvert af dem er som en 

skole for sand viden, hvor folk samles, som danner mine disciple og ivrigt kommer for at lære den nye 

lektion. 

40 Hvis hvert af disse samfund skulle vidne om alle de goder, de har modtaget fra min 

barmhjertighed, ville der ikke være nogen ende på vidnesbyrdet om disse mirakler. Og hvis du skulle 

samle alt det, jeg har sagt fra mine første ord til de sidste gennem alle mine stemmebærere, i en bog, ville 

det være et arbejde, du ikke kunne udføre. 

41 Men jeg vil sende til menneskeheden gennem mit folk en bog, som vil indeholde essensen af mit 

ord og vidnesbyrdet om de gerninger, jeg har udført blandt jer. Vær ikke bange for at påtage dig denne 

mission, for jeg vil inspirere dig til at nedfælde den uundværlige lære i denne bog. 

42 Tror I, at det, som Mine apostle i den anden æra skrev ned, var alt det, som Jeg talte på jorden? 

Sandelig, siger jeg jer: Nej, tænk på, hvad min discipel Johannes sagde: "De gerninger, som Jesus gjorde, 

er så mange, at jeg tror ikke, at verden kunne rumme de bøger, der skulle skrives om dem. 

43 Se, I disciple, selv dem har jeg kun inspireret og mindet om det, der var absolut nødvendigt at 

bevare som testamente og vidnesbyrd for kommende generationer. 

44 I denne æra har jeg givet nyt liv til mit ord blandt dem, der er døde for nådens liv. Jeg kalder jer 

sådan, fordi I har en ånd i jeres væsen, som ikke har forstået at nære sig selv med livets brød og derfor 

ikke har forstået, at den tilhører evigheden. 

45 Jeg kom til at se frugtbarheden af det ord, som jeg leverede til verden i den anden æra, og jeg fandt 

ud af, at ondskaben fortsat blomstrede og spredte sine bitre frugter blandt mennesker. Jeg søger det spor, 

som Min offerdød skulle efterlade i menneskets hjerte, men det blod, jeg finder, er det blod, som er blevet 

udgydt af mennesker i deres broderskabskrige - syndigt blod hos nogle, uskyldigt hos andre. Det taler altid 

til mig om fjendskab, nederdrægtige lidenskaber, åndeligt mørke, om død. 

46 Det er denne verden, I skal konfrontere, o folk. Men frygt ikke, for folkets ånd har udviklet sig 

meget, og hvis I forstår at rådgive med ord, der kommer fra hjertet, som jeg har lært jer, vil I se deres øjne 

åbne sig for lyset, og de vil strække deres arme ud mod jer i kærlighed og barmhjertighed. 

47 Den nuværende tid skal bruges til forberedelse og refleksion, for hvis I ikke bruger den nu, vil I 

fortryde det endnu. 
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48 I må arbejde meget på jer selv, så I kan blive klar til at gå ud og forkynde mit ord. Du må opnå en 

fuldstændig fornyelse af hele dit liv, så når den, der hører den lære, du skal prædike, ser på dit hjem eller 

følger dine skridt for at spejde dig, vil han kun finde renhed og sandhed i dine gerninger. 

49 Hvis I har et ønske om at vise verden storheden i den Lære, som jeg har lært jer i denne tid, så 

husk, at I først må blive som klare spejle, der kan reflektere mit lys. Stol ikke altid på din veltalenhed i din 

tale eller på dit ords større eller mindre evne. Jeg siger jer sandelig, at de smukkeste ord aldrig vil nå den 

overtalelsesevne, som et godt værk har, uanset hvor ubemærket det end måtte være. 

50 Kære folk, dette er den "tredje dag", hvor jeg bringer mit ord til nyt liv blandt de "døde". Dette er 

den tredje gang, hvor jeg på en åndelig måde viser mig for verden og siger til den: "Her er den samme 

Kristus, som I så dø på korset, og han taler til jer nu, for han lever og vil leve og vil altid være." 

51 I modsætning hertil ser jeg, at folk har et dødt hjerte i deres kroppe med hensyn til tro, kærlighed 

og lys, selv om de hævder at forkynde sandheden i deres religiøse samfund. De tror, at de har sikret sig 

deres frelse, når de beder i deres kirker og deltager i deres ritualer. Men jeg siger jer, at verden må lære, at 

frelse kun kan opnås ved at udføre kærligheds- og barmhjertighedsgerninger. 

52 Samlingsstederne er kun en skole. De religiøse samfund bør ikke begrænse sig til at forklare loven, 

men bør sikre, at menneskeheden forstår, at livet er en vej, hvor man skal anvende det, man har lært af den 

guddommelige lov, ved at praktisere min lære om kærlighed. 

53 Den, der kun lytter til undervisningen, som er tilfreds med at følge lektionen, undervisningen, og 

som således tror, at han allerede har opfyldt sin pligt, er i alvorlig fejl, for hvis han lærte den lektion, der 

blev åbenbaret for ham, og ikke satte den i praksis, gjorde han hverken sin Mester, sine medmennesker 

eller sig selv retfærdighed. Han var da kun en discipel, der troede, at han forstod læren, men glemte den 

vigtigste del af den, nemlig kærlighed, tilgivelse, barmhjertighed, tålmodighed, tro og alle de gode ting, 

som en guddommelig lære indeholder og råder ham til at omsætte i praksis. 

54 Elskede mennesker, lær at være de "sidste", så I kan blive de første i mine øjne. Jeg vil have dig 

ydmyg af hjertet, enkel og dydig. Lad dig ikke forføre af jordens falske herligheder, som kun tjener til at 

føre ånden på afveje fra den sande vej eller til at forhindre den i at gøre fremskridt og dermed spilde 

kostbar tid i dens åndelige udvikling. Søg altid efter det sted, hvor du kan være nyttig, og foretrækker det 

altid frem for det sted, som du synes er mere prestigefyldt. 

55 Vær ikke forfængelig eller letfærdig, elsk ikke Ærespladserne, som Farisæerne gjorde, for at vise 

sig for Folket, for at de kunne vise dem Ære. 

56 Den virkeligt høje ånd besudler ikke sig selv med en sådan smålighed, for den afvises af praleri og 

smiger. Den, der opfylder Guds lov ved at realisere den i det åndelige og menneskelige liv, får den fred, 

som han modtager fra sin Herre efter hver af sine gerninger, fuldt ud tilstrækkelig for sig selv. 

57 Ønsket om en højere position, beundrende blikke og smiger betyder, at man elsker sig selv mere 

end nogen anden, og det betyder, at man er meget langt fra at opfylde Guds lov. 

58 Har jeg ikke sagt til jer: "I skal elske Gud mere end alle skabte ting"? Dette er meningen med det 

første bud. Har jeg ikke sagt jer: I skal elske jeres næste som brødre og søstre? Dette er den anden ting, du 

skal gøre. Indse derfor, at din selvkærlighed bør komme til sidst og aldrig først. 

59 Derfor kaldte jeg de farisæere for hykleriske, som påstod at være de mest nidkære i Guds tjeneste 

og dog altid stræbte efter at være de første i synagogen, som nød at modtage folkets hyldest og som altid 

var omhyggelige med at klæde deres kroppe med smukke festklæder for at skjule al deres ondskab blandt 

dem. 

60 Jeg ønsker ikke at kalde jer hykleriske. Hvis I ikke føler jer rene, så vær i det mindste 

tilbageholdende, og lad være med at prale med renheden; for det ville være meget trist, hvis nogen, der 

allerede tror på jeres visdom og dyd, opdager sandheden og ser, at jeres vidnesbyrd var falsk. 

61 Oprigtighed og sandhed bør altid komme til udtryk i dine handlinger. 

62 Ydmyghed bør altid styre dit liv, beder Mesteren dig. 

63 Du vil så opleve, hvordan sand dyd vil bo i dit hjerte. Du vil bemærke, når din højre hånd har 

udført et godt stykke arbejde, og din venstre hånd ikke engang har bemærket det. 
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64 Fortæl verden, at det ikke er nødvendigt, at Kristus skal fødes og dø i hver generation for at blive 

frelst; sig, at mit ord fra den anden æra stadig er levende og rører alle sjæle og kalder hver generations 

hjerte. 

65 Jeg giver jer mit nye budskab, så det kan gøre det lettere for jer at forstå alle de tidligere 

åbenbaringer. 

66 Jeg er vendt tilbage til folket for at hjælpe dem i deres nuværende prøvelser. Mesteren siger til dig: 

Bliv ikke foruroliget, når I hører om tegnene på min nye manifestation, men glæd jer snarere, fordi jeg har 

tilladt jer at være vidne til denne undervisning direkte. 

67 Ligesom jeg viste mig i ånden for Magdalene i Anden Gang efter offerdøden, og hun udbrød 

overrasket og samtidig fuld af glæde: "Herre, lovet og herliggjort være du i al evighed!", således har jeg nu 

vist mig for jer, da I troede, at Mesteren var fraværende eller ligeglad med jeres lidelser; og efter jeres 

overraskelse har I velsignet mig. I har modtaget mit lys i jeres ånd, og da I har modtaget så stor en nåde, 

har I husket på jeres medmennesker og gået i forbøn for dem og sagt: "Jeg er så heldig at høre dit ord, 

mens andre ikke kender denne lære!" Men Mesteren fortæller dig: Jeg har gjort min Ånd kendt på mange 

måder i alle nationer. De, der har forberedt sig selv indvendigt, er klar over, at de lever i en tid med nåde 

og retfærdighed, og de har følt mit nærvær. 

68 Ligesom jeg tilgav Magdalene, tilgiver jeg jer alle, men jeg ønsker, at I skal gøre jer værdige for 

mig ligesom hende. 

69 Hvor mange eksempler på undervisning, der er værdige til at tjene som forbillede, kan I ikke samle 

fra jeres brødre og søstre fra andre tidsaldre! Deres arbejde er som en åben bog. Men du - ønsker du ikke, 

at dit arbejde skal forblive nedskrevet som et eksempel? Jeg vil give de af dine værker, som jeg finder 

værdige, til dine efterkommere. I dag, hvor I lever i den materielle krop, vil I hverken høste ære eller 

ærbødighed. Vær ydmyg, og lad andre bedømme dine værker. 

70 I den store dags arbejde, der venter dig, vil jeg være din (hjælper som) Simon af Kyrene. 

71 Min lære vil forårsage store omvæltninger i verden, der vil ske store ændringer i skikke og ideer, 

og selv i naturen vil der ske ændringer. Alt dette vil indikere begyndelsen på en ny tidsalder for 

menneskeheden, og de ånder, som jeg snart vil sende til jorden, vil tale om alle disse profetier. De vil 

forklare mit ord og redegøre for værkerne for at hjælpe med genoprettelsen og den opadgående udvikling 

af denne verden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 153 
1 Mesteren dukker igen op blandt jer for at give jer sin undervisning om den tredje tid. 

2 Sandelig, siger jeg jer, jeres tro på min manifestation gennem det menneskelige intellekt vil støtte 

jer i jeres livs prøvelser, for mit ord vil ledsage jer overalt. Vær ikke som nogle af dem, der lyttede til mig 

sammen med jer, og som, trætte af at lytte, gik uden at vide, hvilken arv de bar i sig. 

3 Det øjeblik vil komme, hvor du skal stå til ansvar for alt det, jeg har betroet dig. 

4 I viser med jeres udholdenhed jeres vilje og iver til at følge mit spor. Jeg ser, hvordan den 

kærlighed, der eksisterede i jeres hjerter til min Guddommelighed, vokser med jeres (åndelige) ophøjelse 

og udøvelse af næstekærlighed. 

5 Jeg er Faderens kærlighed, som taler til din ånd og fylder den med fred. Mit ord renser dig, fordi 

det når ind til det inderste af dit væsen. Det betyder frelse, fordi det vender jer fra de onde veje og tilbyder 

jer sandhedens vej, og når I lytter til mig, bliver I henrykket af det og danner alle sammen ét hjerte og én 

vilje. 

6 Jeg taler til hele menneskeheden og kalder den synder, der stædigt holder fast ved sine laster, til 

fornyelse, for jeg har også en plads til ham i mine soldaters rækker. 

7 Mit evige og universelle ord er begrænset, når det bliver menneskeliggjort af stemmebæreren, men 

det mister aldrig sin fuldkommenhed i sin betydning. Mit ord gør ikke ondt, og det straffer heller ikke. 

Hvorfor tror I, at jeg straffer, når det er mennesket, der strør sin vej med torne for at gå på dem bagefter? 

8 Indse, at alt, hvad der eksisterer, lever inden for en lov, og at den, der afviger fra den rette vej og 

ikke adlyder de bud, der styrer jer, straks vil blive dømt af loven, så han kan kende sin fejltagelse. 

9 Iagttag i et øjeblik det univers, der omgiver dig, og du vil beundre den harmoni, lydighed og 

præcision, hvormed alle riger og alle væsener opfylder deres skæbne. Tror du, at mit arbejde ville være 

perfekt, selv om alt det skabte ikke overholdt en eneste lov? - I, som er mit mesterværk, er blevet udstyret 

med valgfrihed, vilje, intelligens og alle de evner, der er egnede for ånden, så I gennem de fortjenester, I 

opnår ved at udfolde jeres dyder, kan opnå åndelig fuldkommenhed, i hvilken tilstand I vil opleve fred og 

lykke og finde det fulde lys, som jeg har forberedt for jer, så I kan nå det forjættede land. 

10 Den vej, der fører til Faderens højre hånd, er så smal og lige, at han selv blev menneske i Kristus 

for at markere vejen til fuldkommenhed for den menneskelige ånd med mærkerne af hans offerdød og 

udgydte blod. 

11 Denne vej, som er kærlighedens lov, vil ikke blive udslettet af menneskelige ideer, for for hver ånd 

kommer tiden for sin forløsning, og den finder den kun i Gud. 

12 I dag lytter I til mig, men i morgen, når jeg ikke længere giver mig til kende på samme måde, skal 

I følge mig på verdens vej og tage mig som eksempel. Hvis der skulle opstå et øjebliks svaghed, vil mit 

ord overraske dig på vejen, og i mindet om min kærlighedsinstruktion vil du finde frelse og fortsætte din 

mission om at elske dine medmennesker. 

13 I denne tid kom jeg til jer urørligt og usynligt, og I opfattede mig kun med jeres åndelige 

følsomhed. På denne måde satte jeg jeres tro på prøve. Jeg har givet jer mange manifestationer, gennem 

hvilke I har styrket jeres tro. Jeres åndelige øjne har åbnet sig, og jeres sanser er nu ved at vågne op til at 

forstå og derefter vidne om mig. 

14 Selv om dine læber ikke har talt om min sandhed, selv om dit hjerte stadig tvivler - ånden elsker 

mig og tror. Den længes efter at nå mig, og i sin bøn beder den mig om lys til at overbevise "kødet" og om 

styrke og tålmodighed til at overvinde det. Der er endnu ikke enighed mellem ånden og kødet, og ofte er 

du blevet besejret af sidstnævntes egenvilje og har sat dine evner og din vilje i dens tjeneste. Men det er 

derfor, jeg er kommet i dag for at nære ånden, for at styrke den og give den sin arv tilbage. 

15 Jeg har altid søgt ånden og talt til den om det evige liv, som er dens mål. Han tilhører mig, og 

derfor kræver jeg ham for mig selv. Jeg har sat ham på udviklingens og genoprettelsens vej, for det har 

været Min vilje, at han skulle udvikle sig opad og fuldkommengøre sig selv gennem fortjeneste. 

Karrosseriet har kun en kort levetid. Når den har udført sin opgave, betaler den sin hyldest til mig, og 

ånden fortsætter sin vej uden at stoppe. 
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16 I dag er en tid, hvor sjælen kan yde den største erstatning. Min dom er åbnet, og hver enkelt af 

hans værker er blevet sat på en skala. Selv om denne dom er vanskelig og smertefuld for sjælene, er 

Faderen tæt på dem, som er mere en kærlig Fader end en dommer. Marias kærlighed, din Forkæmper, 

omgiver dig også. 

17 Mine børn venter på mig midt i det kaos, som de lever i i dag. Da de ved, at jeg kommer, er de 

bange, fordi de har overtrådt min lov; da jeg nærmede mig dem og spurgte dem, om de genkendte mig, 

svarede de: "Herre, jeg har glemt dine bud, jeg er faldet i materialisme, og jeg er forvirret. Men i dag, når 

din stemme kalder mig, vil jeg ændre mine veje og lade dit lys lede mig." 

18 Og da jeg kom til jer, som er det udvalgte folk, og bad jer om at modtage mig i jeres midte, 

svarede jeres ånd straks: "Form og fuldkommenhed for vores væsen gennem jeres undervisning." Men 

mens ånden kender sin skæbne og accepterer den, gør kødet oprør mod den, og der begynder en kamp 

mellem de to, hvor du skal erhverve de nødvendige fortjenester til din frelse. 

19 For længe siden meddelte jeg jer de begivenheder, som I har set ske. Det har jeg jo sagt til dig: 

Vågn op og bed, for den dag er nær, hvor krig og andre katastrofer vil blive udløst. Men dit vantro hjerte 

sagde til mig: "Fader, er det muligt, at du tillader krig mellem os, når du har vist din kærlighed, din godhed 

og din tilgivelse?" - Da jeg meddelte jer disse begivenheder, var det for at I skulle forberede jer og bede 

for hele menneskeheden, for at I fremover kunne leve et liv i inderlighed og anger og skabe fred i jeres 

families skød og omsætte min lære i praksis. Jeg bad dig om at gøre alt dette, så smerten kunne blive 

mindre. Det var ikke min hensigt at sige til jer, at I på denne måde skulle forhindre det, der er skrevet, men 

jeg tilbød jer at være mæglere mellem verden og min Ånd. 

20 Alt, hvad der var blevet forudsagt, skete i 1939: stærke nationer underlagde sig de svage, andre 

endnu stærkere nationer forenede sig for at invadere de første, og krigen spredte sig, ødelagde alt på sin 

vej og såede smerte. - Nogle af mine disciple bad følgende bøn: "Herre, vi håber, at dette ord ikke vil gå i 

opfyldelse." Andre ventede på, at begivenhederne skulle ske for at tro. Men mit ord blev til virkelighed, og 

i dag spørger I mig, om alle farer er overstået. Men jeg siger jer, at den fred, I oplever i dag, kun er en 

illusorisk fred, og at det, der er sket indtil nu, kun er begyndelsen på de lidelser, som verden vil blive ramt 

af. 

21 I er stadig skrøbelige, mine disciple, for selv om I har mit ord, tvivler I stadig. Min Fader Ånd 

venter på menneskehedens genfødsel. Lad hver enkelt af jer være en lærer af denne undervisning i sin 

families kreds, så I er forberedt og stærke, når besøgsdagen kommer. Se de stædige hjerter omkring dig, 

som har fået dig til at græde, så du i din lidelse har sagt til mig: "Hvorfor sætter du mig på prøve midt 

iblandt mine kære for din lærdoms skyld?" Men jeg siger dig: Din bror, som ikke forstod dit ideal, vil 

blive forvandlet af din tålmodighed og barmhjertighed og vil herefter blive din bedste ven og fortrolige. 

22 Allerede nu nærmer de sig, der skal høre mine sidste ord. I løbet af kort tid vil de forstå det 

åndelige indhold af min undervisning. Giv dem den bedste plads, helbrede dem og ikke stoppe dem på 

deres udviklingsvej. Når I ser, at deres åndelige gaver udvikler sig hurtigt, så lad dem gå fremad, så vil 

deres arm hjælpe jer med at bære korset, og I vil alle gøre fremskridt. 

23 O elskede Israel, i hvem jeg har hældt mit ord ud igen og igen - du har endnu ikke forstået, hvor 

højt jeg elsker dig! Hvor ofte blev I ikke bevæget, da I hørte mit ord, og da I modtog mine mirakler, 

lovede I mig, at I ville følge mig til det sidste. Vær velsignet. Stol på din Fader, som altid våger over dig. I 

lever ikke i en verden med perfekt fred, men i den vil det lykkes jer at få et glimt af det rige, som er lovet 

jeres ånd. Min kærlighed er med dig. Ønsker mig som Fader og ikke som dommer. Du skal ikke ønske at 

stå foran mit dommersæde. Forbered din sjæl, så der vil være fred og tilfredshed i dig, når du kommer til 

mig, og glæde i min Ånd. 

24 Jeg har til enhver tid afsløret mig selv som Fader. I verdens begyndelse talte jeg åndeligt til 

mennesker, og de så mig ofte komme ned for at rådgive eller rette dem. Jeg talte til Adam, og han lyttede 

ydmygt til mig. Jeg var sammen med Abel, og sikke en velsignelse jeg fandt i dette væsen. Men jeg 

nærmede mig også Kain, for jeg elsker alle, både den retfærdige og den syndige. Jeg sendte store ånder, 

som bragte mit lys for at undervise og afsløre loven og de guddommelige bud. Men hvor få var villige til 

at vække deres ånd og lytte til deres samvittigheds stemme. Nogle omvendte sig, da de syndede, men 

andre vendte ryggen til Jehovas strenge og ubøjelige lov. Men min lov var i dem alle, og selv om mit lys 
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oplyste dem, så jeg, at synderne var i overtal, at ondskaben var vokset og havde gjort alvorlig skade på 

sjæle. Derefter tillod jeg en stor renselse at finde sted. Kun Noa og hans familie overlevede, og de var 

kimen, begyndelsen til en ny verden. Jeg indgik en pagt med den retfærdige mand, og fredens regnbue 

viste sig, som er pagtens tegn. 

25 Snart bukkede efterkommerne af disse mennesker under for fristelsen igen. De hjerter, som havde 

modtaget en arv af kærlighed, blev hårde og hårde. Et levende eksempel blev nødvendigt for deres 

forløsning. Så blev Kristus menneske og boede blandt dem. Han spiste af jeres brød, oplevede og led jeres 

livs trængsler. Han udførte mirakler for at gøre sig selv kendt, han lærte jer den rette vej. Du levede tæt på 

ham og så hans vej gennem verden. Men da hans mission sluttede, hvor få var ikke parate til at se hans 

opstigning, til at forstå hans offerdød og til uden tøven at følge den vej, som hans blod af kærlighed og 

tilgivelse har udstukket. 

26 I dag kommer jeg for anden gang som mester. Mit blik søger efter dem, der skal følge mig, efter 

dem, der skal udruste sig til at tale til verden om mit komme som den trøstende ånd. Men med smerte ser 

jeg på de ømme og uskyldige hjerter, der er blevet forhærdet. Så mange tårer er løbet, at deres kilder, 

menneskers øjne, er tørret ud. Der er ikke mere kærlighed til mig, og der er ikke mere medfølelse fra 

menneskenes side med hinanden, og min Fader-ånd lider for menneskehedens skyld. Mit blik hviler på 

hvert eneste hjerte, men jeg modtager kun den smerte, du har høstet i denne tid. 

27 Mesteren siger til dig: Du har ikke forstået at bruge de gaver, jeg har givet dig. Men der vil komme 

en tid, hvor du vil forstå denne instruktion bedre og føle dig meget tæt på mig og takke mig. 

28 Bed, se og bed for verden og bed om hjælp. Når kampens tid kommer, så rejs dig op og spred mit 

lys, opmuntrer og trøster, fjerner sygdomme, gør mirakler, så at du, når du kommer til enden af din rejse, 

kan komme til mig fuld af fortjeneste og træde frem for mit dommersæde i fred. 

29 Men hvornår vil dette folk blive klar over den åndelige mission, de har over for de andre folkeslag 

på jorden? 

30 Jeg har fortalt jer, at I ikke skal ønske at være mere end nogen anden, og I skal heller ikke hævde 

at være bedre end andre. Men jeres skæbne er stor, og selv den nation, der tilbyder jer sin beskyttelse, må 

opfylde sin del af dette arbejde. 

31 Jeg har undervist jer, så I kan dele de gode nyheder med jeres medmennesker, og når tiden er inde, 

kan I bringe mit budskab til de andre nationer. Men jeg ser stadig, at du sover og ikke er klar over de store 

konsekvenser af din mission. 

32 Ønsker du, at smerte, elendighed, sygdom og sult skal ryste dig ud af din sløvhed? 

33 Det bæger, du drikker, er meget bittert, og meget tunge er de lænker, du slæber med dig. I er stadig 

Faraos slavefolk. Jo mere du længes efter din frihed, jo større er de strabadser, der pålægges dig, og jo 

højere er din tribut. Hvilken grad af bitterhed vil du endnu opnå? 

34 Det er nødvendigt, at de vækkede ryster de andre, der stadig sover, ud af deres sløvhed og fortæller 

dem, at Herren, den samme som i gamle dage, venter dem på bjerget for at få dem til at høre sin Faders 

stemme og vise dem vejen, der vil føre dem til frihed og fred. Men både nogle og andre skal forstå mit ord 

rigtigt, for ellers vil I spørge jer selv: "Hvem er Farao? Hvad er det for en trældom, der tales om her? På 

hvilket bjerg vil Herren tale til os? Hvor vil den vej føre os hen, som han vil vise os?" 

35 Men du må lære at forstå de symboler, som jeg taler til dig, så du kan forklare dem til dine 

medmennesker bagefter uden at forfalde til fejl. 

36 Det sociale miljø, som du lever i, og som omgiver dig i denne tid, er denne tids farao. Den er 

gennemsyret af egoisme, had, grådighed og alle menneskehedens synder. 

37 Lænkerne er dine behov, som tvinger dig til at underkaste dig den herskende egoisme, 

uretfærdighed og endog moralsk korruption. 

38 Det bjerg, hvor jeg venter på jer, er i hver enkelt af jer, som efter min vilje skal give sig til kende i 

jeres hjerte, for i det er min lov skrevet. 

39 Vejen er den livsretning, der vil gøre dig i stand til at opnå den fred og frihed, du længes efter, og 

som opfyldelsen af netop denne lov vil give dig. 
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40 Kender du nu betydningen af din mission? Bed, folk, at jeres nation må vågne op på mit kald. 

Vågn op, så du ved, hvordan du skal gå dem i møde og inspirere dem med dit eksempel, når 

folkemængderne søger dig. 

41 Fornem min lære, disciple, kom og hør mit ord, for de tider vil ikke vende tilbage. I dag kan I 

stadig høre mig gennem stemmebærernes sindets organ, men denne tid vil gå over, og mit arbejde vil åbne 

en ny fase af åbenbaring for jer. 

42 Bliv opfrisket ved at lytte til min undervisning og bevar den i jeres hjerter. Gør din hukommelse til 

en kiste, der opbevarer essensen af min lære som en juvel af uvurderlig værdi. 

43 I dag, hvor jeg er vendt tilbage til jer til forundring for nogle og i lyset af andres vantro eller tro, 

forventer I, at Mesteren vil tale til jer om den undervisning, han gav jer i tidligere tider. 

44 Hør på mig: Gud åbenbarede sig for mennesket fra begyndelsen af menneskelivet som lov og 

retfærdighed. Den guddommelige ånd materialiserede sig i lyset af de første skabningers umodenhed og 

enkelhed ved at lade sin stemme lyde menneskeliggjort og forståelig. Disse væseners sansning vågnede 

op, indtil de var i stand til at fortolke Faderen på vej over naturen. Så længe de levede i lydighed, oplevede 

de den guddommelige nåde gennem alt, hvad der omgav dem. De blev heller ikke sparet for fejltrin og 

bitterhed, som viste dem, at de havde forbrudt sig mod deres Herre. Jeg fik samvittighedens lys til at 

skinne i dem, som skulle være fyrtårnet, dommeren og rådgiveren på deres vej gennem livet. Instinktivt 

vidste de første mennesker, at den usynlige Fader altid befalede det gode, og at denne befaling var baseret 

på den lov, som de skulle leve efter. Det indre lys, som du kaldte "naturloven". 

45 Senere, da mennesket blev mange og i sin mangfoldighed glemte at overholde denne lov, da det 

ikke lyttede til sin samvittigheds stemme og mistede al frygtsomhed, sendte Faderen, som havde fulgt 

barnet i dets ørken, mænd til det, som var begavet med en høj ånd på grund af deres dyd og visdom, for at 

minde dem om den vej, de var gået. 

46 Husker I ikke den retfærdige Abel, hvis blod jeg stadig kræver regnskab for? Han døde ved siden 

af sit offer. 

47 Og Noah, den dybt troende, som udholdt folkets hån og forkyndte sin Herres vilje til det sidste 

øjeblik? De mindede jer med deres gerninger om min eksistens og min lov. Så sendte jeg dig en Abraham, 

et forbillede i lydighed og uendelig tro på sin Herre, en dydig Isak og en trofast og stærk Jakob, så de 

kunne danne stammen i det træ, hvorfra en gren skulle bringe Moses frem, som jeg sendte for at 

repræsentere mig og overbringe min lov til menneskene. 

48 I Moses så menneskeheden en afspejling af min majestæt. De så i ham retfærdighed, retfærdighed, 

ukueligt mod, tro, lydighed og næstekærlighed. I har lært, at han i lyset af sit folks svagheder vredt brød 

tavlerne med loven, som han netop havde modtaget fra Faderen. Men I ved også, at jeg straks gav ham 

dem tilbage i hans hænder for at få jer til at forstå, at der kun er én guddommelig lov, der til enhver tid 

skal styre jer: den usynlige Guds lov. 

49 Da der var gået en vis tid, og det blev klart, at menneskeheden havde brug for at lære deres Fader 

bedre at kende, sendte han - utrættelig i sit kærlighedsarbejde - sine profeter ud i verden for at forkynde 

menneskeheden, at han ville komme til jorden og blive menneske for at gøre sin kærlighed mærkbar for 

dem og for gennem sin fødsel, sit liv og sin død at lære dem, hvad et fuldkomment liv er. Men mens nogle 

troede på mine profeter, tvivlede andre, dræbte dem og forberedte min vej med dette offer. 

50 Mine budbringeres ord fik de syndiges hjerter til at skælve, for de fortalte om den, der ville afsløre 

usandheden med sin sandhed. Mens menneskene sagde: "Gud råder til godhed, de perfekte gerninger af 

kærlighed, tilgivelse og retfærdighed, fordi han er perfekt, men det kan vi mennesker ikke være", kom 

Jesus til verden. 

51 Han var Gud selv, som kom til verden for at bringe sin lov og lære i menneskelig form. I dag vil du 

gerne vide, hvordan Jesu legeme blev skabt. Til dette siger jeg til jer: I må være tilfredse med at vide, at 

dette legeme blev undfanget og undfanget ved hjælp af den uendelige kærlighed, som jeg har til jer. Fra 

det øjeblik begyndte Jesus at drikke bitterhedens bæger, som han måtte drikke til det sidste. Han 

gennemlevede alle menneskets omskiftelser, udholdt prøvelser, lærte modgang, forfølgelse, menneskenes 

lange arbejdsdag, tørst og ensomhed at kende; han følte i sin krop tidens gang og betragtede menneskelivet 
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med dets dyder og elendigheder på nært hold, indtil tiden kom til at gå til at tale og gøre kraftige 

gerninger. 

52 Derefter tillod jeg folk at samles omkring mig for at høre mig, se på mig, spejde mig med ord og 

på en åndelig måde. Jeg tillod mennesket at gennembore min krop på jagt efter det guddommelige, indtil 

han fik øje på mine knogler, min side blev åbnet, og vand strømmede ud. Jeg tillod verden at gøre mig til 

sin anklagede, sin hånende konge, en udsat, og slæbte mig således med skammens kors på mine skuldre til 

henrettelsesstedet, hvor to røvere ventede på mig for at dø med mig. 

53 Det var sådan jeg ville dø, på mit kors, for at lære jer, at jeg, jeres Gud, ikke kun er en ordets Gud, 

men også en handlingens Gud. Men de, der så mig dø og var vidner til min smerte og hørte mine sidste 

ord, sagde: "Hvordan kan Guds Søn dø? Hvordan kan det være, at vi, skønt han er Messias, så ham falde 

sammen og hørte ham klage?" 

54 Folket krævede yderligere beviser, og i min kærlighed gav jeg dem dem dem dem. Ligesom jeg 

blev født som menneske fra en hellig kvindes livmoder for at hylde det menneskelige moderskab, sank jeg 

også tilbage i jordens indre for at hylde den og fuldføre min mission som menneske. Men jorden kunne 

ikke rumme det legeme, som ikke tilhørte hende, men Faderen, hvorfra det var kommet og hvortil det 

skulle vende tilbage. 

55 Nu siger jeg til jer: Hvis du tvivlede på Kristi guddommelighed, da du så ham dø på korset, kan du 

så fortælle mig: Hvilket menneske opstod fra graven på tredjedagen efter sin død uden at skade den og 

steg op til himlen med sit eget legeme? Ingen! - Jeg gjorde det, fordi jeg er Livet, for jeg kunne ikke dø i 

ånd eller i kødet. 

56 Tvivlen var ikke kun blandt tilskuerne. Selv blandt mine disciple var der en, der tvivlede på, at jeg 

kunne vise mig blandt dem efter døden. Det var Thomas, der sagde, at han kun ville tro på, at det var 

muligt, hvis han kunne stikke fingrene ind i såret på min side. Næppe havde han sagt dette, før jeg hilste 

ham: "Fred være med dig! Han havde stadig styrken til at gå hen og se på det dybe sår og røre ved det med 

hånden for at tro på, at Mesteren virkelig var død og opstanden. 

57 Salige er de, som tror uden at have set det før. Ja, mine børn, for sand tro er også et blik, der ser 

det, som hverken intellektet eller sanserne kan opdage. Kun troen kan afsløre nogle af skabelsens 

mysterier for mennesket. 

58 Men han, som opstod fra de døde, kommer i denne tid i ånden fuld af herlighed for at tale til jer 

igen. 

59 Hvor mange af dem, der bor på jorden i dag, ved, at en ny tidsalder har åbnet sig foran 

menneskeheden? Kun de, der har hørt dette ord, ved med sikkerhed, at en ny æra brød ind i 1866: 

Helligåndens æra. 

60 Gennem Roque Rojas' sindorgan talte ånden fra pioneren Elias, som på denne måde gav sig til 

kende for at bane Herrens vej. 

61 Ved hjælp af denne retfærdige mand åbnede jeg bogen med Min lære, med Mine nye åbenbaringer 

for menneskeheden og inviterede dem til at gå endnu et skridt videre på vejen. 

62 Jeg kom på dette tidspunkt "på skyen", det vil sige åndeligt og usynligt for menneskelige øjne. 

Denne "sky" er symbolet på det hinsides, hvorfra jeg sender en lysstråle, som oplyser de intellektorganer, 

gennem hvilke jeg gør mig selv kendt. Således har det været min vilje, og derfor er det et perfekt værk. Jeg 

kender mennesket og elsker det, for det er mit barn. Jeg kan gøre brug af ham, for jeg har skabt ham, dertil 

har jeg skabt ham. Jeg kan åbenbare mig selv i mennesket, for jeg skabte ham netop for at forherlige mig 

selv i ham. 

63 Mennesket er mit eneste og sande billede, for det har liv, intelligens, vilje og evner ligesom sin 

Gud. 

64 Før jeg åbenbarede mig selv i denne form i nutiden, undersøgte jeg menneskers hjerter. Jeg spurgte 

dem, der nærer deres sind i forskellige religiøse samfund: Er du tilfreds? De svarede: "Vi er sultne og 

tørstige efter dig." 

65 Mange har søgt efter deres Faders udseende og ansigt uden at finde ham. De håbede på dette 

mirakel, men miraklet blev ikke til virkelighed, fordi de ikke fandt brød, der virkelig gav næring til deres 

ånd. Alligevel havde jeg forberedt træet, kilden og markerne, og jeg kaldte på de mange mennesker, der 
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hungrede og tørstede efter fred, som længtes efter kærlighed og ønskede at føle sig elsket. Når de er 

kommet ind i Mit nærvær, har de hørt dette ord, som manifesterer sig på samme måde på alle eksisterende 

forsamlingssteder, og hver gang det lyder, er det som en kærlig berøring af en hånd, der vækker den 

sovende, og som en vens stemme, der rådgiver. 

66 Efter at have lyttet til mig i et stykke tid forstod I, at I ikke kan være simple beundrere, der kun 

tilbringer deres liv i åndelig kontemplation, og I sagde til mig: "Herre, ved at spise denne frugt, som du har 

givet os, har vi påtaget os pligten over for din Guddommelighed til at dyrke og sprede dens frø." 

67 Når I bliver klar over, at jeres Mester stadig bærer sit kærlighedskors på sine skuldre, græder I og 

siger til ham: "Herre, lad os bære dit kors, lad galde og eddike blive drukket fra os." Men jeg kan fortælle 

jer, at det er allerede sket, som I bad om. Har du ikke bemærket, hvor vanskelig din mission har været på 

det seneste? Er du ikke klar over, hvor bitter denne tid har været, og at du i øjeblikket gennemgår noget, 

som du aldrig har lidt før? Fortsæt med at vise denne villighed og bed. 

68 Jeg har valgt jer simple mennesker, for hvis jeg skulle tale gennem munden på lærde, teologer og 

videnskabsmænd, ville man ikke tro mig. Men når jeg taler gennem en almindelig mand, forbløffer jeg 

folk. Hvem har bragt de store skarer hertil? Det var jer alle sammen, fordi I var klar til at vidne. Her er de, 

som sagde til jer: "Hvordan er det muligt, at Kristus er i verden?" Og også dem, der udbrød: "Det er 

umuligt, at Mesteren af al fuldkommenhed skulle give sig selv til kende gennem et menneske!" Her er de, 

der tvivlede på dine ord og dine bekræftelser. 

69 Mennesker, hvis Jesus med sit blod vandede de frø, som Faderen såede i menneskers hjerter i den 

første æra, så sender Min Guddommelige Ånd i dag nådens dug ned på disse marker for at gøre dem 

frugtbare. 

70 Min afrejsedag nærmer sig. Mit ophold blandt jer i denne tid har været længere end tidligere, 

længere end det var med Israel i ørkenen, længere end den tid, Jesus levede blandt mennesker. Hvem af 

dem, der har hørt mig i denne tid, har følt sig forgiftet af dette ord? Hvem er blevet viklet ind i laster eller 

vildfarelser af samme? Sandelig, siger jeg eder, hvis det ikke har bragt eder noget godt, fordi I ikke har 

taget det til jer, så har det heller ikke gjort eder ondt. 

71 Husk, at jeg engang sagde til jer: Jeg har ikke skabt jer til at være som parasitplanter. Jeg ønsker 

ikke, at du skal være tilfreds med ikke at gøre nogen skade på nogen. 

Jeg ønsker, at du skal finde tilfredsstillelse i at have gjort noget godt. Den, der ikke gør det gode, selv om 

han kunne gøre det, har gjort mere ondt end den, der, fordi han ikke kunne gøre gode gerninger, nøjedes 

med at gøre det onde, fordi det var det eneste, han vidste, hvordan han kunne gøre. 

72 Således har han talt til jer i dag, som efter at være død for verden er opstået til Faderens herlighed 

for at komme til jer i ånden i denne tredje æra. 

73 Se her min opstandelse på den tredje dag, da Kristus viser sig for sine nye disciple og siger til dem: 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 154 
1 Lyset fra min Ånd oplyser dig på denne nådens morgen. 

2 Min undervisning og mine eksempler på undervisning i den anden æra er ikke blevet forstået af 

menneskeheden, for i stedet for gensidig kærlighed finder jeg uenighed blandt nationerne og stridigheder 

mellem de forskellige ideologier, sekter og religiøse samfund. Jeg har givet jer et eksempel på ydmyghed 

fra vuggen til det øjeblik, hvor jeg døde blandt jer på et kors. Mit liv, mit eksempel, min lære og min 

offerdød er ikke blevet taget som eksempel af mennesker. 

3 Den side i Guds Bog var en lektion for alle tider; på den har jeg efterladt alt det, jeg havde at 

fortælle jer dengang, og intet af det kunne jeg glemme. Jeg har meddelt jer, at jeg ville komme tilbage til 

jer, og her er jeg nu og opfylder mit løfte. Alligevel ser jeg jeres verden i fuldstændig uorden, jeg ser 

mennesker, der forsøger at ændre planetens ansigt i overensstemmelse med deres tro og doktriner. Men jeg 

kommer i dag fuld af kærlighed for at fortælle jer: Hvis I ikke har forstået læren fra den anden æra, så er 

jeg her for at hjælpe jer med at forstå den med mit ord. 

4 Hør: Engang kom Jesus til Jordanens bred og mødte der Johannes Døberen, som underviste sine 

disciple og fortalte dem, at Himmeriges Rige var på vej. Da forløberen for den anden æra så Jesu strålende 

blik, hans venlige ansigt og den guddommelige majestæt, som Jesus udstrålede, genkendte han Messias og 

kastede sig ned for ham. Johannes, som netop havde undervist sine disciple og hørt dem tale om den lære, 

som Jesus lærte, havde sagt til dem: "Riget er kommet nær til mennesker," og da han stod foran Frelseren, 

genkendte han ham straks og udbrød: "Se, det er ham, som jeg ikke er værdig til at binde hans sandaler 

op." 

5 Men da Johannes var min profet og min tjener, var hans lære i overensstemmelse med min, og 

hans disciple var også mine. 

6 Ved en anden lejlighed, da Jesus befandt sig i nærheden af en landsby, sendte han sine disciple ud 

for at finde mad til deres underhold, og da de vendte tilbage, mødte de Johannes' disciple, som var i gang 

med at prædike. Da de nu kom til Mesterens hus, sagde de: "Herre, Herre, vi har mødt nogle mænd, som 

prædiker en lære og gør mirakler. Er det i overensstemmelse med din lov?" Jesus sagde til dem: "Hvorfor 

er I så oprevet? Alle, der udøver velgørenhed, er inden for lovens rammer." 

7 Jeg fortæller jer dette i dag, disciple af den tredje æra, for at I ikke skal tage hensyn til dem uden 

for min lov, som I møder på jeres vej, og som sår kærlighed, barmhjertighed og lys, uanset hvad navnet på 

den lære, de følger. 

8 Dengang blev jeg ikke anerkendt af alle som den guddommelige sædlægger. For mange var jeg 

kun en galilæer, som prædikede på jorden. Kun de, der opdagede Guddommens stemme i Jesu ord, 

genkendte ham som den Højestes søn. 

9 Den, der manifesterer sig blandt jer i dag, er den samme, som talte til jer i den anden æra. Men det, 

som folket så dengang, kan ikke længere ses på samme måde i dag. Den Mester med det venlige ansigt, 

det blide blik og det kærlige ord kommer i dag i ånden og taler gennem et menneske. 

10 Den, der ønsker at føle og se mig i denne form for manifestation, skal lade sit sind og hjerte blive 

stille. 

11 Mange af jer har mistet deres ro i sindet. Men da I så jeres brødres og søstres fred og tillid, søgte I 

tilflugt hos dem, i deres tro og håb, idet I ønskede at nå frem til frelsens havn. På den måde hjælper I 

hinanden. 

12 Jeg vil i denne tid oprejse et folk, som omhyggeligt vil adlyde min lov, som vil elske sandhed og 

barmhjertighed. Disse mennesker vil være som et spejl, hvori andre kan se de fejl, de har begået, afspejlet. 

Den skal ikke være nogens dommer, men dens dyder, gerninger og (åndelige) pligtopfyldelse skal berøre 

ånden hos alle dem, der krydser dens vej, og de skal påpege deres fejl over for alle, der overtræder min 

lov. 

13 Når dette folk bliver stærkt og talrigt, vil det tiltrække sig naboernes opmærksomhed, for dets 

renhed i dets gerninger og dets oprigtige tilbedelse vil forbløffe menneskene. Så vil folk spørge sig selv: 

"Hvem er de, der uden at have templer ved, hvordan man beder på denne måde? Hvem lærte disse 

folkemængder at tilbede deres Gud i bøn uden at føle behov for at rejse altre til deres tilbedelse? Hvorfra 
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kommer disse omrejsende prædikanter og missionærer, der som fugle hverken sår eller høster eller 

spinder, og som alligevel bliver ved med at eksistere?" 

14 Og jeg vil sige til dem: "Dette fattige og ydmyge folk, som dog lever fuld af iver efter min lov og 

er stærke mod verdens lidenskaber, er ikke blevet dannet af nogen mand. Disse skarer, som er glade for at 

gøre godt, som er oplyst af inspiration, og som bringer budskabet om fred og en dråbe helbredende balsam 

til hjerterne, er ikke blevet instrueret af lærere eller præster fra noget kultsamfund på jorden. For sandelig, 

siger jeg jer, i denne tid er der ikke et eneste menneske i jeres verden, som er i stand til at undervise i Guds 

tilbedelse i sand åndelighed. Det er ikke i rytmernes eller ceremoniernes pragt, ej heller i rigdom eller 

jordisk magt, at sandheden har sine rødder, som i ydmyghed søger sit tempel i de rene, ædle og oprigtige 

hjerter, der elsker oprigtighed. Hvor er disse hjerter? 

15 En stor del af menneskeheden kalder sig selv "kristen" uden at vide, hvad ordet "Kristus" betyder, 

eller hvad det betyder for læren. 

16 Hvad har du gjort af mit ord, mit eksempel, min undervisning, som jeg engang gav dig? 

17 Er I virkelig mere udviklede mennesker end dem fra dengang? Hvorfor beviser I det ikke ved jeres 

tankers gerninger? Tror du, at dette liv er evigt, eller tror du måske, at du kun skal udvikle dig gennem den 

menneskelige videnskab? 

18 Jeg lærte jer den sande opfyldelse af loven, så I kunne forvandle denne verden til et stort tempel, 

hvor den sande Gud skulle tilbedes, hvor menneskets liv skulle være et konstant kærlighedsoffer til 

Faderen, som det skulle elske i hver enkelt af sine naboer og på denne måde hylde sin Skaber og Mester. 

19 Men i dag, hvor jeg er kommet tilbage til menneskeheden - hvad finder jeg? Løgn og egoisme har 

erstattet sandhed og næstekærlighed; stolthed og forfængelighed har erstattet mildhed og ydmyghed; 

afgudsdyrkelse, fanatisme og uvidenhed har erstattet lys, ophøjethed og åndelighed; blasfemi og 

vanhelligelse har erstattet nidkærhed og retfærdighed; had og uhæmmet strid mellem brødre og søstre har 

erstattet broderskab, fred og kærlighed. 

20 Men jeg vil komme til mit tempel for at fordrive købmændene derfra, ligesom jeg gjorde det i den 

anden æra i Jerusalems tempel, og jeg vil sige til dem endnu en gang: "Gør ikke bønnens hus til en 

købmandsbutik." Jeg vil undervise folket, så alle kan tjene foran det sande alter, så de ikke længere kan 

være i vildfarelse eller gå på afveje af uvidenhed på grund af de dårlige fortolkninger, de giver min lov. 

21 Mesteren fortæller dig: "Det åndelige" er sindet, mens alteret er hjertet; bønnen er den opadrettede 

tanke, og offeret er de gode gerninger, som du kan tilbyde. 

22 Hvis du føler, at hjælpsomhed og kærlighed til dine medmennesker udgør dit sande liv, hvordan 

kan verden så ikke forstå, at hjertet ikke bare er et ufølsomt organ, og at ånden er mere end kroppen? 

Hvordan kunne den ikke forstå, at inspiration er mere værdifuld end de billeder, som mennesket har skabt 

for at repræsentere det guddommelige, og at de gode gerninger, hvormed I vidner om min lov, er mere 

fortjenstfulde end de mest værdifulde jordiske goder? 

23 Sandelig, siger jeg jer, hvis I ønsker at redde jeres tro og dermed undgå at jeres sjæl går til grunde i 

denne storm, må I bygge jeres tempel i åndelig form. Lad mit rige komme ned i dit hjerte, ingen kan 

kæmpe mod dets lys. Når stormen har lagt sig, vil I se det usynlige, men stærke og store, usynlige tempel 

opstå, hvis fundamenter vil være i jeres hjerter. 

24 Se, hvordan verden i dette øjeblik er oplyst af det klare lys, der stråler fra min Ånd. Lyset hjælper 

dig i din udvikling og din forståelse, og med det opnår du fred. 

25 Lys og kærlighed udspringer af hjertet, fred er i ånden som en refleksion af evigheden. 

26 Mit ord er kærligt, men I skal ikke blive trætte af det, for hvis I kun glæder jer over jordiske 

glæder, vil jeg finde jeres hjerter tomme. Derfor kommer jeg ofte til jer for at få jeres hjerte til at slå i en 

anden rytme, når det kommer i kontakt med det guddommelige, for I afviger hele tiden fra jeres pligts vej. 

27 Hvorfor var der og er der mennesker, som efter at have lært menneskelig videnskab ved hjælp af 

de evner, som Skaberen har givet dem, bruger disse evner til at bekæmpe og afvise guddommelig 

videnskab? - Fordi deres forfængelighed ikke tillader dem at gå ind i Herrens skatkammer med ydmyghed 

og ærbødighed, og fordi de søger deres mål og trone i denne verden. 

28 Blandt synderne vil jeg vælge dem, som skal tjene mig i denne tid. Min kraft vil virke i dem, og 

jeg vil forvandle dem gennem min nåde. 
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29 Forson jer med jeres samvittighed, så I kan få tilgivelse fra den, for så længe I tror, I er rustet og 

ikke lytter til den indre stemme, der viser jer jeres fejl, vil der ikke være noget fællesskab med mig, og 

afgudsdyrkelsen vil heller ikke kunne forsvinde helt. 

30 I denne tid taler jeg til jer som Fader og som dommer. Men frygt ikke, for selv i det 

Guddommelige er der kærlighed og ømhed fra en Moder, som I kalder Maria. 

31 Mine elskede børn, føler kærlighed til hende. Jeg hører den bøn, der springer ud af din ånd for at 

prise hende, fordi du ved, at dine læber er for klodsede til det, fordi du anser dem for urene og foretrækker 

at holde dem lukkede. 

32 Men jeg spørger jer: Er der nogen, der ikke har modtaget en kærtegn fra den himmelske moder? 

Sandelig, siger jeg jer, alle uden undtagelse har modtaget kærlighed fra hende. 

33 Se dem, der tidligere var degenererede, og som nu stiger op på bjergets højder. I dag kan I være 

blandt menneskehedens bundfald, men snart, i denne tid med åndelige prøvelser, vil I gennem min nåde og 

jeres fortjenester i form af tålmodighed og godhed også få jer selv til at hæve jer over enhver elendighed. 

Glem ikke, at smerte er sjælens billedhugger. 

34 Sjælen og den kropslige skal er i færd med at danne et harmonisk væsen, der er bevidst om sine 

åndelige og menneskelige pligter. I har været vidner til udviklingen af læren, og i jeres åndelige 

kontemplation er I kommet til at forstå, hvem der er Skaberen af al skønheden i jeres verden, for jeres sind 

er ikke længere sløret. 

35 I lever i fred, fordi I stræber efter at være i harmoni med jeres Gud, og fred er en skat for ånden i 

denne verden. Du oplever det, når du har opfyldt alle dine pligter over for Faderen. 

36 Prøv altid at leve på en sådan måde, at du får denne tilfredsstillelse, så din ånd i det øjeblik, hvor 

du forlader denne verden for at gå over til den anden, ikke vil blive belastet af nogen jordisk bekymring 

eller af nogen smerte på grund af manglende pligtopfyldelse. 

37 I må ikke blive trætte af kærlighedens aktivitet, da I viser den til jer selv. Tal om min lære med 

kærlighed, og mit ord vil blomstre i jeres hjerter. 

38 Jeg træner jer og fylder jer med visdom, for jeg har allerede fortalt jer, at efter 1950 vil I ikke 

længere høre Mit Ord gennem det menneskelige intellektorgan, og den, der ikke bruger Min lære, vil føle 

sit hjerte tomt og vil vandre rundt som om han var død. Hvorfor som død? - Fordi han vil føle sig åndeligt 

og moralsk magtesløs og ikke vil finde styrke i sine prøvelser til at overvinde sig selv og opfatte min 

guddommelige kærtegn. 

39 Jeres opgave er at bringe disse brødre og søstre tilbage til livet ved at vende dem væk fra 

materialismen og overbevise dem om den store nåde, som spiritualiseringen rummer. 

40 Efter 1950 vil jeg fortsætte med at give mig selv til kende gennem inspiration fra hver enkelt af jer. 

Hvis I ved, hvordan I kan forberede jer åndeligt, vil jeg udføre mirakler. Jeg beder jer blot om at jeres tro 

er mindst lige så stor som sennepsfrøets, så vil I se mit ord blive til virkelighed. 

41 Tal og gør godt uden frygt for at blive omtalt. I skal række hånden ud til jeres naboer uden at 

skelne, for I ved ikke, hvem der lider mest indvendigt. Du vil ofte se, hvordan dine medmennesker vil 

glæde sig, når de lytter til dig, og de vil give dig tydelige tegn på deres taknemmelighed. 

42 Opfordr dem utrætteligt til at gå godhedens vej, og når de så er på den, vil mange lidelser forsvinde 

fra dem. 

43 På det nye Jerusalem vil mannaen komme ned på det nye Jerusalem. 

44 Jeg vil sørge for, at der blandt jer er frihed til religiøs overbevisning og til ordet, og at der er 

retfærdighed, så at folk af andre nationaliteter, når de er blandt jer, kan tage en gave af kærlighed og et 

ideal om broderskab og broderskab med sig i deres hjerter, når de vender tilbage. 

retfærdigheden er tændt i dem. 

45 Efter 1950 venter menneskeheden på sand fred. 

Men jeg siger til jer: Den dødbringende segl skal fortsætte med at skære ukrudtet, indtil markerne er rene, 

og hvedeårene skinner. 

46 I vil se respekterede regeringsledere forlade denne verden, som er hindringer for freden, og de 

nationer, som burde modsætte sig guddommelig retfærdighed, vil forsvinde for at give plads til, at nye folk 

kan opstå der. 
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47 Bed om, at I allerede nu kan plante jeres fredsfrø i dem. Foren jer som ét hjerte og én tanke, og I 

vil føle min tilstedeværelse meget tæt på jer. 

48 Overhold det bud, som jeg har efterladt jer i to tidsaldre: "Elsk hinanden". 

49 Ligesom det forjættede land blev uddelt til Israels folk, vil hele jorden blive uddelt til 

menneskeheden. Det vil ske, når tiden er inde - efter renselsen. Da det er min vilje, at denne fordeling skal 

finde sted, vil retfærdighed og lighed være fremherskende i den, så alle mennesker kan arbejde sammen 

om ét værk. 

50 I dag spiser befolkningerne krummerne fra de mægtiges og herrernes bord, mens sidstnævnte 

beriger sig selv ved at ophobe deres tjeneres og de af dem afhængiges brød. Men selv om de fattiges 

brødkrummer er hårde, er de ikke så bitre som den mad, der spises af de store i verden. 

51 Både den ene og den anden er ofre, og derfor er det nødvendigt, at jeg befrier jer, at jeg bryder 

jeres lænker. Men det er lige så nødvendigt, at trældom og ødelæggelse forårsaget af plagerne øges, for 

ellers ville menneskene ikke ønske at følge ham, som kommer for at frelse jer. Husker I det bæger, som 

Israel drak, da det sukkede i trældom i Egypten? Moses måtte komme for at bringe dem befrielse. Kan du 

også huske, hvordan folket blev fængslet og ydmyget i deres eget hjemland, og hvordan det var for de 

andre nationer, da Messias kom til jorden for at vise dem vejen til frelse? 

52 Også i denne tid er der behov for, at mennesker lærer mangel, elendighed, undertrykkelse, 

uretfærdighed, sult og tørst at kende før befrielsen, så de endelig kommer til en indre opvågnen i ønsket 

om et andet og bedre liv. 

53 Når denne menneskehed giver afkald på sin materialisme og indser, hvor langt fra min Lov den har 

levet, vil den af hjertet sige: "Hvor har vi mennesker været dumme og tåbelige, da vi frivilligt gav os selv 

til lidenskaberne for at blive deres slaver. Deroppe er det bjerg, hvorfra Faderen har lagt sin lov frem for 

jer. Kravl op ad den vej, jeg har vist dig. Forjættelsens land holder sine porte evigt åbne i forventning om 

de mange mennesker, som det bringer fred og velsignelser. 

54 Når mennesket er sunket ned i afgrundens dybder og udmattet af kamp og lidelse ikke længere har 

kræfter til at redde sig selv, vil det med forbløffelse opleve, hvordan en ukendt kraft, der kommer fra 

ånden, springer ud af dybderne af hans egen svaghed, fortvivlelse og skuffelse. Når han indser, at hans 

befrielsestime er kommet, vil han sprede sine vinger og hæve sig over ruinerne af en verden af 

forfængelighed, egoisme og løgn og sige: "Der er Jesus, den forsmåede. Han er i live. Vi har forgæves 

forsøgt at slå ham ihjel hver eneste gang og hver eneste dag. Han lever og kommer for at frelse os og for at 

give os al sin kærlighed." 

55 Dette vil være den time, hvor mennesket indser, at for at opnå sand åndelig storhed og et 

majestætisk liv på jorden, er der ingen anden lov end Guds lov - og ingen anden lære end den, jeg gav jer i 

Kristi ord. 

56 Gå til bunds i dine konflikter, undersøg de problemer, der bekymrer dig, og omsæt derefter mine 

direktiver og principper i praksis. Så vil du se, hvordan menneskeheden i dem kan finde løsningen på alle 

de problemer, der plager den. Men da du ikke føler dig ude af stand til at omsætte de ord og den lære, som 

den guddommelige mester giver dig, er det nødvendigt, at smerten, som også er en lærer, nærmer sig dig 

for at overbevise dig om mange sandheder, for at gøre dig følsom og desuden for at bøje dig. 

57 Du spørger mig: "Har dit ord ikke nok magt til at overbevise os om vores fejl, til at frelse os og 

dermed spare os for at gå gennem lidelsernes smeltedigel?" Men jeg siger jer, at mit ord har mere kraft, 

end I kan stole på. Men hvis den, der hører mig, straks blev forvandlet, uden anstrengelse, alene ved at 

have hørt mit ord, hvilken fortjeneste ville der så være for din del? 

58 Det er nødvendigt, at den, der hører den, har tro, vilje, indsats og kærlighed. Så vil han have stor 

fortjeneste, hvis belønning eller udmærkelse vil være at opleve ingen lidelse, fordi han har brugt min Lov 

og min Lære som et våben. 

59 I skarer, der lytter til mig nu, føler I ikke min Lovs tilstedeværelse over jeres ånd? Føler du ikke, at 

dit hjerte slår som om det er genoplivet, når du hører mit ord? 

60 Bed, så I kan forstå, og vær årvågne, så I kan forstå min lære, for I har et stort ansvar i denne bitre 

og vanskelige time for menneskeheden. 



U 154 

80 

61 Hvis du på trods af de store lidelser, der rammer dig, ikke mister det spor af åndelighed, som du 

har været i stand til at opnå, vil du se sande mirakler ske på din vej, gennem hvilke din Fader vil opmuntre 

dig på din vanskelige rejse gennem livet. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 155 
1 Mange af de lærdomme, jeg giver jer nu, virker nye for jer, fordi de er blevet glemt. Men nu er 

tiden inde til at gøre jer opmærksom på dem igen. Jeg har forberedt en stor arbejdsmark til jer, hvor jeg 

inviterer jer til at så de evighedsfrø, som jeg giver jer i denne tid. 

2 Jeg træner mine nye disciple, som gennem deres tro og næstekærlighed vil få mere og mere magt 

over kroppens og sjælens sygdomme - en fuldmagt over naturens kræfter og også over den åndelige 

verden. 

3 Forstå, at uvidenhedens tid er forbi. I lever nu i en tid med forståelse og fuld realisering af min 

lære. Kan I forestille jer, hvor langt I ville være nået, hvis I havde praktiseret min lære fra den tidligste tid 

og fulgt mine bud? Men du har sovet i lang tid, og du har også brugt lang tid på at tilfredsstille kroppen 

gennem fornøjelser, og alt dette har holdt dig tilbage på vejen til åndelig udvikling. Derfor virker det i dag, 

da jeg er kommet til jer med en ny åndelig lære, mærkeligt for jer og ikke i harmoni med jeres måde at 

tænke, føle og leve på. Men I behøver blot at tænke på en af mine proklamationer for at erkende 

sandheden i mit ord. Så vil I se, at min lære ikke er mærkelig, men at jeres måde at leve på er mærkelig. 

4 Kom til mit "land", jeg vil minde dig om alt det, du havde glemt. Jeg vil slette alt det, som du ikke 

bør beholde som åndelig sæd, og jeg vil få dig til at se alt det, som du ikke har set indtil nu. Med et enkelt 

skridt vil jeg rive dig ud af den stagnation, som du er sunket ned i, og lade dig træde ind i et nyt liv - det 

liv, som du skulle have levet fra begyndelsen. 

5 Kan I se, hvor enkelt dette ord er, som blomstrer på læberne hos de stemmebærende? Men sandelig 

siger jeg jer, at den i al sin enkelhed og beskedenhed vil bringe menneskene til forståelse af den visdom, 

som de ikke har kunnet forstå ved hjælp af videnskaberne og teologierne. 

6 De gode disciple, de udholdende, de trofaste vil være de store udforskere af denne lære. De vil 

også være ydmyge, men på trods af deres enkelhed vil de forbløffe deres medmennesker med Ordets lys. 

7 Mit folk skal ikke kun tale med deres læber, men også prædike min lære med deres gerninger og 

derved lære at opfylde og respektere min lov. De skal uselvisk videregive det, de har modtaget fra deres 

Herre. De skal bevise deres iver for sandheden og ægtheden af den skat, der er blevet dem betroet. 

8 Undervis dine medmennesker gennem gode, oprigtige og generøse gerninger. Husk, at du skal 

rense din sjæl allerede her, så den, når den går ind i den anden verden, vil være værdig til at være der, og 

den vil ikke blive forstyrret eller gå på afveje. 

9 Du har den nødvendige styrke til at fjerne alt det, der stopper dine skridt, fra din vej. Du ved 

allerede, at det våben, der overvinder alt, er kærlighed. Den, der sejrer i denne menneskelige kamp og 

viser sig som den sejrende soldat, når han har vundet denne kamp, vil juble meget stort. 

10 Husk, at det er mig, der har givet jer våbnene, og at jeg ikke har nøjedes med det, men at jeg også 

har lært jer at kæmpe for at vinde slagene. 

11 Så hvad skal du lede efter på andre måder, når jeg nu giver dig alt i sandhedens retning? 

12 Jeg har åbnet sindet hos de uøvede, så de kan genopfriske sig selv med fortolkningen af mine ord. 

Jeg har åbnet de "blindes" øjne for sandhedens lys, så de kan rense sig selv for deres synder og føle sig 

elsket af deres Herre. 

13 Er det ikke blevet profeteret for jer fra de tidligste tider, at den dag ville komme, hvor alle øjne 

ville se Faderen? Den, der er ren, skal se mig, og dette skal være hans Løn; og den, hvis Hjerte er urent, 

skal se mig, og dette skal være hans Frelse. Den, der åbner sine øjne for mit lys, trænger ind i mysteriet og 

ved hvorfor. Han oplever begyndelsen og slutningen. Han skal gå fast ind i fremtiden. 

14 Fortolk min lære korrekt; tro ikke, at min Ånd kan finde glæde ved at se jeres lidelser på jorden, 

eller at jeg kommer for at berøve jer alt det, der giver jer glæde, for at glæde mig ved det. Jeg er kommet 

for at I skal anerkende og respektere mine love, for de er værd at respektere og respektere, for de vil bringe 

jer lykke, hvis I adlyder dem. 

15 Jeg lærte jer at give Gud, hvad der tilhører Gud, og kejseren, hvad der tilhører kejseren; men for 

nutidens mennesker er der kun kejseren, og de har intet at tilbyde deres Herre. Hvis du i det mindste kun 

gav verden det nødvendige, ville dine lidelser være mindre. Men kejseren, som I lader bestemme over 
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jeres handlinger, har dikteret jer perverse love, har gjort jer til slaver og tager jeres liv uden at give jer 

noget til gengæld. 

16 Tænk på, hvor anderledes min lov er, som hverken binder krop eller ånd. Den overtaler dig kun 

med kærlighed og vejleder dig med godhed. Den giver dig alt uden egeninteresse og selviskhed, og den 

belønner og betaler dig tilbage i tidens løb. 

17 Forstå, disciple, studer mine lektioner, så I kan vide, at jeg ønsker at danne et folk sammen med 

jer, som Faderen vil sætte sin lid til, for de vil være rede til at udføre store missioner. Et folk, der ikke 

fortvivler ved det første alarmråb, et folk, der ved, hvordan man konfronterer den, der kalder sig selv sin 

fjende, og som tilgiver ham, elsker ham og underviser ham. 

18 Således skal I, i overensstemmelse med min vilje, være forberedt på min afgangsdag. I ved alle, at 

1950 er den dato, der er fastsat af min vilje, fra hvilken jeg ikke længere vil give mig til kende gennem 

stemmebærerens sindets organ; og da mit ord altid bliver opfyldt, vil dette tidspunkt afslutte min 

manifestation, som for jer markerer begyndelsen på den tredje tidsalder. 

19 Ønsker ikke at ændre denne dato, eller på nogen måde forsøge at opretholde manifestationen af 

Mit Ord i sin nuværende form eller den åndelige verdens manifestation. Jeg fortæller jer allerede nu, at de, 

der gør det, ikke længere vil blive oplyst af Mesterens lys. 

20 Men hvorfor skulle I begå en sådan vanhelligelse, når jeg har meddelt og også lovet jer, at I efter 

denne tid vil tale med mig fra ånd til ånd, selv om I ikke har været stemmebærere? 

21 Jeg har også fortalt jer, at de, som jeg har kaldt og udrustet som profeter i denne tid, vil få til 

opgave at advare folkemængderne og ikke lade dem sove. For dem vil jeg åbenbare store lærdomme, så de 

kan hjælpe jer til ikke at falde i fristelse. 

22 Jeg taler til jer med den største klarhed, selv når jeg bruger en sammenligning, fordi jeg ved, at I 

bedre kan forstå mig på den måde. Når jeg talte til folkemængderne i den anden æra, gjorde jeg det ofte 

ved hjælp af lignelser, så de kunne forstå mig. Men når jeg kun talte til mine disciple, gjorde jeg det med 

enkle ord, men med dybtgående undervisning. 

23 Forstå derfor, at jeg taler gennem lignelser og bruger metaforer, så de "sidste", dem med et utrænet 

sind eller dem, der endnu ikke har udviklet deres ånd, kan forstå den fulde betydning af min undervisning. 

Når jeg giver jer åbenbaringer uden at bruge symboler, er de beregnet til dem, hvis udvikling og viden om 

åndelig lærdom gør dem i stand til bedre at forstå. 

24 Forgæves vil mange mennesker sige, at denne undervisning er ny, eller at den ikke har noget at 

gøre med de guddommelige åbenbaringer, som I har fået i tidligere tider. Jeg forsikrer jer, at alt det, jeg 

har fortalt jer i denne tid ved hjælp af det menneskelige intellekt, har sine rødder og sit fundament i det, 

der allerede er blevet profetisk forkyndt for jer i den første og anden tid. 

25 Men den forvirring, som jeg taler til jer om, skyldes, at de, der fortolkede disse åbenbaringer, 

påtvang menneskene deres fortolkninger, og disse var delvist korrekte og delvist fejlagtige. Det sker også, 

fordi det åndelige lys i min lære blev tilbageholdt fra folk og nogle gange givet i en forvrænget form. 

Derfor har mange mennesker i dag, da tiden er kommet, hvor mit lys vil befri jer fra jeres uvidenhedens 

mørke, benægtet, at dette kan være sandhedens lys, da det efter deres mening ikke svarer til det, jeg 

tidligere har lært jer. 

26 Jeg forsikrer jer, at intet af mine ord vil gå tabt, og at folk i denne tid til sidst vil få at vide, hvad 

jeg (faktisk) har sagt til jer i tidligere tider. Når verden så kommer til at kende til spiritismen, vil den sige: 

"Ja, alt dette har Jesus allerede sagt!" 

27 Og sandelig, jeg har allerede fortalt jer alt (dengang), selv om jeg for mange af de åbenbarede 

sandheder kun har forkyndt jer de grundlæggende elementer af dem. Jeg overlod dem til jer, så I gradvist 

kunne lære at forstå dem, for på det tidspunkt var menneskeheden endnu ikke i stand til at forstå alt det, 

som jeg nu viser jer i sin helhed. 

28 Ved en lejlighed var Jesus sammen med en mand, der var meget dygtig til loven, og som svar på 

hans spørgsmål gav Mesteren ham en åbenbaring.* Manden var forbavset over noget, der aldrig ville være 

faldet ham ind, og sagde: "Herre, hvordan kan det være muligt?" Hertil svarede den guddommelige 

mester: "Hvis du ikke kan tro på de jordiske ting, som jeg fortæller dig, hvordan kan du så tro på de 

himmelske ting?" Men nu er tiden inde til at forstå mig, fordi menneskets udviklede ånd kan modtage det 
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intense lys fra Guddommen, som afslører, afslører og forklarer alt, og som I kalder Helligåndens lys, det 

vil sige Sandhedens Ånd. 
* Om åndens reinkarnation med sjælen i den natlige samtale med Nikodemus (Joh 3:1-21). 

29 Vær derfor opmuntret, elskede folk, for den undervisning, jeg har givet jer i denne tid, skal være 

jer evigt livsbrød. 

30 Selv i dag giver jeg jer den lære, som I først vil forstå fuldt ud i fremtiden, kun i en underforstået 

form, for nu ville I ikke forstå den, og mange af jer ville heller ikke tro på den. Hermed vil jeg fortælle dig, 

at du endnu ikke har nået målet, toppen af den åndelige viden, og at min guddommelige undervisning 

heller ikke har nået sin grænse. 

31 Vær mine disciple for evigt og altid, vogt på mit ord for evigt, som I aldrig skal forsøge at ændre. 

Min lov og min lære er aldrig i modstrid med hinanden. I det guddommelige er alting orden, harmoni og 

perfektion, hvilket I kan overbevise jer selv om ved hjælp af den materielle natur, der omgiver jer. 

32 I den anden æra var ingen i stand til at modstå den guddommelige kraft, der udgik fra Jesu ord. 

Den, der hørte det, blev straks overbevist, overvundet og blev bedre undervist. Synderen såvel som den 

arrogante, den fattige såvel som den rige, farisæeren såvel som den skriftkloge, Guds repræsentant såvel 

som kejserens repræsentant - alle, der troede på ham, følte deres ånd skælve i lyset af Guds Søns 

guddommelige tilstedeværelse. 

33 Grunden til dette var, at Jesu ord kun var forklaringen på hans gerninger, for vidnesbyrdet om hans 

eksistens var indeholdt i ordene i hans undervisning. 

34 På samme måde underviste Jesus sine disciple og viste dem, at det var nødvendigt for 

troværdigheden af deres ord at underbygge det med gode gerninger. 

35 Også på disse disciples læber måtte Guds ord rystes af dem, der hørte det, fordi lyset strålede fra 

deres øjne, og deres ord indeholdt sandheder, som ikke kunne afvises. De lærte også ved deres eksempel, 

prædikede ved deres gerninger og beseglede dem med deres blod, ligesom deres Mester gjorde det. Med 

deres død bekræftede de sandheden i de ord, de talte til verden. Derfor vandt de hjerterne hos de folkeslag 

og nationer, som de bragte sandhedens og kærlighedens sæd til. 

36 Skarerne, selv adelige og hedninge, overgav sig i lyset af sandheden og oprigtigheden af min 

undervisning, som var rent og sandt praktiseret og prædiket. 

37 Ingen, der har haft den lykke at modtage mit ord i sit hjerte i dets oprindelige renhed, er 

nogensinde kommet på afveje. Men hvor elendigt var det ikke for dem, der modtog mit ord blandet med 

menneskelige urenheder! Da de endelig opdagede disse mangler, vendte de den ryggen og spottede det, 

som de tidligere havde betragtet som absolut sandhed. 

38 Se disse store folkeslag på jorden, hvordan de er domineret af selviskhed, som er negationen af 

min lære! Se, hvordan de er fordybet i materialisme, lever kun for verden og ignorerer ethvert åndeligt 

kald! Jeg siger jer, at de også har lært min lære at kende. Men der manglede dem, der viderebragte min 

sæd, som vidnede om denne sandhed gennem deres liv og deres gerninger, hvilket de burde have gjort, 

ligesom Herrens disciple og også nogle andre, der senere arbejdede ligesom dem, og som viderebragte 

sandheden i læren med fare for deres liv. 

39 Hvordan er det muligt, spørger I jer selv nogle gange, at selv om denne verden er blevet sået med 

Frelserens ord og vandet med hans og hans og hans efterfølgeres blod, er der mennesker og folkeslag, som 

ikke har bevaret noget af denne undervisning? 

40 Hertil siger jeg jer, at sandhedens apostle har manglet i denne tid, som med deres 

kærlighedsgerninger påpeger menneskers fejltagelser og vidner om sandheden i den guddommelige 

undervisning. 

41 Fra erkendelsen af min lære, som kun lærer jer kærlighed, barmhjertighed, ærbødighed, respekt, 

retfærdighed og fred, gik man over til afgudsdyrkelse, materialisme, religiøs fanatisme og vanhelligelse, 

og da menneskeheden i alt dette følte en afvigelse fra sandheden, stræbte den efter sin befrielse. 

42 I dag har mange ikke blot vendt sig bort fra at følge Min lære, men har bekæmpet den og forsøger 

at udrydde den helt fra menneskers hjerter. De ved ikke, at jeg vil overraske dem ved at bruge det ord, som 

ingen kan modstå - med den stemme, som fik konger og herrer til at skælve og væltede troner og imperier. 
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Men først skal enhver plante, som ikke er blevet sået af Mig, rykkes op med roden, så Min guddommelige 

sæd igen kan falde ned i den forberedte jord. 

43 Disciple, tag al denne lærdom dybt ind i jer, så I kan være blandt dem, der våger og beder i 

prøvelsens tid. 

44 Intet kan forstyrre din fred i dette øjeblik, intet kan forstyrre din hengivenhed, som har fået dig til 

at opnå indre ophøjelse. 

45 Hver gang du modtager Mesteren på denne måde, vil du føle trængslerne forsvinde, som nogle 

gange indhyller dine hjerter som i tåge. 

46 Stor er min barmhjertige kærlighed, fordi jeres lidelser også er store. Men sig ikke, at tiderne har 

ændret sig, og at de har givet jer smerte, for tiden som sådan ændrer sig ikke, det er menneskene, der 

ændrer sig. 

47 Dit liv har ændret sig på grund af videnskab, nye love, idéer og skikke. Hvis din sjæl altid holdt sig 

til åndeliggørelse, ville den ikke blive smittet af den materialisme, der omgiver den, men den lader sig ofte 

rive med af verdens påvirkninger. Men på materialismens højdepunkt kommer mit guddommelige lys til 

jer og spørger: Hvilke ændringer har I observeret i den natur, der omgiver jer? Ingen!* Men hvis man ser 

ud over de materielle ting, vil man se menneskets åndelige og intellektuelle udvikling. 

* Det skal bemærkes, at dette blev sagt i første halvdel af det 20. århundrede. ─ Desuden: Processerne i naturen 

følger de kendte og muligvis også endnu ikke kendte naturlove til enhver tid uden afvigelser. 

48 Mørket, der omgiver dig, er tæt, men ånden har brug for frihed. Denne frihed gives af mit ord, som 

vil udføre det mirakel at forsone ånden med kroppen, fordi det forstår, at begge er forenet af en enkelt lov. 

Så vil krop og ånd arbejde i harmoni med den samvittighed, der vil afsløre for dig, hvem du er, og hvor du 

er på vej hen. 

49 Dine gerninger vil blive til i overensstemmelse med din tankegang, og hvis din tankegang er oplyst 

af åndens inspiration og lytter til samvittighedens stemme, vil dine gerninger være fuldkomne, fordi ånden 

er fuldkommen i kraft af sin oprindelse. 

50 Jeg vil altid sige til jer: Brug de tilfredsstillelser, som jeres verden kan give jer, men nyd dem 

inden for rammerne af min lov, og I vil blive fuldkomne. 

51 I hører hele tiden samvittighedens bebrejdelser, og det er fordi I ikke har harmoniseret krop og ånd 

gennem den lov, jeg har givet jer. 

52 Ofte fortsætter man med at synde, fordi man tror, at man ikke vil blive tilgivet. Det er en fejlagtig 

opfattelse, for mit hjerte er en dør, som altid er åben for den, der omvender sig. 

53 Er der intet håb tilbage i dig, der kan opmuntre dig til at vente på en bedre fremtid? Lad jer ikke 

overvælde af dysterhed og fortvivlelse. Husk min kærlighed, som altid er med dig. Søg svaret på dine 

tvivlsspørgsmål hos mig, og du vil snart føle dig oplyst af en ny åbenbaring. Troens og håbets lys vil 

skinne dybt i din ånd. Så vil du være et forsvar for de svage. 

54 År med sult vil komme over jer, men hvis I elsker hinanden som brødre og søstre, vil miraklet fra 

den første gang igen ske, og manna vil falde over jer. 

55 Jeg vil i denne tid løsne menneskenes tunger, så de kan kende mig på ét sprog: Den åndelige, 

kærlighedens. Så vil Esajas' profeti gå i opfyldelse, da han sagde: Tunger vil blive løsnet, fordi ildtunger 

vil løsne dem. 

56 Giv min barmhjertighed et synligt udtryk, tal om min gerning, skyr ikke offeret. Brug jeres våben 

som kærlighed, barmhjertighed, generøsitet og mildhed, og hvis I står i kampen med tro og mod, vil sejren 

snart være jeres. Men gå til bunds i mit ord, så I ikke føler, at min lære tvinger jer til at følge den; for jeg 

opfordrer jer kun til at lytte til mig, og når I har forstået mig, vil den, der gør det af kærlighed, af 

overbevisning og af fri vilje, gå videre med at opfylde sin opgave. Min pligt som far er altid at vise vejen 

til mine børns frelse. 

57 Mine elskede, indse, at i denne enkle undervisning har I en mulighed for at kende og forstå jeres 

Faders kærlighed. Jeg beder også om dit hjertes enkelhed og oprigtighed for at kunne åbenbare mig selv 

for dig i fylde. 

58 Nu, i tiden for Min manifestation, åbenbarer Jeg Mig selv i alle stemmebærere og giver 

instruktioner og undervisning gennem dem. Hvem kan vove at benægte, at jeg manifesterer mig gennem 
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dette eller hint? Hvem kender i virkeligheden min sande natur? Elsker og respekterer hinanden, så jeres 

arbejde i himlen kan blive regnet som fortjeneste. Det er også min vilje, at mit ord skal komme på tryk, så 

de kommende generationer kan få det at vide. 

59 For at blive anerkendt af dine medmennesker skal du sørge for, at kærligheden altid styrer dine 

handlinger. Vær medfølende med andre menneskers smerte, fjern de dårlige påvirkninger, der 

underminerer dine medmenneskers sundhed med den autoritet, jeg har givet dig, og du vil blive anerkendt 

af dem som et menneske med åndelig kraft. Hør min  

Lignelse: 

60 "En gammel mand gik langsomt og møjsommeligt langs en sti. Snart blev han indhentet af to unge 

mænd, som skyndte sig ad samme vej og sagde til ham: "Kære gamle mand, er dit mål stadig langt væk? 

Til det svarede den gamle mand: "Målet er stadig langt væk, vejen er stadig lang, og man må gå den 

forsigtigt for ikke at blive træt. Selv om jeg er træt, tror jeg på, at jeg med min sidste indsats vil nå mit 

mål! 

61 Efter at have lyttet til ham skyndte de unge mennesker sig at fortsætte deres vej, glemte den gamle 

mands ord og kom med nedsættende bemærkninger om den gamle vandringsmands selvtillid, som håbede 

at nå vejens mål, selv om han efter deres mening var ved at falde ned. 

62 Den gamle mand fortsatte sin vej, men de unge mennesker, som havde efterladt ham så hurtigt, 

blev senere angrebet af tørst, sult og træthed, og til sidst faldt de om af udmattelse. De sov dybt, da de blev 

indhentet af den gamle mand, som vækkede dem og sagde venligt til dem: "I unge mennesker har nu i 

jeres ungdom oplevet, hvad udmattelse er. Gå ikke denne vej, som er så langt væk, i hast. Lad os gå 

forsigtigt, og jeg forsikrer dig, at vi nok skal nå frem. Men de svarede søvnigt: "Lad os blive tilbage, vi har 

udmattet os selv til det yderste og kan ikke gå videre. Du har en stok og kan gå videre, vi har ingen". 

63 Da den gamle mand, som ikke forstod dem, så dem således (ligge der), gav han dem et stykke 

brød, som han styrkede dem med, bragte lidt vand til deres læber og slukkede deres tørst. Han hjalp dem 

med at rejse sig, ledsagede dem på deres vandring og opmuntrede deres tro, indtil han til sidst bragte dem 

frem til deres bestemmelsessted." 

64 Tænk dybt og lær, elskede disciple, for I har til opgave at være ledere for menneskeheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 156 
1 Velkommen til de disciple, der kommer til Mesteren med ønsket om visdom. Her er jeg endnu en 

gang iblandt jer, mine børn, fordi jeg ser, at I er disciple, der er ivrige efter undervisning. I husker, at I 

endnu ikke er tilstrækkeligt forberedt til at overbringe mit ord til jeres medmennesker, og I skynder jer at 

høre ham, som ved alting. I morgen vil I blive undervist og blive mestre. 

2 Du beder om min nåde for at forstå mit ord, og jeg giver dig den. Men vær klar over, at jeg i dette 

øjeblik taler til jer med absolut klarhed. 

3 Tag mit ord og spis det, for jeg vil styrke din ånd. 

4 Min undervisning er altid anderledes, men den indeholder den samme essens, den samme 

kærlighed. Jeg begynder altid med at tale til dig fuld af kærlighed og slutter altid med at udgyde min 

barmhjertighed. Min lov er indkapslet i disse to dyder. Hent styrke og lys fra denne kilde. Det er Min 

Vilje, som jeg giver jer til kende, ikke som en befaling, for Mesteren, som er uendelig visdom, beder jer 

forstå og udføre jeres opgave gennem jeres egen vilje. 

5 Jeg har givet dig frihed til at bestemme og viser dig kun den vej, du skal gå. Og jeg vil altid 

fortælle jer, at denne vej er en vej til fuldkommenhed - en vej, hvis ende ikke er den fysiske død, men som 

fortsætter efter dette liv, som jeres sjæl overlever. 

6 Jeg har fortalt jer, at jeg lover jer lyksalighed i det hinsides, og at I ikke længere vil blive besudlet 

med kødets snavs og lidenskaber, hvis I opfylder jeres opgave i denne verden, 

7 Du ved ikke, hvor mange stadier du har tilbage at leve på denne planet. Hvis jeg finder det 

retfærdigt, at du inkarnerer igen, skal du antage et nyt jordisk legeme, men med en mere højt udviklet sjæl, 

der ikke vil modsætte sig den guddommelige vilje. Du vil fortsætte dit arbejde til gavn for dine 

medmennesker. I vil fortsætte med at udvikle jer opad og fuldføre jer selv fuld af tillid og håb til min 

retfærdighed. 

8 I skal være stærke for at modstå farer og fristelser, og i lyset af jeres eksempel og beviser på jeres 

sjælsstyrke vil I blive kaldt oplyste og Herrens udvalgte. For den åndelige lysverden vil hjælpe jer på jeres 

vej og våge over jer til enhver tid. Ved at leve sammen i overensstemmelse med min vilje, vil I få mit 

profetiske ord til at gå i opfyldelse. 

9 Fortsæt med at arbejde, selv om dine fysiske øjne ikke kan se frugten af din kamp. Måske vil du se 

det i ånden eller i en ny krop. 

10 Dette vil være menneskehedens arbejde i morgen, hvor alle vil arbejde for alles bedste, og hvor 

nationerne vil kæmpe for verdensfreden. 

11 Til den tid vil kampen om verdensanskuelser og trosretninger begynde. Det vil være en tid med 

debat og diskussion, hvor denne verdens intellektuelle vil sætte jeres viden på prøve. 

12 De forskellige fortolkninger af Mit ord om den anden æra og alt det, som Jeg har talt gennem Mine 

oplyste, vil blive diskuteret. Så vil sløret blive løftet for mange mysterier, og mange menneskers hykleri 

vil blive overvundet af sandheden i Min lære. 

13 Mit guddommelige ønske er, at folk skal forstå hinanden ud over deres doktriner og dermed tage et 

skridt hen imod åndelig enhed. 

14 Forbered jer på denne tid, så vil I med jeres enkle og klare ord overbevise de lærde og de 

forstandige; for jeres åndelige ophøjethed vil være nok til at jeg vil inspirere jer med min visdom, som vil 

strømme uudtømmeligt fra jeres mund. Følg den vej, som din Herre har lagt ud. 

15 Jeg ser, at I lider på grund af den foragt, som verden viser jer, og også fordi I har fulgt mig på 

ydmyghedens og næstekærlighedens vej. 

16 Græd ikke for din egen skyld, for i virkeligheden er din sjæl ved at blive renset. Græd over dem, 

som stadig lever forladt til verdens glæder og fortsat er kødets fanger. I skal ikke tro, at jeg glæder mig 

over jeres lidelser, for det ville være at fornægte jeres Faders dyd, som er kærlighed. Tænk på, at jeg 

kommer til jer netop for at forkorte jeres trængselsdage og lindre jeres smerte. Jeg råder jer til at holde ud i 

det gode, for det er bedre, at I nu lider for at gøre det gode end for at gøre det onde. 

17 Over jeres lidelser vil jeg få jer til at føle min fred, den guddommelige nåde, som de mægtige trods 

alle deres rigdomme ikke er i stand til at nyde. 
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18 Jeg har lært jer at helbrede de fysisk og psykisk syge. Den, der praktiserer en sådan dyd og selv 

skulle føle sig syg, vil føle den øverste læges tilstedeværelse ved sin sengs hoved. Lær at føle mit nærvær 

og den åndelige verdens nærvær, så I aldrig kan føle jer forladt, så den forældreløse mand ikke føler sig 

forsvarsløs, så enken ikke føler sig alene eller hjælpeløs, så den mand eller kvinde, der er efterladt alene, 

ikke føler tomhed i sin sjæl, og så de, der ikke har oplevet kærlighed på jorden, kan mærke deres 

himmelske Faders kærlighed i deres hjerter. 

19 Elsk dine naboer, tjen dem, brug i det mindste en del af din tid på dem, for på denne måde vil du 

opnå, at din ånd opfylder sin opgave. Så vil du være i stand til at tage din guddommelige Mester, som 

glemte sine lidelser og sin bitterhed og kun helligede sig selv til at velsigne og uddele trøsten fra sin lære 

på alle sine måder, som et eksempel i dit liv. 

20 Folk: Nu, hvor jeg er hos jer i denne form, skal I skælve af glæde, når I hører mit ord. 

21 Gør jer selv i stand igen, I fattige, som aldrig har haft noget, I syge, ydmygede, som hungrede og 

tørstede efter retfærdighed, I trængte og undertrykte. Fyld dit hjerte med håb, for sandelig, siger jeg dig, 

dette håb vil ikke blive skuffet. Forstå, at dommens time er kommet, og at alle, der har udholdt deres 

forsoning med tålmodighed, som har tømt deres lidelsesbæger med mildhed og kærligt udholdt deres 

prøvelser, vil modtage deres belønning. 

22 Åbenbaringer, viden, brød, mulighed for arbejde og helbredende balsam - alt dette og meget mere 

blev givet til dem, der vidste, at de kunne forvente min genkomsts time. 

23 Disciple, mangfoldiggør jer, så at min fred og mit lys kan sprede sig over hele jorden. Mit budskab 

er ikke rettet til visse privilegerede skabninger, det er rettet til alle mine børn. Salige er de, der modtager 

den, og alle, der venter på den. 

24 I er stadig spædbørn i forhold til Faderens lære, og derfor lever I endnu ikke i harmoni med det 

åndelige livs fuldkommenhed. I har endnu ikke nået det sande livs fylde; for at hjælpe jer har det været 

nødvendigt, at jeres Herre er kommet ned for at hjælpe jer, så I med hans hjælp kan kende alt det, I ikke 

ved, som I ikke har forstået og glemt, og som I ikke har forstået. 

25 Kristus er og bør være jeres eksempel; derfor blev jeg menneske på den tid. Hvad var den 

åbenbaring, som Jesus bragte til menneskeheden? - Hans uendelige kærlighed, hans guddommelige 

visdom, hans ubegrænsede barmhjertighed og hans magt. 

26 Jeg sagde til dig: Tag mig som et eksempel, og I vil gøre de samme gerninger som jeg gør. Da jeg 

kom som Mester, bør I forstå, at dette ikke blev gjort for at give jer umulige lærdomme eller lærdomme, 

der er uden for menneskers forståelse. 

27 Forstå derfor, at hvis I gør gerninger som dem, Jesus lærte jer, vil I have opnået livets fylde, som 

jeg talte til jer om før. 

28 Hvor mange mennesker tror, at de er åndeligt store på grund af den viden, de har opnået, og 

alligevel er de for mig ikke andet end nogle børn, der er stagneret på deres udviklingsvej. For de skal 

huske, at det ikke kun er gennem udvikling af deres intellekt, at de kan opnå deres ånds opstigning, men 

det skal være gennem udvikling af hele deres væsen, og der er mange talenter i mennesket, som skal 

udvikles for at opnå fuldkommenhed. 

29 Det er grunden til, at jeg - som en af mine love om kærlighed og retfærdighed - har indført sjælens 

reinkarnation for at give den en længere vej, der giver den alle de nødvendige muligheder for at nå sin 

fuldkommenhed. - Enhver jordisk eksistens er en kort lektion, for ellers ville et menneskes muligheder for 

at opfylde hele min Lov være for få. Men det er uundgåeligt, at du erkender målet med dette liv, så du kan 

indoptage dets mening og opnå dets harmoni, som er grundlaget for menneskelig perfektion - så du kan 

komme op på et højere niveau i livet, indtil du når det åndelige liv, hvor jeg har så mange lektioner i vente, 

som jeg endnu ikke har lært dig, og så mange åbenbaringer, som jeg endnu ikke har givet dig. 

30 Aldrig har alle mennesker her på jorden levet på det samme åndelige niveau. Sammen med 

mennesker med stor højde levede andre retarderede mennesker. Jeg må påpege over for jer, at den 

nuværende tid heller ikke vil være den eneste tid, hvor mennesker med en meget høj ånd kan dukke op. 

31 I alle tider, selv i fjerne perioder af menneskehedens historie, har I haft eksempler på mennesker 

med høj ånd. Hvordan kan du forklare, at der selv i de tidligste tider var mennesker med en udviklet ånd, 

hvis de ikke havde gennemgået successive reinkarnationer, som hjalp dem med at udvikle sig opad? 
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32 Årsagen er, at ånden ikke opstår samtidig med kropsskallen, og at menneskehedens begyndelse 

heller ikke falder sammen med åndens begyndelse. Sandelig, siger jeg jer, der er ikke en eneste ånd, der er 

kommet til verden uden at have eksisteret i det hinsides. Hvem af jer kan måle eller kende den tid, han har 

levet i andre sfærer, før han kom til at leve på denne jord? 

33 I andre verdener nyder ånderne ligeledes viljens frihed og synder og går på afveje, eller de holder 

ud i godhed og opnår på denne måde at stige op, ligesom I gør på jorden. Men når den fastsatte tid 

kommer, kommer de, der er bestemt til at leve på denne jord, ned til den for at udføre en ædel opgave, og 

andre for at opfylde deres forsoningspligt. Men alt efter hvordan de ønsker at se denne jord, vil den for 

nogle være et paradis og for andre et helvede. Derfor vil de, når de forstår deres Faders barmhjertighed, 

kun se et vidunderligt liv sået med velsignelser og livslektioner for ånden - en vej, der vil bringe dem 

tættere på det forjættede land. 

34 Nogle forlader denne verden med et ønske om at vende tilbage, andre gør det med frygten for at 

skulle vende tilbage. Grunden til dette er, at jeres menneskelige natur endnu ikke har været i stand til at 

forstå den harmoni, som I skal leve i sammen med Herren. 

35 Jeg har allerede åbenbaret for jer, at mit folk er spredt over hele jorden, dvs. at den åndelige sæd er 

spredt over hele jordens kreds. 

36 I dag er I uenige og endda respektløse over for hinanden på grund af bagateller. Men når den 

materialistiske lære truer med at overvælde jer alle, så vil alle jer, der tænker og føler med ånden, endelig 

blive ét. Når den tid kommer, vil jeg give jer et tegn, så I kan genkende hinanden - noget, som I kan se og 

høre på samme måde. Når I så vidner for hinanden, vil I blive forundrede og sige: "Det er Herren, som har 

besøgt os." 

37 Forstå, at jeres åndelige brødre og søstre ikke kun bor i denne nation, men at de også findes i andre 

folkeslag, regioner og nationer. Vid, at I må forberede jer på at opnå den største renhed i jeres liv, så I kan 

give et sandt vidnesbyrd om alt det, I har hørt og modtaget her. Jeg rører alle sjæle, så at de, når timen 

kommer, kan give dig et sandt og fuldstændigt vidnesbyrd om alt det, de til gengæld har modtaget, og så 

de kan være forberedt på at lytte til dig med kærlighed. 

38 Det vil ikke være menneskelige kræfter, der vil bevæge dette folk på jorden, når de forenes. Det vil 

være åndeligt ét uden at søge sin egen by, og der vil heller ikke være en åndelig regering til at styre 

verden. 

39 Et højere lys vil lede og inspirere det midt i de forskellige ideologier, doktriner, bevægelser, 

religioner, trosretninger og sekter, og så vil menneskeheden, som hidtil har levet nedsænket i den dybeste 

materialisme, blive forbavset, når den ser dette lærde folk. 

40 Mit folk udførte ikke tidligere gerninger, der bragte dem tættere på det perfekte fællesskab med 

deres Skaber, men de faldt i stedet for i vanhelligelse og ulydighed. Alligevel ødelagde jeg dem ikke, for 

min kærlighedsretfærdighed ville bevare dem og øge dem på jorden, så de kunne rense sig selv for deres 

tidligere overtrædelser og derefter, med større lys i ånden, udføre den mission, som allerede var blevet 

betroet dem i de første tider. Den består i at bringe det guddommelige budskab til deres brødre og søstre, 

at være en åndelig pioner for de andre folkeslag og at lære ved deres gerninger og eksempel, hvordan man 

skal overholde og adlyde Faderens guddommelige lov. 

41 Forstå, at jeg sendte dig til verden som en velsignelse for menneskeheden. Bed og vågen, så I kan 

være forberedt på den time, hvor I alle vil være forenet i ånd, i tanke og i jeres gerninger, selv om I fysisk 

er langt fra hinanden. Kun gennem åndeliggørelse vil I være i stand til at bekæmpe og besejre 

materialismens drage, som skridt for skridt rykker frem og fortærer folk og sår smerte og elendighed. 

42 I denne tid siger jeg til jer: Salige er I, som er bestemt til at modtage mig i denne tid og høre mit 

ord. Jeg har udstyret dig, og mit lys har oversvømmet din ånd. Dermed bliver I stærke, og selv om der 

kommer store prøvelser over jer, vil I ikke lade jer slå ud. Når du først er i det åndelige hjem, vil du indse, 

hvor stort det privilegium var, som du har fået, og du vil føle dig lykkelig. 

43 Da I først hørte mit ord, følte I, at det var mig, der talte til jer, og da I tænkte på jeres gerninger, 

tænkte I, at I ikke var rene, at I burde gøre jer selv værdige, og I begyndte et nyt liv, der blev mere 

fuldkomment for hver dag. Men hvor svært er det ikke for dig at holde fast i denne beslutning. I ofrer jer 

ofte selv uden at jeg har bedt jer om det, og I bliver hurtigt trætte. Jeg siger jer, at det behager mig, hvis I 



U 156 

89 

går vejen med tålmodighed. Hvordan vil I kunne fuldføre jer selv på kort tid, når det arbejde, I skal udføre, 

er så stort? 

44 Du elsker mig, og dette er dit fundament. Du viser mig din tro, og selv da fortæller du mig, når du 

er ramt: "Mester, jeg er altid forhindret i at opfylde dine love. Mine elskedes vantro gør mig svag, 

fristelsen nærmer sig mig konstant for at bringe mig ned, og jeg har også selv brudt min beslutning!" Men 

jeg siger jer, at I må arbejde midt i denne konflikt; de forhindringer, I møder, er prøver for jeres tro, og 

gennem dem renser sjælen sig mere og mere. Hav tillid til jer selv, forstå, at I har min Ånd i jer, og at I er 

forberedt til at deltage i denne store kamp. 

45 I er stadig kun lige ved at tage de første skridt, og selv om jeg har kaldt nogle til at være 

kirkeledere og andre til at være "stemmebærere", skal I alle arbejde på jer selv for at lære jeres mission at 

kende og være i stand til at udføre den. Men jeg benægter ikke din fortjeneste: I har givet min sag 

førstepladsen i jeres hjerter, og jeres største ønske er at følge mig. Jeg, jeres Fader, har ledet jer, har ført 

jer og har åbnet mit hjerte, så I kan kende min kærlighed og min barmhjertighed i det. 

46 Min tålmodighed har ingen grænser. Jeg har givet jer tre tidsaldre og utallige reinkarnationer for at 

nå jeres åndelige ophøjelse, og selv i denne tid taler jeg til jer uden at tage hensyn til menneskelig vantro 

og materialisme. I befinder jer i den tredje epoke af åndelige åbenbaringer, og hvis I ved, hvordan I skal 

bruge jeres åndelige gaver, vil I indse jeres ånds kraft og lære, at jeg altid har ønsket at gøre jer til højere 

væsener, som er i stand til at udføre store gerninger. Jeg har sørget for alt, så I vil lade jer styre af min lov 

om kærlighed og overholde den. Ved hver "arbejders" højre hånd er der en skytsengel, og når disse 

væsener kommunikerer med dig, har de afsløret deres ydmyghed og lydighed over for dig. De har fulgt dig 

på din livsvej og har lidt med dig i de hårde prøvelser på vejen. Lyt til dem, for i deres ord fulde af lys vil 

du finde forklaringen på mine åbenbaringer. Efter år 1950 vil I huske eksemplet med disse dydige 

væsener, som ikke vil være langt fra jer, men som fortsat vil inspirere jeres ånd og beskytte 

menneskeheden. 

47 Opdrag jer selv, så I ikke tillægger mit ord ufuldkommenhed. Anerkender dens (åndelige) indhold. 

Hvis den stemmebærer, som jeg bruger, ikke er forberedt, hvis hans ånd ikke opmærksomt modtager mine 

diktater, vil det ord, der kommer fra hans læber, ikke afspejle min fuldkommenhed. Derfor skal du 

gennemskue den virkelige betydning af det, og du vil lære, hvad jeg ønskede at udtrykke. I skal ikke 

tillægge mig ufuldkommenhed; forstå, at jeg er jeres Gud, at jeg er fuldkommen. 

48 Rejs dig med iver og forsvare min sag. Ret med kærlighed og retfærdighed alt det, som I finder 

uden for loven i "arbejdernes" handlinger. 

49 Jeg modtager fra jeres såning det, der indeholder sandhed og renhed, og det, der ikke er kommet til 

modenhed, overlader jeg til jer, så I kan fortsætte med at pleje og rette det. 

50 Men kom til mig, mine børn, jeg tager imod jer. I er som trætte vandrere, der har vandret på 

forskellige veje, og nu, efter store prøvelser og skuffelser, søger I min velsignelse og min hjælp. Du 

velsignede mig, da du kom og takkede mig, fordi du fandt et sted at hvile, og Mesteren siger til dig: Jeg 

fylder jer med nåde, og det er min vilje, at I får ny styrke, at I bliver inspireret med mod; for efter at have 

lyttet med begejstring til min undervisning skal I forberede jer på at stå over for en kamp, der kommer 

over alle mennesker og især over Israels folk. Husk, at du er en del af det folk, hvis opgaver til alle tider 

har været meget store. Blandt jer er profeterne, fortolkerne af mit ord, de kloge mænd. 

51 Du er blevet skabt perfekt. Din ånd er blevet oplyst, så du kan genkende min skabelses herlighed, 

så du ved at studere dens åndelige essens kan forstå, at du er som mig, og da du kender den materielle 

natur, kan du gøre brug af den, for den blev skabt af mig som en ydmyg tjener for mennesket. Hvornår vil 

du være klar til at erkende og kontrollere den? Hvornår vil du være så værdig, at du kan befale en 

naturkraft at bo eller ændre sig til gavn for dine medmennesker? Det er rigtigt, at de adlyder love, der er 

vedtaget med retfærdighed og kærlighed, men I har autoritet, og jeg har fortalt jer, at hvis I åndeliggør jer 

selv, kan I sætte en stopper for sygdomme, for vejrets ubarmhjertighed, for ulykkernes hårdhed og for 

synden i mit navn. Alt dette kan du gøre, hvis du har tro. Der vil komme en tid, hvor enhver ånd vil blive 

rystet og ethvert sind vil vågne; og når det søger kilden, hvorfra lys og fuldkommenhed kommer, vil det 

finde mig. 
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52 Vi nærmer os en tidsalder med fornyelse. I, mine disciple, skal lægge fundamentet for en ny 

verdens fødsel. I skal arbejde som det godes hære, englene, arbejder, som af kærlighed til jer kæmper for 

at opnå menneskehedens åndelige opstigning. 

53 Kærlighed er den stærkeste kraft, som mennesket kan bruge til at forny sig selv. 

54 I den anden æra tvivlede mange på mig; de kunne ikke tro, at den ydmyge mand midt i mængden 

af trængende, syge og syndere var Mesteren, Faderens ord. Og da de så mine goder og mine gerninger af 

kærlighed og tilgivelse, sagde de: "Er han en troldmand eller en profet?" Da den utro kvinde kom til mig, 

ville de prøve mig og sagde til mig: "Døm denne kvinde, som har syndet; hun er fordærvet og fortjener 

ikke at være iblandt os. Udvis hende, for hun er ikke værdig til at høre din lære og til at dele dit brød." Jeg 

sagde til dem: "I kender denne kvindes skyld; I er alle enige om, at hun er syndig. Men den, der er ren og 

fri for al synd, skal kaste den første sten." Jeg rørte dem, der anklagede hende, gennem deres samvittighed, 

og snart indså de, at deres skyld var meget stor, større end denne kvindes skyld. Skamfulde trak de sig 

tilbage, og den, der var blevet anklaget og fordømt af den store skare, bad mig om tilgivelse, da hun 

erkendte sin skam, og hendes anger var så stor, at hun følte sig renset, og kærligheden blev tændt i hendes 

hjerte. Så rejste jeg hende op og sagde til hende: "Jeg tilgiver dig, gå hen og synd ikke mere". 

55 Så når I føler jer plaget af byrden af en skyld og angrer, bør I rense jer selv gennem bøn og gode 

gerninger. Kom til mig, få fred igen og synd ikke igen. Men jeg kan også sige dig dette: Hvorfor dømmer I 

andres overtrædelser uden medfølelse og ser ikke ind i jer selv? Jeg tilgiver jer, før I begår en 

overtrædelse, men hvor få omvendte kvinder har jeg ikke fundet på min vej. Men jeg forkynder jer endnu 

en gang, at synden vil forsvinde. 

56 Jorden vil være ren. Mennesket vil igen lytte til sin samvittigheds stemme. Jeg inviterer dig til at 

bo hos mig, og det er den eneste måde at nå mig på. 

57 Hver gang du våger og beder, vil du være fri for lidelse og fristelse. Brug den tid, jeg giver jer, til 

at gøre gerninger, der beviser jeres tro som disciple. Verden vil nærme sig jer og vil blive forbløffet, når de 

ser jeres fred, og de vil sige: "Hvordan er det muligt, at dette folk nyder indre fred, mens nationerne er 

blevet en brandbombe af had?" Mesteren vil svare dem: "Jeg finder dette folk renset og værdigt, og 

alligevel er jeg kommet ned til alle. Enhver, der søger mig, vil finde mig, og jeg vil være så tæt på ham, at 

han vil føle mig i sit eget hjerte." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 157 
1 Israels folk, I åbenbarer jeres hjerte for mig. Jeg ønsker, at du skal elske mig som din far. Min ånd 

længes efter din kærlighed. Verden har glemt mig, og når den søger mig, gør den det ved hjælp af 

ufuldkomne kulter, og da den ikke har noget bevis på min tilstedeværelse, mister den sin tro og bliver 

vantro. Hvis du fortalte nogen, at jeg i øjeblikket taler til Israels folk, ville de ikke tro det, de ville kræve 

beviser fra mig og ville være som Thomas. Men jeg har sagt til jer: "Salig er den, som tror uden at se." 

2 Det tempel, som jeg har forberedt for mig selv, er i selve menneskets ånd, som jeg altid har lært 

jer. 

3 Studér mine proklamationer og husk, at jeg er kommet til jer endnu en gang, fordi I ikke vidste, 

hvordan I skulle komme til mig. Selv om I havde loven, mit ord og profetierne, forstod I ikke jeres skæbne 

og opfyldte ikke jeres mission. Hvis I havde forstået det korrekt, ville I afvente de begivenheder, der 

angiver denne nye tidsalder. 

4 Jeg er kommet for at give jer min undervisning som i den anden æra. Mange vil ikke genkende 

mig, kun de, der åndeliggør sig selv, vil se denne manifestation tydeligt. I, der hører mig, hav medfølelse 

med menneskeheden, som ikke har opdaget mit spor, og forbered jer på at undervise og blive mestre. Med 

hvilken glæde vil du se dine disciple vokse i deres tro og viden om min lære. 

5 Mange hjerter vil komme til mig. De, der er fyldt med stolthed, vil komme ydmygt. Andre vil 

ankomme styret af deres samvittighed, idet de måler deres gerninger og med stor omvendelse. Jeg venter 

på dem for at forberede dem, så deres ånd bliver som en ren kilde, og mit ord som krystalklart vand, der 

slukker deres tørst. 

6 Elias blev sendt for at forberede dem, der skulle modtage dette lys. Han overraskede 

menneskeheden, der var fanget i dyb søvn og døv for alt åndeligt. Kun få var parate til at modtage 

budskabet. Hvilken lykke var der i disse børn, da de så mit løfte blive opfyldt! Og hvilken kærlighed var 

der i min ånd til alle mennesker! Årene er gået, og mit ord fuld af vitalitet er strømmet ned for at nære 

hjerter. Andre vil vågne op senere, når denne manifestation er forbi. Men de skal ikke klage, for der 

kommer en tid med den største nåde for alle, hvor I vil stræbe efter at kommunikere med mig uden 

kropslige mellemled. 

7 Forskerne vil blive hjemsøgt af mig. Mange mærkelige sygdomme vil opstå, og de vil ikke vide, 

hvordan de skal kurere dem; de vil ikke kunne lindre smerten. Kun de, der rejser sig åndeligt, vil have 

evnen til at helbrede. Der vil være præster, som vil slutte sig til "Israels folk", fordi de er fulde af ønske 

om at åndeliggøre sig selv. Mange, der har været "de første", vil blive "de sidste". Af mange institutioner 

og kirker, der ikke er blevet grundlagt på et fundament af kærlighed, vil der ikke blive efterladt en eneste 

sten på en anden. Jeg er i gang med at rydde markerne, og jeg ønsker ikke, at ukrudtet skal vokse ved 

siden af hveden. 

8 Besøg hjemmene, henvend jer til de syge, hjælp dem, der lider i fængsler og på forsoningssteder, 

trøst alle, gå i mit navn og udøv jeres åndelige gaver. 

9 Tag den åndelige verden som dit forbillede, efterlign den i dens tålmodighed og kærlighed til 

menneskeheden, i dens kamp for jeres alles velbefindende. 

10 Mange, som elskede verden meget højt, men som senere lyttede til mig, erkendte deres fejl og følte 

et voksende ønske om at rense sig selv. De gennemgår en indre kamp, og bagefter spørger de mig: "Herre, 

er det nødvendigt at fornægte "kødet" og verden for at vores ånd kan blive befriet?" Hertil svarer jeg dem: 

"Fortjenesten ligger ikke i at fornægte 'kødet', men i at opnå harmoni mellem ånden og det legeme, der 

tjener som dets dække." Men hvordan kan man opnå denne harmoni, hvis ånden ikke først lader sig lede af 

sin samvittighed? 

11 Tror du, at jeg har brugt dit legeme som fjende af din ånd? "Nej, du skal svare mig. Men sådan har 

de altid opført sig - som fjender. Den ene har altid været i konstant krig med den anden - "kødet", fordi det 

foretrækker verden med dens falske festlige klæder, og ånden, fordi den føler et ønske om at frigøre sig 

selv og nå en højere grad af perfektion. 

12 Kun min lære, som er forklaringen på loven, vil kunne bringe dig til harmoni, til indre forsoning af 

dit væsen. Tro mig: Når du har vundet denne kamp, vil hele vejen blive let for dig. 
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13 Du bør forstå dette på denne måde: "Kødet" er skibet, ånden er rorgængeren. Hvordan kan det 

være rigtigt, at skibet styrer rorgængeren, som det vil? 

14 Det er på grund af denne mangel på harmoni i mennesket, at de store storme er opstået, og i de 

fleste af dem er det ånden, der har været den sejrende. Men når "kødet" endelig er blevet føjeligt gennem 

den overtalelse og tillid, hvormed ånden bevæger sig mod sit store mål, og når det uden oprør accepterer 

den opgave, der tilkommer det, og ikke længere fratager sjælen det, der tilkommer den, så er der opnået 

harmoni mellem de to naturer, der udgør det menneskelige væsen. I vil opnå denne opløftning, når krop og 

sjæl sammen går på den vej til åndelig udvikling, som deres Skabers kærlighed og visdom viser dem ved 

hjælp af deres samvittighed. "Kødet" vil så korsfæste sig selv på offerets og forsagelsens kors på grund af 

sin lydighed, føjelighed og sagtmodighed over for Åndens befalinger, for at give sin ånd den ophøjelse og 

glæde, der ligger i at have nået sin plads i det evige liv. 

15 Viljefrihed er det højeste udtryk, er den mest fuldkomne gave af frihed, der er givet til mennesket 

på livets vej, så at dets udholdenhed i det gode, som er opnået gennem samvittighedens råd og gennem de 

prøvelser, der er gennemgået i kampen, skal få det til at nå frem til Faderens skød. Men viljens frihed er 

blevet erstattet af løssluppenhed, samvittigheden er blevet overhørt, man lytter kun til verdens krav, og 

åndeliggørelse er blevet erstattet af materialisme. 

16 I lyset af så megen forvirring og vildfarelse vil min undervisning virke absurd for folk i denne tid. 

Men jeg siger jer, at det er den rette lære, for at menneskene kan frigøre sig fra den sløvhed, som de er 

faldet i. 

17 Pilgrimme fra Jorden, læg jeres vandrestave og jeres rejsebunke fra jer og hvil jer efter jeres lange 

vandring. Sæt dig her hos mig, spis af mit brød og tal med din mester. Lad din ånd komme til mig i 

fuldkommen fællesskab. 

18 I er de samme mennesker, som på andre tidspunkter fulgte mig i ønsket om deres sjæles 

fuldkommenhed, men nu spørger I mig overrasket: "Hvorfor er du vendt tilbage til os?" Og jeg svarer dig: 

"Der står skrevet, at mine børns ånd skal leve ved sin Herres højre hånd i al evighed. Men for at I kan 

komme til mig, er det nødvendigt at I lærer og opnår fortjeneste i at følge jeres Mester. 

19 Jeg har til alle tider sået min sæd i jer, men hvor få er de, der har elsket mig. Jeg har åbenbaret min 

magt gennem udsendinge, gennem udvalgte fra et stort antal åndelige væsener - siden den retfærdige Abel, 

som var et forbillede for ydmyghed; Josef, Jakobs søn, som var salvet med visdom og hellighed; Johannes 

Døberen, som kun levede for at vidne om mig, uden at bruge noget af verden, der ville have skadet hans 

krop eller sjæl. Og ligesom disse, der var rene i ånden, er der så mange andre, som I kender, og hvis 

arbejde vokser og antager store proportioner med årene. Men så mange beviser og så mange råb, som I har 

ladet dø i en uendelighed, har ikke været nok for jer, fordi I ikke ønskede at genkende min 

guddommelighed i mine udsendinge. 

20 I har bedt om at være meget tæt på jeres Herre og høre hans stemme tale på jeres eget sprog, og det 

er blevet givet jer, så I kan opnå jeres frelse. Men selv om jeg var så tæt på jer og talte til mit folk, fulgte I 

mig ikke og tvang mig til at vende tilbage til jer. 

21 Min lære om den anden æra er skrevet i jeres samvittighedsbog. Jeg lærte jer at elske og modtage 

Marias kærtegn og ømhed. Jeg var glad for at mærke varmen fra moderens skød og også for at nyde den 

næring, som hendes barm gav mig. Jeg kunne være glad sammen med hende og samtidig dele dagens slid 

og hårde arbejde med hende. Jeg modtog kærtegn fra kongestjernens stråler og nød synet af bjergene, 

markerne og havet, og jeg gav mine velsignelser til alt. Jeg velsignede kornmarkerne, vandet og alt det, 

der giver næring til mennesket. 

22 Jeg rakte venskabets hånd ud, glædede mig over de små børns uskyld, de unge mænds ynde og 

ædle indstilling og jomfruernes hjertets renhed. Det fyldte mig med tilfredshed at se mødrenes uselviskhed 

og offervilje og mændenes energi. I treogtredive år levede jeg i verden for at mennesket direkte kunne 

opleve fuldkommenheden og eksemplet af sin Herre, som det kunne betragte på nært hold, for at lære at 

tage mig som sit konstante eksempel. Jeg lærte dig at elske Gud og adlyde hans love. Jeg fortalte jer, 

hvordan I skal elske jeres forældre, jeres brødre og søstre og jeres børn, talte til jer om kærlighed mellem 

ægtefæller, viste jer den anstændige måde at arbejde på, gensidig respekt og hjælpsomhed, opfordrede jer 

til at leve i perfekt fællesskab med Faderen og også i harmoni med naturen. 
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23 Ikke desto mindre blev mange kaldt ind, og kun nogle få blev udvalgt. Tolv var dem, som jeg gav 

min visdom i sin helhed til. Jeg gjorde dem ansvarlige for det andet testamente, for læren, som næsten alle 

var givet i overført betydning, for mine utallige lignelser, og alt dette blev for evigt indprentet i 

menneskers ånd, så hverken tid eller skiftende skæbner kunne slette det. 

24 Jeg gav disse væsener mod, så intet kunne skræmme dem i den kamp, der ventede dem, så de 

kunne trodse de skriftkloge og hæve sig over den menneskelige videnskab. Jeg sagde til mine disciple: 

"Jeg forlader jer som hyrder for mennesker, for den flok, som i dag er spredt, og som skal samles i en 

enkelt hurdle." Jeg sagde også til dem: "Byg templet"; men da jeg sagde dette til dem, mente jeg ikke 

templer bygget af sten, jeg talte til dem om Ånden, som er det rette "sted" til at bygge en bolig til jeres 

Herre. Mennesket kan ikke engang forestille sig Mit tempel, for det er dannet af universet med alle dets 

skabninger, og i det er det sande alter, offeret og lyset. 

25 Mine disciples hjerte var forberedt, karret var rent indvendigt og udvendigt og fyldt med godhed, 

tro og håb. Så de tog af sted for at bringe de gode nyheder til menneskeheden. Da de talte til deres 

medmennesker efter min afrejse, sagde de til dem: "I kan alle modtage Herren; i hans ord er Mesterens 

blod og legeme indeholdt." 

26 Således talte de, og jeg guidede dem trin for trin. De vidste, hvordan de skulle undervise og 

bekræfte alle deres ord med handling. Uanset hvor de befandt sig, var de i templet - hvad enten de var i 

ørkenen, i hjemlandet eller i de forskellige lande, som deres fod kom ind i. Deres mund var som en kilde 

med krystalklart og forfriskende vand, der rensede folkeslagene. 

27 Ligesom Jesus bar de hverken krone, scepter eller purpurfarvet kappe; de var ydmyge. Jeg sagde til 

dem: "Vær ydmyge, vær de sidste, uanset hvor I kommer hen. Giv jeres medmennesker alt det, I har 

modtaget fra mig, og skjul intet, og sørg for, at min sæd formerer sig og når ud til alle hjerter." 

28 Mine disciple har altid respekteret menneskelivet, de har aldrig turdet tage min plads som dommer. 

De vidste, at de skulle overlade en sag, hvad enten den var retfærdig eller uretfærdig, til Mig, for kun Jeg 

kunne løse den korrekt. De spurgte ikke folk, hvorfor de syndede, og de havde medfølelse og 

barmhjertighed over for alle. 

29 Nu i den tredje æra, hvor mit folk nærmer sig slutningen af min manifestation, forbereder jeg nye 

disciple. Alt er foregået efter min vilje. Jeg er i øjeblikket ved at bygge det uforgængelige tempel i mine 

børns ånd. 

30 Du må ikke præsentere mig med flere symboler og ikke længere repræsentere mig i fysisk form. 

Kun lytte til og følge mine inspirationer. Det vil være nok til at opnå din spiritualisering. 

31 I denne tid har I hørt min stemme på samme måde, som jeg fik jer til at høre den i den første tid, da 

jeg fik menneskenes ånd til at skælve. 

32 Nu giver jeg jer ikke længere min undervisning gennem Jesus, mit inkarnerede Ord. Jeg har talt til 

jer gennem menneskelige væsener, for nu er I mere udviklede og kan forstå mig og viderebringe mit ord. 

33 Slutningen af denne manifestation er allerede nær, for derefter at tage den op igen i en højere form 

gennem begyndelsen af dialogen fra ånd til ånd med jeres Skaber, som bruges af de højere åndelige 

væsener, der bor sammen med mig. 

34 Frygt ikke for den dag, hvor jeg går bort, for jeg vil aldrig være langt fra dig. Efter min himmelfart 

i den anden æra viste jeg mig for mine disciple, begrænset i Jesu skikkelse, for at give dem trøst. I dag ved 

du ikke, hvor mange dage du ikke vil føle mig, men ved slutningen af dem vil du se mig igen, og du vil 

føle, at jeg inspirerer dig, og at nye ord strømmer ind i dit sind. Jeg beder jer blot om at forene jer, en 

enkelt "krop" og en enkelt vilje, så I på denne måde kan være værdige til at nå målet. De tolv stammer af 

det udvalgte folk vil være til stede på denne dag (afskedsdagen), de tolv apostle vil også ledsage jer, så I 

kan føle jer opmuntret af deres eksempel. For ligesom dem efterlader jeg jer som får blandt sultne ulve. 

Men jeg vil være med jer i jeres forfølgelse, i fængslet, i hvert øjeblik, hvor I har brug for mig. 

35 Jeg vil beskytte min sæd. 

36 I må stadig gøre en stor indsats, så når jeg ser, at kærlighed, renhed og enkelhed hersker blandt mit 

folk, kan jeg forlade jer som menneskehedens mestre. Hvis de beder dig om undervisning, så giv dem den; 

hvis de lukker munden på dig, så vær tavs i ydmyghed. Så altid på jeres måder, som jeg har lært jer. 

37 Elsk dine medmennesker, så du kan skabe grundlaget for fred og harmoni mellem dem. 
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38 Mennesker, hvornår vil I bære frugt? Der er gået meget tid, siden jeg underviste jer, og apostlene, 

som folket har så meget brug for til deres åndelige opvågnen, er stadig ikke kommet frem. 

39 I har kun kort tid tilbage til at høre mig, og det er nødvendigt, at I lærer mine lektioner, så det 

bliver lettere for jer at vidne om dem. 

40 Husk: Når mit ord til jer er ophørt, afhænger det af jeres eksempel og jeres gerninger, om mange af 

de hjerter, som ikke var så heldige at høre mig ved denne manifestation, vil vågne op til tro og vende sig 

til mine gerninger. 

41 Som et eksempel på disse ord giver jeg jer Saulus' omvendelse, som senere blev kaldt Paulus, og 

som helt helligede sin krop og sin ånd til at tjene sin Herre. 

42 Paulus var ikke en af de tolv apostle, han spiste ikke ved mit bord, og han fulgte mig heller ikke på 

vejene for at høre min lære. Han troede ikke på mig, og han så heller ikke med venlige øjne på dem, der 

fulgte mig. I hans hjerte eksisterede tanken om at ødelægge det frø, som jeg havde betroet mine disciple, 

og som lige var begyndt at sprede sig. Men Paulus vidste ikke, at han var en af mine. Han vidste, at 

Messias skulle komme, og han troede på det. Men han kunne ikke forestille sig, at den ydmyge Jesus 

skulle være den lovede frelser. Hans hjerte var fuld af verdens stolthed, og derfor havde han ikke følt 

Herrens nærvær. 

43 Saul havde rejst sig mod sin frelser. Han forfulgte mine disciple og de mennesker, som henvendte 

sig til dem for at høre mit budskab fra apostlenes læber. Og jeg overraskede ham, da han var ved at 

forfølge Mine. Jeg rørte ham på det mest følsomme sted i hans hjerte, og straks genkendte han mig, fordi 

hans ånd ventede på mig. Det var derfor, han hørte min stemme. 

44 Det var min vilje, at denne vidt kendte mand skulle omvendes på denne måde, så verden kunne 

bevidne alle hans overraskende gerninger, som skulle tjene som en ansporing til tro og forståelse. 

45 Hvorfor gennemgå i detaljer dette menneskes liv, som fra da af helligede sit liv til at elske sin 

næste, inspireret af kærligheden til sin Mester og hans guddommelige lære? 

46 Paulus var en af de største apostle i mit ord, og hans vidnesbyrd var altid gennemsyret af 

kærlighed, oprigtighed, sandhed og lys. Hans tidligere materialisme blev til en meget høj åndelighed, hans 

hårdhed blev til uendelig mildhed; og således blev forfølgeren af mine apostle den mest nidkære såer af 

mit ord, den utrættelige omrejsende prædikant, der bragte det guddommelige budskab fra sin Herre, som 

han levede for, og som han helligede sit liv til, til forskellige nationer, provinser og landsbyer. 

47 Her har I, kære folk, et smukt eksempel på omvendelse og et bevis på, at mennesker, selv om de 

endnu ikke har hørt mig, kan blive store apostle for mig. 

48 I dag siger jeg til jer: Hvor er mit folk? Hvor er de, der er kloge i prøvelser, modige i kampe og 

faste i kampe? De er spredt ud over hele verden. Men jeg vil få dem til at drage af sted med min stemme 

og forene dem åndeligt, så de kan gå foran alle folkeslag. Men jeg siger jer, at den i dag vil blive dannet af 

mænd af alle racer, som vil forstå karakteren af den alliance, som jeg forventer af alle mennesker. 

49 Dette folk skal være modigt og vildt, men det skal ikke have broderskabsvåben eller krigsvogne, 

og det skal heller ikke synge sange om ødelæggelse. Dens banner skal være fred, dens sværd sandhed og 

dens skjold kærlighed. 

50 Ingen vil være i stand til at finde ud af, hvor dette folk befinder sig: det er overalt. Dens fjender vil 

forsøge at ødelægge den, men det vil de ikke kunne, for ingen steder vil de finde den jordisk forenet, fordi 

dens enhed, dens orden og dens harmoni vil være åndelig. 

51 Mens en Moses engang befriede dem, førte dem ad udtørrede og ensomme stier og fik dem til at 

marchere gennem de fjendtlige skarer, der omgav dem, indtil han havde bragt dem til det forjættede lands 

porte, vil en Elias, som er usynlig, men alligevel håndgribelig og nærværende, i dag kalde folket til kamp 

og vise dem lysfyldte stier for at føre dem med faste og sikre skridt til tærsklerne til det hjem, som jeg 

holder klar til jeres ånd. 

52 Den åndelige lov, der tjener som vejledning og leder, er den samme som den, jeg har stemplet i 

sten, og som blev åbenbaret for jer på Sinaibjerget. Det åndelige brød, der bærer det, er det samme som 

det, der er indeholdt i det ord, der er givet til jer gennem Jesus. Det lys, der giver den håb og mod til aldrig 

mere at afvige fra sandhedens vej, vil være den inspiration, der kommer ned fra uendeligheden på dette 

tidspunkt for at afsløre den menneskelige ånd alt det, som den ikke kendte til. 
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53 Enhver, der viser fremskridt i de evner, jeg har givet ham, samt i åndelige gaver, som også er en 

utrættelig sandhedssøger, eller som elsker åndeliggørelse - sandelig, siger jeg jer, han vil være en af dette 

folks soldater og vil høre sin Herres kald, når han kalder ham til kamp, og ligeledes når han kalder ham til 

fred. 

54 Synes du, at dette billede kun er en smuk drøm? 

55 Da Moses henvendte sig til Israel i Egypten og fortalte dem om det forjættede lands velsignelser, 

tvivlede folket, fordi de var blevet vant til at være lænket til trældommens åg og til slaveriets lidelser, så 

det virkede umuligt for dem, at der kunne være et land med frihed og velvære for dem. Ikke desto mindre 

begav dette folk sig af sted og kom tættere og tættere på det land, som i begyndelsen kun var en smuk 

drøm for dem, indtil de endelig nåede frem til frugten af deres udholdenhed og trofasthed. 

56 Forestil dig mig ikke med krone og scepter; nej, se mig hellere ydmyg og enkel. 

57 Jeg ønsker, at I skal indtage essensen af mit ord, som er næring for enhver sjæl. I den finder du 

livets brød, den åndelige glædes vin, frugten af sand kærlighed. 

58 Det er nødvendigt, at I lærer at tale med mig og høre mig, mens I spiser med mig ved dette bord af 

kærlighed og åndeliggørelse. For denne manifestation, som I nu oplever, er kun midlertidig, og det er 

vigtigt, at I lærer at tale med mig åndeligt, så I ikke føler jer forladt, alene eller forældreløse, når I ikke 

længere hører min stemme i denne form. 

59 Opfrisk jer selv i denne tid, når I har min forkyndelse. Men skub aldrig den dag ud af jeres 

bevidsthed, som er fastsat efter min vilje, hvor I skal modtage mit ord for sidste gang. 

60 Jeg siger dig dette: Fordi for dem, der er blevet for vant til min forkyndelse, er den dag, hvor de 

ikke længere kan høre mig, "døden", og de vil så blive udsat for fristelsen til at få en forkyndelse gennem 

ulovlige midler, som i nogen grad vil fylde tomheden i deres hjerte. Men der vil ikke være mit lys. 

61 I må allerede nu forstå, at hvis denne forkyndelse ikke havde et fast mål, ville I aldrig kunne tage 

et skridt fremad, for I ville ikke have nogen interesse i at studere mit ord eller gøre en indsats for åndelig 

dialog. Hvorfor gøre det, når du kan høre dette ord dag efter dag og modtage denne trøst, hver gang du 

beder om det? Men når undervisningen er afsluttet og budskabet overleveret, vil alt være anderledes. Så 

hvis I ønsker at føle jer tæt på mig, må I reflektere over alt det, som jeres hukommelse har bevaret, og hvis 

I ønsker at føle jer stærke, må I dedikere jer til en ægte åndelig pligtopfyldelse, hvor I bliver spredere af 

fred, lys, helbredende balsam og kærlig handling. 

62 For jeres skyld vil den tid, hvor I hører mig gennem det menneskelige intellektorgan, kun være 

kort, for I er så barnlige og skrøbelige, at I begynder at vænne jer til min tilstedeværelse i denne form efter 

kun kort tid efter at have hørt mig. Du føler ikke længere den følelse, der greb dig de første dage, og du 

oplever mindre og mindre den glæde, den lyksalighed, når du lytter til mig - en lykkefølelse, der endda 

berøvede dig søvn mange nætter ved tanken om, at du ville høre mig, og i ønsket om, at den dag og det 

øjeblik skulle komme igen, hvor du ville høre den stemme, som til tider syntes dig umulig. 

63 "Er det virkelig sandt", har I spurgt jer selv i jeres hjerter, "at jeg kan høre min Herres stemme? Er 

jeg værdig til at være vidne til min Skabers manifestation gennem dette vidunderlige ord? O Mester, 

hvilken stor glæde du har givet vores ånd ved at få os til at høre din faderlige stemme, dit ord som mester, 

dit guddommelige ord!" Du blev ikke træt af at høre på mig, og du ville ikke gå glip af et eneste ord og 

adlyde alle mine anvisninger. Men tiden gik, og det blev en vane for jer at høre mig, og da I ikke længere 

søgte at uddybe jer selv, begyndte I at blive trætte af mit ord, som I fandt ensformigt - "altid det samme, 

altid det samme" - uden at indse, at det var jer, der ikke længere kom forberedt som i de første dage, hvor I 

kom fromme og fyldt med ærefrygt, undren, tro, kærlighed og ydmyghed. 

64 Jeg kan fortælle jer, at der ikke har været et eneste hjerte, hvor Mit ord og Mine manifestationer 

ikke er blevet almindelige efter at have hørt Mig i nogen tid, og derfor siger Jeg jer endnu en gang, at I på 

grund af jeres menneskelige umodenhed og svaghed ikke er i stand til at forblive standhaftige i 

åndeliggørelsen i lang tid, og det er bedre, at Jeg begrænser tiden for Mine manifestationer for jeres skyld. 

For hvis jeg ikke gjorde det, ville I alle i sidste ende ikke føle nogen respekt for det, der har været en nåde, 

som jeres Mester i opfyldelse af et løfte fra den anden æra nu har givet jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 158 
1 Min Ånds guddommelige lys skal være iblandt jer. 

2 Velkommen, elskede disciple, I, der som lydige får løber frem som lydige får ved den gode hyrdes 

kald. Hvis nogen skulle vove at bryde ud af cirklen efter at have været i forhindringen, vil jeg overlade det 

til de andre at lede efter den fortabte. For det er ikke min vilje, at et eneste af mine får skal gå tabt. 

3 Jeg våger over alle og giver Min fred til jeres hjerte og lys til jeres sind, så I kan følge den gode 

vej. Men hvis I forlader den og glemmer Ham, som gav alt for at frelse jer, og som I levede sammen med, 

og i hvis varme I fandt trøst, så siger jeg jer sandelig, at Min hjælpende kærlighed vil følge jer overalt, og 

Min stemme vil uophørligt kalde jer gennem jeres samvittighed. Du kan ikke gå på afveje. Jeg har gjort 

det klart for jer, hvilken lov I skal følge. I kan ikke narre jer selv, for I har en samvittighed, som vurderer 

hver enkelt af jeres handlinger korrekt, som fortæller jer, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt. Du 

skal vide, at hvis du ikke lytter til dens råd, vil dine handlinger anklage dig. Jeg siger endnu en gang til jer: 

Kend jer selv, så I kan kende jeres medmennesker. 

4 Forbered jer, så I kan blive stærke, for mine nye apostle skal ikke være svage, og de skal ikke falde 

sammen på vejen efter nogle få skridt. De skal have tilstrækkelig styrke til at bevise, at de kan indgyde 

tillid til folk og lede dem gennem deres eksempel, deres ord og deres tankegang. 

5 I har alle evner til at være sande vejledere for hjerter og sjæle i fremtiden, og selv de kropsløse 

væsener, der lever i en forstyrret sjælstilstand, vil I være i stand til at befri dem fra deres mørke ved at føre 

dem til lyset. 

6 Denne opgave er vanskelig, men jeg gør den forståelig for jer gennem hver enkelt stemmebærer. 

7 Hvis nogen afviger fra stien på grund af manglende forståelse af mit værk, vil jeg kalde ham på ny 

for at få ham til at indse, at den, der har indgået en pagt med Gud, ikke må gå tilbage på sin udviklingsvej. 

Jeg taler til din ånd, for hvilken alt var indhyllet i mørke, før den genkendte mig. Men da Faderen gav sig 

selv til kende på sin vej, overbeviste han sig selv om den guddommelige ånds omsorg og kærlighed, som 

begrænsede sig selv i tre tidsperioder, i tre forskellige, men fuldkomne åbenbaringsfaser, for at gøre sig 

selv forståelig for menneskets ånd. 

8 Nogle ønsker at søge sandheden på andre måder. Til dem siger jeg: Hvis I har en god grund til at 

søge, så gør det, men søg ordentligt. Andre føler, at de er i Faderens familie, uden hvis tilstedeværelse de 

ikke længere kunne leve. 

9 Ingen vil kunne beskytte dig, som jeg kan, ingen vil kunne rejse dig op igen med så meget 

kærlighed, når du er faldet på stien. Jeg er den eneste, der vil oplyse din livsvej. Kom til mig, I elskede, 

som jeg kommer til jer, med indre ophøjethed, kærlighed og oprigtighed. Lad alle dine handlinger være 

gennemsyret af spiritualitet, så vil du opleve overvældende lyksalighed. 

10 Der vil være år med prøvelser, men midt i dem skal du opfylde din mission. Denne mission vil 

være at hjælpe jeres lidende medmennesker, mens I glemmer jer selv. 

11 Bliv ikke fornærmet, hvis din nation bliver bedømt af andre som andenrangs. Vis, at I alle er lige i 

min kærligheds øjne og under min lov. Lad jeres ånd afspejle sig ufortrødent i jeres værker, og lad 

undervisning og oplysning springe ud af jeres sind i forhold til menneskers fejltagelser i deres forskellige 

ideologier. 

12 Jeg ønsker, at I skal tænke over alt det, jeg har sagt til jer, så I kan huske denne instruktion og 

derigennem blive stærke på jeres vej. 

13 Jeg viser jer ikke nogen anden vej i denne tid, og jeg kan sige til jer, som i Salomons tempel på 

anden tid: "Jeg er ikke kommet for at ophæve loven, men for at opfylde den." Jeg så nemlig, at lovens 

lærere ikke forstod det, og derfor fortolkede de mit ord dårligt. 

14 Jeg, Ordet, blev menneske i Jesus for at lære menneskene en doktrin om kærlighed og 

retfærdighed, som kom fra Loven, som Faderen gav til menneskeheden i tidligere tider. Og den 

åndeliggørelseslære, som jeg åbenbarer for jer i denne tid, er for at vise jer, hvordan I skal overholde Kristi 

lære, så ånden kan bestige videnens og den åndelige sandheds tinder. 

15 Menneskeheden er åndeligt opdelt i religioner, sekter, doktriner og ideologier. Men jeg vil bevise 

kraften i mit ord ved at forene dem, selv om jeg allerede har fortalt jer, at verden vil blive renset og sjæle 
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vil skælve som skovene ved orkanens vindstød, før dette sker. Vågn op, for selv om du er ukendt og 

ubemærket, besidder du det lys, hvormed du kan befri dem, der vandrer i mørket som blinde, fra mørket 

og vise dem en lys horisont og en bedre fremtid. 

16 Vær ikke længere beundrere af traditioner og fantasifulde ritualer. Praktiser mit ord med et rent 

sind, for jeg har fortalt jer, at det vil være det åndelige bånd, der forener folk og racer, fordi mit ord om 

kærlighed er universel lov. 

17 Af kærlighed til jer og for at I kan forstå, i hvilken grad jeg gør jer værdige for mig, giver jeg mig 

selv til kende gennem jeres intellekt. Men den tid vil komme, hvor denne form for manifestation ikke 

længere vil være nødvendig, og så vil kraften i din indre opløftning bringe din ånd tæt på Faderen, så du 

vil høre hans "guddommelige koncert", som først vil sige til dig: "Elsk hinanden". 

18 I dag siger jeg til jer: "Kom til mig, og I vil finde fred." Jeg har skabt disse samlingssteder her, så 

de kan være som træer, der giver jer skygge, og hvor I kan høre mit ord. I den anden æra har I hørt mig i 

dalene, ved flodernes bredder og på bjergenes højder. I naturens tempel blev du inspireret og havde 

fællesskab med mig. I dag skal I også besøge disse steder, og der, langt fra den verden, der synder og 

fornægter mig, vil I føle den rene atmosfære gennemsyret af vitalitet, hvor alt taler om mig. Når din ånd så 

er fri og enlig, vil den forene sig med Faderen i fuldkommen fællesskab. 

19 Mange sjæle søger mig i forskellige religioner, sekter og filosofier, og de har bedt mig om lys for 

at finde den sande, den korteste vej. Men de ved ikke, at jeg manifesterer mig selv i denne nation, i denne 

form, som I kender. Jeg fører jer alle til lyset, fordi min kærlighed kender ingen racer eller nationer. I, der 

hører mig - arbejd på jer selv, forvandl jer selv, så I kan blive mine redskaber i arbejdet for kærlighed, fred 

og åndens opadgående udvikling. 

20 Fra dig skal det profetiske ord udgå, det ord, der helbreder og trøster. Ønsker du at tjene 

menneskeheden? De grundlæggende love, som jeg har givet jer, er kærlighed til den, der har skabt jer, og 

kærlighed til hinanden. Alle dyder har deres oprindelse i kærligheden til Gud og til næsten. 

21 I kom alle ud af mig med lige store talenter. Jeg har ikke foretrukket nogle frem for andre. Hver 

ånd har evnerne og gaverne til at opnå sin egen ophøjelse. 

22 Vær stærk, accepter jeres forsoning og samarbejd i arbejdet i den tredje æra, så I kan opleve 

etableringen af mit rige i menneskets ånd. Stig op, så I kan leve i højere verdener end denne, hvor der ikke 

er nogen lidelser, indtil I har fuldendt jer selv og kommer til mig. Selv om denne jordiske verden stadig 

giver så mange tilfredsstillelser og rummer skønhed og nåde - så tænk på det åndelige liv, der venter dig, 

og nærm dig det allerede i dag. Jeg vil give jer mulighed for at se det vidunderlige liv fuld af fred, 

kærlighed og harmoni fra denne jordiske dal gennem ansigter. 

23 Jeg siger jer igen, at i mig vil hele menneskeheden blive frelst. Det blod, der blev udgydt på 

Golgata, er liv for enhver ånd. Men det er ikke selve blodet, da det faldt ned i jordens støv, men den 

guddommelige kærlighed, som symboliseres i det. Hver gang jeg taler til jer om mit Blod, ved I nu, hvad 

det er, og hvad det betyder. 

24 Mange mennesker har udgydt deres blod i Herrens tjeneste og af kærlighed til deres brødre, men 

det har ikke været udtryk for guddommelig kærlighed, men kun åndelig, menneskelig kærlighed. 

25 Jesu blod er imidlertid indbegrebet af guddommelig kærlighed, for der er ingen fejl i Ham 

overhovedet. Der var aldrig nogen synd hos Mesteren, og han gav jer sit blod til sidste dråbe for at få jer til 

at forstå, at Gud er alt for sine skabninger, at han giver sig selv til dem helt og holdent, uden forbehold, 

fordi han elsker dem uendeligt meget. 

26 Når jordens støv absorberede den væske, der var liv i Mesterens legeme, var det for at I skulle 

forstå, at min lære gennem den guddommelige vanding med dens kærlighed, visdom og retfærdighed 

skulle gøre menneskenes liv frugtbart. 

27 Verden - vantro og skeptisk over for Mesterens ord og eksempler - bekæmper min undervisning og 

siger, at selv om Jesus udgød sit blod for at frelse menneskene fra synden, er verden ikke blevet frelst, at 

den synder mere og mere hver dag, selv om den er mere udviklet. 

28 Hvor er kraften i dette frelsesblod, spørger folk, mens de, der burde vise de virkelige 

grundlæggende ideer i min lære, ikke er i stand til at besvare spørgsmålene fra dem, der hungrer efter lys 

og tørster efter viden om sandheden, på tilfredsstillende vis. 
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29 Jeg siger jer, at i denne tid har spørgsmålene fra dem, der ikke ved det, mere dybde og større 

indhold end svarene og forklaringerne fra dem, der hævder at kende sandheden. Men jeg er kommet for at 

tale til jer på ny, og her er mit ord til dem, der tror på, at det Blod virkelig har bevirket frelsen af syndere 

for guddommelig retfærdighed - alle dem, der var fortabte og dømt til streng tugt. Jeg siger til jer: Hvis 

Faderen, som kender alle ting, havde troet, at menneskene ikke efterhånden ville bruge og forstå al den 

lære, som Jesus gav dem i sine ord og gerninger, ville han aldrig have sendt ham, for Skaberen har aldrig 

gjort noget unødvendigt, intet, som ikke skulle bære frugt. Men når han sendte ham til at blive født, vokse, 

lide og dø blandt mennesker, var det fordi han vidste, at dette strålende og frugtbare liv, som Mesteren 

havde levet, gennem sine gerninger ville tegne en uudslettelig vej, et uforgængeligt spor, så at alle hans 

børn kunne finde den vej, der skulle føre dem til sand kærlighed og, ved at følge hans lære, til det hjem, 

hvor deres Skaber venter dem. 

30 Han vidste også, at dette blod, som vidner om renhed, om uendelig kærlighed, og som blev udgydt 

til sidste dråbe, ville lære menneskene at opfylde den opgave med troen på deres Skaber, som vil løfte dem 

op til det forjættede land, hvor de vil kunne tilbyde Mig opfyldelsen af deres opgave og derefter sige: 

"Herre, alt er fuldbragt. " 

31 Nu kan jeg fortælle jer, at den time, hvor mit blod blev udgydt på korset, ikke var den time, der 

indikerede timen for menneskets frelse. Mit Blod forblev til stede her i verden, levende, frisk og 

markerede med det blodige spor af Min lidelse vejen til jeres forsoning, som vil gøre det muligt for jer at 

opnå det hjem, som jeres Fader har lovet jer. 

32 Jeg har sagt til jer: Jeg er livets kilde, kom og rens jer for jeres pletter, så I kan gå frie og hele til 

jeres Fader og Skaber. 

33 Min kilde består af kærlighed, er uudtømmelig og grænseløs. Det er det, som mit blod, der blev 

udgydt dengang, ønsker at fortælle jer. Det beseglede mit ord, det bekræftede min lære. 

34 Selv i ørkenen, hvor jeg betroede mit folk min lov til mit folk, gav jeg dem et symbol: mannaen. 

35 I denne tid har I en anden manna; den er ikke den samme som den, der gav folk fysisk næring. I 

har også mit blod, selv om det ikke er det blod, der flød fra Jesu sår. 

36 Jeg er i ånden, og I hører mig i øjeblikket som et åndeligt væsen. I nærer jer selv med mit ord, som 

er det evige livs brød, og I renser jer ved at praktisere min lære. Forstå nu, at for at opnå din frelse må du 

også bidrage med din del, som er kærlighed og hjælpsomhed over for dine medmennesker. 

37 Jeg har givet jer Mit Blod; tag imod det på den rette måde. Hvis det blot var nok til at opnå frelse, 

at jeg gav jer den - sandelig, siger jeg jer - så ville ingen synde, så ville jorden ikke længere være 

nødvendig for syndernes forsoning, for så ville alle mennesker allerede bo i himmeriges rige. 

38 Jeg ønsker, at I skal gøre jer værdige til at komme til Herren ved jeres egne fortjenester, for som 

bevidste væsener fortjener I den uendelige nåde, den ubeskrivelige lykke at være kommet til Faderens 

skød, fordi I har elsket ham, og fordi I også har elsket hans skabninger, som er jeres brødre og søstre. 

39 På mine fortjenester fundet dine. De vil vise dig vejen, føre dig til åndens højeste højde, der hvor 

lyset, freden og det sande liv findes. 

40 Her er Mesteren, der giver lys til jeres sind med sine guddommelige lærdomme, for I befinder jer i 

Lysets Tid. 

41 I skynder jer at følge mit kald og adlyder min lov, fordi I har fundet ud af, at I kan stå frem for 

jeres Herre ved at praktisere den. Det er den universelle kærlighedslov, som menneskeheden vil kende og 

leve. Det vil ændre verdens ansigt ved at forvandle de ustabile mennesker til mennesker med en høj moral. 

42 Jeg gør selv brug af syndere og bruger deres vilje til fornyelse til at give verden et eksempel. Bliv 

ikke overrasket over, at jeg giver mig selv til kende gennem synderen, for jeg ser ikke på hans synd, men 

på hans længsel efter frelse. 

43 Når I tænker på, at jeg er selv i de mindste væsener i naturen, hvordan skulle jeg så fornægte jer og 

adskille mig fra jer, bare fordi I har ufuldkommenheder i jer selv, eftersom det netop er der, I har mest 

brug for mig? 

44 Jeg er livet og er i alt, og derfor kan intet dø. Tænk dybt, så du ikke forbliver bundet til 

udtryksformen. Stille dine sanser og opdag mig i ordets kerne. 
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45 Jeg ønsker, at I allerede nu, mens I stadig er inkarneret, skal genkende åndens evner, så I vil vide, 

hvordan I skal elske mig, og så jeres tilbedelse af Gud vil være mig værdig. På denne måde vil du føle mig 

i dig og uden for dig. 

46 Der findes mange lærdomme, religioner og sekter. Alle stræber efter at søge mig, men jeg siger jer: 

Den vej, ad hvilken alle kan finde mig, er den vej, ad hvilken få søger mig: kærlighedens vej, som betyder 

sandhed, hjælpsomhed og opstigning. 

47 Jeg bruger mindre og mindre allegorier og lignelser, for det er på tide, at I forstår mig på grundlag 

af dette enkle og klare ord. Det er endnu ikke troens lys, der oplyser din vej, selv om det skulle være det. 

Det er oplysningen fra mine åbenbaringer og mysterier, der får dig til at skelne godt fra ondt. Men troens 

lys vil stadig tændes i dig og få dig til at se klart og tydeligt. Husk, at jeg har sagt, at du skal redde mange 

af dine medmennesker. Frygt ikke fremtiden, fremtiden er mig, og i den vil du også finde mig. 

48 Hvem bedre end I kan forstå og lindre jeres medmenneskers lidelser, eftersom disse lidelser er de 

samme lidelser, som I bragte foran mig, og som I nu er ved at rense jer selv fra? Jeg vil lade dig være 

forberedt som en trøst for de trængte hjerter. 

49 Tænk på, hvordan jeg har hjulpet dig til at forstå og udføre den vanskelige mission, som du har 

modtaget fra evigheden fra din Fader. 

50 Vær ikke bange, for hvis I tror på mig og stoler på mig, skal I holde ud. Husk den mand, der kom 

til mig i anden tid og sagde til mig: "Herre, jeg tror på dig, og jeg beder dig om at give min far, som er 

døende, helbredet tilbage. Jeg ved, at hvis du siger det, vil han blive rask, hvis du siger det." Da Mesteren 

så så så megen tro hos denne mand, sagde han til ham: "Gå, og når du kommer hjem til dit hus, vil din far 

møde dig i god behold." Og sådan skete det. 

51 Således skal jeres tro være efter min vilje; men når I oplever miraklet, skal I vende jer igen til 

Faderen for at takke ham. 

52 I kender hverken fred eller sand kærlighed, men jeg ønsker, at I skal kende min fred og bære min 

kærlighed i jeres hjerter. 

53 Alle I, som ønsker et bedre liv, alle I, som lever plaget af den forvirring, der hersker i verden, foren 

jer i bøn, så I lidt efter lidt kan få min fred til jorden. Prøv at omsætte min lære i praksis, så mit ord kan få 

jer til at føle, hvordan kærligheden begynder at komme ind i hjerterne på ny. Gør jer klar til mit riges 

komme iblandt jer, vær budbringere og forløbere for min fred. 

54 Ondskaben, som er summen af alle menneskelige synder, laster og uvidenhed, har hersket over 

menneskene i lang tid. Men det er min vilje, at de nu selv skal ødelægge denne magt. Jeg vil hjælpe dem 

og give dem mit sværd, så de kan besejre det onde med det. Denne magt vil falde fuldstændig til jorden, 

dens indflydelse vil blive afvist af alle hjerter; deres stemmer vil ikke blive hørt, og deres hvisken vil ikke 

længere blive adlydt. Sjælen vil bryde fri og stå over synden, kroppen vil endelig bøje sig og holde 

lidenskaberne i skak. 

55 Erfaring, overbevisning, viden og balance, som frugter af menneskets åndelige udvikling, vil blive 

den frugtbare jord, som mit frø vil falde på. 

56 Jeg vil herske, men det vil være i jeres hjerter. Du vil få befalet fred i nationerne, og jeg vil 

inspirere dig fra uendelighed. Forskellene mellem racerne vil gradvist forsvinde. Vanskeligheder, der 

hidtil har været anset for uovervindelige, vil i sidste ende blive overvundet af fornuften. Retfærdighed og 

god dømmekraft vil komme til udtryk i menneskenes gerninger, og alle mennesker vil leve opmærksomt, 

så verdensfreden ikke forstyrres. 

57 Bitterheden og smerten vil efterlade et uudsletteligt minde i sjælene, og denne smerte, dette minde 

vil være som et spøgelse, som folk vil frygte, ligesom de har frygtet døden indtil i dag. 

58 Men menneskeheden ønsker flere prøvelser, og de vil komme. Mange hjerter vil komme ud af 

disse besøg og mange sjæle vil blive rene og mange sjæle vil blive frie. Den idékrig, som I endnu ikke har 

udstået, må bryde ud og sprede sig, så de sovende vågner op, og de stagnerende forlader deres velkørte 

spor og går videre på vejen til reparation. Mit navn og mit ord vil blive brugt som våben, og med dem vil 

mennesker skade sig selv. Men jeg siger jer, at det vil hverken være mit navn eller mit ord, der vil skade 

eller "dræbe", men det vil være de hensigter, som folk bruger dem med. 
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59 Endelig vil I alle blive overvundet af min undervisning, af min kærlighed, for fra mit ord vil det lys 

strømme ud, som verden har brug for for at tro, kende og blive frelst. 

60 Arbejd på jer selv, for ansvaret for dem, der har modtaget mit ord i denne tid, er meget stort. 

61 Mænd og kvinder føler, at deres slumrende åndelige evner vågner, de hører stemmer fra det 

hinsides, har åndelige visioner og profetiske drømme, skælver under indflydelse af ukendte kræfter, føler, 

at deres tidligere tunge sind bliver klarere og er i stand til at forstå dybe lektioner. De ordløse soler sig i 

inspirationens lys, de besatte frigør sig fra deres byrde og opdager, at de har den gave at kommunikere 

med den åndelige verden. Herrens stemme høres af de mest forberedte, andre udfører mirakler med de 

syge, som de gør raske igen på grund af guddommelig barmhjertighed. 

62 I lyset af alle disse mirakler var der jubel blandt alle disse skarer, som troede, at de var blevet 

forladt af min hjælpende kærlighed, og pludselig opdagede de, at deres ånd var fuld af gaver. For længe 

siden blev det meddelt jer gennem en profets mund, at denne tid ville komme. 

63 Den tid er kommet, som Joel har bebudet for jer. Men jeg må gøre jer opmærksom på, at de 

åndelige gaver, som I nu har set komme ud af jeres væsen, ikke først er blevet givet jer nu. De har 

gennemgået transformation sammen med jer siden begyndelsen af jeres ånds eksistens, og nu, i denne tid, 

har jeg sendt jer til Jorden for at høste frugterne af jeres udvikling. 

64 Elias' ånd kom for at indvie denne æra ved at berøre menneskets sindets organ med den lysstråle, 

der er i ham - en dør, hvorigennem mit lys senere ville strømme som et ord, der gav mennesker detaljeret 

instruktion og efterlod mit ord som et testamente og en vej ind i en ny æra. 

65 Elias var den første, der lod sig høre gennem det menneskelige mundstykke for at forkynde jer min 

åndelige tilstedeværelse blandt jer, og han vil også forblive jeres åndelige hyrde efter min forkyndelses 

afslutning. Elias må fortsætte med at vejlede dig, for du er ikke i stand til at forstå alt det, jeg lærer dig, på 

egen hånd. 

66 Elias vil genoprette den sande betydning af den undervisning, som jeg har givet jer siden de første 

tider. Han vil oplyse dig om den sande fortolkning af mine åbenbaringer. Han vil berøre ethvert sind og 

hjerte for at vække det til lyset fra dette nye daggry. Han vil også rense jer for alle pletter og fejl, som I har 

tilføjet de åndelige gaver, der er manifesteret gennem jer. Thi I skal ikke tro, at I har handlet fuldkomment, 

og at alt eders Arbejde har været sandt. 

67 Jeg har angivet år 1950 som afslutningen på denne form for manifestation gennem det 

menneskelige intellekt. Men det vil ikke betyde enden på udviklingen af de forskellige gaver, som du har, 

tværtimod vil din ånd derefter, i lyset af fraværet af mit ord, søge mit lys, mit nærvær og min inspiration, 

den vil gøre en indsats for at opnå dem, og på denne måde vil den forfine sig mere og mere hver dag. 

68 Vidner om mig gennem jeres evner, idet I bruger dem til at praktisere dyd, til åndelig udvikling og 

til at skabe fred for jeres medmennesker. Pas på, for et øjebliks svaghed, et uovervejet skridt, en prøvelse, 

der får dig til at snuble, kan føre dig på afveje fra den rette vej, fra sandhedens smalle sti, og få dig til at 

forvilde dig ind på stier med kun tilsyneladende lys, der fører dig længere og længere væk fra opfyldelsen 

af din pligt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 159 
1 I store skare, jeres ånd er fuld af glæde, fordi I har fået den nåde at se den nye tidsalders 

begyndelse, som profeterne og Herren jeres Gud har bebudet jer. Vær opmærksom på alt, hvad der sker i 

verden, for jeg afslører mig ikke kun for dig. 

2 Jeg har ramt folk i deres materialisme, så de kan blive bevidste om den tid, de lever i, og erkende 

mange af de begivenheder som guddommelige tegn, som de havde betragtet med ligegyldige øjne, fordi de 

tilskrev dem andre årsager. 

3 I tidligere tider var der epoker, hvor Guds folk var i stand til åndeligt at fortolke alt, hvad der skete 

omkring dem, fordi de var de mennesker, der levede i min lov, som elskede mig og levede et enkelt og 

dydigt liv. Hans hjertes strenge var stadig følsomme, ligesom hans ånd var det. Disse mennesker levede i 

konstant åndeligt fællesskab med deres Herre. De hørte deres skabers menneskeliggjorte stemme og kunne 

modtage budskaber fra den åndelige verden, fra de væsener, de kaldte engle. Og i nattens stilhed, i sit 

hjertes fred og gennem drømmenes gave modtog det budskaber, instruktioner og profetier, som det troede 

på og adlød. 

4 Gud var ikke kun på deres læber, han boede også i deres hjerter. Loven var ikke bare noget, der var 

skrevet til dem, men den blev levet af folket. Det var naturligt, at deres tilværelse var fuld af mirakler, som 

I ikke længere oplever i dag. 

5 Det er de eksempler på undervisning, der er værd at tage som forbillede, som de mennesker skrev 

ned med deres liv, og som skal være vejen og frøet for de generationer, der er kommet efter dem. 

6 Forstå: Hvis disse mennesker på grund af deres enkelhed og (indre) ophøjethed følte det åndelige 

omkring dem, er det naturligt, at materialismen og manglen på tro hos denne tids mennesker nu har fjernet 

dem fra disse manifestationer. Men jeg siger jer, at det nu er nok af det elendige, golde og elendige liv, 

som denne menneskehed lever; at jeg derfor har opsøgt jer, idet jeg slår på hjerterne hos dem, der sover, 

giver de blinde, der ikke kan se sandheden, synet tilbage og rører ved menneskers skjulte tråde for at gøre 

dem modtagelige for mit nærvær. 

7 Tror du, at denne videnskabelige og materialistiske verden næsten aldrig føler nogen tilbøjelighed 

til at blive åndeliggjort? Jeg siger jer, at der ikke er noget vanskeligt ved det, for min magt er ubegrænset. 

Indre ophøjelse, tro, lys og godhed er en mere tvingende nødvendighed for sjælen, end spise, drikke og 

sove er for kroppen. 

8 Selv om åndens gaver, evner og kvaliteter har ligget i dvale i lang tid, vil de vågne op på mit kald 

og få åndeliggørelsen til at vende tilbage til menneskene med alle dens undere og åbenbaringer, som vil 

være større end tidligere tiders, for nu er I bedre i stand til at forstå dem. 

9 Jeg må fortælle folk i denne tid og i de kommende tider, at de ikke skal forvente at se de samme 

tegn eller manifestationer, som folk i den første æra så, for I må forstå, at I nu lever i en ny tidsalder, at I 

har vandret og udviklet jer nok til at forstå, forstå og føle på en helt anden måde. Derfor skal du ikke bede 

om ydre tegn, som kun imponerer dine sanser, for at basere din tro på dem. Jeg har uendelige tegn, 

åbenbaringer og mirakler i vente til jer, som I vil se mere med jeres åndelige blik end med jeres materielle 

legems blik. 

10 Undersøg og udforsk, hvad historien fortæller jer, men forstå, at i dag er en anden tid, at I lever i 

en anden tidsalder, og at ligesom jeres ånd har udviklet sig mere end dengang, er den form, som jeg giver 

jer min lære i dag, ikke den samme, selv om dens betydning er den samme og evigt gyldig. 

11 På denne dag, hvor I har ventet på jeres Mester med en bøn, kommer jeg virkelig ned til jeres 

hjerter. Tag imod mig der, folk, for jeg tager imod jer i min Faderlige Ånd. 

12 Jeg finder fred i din sjæl og harmoni i dine følelser. Denne fred spreder sig i dit væsen, og denne 

indre forberedelse inviterer min Ånd til at komme ned i sin guddommelige udstråling. Hav alle dine evner 

klar, så du kan forstå min undervisning fuldt ud. 

13 Jeg taler i dette øjeblik ikke til jer om de fysiske sanser, men om åndens sanser, som længe har 

været i det, men som I ikke har forstået, for I accepterer kun de ydre former og afviser den åndelige 

essens. 
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14 I nærmer jer det uforgængelige liv, og jeg siger til jer: I er stadig umodne, for jeres kødets 

tilbøjeligheder er endnu ikke i harmoni med jeres ånd. Men jeg har givet dig styrke og mod, så du kan 

overvinde dine instinkter gennem meditation og bøn. 

15 Mit ord, der er blevet overført gennem stemmebæreren, er blevet stadig klarere, mere dybtgående 

og fuldkommen, hvilket har fået forhærdede hjerter til at blive ydmyge og ædle. 

16 Hvem har ikke oplevet sin "Golgatha", og hvem har ikke lidt i livet? - Ingen, for I bærer alle et 

kors i jeres efterfølgelse af Kristus. Jeg ser jer leve hengivent og lydigt uden at gøre oprør mod 

naturlovene eller naturkræfterne, og da jeg så, at I ikke brød disse love, sagde jeg til jer: I er Faderen og 

Mesteren værdig, og I har nu forstået, at det ikke er ofringen af det jordiske legeme, som I skal hylde 

Skaberen med, for I har forstået den rette måde at forherlige ham med Ånden på, så I ikke længere er 

hedninge. 

17 Du lever på jorden og skal bruge naturens elementer for at kunne leve. Men da de alle er underlagt 

en lov, bør du kun gøre brug af dem inden for rammerne af denne lov. Derved giver du din ånd det, der er 

dens eget, og din krop det, der svarer til den. Jeg nægter jer intet, for intet er i modstrid med mine 

guddommelige råd; men brug alt med måde. 

18 Hvis I kender Faderens lov, har I intet at frygte, for I vil vide, hvordan I skal bruge det, der er jeres 

inden for min lov. 

19 Udfør det, som mit ord pålægger jer at gøre, for jeg vil gøre jer til et folk med fred og fremskridt, 

for I er det folk, jeg søger. Du er Israel, i hvem Levi er, som jeg har renset til at tjene mig i denne tid. 

20 I den første æra salvede Faderen Levi, så at der fra ham skulle komme tjenere til at tilbede Gud, og 

de skulle blive formidlere af min inspiration og min lov. Derfor kan I se, at jeg selv blandt de nyankomne 

søger mine tjenere - dem, der må rejse til andre nationer for at opfylde min mission. Det vil ske efter 1950, 

for mit arbejde vil blive anerkendt i hele verden. 

21 I dag er I stadig nysgerrige studerende, fordi I er klar over, at I endnu ikke kan betragte jer selv 

som mestre, og derfor skynder I jer at høre ordet fra ham, der ved alting. 

22 Forbered jeres ånd, jeres hjerte og jeres sind, så vil I i sidste ende blive mestre og nyde jeres 

disciple. 

23 Jeg modtager din bøn, hvori du beder mig om at give dig min nåde til at forstå mit ord. 

24 Se, jeg taler ikke altid til jer i lignelser, men jeg gør det klart og tydeligt, så I kan forstå det. 

25 Nærer og styrker din ånd i min undervisning, så den kan udvikle sig. 

26 Mesterens undervisning begynder altid på den samme måde, fordi den indeholder den samme 

kærlighed. Den begynder med kærlighed og slutter med barmhjertighed, to ord, som hele min 

undervisning er indeholdt i. Det er disse høje følelser, der giver ånden styrke til at nå frem til lysets og 

sandhedens regioner. 

27 Anerkend den måde, hvorpå jeg gradvist bringer jer til at forstå og opfylde min vilje - ikke som en 

befaling, for jeg, som uendelig visdom, ved, at fra jer selv vil vil viljen til at adlyde min lov blive født, når 

jeg inspirerer og vækker jer til kærlighed. Min kærlighed oplyser dig og gør dig fri. Min omsorgsfulde 

kærlighed viser dig kun den vej til perfektion, som du bør gå. Den vej, som jeg så ofte taler til jer om, er 

den vej, der fører ud over den fysiske død; for I skal altid være forberedt på det øjeblik, hvor overgangen 

sker. Fortæller din intuition eller din ånd dig ikke, at der er noget, der overlever den jordiske krop, og at 

dette noget er ånden? Jeg har altid undervist jer på denne måde og forberedt jer på at passere denne 

korsvej, så at jeres ånd ikke bliver overrasket eller forstyrret over for uendeligheden, når den går fra det 

flygtige liv i verden til det åndelige hjem, hvor det evige liv er, når den går over fra det flygtige liv i 

verden til det åndelige hjem, hvor det evige liv er. 

28 Din opgave er kun at opfylde din skæbne her; så lover jeg dig en lykkelig tilværelse i det åndelige 

liv for den gode opfyldelse af dine opgaver og pligter. Når dette sker, vil I ikke længere blive plettet i 

denne verdens ondskab. Din ånd vil ikke længere blive formørket af det jordiske legemes nederdrægtige 

lidenskaber. 

29 Sandelig, siger jeg jer: For at du kan opnå fuldstændig renhed, skal din sjæl stadig rense sig selv i 

høj grad, både i denne verden og i den åndelige verden. 
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30 Så ofte som det er nødvendigt for jer, bliver I nødt til at vende tilbage til denne planet, og jo oftere 

I undlader at udnytte de muligheder, som jeres Fader giver jer, jo mere vil I forsinke jeres endelige 

indtræden i det sande liv og forlænge jeres ophold i tåre-dalen. 

31 Enhver sjæl må vise fremskridtene og frugterne af sin udvikling i løbet af hver jordisk eksistens 

ved at tage et fast skridt fremad hver gang. 

32 Vær opmærksom på, at det eneste gode, der gavner ens egen velfærd, er det, der gøres af ægte 

kærlighed og barmhjertighed over for andre, og det uselvisk. 

33 Når en sjæl bliver lydig og hengiven over for Herrens vilje, gør den det, fordi den stoler på ham. 

Det modsætter sig ikke at forlade et jordisk legeme og vende tilbage til det hinsides, fordi det ikke frygter 

dommen over det, og det modsætter sig heller ikke at vende tilbage til jorden, hvor farer og fristelser 

venter det, fordi det ved, at det vil komme renere ud af denne rensende smeltedigel. 

34 Den, der overvinder de fristelser, som kommer til ham udefra og indefra, vil af andre blive kaldt en 

oplyst og udvalgt af Herren. Desuden vil han have et åndevæsen eller en lysengel ved sin side, som vil 

våge over ham, og sammen vil de arbejde, indtil min vilje er fuldbyrdet. 

35 Derfor skal I ikke være bekymrede, hvis jeres øjne ikke ser opfyldelsen af disse profetier i dette 

liv. Jeg vil give din ånd ikke blot mulighed for at se, men også for at høste den frugt, som den har sået i 

tidligere tider, hvad enten det er for kort eller lang tid siden. 

36 Kontroversens tid er nært forestående, hvor mennesker vil vise deres intelligens og veltalenhed, 

hvilket vil føre dem til pral og forfængelighed. Igen vil mit ord om den anden æra blive sat til diskussion, 

og de forskellige fortolkninger af det vil også blive debatteret. Sandelig, siger jeg jer, ud af denne 

hvirvelvind vil lyset bryde frem, mange slør vil blive revet over, og hykleriet vil blive nedbrudt af 

sandheden. 

37 Det er Mit guddommelige ønske, at folk når frem til en forening af deres ideer og åndelige former 

for tilbedelse, for Jeg har noget i vente til dem, når dette sker. 

38 Studér min lære, gør den til din egen og lev den, så du ikke har noget at frygte fra de kloge i 

verden, videnskabsmænd og skriftkloge. 

39 Bed om, at uendelig visdom må strømme ud af din mund. 

40 Folk, er I bange for at komme i mit nærvær og finde mig som dommer? Sandelig, siger jeg jer, jeg 

er fuldkommen som dommer, og derfor skal I ikke frygte for uretfærdighed fra min side. 

41 Det er nok at minde om den utro kvinde, som hendes dommere allerede havde dømt. Hun forblev 

uberørt på grund af Kristi ord, den samme, som taler til dig i dette øjeblik. 

42 Jeg kan ikke afsige en dom over dig, der er tungere end vægten af dine overtrædelser. Derfor siger 

jeg jer, at I ikke har noget at frygte fra mig, men kun fra jer selv. 

43 Jeg alene kender alvoren, størrelsen og betydningen af jeres overtrædelser. Folk er altid imponeret 

af det ydre, for de er ikke i stand til at se ind i deres naboers hjerter. På den anden side ser jeg ind i 

hjerterne og kan fortælle jer, at der er kommet mennesker til mig, som har anklaget sig selv for alvorlige 

overtrædelser, og som var fulde af anger, fordi de havde fornærmet mig, men jeg har fundet dem rene. 

Derimod er der andre, der er kommet og har fortalt mig, at de aldrig har gjort nogen ondt, men jeg vidste, 

at de løj. Thi selv om deres hænder ikke har besudlet sig med deres næstes blod, er blodet fra deres ofre, 

hvis liv de havde befalet at tage, strømmet ned over deres sjæle. De er dem, der kaster stenen og skjuler 

deres hånd. Når jeg har sagt ordene "kujon", "falsk" eller "forræder" i min proklamation, har hele deres 

væsen skælvet, og ofte har de fjernet sig fra min lektion, fordi de følte, at der hvilede et blik på dem, der 

dirigerede det. 

44 Fordi menneskelig retfærdighed er ufuldkommen, er jeres fængsler fulde af ofre, og 

henrettelsesstederne er plettet med uskyldiges blod. Ah, hvor mange forbrydere ser jeg ikke, der nyder 

frihed og respekt i verden, og hvor mange fordærvede har I ikke rejst monumenter til ære for deres minde! 

45 Hvis I kunne se disse væsener, når de så lever i den åndelige verden, og lyset stiger op i deres 

sjæle! I stedet for meningsløse og ubrugelige hyldester ville I sende dem en bøn for at trøste dem i deres 

tunge omvendelse. 
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46 Jeg kommer for at oprette et fredens rige blandt mennesker, og selv om det kun vil få nogle til at 

smile, vil jeg fortsætte, indtil jeg har bevist jer kærlighedens og retfærdighedens magt, som I ikke kender, 

fordi I ikke har gjort meget brug af dem. 

47 Jeg vil ikke bygge dette rige på murbrokker eller lig, men på frugtbare marker, der er blevet 

frugtbare af erfaring og gødet af smerte. På den skal min sæd blomstre, der skal du se min retfærdighed 

stråle frem. 

48 Menneskene i denne tid har til opgave at forny og rense deres jordiske kroppe, så de kan efterlade 

en god arv til dem, der kommer efter dem; for hvad angår de sjæle, der skal komme til inkarnation i disse 

tider, har jeg allerede forberedt og udvalgt dem. 

49 Forstå jeres skæbne, folkens. Forstå dette ord, så du kan kende din opgave. Jeg ønsker ikke, at I 

skal påtage jer at gøre mere, end der virkelig er jeres opgave, og heller ikke at gøre mindre end det, jeg har 

betroet jer, for så vil jeres arbejde ikke være varigt. 

50 Nogle af jer siger til mig i jeres hjerte: "Mester, hvorfor giver du os nogle gange skylden for 

menneskehedens fred i dit ord?" Men jeg siger jer, at det ikke er jer, der vil redde menneskeheden på dette 

tidspunkt, for det er et overmenneskeligt arbejde. Men ikke desto mindre er I begyndelsen af en ny 

livsform, begyndelsen af en åndeligt indstillet menneskehed, og denne begyndelse skal på alle måder 

bidrage til at frelse og befrielse af folk og nationer. 

51 Jeg må endnu en gang sige jer, at det trosfællesskab, som I danner omkring mine manifestationer, 

ikke er et fællesskab, som Faderen i sin kærlighed sætter over de andre fællesskaber på jorden. Herren har 

kun rettet sit blik mod den, fordi han har dannet den af sjæle, som altid har været i verden, når en ny 

guddommelig åbenbaring er kommet ned. De er åndelige børn af det folk Israel, profeternes, 

budbringernes, seernes og patriarkernes folk. 

52 Hvem bedre end de kunne modtage mig på dette tidspunkt, forstå den nye form af min åbenbaring 

og være vidne til opfyldelsen af mine løfter? 

53 Jeg fortæller jer dette, fordi kun jeg kan afsløre det for jer. For der står skrevet, at kun Lammet kan 

åbne bogen med de syv segl. Jeg fortæller jer dette, så I kan forstå det ansvar, I igen påtager jer over for de 

andre folkeslag i verden, for hvem I skal være som et spejl, der afspejler min lov. 

54 For dette folk her eksisterede der kun én Gud, og de ved, at Kristus var "Ordet", gennem hvilket 

Faderen talte til menneskeheden. Hverken Moses eller Abraham, hverken Salomon eller Elias - ingen af 

profeterne blev af dem betragtet som guddomme. På den anden side, hvor mange af Herrens budbringere 

er ikke blevet guddommeliggjort i andre nationer og har dermed glemt eller ikke anerkendt den sande 

Gud! 

55 Når jeg taler om mit "folk Israel", om "Herrens folk", mener jeg dem, der bragte en åndelig 

mission med sig til jorden - dem, der gjorde min lov kendt, som bekendtgjorde mig, som var mig trofaste; 

dem, der forkyndte den levende Guds eksistens, som udbredte kærlighedens sæd, og som var i stand til at 

genkende Faderens nærvær og ord i Sønnen. Det er dem, der udgør Guds folk, det er Israel, det stærke, det 

trofaste og det kloge Israel. Dette er min legion af soldater, som er trofaste mod loven og sandheden. 

56 De, som forfulgte mine profeter, som sønderrev mine budbringere, de, som vendte den sande Gud 

ryggen for at bøje sig for afguderne, de, som fornægtede mig, hånede mig og krævede mit blod og mit liv, 

de hørte ikke til det udvalgte folk, selv om de kaldte sig israelitter på grund af deres race, de hørte ikke til 

profeternes folk, til de oplyste og til de trofaste soldater. For "Israel" er et åndeligt navn, som ulovligt blev 

brugt til at fremhæve en race. 

57 I skal også vide, at enhver, der har lyst til at tilhøre mit folk, kan opnå det med sin kærlighed, 

barmhjertighed, iver og lovlydighed. 

58 Mit folk har ikke nogen bestemte lande eller byer i verden, mit folk er ikke en race, men det er 

repræsenteret i alle racer og blandt alle mennesker. Denne skare af mennesker her, som hører mit ord og 

modtager de nye åbenbaringer, er kun en del af mit folk. En anden del er spredt ud over jorden, og en 

anden, den største del, lever i den åndelige verden. 

59 Det er mit folk, som kender mig og elsker mig, som adlyder mig og følger mig. 



U 159 

105 

60 Et hundrede og fireogfyrre tusinde udvalgte går foran folket som ledere. Nogle er i kødet og andre 

i ånden. De følges af store legioner, både af åndelige væsener og mennesker, som søger at nå lyset for med 

rette at kunne kalde sig "børn af Israels folk". 

61 Dette folks børn gav altid beviser på, at de havde magt over naturens kræfter. Deres vandring 

gennem verden efterlod et spor af store mirakler, som forbløffede den tids mennesker. Israel bør fortsat 

demonstrere denne kraft over for verden, for den vidner om åndens overlegenhed over materien. 

62 Hvis nogle af dine medmennesker viser dig deres hemmelige videnskabers kraft, så frygt ikke og 

bliv ikke forbavset, for jeg har lært dig større undere. I bør heller ikke dømme nogen dårligt, for hver 

enkelt befolkningsgruppe har søgt sandheden om det åndelige liv i overensstemmelse med deres evner og 

tro. 

63 Jeg taler til jer om alting, så I lærer alting, og intet overrasker jer. Jeg giver dig min instruktion i 

detaljer, så du ikke falder ind i områder af viden, som du kalder okkult, i hemmelighedskræmmeri eller i 

dumme og ubrugelige overvejelser. 

64 Spiritualisering er klarhed, er enkelhed, er at vende sig til kærlighed og er kampen for at nå sjælens 

fuldkommenhed. 

65 Når dette folk bryder frem og spreder sig blandt menneskeheden og underviser med ord og 

gerninger, vil det blive bekæmpet af kirker, sekter og videnskaber. Nogle vil angribe en del, andre vil 

bekæmpe visse idéer. Da vil Guds folk allerede være stærkt, og tro og kundskab vil være en moden frugt i 

deres hjerter. 

66 Hvem af dette folks børn skal være blandt dem, der bærer denne sæd til jordens grænser? I ved det 

ikke, men jeg åbenbarer så meget for jer, at I er begyndelsen på såningen i denne tid. 

67 Disciplen Johannes talte mange ting til jer. Hans inspirationer er lys på din vej, er svar på dine 

spørgsmål og er genstand for dine studier. I sin åbenbaring så han den åndelige kamp i denne tid, hvis 

broderskabskrige kun er en svag afspejling af den store kamp, der udkæmpes i det åndelige rum og 

(åndeligt) i denne verden. 

68 Mennesket er blindt for sandheden om, hvad der foregår, og det har brug for denne åbenbaring for 

at se årsagen til den kamp og det kaos, der hersker i verden. Han har også brug for åndeliggørelse for at 

have våben til sit forsvar midt i kampen. 

69 Salige er de, som tror på mit ord og forbereder sig, for de skal blive frelst. Men ve dem, der lytter 

ligegyldigt til mine formaninger, for de vil blive grebet af hvirvelvinden i fuldstændig hjælpeløshed! 

70 Himmel og jord ville hellere gå bort, end at mit ord ikke skulle gå i opfyldelse. Ser I, for mange 

århundreder siden blev denne tid annonceret for jer, og den kom til at ske, fordi jeg havde forudsagt den. 

71 I må bede, mange mennesker, for bønnen vil bane vejen for dem, der senere går ud og sår. Vid, at i 

det øjeblik du taler med mig, kommer mit lys ned fra uendeligheden som en nådens dug på dem, som du 

beder for. 

72 Forstå jeres mission, så I hver især kan blive et værdigt barn af Israel, Guds folk. 

73 Jeg forbereder jer til at efterligne de apostle, som fulgte mig i den anden æra, og som med deres 

eksempel viste vejen til ydmyghed, lydighed og ydmyghed. I vil være bærere af denne gode nyhed, og ved 

hvert eneste skridt vil I høre jeres samvittigheds stemme, som vil fortælle jer, om I efterlader et godt 

eksempel på jeres vej med jeres gerninger. Jeg har vist jer de store frømarker, som min guddommelige sæd 

skal falde på. Min kærlige kærlighed er allerede i gang med at forberede alt og gøre det klar. 

74 Jeg har udgydt min Ånds lys over enhver ånd og over alt kød, så I alle kan mærke mig og se mig, 

så hele verden kan vidne om min sandhed. 

75 Mennesket er vågnet op, har trænet sig selv og udviklet sit sind, men det har ladet åndens gaver, 

som er afgørende for dets fuldkommenhed, ligge i dvale. 

76 Mennesket er gået glip af vejen, for de krige, som det har forårsaget, er frugter af dets dårlige 

videnskab, som det ikke ønskede at rense i lyset af sin samvittighed. Når det menneskelige sind udvikler 

sig i samklang med sanserne, der er oplyst af det guddommelige lys, vil du se mennesker opdage og udføre 

mirakler ved hjælp af deres videnskab, hvis de er inspireret af kærlighed til deres næste. 

77 Kun min stemme kan vejlede jer midt i den begrebsforvirring, hvor ingen længere ved, hvad 

sandhed er, og hvor ingen kan skelne mellem godt og ondt eller lys og mørke. 
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78 Til jer, som lytter til mig, siger jeg: Jeres arv i denne tid er den samme som i tidligere tider, nemlig 

at bringe mit budskabs lys ud til folkene. 

79 Ikke alene har mit ord trænet jer, men de prøvelser, I konstant har stået over for, har været en del af 

min guddommelige lektion. Nogle gange har I været i stand til at forstå og bruge prøvelserne, andre gange 

har I været følelsesløse og døve over for Mesterens stemme. 

80 En person, der forlader jer for at leve i det åndelige hjem; noget, der bliver taget fra jer på jorden; 

en sygdom, der holder jer fast i sengen og renser jer gennem smerten - det er alle prøvelser, der klogt 

kommer ind i jeres liv for at hjælpe jer med at opfylde jeres skæbne, som er at elske hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 160 
1 Livets frugt, den søde og sunde frugt for ånden, er det, jeg giver jer i mit ord. Spis og føl, at I er 

samlet omkring Herrens bord. O profeter i den tredje æra! Forbered jer, så I kan se det, som kun er givet til 

de markerede at se. Mens mange af dem, der udgør denne skare, ikke føler Mit nærvær i deres hjerter og 

sind, kan I vidne om jeres visioner, et vidnesbyrd fuld af lys og sandhed, både i indhold og form. Sandelig, 

siger jeg jer, hver gang en af jer forbereder sig indvendigt, træder ånden ind i det åndelige livs lys, hvor 

den mætter og inspirerer sig selv for derefter at kunne forklare sin vision til dem, der venter på dens 

vidnesbyrd. 

2 Når dette folk åndeliggør sig selv og lærer at føle Mit nærvær, vil det ikke længere have brug for 

seeren til at give det bevis på, at Min manifestation har været sandhed. Så vil jeg kunne sige til jer: "Salige 

er de, som troede uden at se. 

3 Seeren har et stort og alvorligt ansvar, for ofte afhænger troen af hans ord af mange svage hjerter, 

som søger beviser for at tro. 

4 Den, der lytter, må udvikle en stor intuition for at kunne erkende, om det, han ser i ånden, er 

frugten af en god forberedelse eller ej; om det, han har set, skal vidnes til sine brødre og søstre, eller om 

han skal holde det hemmeligt. Men hvor få af dem, der har modtaget denne gave, har været i stand til at 

fremme den med den kærlighed, iver og åndelighed, som den kræver! 

5 Seerens gave er en af de vanskeligste, og derfor siger jeg til jer, at seerens blik aldrig kan trænge 

ind i den åndelige region uden at være blevet åndeliggjort. 

6 Spiritualisering betyder opløftelse af følelserne, renhed i livet, tro, næstekærlighed, 

barmhjertighed, ydmyghed over for Gud og dyb respekt for de modtagne gaver. Hvis du kan opnå nogen 

af disse dyder, begynder du med dit åndelige blik at trænge ind i kærlighedens og fuldkommenhedens 

hjem. På samme måde kan man allerede på jorden, når man opnår åndeliggørelse, sige, at man bor i det 

åndelige hjem, selv om det kun er i de øjeblikke, hvor man beder. Samtidig vil I modtage det lys, der vil 

afsløre jer de begivenheder, der ligger i fremtiden, for for den højtflyvende ånd er det, der kommer, ikke 

længere et mysterium. 

7 Ja, mine disciple, det er kun i menneskelivet, at mennesket ikke ved, hvad der vil ske i fremtiden, 

hvad der vil ske i morgen. Han kender ikke sin skæbne, han kender ikke den vej, han skal gå, og han ved 

ikke, hvad hans endeligt vil være. 

8 Mennesket kunne ikke tåle at vide alle de prøvelser, som det skal gennemgå i sin tilværelse. Derfor 

har jeg i Min barmhjertige kærlighed til ham lagt dette slør af mystik mellem hans nutid og fremtid og har 

således forhindret hans intellekt i at gå på afveje ved at betragte eller vide alt det, han stadig skal opleve og 

lide igennem. 

9 Ånden derimod, et væsen, der er udstyret med kraft og skabt til evigheden, har i sig selv evnen til 

at kende sin fremtid, evnen til at erkende sin skæbne og styrken til at forstå og (også) acceptere alle de 

prøvelser, der venter den, fordi den ved, at den ved, at den ved slutningen af vejen, når den er blevet 

tilbagelagt i lovens lydighed, vil nå frem til det forjættede land, åndens paradis, som er den tilstand af 

ophøjelse, renhed og fuldkommenhed, som den endelig vil have opnået. 

10 Tag mig som et eksempel for din åndeliggørelse, for det er derfor, jeg blev menneske på det 

tidspunkt. Hvert eneste af mine værker var en varig lære for menneskeheden. Men hvis mine gerninger var 

en vejledning for menneskeheden, må I også tage dem som et eksempel for jer selv, så I kan udvikle jer 

mere og mere og udfolde åndens og de menneskelige evner og komme stadig tættere på det eksempel, som 

jeg gav jer med mit liv, mine gerninger og mine ord. 

11 Husk, at jeg som menneske altid har vidst, hvad Min skæbne var i denne verden, at jeg kendte 

fremtiden og vidnede om den fra barnsben. Gennem Jesus talte Jeg til Mine disciple om alt det, der ville 

ske i de sidste dage af Mit ophold på jorden, om hvordan Min lidelse og offerdød ville være. Jeg 

åbenbarede menneskeheden dens åndelige fremtid, forudsagde dens kampe og prøvelser og proklamerede 

på forhånd, hvad der ville ske i nationerne fra den tid og indtil den tid, jeg kaldte min nye åbenbaring, som 

I kalder "det andet komme". 
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12 Foråndeliggørelsen af Jesu legeme gjorde det muligt for ham at kende sin skæbne, fordi min Ånd 

åbenbarede den for ham, og netop denne åndeliggørelse gav ham styrken til at acceptere Faderens vilje 

med absolut kærlighed og ydmyghed. 

13 I kan ikke nå op på jeres Mesteres niveau af spiritualitet for at vide, hvad jeres skæbne bringer jer, 

hvad fremtiden bringer jer; men gennem jeres indre ophøjelse vil jeg lade jer fornemme, at en begivenhed 

er nært forestående. 

14 Denne forudanelse, denne åndelige vision af fremtiden, denne viden om din skæbne, vil du kun 

opnå i det omfang, dit væsen, der består af krop og ånd, gradvist udvikler sig højere på åndeliggørelsens 

vej, som, for at gentage det, er tro, oprigtighed, kærlighed til livet, kærlighed til og vilje til at hjælpe din 

næste, ydmyghed og kærlighed til din Herre. 

15 For at hjælpe jer med at rense jeres væsen sender jeg jer mine tanker, som I modtager gennem 

mine stemmebæreres intellekt, når de er blevet til ord, og som viser jer en vej til lyset. Jeg velsigner den, 

der tror på denne sandhed, ligesom jeg også velsigner den, der tvivler, for I er alle mine disciple, mine højt 

elskede børn. 

16 Min undervisning gennem denne forkyndelse vil efterlade en vej af åndeliggørelse blandt 

mennesker, som vil minde mine disciple om, at jeg har været sammen med dem på en ny måde for at 

opfylde mit løfte. 

17 Dette er den nye dag, som lærkerne har hilst på med deres trilleri for at forkynde menneskeheden 

den tredje tids tilstedeværelse. 

18 Min nye åbenbaring var blevet annonceret for at falde sammen med tiden for kampen mellem 

åndens opadgående stræben og materialiseringen af kropsskallen, tiden for krigen mellem sandheden og 

løgnen, kampen mellem det gode og det onde, mellem lys og skygge. 

19 Tænk på de af dine medmennesker, der kalder sig magtfulde. De ønsker at triumfere med drab, de 

ønsker at bygge deres nye imperium på ruiner, ruiner og lig. 

20 Til jer siger jeg, at det er tid til at så lysets og fredens frø på de marker, som I har gjort frugtbare 

med jeres kærlighed. 

21 Jeg søger menneskets hjerte for at frelse det fra dets trængsler og for at redde det fra dets 

forvirring. For jeg vil sejre ved at give jer evigt liv, så I til sidst kan herske over de levende. 

22 Mine åndelige hærskarer er midt i kampen for deres brødre og søstre på jorden, og sandelig siger 

jeg jer, at de ikke vil vende tilbage besejret, men tværtimod vil de synge triumferende sange ved deres 

ankomst. 

23 Jeg kommer for at forløse jer gennem tankernes kraft, uden at mit ord behøver at blive et nyt 

menneske for at bo iblandt jer. Hvad er der mærkeligt ved, at min Ånd giver sig til kende for dig gennem 

tanker? Hvad er der mærkeligt ved hyrden, der leder efter sit fortabte får? 

24 Sandelig, siger jeg jer, jeg elskede jer allerede før I fandtes, og da jeg kendte jeres skæbne, havde 

jeg allerede tænkt på jeres frelse. Derfor var det Min vilje at leve som et menneske sammen med 

mennesker, for med Min kærlighed ville Jeg vise jer vejen til lyset, som en dag ville føre jer til at leve i 

evigheden, i Min Faders hus. 

25 Jeg åbenbarede min guddommelige kraft på jorden gennem Jesus: Jeg oprejste Lazarus, Jeg 

omvendte Magdalene, Jeg gav de fysisk og åndeligt blinde synet tilbage, Jeg indgød tro og håb i hjerterne, 

Jeg åbnede en ny vej for sjæle, der var fastlåst i stagnation; og endelig vandede Jeg jorden med Mit Blod 

og gav jer Mit Legeme som bevis på, at Jeg har været blandt jer af kærlighed for at give Mig selv helt og 

holdent til dem, som Jeg elsker meget højt. 

26 I dag som dengang giver jeg mig selv til menneskeheden i Ånden for at frelse jer ved at gøre jer 

nyttige, for den sæd, jeg har givet jer til at så, er den nyttige sæd, som vil få jer til ikke længere at være 

åndeligt ufrugtbare og parasitter af livet. 

27 Tøver du stadig med at gå på arbejde? Ja, mine børn, men hvad der for jer er år og århundreder, er 

for mig kun øjeblikke. Jeg bruger tiden, så kærlighedens frugt kan modnes i sind, hjerter og sjæle. 

28 Det er den tid, hvor det guddommelige lys vil skinne fuldt ud i mine efterfølgere, som vil afsløre 

Åndens gaver og bevise, at de hverken har brug for jordiske goder eller verdslige videnskaber for at gøre 

godt og udføre mirakler. De vil helbrede i mit navn, genoprette de håbløst syge, forvandle vand til balsam 
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og oprejse de døde fra deres seng. Dine bønner vil have magt til at berolige stormene, berolige naturens 

kræfter og bekæmpe pest og onde påvirkninger. 

29 De besatte vil blive befriet fra deres besættelser, deres forfølgere og undertrykkere gennem mine 

nye disciples ord, bøn og autoritet. 

30 Men sandelig, siger jeg jer, når jeg ser mit folk forberedt, vil jeg lade dem vide, i hvilken time de 

skal drage af sted i lysets kamp mod mørket. Og hvis du bliver afvist, så husk med sindsro på, at det ikke 

er første gang, at mennesket har forsmået min sæd. Lige siden de tidligste tider har mennesket skåret grene 

af "træet" for at plante dem om efter eget ønske, så det senere ikke længere kendte deres oprindelse. Men 

jeg vil have, at I skal vide, at jeg i bund og grund er dette træ - i mit arbejde, som mennesket ikke skal 

påvirke på nogen måde, men som det kun skal modtage fordelene fra, og hvis frø det skal sprede. 

31 Kampen mellem det gode og det onde findes ikke kun i jeres verden, I kan også møde den i den 

åndelige verden, hvor der foregår store kampe, hvis indflydelse når jer og afspejler sig i krige. Tillad ikke, 

at den åndelige verden, som har beskyttet jer indtil nu, bliver erstattet af væsener med lidt lys af viden. Pas 

på dine skridt og påkald konstant fred for den verden, du lever i. 

32 Bede og arbejde. Spiritualisér jer selv, så I kan sejre i alle prøvelser. Husk de eksempler på 

undervisning, som I har fået af det folk, der kaldes Israel, og som drog ud på Herrens kald. De blev ført ud 

i ørkenen for at lære en stor lektie. Her lærte de loven, lærte at kommunikere med deres Fader og fik deres 

åndelige gaver til at vågne. Den lærte at adlyde de guddommelige bud, at rette sig efter loven og at leve et 

liv sammen i harmoni og broderskab. 

33 Denne lydighed reddede den fra farlige situationer og bagholdsangreb. Dens enhed gjorde den 

stærk over for dens modstandere. Dens orden gjorde det udholdeligt og ofte glædeligt for dem at krydse 

ørkenen. Dens udholdenhed og tro fik den til at sejre og opleve opfyldelsen af det guddommelige løfte. 

Når folk i denne tid betragter dette folks historie, undrer de sig over deres store tro og er overraskede over 

de mange mirakler, som Herren gjorde på deres vej. - Når jeg hører suk fra jeres bryst ved synet af denne 

tro og åndelighed, siger jeg jer, at det er helt op til mennesket, at disse mirakler skal vende tilbage. Når jeg 

ser dem forberedt, vil jeg åbenbare mig selv for dem. 

34 Nu er det opgaven for alle, der allerede er udrustet og opvågnet, at proklamere verdens befrielse. 

Husk, at Elias, den forjættede for denne tid, i øjeblikket forbereder alt for at befri jordens nationer, der er 

slaver af materialisme, fra Faraos magt, ligesom Moses engang gjorde det i Egypten med Israels stammer. 

35 Fortæl dine medmennesker, at Elias allerede har givet sig til kende gennem det menneskelige sind, 

at hans tilstedeværelse har været i ånden, og at han fortsat vil lyse vejen for alle folk, så de kan komme 

videre. 

36 Din hyrde har til opgave at føre alle skabninger tilbage til deres sande vej, hvad enten den hører til 

det åndelige, moralske eller materielle område. Derfor siger jeg jer, at de nationer, der modtager Herrens 

kald gennem Elias, vil blive velsignet, for de vil forblive forenet af retfærdighedens og kærlighedens lov, 

som vil bringe dem fred som frugten af deres forståelse og broderskab. Således forenet vil de blive ført til 

slagmarken, hvor de vil kæmpe mod korruption, materialisme og falskhed. I denne kamp vil denne tids 

mennesker opleve de nye mirakler og forstå den åndelige mening med livet - den, der taler om 

udødelighed og fred. De vil holde op med at dræbe hinanden, fordi de vil indse, at de kun behøver at 

ødelægge deres uvidenhed, deres egoisme og de korrupte lidenskaber, som deres fald og lidelser er opstået 

af - både materielle og åndelige. 

37 Hvorfra kommer afgudsdyrkelse og religiøs fanatisme, hvis ikke fra uvidenhed om de love, der 

styrer ånden? Hvad er årsagen til de krige, der skaber forvirring blandt nationerne og ødelægger 

menneskene, hvis ikke umådeholden grådighed eller uhæmmet had? 

38 Forstå derfor, at den endelige kamp ikke er menneskers kamp mod deres egne brødre, men det 

gode mod det onde. Jeg lægger mit sværd i menneskets højre hånd, så det kan besejre sig selv og nå ind i 

det forjættede lands porte. Men forvent ikke, at dette er et bestemt fædreland, som I vil modtage som arv, 

for dette nye forjættede land vil I opdage i jeres ånds dybe fred. Du vil opleve, at din tidligere usikre, 

fjendtlige og elendige verden forvandles til et overdådigt rigt og kærligt land. I vil få en tilværelse, hvor 

der er åndelighed, retfærdighed og kærlighed. Dette vil give menneskene fremskridt som følge af at blive 

næret af sand viden. Det menneskelige liv vil blive mere ophøjet, og efterhånden som min ånd 
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manifesterer sig blandt fremtidens modne mennesker, vil der komme en tid med åbenbaringer på alle 

områder, og I vil se de tegn og undere, som tidligere generationer profetisk har forkyndt jer, blive opfyldt. 

39 Når verden så opnår sin fornyede frigørelse og går ind i dette retfærdige og gode liv, som ledes af 

Elias' lys, vil I her på jorden have en afspejling af det åndelige liv, der venter jer efter dette liv, så I for 

evigt kan nyde jeres Faders fred og lys. - Men hvis du undrer dig over, hvordan alle nationerne vil forenes 

til ét folk, ligesom de stammer, der dannede nationen Israel, siger jeg dig: Vær ikke bekymret, for når først 

nationerne alle er ført ind i "ørkenen", vil besøgene smede dem sammen, og når det sker, vil en ny manna 

falde ned fra himlen på alle trængende hjerter. 

40 Glæd jer i mit nærvær, elskede folk, gør fest i jeres hjerte, jubler af glæde, for endelig har I set 

Herrens dag komme. I var bange for denne dags komme, for I tænkte stadig som de gamle og mente, at 

jeres Faders hjerte var hævngerrigt, at han nærede nag på grund af de fornærmelser, han havde modtaget, 

og at han derfor havde segl, svøbe og lidelsens bæger klar til at hævne sig på dem, der havde fornærmet 

ham så meget og så mange gange. Men stor har din overraskelse været, da du har fundet ud af, at der i 

Guds Ånd hverken kan være vrede, vrede eller afsky, og selv om verden græder og klager som aldrig før, 

skyldes det ikke, at Faderen har givet den denne frugt at spise og dette bæger at drikke, men at dette er den 

høst, som menneskeheden høster lidt efter lidt på grund af sine gerninger. 

41 Det er sandt, at alle de katastrofale begivenheder, der er blevet udløst i denne tid, er blevet 

annonceret til jer på forhånd. Men tro ikke, at jeres Herre sender dem til jer som straf, fordi de er blevet 

annonceret til jer. Tværtimod har jeg hele tiden advaret jer mod det onde, mod fristelser, og jeg har hjulpet 

jer med at genoprette jer fra jeres fald. Desuden har jeg givet jer alle de midler, der er nødvendige for at I 

kan redde jer selv. Men I må også indse, at I altid har været døve og troløse over for mine kald. 

42 Endnu i dag siger jeg til jer: Brug mit værk som en ark og gå ind i det, så I kan være i sikkerhed for 

de kommende storme. Men I vil opleve, at mange ikke ønsker at tro på min advarsel og ikke forbereder 

sig. Men når så retssagen kommer og pisker dem, er det første, de vil sige, at jeg har taget hævn over dem 

og tugtet dem. 

43 Hør mit ord, o folk, og nyd dets godhed. Åbn jeres hjerter, og I vil føle jeres Faders besøg. Bekend 

dig i ånden for mig, og du vil føle en fred, som du aldrig vil ønske at miste igen. 

44 Hvordan kunne du forvente mig, når du var fuld af vold, og min ankomst vakte dig rædsel i stedet 

for uendelig glæde? Jeg siger jer igen, at I ikke har noget at frygte fra mig, men at I selv kan blive ramt af 

alle mulige ulykker. Frygt derfor for den bod, I kan pådrage jer på grund af jeres overtrædelser. 

45 Jeg er ganske vist ubarmhjertigt vagtsom, men retfærdig, oprigtig og ubestikkelig. Eftersom du er 

kommet ren fra mig, finder jeg det retfærdigt, at du skal vende tilbage i samme tilstand. Jeg har lært dig, at 

de plettede ikke kan nå mig. Den skal først rense sig selv, og det er det, der sker i verden i øjeblikket. 

46 I Jesus så verden sin Gud blive gjort til menneske. Folk modtog fra ham kun lektioner i kærlighed, 

lærdom om uendelig visdom, beviser på fuldkommen retfærdighed, men aldrig et ord af vold, en handling 

eller et tegn på vrede. Hvor meget blev han tværtimod fornærmet og hånet. Han havde autoritet og al magt 

i sin hånd, som hele verden ikke har, men det var nødvendigt, at verden skulle lære deres Fader at kende i 

hans sande natur, retfærdighed og barmhjertighed. 

47 I Jesus så verden en far, der giver alt for sine børn uden at kræve noget til gengæld - en far, der 

tilgiver de alvorligste fornærmelser med uendelig kærlighed uden nogensinde at tage hævn, og en far, der i 

stedet for at tage livet af sine børn, der fornærmer ham, tilgiver dem og viser dem vejen til deres åndelige 

forløsning med sit blod. 

48 Hvordan skulle det være muligt, at jeg i denne tid, når jeg åbenbarer mig for mennesker i ånden, 

skulle slette den forestilling, de har om den kærlige og retfærdige Fader, som de har skabt sig selv om mig 

i deres liv på jorden, fra deres hjerter? 

49 I må forberede jer, for jeg bringer retfærdighed til alle. Gør jer klar, for den majestæt, som jeg har 

sat mig, skal ikke vække frygt i jeres hjerter, men være en grund til glæde og fryd. 

50 Vågn og bed, så du kan være ved min side i den kamp, der nærmer sig. 

51 Se, hvordan mit lys bryder tågerne i din verden. Det er sandt, at jeg kæmper mod mennesker, men 

kun for at udrydde alt det onde, der bor i deres hjerter. Jeg vil lægge min kærligheds lys og kraft i dem, der 

trofast følger mig, og de vil så sige: "Lad os søge efter dragen, som ligger på lur efter os, dyret, der får os 
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til at synde og fornærme Herren." De vil søge den på havene, i ørkenen, på bjergene, i skovene og i det 

usynlige, men de vil ikke finde den, for den bor i menneskets hjerte. Kun dette har affødt den, og der er 

den vokset, indtil den har domineret jorden. 

52 Når mit lysets sværd blinker og ryster hvert eneste menneskes hjerte, vil den vold, der udgår fra 

ondskaben, blive svagere og svagere, indtil den forsvinder. Så vil du sige: "Herre, med din nådes 

guddommelige kraft har jeg besejret den drage, som jeg troede lå på lur fra det usynlige, uden at tænke på, 

at jeg bar den i mit eget hjerte." 

53 Når visdommen skinner i alle mennesker, hvem vil så vove at vende det gode til det onde igen? 

Hvem vil da opgive det evige for det forgængelige? Sandelig, siger jeg jer: Ingen, for I vil alle være stærke 

i guddommelig visdom. 

54 Synd er kun et resultat af uvidenhed og svaghed. 

55 Derfor inviterer jeg jer til at deltage i min guddommelige undervisning, så I kan blive sande lysets 

børn. 

56 En ny tidsalder har åbnet sig for menneskeheden. Mens verden sover, uvidende om det lys, der 

oplyser den, er der jubel og fest i det åndelige rige. Min Ånd har i denne tid udgydt sig over enhver ånd og 

over alt kød. 

57 Spredt lever Abrahams nye afkom, og det skal samles igen for at give det min nye åndelige 

instruktion. Krigene, ødelæggelserne, kaos og døden har ikke været nok til at få menneskeheden til at 

forstå, at min retfærdighed er kommet ned for at kalde dem ind på min Lovs vej. De budbringere, som jeg 

har sendt, sover, og i verden søger de kun komfort, velvære og jordiske goder; de har skjult idealet om 

åndelig evighed. Samvittighedens stemme har talt til dem, men dens råb er døde i sindets og det 

menneskelige hjertes materialisme. Jeg har ladet al smerten, bitterheden, hadet og barmhjertigheden flyde 

over, men samtidig har jeg mindet menneskene om min lov om kærlighed og retfærdighed og fået dem til 

at indse, at mit komme var forudsagt til en tid som denne. 

58 Et ubetydeligt hjørne af jorden blev udvalgt af mig til min manifestation. Enkle mænd og kvinder 

blev i denne tid udvalgt til at tjene mig som mæglere for min forkyndelse, og de havde den store lykke at 

være de første til at høre mine guddommelige ord i denne tredje gang. I kraft af dette ords åndelige 

betydning og de mirakler, jeg udførte blandt mine børn, blev den første gruppe mennesker uvægerligt til 

en skare og senere til et stort fællesskab. 

59 Mit ord har kæmpet for at befri disse hjerter fra materielle forviklinger, fra selviskhed og hykleri, 

og også for at befri dem fra laster og uvidenhed. Dette er det eneste kors, jeg har lagt på deres skuldre, 

men det er kun de første skridt. Jeg sagde til dette folk, at der ville komme en dag, hvor de ville gøre 

fantastiske gerninger med deres blik, deres ord eller deres tanker. Hvornår vil disse begivenheder finde 

sted? - Når åndeliggørelse hersker blandt jer. 

60 De forenede tanker fra en stor gruppe mennesker vil være i stand til at nedbryde de dårlige 

påvirkninger og skubbe idolerne ned fra deres piedestaler. 

61 I dag skælver I stadig under krigens indflydelse og over for naturkræfternes rasen og frygter 

menneskers dom. Grunden til dette er, at du føler dig lille og uduelig på grund af den utilstrækkelige 

udvikling af dine åndelige gaver. 

62 Lykkelig er den, der forbereder sig, for han vil være den tapre soldat i denne kamp, som vil gå 

sejrrigt ud af den til sidst. Hvilke kræfter tror du, at det er, der bekæmper hinanden? I svarer mig med 

menneskelige spekulationer, men jeg siger jer, at det vil være det godes og det ondes kræfter, der vil stå 

over for hinanden i den afgørende kamp. Hvilken af disse magter tror du, at den vil vinde? Du siger til 

mig: "Utvivlsomt den gode kraft, Mester." Og sandelig, hvis I elsker hinanden, vil det gode sejre over det 

onde i jer. 

63 Jeg viste jer engang, hvordan I kunne overvinde verdens og dødens fristelser, så kærligheden og 

sandheden kunne sejre over dem. Nu ønsker jeg, at I følger Mig, at I driver lidenskaberne ud af jeres 

hjerter, så at den Guddommelige Ånds fred kan komme ind i jer, og I kan invitere Mig til at have Min 

helligdom i jer. Men når du så har besejret det onde, vil du blive overrasket, fordi du vil forstå, at du selv 

skabte fristelsen gennem dine lidenskaber, tilbøjeligheder, svagheder og synder, og da du besejrede den, 

dræbte du den dominerende indflydelse i dig. 
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64 Optjen fortjeneste for at opnå fred, folkens, men bed mig ikke om denne fred uden først at have 

kæmpet for at tjene den. Tiden er gået fremad, din ånd er vokset, og den skal nu erhverve alt det, den har 

lyst til og brug for. Hans barndom, den tid, hvor faderen skulle give sine små børn alting, er forbi. 

65 Jeg vil bevise for menneskeheden, at dens problemer ikke kan løses med vold, og så længe den 

benytter sig af destruktive og morderiske våben, vil den ikke kunne skabe fred mellem mennesker, uanset 

hvor frygtelige og formidable disse våben end måtte virke. Tværtimod vil de som konsekvens heraf kun 

vække større had og større ønske om hævn. Kun samvittighed, fornuft og næstekærlighed vil kunne være 

det fundament, som fredens tidsalder vil hvile på. Men for at dette lys kan skinne i mennesker, må de først 

tømme lidelsens bæger til sidste dråbe. 

66 Bliv ikke trætte, mine disciple, når I hører rygter om krig, når I ser hungersnød og elendighed 

komme og de mærkeligste pestsvampe dukke op. 

67 I jeres hjerter vil I være sikre på, at menneskeheden vil drikke det sidste af lidelsens bæger, når 

disse besøg kommer. I bør ikke forblive inaktive eller ligeglade i denne time; tværtimod bør I så hellige jer 

jeres opgave med at bringe lys til de forvirrede sind og helbredende balsam til de syge. 

68 Vågn op og bed, folk, så at påvirkningerne fra denne onde magt, hvor menneskelige lidenskaber 

genoplives og forvirrede ånder gør deres skade, ikke formørker det lys, jeg har givet jeres forståelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 161 
1 Jeg er det menneskelige hjertes uadskillelige ven. Jeg har altid fulgt dig på alle veje. Når du har 

søgt mig som rådgiver, har du modtaget healing og kærlige råd. Når du har henvendt dig til mig for at få 

lindring, har du fundet mig som en læge, der styrker din ånd. I lykkelige dage har jeg delt i jeres glæde og 

har smilet med uskyldighed over jeres sunde fornøjelser, som I møder på jeres rejse gennem livet. Kald 

ærbødigt på mig, når du er afhængig af laster, vel vidende at du så skader din sjæl og forårsager 

degeneration i din krop. Søg mig ikke i skyggen eller i materialismen i et kompliceret eller kunstigt liv. 

Søg mig i lyset og brug dine evner til dit eget og dine medmenneskers bedste. Jeg forvandler jer til at 

vende tilbage til den tilstand af perfektion, som var jeres i begyndelsen. Jeg ønsker, at I skal indprente 

denne lære, som jeg har gentaget så ofte, i jeres ånd, for snart vil Mit Ord ikke længere blive hørt gennem 

stemmebærerne. Jeg ønsker ikke, at de, der har modtaget min undervisning, skal forlade mig efter den tid. 

Vær klar til dialogen fra ånd til ånd og lær at modtage mine instruktioner og profetier gennem intuition. 

Hør min stemme, som leder dig i din samvittigheds dybder. 

2 Ånden er i kraft af sin viljesfrihed herre over at vælge sin vej, og det var min vilje, at den skulle 

gøre brug af sin fornuft og sin viljestyrke, at den skulle bevise sin kærlighed og anerkendelse over for mig. 

Loven er indpræget i ånden, men kødet er svagt. Jeg har forberedt ånd og materie til at danne en enkelt 

enhed, der er i stand til at opfylde en stor skæbne, som indeholder visdom og perfektion. 

3 Fra tidernes morgen var der to mulige veje for sjælens stræben, og der var også to repræsentanter 

for den samme: Abel og Kain. Abel er det første eksempel på lydighed, mens Kain er den første, der fodrer 

sit hjerte med ondskab og verdens fristelser. 

4 Mit lys oplyser alle skabte ting, og enhver, der ønsker at blive frelst, adlyder loven og overvinder 

sin uhåndgribelighed. Jeg som Fader lider for den, der er faldet i fristelse og er gået på afveje; men I skal 

alle komme til mig. Tiden for åndens opvågnen er kommet, og jeg har kaldt menneskeheden. Jeg ønsker, 

at I skal nå den velsignede by, som blev lovet jer fra tidernes morgen. 

5 Jeg viser dig min vej og inviterer dig til at følge den af kærlighed. Jeg tvinger jer ikke, I er ikke 

mine slaver. I bærer alle mit lys i jer, og I kan vælge den vej, der behager jer. Jeg har set, at verden har 

gjort jer trætte, og at I forbereder jer på at gå skridt for skridt mod himmeriges rige. Bed for mennesker fra 

den livsfase, du befinder dig i, og send dem lysstråler med dine tanker. Alt, hvad du gør i mit navn, vil jeg 

velsigne. 

6 Hvem afslørede kødets hemmeligheder for mennesket? Selve kødet. Hvem afslørede videnskabens 

hemmeligheder? Sindet. Men jeg siger jer, at Guds eksistens kun kan åbenbares for ham gennem ånden. 

7 Den smukke lignelse om Paradiset, om træet til kundskab om godt og ondt, blev givet til den første 

ved inspiration. Det var et dybtgående budskab til mennesker i alle tider og aldre. Men den sande 

betydning af denne lære blev ikke forstået af nogle og forfalsket af andre. 

8 Ud af denne mangel på forståelse opstod der en strid, som delte dem, der studerede de 

guddommelige åbenbaringer, og dem, der dykkede ned i naturen. Således brød kampen ud mellem dem, 

der søger mig med ånden, og dem, der forventer alting på en materiel måde. 

9 Hvor tåbelige var de, der mente, at videnskaben var forkastelig i Guds øjne! Jeg har aldrig erklæret 

mig som modstander af den, da jeg er begyndelsen og slutningen på al videnskab. Men de, der ud fra deres 

videnskab skabte deres love, var materialister. For at hylde deres videnskab glemte de Gud, som skabte alt 

med sin guddommelige visdom. 

10 Hvad var den sande mening med den lignelse, som jeg gav den første? Dens betydning blev 

forklaret af den guddommelige stemme, som først gjorde sig gældende i mennesket gennem dets 

samvittighed for at advare det mod de prøvelser, livet ville bringe for ham. Det var den faderlige stemme, 

der i al kærlighed sagde til barnet: "Gør jer klar, vær på vagt og bed, så I ikke falder i fristelse. Tag dig i 

agt! Væk jeres sanser og evner, så I kan bestå den prøve, som jeg har sat jer i i åndens kamp med kødet, 

hvor de evige værdier skal sejre over det forkrænkelige legemes elendighed. Se på alt det, der omgiver dig, 

men gå forsigtigt, så du ikke snubler. Det legeme, som du har, og gennem hvilket du opfatter alle disse 

undere og herligheder i skabelsen, er et svagt væsen, som du må lede gennem ånden. Lad den ikke tvinge 
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sine jordiske begær og tilbøjeligheder på dig. Lær den kun at bruge det, den har brug for, når den skal 

overholde min lov. 

11 Hvem kan rådgive dig i hvert af dine trin? Samvittighed, det guddommelige lys, som jeg har 

efterladt i dig for at være din lygte og guide på livets rejse. Og hvordan kan du blive opmærksom på denne 

stemme og dette kald? Gennem bøn, som er vejen til at komme i kontakt med din Fader. Hvis I forbereder 

jer på denne måde, vil jeres tilværelse på jorden blive et evigt Eden! 

12 Men jeg siger jer, at den inspiration, jeg lagde i mennesket, blev ikke hørt, og derfor opstod der 

smerte i hans liv. 

13 Mange i dag gør grin med de inspirationer, som folk fik om det åndelige. Men i denne tid, som er 

lysets tid, vil menneskeheden forstå den lære, der er blevet åbenbaret i tidligere tider. Men for at nå så 

langt skal den stadig smage mange frugter af høsten fra det videnskabelige træ, som den har opdraget. 

14 Ja, hvis menneskene fra det første øjeblik, hvor de fik viden om godt og ondt, havde passet 

videnskabens træ med ægte kærlighed, så siger jeg jer, at de ville have høstet helt andre frugter. Se, hvor 

meget godt der er blevet gjort for menneskeheden af alle dem, der har brugt disse frugter med ædle 

hensigter. 

15 Hvor lang tid har menneskene haft brug for at overbevise sig selv om deres fejl, og hvor lang tid 

skal der endnu gå, før de kan gøre bod på det onde, de har sået. Men jeg vil hjælpe dem med alt det, de har 

brug for, så de kan få deres ånd tilbage til sin oprindelige renhed. 

16 Jeg vil modtage din ånd, når den sidste menneskegeneration har levet i denne verden som i en 

helligdom, når den har gjort sin tilværelse til et sandt paradis, opnået gennem åndeliggørelse af sit liv. 

17 Dette refererer til mennesker fra andre tider; men det er godt for jer at tænke over denne lære, så I 

kan bane vejen for dem, der kommer efter jer, og de for deres efterkommere, indtil den tid kommer, som 

jeg har nævnt i denne lektion. 

18 Min Ånd sender sit lys og oplyser den vej, ad hvilken din ånd skal komme til mig, og hvor Jesu 

spor er indgraveret. Den, der går videre på min vej, føler, at han genvinder sin tabte arv, ligesom den, der 

forlader den, føler sig forarvet. 

19 Det er dommens tid, men alligevel er det ikke mit ønske, at menneskene skal underkaste sig min 

lov af frygt for min retfærdighed, men at de skal underkaste sig min guddommelige kærlighed. 

20 Du er en skabning af min uendelige barmhjertighed, og jeg vil føre dig til fuldkommenhed. 

Århundreder og hele tidsaldre vil passere over din ånd, og min mejsel vil ikke ophøre med at glatte den. 

Intet guddommeligt værk kan forblive ufuldendt. 

21 Mennesket har ved hjælp af sin viljesfrihed bøjet sin udviklingsvej, indtil det har glemt, hvem det er 

udsprunget af, og det er nået til det punkt, hvor dyd, kærlighed, godhed, fred, broderskab synes fremmed 

for dets væsensnatur, og hvor det betragter egoisme, last og synd som noget helt naturligt og tilladeligt. 

22 Det nye Sodoma er overalt på jorden, og der er brug for en ny renselse. Den gode sæd vil blive 

reddet, og af den vil en ny menneskehed blive dannet. På frugtbare marker, der er vandet med 

omvendelsens tårer, vil mit frø falde, som vil spire i hjertet på fremtidige generationer, der vil tilbyde en 

højere form for tilbedelse til deres Herre. 

23 Mesteren spørger dig: Har din ånd forberedt sig på at tage dialogen op fra ånd til ånd, når mit ord 

er færdigt? 

24 Dine børn vil ikke længere høre mig gennem disse stemmebæreres intellekt, men du skal forberede 

vejen for dem, så vil de tage et skridt fremad i åndeliggørelse. 

25 Det lys, der oplyser denne tid, er lyset fra det sjette segl. Se lygtepælen, der som en uudtømmelig 

troens lyskilde oplyser alle, levende og døde. 

26 Videnskabsmanden lader sig inspirere af dette lys, filosoffen bruger det, og alle, der ønsker at 

trænge ind i mysterierne, gør brug af det. 

27 Men hvad er de syv segl? Hvad er det sjette segl? Kan du med sikkerhed svare på dette spørgsmål, 

som Mesteren stiller dig, og kan du svare præcist til teologen og menneskeheden, hvis de spurgte dig på 

samme måde? 

28 Kort er den tid, hvor I stadig vil være som små børn. For bagefter skal I blive disciple og til sidst 

mestre, som skal bære min sandheds frø ind i menneskehedens veje. 



U 161 

115 

29 Den dag vil jeg åbne mit skatkammer, jeg vil fjerne et slør og afsløre en hemmelighed for jer, så I 

kan blive stærke blandt mennesker, så I kan blive herrer. 

30 Jeg forventede, at du ved at uddybe dine studier til sidst ville opdage indholdet af dette mysterium, 

men indtil videre har du ikke gjort nogen særlig indsats for at studere mit arbejde. 

31 I dette har I ikke handlet som de videnskabsmænd, der bruger deres liv på at studere. Jeg siger ikke 

til jer, at I skal blive videnskabsmænd, for visdommen i min lære er højere end al videnskab. Jeg siger blot 

til jer: Gør dem kunsten efter i deres udholdenhed. De passer videnskabens træ, hvis frugt jeg gav jer 

(alle), da jeg gav jer det åndelige livs træ, for at I kan passe det og nyde dets frugt, så I kan nære jeres ånd. 

32 Bed om, at jeg må finde jer parate og værdige, for mit ord skal skrives ned til kommende 

generationer, og I skal vidne om det med jeres gerninger. 

33 Det er Lammet, der taler til jer, som åbenbarer jer disse lærdomme og afkoder disse mysterier, for 

indtil nu har kun denne ene været værdig til at bryde seglene. Men det ubesmittede lammes offer gør jer 

alle værdige til dette lys, og i sin tid vil denne viden nå ud til alle jordens ender. 

34 Jeg taler også til jer som Skaber, for Faderen er i Sønnen, ligesom Sønnen er i Faderen og i 

Helligånden. 

35 Disciple, fra mig er de tre naturer af væsener udgået: den guddommelige, den åndelige og den 

materielle. Som skaber og ejer af alle skabte ting kan jeg tale til jer på en guddommelig og samtidig 

forståelig måde. Da den materielle natur kom fra mig, kan jeg også gøre min stemme og mit ord fysisk 

hørbar og dermed forståelig for mennesket. 

36 Jeg er den perfekte videnskab, oprindelsen af alting, årsagen til alle årsager og lyset, der oplyser 

alting. Jeg er over al skabelse, over al læring. 

37 For at Gud kunne kalde sig selv "Fader", lod han åndelige væsener komme ud af sit skød, væsener, 

der lignede ham i deres guddommelige egenskaber, og han forvandlede dem til mennesker, så de tre 

naturer blev deres egne. Men først forberedte Faderen deres hjem til dem, jorden med dens indre af sten og 

ild, med dens luft, vand, metaller, gasser og lys. Alt dette var som et imperium, stærkt og urokkeligt, der 

skulle tjene som fundament for menneskets hjem: mineralriget. 

38 Skaberen ønskede at indrette dette hjem, og til dette formål lod han planterne, træerne med deres 

blomster og frugter spire frem fra jorden, så mennesket kunne finde føde, skygge, forfriskning, inspiration, 

balsam og glæde i dem, og det var så at sige et nyt rige: planteriget. 

39 Mennesket skulle ikke være alene, og derfor gav Faderen ham de lavere væsener, de vilde dyr, 

fuglene og fiskene som venner og tjenere. Alle de skabninger, der lever i jordens indre og på dens 

overflade, dem, der svinger sig i vinden, og dem, der befolker vandet, så at barnet kan finde næring hos 

nogle, venskab hos andre og støtte hos endnu andre. Da denne art således blev skabt, var der et nyt rige på 

jorden: dyreriget. 

40 Disse tre riger dannede i deres harmoni ét. Verden. Da alt var som et stort festmåltid, som Herren 

havde besjælet med liv, lys og nåde, sendte han mennesket, det væsen, der lignede sin Skaber, og i hvem 

Guddommen afspejlede sig. I ham havde Gud lagt en gnist af sin Ånd, samvittigheden, for at dette således 

begavede væsen skulle nå frem til sjælens fuldkommenhed på dens udviklingsvej. 

41 Disse tre riger, som udgør jeres verden, blev skabt i syv udviklingsstadier, som nogle mennesker 

har kaldt "dage". 

42 Med fuldkommen tålmodighed skabte Faderen alt det, der var nødvendigt for hans børns vej og liv. 

Således skabte han i et tidsrum solen og stjernerne, i et andet jorden med dens planter og havene, i et tredje 

dyrene og til sidst mennesket. 

43 Alt var forberedt, ordnet og planlagt på forhånd, så mennesket ikke ville støde på nogen 

ufuldkommenhed, men ville opleve mirakler og fuldkommenhed på alle måder og ville finde sin Faders 

kærlighed overalt og hans tilstedeværelse i alt, hvad der er skabt. 

44 Da alt var klar, sagde jeg til mennesket: "Her er dit hjem, her er dit midlertidige kongerige. Tag af 

sted, drik af kilderne, smag og nyd frugterne, lær alt og bliv Herre over jorden*, det er dit rige." - Da 

mennesket åbnede sine øjne for lyset og livet, følte det lyksalighed, da det blev kærtegnet af 

kongestjernens stråler, det nød vandets friskhed og smagen af de frugter, der præsenterede sig for hans 

mund. 
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* I de fleste bibeloversættelser står der (undertiden misforstået): "Underlægge sig jorden." Denne oversættelse 

svarer til den spanske originaltekst, og i de følgende vers bliver det klart, at mennesket også skal vise sig værdigt 

til dette kald og dette store ansvar i overensstemmelse med de guddommelige bud og Jesu Kristi eksempel, som 

også er vores Herre. I denne sammenhæng kan vi henvise til 162, 5254, hvor vi også bliver mindet om visdommen 

og fuldkommenheden i vores Skaberfaders værker, og også 167, 39 gør det klart, at kærlighedsbuddet naturligvis 

gælder for hele skabningen. 

45 Men I ved, at mennesket på grund af sin frie vilje har haft svagheder fra begyndelsen, som har 

givet ham smerte, arbejde, slid, mørke og fald. 

46 Alt var gennemtænkt og forberedt på forhånd, så ånden kunne finde vejen til sin udvikling. 

Derefter åbenbarede Faderen sin lov for ham gennem samvittigheden, så han kunne kende lysets vej og 

harmonien med Guddommen og naturen. Allerede dengang afslørede intuitionen mennesket eksistensen af 

sin egen ånd, hvis samvittighed, som er mit eget lys, lærte ham at skelne godt fra ondt og indre stimulerede 

ham til at gå den rette vej. Derefter forberedte Faderen vejen og helligdommen for menneskets ånd. 

47 I begyndelsen af teltene lod Herren menneskene formere sig og befolke jorden. Han manifesterede 

sin eksistens, sit nærvær og sin retfærdighed ved at tale til menneskeheden gennem naturkræfterne, som - 

nogle gange velvilligt og andre gange fjendtligt og nådesløst - rettede op på overtrædelser eller belønnede 

gode gerninger. 

48 Men ikke alene talte elementernes stemme til jer fra mig, jeg sendte også mennesker til verden, 

som rådgav om dyd, holdt menneskenes ånder vågne og lærte dem eksistensen af et guddommeligt væsen, 

som de skulle tjene og tilbede. 

49 Dette var den første tid, det første åndelige rige, hvor Faderen herskede i menneskets hjerte, som 

levede fuld af nåde i det hjem, der var skabt for hans ånd. 

50 Men dette hjem, som Herren begyndte at bygge i sine børns hjerter, måtte han også oplære i tre 

tidsaldre eller riger. 

51 Den anden tid eller det andet rige blev etableret af Faderen, da hans ord blev menneske i Jesus og 

levede blandt menneskene; og den tredje tid, hvormed dette åndelige fuldkommengørelsesarbejde 

afsluttes, blev indledt ved hans komme som Helligånden i denne tid, som repræsenterer det tredje rige. 

52 I den første tid åbenbarede den guddommelige Ånd sig som retfærdighed, i den anden tid var han 

kærlighed, og for at bringe dette arbejde til et højdepunkt i den tredje tid viste han sig som visdommens og 

åbenbaringens lys. 

53 Se her tre kongeriger, som udgør ét, tre tidsaldre, hvor et åndeligt fuldkomment værk er blevet 

udført, tre epoker, som indeholdt et mysterium, som Mesteren har åbenbaret for jer i dag. Men vær 

opmærksom på, at disse tre riger blev dannet i syv stadier, som I har et billede af i skabelsen af den 

materielle natur - syv stadier, hvoraf det sidste er åndens perfekte hjem. 

54 Det første af disse åndelige udviklingsstadier i verden repræsenteres af Abel, Faderens første 

tjener, som ofrede sit brændoffer til Gud. Han er symbolet på ofring. Vreden steg op mod ham. 

55 Den anden fase repræsenterer Noah. Han er symbolet på tro. Han byggede arken ved guddommelig 

inspiration og førte folket ind i den for at redde dem. Folkemængden rejste sig mod ham med deres tvivl, 

hån og hedenskab i ånden. Men Noa efterlod sin trossæd. 

56 Den tredje periode symboliseres af Jakob. Han er en styrke, han er Israel, den stærke. Han så 

åndeligt den himmelstige, som I alle skal stige op ad for at sidde ved Skaberens højre hånd. Herrens engel 

stod op imod ham for at sætte hans styrke og udholdenhed på prøve. 

57 Den fjerde symboliseres af Moses; han er lovens legemliggørelse. Han peger på de tavler, hvorpå 

det er skrevet til alle tiders folk. Det var ham, der med sin enorme tro befriede folket for at lede dem på 

frelsens vej til det forjættede land. Han er symbolet på loven. 

58 Den femte periode repræsenteres af Jesus, det guddommelige ord, det ubesmittede lam, som til alle 

tider har talt til jer og fortsat vil tale til jer. Han er den kærlighed, for hvis skyld han blev menneske for at 

leve i den menneskelige verden. Han led samme smerte og viste menneskeheden offerets, kærlighedens og 

barmhjertighedens vej, hvorved de kan opnå forløsning fra alle deres synder. Han kom som en mester for 

at lære os at vokse op under ydmyge forhold og alligevel leve i kærlighed, gå til selvopofrelse og dø 

kærligt, tilgivende og velsignende. Han er indbegrebet af den femte fase, og hans symbol er kærlighed. 
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59 Den sjette periode er repræsenteret af Elias. Han er symbolet på Helligånden. Han kommer på sin 

ildvogn og bringer lyset til alle nationer og alle verdener, som I ikke kender, men som jeg kender, fordi jeg 

er alle verdens og alle skabningers Fader. Det er det stadie, du befinder dig på i øjeblikket - Elias'. Det er 

hans lys, der oplyser dig. Han er repræsentant for den lære, der var skjult, og som nu bliver åbenbaret for 

mennesket. 

60 Den syvende periode er legemliggjort af Faderen selv. Han er målet, kulminationen på 

udviklingen. I ham er nådens tid, det syvende segl. 

61 Hermed er mysteriet om de syv segl løst. Det er derfor, jeg fortæller jer, at denne æra indeholder 

det sjette segl. For fem af dem er allerede overstået, den sjette er nu løst, og den syvende er stadig lukket, 

dens indhold er endnu ikke kommet, det tager stadig tid, før denne fase kommer til dig. Når den kommer, 

vil nåde, fuldkommenhed og fred herske. Men for at nå det - hvor mange tårer skal mennesket ikke udgyde 

for at rense sin sjæl. 

62 Når renselsen er overstået, vil fristelsen blive bremset. Krigene mellem mennesker vil ophøre, og 

der vil ikke længere være nogen forstyrrelser eller korruption. Så vil fredens og nådens rige komme, 

menneskeheden vil opnå store åndelige fremskridt, og dens forbindelse med Faderens Ånd vil være 

direkte. 

63 Ligesom jeg har afsløret for jer, at mennesket er som sin Skaber, fortæller jeg jer nu, at dette 

materielle rige, som jeg har skabt med nåde og fuldkommenhed, er en åben bog, som altid har talt til jer 

om de tre riger, de tre tider og Faderens fuldkomne magt. Skabelsen blev også skabt på en sådan måde, at 

de syv stadier af dens dannelse skulle være en model for de syv segl, denne store livsbog, hvis slør, som 

dækkede dens mysterium, jeg har fjernet med mit ords lys. 

64 Lad lyset fra det sjette segl oplyse dig. 

65 Jeg alene vil kunne sige, hvornår den sjette fase slutter og den syvende begynder. I lever i den 

sjette fase, i Elias' tid, i den tredje æra. Men selv om I er fuldstændig omgivet af lyset fra min Ånd, som 

strømmer fra mit ord, har I endnu ikke befriet jer fra synden, og I har heller ikke nået fuldkommenhed ved 

at forene jer ånd til ånd med min guddommelighed. Men jeres børn, de kommende generationer, vil opnå 

denne renhed og vil være mine disciple, som åndeligt kommunikerer med deres Mester, sande profeter på 

verdens vej. De vil leve i fred og i harmoni med alle love og vil i sidste ende skabe den menneskelige ånds 

sande hjem på jorden. 

66 Sandelig, siger jeg jer, indtil disse profetier er opfyldt, skal mange sole gå forbi, meget vand skal 

falde ned fra himlen, mange år skal gå og blive glemt af menneskene, og mange slægter skal også gå. Men 

til sidst vil den tid komme, hvor Faderen vil krone sit arbejde på denne planet. 

67 Tag denne enkle lære med dig, klar som dagslyset og gennemsigtig som vand, så du i dit kammer i 

stilheden, i nattens kontemplative timer, kan udforske og reflektere over det, jeg har åbenbaret for dig, og 

du vil kunne opfriske dig selv i dets fuldkommenhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 162 
1 Der går ikke en dag, hvor menneskeheden ikke skælver over et besøg eller undrer sig over en 

begivenhed, som den betragter som usædvanlig, og dog har den ikke forstået den tid, den lever i, eller 

betydningen af hver af disse prøvelser. Med hvilken tydelighed fortalte de gamle profeter Joel, Daniel og 

apostelen Johannes jer, hvad der ville ske i disse tider. Men hvor ligegyldigt har denne tidsalders folk ikke 

været over for deres Herres kald! Når de af og til bryder igennem deres ligegyldighed og materialisme, er 

det kun for at spørge sig selv: "Hvad i alverden foregår der, hvor der kun er trængsel, krig, smerte, 

ødelæggelse og død?" Men de våger ikke, beder ikke og tænker ikke over det, der er blevet åbenbaret for 

dem, fordi de indtil nu kun har været interesseret i de falske tilfredsstillelser, som verden giver dem. 

2 Jo mere folk føler sig undertrykt, jo mere de er truet af katastrofer, som de selv har udløst, jo mere 

tror de, at deres egne kræfter er nok for dem i stedet for at søge tilflugt hos mig, bønfalde min 

barmhjertighed og bede om min hjælp. De lader sig rive med af deres lavere lidenskaber og gør deres had 

og deres ønske om magt til våben, hvormed de ønsker at kæmpe og forsvare sig selv. Men hvornår har du 

nogensinde vidst, at ondskab kan bekæmpes med ondskab? 

3 Jeg vil tillade folk at fortsætte i deres arrogance og prale af deres materialisme, at fortsætte et 

stykke tid i deres mangel på næstekærlighed, så de kan se, hvor deres lidenskaber fører dem hen. I 

mellemtiden vil jeg gøre mig selv mærkbar i hjertet på hver enkelt af dem, der er forberedt og venter på 

mig. 

4 Jeg har udgydt min Ånd over enhver ånd og alt kød, så mænd og kvinder kan profetere i 

overensstemmelse med profetierne. Jeg taler til jer gennem drømme og åndelige visioner og giver tegn til 

menneskeheden gennem naturens kræfter, så et stærkt og stort folk kan komme frem blandt menneskene - 

så stort som de aldrig har kendt. Dette folk vil ødelægge alt det onde, som det finder på sin vej, og der vil 

ikke være nogen fjende, som det ikke vil besejre, eller nogen mur, som det ikke vil kunne overvinde. De, 

der tilhører ham, vil gøre fremskridt overalt, hans kald vil blive hørt af hele menneskeheden, hans ord vil 

sætte en stopper for enhver uretfærdighed, og han vil få alle mennesker til at kende sandheden. Doktriner, 

religioner, ideologier og videnskaber, der skjuler sandheden, vil skælve for hans skridt. 

5 I, som hører dette ord, takker Herren jeres Fader for, at det er blevet jer givet at opleve opfyldelsen 

af mit løfte, som jeg har givet jer gennem de gamle profeter, som allerede har profeteret mit budskab til 

jer, da en af dem fortalte jer, at "min Ånd vil blive udgydt over alt kød". 

6 Vågn op og vær stærk, så du kan blive en del af dette folk af modige soldater, som jeg snart vil 

rejse. Tro ikke - og det har jeg allerede sagt mange gange - at det kun er jer, der tilhører dette folk. For det 

er ikke kun dem, der har hørt Mig i denne form for forkyndelse, der vil blive begunstiget med viden om 

Min Lære. Husk, at min sæd er spredt ud over hele jorden. 

7 De tidligere tiders profeter modtog ingen jordisk autoritet eller bemyndigelse, de var ikke tvunget 

til at underkaste sig nogen autoritet, og de koncentrerede sig kun om at adlyde instruktionerne fra deres 

Herre, som lagde sit ord på læberne af dem, som han havde udvalgt. 

8 Fuld af tro og mod holdt intet dem tilbage fra deres opgave med at undervise folket i min lov og 

afholde dem fra religiøs fanatisme ved at gøre dem opmærksomme på præsternes ligegyldighed og 

fejltagelser. 

9 Hvis du tænker lidt over det og studerer skrifterne, vil du indse, at alle profeterne udtrykte en 

enkelt essens, som de gav videre til folket i deres ord. De gav formaninger, åbenbaringer og budskaber til 

folket uden de fejl, der var forbundet med den materialiserede tilbedelse, som folket praktiserede på den 

tid. De lærte at adlyde loven og Guds ord og hjalp menneskene med at kommunikere med deres 

himmelske Fader. 

10 Folk, finder I ikke en stor lighed mellem disse profeter og disse stemmebærere, gennem hvem jeg 

taler til jer i denne tid? På deres læber lægger jeg også essensen af Min Lov; gennem deres ord når Min 

inspiration frem til jer, og fra dem udstråler den undervisning, der opfordrer tilhørerne til at søge deres 

Herre på den mest højlydte måde. De taler uden frygt for, at der blandt de mange, der lytter til dem, også 

er spejdere eller fanatikere. De udfører hengivent deres opgave i deres Faders tjeneste, så han gennem dem 

kan tale til menneskeheden og give den disse lærdomme, som vil åbne nye lysets veje for mennesket. 
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11 Folk, der er ikke blot en stor lighed mellem disse profeter og disse stemmebærere, men der er også 

et perfekt forhold mellem dem. De forudsagde dette, og det, som de forudsagde for længe siden, oplever 

disse tjenere nu. 

12 I skal ikke tro, at alle mennesker dengang troede på det, som deres profeter forkyndte. Nej, de 

måtte ofte udholde latterliggørelse fra deres medmennesker, trusler fra præsterne og forfølgelse fra de 

magtfulde. Det var nødvendigt, at profetierne om Guds dom over menneskene gik i opfyldelse, så alle ville 

tro på den sandhed, som Herrens tjenere havde forkyndt. Ofte blev deres budskaber først til virkelighed, da 

de ikke længere var i denne verden. I denne periode har mine børn også oplevet latterliggørelse, bagtalelse 

og ligegyldighed fra dem, der har lyttet til dem. Men mit ord skal blive kendt uden for disse 

forsamlingssteder, selv om det bliver hånet og forkastet. Det, jeg har meddelt jer, vil også blive sandt, og 

så vil folk vende deres opmærksomhed mod det, som de tidligere har betragtet med foragt eller 

ligegyldighed. 

13 Ligesom dette folk dengang blev gennemsyret af tro på den usynlige Gud, som er al magt og 

retfærdighed, så snart de troede på det, som deres profeter forudsagde, vil dette folk, som nu har modtaget 

denne åbenbaring, blive fyldt med en urokkelig tro, som vil blive styrket af den manifestation, som de har 

modtaget fra deres Herre. Denne tro er absolut nødvendig, for at det vidnesbyrd, der kommer fra jeres 

læber, kan være fuld af overbevisning. Men jeg har allerede sagt til jer, at hvis I ikke ved, hvordan I skal 

vidne om mig, vil jeg gøre det, når tiden er inde, for jeg vil ikke lade mine løfter stå uopfyldte hen. 

14 Hvor ofte i Guds folks historie har folk ikke modsat sig min vilje med deres ulydighed, men på 

trods af deres vildfarelser er mit ord blevet opfyldt. Det samme vil ske i denne tid. Ikke alle vil være lydige 

over for mine instruktioner. Mens nogle vil fortolke mine ordrer korrekt, vil andre, i et forsøg på at forene 

det højere og sandere med det lavere og kødelige, forsøge at trodse min vilje, uden at forstå, at den 

guddommelige vilje, som er magt og uendelig retfærdighed, dømmer alle de uærlige handlinger fra dem, 

der har vanæret mit ord. 

15 Jeg fortæller jer dette, fordi jeg ved, at der vil opstå forvirring blandt jer, hvilket jeg forudser 

allerede nu. Men jeg vil bevare bogen, hvori mit ord blev skrevet, så den senere kan blive bragt til hele 

verden og vidne om det, som Mesteren har fortalt jer ved sin nye åbenbaring. 

16 Hør mig gennem mine nye profeter, som I kalder stemmebærere, og fortolk mit ord korrekt, så I 

derefter kan udføre de opgaver, jeg har givet jer. 

17 Mens folk ønskede at genkende en utilnærmelig og fjern Gud i mig, har jeg sat mig for at bevise 

dem, at jeg er tættere på dem, end øjenvipperne er på deres øjne. 

18 De beder mekanisk, og hvis de ikke straks får opfyldt alt det, de har bedt om, råber de modløst: 

"Gud har ikke hørt os." 

19 Hvis de vidste, hvordan man beder, hvis de forenede hjerte og sind med deres sjæl, ville de høre 

Herrens guddommelige stemme i deres ånd og føle, at hans nærvær er meget tæt på dem. Men hvordan vil 

de føle min tilstedeværelse, hvis de spørger mig ved hjælp af udadvendte kulter? Hvordan skulle de kunne 

opnå, at deres sjæl bliver følsom, hvis de selv tilbeder deres Herre i billeder, som de har lavet med deres 

hænder? 

20 Jeg vil have dig til at forstå, at jeg er meget tæt på dig, at du nemt kan komme i kontakt med mig, 

føle mig og modtage mine inspirationer. 

21 Hvis du ser nøje på de åbenbaringer og den undervisning, jeg har givet dig gennem tiderne, vil du 

kun opdage én vej, der kan føre dig til målet om åndeliggørelse. Husk, at det er mig, der har lært jer de 

perfekte og vellykkede måder og midler til at komme til mig. Jeg forstår ikke, hvorfor I lader jer forføre af 

falske lærdomme, som kun opmuntrer jeres fanatisme og øger jeres uvidenhed. 

22 Da loven blev givet til verden, sagde jeg til jer: "I må ikke have fremmede guder ved siden af 

mig." 

23 Da en kvinde i den anden æra spurgte Jesus, om Jerusalem var det sted, hvor hun skulle tilbede 

Gud, svarede Mesteren hende: "Der kommer en tid, hvor hverken Jerusalem eller noget andet sted er det 

rette sted at tilbede Gud, for han vil blive tilbedt i ånd og i sandhed", dvs. fra ånd til ånd. 

24 Da mine disciple bad mig om at lære dem at bede, gav jeg dem den bøn, som I kalder Fadervor, 

som eksempel, hvorved jeg fik dem til at forstå, at den sande, fuldkomne bøn er den, der ligesom Jesu bøn 
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kommer spontant fra hjertet og når op til Faderen. Den bør indeholde lydighed, ydmyghed, 

skyldbekendelse, taknemmelighed, tro, håb og tilbedelse. 

25 Hvor mange lektioner i åndelighed har Faderen ikke givet jer gennem alle disse budskaber, og 

hvor meget er hans lov og lære blevet fordrejet på jorden! Denne materialisering, den fortsatte 

vanhelligelse og forvanskning af det, jeg har overdraget jer højt, er årsagen til det kaos, som 

menneskeheden i øjeblikket lider under - både i det åndelige og det materielle, disse to livsformer, som 

altid har været forenet i mennesket. For det ville ikke være muligt at røre ved den ene af dem, uden at den 

anden også ville blive påvirket. 

26 Er du overrasket over, at mange mennesker har forladt mig i disse tider, og at andre mennesker har 

afvist min lære? Er du bekymret, når du ser materialistiske lærdomme sprede sig blandt menneskeheden? 

Hver enkelt af jer lytter til jeres samvittigheds stemme og spørger jer selv, om I med jeres liv har givet et 

sandt vidnesbyrd om den lære, der er indeholdt i mit ord. 

27 Jeg vil afsige min dom over de alvorlige overtrædelser og forseelser, der er begået mod min lov. 

Der vil ikke være en eneste overtrædelse, som ikke vil blive korrigeret af den perfekte Mester. I må ikke 

lade jer forvirre. Ret dine fejl og døm ikke. Forstå, at jeg aldrig straffer jer - I straffer jer selv. 

28 Jeg gør lys i den, der har syndet i uvidenhed, og jeg får den, der har syndet bevidst, til at omvende 

sig, så de begge kan begynde, fulde af tillid til min tilgivelse, at gøre bod på den overtrædelse, de har 

begået. Dette er den eneste måde at nå mig på. 

29 Tænk på alt dette, I præster, som leder folk ad de forskellige religioners veje. Bed og bring din til 

åndeliggørelse. Det er nu på tide, at I omvender jer fra jeres fejltagelser og begynder en kamp mod den 

menneskelige materialisme, som er død og mørke for sjælen. Derfor skal I bruge min sandhed, tage mit 

ord som et våben og leve i min lære. 

30 Jeg har ingen præference for det ene eller det andet religiøse samfund. Det er ikke mig, men dig, 

der skal afgøre, om du er på min side. For hvis I gør det, vil I også have opnået at forene jer alle i ånden. 

31 I er blevet disciple fra små børn; men jeg ser, at I ikke gør åndelige fremskridt, og derfor hjælper I 

ikke jeres medmennesker. Ja, folkens, I stopper fremskridtet for de nyankomne skarer ved jeres mangel på 

fremskridt i Min Lære. I har skabt en barriere, der gør det meget vanskeligt for en af jeres brødre og søstre 

at komme et skridt videre end I er kommet. 

32 Ligesom jeg ved denne manifestation gør jer opmærksom på selv den sidste lektion, som I stadig 

kan forstå, må I praktisere min undervisning indtil den sidste lektion. 

33 Hvis I endnu ikke er forberedt, er det fordi I endnu ikke har forstået mig, selv om I hører mig, men 

endnu ikke har forstået mig rigtigt. Hvis du ikke har forstået mit ord, er det fordi du ikke har tænkt over 

det. Hvis I ikke har udøvet en sand kærlighedsaktivitet indtil i dag, er det fordi I ikke har ladet mit 

kærlighedsord vække jer til medfølelse; og hvis I ikke modtager mere, end I har modtaget indtil i dag, er 

det kun fordi jeres fortjenester har været beskedne. 

34 De skarer, der kommer for at høre mit ord, ville være større, hvis de kunne se i jer værdige 

eksempler på discipelskab, fordi jeres gerninger så ville være et bevis på respekt, på tro, på lydighed over 

for mit arbejde og på at følge min lære. 

35 Jeg har lært jer at bede, så I ved hjælp af bønnen kan nærme jer ikke blot Faderen, men også jeres 

trængende medmennesker for at bringe dem jeres budskab om fred. Men når jeg spørger dig, hvad din ånd 

følte, da den bad for folkene, for enkerne, for de forældreløse, for dem, der hungrer efter brød, for 

fangerne og de syge, kan du kun sige til mig: "Herre, du er den eneste, der kan gøre godt mod de 

trængende. Vi er så umodne og så uvidende, at vi ikke kan føle med vores medmenneskers smerte, og vi 

kan heller ikke forstå på afstand, hvad der sker med dem. Vi er tilfredse med at bede dig om at udgyde din 

uendelige kærligheds fordele over dem. For når vi står over for så store åndelige behov, må vi indrømme, 

at vi ikke engang er begyndere. Kun du kan fortælle os, hvad vores ånd har gjort under bønnen." 

36 I det mindste er du i dette øjeblik ærlig og indrømmer din uvidenhed og din umodenhed. Derfor 

velsigner jeg jer og gør min undervisning endnu klarere, så den kan forstås selv af den mest uvidende 

person. 

37 Mennesker, du ved, at åndelige væsener nærmer sig mennesker, og afhængig af disse væseners 

holdning er det også den indflydelse, de udøver på mennesker. Du skal vide, at når du beder for et 
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medmenneske, løsriver din ånd sig fra din krop for at nærme sig den, som den beder for. Konklusion heraf 

er, at alt efter din forberedelse og den grad af renhed og åndelighed, du har opnået i dit liv, vil den 

åndelige indflydelse, du giver dem, du beder for, være den samme. 

38 Bliv ikke bange, når jeg fortæller jer, at I hele tiden er omgivet af usynlige væsener. Mange af dem 

har brug for din hjælp. Hellig dine tanker, dine ord og dine kærlighedsværker til dem, så de kan finde 

vejen til lydighed og se lyset. 

39 De våben, jeg giver jer, er ikke våben, der røver liv, de gør ikke nogen blind, udgyder ikke blod og 

forårsager ikke smerte, de efterlader ikke enker og forældreløse eller hjem, der er faldet i elendighed. For 

de våben, jeg har efterladt jer, er kærlighed, barmhjertighed og tilgivelse, så I med deres hjælp kan kæmpe 

for at forvandle de dårlige påvirkninger til lysets vibrationer. 

40 I dine bønner skal du altid tænke på de væsener, som - uden at blive set af kroppens øjne - udgyder 

tårer i nærheden af dig. Men prøv ikke at nå dem eller tvinge dem til at give sig til kende, undtagen ved 

hjælp af tanker. Forstå, at de våben, som jeg har givet jer, er kærlighedens, ophøjelsens og fredens våben. 

41 For at blive mestre i min undervisning er det absolut nødvendigt, at I studerer min undervisning i 

dybden. Jeg fortæller jer også, at der er ånder fulde af lys og visdom, som jeg har udpeget som beskyttere. 

De er uendeligt mange og arbejder utrætteligt i Faderens arbejde, som har skabt alting. Stol på, at du 

hverken er alene eller afhængig af din egen styrke, men at du er omgivet af væsener, som ydmygt og uden 

at prale våger over dig og samarbejder med dig, så du kan stige åndeligt op. 

42 Den guddommelige lov er indeholdt i to bud: At elske Gud, som er din far, og i ham at elske dine 

medmennesker. Det er det, som de væsener gør, som menneskeheden kalder skytsengle, beskyttere, 

lysånder, højere væsener. 

43 Efterlign dem, hjælp dem i deres mission, så vil der opstå en stor åndelig harmoni, som vil 

eksistere blandt alle børn af min Guddommelighed. Fra denne harmoni vil freden udspringe, sjælens 

højeste belønning i evigheden. 

44 Jeg har fortalt jer, at jeres materielle liv er begrænset, og jeg minder jer om dette, så at hver enkelt 

kan vide, om han har opfyldt den opgave, Faderen har givet ham. Hvis I har glemt det, vil jeg minde jer 

om det, så I kan begynde at gøre jeres pligt som gode disciple. 

45 Din eksistens på jorden er kort. Så snart du er klar over det, beder du mig om en ny periode og 

siger til mig: "Herre, giv mig tid til at udføre min opgave." Jeg fortæller jer kun dette: Solen står ikke op 

eller går ned et øjeblik tidligere eller senere end det, som Skaberen har bestemt. Alt er styret af en 

ufejlbarlig lov. Derfor vil du ikke leve et sekund længere på jorden, end du er bestemt til. Derfor lyder mit 

ord for dig som evighedens ur, der råder dig til at bruge tiden. 

46 Mens evighedens lysende dag nærmer sig for din sjæl, nærmer natten sig for din krop. Forstå dette 

og sig ikke, at I opfylder min lov, bare fordi I hører mit ord. Forsøg ikke at "opfylde" den i 

overensstemmelse med din tankegang, men ved at tage min guddommelige lære som grundlag. 

47 Overvej: Når du er i det åndelige væsen, når du har opfyldt dine pligter og opgaver i dette liv, vil 

jeg tillade dig at påvirke denne jordmenneskeheds bevidsthed, at inspirere og oplyse den og dermed hjælpe 

den på dens udviklingsvej. 

48 Jeres opgave er vanskelig; for at løse den må I vise jer ydmyge, som Jesus lærte jer det, med den 

mildhed og aktive kærlighed, som han udførte sin mission med. 

49 Du må give afkald på overlegenhedens og den sociale prestiges klæder, som kun indeholder 

forfængelighed. I må frigøre jer fra jeres egoisme og gå ned til de flæbende og spedalske for at trøste dem 

i deres lidelser. På den måde vil I være mine disciple, fordi I vil følge det eksempel, jeg har givet jer. 

50 Min barmhjertighed har skænket jer, og I skal gøre lige så store gode gerninger. 

51 Når dit sind er rent i bøn og har vendt sig bort fra alle materielle påvirkninger, vil jeg give dig det, 

du beder om for dine medmennesker. I vil så blive forbavset over at se, hvor rigelig trøst der kommer fra 

jeres læber til dem, der lider. Jeres indsats vil være frugtbar og velsignet, fordi I praktiserer Min lære om 

kærlighed. 

52 Nu siger jeg jer, at I skal være barmhjertige ikke kun over for jeres næste, men også over for de 

andre livsformer og arter, for alle er Herrens skabninger. Alt er Faderens fuldkomne værk, hvori hans 

visdom åbenbares. 



U 162 

122 

53 I naturen er alt liv, udvikling og forvandling i naturen. 

54 Jeg lader dig vide, hvem du er, så du med denne forståelse kan være godgørende for alle 

skabninger. 

55 Kend jer selv, kend jeres evner og jeres fornemmelser. Forveksl ikke rene fornemmelser med 

lidenskaber. Kend de tilbøjeligheder og instinkter, der er iboende i kroppen, så ånden altid dominerer den. 

Nægt ikke din ånd mulighederne for at elske, for hvor selviskhed hersker, kan den ikke stråle af kærlighed 

til dine medmennesker. Når I elsker, så gør det åndeligt og på en sådan måde, at jeres kærlighed er for alle. 

Hvis du binder den til personer, begrænser den til kun at gælde for visse personer, er du bukket under for 

egoisme. 

56 Du kan betragte åndelig kærlighed som universel kærlighed. Forbered dit hjerte som en kilde, der 

modtager min kærligheds kærlighed som krystalklart vand og udgyder den til dine medmennesker gennem 

dine gerninger. 

57 Jo mere du føler denne kærlighed i dig selv, jo større bliver den helbredende kraft, du hælder på 

sårene. Det vil være ægte helbredende balsam, der vækker den deprimerede sjæl til nyt liv, og en duft, der 

fylder livet for dem, der græder, med duft. 

58 Indse, at der ikke bor nogen åndelig kærlighed i menneskers hjerter. De elsker, men med en selvisk 

kærlighed, der ødelægger selv deres eget liv, fordi lidenskab er som en orm, der æder de bedste følelser 

op. Når lidenskaberne bryder ud i menneskets hjerte, ødelægger de til sidst alt det gode, som mennesket 

havde i sin sjæl. Lidenskaben er den afgrund, der åbner sig foran menneskets fødder, og som, når den river 

det ned i dens dybder, får det til at miste lys og fred. 

59 Se, hvordan Min instruktion fjerner uvidenhed, så I kan anerkende Mig som Guddommelig og den 

eneste Visdom og ødelægge de falske guder, som Abraham gjorde, da han søgte Gud ud over det, hans 

øjne så. Derfor indgik jeg en pagt med ham, for at han skulle være det udvalgte folks afkom. Han beviste, 

da han blev sat på prøve, at hans Gud var Skaberen og den levende Gud. 

60 Også I må bevise sandheden i disse åbenbaringer - med en ren livsstil og med en hengivenhed, der 

er fri for overdreven og entusiastisk tilbedelse. 

61 Husk, at på Moses' tavler var indskrevet det bud, der siger: "Du må ikke lave dig noget billede eller 

nogen lignelse af det, der er i himlen ovenpå, eller af det, der er på jorden nedenunder, eller af det, der er i 

vandet under jorden". 

62 Tænk på, hvor længe jeg har ført jer væk fra afgudsdyrkelsen, så I kan erkende, at jeg står over alt 

skabt, over alt, hvad der bevæger sig og går, så I kan løfte jeres ånd derhen, til himmeriges rige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 163 
1 Mennesker, jeg ser jeres tårer og hører jeres suk. Jeg tænker på jeres prøvelser og lidelser. Jeg ser 

de lænker af fattigdom og afsavn, som du bærer, den skuffelse, der tynger dit hjerte, fordi du er kommet til 

at tro, at der ikke er nogen retfærdighed eller næstekærlighed i verden. Så beder du og siger til mig: 

"Herre, jeg er ikke værdig til at få din fred. Hvis jeg ikke fortjener dine goder, så giv mig styrke til at 

udholde livets lidelser og uretfærdigheder." 

2 I disse øjeblikke bliver mit nærvær håndgribeligt og siger til jer: tab ikke tålmodigheden, bliv ved 

med at være forsigtige, fortvivl ikke et øjeblik, for I ved ikke, hvornår min fred vil banke på jeres dør. Læn 

dit hoved til mit bryst og lyt ikke mere til krigsråbene. Glem dine trængsler og husk, at du ikke skal forgå, 

så længe du er hos mig. Kom til mig, ledsag din Fader og Herre. I mig finder du broren, ægtefællen, 

vennen, vennen, faderen. 

3 Styrk dit hjerte ved at høre mit ord, så du, når du genoptager kampen for livet, gør det med en 

oprejst holdning og med hovedet højt hævet, og du kan smile med selvtillid. 

4 Tvivl ikke mere i prøvelsens øjeblik, sig ikke, at jeg ikke hørte dig i smertens øjeblik, i det 

sværeste øjeblik. Så længe der er et åndedrag af liv i dig, så længe din krop trækker vejret, så længe dit 

sind tænker og din sjæl lider, vil jeg være med dig, for jeg er det liv, der pulserer og vibrerer i hele 

universet. 

5 Du skal vide, hvordan du beder, ikke kun i dine trængselstimer, men også i dine glædesøjeblikke. 

Foran mig bringer du kun dine tårer, dine lidelser og dine sorger, men i dine glæder, når dit hjerte er i 

festligt humør, glemmer du mig; så lukker du dine døre for mig. 

6 Jeg må tale til jer og forberede jer på jeres kamp, som bliver vanskelig. Jeg ønsker, at der skal være 

lys i og omkring jer, at I praktiserer dyd indenfor og udenfor jeres hjem, for så vil ingen være i stand til at 

overraske jer som (åndeligt) sovende. 

7 Jeg har meddelt jer, at lange tog af mennesker fra fremmede lande vil komme til dette land i søgen 

efter fred i deres hjerter og lys i deres sind. De vil møde disciple af denne lære, som vil udspørge dem. De 

vil kræve af dem et vidnesbyrd om det, de har hørt, og de vil underkaste dem en undersøgelse for at få 

bekræftet sandheden i dette ord. 

8 Tror du ikke, at dit hjerte da må være en sand kilde af næstekærlighed, godhed og lys, som er klar 

til at flyde over som hjælp til dine medmenneskers behov? Ville det ikke glæde dig, hvis hvert eneste hjem 

i mit folk var en skole, hvor guddommelig undervisning blev anvendt i praksis? 

9 I den anden æra bragte jeg min undervisning til mange steder i Judæa, og overalt fandt jeg et 

passende sted at lade mit ord blive hørt. Mesteren var altid opmærksom, og når han blev sat på prøve, blev 

han aldrig overrasket. Dalene hørte min stemme, bjergene returnerede ekkoet af mine ord, havets bølger 

modtog vibrationerne fra mine budskaber, og ørkenernes ensomhed blev oplyst af mit nærvær. 

10 Jeg vil have jer til at forene jer og gøre dette folk til en oase i verdens ørken. Jeg ved, at 

menneskene vil søge dig, for de vil blive trætte af at ødelægge, synde og dræbe. I lyset af lysets ord og 

høje tanker vil den ånd, der stadig slumrer i dag, vågne op, og min undervisning vil fremstå som en 

frelsens ark på jorden. Denne tid vil blive en prøve for dette folk, for mange hjerter vil afhænge af deres 

vidnesbyrd. 

11 Så hvorfor fortvivle eller gøre oprør over for prøvelser nu, eftersom de er den mejsel, der glatter dit 

hjerte, så det i morgen kan og vil være fortolker af sin Mester? 

12 Jeg ønsker at høre dig sige til mig: "Tak, Mester, dine prøvelser har irettesat mig, og dit lys har 

opmuntret mig på vejen. Mine syge bliver raske, og jeg har været i stand til at trøste de trængte på min 

vej." 

13 Jeg forventer, at andre fortæller mig, at jeg skal forberede dem til at blive mine arbejdere, at jeg 

skal betro dem arbejdsredskaberne, så de kan så fredens og kærlighedens frø i deres medmenneskers 

hjerter. 

14 Min omsorgsfulde hjælp afhænger af jeres anmodning om at give jer den guddommelige gave at 

være arbejdere på det åndelige gulv. 
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15 I dag vil jeg trøste jer i jeres trængsler: Syge mennesker, I, som har båret smertens kors gennem 

hele jeres liv, kom til mig, jeg vil helbrede jer. Jeg vil lære jer at kæmpe mod jeres sygdomme og i 

tålmodighed og ydmyghed vente på det øjeblik, hvor I bliver befriet fra de lidelser, der tynger jer ned. Jeg 

vil også vise dig alt det, du har opnået på din forsoningsrejse. 

16 Kom til mig alle I, som har medbragt en lidelsesbyrde. Det er forgæves, at I søger helbredelse og 

trøst hos mennesker, for kærligheden er forsvundet fra menneskers hjerter, og I må vide, at uden 

kærligheden kan der ikke ske mirakler. Videnskab alene er ikke nok til at befri verden fra dens smerte. 

17 Videnskabsfolk, der er fulde af forfængelighed, betragter de guddommelige åbenbaringer som 

uværdige for deres opmærksomhed. De ønsker ikke at hæve sig åndeligt op til Gud, og hvis de ikke forstår 

noget af det, der omgiver dem, benægter de det for ikke at skulle tilstå deres manglende evne og deres 

uvidenhed. Mange af dem ønsker kun at tro på det, de kan bevise. 

18 Hvilken trøst kan disse mennesker bringe deres naboers hjerter, hvis de ikke anerkender det 

oprindelige kærlighedsprincip, som styrer skabelsen, og desuden ikke forstår livets åndelige mening? 

19 Jeg vidste, at disse tider med materialistisk videnskabs dominans, med egoisme og ligegyldighed 

over for dem, der lider og går til grunde, ville komme, og derfor tilbød jeg at sende jer Trøsten; her har I 

opfyldelsen af dette løfte. Jeg er kommet i Ånden for at forklare jer alle mysterier, så I kan blive lysets 

børn. Jeg bringer jer den guddommelige trøst i denne åbenbaring, og med dens hjælp vil I være i stand til 

at klare alle livets prøvelser og stige op til mig. 

20 Jeg kaldte på dig, og da du kom til mig, fortalte du mig under tårer, at du var den mest trængende 

på jorden, viste mig din elendighed og påpegede din mangel på viden og dine dårlige evner til at klare dig 

i livets omskiftelser. Så afslørede jeg for Dem, at De på ingen måde er pariaer eller de allerfattigste. Jeg 

satte dig på prøve, og du klagede, fordi du følte dig forarvet uden at have opdaget, at du bar en skat i din 

ånd. 

21 Den syge mand græd, fordi han ikke havde nogen læge til rådighed til at helbrede ham, og han 

havde endnu ikke opdaget, at hans ånd havde en overflod af helbredende balsam. 

22 Han, der græd på grund af sin uvidenhed, indså ikke, at hans Mester i sit hjertes stilhed kaldte ham 

ind i det åndelige rige med sin guddommelige stemme. Den, der troede, at han var arveløs, havde ikke 

opdaget alle de gaver, som Faderen sendte ham for at udføre sin opgave på jorden. Det var nødvendigt, at 

sandheden nåede frem til jer og tændte lyset i jeres hjerter, så I kunne vågne op fra jeres dybe sløvhed, 

rejse jer med tro og sige: "Vi er ikke alene, Herren er med os. Vi er ikke pariaer, vores væsen er fyldt med 

gaver fra Faderen. Vi vil ikke gå til grunde under smertens vægt, fordi vi i vores hjerter har den 

ubeskrivelige trøst fra Mesterens ord, som giver os lys på alle vores veje. Vi er ikke afhængige af 

menneskers vilje, vores lod afhænger ikke af dem, men af vores Faders vilje. Der vil ikke være flere 

forhindringer, fodfæste eller forkerte veje, der kan afskrække os og afholde os fra at fortsætte på den sande 

vej. I smerte vil vi finde trøst, i mørke timer vil vi lade lyset skinne, og i vores kamp for livet vil vi føle, at 

styrken strømmer mod os. Hvem har reddet os? Hvem har givet os vores helbred og vores liv tilbage? Det 

har været Mesteren, som gennem sit guddommelige ord har ført os tilbage til den sande vej og givet os den 

trøst, som han har lovet os fra de tidligste tider." 

23 Elsker sandheden, I disciple, forstå den og lev den. Den, der kender sandheden, har i sig selv den 

lykke at se Guds lys. Han kender til fred og vandrer urokkeligt på opfyldelsens stier. 

24 Dette værk vil blive kritiseret og afvist af mange, når de erfarer, at åndelige væsener har givet sig 

til kende i det. Men vær ikke bekymret, for det vil kun være de uvidende, der vil bekæmpe denne del af 

min lære. 

25 Hvor ofte har apostlene, profeterne og Herrens budbringere ikke talt til verden under indflydelse af 

åndelige lysvæsener, uden at menneskeheden er blevet klar over det, og hvor ofte har hver af jer ikke 

handlet og talt under åndelige væseners vilje, uden at I er blevet klar over det! Og netop dette, som altid 

har været tilfældet, har jeg nu bekræftet over for jer. 

26 I den anden æra lærte Jesus jer, at det menneskelige sind er en dør, hvorigennem åndeverdenen kan 

komme ind. Han lærte jer at frigøre jer fra de forvirrede væsener, som sætter menneskene på prøve på 

deres forsoningsvej med deres dårlige påvirkninger på grund af de overtrædelser, de har begået; ligesom 

han også lærte jer at gøre jer selv så perfekte, at Helligånden kan tale gennem menneskets mund. 
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27 Og dog, hvor ofte er disse åbenbaringer ikke blevet handlet med og vanhelliget! Det er grunden til, 

at mit arbejde er blevet bekæmpet i denne tid og fortsat vil blive bekæmpet. Men de, der virkelig tror på 

det samme, vil fortsætte med at studere og følge det, så de i morgen kan forklare min lære og afholde dem, 

der er forvirrede og dem, der vanhelliger min lære, fra deres fejltagelse. 

28 På dette tidspunkt ønskede jeg at redegøre detaljeret for alle disse åbenbaringer og afslutte deres 

forklaring, og med dette formål sendte jeg Elias for at oplyse jeres forståelse og forberede vejen for jer, så 

I ikke ville blive forfærdet over min og mine åndelige hærskarers komme. 

29 Elias bankede som et åndeligt væsen på døren hos den udvalgte i denne tid, som uden at vide eller 

kende noget til den nuværende manifestation, fandt sig selv foruroliget, underlagt og besejret over for den 

åndelige kraft, der bankede på hans hjerte for at få ham til at hellige sig denne tjeneste. Det var den første 

sæd, som blev plejet af de første troende, og som bar de første blomster og de første frugter. 

30 Planten voksede og blev til et ungt træ, og dens blomster var manifestationer af lysvæsener, der 

kom til dette folk som budbringere, profeter, skytsengle og rådgivere. Frugterne var manifestationerne fra 

jeres Mester ved hjælp af hans guddommelige stråle, som bragte jer livets søde smag. 

31 Hvordan kan du ødelægge tanken om døden i dig uden at være vidne til eksistensen af væsener, 

der engang var på jorden og nu lever usynligt i en anden verden? Hvordan kan I frigøre jer fra dem, der 

lurer på jer og forårsager ondskab, og hvordan kan I harmonisk blive enige med dem, der kun bærer lys og 

godhed i sig? - Kun ved at føle deres tilstedeværelse, høre deres stemme og følge deres råd - ved at opleve 

deres manifestationer og se dem udføre deres gerninger. Dette folks vidnesbyrd skal spredes over hele 

verden for at overbevise dem, der siger, at de tror på livet, men ikke på opstandelsen og evigheden. De er 

de døde, der vogter deres døde, fordi de er bange for at blive vidende. 

32 Folk, brug de dage, der er jer tilbage, til denne åndelige forkyndelse gennem menneskets intellekt. 

I ved, at denne instruktion kun vil være kort, og at frugten af jeres erfaring, det sande, klare vidnesbyrd, 

som er fri for hemmelighedskræmmeri, vil være det, som I bringer til jeres medmennesker i morgen. 

33 Jeg vil ikke tillade jer at fortsætte med at få åndeverdenen til at manifestere sig gennem de 

materielle sanser, når den tid, der er fastsat i henhold til min vilje, er gået. Men vid, at selv om Herrens 

stråle og de åndelige væseners stråle ikke længere tager din hjerne i besiddelse, fortsætter inspirationen 

gennem din Herre for evigt og altid i alle dem, der rejser sig i bøn. Og lyset fra den åndelige verden vil 

skinne fra den ene verden til den anden, fra den ene ånd til den anden, og det vil nå alle mine børn. 

34 Salige er alle dem, der virkelig gør brug af denne undervisningstid, for efter år 1950 vil det være 

dem, der spreder frøet af min lære. I, som har været en del af det mægtige "træ", skal sørge for, at 

menneskene finder livets og sandhedens frugt i det. 

35 Folk, hvis I føler sandheden i min lære i jeres hjerte, når I taler om den, vil I se mange af jeres ord 

blive til virkelighed; og hvis I lader alle jeres ord blive til handling, vil I udføre sande mirakler. Men hvis 

det ikke er ånden, der taler gennem kroppen, hvis det ikke er ham, der giver sig til kende, kan I hverken 

give fred eller sundhed. 

36 Ånden vil være i stand til at gøre sin stemme hørt, når du er forberedt. Faderens barn, som bor i 

dig, har meget stor magt, som hans Skaber har givet ham til at hjælpe dem, der er i nød. Derfor lærer jeg 

jer, at I ikke må lade dem, der viser jer deres elendighed, gå til grunde, og at I ikke må lade råbet om hjælp 

fra den, der kalder jer, forstumme i ørkenen. At give det videre, som du modtager, er en lov, som din Fader 

har lært dig. Har jeg ikke elsket dig? Så kan du også give kærlighed til dine medmennesker. Giv denne 

broderlige kærlighed videre til hinanden. 

37 Mennesket lever ikke kun af materielle ting, det skal også nære sig selv med åndelige skatte. Jeg 

taler således til disse tilhørere, som blot lytter ydmygt, og min undervisning forvandler dem lidt efter lidt. 

Men hvornår vil I bære dette lys ud til alle jordens folkeslag? Hvornår vil du opnå, at alle mennesker 

renser sig i min sandhed? 

38 Alt er blevet besmittet af mennesket, ikke kun dets sjæl: Vandet er forurenet, luften er forurenet og 

fyldt med bakterier og død, og derfor spørger jeg jer: Med hvilken lære og på hvilket tidspunkt vil I rense 

jer selv? Hvornår vil I nogensinde være klar til at rense jer selv i krop og sjæl, hvis I kun ønsker at vaske 

jeres krop? Hvad ville du opnå ved at gøre det? - At bedrage jer selv. Først skal du rense hjertet og sindet, 
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hvor alle dårlige tanker og onde gerninger kommer fra. Det inkarnerede væsen har brug for det åndelige 

brød for at kunne føle - om end kun i et øjeblik - hvad det er: ånd. 

39 Søg et andet brød ud over det, der er nødvendigt for hver dag, stræb efter et andet hjem ud over dit 

hjem. Dette brød er mit ords brød, og dette hjem er i uendelighed. 

40 Når jeg taler til dig, meddeler dit hjerte mig mange af sine ønsker og håb. Jeg svarer nogle af mine 

børn, som på deres rejse gennem livet har oplevet tilstedeværelsen af åndelige væsener, som I normalt 

kalder mørke eller forvirrede ånder. 

41 Hvorfor beder du mig om at fjerne disse væsener fra de steder, hvor de sædvanligvis manifesterer 

sig? De har brug for at vide, at de har overlevet deres tilsyneladende "død" for at opfylde loven om 

erstatning og for at få erfaring. De opfylder, om end ufrivilligt, deres opgave med at give et sandt 

vidnesbyrd til vantro og materialiserede mennesker om, at sjælen overlever kroppen. 

42 Derfor ringer jeg først tilbage til dem, når det tidspunkt, jeg har fastsat, er kommet. Nu har de 

stadig en opgave, de skal løse. Bed mig derfor ikke om at fjerne dem fra jer; de må vente til den tid, der er 

fastsat for dem. Hvorfor ønsker du, at alt i livet skal være i overensstemmelse med dine ønsker og ikke i 

overensstemmelse med det, der er godt for andre? Jeg gør jer opmærksom på, at disse væsener ikke vil 

genere jer, hvis I er gavmilde og har medfølelse med dem. 

43 Løft dine tanker nu, bed om det, og du vil modtage. Bed om det, du mener, er rigtigt for dig og 

dine medmennesker. Bevar den indre stilhed i disse øjeblikke, når du spørger, og hav troen på, at det er 

mig, der er til stede, så du kan komme i fællesskab med mig. Jeg hører sjæle, jeg kommer til hjerterne, jeg 

taler til jer fra ånd til ånd. Jeg tager al smerte, al frygt, alle trængsler og sorger fra jeres hjerter. Der er ikke 

et eneste hjerte, som jeg ikke har besøgt, der er ikke en eneste bevidsthed, som jeg ikke har oplyst, der er 

ikke en eneste smerte, som jeg ikke har befriet mine børn fra, så jeg kan tage den med mig og danne en 

tornekrone af dem alle sammen. 

44 Sådan skal I bede efter min vilje, sådan skal I altid modtage mig. Vis ikke din kærlighed ved hjælp 

af ydre gestus, som kun tjener dig til at blive set ved at gøre det. Søg mig i stilhed, vær alene med jeres 

Herre, og I vil opnå at have mit nærvær i jeres hjerter og høre min stemme sige til jer: Jeg giver jer min 

barmhjertighed, fordi I er forgængelige i denne verden. 

45 Elias, foren de udvalgte sjæle i denne tid, hvad enten de er inkarnerede eller ikke længere er i 

kødet, så de kan være stærke som én, for de prøvelser, der venter jer, er store. Men I vil blive oplyst af 

lyset fra min Helligånd, for jeg elsker jer og vil ikke lade jer blive til skamme. Træn jer selv, så I kan 

forstå mit ord korrekt og vide, hvordan I kan skille hveden fra ukrudtet. Hold øje med og bed, så du ikke 

kommer væk fra denne vej, og så smerten ikke overrasker dig uventet. 

46 Forstå, at det ikke er mig, der giver smerten, for jeg er jeres Fader, som ønsker at pryde jeres sjæl. 

Det er jer selv, der sår smerten på jeres livsrejse, og når den kommer over jer, siger I til mig: "Herre, 

hvorfor tynger smerten os ned?" Men vær klar over, at jeg kun giver dig kærlighed, velsigner dig og giver 

dig min instruktion. 

47 Hør min lignelse: 

48 En kvinde gik langs en sti med tre små drenge, den ældste var otte år, den mellemste syv og den 

mindste fire år gammel. Hun gav dem moderkærlighed i overflod, hun nærede og klædte dem med stor 

ømhed. En dag sagde den ældste søn til sin mor: "Du har i lang tid arbejdet hårdt for at brødføde og klæde 

os på. Jeg er den højeste af os brødre, og jeg er klar til at gøre alt, hvad du beder mig om, for at hjælpe dig 

med at støtte mine brødre. På samme måde vil min lidt yngre bror, når han bliver voksen, også arbejde for 

at hjælpe dig med de yngste, og når han også bliver voksen, vil han arbejde ligesom os, og så vil vi alle 

sammen blive sammen på samme vej." 

49 Moderen sagde til ham: "Du er stadig lille, og sandelig siger jeg dig, at du endnu ikke kender 

verden. Folk vil i deres ondskab gøre dig ondt, og så må du vende tilbage til mig, mens du er fyldt af 

smerte. Men da jeg elsker dig, ønsker jeg ikke, at du skal gå på afveje eller opleve smerte af egen drift." 

Drengen svarede hende eftergivende og lydigt: "Jeg vil gøre din vilje og vente, indtil tiden er inde, og jeg 

kan gå hen til de steder, du vil have mig hen." 

50 Kvinden sagde da til ham: "Du har nu lært den første lektion, og derfor anser jeg dig for den største 

af dine brødre og søstre - ikke kun på grund af din alder, men fordi du er lydig og klog." 
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51 Årene gik, og drengen var blevet en ung mand. Hans brødre, som også var blevet voksne, tog deres 

ældre bror, hvis intelligens voksede dag for dag, som forbillede. 

52 En dag sagde kvinden til den unge mand: "Vil du vandre på verdens vej? Jeg vil give dig en bog, 

hvis indhold du skal studere, for at du kan indprente dens lære i dit sind og dit hjerte. For sandelig, siger 

jeg dig, den skal få dig til at overvinde alle farer uskadt, og ingen smerte skal overraske dig." Så førte hun 

ham sammen med sine brødre til en hytte, hvor der boede en gammel mand, som hun sagde til: "Her er 

mine børn, som du har ventet længe på, for du kendte dem før mig. Jeg håber, at du vil tage imod dem og 

hjælpe dem efter din vilje. 

53 Den gamle mand så på dem med stor kærlighed og sagde til kvinden: "Dine børn er gode, men de 

skal stadig forberedes til at gå ud i verden, for de er stadig svage, og verden kan smitte dem med sin 

fordærv. Giv mig den bog, du holder i dine hænder, så jeg kan åbenbare dig store lektioner fra den. Tænk 

grundigt over disse lektioner, så vil deres sandhed lade dig overleve alle farer i ét stykke." Han vendte sig 

til den unge mand og sagde: "Du skal lære af denne bog og kærligt undervise din bror, så han igen kan 

undervise den yngste, og så skal I alle sammen vidne om denne undervisning ved jeres 

kærlighedsgerninger." 

54 Da den største af brødrene så på den gamle mand, hvis ansigt var så venligt og blidt, knælede han 

ned foran ham og sagde til ham: "Lad mig kysse dine hænder og din pande". Den gamle mand svarede: 

"Gør det, for du er min kærlighed værdig, og med den vil du gøre store gerninger." Kvinden sagde til den 

unge mand: "Gør dig klar, for du skal snart forlade min omsorg. Men selv når du er langt væk, vil du være 

hos mig. Jeg håber, at du altid vil huske dine brødre, og at de vil følge det eksempel, som du har givet 

dem. Gør ikke nogen fejltrin, vær som et rent og skinnende spejl, som de kan se sig selv i, så de kan blive 

skånet for smerte ved at følge dit eksempel." 

55 Den unge mand svarede: "Fordi jeg elsker dig og den gode gamle mand, vil jeg gøre alt, hvad jeg 

kan, for at være et godt eksempel for mine brødre. Den rette tid kom, og den unge mand rejste til 

forskellige steder, men i alle disse steder så han, at ondskab og bitterhed var stor, og at hjerterne var 

forhærdede af synd. Et øjeblik var han bange, men da han kom i tanke om den gamle mands ord, åbnede 

han bogen, og på den første side fandt han den lov, som skulle styre menneskene, for at de kunne blive 

stærke ved at følge den. Han fandt lærdomme om uendelig kærlighed, ved hjælp af hvilke han kunne give 

helbredende balsam, der kunne lindre de syges smerte og opmuntre de plagede - lyset til at give de blinde 

synet tilbage, til at oplyse de forvirrede og visdommen til at bringe fred i sine medmenneskers hjerter. 

56 Stor var glæden hos den unge mand, som midt i ørkenen løftede sin ånd og sagde til den gamle 

mand: "Lovet være du, Herre, du har oplyst mig ved din undervisning, og jeg føler, at du bor i mit hjerte, 

og at du har inspireret mig til de gerninger, du vil have mig til at gøre. Jeg er klar til at tage kampen op for 

at bringe dit guddommelige budskab til denne verdens indbyggere, for at nærme mig dem, der føler sorg i 

deres hjerter, dem, der tørster efter din undervisning." 

57 Den unge mand indså, at disse menneskemasser, som ud over den smerte, de følte i deres hjerter, 

var omgivet af et enormt mørke, hungrede efter retfærdighed og barmhjertighed. 

58 Fuld af kærlighed vendte han sig til de mange mennesker og sagde til dem: "Fra et fjernt sted 

kommer jeg til jer, idet jeg opfylder en gammel mands mission, for at bringe jer balsam for jeres lidelser 

og for at fremme jeres viden. Hør det budskab, jeg bringer jer, åbn jeres hjertes døre og modtag sandheden 

i jer; for jeg elsker jer, som jeg elsker den gamle mand, der sendte mig til jer, og jeg giver hans kærlige 

hjælp videre til jer." 

59 De nødlidende rakte nu deres hænder ud, og da de mærkede denne kærlighedsgave, sprang tårer af 

anger ud af deres øjne, og den udsendtes ord var som krystalklart vand, der slukkede deres tørst. De følte 

fred og takkede den gamle mand, som havde sendt dem den unge mand, der havde vist dem vejen til frelse 

gennem sit eksempel. 

60 Den unge mand sagde til dem: "Bevar det, I har modtaget, i jeres hjerter, og lad ikke tiden eller 

verdens ondskab rive det fra jer, for så ville jeres bod blive dobbelt så tung." 

61 De glade folkemængder spurgte ham, hvor han kom fra, og hvad han kaldte sig, og den unge mand 

svarede: "Det må jeg ikke fortælle jer. I skal bare vide, at jeg er en budbringer. Hav tillid til det, du har 

modtaget. For hvis I tror, vil selv jeres spedalskhed forsvinde." 
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62 Da folk følte sig raske og stærke, sang de en kærlighedssalme, som de aldrig havde hørt før, og 

under ledelse af den unge mand gav de deres tro, deres hengivenhed og deres kærlighed til den gamle 

mand. 

63 Da den unge mand vendte tilbage til den gamle mand for at fortælle ham, at hans mission var 

fuldført, så han, at den, der havde sendt ham for at bringe sit budskab om kærlighed til sine naboer, 

trykkede ham til sit hjerte og vendte sig til kvinden, der havde bragt ham til ham, og sagde: "Dette er den 

Søn, som var i stand til at opfylde den mission, jeg gav ham, for at hans eksempel skal tjene som forbillede 

for hans brødre og søstre, så at de, når den rette tid er inde, kan forkynde min sandhed for menneskers 

hjerter." 

64 Elskede folk, endnu en gang har jeg givet jer Min Kærlighedslære, så I kan forstå den klart, og så 

den kan være det lys, der guider jer på jeres rejse gennem livet, så I ved at udføre jeres opgave kan komme 

tættere på jeres Fader, som fuld af kærlighed vil give jer jeres belønning og vise jer ligesom Moses det 

forjættede lands lysende riger. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 164 
1 Jeg har prøvet jer meget i denne tid, så I kan opnå det lys og den styrke, som sjælen har brug for 

for at nå sin fuldkommenhed. Der findes ingen prøvelse, som ikke har en løsning, og der findes ingen 

smerte, som ikke efterlader en lysstråle i sjælen. Det er her, at du kan redegøre for din hengivenhed og 

vurdere dine svagheder korrekt. I skal nemlig give et trosbevis og et vidnesbyrd om min lære - ikke kun 

med jeres ord, men også med jeres gerninger, som skal være et eksempel for jeres medmennesker. 

2 Jeg træner jer, så når I modtager undervisningen, vil I være i stand til at anvende den, og I vil ikke 

glemme den. Jeg arbejder med jer på jeres livsvej, så når tiden kommer, hvor I ikke længere har mit ord 

gennem stemmebærerne, kan I fortsætte med at tale med mig fra ånd til ånd. Uanset hvor du går hen, vil 

du blive ledsaget af mig, og i dine ord vil mit ord være mit ord, i dine tanker min inspiration, og i din ånd 

vil min ånd være min. I er mine nye disciple, og jeg vil ikke forlade jer, ligesom jeg ikke forlod dem, der 

fulgte mig i den anden æra. De blev også sat på prøve, og i det sværeste øjeblik af prøven observerede jeg 

dem og bedømte deres tro. 

3 Husk på følgende bibeltekst: Mesteren sejlede i en båd på en stille sø sammen med sine disciple. 

Jesus talte, og de lyttede til ham. Da undervisningen var slut, lukkede mesteren øjnene og hvilede sig. 

Disciplene diskuterede mit ord og hjalp hinanden med at forstå det. - Indtil da var alt omkring denne 

gruppe af disciple i fred. Da viste der sig tegn på en stor storm, og stormen brød løs, og det oprørte hav var 

i oprør, bølgerne steg højt, og båden blev bølgernes legetøj. Disciplene frygtede for deres liv, gav 

hinanden instrukser, samlede sejlene, mens nogle bad. De turde ikke vække Jesus, men da faren voksede, 

råbte de højlydt efter ham. Men han sov, og de blev ikke hørt. Da råbte de til ham for anden og tredje gang 

og sagde: "Mester, vågn op, se, vi synker!" Jesus åbnede sine øjne og sagde til dem: "I lidettroende, I, som 

ikke troede på mig!" Og han rakte sin hånd ud og befalede, at vandmasserne skulle aftage. Der herskede 

igen fred, og havet var roligt. Disciplene skammede sig over deres manglende tro og blev ramt af det 

mirakel, der var sket for øjnene af dem, og de lovede aldrig mere at tvivle, og efter denne prøvelse blev 

deres tro større. 

4 I denne tid sejler du også på et sådant hav. Du kæmper med en storm af vildfarelser, synd og 

selviskhed. Båden er mit arbejde, mesteren er den, I lytter til, og disciplene er jer, der er sammen med mig 

nu. De bølger, der pisker din båd i dag, er også vildt bevægende, og i lyset af den voksende storm tror du, 

at jeg sover. Når du så råber til mig af alle lunger, fortjener du, at jeg gentager det samme ord for dig og 

fortæller dig, at du ikke har brugt min lære. 

5 Lad os sejle videre i båden. Se, det øjeblik nærmer sig allerede, hvor jeg vil udstrække min hånd 

over vandet og sige til det: "Rolig, rolig og stille!" I dag forbereder jeg jer, for snart vil I ikke længere høre 

mig, og jeg vil forlade jer styrket. Jeg har endnu ikke givet jer min sidste instruktion, men når den time 

kommer, så frygt ikke prøvelserne, fortvivl ikke over for faren, husk min instruktion og tænk nøje over 

den; gennem den vil I være stærke og i stand til at udføre jeres opgave. 

6 Nu spørger Mesteren dig: Hvor er dine døde, og hvorfor græder du over de væseners forsvinden, 

som du elsker? Sandelig, siger jeg eder, i mine øjne er ingen død, thi jeg har givet alle evigt liv. De er alle 

i live; de, som du troede var forsvundet, er hos mig. Hvor du tror, du ser døden, er der liv; hvor du ser 

enden, er der begyndelsen. Der hvor du tror, at alt er mystik og uudgrundelig hemmelighed, er der lyset, 

klart som en evig daggry. Der, hvor du tror, at der ikke er noget, er der alt, og der, hvor du kun opfatter 

stilhed, er der en koncert. 

7 Din sjæl er endnu ikke helt vågnet op til sin opadgående udvikling, men de prøvelser, som jeg vil 

udsætte dig for i mange former i denne tid, vil konfrontere dig med virkeligheden, og denne verden, som 

du elsker så meget i øjeblikket, som du beundrer så meget, fordi den har givet glæde til din fysiske skal, 

vil du derefter betragte som fattig, fordi du er steget op og har nået et højere, mere åndeligt niveau af liv; 

og dette vil fortsætte, indtil du når livets fylde. 

8 Salige er de, der kun bruger det fra verden, der er nødvendigt for deres sjæls og legemes 

fremskridt, for så vil adskillelsen fra denne verden ikke være vanskelig for jer. Du vil ikke føle, at din sjæl 

lider, når den må forlade sin kropslige skal. 
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9 Jeg ønsker, at I skal være i stand til med sand overgivelse at frigøre jer fra den krop, der 

midlertidigt er jeres skal, jeres beklædningsgenstand, og til at gøre det samme med alt det, I har erhvervet 

jer i den verden, I nu lever i. Vid, at der for sjælen ikke er nogen afstand, fravær eller død, og forstå, at når 

I forlader denne verden, går I ind i et bedre liv, hvor I fortsat vil elske den samme Fader, blive styret af 

den samme lov og stræbe efter det samme ideal om opadgående udvikling; at I derfra vil overskue livet 

bedre, udføre jeres mission på en bedre måde og være i stand til at skelne afgrunden fra toppen. 

10 Hvor meget frygter mennesket døden, hvor fortvivlet er det ikke, når dødens time kommer. Sjælen 

frygter uendeligheden, det højeste og ukendte rige. Og hvorfor er du bange? - Fordi I ikke har forberedt 

jer. Jeg har givet jer åndelig instruktion, I kender jeres skæbne fra begyndelsen. Den guddommelige lov og 

den menneskelige lov har altid været i harmoni med hinanden og har lært jer at leve (rigtigt), så I kan 

nærme jer denne time bevidst og rustet. 

11 Hver gang I har været tæt på at glemme min lære, har en budbringer fra mig vist sig for jer, det 

være sig en profet eller mig selv, for at bringe jer tilbage til lyset. Derfor er jeg nu kommet til jer i stilhed, 

uden pral, fuld af mystik for nogle, et lysende eksempel for andre, forvirrende for dem, der ikke kunne 

forstå mig, men fuld af majestæt for dem, der tydeligt mærkede min tilstedeværelse. 

12 Bed, folk, så at min Ånds fred, forenet med denne bøn, må kunne mærkes i hele verden og spredes 

over den. Når I alle er i det åndelige hjem, vil I indse, at jeres bønner ikke var forgæves. Der vil du opleve, 

hvor tæt alle åndelige væsener er på hinanden, og hvor let det er at kommunikere fra ånd til ånd. Det, som 

videnskaben ikke har været i stand til at formidle, vil I indse på grundlag af Min lære, som indeholder alt i 

sig selv, og gennem hvilken Jeg i øjeblikket giver jer denne lære ved hjælp af den menneskelige 

intellektuelle evne. 

13 På denne nådens morgen åbenbarer Kristi udstråling sig for at tage imod dig som stedfortræder for 

hele verden. 

14 Saml jer i jeres indre og hør mit ord. Jeg er kommet til jer i ånden, fordi I ikke er kommet til mig. 

Men sandelig siger jeg jer, at mennesket må nå sin fulde åndelige udvikling, så det kan stige åndeligt op 

og nå Mig. - Til alle tider har mennesket vist modstand mod mine bud, idet det foregiver at være 

ufleksibelt i sit kød, som forhindrer åndens fremskridt. Men jeg har med venlighed lært jer at omsætte 

mine anvisninger i praksis, så I kan opdage, at det ikke er umuligt at adlyde dem. 

15 Indse, at I er gået i stå, mens verden har brug for jer, at det er nødvendigt at arbejde på jer selv og 

forene jer, så I kan finde styrke i jeres arbejde. Du må forstå, at dette ord ikke kun giver dig jordisk 

retfærdighed, men også åndelig tillid. Faderens nåde er indeholdt i den. 

16 Igennem jeres iver efter at perfektionere jer selv og ved at så kærlighed og barmhjertighed på jeres 

livsvej, vil I opnå åndelig frelse. 

17 Stræb efter at opnå åndeliggørelse ved at være mennesker af god vilje og med fasthed i karakter, 

for dette arbejde står over al menneskelig videnskab, over alt, hvad mennesket ejer og kan vide i denne 

verden. Den materialisering, som menneskeheden er faldet ind i, giver den ikke mulighed for at få et glimt 

af det vidunderlige liv i spiritualisering. Jeg dømmer dig ikke i dette øjeblik, jeg ønsker blot, at du skal 

forstå mig ved at tænke over mit ord. 

18 Verden hører mig ikke, for disse kroppes stemme, gennem hvilken jeg giver mig til kende, har kun 

en lille rækkevidde. Derfor er det samvittighedens stemme, som er Min visdom, der taler til mennesker og 

overrasker mange, som under deres egoisme er døve for denne stemmes kald, og som kun er 

opmærksomme på smiger og jordisk prestige og beruser sig selv med deres sociale position og magt. 

19 Når disse mennesker får at vide, at jeg har talt til jer og åbenbaret for jer, at for at komme til mig 

må I praktisere kærlighed og barmhjertighed, vil de vågne op af deres dybe åndelige søvn, udruste sig og 

ydmygt komme og tjene mig. Gennem disse eksempler vil jeg tale til menneskeheden, jeg vil ryste dens 

grundlæggende principper. Sprog og racer vil blandes, fordi menneskene vil opdage broderskabets 

hemmelighed, som de ikke havde fundet i deres bøger og pergamenter. 

20 Jeg elsker jer alle, og jeg giver jer alle mit vejledende ord, så det kan lede jer på den sande vej og 

endelig overbevise jer om, at I praktiserer min perfekte lov. 

21 I dag lever du mere for verden end for mig. Du skal yde begge dele lige meget retfærdighed ved at 

give din krop det, den har brug for til sin ernæring, og din sjæl det, den har brug for til sin frelse. 
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22 Alle stræber efter at udvide deres menneskelige aktivitet, hvert sind producerer forskellige ideer, 

men ikke alle menneskers værker tjener dig til at opnå en højere udvikling, for det skal de være i harmoni 

med den perfekte kærlighedslov. 

23 Mennesket med sin videnskab overtræder naturlovene og leder de kræfter, jeg har skabt til jeres 

bedste, ind på ødelæggelsens vej. Det er derfor, der er mange omvæltninger i jeres liv. For I udløser 

morderiske krige, og fredens budbringere føler, at de har fejlet og finder ingen tro. 

24 Men jeg uddanner nye budbringere til at bringe min fred til alle de hjerter, der har brug for den, og 

det er dig. Lad menneskeheden få del i denne fred gennem jeres bønner. Skab også fred blandt dine 

medmennesker gennem gerninger, så vil du vinde det ene hjerte efter det andet, og den dag vil komme, 

hvor verden vil komme ind i fredens rige - ikke den fred, som menneskene skaber, som er baseret på deres 

magt og trusler, men den fred, som er baseret på åndelig fred, den fred, som du opnår ved at elske 

hinanden. 

25 Efter 1950 begynder spiritualiseringens tid. Jeg vil manifestere mig gennem alle, der udstyrer sig 

selv, og du vil føle, at min ånd aldrig forlader dig. 

26 Mit ord vil blive indpræget i din ånd, og du vil se det ske. Hver gang I husker det, vil I føle trøst i 

jeres hjerter og tillid og lys i jeres sind. 

27 Min lov kan ikke være et tungt kors på dine skuldre, tværtimod er den en forfriskning og glæde for 

din ånd. 

28 Frygt ikke jeres vantro medmennesker, fordi I tjener mig på en sådan måde. Der er også fastsat en 

tid for dem, hvor de skal komme til mit nærvær, og når det sker, skal de gå hen og tjene mig. Men først 

skal I tjene mig, så I kan være et eksempel på min lære. Den tid, du bruger her til at tjene mig, vil jeg 

kompensere dig for i det evige liv. 

29 Gennem dig ønsker jeg at give min kærlighed til menneskeheden. Se, mens din nation er i 

sikkerhed, styrter andre i grus. Vend dine øjne og tanker mod øst, og du vil opdage sult, smerte og 

fortvivlelse. Lad derfor jeres bøn være fuld af medfølelse og kærlighed til jeres medmennesker, for så vil 

jeres ånds kærlighed, som der ikke er nogen afstande til, nå jeres medmennesker og omslutte dem med 

jeres kærlige barmhjertighed. 

30 Hvor mange drømmer ikke om at dø i forventning om, at dette øjeblik vil bringe dem til mig, så de 

kan tilbede mig evigt i himlen, uden at vide, at vejen er uendeligt meget længere, end de troede. For at 

kunne stige bare ét trin højere op på himmelstigen, som vil føre dig til mig, skal man have levet sit 

menneskeliv på den rigtige måde. Uvidenhed er skyld i, at mange misforstår essensen af min lære. 

31 De er bange for at plette sig selv i verden, fordi de tror, at de derved vil miste himlen for altid. Men 

de tager fejl, for ingen vil miste himlen. Evigheden er den mulighed, som Gud har givet jer, og som jeres 

Skaber tilbyder jer, så I alle kan komme til ham. 

32 En anden fejl er at ville holde sig selv ren, men ikke af kærlighed til Faderen, ikke for at behage 

den, der skabte ham, men kun af egoistiske ønsker om at opfylde betingelserne for at opnå en position for 

sig selv, en behagelig plads - og dette også i fremtiden i det evige liv, i henhold til den forestilling, som 

folk har gjort sig om det. 

33 Nogle føler sig tilskyndet til at gøre gode gerninger, fordi de frygter, at døden vil overraske dem, 

og at de så ikke vil have nogen fortjenester at tilbyde deres Herre. Andre løsriver sig fra det onde, men kun 

af frygt for at dø i synden og for at skulle udholde en evig pine i helvede efter dette liv. 

34 Hvor deform og ufuldkommen er denne Gud i den form, som så mange forestiller sig ham! Hvor er 

det dog uretfærdigt, uhyrligt og grusomt! Hvis man samler alle de synder og forbrydelser, som 

menneskene har begået, kan det ikke sammenlignes med den vederstyggelighed, som ville være den evige 

straf i helvede, som Gud - ifølge dem - dømmer de børn, der synder, til. Har jeg ikke forklaret jer, at Guds 

højeste egenskab er kærlighed? Mener du så ikke, at evig pine ville være den absolutte negation af den 

guddommelige egenskab af evig kærlighed? 

35 Kristus blev menneske for at åbenbare den guddommelige kærlighed for verden. Men folk har 

hårde hjerter og et bedrevidende sind, de glemmer hurtigt en undervisning, de har modtaget, og 

misfortolker den. Jeg vidste, at folk efterhånden ville forveksle retfærdighed og kærlighed med hævn og 
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straf. Det er derfor, at jeg fortalte jer, at jeg ville vende åndeligt tilbage til verden for at forklare folk den 

lære, de ikke havde forstået. 

36 Den lovede tid er den tid, I lever i, og jeg har givet jer min undervisning, så at min retfærdighed og 

guddommelige visdom kan åbenbares som en perfekt undervisning i jeres Guds sublime kærlighed. Tror I, 

at jeg er kommet, fordi jeg frygter, at menneskene til sidst vil ødelægge deres Herres værker eller endog 

livet selv? Nej, jeg kommer kun af kærlighed til mine børn, som jeg ønsker at se fulde af lys og fred. 

37 Er det ikke ret og rimeligt, at I også kommer til mig kun af kærlighed? Ikke af kærlighed til jer 

selv, men af kærlighed til Faderen og til jeres medmennesker. Tror du, at den, der undgår synden 

udelukkende af frygt for helvedes pinsler, er inspireret af guddommelig kærlighed, eller den, der gør gode 

gerninger udelukkende i tanken om den belønning, han kan opnå derved, nemlig en plads i evigheden? 

Den, der tænker sådan, kender mig ikke, og han kommer ikke til mig af kærlighed. Han handler kun af 

kærlighed til sig selv. 

38 Timen er kommet, hvor uvidenhedens mørke bandage, der så længe har dækket menneskers øjne, 

for altid falder, så de kan se livet i dets fylde. Hvis nogle ønsker, at menneskene skal blive ved med at tro 

på helvedesstraf, så denne tro kan tjene dem som en rettesnor til at lede deres skridt på jorden, så siger jeg 

jer, at sandheden har mere magt over sjælen end bedrageri. 

39 Lyt til mit ord med indre samling, I disciple, og tænk grundigt over det. 

40 Menneskeheden, hvis I havde brugt alt det, I har brugt til at føre blodige krige, på at udføre 

humanitære gerninger, ville jeres tilværelse være fuld af Faderens velsignelser. Men mennesket har brugt 

de rigdomme, det har oparbejdet, til at så ødelæggelse, smerte og død. Dette kan ikke være det sande liv, 

som de, der er brødre og søstre og Guds børn, bør leve. Denne måde at leve på er ikke i overensstemmelse 

med den lov, som jeg har skrevet i din samvittighed. 

41 For at gøre jer opmærksom på den vildfarelse, I lever i, vil vulkaner bryde ud, og ild vil strømme 

ud af jorden for at ødelægge ukrudtet. Vindene vil blive sluppet løs, jorden vil ryste, og vandfloderne vil 

ødelægge hele lande og nationer. 

42 På denne måde vil naturens riger udtrykke deres utilfredshed med mennesket. De har brudt med 

ham, fordi mennesket har ødelagt det ene venskabs- og broderskabsbånd efter det andet, som bandt ham til 

den natur, der omgiver ham. 

43 Mesteren giver jer disse åbenbaringer, fordi jeg ser, at videnskabsmændene på den ene side gør alt, 

hvad de kan, for at bryde naturens hemmeligheder og opdage nye elementer og kræfter til at ødelægge og 

dræbe, og på den anden side ignorerer de den sande videnskab, som lærer at bevare, elske og opbygge. 

Menneskene i denne tid er ikke klar over, at de har forsømt deres sande mission, har forladt deres opgave. 

44 Millioner af syge mennesker lever på jorden, millioner af børn er overladt til sig selv i verden og er 

desorienterede. Utallige gamle mennesker har ikke den trøst, som en hjælp til at bære deres lod. Der er 

ubeskyttede enker og kvinder, som ikke kender den dejlige varme fra et rigtigt hjem. I har trådt på det 

mest værdifulde i menneskelivet ved at vanhellige ægteskabet, som er en institution af guddommelig 

oprindelse. I har trådt på menneskeliv, som burde være helliget. I ødelægger mine børns hjem, som skal 

være ukrænkelige, fordi de er de helligdomme og templer, hvor jeg bliver tilbedt, uanset hvor ydmyge de 

er. Alligevel hævder folk, at de har en religion, hvorefter jeg kan spørge dem: Hvad er det for en religion, 

der lærer jer at gøre sådanne gerninger, som I har gjort? 

45 På den store dag vil Faderen tale til alle mennesker, og hans stemme vil betyde retfærdighed. 

46 Denne katastrofe er resultatet af den materialisering, som menneskeheden er faldet ind i. Eftersom 

I har forvist ånden til den sidste plads og foretrukket kødets lidenskaber og jeres forestillinger om døden, 

er det kun naturligt, at I til sidst er nået frem til det resultat, som I ser i dag. Eftersom kødet er egoistisk, 

hvilken anden frugt kunne man da forvente af det end krige og total moralsk degeneration? 

47 Kun åndeliggørelseslæren vil kunne få mennesket til at høre samvittighedens stemme og gøre 

ånden i stand til at frigøre sig fra synden. 

48 Den nye krig, der vil bryde ud, vil ikke blive udkæmpet for materielle formål, men det vil være en 

kamp mellem ånden og "kødet", og når ånden har vundet, vil den proklamere kærlighedens herredømme 

blandt menneskene som et tegn på genoprettelsen af freden i verden. Tror du ikke, at du på grundlag af 

sand fred kan bygge en verden med åndelige og materielle fremskridt? 
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49 Det er det åndeligt opløftende arbejde, der venter de kommende generationer. Når mennesket 

dedikerer sit liv til denne ædle og høje opgave, vil det føle, at det har fundet harmoni med sin Herre, med 

sin Skaber, som stadig er ved at bygge op. 

50 Hvis du, mens du lytter til denne undervisning, begynder at forny den lille verden af dine ord, 

tanker og værker, vil du dermed bidrage til fornyelsen af menneskeheden. 

51 Universet er en stor visdomsbog, som jeg har åbnet for menneskets øjne, så det kan kende og lære 

at overholde de love, der styrer skabelsen. Ved at studere denne bog vil han opnå visdom, han vil stræbe 

efter forbedring, velvære og fremskridt i sit liv på jorden; og hvis han kroner denne viden med enhver 

form for åndelig viden, vil han opnå en absolut sejr i denne tilværelse, som er en dyb og stor prøvelse; for 

han vil gøre sandheden til sin egen og blive udødelig. 

52 De guddommelige love, der styrer universet, er visdom, magt og kærlighed. Fra dem stammer alle 

de andre, der ligger til grund for skabelsen af alt, hvad der eksisterer. 

53 "Universet": Hvis mennesket studerer dig med et rent hjerte og med et sind fuld af længsel efter at 

kende mere af min sandhed, og det først og fremmest er inspireret af ånden og ikke af egoistiske eller 

arrogante følelser, vil det fra dig modtage den store lære, som det ikke har modtaget indtil nu. I dig vil han 

kunne finde et billede af mit rige. 

54 Mine elskede børn, mit lys strømmer ind i jeres sind, så I kan studere mine ord som bogstaver i 

min visdoms bog. Den menneskelige tankeevne er et uendeligt felt for åndelig kontemplation. Tænk over 

mine ord. 

55 Mange har lyttet til mig, men foreløbig er det ikke alle, der vil følge mig med den samme 

kærlighed. Også dengang kaldte jeg på store skarer, men kun tolv af dem fulgte mig. Af dem var kun tre 

virkelig tæt på Mesteren, og Johannes var den eneste, der modtog åbenbaringen af de store mysterier, fordi 

han åbnede den guddommelige visdoms skatkammer ved hjælp af sin store kærligheds kraft. Kærligheden 

åbner visdommens porte, fordi den indeholder ydmyghed og sagtmodighed. Kærlighed er det sande hjem 

for fred i åndens evighed. Den, der praktiserer den, behøver ikke at bede om noget, for visdommen 

kommer til ham. Han forstår den ufuldkomne, synderen, fordømmer ingen, undskylder alle. Han forstår 

både de svage og de stærke. Kærligheden skabte alting, den skabte mennesket, og den vil være den kraft, 

der vil bevæge alle og bringe dem til enhed. Kærlighed er grunden til din eksistens. 

56 Hvor mange mysterier findes der ikke stadig for mennesket. Han er omgivet af usynlige og 

uhåndgribelige væsener, som allerede burde være synlige og håndgribelige for ham. 

57 Et liv fuld af skønhed og åbenbaringer pulserer over menneskers eksistens, men de er i deres 

blindhed endnu ikke i stand til at se det. 

58 Glem ikke min lære, for den vil hjælpe jer til at blive sandhedens apostle. En sand apostel af min 

lære er en, der gør alt det, som Gud har lært ham gennem Jesus. Jeg forsikrer jer, at hvis jeg spurgte hver 

enkelt af jer, som har hørt mig så længe: "Hvad gør I for tiden, hvad har jeg pålagt jer at gøre, eller hvad 

ønsker I? Gør du, hvad Gud befaler dig at gøre, eller hvad du har beordret?" Du ville ikke vide, hvordan 

du skulle svare mig. 

59 Denne nation blev udvalgt til at opfylde mit løfte i denne tid, så I kan være vidner til mit ords 

begyndelse og slutning. Selv i den anden æra var det ikke nødvendigt, at min forkyndelse skulle spredes 

over hele verden, så den kunne få kendskab til min ankomst. Det var nok til at vække et folk, så de ville gå 

ud for at vidne og sprede den sæd, de havde modtaget. Jeg må påpege over for jer, at de mennesker, som 

jeg havde undervist gennem min undervisning, ikke fik lov til at betragte sig selv som de absolutte ejere af 

en så stor arv eller de eneste, der var betroet en åndelig mission i dette værk. Mit budskab var til alle tider 

rettet til alle mennesker, men det skete, at de mennesker, der modtog åbenbaringen, var de mindst i stand 

til at drage fordel af den, fordi de ikke var i stand til at værdsætte de gaver og nådegaver, som Herren 

havde overøst dem med. 

60 Husk, hvordan den sæd, som Kristus såede i Judæa, i den anden æra kun blomstrede uden for 

Judæa. 

61 Jeg vil ikke sige til jer, at alle disse begivenheder skal gentage sig blandt jer, for det er mit ønske, 

at min lære skal skinne blandt dette folk og oplyse deres vej. Men hvis I ikke hengiver jer til at opfylde 

den velsignede mission, som jeg har betroet jer, hvis I ikke anvender jer selv som den guddommelige 
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Mesters sande disciple, så kald i det mindste folket sammen, forklar dem, hvad jeg talte til dem, der lyttede 

til mig, giv dem mine ordrer videre, belys deres vej, så de kan adlyde min lov og mine direktiver. 

62 Glem ikke, at mit ord er livsopretholdende, og at menneskeheden ødelægger sig selv, fordi den 

mangler det. Mit ord er det spor, der viser vejen til frelse. Husk, at der er mange, der er fortabte og vandrer 

forvirrede rundt. Gå hen til dem og red dem. 

63 Vær opmærksom på dem, der kommer for at høre mit ord. Se, hvordan de græder af lykke, angrer 

deres tidligere overtrædelser og træffer beslutninger om at rette op på dem. Se, hvordan de, der kom til mit 

nærvær sultne efter kærlighed, havde fred i deres hjerter, da de vendte tilbage til deres hjem. De var 

foragtet af samfundet, da I bragte dem ind i mit nærvær, og I var vidner til, at jeg gjorde dem til 

stemmebærere, ledere og profeter, så de ville fortsætte med at udbrede mit værk. Mit ord styrkede ikke 

kun deres ånd, men var også sundt for deres krop. 

64 I er et folk, som jeg har talt og undervist til i århundreder. Jeg henviser til din sjæl, som jeg ofte har 

oplyst med lyset fra min sandhed, som jeg ofte har hjulpet på dens forsoningsrejse og givet den en ny 

kropsskal. 

65 Jeg har testamenteret jer gennem tiderne en bog med kærlighed og visdom, så I kan finde det lys 

på dens sider, der viser jer vejen til Gud. Hvis I ønsker at finde et håndgribeligt bevis på sandheden i Mine 

åbenbaringer i denne tid, kan I finde det i det nære forhold, der eksisterer mellem dette ord og det, som Jeg 

gav jer i tidligere tider, da Jeg sagde til jer: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet, og ingen kommer til 

Faderen, medmindre han opfylder Min Lov." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 165 
1 Hvil jer et stykke tid, elskede folk, lad mig tage jeres træthed med jer. Min omsorgsfulde 

kærlighed har kaldt dig til at komme til Mesteren. Jeg beder jer kun om at rense jeres sind for fordomme, 

så essensen af mit ord kan modtages af jeres hjerter og mit nærvær kan mærkes af jeres ånder. På grund af 

denne mangel på forberedelse og åndeliggørelse har I ikke forstået mange af de lærdomme, jeg har givet 

jer. I ubestemt lang tid kommer I som begyndere, selv om I allerede burde være disciple, hvis I havde 

forstået mit ord og anvendt min lære. 

2 Forstå: Hvis du ønsker at kontrollere dine lidenskaber og afvise den tiltrækning, som verden 

udøver på dig, kan du i mit ord finde lyset og styrken til at gøre det. 

3 De, der er tilfredse med dette og søger at berolige deres samvittighed ved kun at lytte til mig, vil 

snart falde tilbage i deres sløvhed og risikerer at falde for fristelsen. Derfor opmuntrer og opløfter mit ord 

dem, der falder på vejen. 

4 Ligesom stjernen dengang annoncerede Messias' komme, annoncerede Elias' ånd i denne tid mit 

komme gennem sit lys. Min omsorgsfulde kærlighed har forberedt denne plet på jorden til at modtage 

åbenbaringen af den tredje æra for jer. I dag kender verden endnu ikke denne lære, men på det rette 

tidspunkt vil de gode nyheder nå ud til hele menneskeheden. Gennem intuitionens gave fornemmer den 

den åndelige betydning af denne epoke. Der er mange, der er i stand til at genkende i de store 

begivenheder i denne tid en bekræftelse og opfyldelse af tidligere tiders profetier. 

5 Folk, indse hvor meget nåde der er givet jer, og alligevel er der stadig dem blandt disse skarer af 

lyttere, der tvivler på min manifestation og tilskriver stemmebærerne mit ord. Hvad kunne de give dig, når 

de er lige så uvidende som du, og du har set dem komme fra dine egne rækker? Nogle af dem er på grund 

af deres mangel på åndelighed kød og kød igen, syndere som jer. Men når mit lys oplyser dem, når min 

stråle inspirerer dem, bliver de forvandlet af et mirakel af min kærlighed og min kraft. 

6 I er stadig som en by, der sover, hvis indbyggere giver sig hen til deres behov for hvile og ikke 

hører, hvis nogen klager, hvis nogen har brug for hjælp, beskyttelse, balsam eller brød. I øjeblikket 

glemmer I stadig mennesker og tænker kun på jer selv. Men hvis I glemmer de mennesker, som I kan se, 

og hvis trængsler I kan være direkte vidne til, hvor meget mere har I så ikke glemt dem, der er i ånden, og 

som slæber en sørgelig kæde af bitterhed med sig! Vær opmærksom på, at det er jeres opgave at våge, 

bede og gå i forbøn for alle jeres brødre og søstre, både tilstedeværende og fraværende, fjerne og nære, 

synlige og usynlige. 

7 I denne tid får jeg jer til at gå gennem en smeltedigel, så når I er kommet igennem den, kan I være 

verdens krydderi, det lys, der oplyser de mørke veje. 

8 Min stemme fuld af majestæt kalder menneskeheden for at vække den fra sin sløvhed, så I alle kan 

blive en del af mit elskede folk. 

9 Jeg betroede dig nøglen, som åbner døren, bag hvilken der ligger mange af de åbenbaringer, som 

du ønsker at vide. Brug denne nøgle og lær at åbne døren til riget, så du kan få kendskab til alt det, som du 

hidtil har anset for at være et uudgrundeligt mysterium. 

10 I er stadig ikke i stand til at forstå mange af de åbenbaringer, som er bestemt til at blive en del af 

jeres viden, og som menneskene har antaget, at de tilhører Gud alene. Så snart nogen udtrykker ønske om 

at fortolke eller gennemskue dem, bliver de straks kaldt blasfemiske eller anses for at være anmassende. 

11 Hvad ville folk i tidligere tider have sagt, hvis de havde fået at vide, at alt det, I ved, en dag ville 

blive kendt for menneskeheden - både hvad angår videnskab og åndelige åbenbaringer? Enhver, der havde 

annonceret sådanne begivenheder, ville være blevet kaldt blasfemisk eller ville være blevet betragtet som 

sindsforvirret. 

12 Det vil også ske i denne tid, at - når dialogen fra ånd til ånd, etableringen af fred på hele kloden og 

kendskabet til det hinsides annonceres - vil den materialistiske verden sætte sig imod det og afvise af al 

magt muligheden for at nå sådanne mål og vil fordømme dem, der vover at annoncere sådanne 

begivenheder, med strenghed. 
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13 Hvis menneskeheden havde studeret og udforsket de ord og proklamationer, der blev fremsat af 

tidligere tiders profeter, ville de have fundet meget af det, som I nu ser ske - af det, som menneskeheden 

oplever i øjeblikket. 

14 Den opfattelse, I har fået af det åndelige, er blevet forudsagt for jer, ligesom alt det, som jeres 

videnskab har opdaget. 

15 I dag kan jeg forsikre jer om, at kommunikation gennem tanken i fremtiden vil opnå en stor 

udvikling, og gennem dette kommunikationsmiddel vil mange barrierer forsvinde, som i dag stadig 

adskiller folk og verdener. Når du lærer at forbinde dig mentalt med din Fader, når du opnår en samtale fra 

ånd til ånd, hvilke vanskeligheder kan du så have med at forbinde dig med dine brødre og søstre, synlige 

eller usynlige, tilstedeværende eller fraværende, nære eller fjerne? 

16 I min undervisning lærer I i øjeblikket denne form for åndelig kommunikation, som jeg har lært jer 

den. For at du kan praktisere det dagligt, har jeg rådet dig til at være stille, lukke dine læber og lade din 

ånd tale. 

17 Jeg ønsker, at I skal være mine gode og ydmyge disciple, dem, der ikke gør krav på udnævnelser 

eller æresbevisninger i samfundet, men at jeres ideal kun er at opnå fuldkommenhed gennem dyd og at 

følge mine anvisninger, så jeres liv kan blive et eksempel. Hvad nytter ærespladser, titler eller navne for 

jer, hvis I ikke har fortjeneste til at besidde dem med rette? 

18 Gør intet og hold fast i noget, der er forkert. Jeg etablerer hierarkiet blandt jer, uden at I ved det, 

for kun jeg ved, hvornår I har taget et fast skridt på udviklingens vej. Du skal altid føle dig lille, selv om 

du i princippet allerede er en mester. 

19 Stor er min kærlighed til jer, og denne kærlighed, som I allerede har følt i jeres hjerter, ønsker at 

vække jer, så I kan rejse jer for at opfylde Faderens mission. 

20 Gennem enkle mennesker giver jeg jer mit ord, der som en fin mejsel glatter og former jeres ånd. 

21 Jeg ønsker, at I fastholder det ideal om oprigtighed, som min Lov altid har indpodet i menneskene, 

så det kan hjælpe jer til at holde ud i kampen, indtil I har etableret broderskab og åndelighed i verden. 

22 Hver enkelt af jer forstår mig i overensstemmelse med den åndelige modenhed, som han har 

opnået. Derfor åbenbarer jeg mig selv på forskellige måder, så alle kan modtage mit lys og forstå min 

lære. 

23 Stå ikke stille på din åndelige udviklingsvej. Vær opmærksom på, at jeg åbenbarer mig selv mere 

og mere, efterhånden som du gør fremskridt, og at du modtager mig med større herlighed for hvert skridt i 

din udvikling. 

24 Selv om de, der formidler mit ord, bliver besejret i kamp, vil jeg give mig selv til kende for mit 

folk. Thi sandelig, siger jeg eder, jeg vil ikke have, at I skulle mangle denne undervisning. Husk: Mens I 

har lyttet til mig, er der strømmet styrke til jer, så jeres tro kan hjælpe jer til at overvinde de forhindringer, 

der opstår på jeres livsvej. Jeg ønsker at forberede jer til at efterlade jer som vidner til min manifestation, 

og så I kan tjene som et eksempel for jeres medmennesker, når I med jeres gerninger vidner om den 

undervisning, I har modtaget. 

25 Lær og handl, belær og føl med det, du gør og siger, og bekræft min lære med dine gerninger. Jeg 

vil ikke have hyklere blandt mine disciple. Tænk på, hvad der ville ske med menneskeheden og med jer 

selv, hvis dette arbejde, der er grundlagt med så megen kærlighed og tålmodighed, blev ødelagt af mangel 

på moral, dyd og sandfærdighed i jeres liv. 

26 Se, hvor mange epoker af rensning der er gået over menneskeheden, og hvor der stadig ikke er 

nogen fornyelse i den. Tænk på, at der er mennesker og folk, som har kæmpet for at skabe varig fred, men 

det er ikke lykkedes, men den blodige bølge fortsætter med at brede sig. Årsagen er, at der ikke er nogen 

kærlighed og oprigtighed blandt folk. De har ikke forstået at møde hinanden i næstekærlighed, og derfor 

har jeg bragt min fred og mit ord, som kalder folk til enhed og gensidig kærlighed. 

27 I, som hører mig på disse ubeskrevne mødesteder - samles, elsk hinanden som "arbejdere" på en og 

samme "landbrugsjord", har det samme mål, og dette mål skal være menneskehedens frelse. 

28 Søg efter essensen af mit arbejde og afstå fra overflødige diskussioner. Begynd med at rense jer 

selv for pletter, så vil I ikke plette det, der er klart og rent. På denne måde vil du inspirere dine 

medmennesker til at rette op på deres fejl og mangler. 
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29 Elsk jer selv, som Jesus lærte jer. Befri jer selv fra egoisme, læg jeres egen person bag jer. 

30 I må ikke forlade denne verden uden først at have fuldført jeres arbejde for fred og kærlighed. 

Dette skal være det vidnesbyrd, I skal aflægge om mig, og det skal være den rette måde at indfri jeres gæld 

til mig på. 

31 Jeg fortæller jer dette gennem enkle mennesker, gennem de "sidste", gennem dem, der blev glemt 

af menneskene på deres livsvej, som hørte Mesterens kald og kæmpede for at følge ham. Men dette spor, 

som jeg efterlader jer med mit ord, er det samme som det, jeg satte foran jer i den anden æra, og det 

samme som det, jeg efterlod jer i den første æra gennem Moses. 

32 Søg efter mig bag de materielle former, søg efter mig i det åndelige, selv om du kan finde mig 

symboliseret i alt skabt. Lad det være din ånds øjne, der ser mit nærvær. 

33 Materialisme lader ikke folk se den vej, de følger. Synd, fanatisme og forfængelighed udgør det 

tykke slør, der forhindrer dem i at se deres Fader. Hvis det ikke var sådan, ville de tænke på dette livs 

forgængelighed og værdien af det åndelige liv. De ville få et glimt af den verden af fuldkommenhed, som 

er hinsides døden. 

34 Hvis menneskene var ydmyge i ånd og hjerte, ville der være fred med dem, for freden er baseret på 

ydmyghed, ikke på falske storhedsvanvid eller på forgæves ære. Men menneskene er opdelt i klasser, og 

mens nogle har alle bekvemmeligheder, går andre til grunde i elendighed. Det er derfor, der ikke er fred. 

Men alle disse selvglæder vil blive fjernet af min retfærdighed, og menneskene vil da anerkende hinanden 

som brødre og søstre, som børn af den samme Fader. 

35 Din Herres omsorgsfulde kærlighed har betroet dig den gyldne hvede, så du kan øge den gennem 

dit arbejde på jorden. Det er kimen til et værk, som jeg for længe siden begyndte i menneskets ånd, og som 

vil give ham sand fred. 

36 Salige er I, som har hørt mit ord i denne tid, for i det skal I finde den sikre vej. Men du skal ikke 

blot høre den, men også forstå den, fortolke den korrekt, så du ikke sår forvirring i dine medmenneskers 

hjerter, når du underviser dem i den. 

37 Din ånd må vente, indtil dens kød er renset og fornyet, så den kan gå i gang med at opfylde sin 

mission. Så vil I åndeligt og fysisk være ét væsen, et lydigt og føjeligt redskab, gennem hvilket de 

åndelige gaver, som Faderen har givet jer, vil manifestere sig. Handl ikke som dem, der - uden at have 

forstået og udforsket min lære om åndeliggørelse, uden at have den nødvendige forberedelse og modenhed 

- går ud og kalder sig "arbejdere" uden at indse, at det frø, de planter, ikke i virkeligheden er mit. 

38 Husk på, at de tolv disciple fra den anden æra tog noget tid, før de endelig forstod deres Mester. 

De modtog mange belæringer og blev udsat for mange prøvelser. Jeg spurgte dem uafbrudt, og hver eneste 

af deres svagheder og ufuldkommenheder blev berørt og korrigeret af mit ord, så at renhed og sandhed 

kunne bryde igennem i dem; og alligevel havde de brug for en forberedelsesperiode for at kunne gøre min 

undervisning kendt. 

39 Hvad skal jeg ikke gøre ved jer, mine disciple, som lever i en meget mere materialistisk tid end 

dengang? 

40 Forstå nu, hvorfor jeg har undervist dig så længe, og hvorfor jeg prøver dig uafladeligt. 

41 Mens jeg kun sagde til Andreas, Simon og Johannes, da de så mig for første gang: "Følg mig", og 

de fulgte mig, måtte jeg tale meget til jer i denne tid, så troen endelig kunne bryde igennem i jeres hjerter. 

42 Jeg ønsker, at I i disse apostle skal finde et eksempel, som vil opmuntre jer i jeres daglige arbejde, 

og I vil forstå, at da de gik ud og prædikede mit ord, var fred og kærlighed allerede kommet ind i deres 

hjerter, og der var ikke mere urenhed i dem. 

43 Der var ikke en eneste, som såede en sæd, der ikke var min, eller som begik en handling, der kunne 

have bragt sine medmennesker i forvirring. Grunden til dette var, at de for deres vedkommende ventede 

som frugterne, indtil de var modne på livets træ, for derefter at kunne tilbyde sig selv i renhed til de 

hjerters begær, der hungrede efter viden om sandheden. 

44 I dag går I derimod ud og påstår, at I er mestre, selv om I ikke engang var i stand til at lære den 

første lektion. I ønsker at redde jeres medmennesker, mens I stadig er i fare for at falde, og I taler om 

renhed, oprigtighed og åndelighed, mens I ikke engang har lagt jeres laster bag jer. 
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45 Det er grunden til, at mange af jer er vendt tilbage til mig og græder og klager over, at I er blevet 

kaldt for bedragere, fordi I ikke kunne helbrede en syg person, fordi I ikke kunne overbevise en vantro, 

eller fordi I blev taget i at begå handlinger, der ikke er passende for mit arbejde. Som følge heraf hengiver 

nogle sig til at studere min lære og forbedre deres liv for ikke at fejle igen, mens andre fortsætter deres 

uærlige handlinger og sår forvirring, og endnu andre, der er modløse på grund af de nederlag, de har lidt, 

forlader stien og benægter sandheden i mit værk. 

46 Jeg ønskede at tage dig skridt for skridt og instruere din ånd side for side i Min kærlighedslære, for 

der findes ingen længere vej end den (nødvendige) udvikling af ånden. - Sandelig, siger jeg jer, I kan ikke 

finde noget på jorden, der er mere helligt for jer end en af jeres nabo. 

47 Denne min undervisning giver dig viden om, hvad der er og bør betyde for dig ånden, 

samvittigheden, fornemmelserne og troen. Hver gang en af jer bliver bekendt med denne lære, føler han, at 

respekt og dyb kærlighed til sine medmennesker strømmer ud af hans hjerte, for i hver af dem kan han 

genkende noget af Guds nærvær, han genkender et barn af den Højeste i hver af sine naboer, og i det indre 

af hver enkelt person ser han Herrens tempel. 

48 Den, der forstår al denne viden og anser den for sikker - ville han vove at vanhellige dette tempel, 

og ville han være i stand til at fornærme dette medmenneske? 

49 Det er den lektie, som jeg ønsker, at I skal forstå, for når det sker, er I kun ét skridt fra at adlyde 

det højeste bud, som siger til jer: "Elsk hinanden". 

50 Hvordan kan I kalde jer selv spiritister, så længe I ikke ved, hvad en ånd er, og hvad den betyder 

og er værd for Gud? 

51 Tænk over alt det, jeg har sagt til dig, så din kropslige skal kan smelte sammen med din ånd til én 

vilje og give den mulighed for at manifestere sig og opfylde sin mission. I vil så opleve, at hver af jeres 

åndelige gaver er et lys og en kraft, som selv de stiveste nakker og de hårdeste hjerter vil bøje sig for. Og 

når de modtager beviser på sand åndelighed, vil de udbryde med følelser: "De handler virkelig i 

overensstemmelse med Jesu lære, de prædiker virkelig sandheden!" 

52 Tag denne time som en time, hvor I har fællesskab med Faderen. Tal til mig åndeligt, jeg hører jer, 

I folk. Læg med mig alle de lidelser, som du modtager fra verden, ned. Vask din sjæls pletter væk med 

dine tårer. Du vil se, hvordan gråd og bøn gør dit hjertes byrde lettere og lettere for dig. Så vil jeg udgyde 

min nåde over dig, hvorved jeg vil give dig følelsen af styrke. 

53 Hvis I kalder jer trinitarer, fordi I har studeret min lære grundigt og vidner om den med jeres 

værker, kan I ikke mangle lys, styrke og fred. 

54 Jeg har lagt det guddommelige segl i jer, som gør jer til arvinger af den visdom, der er gemt i min 

Guddommeliges bog, og den, der har dette lys i sig, kan ikke falde. 

55 Det er alle tiders Fader, der taler til jer nu. Det er den samme, som åbenbarede loven for jer 

gennem Moses, som fik jer til at høre "Ordets" stemme i Kristus, og som nu sendte jer Elias i Ånden for at 

forberede menneskene, fordi de i denne tid skal lære at holde indre fællesskab med Helligånden, som er 

mig selv. Den, der kommer i fællesskab med mig, vil opdage, at jeg er Faderen selv og samtidig den, I 

kalder Sønnen: det er Guddommens kærlighedsord. Guds treenighed betyder ikke mangfoldighed af ånd, 

men af egenskaber eller kræfter. 

56 Lov, kærlighed, visdom - det er de tre former for åbenbaring, som jeg har vist mig selv for 

mennesket, så det kan få en fast overbevisning om sin udviklingsvej og et fuldstændigt kendskab til sin 

Skaber. Disse tre faser af åbenbaringen er forskellige fra hinanden, men de har alle samme oprindelse, og i 

deres helhed er de absolut fuldkommenhed. 

57 Jeg har allerede ved flere lejligheder sagt til dig: Hvorfor vil du så gerne genkende tre 

guddommelige væsener, når du kun kan finde ét? En enkelt stemme har talt til dig til alle tider, en enkelt 

guddommelig ånd har åbenbaret sig for dig. Denne enestående, evige stemme, som har forkyndt min lov 

til jer i forskellige udtryksformer, er den, som I også bærer indpræget i jeres samvittighed, og hvis essens I 

også bør bevare i jeres hjerter. Men i stedet for at elske mig i ånd og sandhed, som min undervisning har 

lært jer, elsker I mig i materialistiske kultformer og repræsentationer, fordi I ikke kan forstå jeres Skaber 

på nogen anden måde. 
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58 Da jeg indgraverede min lov på en sten, hvem ville da have tvivlet på, at disse tavler var hellige, da 

de indeholdt det guddommelige bud? Alligevel trak jeg disse stentavler tilbage fra menneskets syn og lod 

ham kun kende min lov. 

59 Kristus blev født, levede og døde i fattigdom, renhed og fuldkommenhed, og du ville have ønsket, 

at han var forblevet evigt på jorden. Derfor har du haft et ønske om at udødeliggøre ham i billeder, der er 

lavet af menneskehænder. Men I må forstå, at hans menneskelige fremtoning forsvandt for at efterlade kun 

den reneste essens af hans ord og gerninger, som var det perfekte udtryk for guddommelig kærlighed, til 

menneskets ånd. I dag, da jeg har åbenbaret mig selv i Ånden og gjort mig selv kendt gennem 

forståelsesorganer, som jeg har forberedt, hvad kan I så materialisere af min tredje åbenbaring? Håber du 

på at guddommeliggøre genstande, steder eller personer? Nej, I skal fra denne tid af min åndelige 

manifestation kun bevare det uendelige lys, som jeg har udgydt over jer, den evige visdoms lys. Hvis du 

søgte kærlighed og visdom i den første tidsalders lov, ville du finde dem; hvis du søgte lov og visdom i 

Jesu kærlighed, ville du finde dem; og hvis du søger at finde lov og kærlighed i den visdom, som Min Ånd 

har udgydt over alle skabninger i denne tredje tidsalder, kan du opdage dem i deres essens. Indse, at alle de 

guddommelige dyder og kræfter udgør én essens, og at denne essens er Gud. 

60 Fornem den undervisning, jeg har givet dig. Det afslører den kærlighed, jeg har til menneskeheden. 

61 Med min undervisning former jeg dit hjerte ved hjælp af enkle mennesker. Spiritualismens disciple 

skal bevare Min lære i al dens renhed, for det vil være den, der konsoliderer freden og broderskabet blandt 

mennesker. 

62 De religiøse symboler vil forsvinde, for mennesket skal ikke længere begrænse mig, så hans 

arbejde kan være Faderen værdigt. 

63 Ved at lytte til mig uden nogen tydelige materielle repræsentationsformer har I dannet en ny 

karakter i jer selv. Dit sind er vågnet op, og din moral er blevet styrket. 

64 Jeg ønsker for fremtiden mænd og kvinder med overbevisning - disciple, der prædiker med et godt 

eksempel, ikke hykleriske, for jeres fald på grund af manglende moral og sandfærdighed, på grund af 

manglende fred og styrke i sjælen ville være meget smertefuldt. 

65 Se, hvordan menneskeheden, efter at have gennemgået den rensende smeltedigel og de forsonende 

ildprøver gennem tiderne, stadig ikke er i stand til at konsolidere sin fred. Det blodige spor bliver længere 

og længere, fordi menneskene har glemt mit ord. Der er ingen oprigtighed, ingen tillid, ingen hjælpsomhed 

og ingen kærlighed. 

66 Alligevel er jeg her med mit nye budskab om enhed og fred, med mit enkle ord, som efter megen 

kamp vil udføre det mirakel at forene menneskers sind og hjerter. Er der stadig nogen, der spørger, hvorfor 

jeg er kommet? 

67 Også i denne tid blev mange kaldt og få udvalgt, men hos mig er der ingen begunstigede. For det 

er mennesket, der gør sig værdig for sin Herre og optjener ret til hans nåde. 

68 Jeg har givet mine instruktioner til alle på samme måde, jeg har lært alle at gå på denne vej og leve 

i denne tåre-dal. Forstå mig ret: Ikke kun I skal leve under denne lov, men hele verden. Men det vil være 

mine disciple, spredt ud over hele verden, der vil indgyde den gennem deres moral og eksempel. 

69 Opfyld din opgave allerede nu, og lad ikke tiden gå for ånden, uden at den bruger den, for så kan 

det øjeblik, hvor du fortryder, komme. 

70 Det er grunden til, at jeg benytter mig af de ydmyge, dem, der var faret vild på livets stier, som 

hørte den frelsende stemme fra deres Herre og frivilligt tog ud for at følge ham. Det er jer, de "sidste", 

fordi I tjener mig i den tredje æra. 

71 Jeg sender jer min fred, men sandelig siger jeg jer, at så længe der er mennesker, der har alt det 

nødvendige for livet, og glemmer dem, der dør af sult, vil der ikke være fred på jorden. 

72 Fred ligger ikke i menneskelig herlighed eller i rigdom. Den er baseret på velvilje, gensidig 

kærlighed, service og respekt. Åh, hvis bare verden forstod denne lære! Hadet ville forsvinde, og 

kærligheden ville blomstre i menneskets hjerte. 

73 Kun min kærlighed og min retfærdighed kan i dag beskytte dem, der hungrer og tørster efter den. 

Jeg alene er i min fuldkomne retfærdighed i stand til at tage imod den, der begår en overtrædelse af sin 

egen eksistens. 
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74 Hvis de vidste, at sjælens forladthed er mere frygtelig end ensomheden i denne verden, ville de 

tålmodigt og modigt holde ud til den sidste dag af deres tilværelse på jorden. 

75 Jeg har givet jer min faderlige kærlighed i dette ord. Vidner om min sandhed med jeres gerninger. 

76 Elsker hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 166 
1 Det er en glædens dag for mit folk, en fredens dag for dem, der er kommet for at høre mit ord. Da 

jeg gav denne arv til de første, sagde jeg til dem, at de skulle passe på den, for den var som en lille træstok, 

der senere skulle blive et tæt løvet og mægtigt træ. I dag kommer store skarer for at høre mit ord og vidner 

om opfyldelsen af mit budskab. 

2 Træet gav grene, og de blev løsrevet for at blive plantet på anden jord. Men sandelig, siger jeg 

eder, nogle blev plantet efter min vilje, og andre efter menneskers vilje. 

3 Jeg sagde for længe siden, at træet kendes på sin frugt, og når disse "træer" begynder at bære frugt, 

vil I med tiden vide, hvilken slags frugt de hver især bærer, om den er god eller dårlig. Der var træer, som i 

begyndelsen var fulde af saft og kraft, som lovede god frugt og gavnlig skygge for den trætte vandrer, 

fordi den, der passede dem, gik ud fuld af kærlighed og hjælpsomhed og blev den vildfarendes redning. 

Han besvarede folks spørgsmål med lysfyldte ord, gav lys til de blinde og trøst til de syge. Tegn og 

mirakler blev udført ved hans læber og gerninger; sandheder blev modtaget ved inspiration. Det skete, 

fordi Faderen så disse arbejderes iver og glød og overstrømmede dem med kærlighed og visdom. Da 

folkemængden så denne discipels hengivenhed, da de blev overbevist om hans næstekærlighed og 

oprigtighed, fulgte de ham ad lange veje, de fulgte ham op på bjergtoppen. De adlød og troede ham blindt. 

Men da han så, at folkemængden fulgte ham, at folk adlød hans stemme, som om den var en lov, følte han 

forfængelighed og storhedsvanvid i sit hjerte, og da han glemte den, der gav ham alt, og uden hvem han 

intet kunne have gjort, mistede han ydmygheden og begyndte at prale af sine fortjenester og sin magt over 

andre. Han følte sig perfekt i praksis af min undervisning og proklamerede højlydt, at han var en sand 

discipel og endda en mester. 

4 Jeg siger eder: Den, som praler af sine åndelige gaver og ikke sår med ydmyghed, hvis han ikke 

sår med ydmyghed, vil hans høst være forgæves. 

5 Jeg kunne spørge mange af dem, der højlydt har proklameret, at de vil udføre kærlighedsarbejde: 

"Hvor er jeres tilhængere? Hvor er de, der fulgte dig? Hvad blev der af alle dem, der modtog åndelige 

gaver for at sprede disse frø?" Og de skulle svare mig, at de blev alene, fordi de, der fandt dem, gik på 

afveje igen, de, der blev raske, blev syge igen, og de, der begyndte at se lyset, sank tilbage i deres mørke. 

Men Mesteren spørger dig: "Hvorfor skete dette for dem, som blev instrueret af mig?" - Fordi de brugte 

den undervisning, de havde modtaget, efter deres forstand og skøn, fordi de gik i gang med arbejdet for 

tidligt, dvs. før de havde forstået Mesterens undervisning korrekt. 

6 De, der har ventet til det rette tidspunkt med at gå i gang med at studere, se og bede, er dem, der 

forbliver standhaftige, fordi deres rødder går dybt ned i jorden, og deres grene har modstået stormene. De 

tog af sted på et tidspunkt, hvor deres hjerter ikke længere kunne falde for forfængelighed. Men dette er en 

dag med fred og tilgivelse, hvor jeg ønsker, at I alle skal tænke over mine ord, så I, når I vender tilbage til 

jeres træ og jeres marker, kan rette op på alt det, I har gjort i ufuldkommenhed. Der er stadig tid til at rette 

træet op og gemme frøene. Men du skal mangedoble din indsats. 

7 Gå tilbage til jeres land, og hvis I finder jer selv forladt og glemt af dem, der fulgte jer i blinde, og 

som I ikke kunne holde på, så beskyt træets rødder, skær de ødelagte frugter af, beskær dets tørre grene, 

vand det, og I vil på ny se, hvordan vandrende mennesker kommer og ønsker dets skygge og dets frugter. 

8 Salige er de, der rejser sig fra deres eget fald, salige er de, der rejser sig til lyset. I vil så se dem 

proklamere mit genkomst, som folk har ventet århundrede efter århundrede, og som vil få mange døde 

mennesker til at ryste selv i deres grave. 

9 Sandelig siger jeg jer, at det guddommelige løfte om at vende tilbage til jer som trøsteånden er 

ikke blevet slettet af nogen, hverken af tiden, af synden eller af hele epoker, der er gået over menneskene. 

Beviset på min tilbagevenden vil heller ikke blive slettet, og til sidst vil menneskene bøje sig for min 

sandhed. 

10 Når du hører mit ord, lader du dit liv passere forbi dig i samvittighedens lys, og når mit 

undervisningsord er forbi, føler du dig befriet for din gæld, dine trængsler og din anger. Selv om du 

modtager mit ord gennem uuddannede intellektuelle organer, skælver dit væsen, fordi du føler i det et øje, 
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der ser på dig, et øre, der opfatter selv dit letteste suk, og en følsomhed, der er i stand til at læse selv dine 

mest hemmelige tanker. 

11 Den første dag, hvor jeg talte til menneskeheden på denne måde, indledte jeg en ny åndelig æra. 

De hjerter, der var til stede ved Min Guddommelige manifestation, følte sig overvældet af frygt, ærefrygt, 

undren og lyksalighed. Det er derfor, at den lille gruppe af mine første disciple er vokset og mangedoblet, 

indtil den er blevet til de store samfund, som nu er til stede for at høre min undervisning. 

12 Blandt disse skarer er der også dem, der efter at have hørt mig år efter år er blevet vant til denne 

manifestation og ikke længere er så bevæget, som da de lyttede til mig ved den første undervisning, de 

modtog. Ikke desto mindre fortsætter flertallet med at høre mit ord med ægte entusiasme, og deres hjerter 

slår hurtigere, når de er her for at høre min kloge og kærlige undervisning. 

13 Jeg ønskede åndeligt at forme de hjerter, der modtager dette ord, for at gøre hver enkelt til en 

energisk arbejder til den aktivitet, han er blevet tildelt - bevidst om sin mission og hengiven til mit værk. 

Men mens nogle er blevet ved med at lytte trofast til mig og har lært og perfektioneret sig selv for at være 

værdige til at tilbyde deres medmennesker de frugter, der er modnet gennem deres studier og overvejelser, 

deres tålmodighed, anstrengelser og udholdenhed, har andre søgt smiger og været ivrige efter at så, før 

tiden var inde. De flyttede ud før den angivne tid og underviste i den smule, de havde lært. 

14 Derfor har nogle mystificeret den undervisning, de har modtaget, og har ændret min undervisning 

til deres smag i mangel af viden, hvilket har skabt vanskeligheder for succesen for dem, der kun prædikede 

min undervisning, når de var i stand til at følge min undervisning. 

15 Jeg siger jer, at når timen kommer, vil de gode såers hvede sejre over de vantro såers ukrudt, og i 

stridens time vil verden vide, hvem der har bragt hende min sandhed. 

16 Når du hører en spiritist prale af sin mission og gå rundt i verden og råbe, at han er en af Kristi nye 

disciple, kan du være sikker på, at hans mund spreder løgne, for den sande discipel af dette værk er den, 

der ikke praler, som arbejder i stilhed til sin Mesterens ære og virkelig elsker alle sine medmennesker. I vil 

kende mine gode tjenere på deres ydmyghed. 

17 Hvad vil der endelig ske med dem, der ikke praktiserer min lære i overensstemmelse med min lovs 

bud? - De skal renses og i en ny mission rette alle deres fejl og vaske alle deres pletter væk, indtil det 

lykkes dem at forvandle den ukrudt, de havde dyrket, til hvede. 

18 Til de skarer, der hører mit ord i denne tid, siger jeg: Fortsæt med at høre min undervisning med 

ærbødighed. Lad det ikke forsvinde fra din hukommelse uden først at have tænkt over det. Forsøg ikke at 

undervise, når I kun er svage børn. I må vente, indtil I bliver stærke og udrustede disciple. Så vil du være i 

stand til at se, at hvert frø, du sår, vil spire, vokse, blomstre og bære frugt. Og jeg vil sige til dig: Jeg tager 

imod din gave, frugten af den sæd, som jeg har betroet dig. 

19 Jeg vil ikke dømme Dem endnu, for hvis jeg gjorde det, ville jeg ikke finde Dem særlig værdifuld. 

Jeg kommer til dig som en Fader for at tilgive dig og for at tilbyde dig endnu en periode som en værdifuld 

mulighed, som du skal bruge, og som du skal stå til ansvar for over for mig. 

20 På denne nådens dag fortæller jeg jer, at jeg har gjort Marias tilstedeværelse og kærlighed kendt og 

håndgribelig for menneskeheden, for i hende vil den "Nye Pagt" finde sted på dette tidspunkt. Maria har i 

sin mildhed og ydmyghed også givet sig selv til kende for jer. 

21 Faderen har udgydt sine nådegaver over dette folk; men sandelig siger jeg jer, at I også må stå til 

regnskab over for mig om den Guddommelige Moders tilstedeværelse. 

22 Ja, jeg kalder dig til regnskab, fordi jeg ønsker, at du skal være fuldt ud klar over, hvad jeg har 

givet dig. Men kernen i denne opfordring til at stå til regnskab er min kærlige barmhjertighed. 

23 Verden kender ikke mit arbejde og min forkyndelse på nuværende tidspunkt, fordi I har holdt jer 

tilbage fra at forkynde disse lærdomme for mennesker. Men de nye generationer vil lære dem at kende og 

styrke jeres rækker. Sandelig, siger jeg jer, Jesu navn og Marias navn er forenet i frelsesværket; og da 

menneskene ikke vidste, hvordan de skulle indgå en pagt med deres Herre på denne tid, vil Moderens navn 

være symbolet på forening og broderskab blandt menneskene. 

24 Elementernes voldsomhed vil være den stemme, der vækker de mennesker, som stædigt ønsker at 

leve i mørket, og det er ikke mig, der skal dømme dem. De vil falde for dommen på grund af deres egne 

gerninger. 
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25 Menneskene har skabt sig selv deres opgaver, som oprindeligt var støjende, men som de har 

besudlet med deres synd og vanhelliget med deres videnskab, og mange af dem er inspireret af egoisme, 

had og arrogance. 

26 Hør: I den første æra indgik jeg en pagt med Abraham og hans efterkommere. Denne pagt glemte 

dette folks børn. Jeg indgik en pagt med Moses, som befriede Israel fra trældom. Men i tidens løb glemte 

folket igen pagten. 

27 Jeg kom til verden i den Anden Tidsalder; Jeg beseglede Min pagt med menneskeheden med Mit 

blod, og denne kærlighedspagt havde tilstrækkelig styrke til at lære Mine børn den vej, som folk til alle 

tider kan gå for at fjerne alle deres synder. For i Jesus besejrede jeg døden, triumferede over mørket, 

forvandlede smerte til guddommelig lidenskab og banede vejen for sjæle til lyset. 

28 I dag har I hørt, at jeg ønsker at indgå en ny pagt med jer, for jeg finder jer ikke forenet i mig, ej 

heller indbyrdes, og det er min vilje, at I i denne tredje æra, i det sjette segls skød, indgår en pagt om 

kærlighed og broderskab i mig. 

29 I befinder jer alle inden for det sjette segl, som er et stadium, et kapitel i de syv segl, hvis indhold 

er Guds visdom og sjælenes fuldkommenhed. 

30 Nye generationer vil komme og vil anerkende arbejdet i den tredje æra, som I tog de første skridt i. 

De vil fortsætte dit arbejde, og når de forskellige racer og folkeslag endelig elsker hinanden som brødre og 

søstre, når folk har overvundet deres had, vil Helligåndens arbejde blive etableret i menneskers hjerter. 

31 Allerede i den første æra lærte jeg jer at hellige den syvende dag til mig. Eftersom mennesket 

helligede sig selv til at opfylde sine verdslige pligter i seks dage, var det kun rimeligt, at han helligede 

mindst én dag til at tjene sin Herre. Jeg bad ham ikke om at dedikere den første dag til mig, men den 

sidste, så han kunne hvile sig fra sit arbejde og hellige sig åndelig fordybelse*, så han kunne give sin ånd 

mulighed for at nærme sig sin Fader og tale til ham gennem bøn. 
* Spansk "meditaeiön" = meditation, meditation, kontemplation; også: refleksion, indre kontemplation, åndelig 

kontemplation. 

32 Hviledagen blev indført for at mennesket, når det glemmer den hårde jordiske kamp i livet - om 

end kun for en kort periode - skulle give sin samvittighed mulighed for at tale til sig, for at minde ham om 

loven, og han skulle undersøge sig selv, angre sine overtrædelser og tage ædle beslutninger i sit hjerte om 

at omvende sig. Sabbaten var den dag, der tidligere var afsat til hvile, bøn og lovstudier. Men folk glemte i 

følge traditionen de broderlige følelser over for deres medmennesker og de åndelige pligter, de havde over 

for deres naboer. Tiderne gik, menneskeheden udviklede sig åndeligt, og Kristus kom for at lære jer, at I 

selv på hviledage skal praktisere velgørenhed og gøre alle gode gerninger. 

33 Jesus ønskede at fortælle jer, at selv om en dag er afsat til refleksion og fysisk hvile, skal I forstå, 

at hverken dag eller time kan være forudbestemt for opfyldelsen af Åndens mission. 

34 Selv om Mesteren talte til jer med den største klarhed, afveg folk fra dette og valgte hver især den 

dag, der passede dem bedst. Mens nogle fortsatte med at holde sabbatten som den dag, der var helliget 

hvile, valgte andre derfor søndagen til at fejre deres gudstjeneste. 

35 I dag taler jeg endnu en gang til jer, og min undervisning bringer ny viden til jer. I har gennemlevet 

mange oplevelser og udviklet jer selv. I dag er det ikke vigtigt, hvilken dag I bruger til at hvile fra det 

jordiske slid, men I skal vide, at I alle dage skal gå på den vej, jeg har udstukket for jer. Forstå, at der ikke 

er nogen bestemt tid for jeres bøn, for alle tider af dagen er egnede til bøn og til at praktisere Min lære til 

gavn for jeres medmennesker. 

36 Jeg ønsker, at lys, inspiration og kærlighed altid skal bo i din ånd, at sindet og hjertet skal være 

åndens spejl, og at dens dyder skal afspejles i det og komme til udtryk i herlige ideer og ædle tanker og 

følelser. Så vil du blive bevidst om den perfekte harmoni, der eksisterer mellem ånd og krop, mellem det 

åndelige og det menneskelige, mellem åndens love og pligter og verdens love og pligter. Endelig vil du 

kunne se, at hele livet med dets prøvelser og lektioner har et enkelt mål: åndens fuldkommenhed, hvorved 

den vil opleve ro og sand lykke i Herrens rige. 

37 Nogle gange tænker du og siger: "Hvad nytter denne tilværelse, når den ikke giver os noget godt, 

og vi får ingen gavn af den?" Hvis nogen tænker sådan, er det fordi de forhindrer lyset i at skinne i deres 

sind. Han mener, at livet er meningsløst, fordi det ikke var muligt for ham at opfylde alle sine ønsker, fordi 
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han gerne ville have haft alting i overensstemmelse med sine ideer. Han tror så, at han også er ubrugelig, 

og det kun fordi han ikke har forstået og forstået betydningen af mit ord. 

38 Den åndelige del af mennesket er stadig slumrende, og det er derfor, at det har levet så mange 

nytteløse liv. 

39 Jeg kunne tvinge og tvinge jer til at opfylde mine bud, men så ville jeres fortjenester ikke være 

ægte, jeres fremskridt ville ikke være ægte. Jeg tillader, at livet, hvor I skaber lektioner og prøvelser for jer 

selv uden at være klar over det, lærer jer den sande lektion, som nogle gange er smertefuld, afhængigt af 

hvordan jeres arbejde har været. Men midt i prøvelsen sender min Ånd dig lyset, der når din ånd - til tider 

på en blid måde, men til tider som en ubønhørlig dommer, så du vågner og hører samvittighedens stemme, 

som er min egen stemme. 

40 Jeg spørger dig: Ønsker du at være nyttig og føle, at din eksistens også er nyttig? Så tag ved lære af 

mine ord - det, jeg gav dig i fortiden, og det, du hører i dag, for de supplerer hinanden. Men tro ikke, at du 

allerede har forstået min lære ved blot at gentage mine sætninger og livsregler. Nej, den, der ikke ved, 

hvordan man elsker, vil ikke være i stand til at forkynde de guddommelige ord og opfylde det, de lærer. 

41 Kærlighed er oprindelsen og årsagen til jeres eksistens, I mennesker. Hvordan kunne du leve uden 

denne gave? Tro mig, der er mange, som bærer døden i sig, og andre, som er syge, bare fordi de ikke 

elsker nogen. Den helbredende balsam, der har reddet mange, har været kærlighed, og den guddommelige 

gave, der opløfter til sandt liv, som forløser og ophøjer, er også kærlighed. 

42 Derfor siger Mesteren til jer børn, som har hørt denne lære: Fra i dag skal I begynde at elske. Lad 

alle dine handlinger over for andre være gennemsyret af denne følelse, og lad den også flyde ind i de ord 

og bønner, som du helliger mig. 

43 Vid, at det ord, der ikke har kærlighed i sig, hverken har liv eller styrke. I spørger mig, hvordan I 

kan begynde at elske, og hvad I skal gøre for at vække denne følelse i jeres hjerter, og jeg fortæller jer det: 

Det, du skal begynde med, er at forstå, hvordan du skal bede. Bøn vil bringe dig tættere på Mesteren, og 

denne Mester er mig. 

44 I bønnen vil du finde trøst, inspiration og styrke, og den vil give dig den dejlige tilfredsstillelse at 

kunne tale til Gud i tillid uden vidner eller mellemmænd. Gud og din ånd er forenet i dette søde øjeblik 

med tillid, åndelig dialog og velsignelser. 

45 Gør jer klar, disciple, for jeg vil åbenbare mig selv for jer. I bringer alle bekymringer og problemer 

til mig, men jeg siger til jer: Hvorfor er du bange? Har du ikke følt mit blik fuld af barmhjertighed på dig? 

Gør mit nærvær dig ikke stærk? Giv mig ikke anledning til at gentage mine ord fra den anden æra og 

fortælle jer, at I er folk med ringe tro, at selv om jeg er så tæt på jer, og I hævder at kende mig, har I ikke 

stolet på mig. 

46 Når du sender din bøn op og søger mig, vil jeg være med dig. Mit ord og de bud, som jeg til enhver 

tid har givet dig, vil give dig min vejledning gennem din samvittighed. Bliv rig på styrke og udrustning. 

Bring dette Livets Ord overalt til de hjerter, der har brug for trøst og lys, for jeg har kaldt jer til at så de 

åndelige marker. 

47 Da I er rige på mine nådegaver, og da det I har modtaget er en uudtømmelig skat af lære, bør I 

kærligt give denne viden videre. Gå til andre i nød, til dem, der ikke nyder velvilje, prestige eller respekt 

på jorden. Opsøg de forældreløse, enkerne og de uhelbredeligt syge og hjælp dem uden forbehold. Giv 

dem den åndelige balsam, som stiger op fra sjælens bund i overdådige mængder, idet du er mere 

opmærksom på deres sjæl end på deres krop. 

48 Jeg har dannet en gruppe af arbejdere af mænd og kvinder, for det er ikke kun manden, der ved, 

hvordan min lov skal fortolkes. Kvinden, der er begavet med smukke og ædle følelser, har altid været en 

medarbejder i mit forløsningsarbejde. På dette tidspunkt overdrager jeg også ansvaret for, at mine 

instrukser bliver opfyldt korrekt, til hende. Jeg lader dem begge våge over dette arbejde, som du har fået 

betroet. 

49 Mit folk, jeg bliver hos jer for en kort tid gennem dette sindets organ*. I har bedt, og i det øjeblik, 

hvor I er højest ophøjet, har I i jeres hjertes stilhed hørt Mesterens kærlige hilsen, som har sagt til jer: 

"Fred være med jer." Du er blevet opmærksom på den virkning, som bønnen har, og du har forstået den 
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enorme kraft, der ligger i den, når du sender den op - både for at opfylde et åndeligt behov og for at bede 

om en løsning på en materiel nødsituation. 
* Dette henviser til sindet, især med hensyn til stemmebærerens evne til at tale. 

50 Husk, at det ofte har været nok at udtale ordet "Fader" for at få hele dit væsen til at skælve og give 

dit hjerte følelsen af at blive oversvømmet af den trøst, som hans kærlighed giver. Du skal vide, at når dit 

hjerte kalder på mig med glød, ryster også min ånd af glæde. 

51 Når du kalder mig "Fader", når dette navn bryder frem fra dit indre, bliver din stemme hørt i 

himlen, og du vrider en hemmelighed fra den guddommelige visdom. 

52 Lad det ikke kun være jeres læber, der kalder mig "far", for mange af jer har for vane at gøre det 

mekanisk. Jeg ønsker, at bønnen "Fader vor, du som er i himlen, helliget vorde dit navn", denne bøn skal 

komme fra det reneste og dybeste hjerte, og at I skal reflektere over hver enkelt sætning, så I bagefter kan 

blive inspireret og være i fuldkommen fællesskab med mig. 

53 Jeg har lært jer den kraftfulde, fuldbyrdede bøn, som virkelig bringer barnet tættere på Faderen. 

Når du udtaler ordet "Fader" med inderlighed og ærbødighed, med ophøjethed og kærlighed, med tro og 

håb, forsvinder afstandene, rummet forsvinder, for i dette øjeblik af dialog fra ånd til ånd er Gud ikke langt 

fra dig, og du er heller ikke langt fra ham. Bed på denne måde, og du vil modtage min kærlighed i dit 

hjerte med fulde hænder. 

54 Så vil I se mig med jeres åndelige blik, mens jeg fører jer videre, som hyrden gør det med fårene. 

Du vil se det guddommelige lys, der oplyser din livsvej, og høre min stemme gentage sig uophørligt for at 

opmuntre dig på din vej: "Vær stærk, stop ikke, hvert skridt fremad vil bringe dig tættere på din Fader". 

55 På denne dag, I disciple, har jeg endnu en gang talt til jer om kærlighed og bøn, så I kan lære at 

forstå den nåde, der ligger i dem, og også deres virkning, så I kan opnå den høje belønning, som Min 

Faderlige kærlighed har lovet jer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 167 
1 Fra mange hjerter stiger spørgsmålet op til Gud: "Herre, vil den smerte, der plager denne verden, 

fortsætte for evigt?" Hertil svarer mesteren dem: "Nej, mine elskede. 

Børn, jeres smerte vil forsvinde, så snart I finder ægte kærlighed." 

2 Selv om der tales meget om kærlighed på jorden, eksisterer den i virkeligheden ikke blandt jer. 

Nogle foregiver den, andre forveksler den med en egoistisk følelse, og andre igen med en simpel 

lidenskab. Falskhed hersker i menneskets hjerte, løgne hersker, folk foregiver kærlighed, venskab og 

næstekærlighed. Ukrudtet er vokset og spredt overalt, og kun smertens ild vil kunne ødelægge det. 

3 Det er den ild, som menneskene vil antænde med deres idékrige, trosretninger, filosofier og 

videnskaber. Det er krigen, der nærmer sig med store skridt. I denne ild, som er antændt af deres egne 

magtbegær, lidenskaber og fjendskaber, vil de finde deres renselse. Det er sådan, de har ønsket det, det er 

sådan, de har krævet det. 

4 Hvordan skulle det være muligt for mennesker at elske hinanden som brødre og søstre, hvis de 

endnu ikke har renset deres hjerter? Det kræver et stort besøg i verden for at de kommer ud af det renset, 

for smerte renser. 

5 Jeg siger det også til dig: Mennesker skal tro på mennesker, de skal have tro og tillid til hinanden, 

for I skal komme til den overbevisning, at I alle på jorden har brug for hinanden. 

6 Tro ikke, at det behager mig, når I siger, at I tror på mig, mens jeg ved, at I tvivler på hele verden. 

For det, jeg forventer af jer, er dette: at I elsker mig gennem den kærlighed, I viser jeres næste, og at I 

tilgiver dem, der sårer jer; at I kærligt hjælper de fattigste, de mindste eller de svageste, at I elsker jeres 

medmennesker uden forskel og udviser den største uselviskhed og sandfærdighed i alle jeres gerninger. 

7 Lær af mig, for jeg har aldrig tvivlet på jer, tro på jeres frelse og stol på, at I vil samle jer op og nå 

det sande liv. 

8 Selv om der er meget ydre falskhed i menneskers værker, er der ikke nogen, hvis indre væsen ikke 

indeholder en del sandhed. Denne del er den gnist af åndeligt lys, som han bærer i sig selv, er mit 

guddommelige nærvær, den gnist af Gud, som oplyser ham indvendigt. Jeg vil få dette lys, som er mit, til 

at skinne i alle hjerter, og dets refleksion skal vise sig i alle jeres værker. 

9 Jeg ønsker, at I skal leve i sandheden, og derfor er det nødvendigt, at alt ondt dør. I, som er klar 

over den time, der nærmer sig - vær opmærksom og bed allerede i dag, og bekendtgør denne kamp til jeres 

medmennesker som profeter, så de kan forberede sig og ikke fortvivle i bitterhedens øjeblikke under den 

kommende kamp. 

10 Vær overbevist om, at alle "marker" vil bære frugt, når de er forberedt. Min sæd er klar til at 

komme ned over dem: Ethvert menneske vil være en plante, der blomstrer og giver frugter af kærlighed og 

dermed opfylder alle skabte ting deres skæbne. 

11 I planteriget findes der parasitiske planter, som er ubrugelige; tag dem ikke som eksempel. 

12 Ved du, hvorfor Faderen kun forventer kærlighedens frugter fra dig? - Fordi det livsfrø, som jeg 

lagde i alle skabninger, var det oprindelige frø, kærlighed. 

13 Hvis I til tider, som det er tilfældet med planter, synes at være tørret ud, hvis I er visnet for en kort 

tid eller har lidt af tørst, var det ikke fordi I manglede min nådes vand. Min kilde af kærlighed har altid 

udgydt sig over enhver ånd og ethvert hjerte som livgivende vand. Men disse menneskelige planter, der er 

udstyret med ånd, har viljefrihed, og som følge af den dårlige brug af denne dyrebare gave fjerner de sig 

fra den guddommelige nåde, som er det eneste, der kan frelse og styrke sjælen. Hvor er I dog forskellige 

fra jordens planter, som altid ydmygt tager imod det, som Guds barmhjertighed skænker dem! 

14 I tror alle, at I allerede har elsket i jeres liv, men jeg siger jer: Nogle har virkelig elsket, mens andre 

har forvekslet lidenskab og selviskhed med kærlighed. 

15 Gennem Jesus gav jeg jer den perfekte instruktion. Overvej min livsvej som menneske fra fødsel 

til død, så vil kærligheden åbenbare sig for dig på en levende og fuldkommen måde. 

16 Jeg beder jer ikke om at være som Jesus, for i ham var der noget, I ikke kan opnå: at være 

fuldkommen som menneske, eftersom den, der var i ham, var Gud selv i begrænset form. Men jeg siger 

stadig, at du skal efterligne ham. 
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17 Min evige lov har altid talt til jer om denne kærlighed. Jeg sagde til jer i de første tider: "Du skal 

elske Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl", og "Du skal elske din næste som dig selv". 

18 Senere gav jeg jer disse inspirerede ord: "Elsker jeres brødre og søstre, som Faderen har elsket 

jer"; "Elsker hinanden". 

19 I denne tid har jeg åbenbaret for jer, at I skal elske Gud mere end alle skabte ting, at I skal elske 

Gud i alt, hvad der eksisterer, og alt, hvad der eksisterer i Gud. At I skal øve barmhjertighed og 

barmhjertighed igen over for jeres medmennesker, så I kan se Faderen i al sin herlighed, for 

barmhjertighed er kærlighed. 

20 Mennesket har aldrig været i stand til at elske mig gennem åndelig tilbedelse, som det gør i dag, fri 

for uærlighed. De hedenske tider og de vantro er nu langt væk. Afgudsdyrkelse, som har eksisteret i alle 

kulter og til alle tider, er med sit sensuelle bedrag og sin falske glamour blevet en trættende faktor for 

sjæle. 

21 Snart vil der komme generationer, som vil indføre åndelig ærbødighed for min Guddommelighed i 

alle jordens ender. Når denne form for religiøs praksis endelig etablerer et fredens og lysets rige blandt 

mennesker, vil religiøs fanatisme forsvinde blandt mennesker, fordi der i spiritualiseringen ikke længere er 

plads til lidenskaber eller uvidenhed. 

22 Fordi du stadig har lang vej endnu, bør du ikke stoppe op og tænke, at du aldrig når målet. Gå 

fremad, for selv over et tabt øjeblik vil din sjæl græde senere. Hvem har fortalt dig, at målet er i denne 

verden? Hvem har lært jer, at døden er enden, og at I i det øjeblik kan nå mit rige? 

23 Døden er som en kort søvn, hvorefter sjælen vil vågne med fornyet styrke under mit lys' kærtegn, 

som til en ny dag, der begynder for den. 

24 Døden er den nøgle, der åbner portene til det fængsel, du var i, mens du var bundet til den fysiske 

materie, og den er samtidig den nøgle, der åbner evighedens porte for dig. 

25 Denne planet, der af menneskelige ufuldkommenheder blev forvandlet til en forsoningsdal, var et 

fangenskab og eksil for sjælen. 

26 Sandelig, siger jeg jer, livet på jorden er endnu et trin på livets stige. Hvorfor tager du den ikke på 

den måde, så du kan bruge alle dens erfaringer? Grunden til, at mange er nødt til at vende tilbage til den 

igen og igen, er følgende: Fordi de ikke forstod det, og fordi de ikke havde gavn af deres tidligere liv. 

27 I morgendagens mennesker vil der være så meget åndeliggørelse og forståelse for den udvikling, 

som deres sjæl skal opnå, at de selv og dem, der hjælper dem i den time, når deres smerte begynder, og de 

kun er et skridt fra den legemlige død, vil betragte dette øjeblik som det smukkeste i hele deres jordiske 

eksistens, som et højdepunkt i et frugtbart og udbytterigt liv, og de vil kunne sige som deres Mester på 

korset: "Alt er fuldbragt." 

28 Jeg taler til jer i en faderlig tone og med enkle ord. I ventede min nye åbenbaring i denne tid fyldt 

med mysterier, og jeres overraskelse var stor, da I så enkelheden i min lære og den ydmyge måde, hvorpå 

jeg talte til jer. 

29 Elias kom som en lysstråle midt i en storm, fulgt af sine usynlige hærskarer, sine store legioner af 

lysånder, der følger ham som fårene følger hyrden. Han baner vejen for folkemængderne, river de tornede 

buske til højre og venstre ned for at skabe et hul for dem, der følger ham, og samler de sjæle, der 

genkender hans stemme som hyrdens stemme, der vil lede dem til mig i denne tid. 

30 Har I glemt, at det var et af Elias' får, der gav jer vidnesbyrd om min tilstedeværelse og opfordrede 

jer til at forene jer i forhindringen og derefter følge hyrdens spor? 

31 Tag af sted, menneskeheden, find vejen, find livets mening! Foren jer, folk med folk, elsk 

hinanden! Hvor tynd er ikke skellet, der adskiller det ene hjem fra det andet, og hvor langt væk er dets 

beboere fra hinanden! Og ved jeres landes grænser - hvor mange betingelser kræves der ikke, for at I lader 

udlændingene komme igennem! Og når I gør dette selv blandt menneskebrødre, hvad har I så gjort med 

dem, der er i et andet liv? I har ladet et tæppe falde mellem dem og jer selv - hvis ikke det er jeres 

glemsomhed, så er det jeres uvidenhed, der er som en tyk tåge. 

32 Når jeg ser på denne verdens indbyggere, ser jeg, at alle folkeslag kender mit navn, at millioner af 

mennesker taler mine ord; men sandelig, siger jeg jer, jeg ser ingen kærlighed blandt menneskene! 
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33 Alt, hvad jeg lærer jer i denne tid, og hvad der sker i verden, er forklaringen og opfyldelsen af den 

åbenbaring, jeg gav menneskeheden gennem min apostel Johannes, da jeg, da han levede på Patmosøen, i 

ånden førte ham op i himlens højder, til det guddommelige plan, til det uendelige, for at vise ham gennem 

allegorier oprindelsen og målet, alfa og omega, og han så de begivenheder, der var sket, dem, der var ved 

at finde sted, og dem, der endnu ikke var kommet. 

34 Han forstod intet af det på det tidspunkt, men min stemme sagde til ham: "Skriv ned, hvad du vil 

se og høre", og det skrev han. Johannes havde disciple, som krydsede havet i skibe og opsøgte ham på 

hans tilflugtssted. Ivrigt spurgte de mænd ham, som havde været Jesu discipel, hvordan Mesteren havde 

været, hvordan hans ord og hans mirakler havde været, og Johannes, som efterlignede sin Mester i 

kærlighed og visdom, forbløffede dem med sine ord. Selv da han nærmede sig alderdommen, da hans krop 

allerede var bøjet af tiden, havde han stadig kræfter nok til at vidne om sin Mester og til at sige til sine 

disciple: "Elsk hinanden." Da de, der opsøgte ham, så, at Johannes' død nærmede sig, bad de ham, der 

ønskede at få al den visdom, som apostlen havde samlet, om at afsløre alt det, han havde lært af sin 

Mester, men som svar fik de kun denne sætning: "Elsk hinanden". 

35 De, der spurgte med så stor iver og interesse, følte sig snydt og troede, at alderdommen havde 

slettet Kristi ord fra hans hukommelse. 

36 Jeg siger jer, at Johannes ikke havde glemt et eneste af mine ord, men at han af al min lære som en 

enkelt essens har udtalt den lære, som opsummerer hele loven: elsk hinanden. 

37 Hvordan kunne undervisningen fra den Mester, som han elskede så højt, være forsvundet fra den 

elskede discipels hukommelse? 

38 Ved I, I denne tids disciple, om jeg ikke også, når året 1950, det sidste år af min forkyndelse, er 

kommet, vil sige til jer, i stedet for enhver instruktion, kun: "Elsker hinanden"? Alt på din livsvej taler til 

dig om denne lektion: træet, der spreder sit løv for at give dig skygge, blomsten, der taber sine kronblade, 

når du har indåndet dens duft, så dens offerdød bliver din glæde. 

39 Det er vejen, det er derfor, jeg har sagt til jer, at I skal elske Gud i alt skabt og alt skabt i Gud, for i 

alt er jeg til stede og i alt taler jeg til jer. 

40 Jeg kan se, at alle mennesker er syge, både fysisk og psykisk. I mennesker, i hvis indre kun 

samvittighedens konstante klagesang stadig kan høres, søg mig som kilde til sundhed, for jeg har den 

balsam, der helbreder alle sygdomme. Men for at jeg kan åbenbare min kraft blandt jer, er det nødvendigt, 

at I viser mig jeres hjerter uden pletter. 

41 Du har et ønske om, at jeg skal vise min magt og mine undere på din livsvej, og jeg er klar til at 

give dig dette. Din Faders skatkammer venter kun på at blive udstyret med udstyr til at overøse dig med 

sundhed, styrke og lys. 

42 I dag nærer mit ord jer, det er både såning og vanding; og i morgen, når den rette tid er kommet, 

vil jeg bringe kærlighedens høst, den gyldne hvede fra mine lande. 

43 Undrer du dig over, hvorfor jeg bliver ved med at rette dine fejl og mangler? Jeg trækker blot 

brændenælder og andet ukrudt ud, som er vokset i jeres hjerter og har kvalt jeres gode følelser. 

44 Denne tid er til rensning. Det er ikke kun menneskene, der skal vaske deres pletter væk i min doms 

krystalklare vand, men også de åndelige væsener er underlagt denne rensning. 

45 Når folk så er fri for al forurening, vil de føle, at jorden nærmer sig himlen. Denne tilgang vil ske 

åndeligt og fylde dig med fred, tillid og viden. 

46 Disciple, hvis I i jeres fritid begynder at udforske mit ord, vil I i dets essens finde en fuldkommen 

fornuft og en uendelig retfærdighed. Mit ord vækker mennesker til et ophøjet liv, en lykkelig tilværelse. 

Men mens det var nødvendigt for jer, at jeg talte i denne form for at vække jer, har der været nogle 

mennesker, som ikke havde brug for den kropslige hørbare manifestation af det åndelige for at vække dem 

til opfyldelsen af min lov. 

47 De intuitive spiritister, de inspirerede, drømmerne, de bærer mig i deres hjerter, selv uden at have 

hørt det ord, som I har modtaget indtil nu. De har været i åndelig dialog med deres Mester i lang tid. 

48 Du vil møde dem på din vej og blive overrasket over deres viden om mit arbejde. De vil også, når 

de møder dig, blive glade for at se deres ideer og handlinger bekræftet, når de hører dit vidnesbyrd og dine 

forklaringer. Men de må ikke opdage noget i jeres ideer, jeres måde at handle på, jeres religionsudøvelse 
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eller jeres liv, som benægter åndeligheden i min lære, for så vil de vende sig bort fra jeres vej med 

skuffelse i deres hjerter. Vågn og bed, disciple, så I kan forstå min lære og anvende den i jeres liv med den 

samme renhed, som I modtog den. Så vil der være stor glæde i jeres hjerter, når I møder dem, som jeg har 

kaldt intuitive spiritister. Sammen vil I danne et stærkt fællesskab i verden, som med sin bøn, sin 

lovnidkærlighed, sin enkelhed i livsførelsen og sin næstekærlighed vil lære menneskeheden den sande 

tilbedelse af Gud og vise den den gode viljes vej til at leve i fred på jorden. 

49 I ydmyghed i din bøn siger du til mig: "Herre, hvis du er den øverste Skaber og også vores Fader, 

så gør med os, hvad der behager dig. Hvis det er din vilje, at smerte skal slide vores hjerter op, så gør med 

os, hvad din vilje har givet os. Hvis du ønsker, at vi skal rense os selv, før du overdrager os en opgave, så 

lad det ske, som du har bestemt det." 

50 Der er kun nogle få, der taler til Mig på denne måde, men jeg bruger dem til at give jer et eksempel 

på, hvordan jeres villighed og underkastelse til Faderens instruktioner bør være. Men jeg giver jer alle 

mine instruktioner, så I kan blive lige så ydmyge og lydige. 

51 Nogle gange vil mit ord synes at være fyldt med fordømmelse og vil berøre følsomme personer, 

der hører det. Men du vil altid finde den gennemsyret af en guddommelig essens, en stor blidhed og 

uendelig barmhjertighed, som gør, at den altid vil blive hørt med glæde og interesse. 

52 Hvis mit ord skulle overvælde dig, ville du ikke være i stand til at fatte det. Men jeg ønsker, at I 

skal reflektere over den guddommelige lære, som jeg lærer jer, for den, der studerer, inspirerer sig selv, og 

den, der er inspireret af guddommelig kærlighed, er allerede min discipel. 

53 O spiritualistiske disciple, frygt ikke for opfyldelsen af jeres opgave, for den er ikke svær at 

udføre. Med visdom leder jeg jer på stien, så I ikke snubler, så ingen går på afveje. Men tro ikke, at den er 

strøet med roser, fordi jeg forbereder vejen for jer - nej, I vil finde tornebuske og prøvelser langs den. 

54 Jeg siger til jer: Den, der ønsker at følge mig eller finde mig, må foretrække offerets og afkaldets 

vej frem for usunde fornøjelser og nederdrægtige lidenskaber. For på den første vej vil I kunne finde de 

glæder, som vil give jer min styrke og opmuntring, og på den anden vej vil I kunne finde meget 

smertefulde fald. I vil altid finde mit guddommelige spor, mit kærlighedsspor, på vejen til 

selvovervindelse, offervilje, næstekærlighed og ydmyghed. 

55 Mennesker er som børn, der ikke tænker på konsekvenserne af deres handlinger, og derfor forstår 

de ikke, at en snublesten, de støder på på deres vej, kun er en hindring, som Mesteren har sat op for at 

stoppe deres meningsløse kurs eller for at spare dem for at træffe en forkert beslutning. 

56 Jeg vil have jer til at opføre jer som voksne mennesker nu, til at overveje jeres gerninger, jeres 

handlinger, til at overveje jeres ord. Dette er vejen til at bringe visdom og retfærdighed ind i jeres liv. 

Desuden bør du tænke over, at livet er en enorm og konstant prøve for ånden. 

57 På min vej går ingen til grunde, og selv om der er tilfælde, hvor et menneske falder sammen under 

korsets vægt, er der en højere magt, der rejser ham op igen og opmuntrer ham. Denne kraft kommer fra 

troen. 

58 Salige disciple, jeg siger jer sandfærdigt, at hvis dette folk ville følge min undervisning, ville mit 

ords gode nyheder allerede have nået mange hjerter. I vil ved hjælp af eksemplet med gerningerne i jeres 

liv give det største vidnesbyrd om sandheden i min lære. 

59 Ingen må tro, at de tilstedeværende er bestemt til at gøre alt. Nej, folkens, hver generation har til 

opgave at udføre en del af mit arbejde. 

60 Gør jeres hjerter til et kar og sørg for, at hans kærlighed flyder over i jeres medmenneskers hjerter 

på det rette tidspunkt. Men skab ikke hindringer, der forsinker eller forhindrer udbredelsen af min lære, for 

du vil være nødt til at fjerne dem igen med stor fysisk eller psykisk smerte. 

61 Få dine medmennesker til at føle alt det, som mit værk indeholder af frelse og godhed. Jeg siger 

jer, at alle, som I lader den guddommelige indflydelse, der udgår fra ham, vil velsigne mit ord. 

62 Jeg vil give jer lov til at gøre for jeres medmennesker, hvad jeg har gjort for jer, for hvis mit ord 

har udrettet mirakler, bærer I det også i jeres hjerter, og netop dette ord skal I give videre til jeres 

medmennesker. 

63 Ligesom jeg helbredte jer i sjæl og legeme, gav jer fred igen, eller fik troen til at fødes i jeres 

hjerter og frelste jer fra ødelæggelse, således skal I gøre med alle dem, der har brug for det. Men jeg må 
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gøre jer opmærksom på, at mit ord kun virker disse mirakler, hvis I virkelig føler det i jeres hjerter på 

forhånd, ligesom jeres Fader føler det, når han giver det til jer. 

64 Hvis du vil kende den opløftende virkning og kraften af mit ord, så brug det, og du vil ofte blive 

forbløffet. Men hvis I kun beholder den i jeres hjerte for selv at nyde den, vil I være som den rige gnier, 

der ikke ved, hvad han ejer, og som ikke kender værdien af sine ejendele, fordi hans skat er en død 

formue. 

65 Lær at fiske hjerter, helbrede de syge og vejlede sjæle i livets storme. Spiritualisér jer selv, og I vil 

finde en styrke i det, som vil gøre jer i stand til at klare prøvelserne med sindsro og tillid. Denne 

spiritualisering vil afspejle sig i dit materielle liv og vil være næring, helbredende balsam og den fakkel, 

der oplyser din vej. 

66 Det vil ske, at brødet på bordet i dit hjem vil være knapt, uden at din krop føler sult og dine kræfter 

svækkes. Der vil komme dage med smerte og lidelse, hvor plager vil hærge byerne, og hvor der ikke er 

nogen læge og ingen medicin, vil min usynlige balsam åbenbare sig, som vil komme ned i det øjeblik, 

mine børn beder. Men I skal gøre jer fortjeneste, før ødelæggelsens dage nærmer sig, så I i stedet for at 

beskæftige jer med jeres egen smerte kan lindre jeres medmenneskers smerte. 

67 Tænd troens lamper i jeres medmenneskers hjerter, lær dem at tale mit navn med ærbødighed, at 

værne om min lære og at bede med ånden. Husk, at mennesket ikke lever af brød alene, men også af 

ethvert ord, der kommer fra Herren. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 168 
1 Kom og sluk jeres tørst i min kærlighed, ryst jeres træthed af jer, rejsende. Jeg bringer dig en gave 

i mit ord, som er en lektion for dig. Selv om I kommer til mig uden fortjeneste, overdrager jeg jer gerne 

opgaver i mit værk, så I kan føle jer som Herrens børn og som alle menneskers brødre og søstre. 

2 Dine gaver, som er åndens medfødte kvaliteter, vil åbenbare sig på en måde, som menneskeheden 

ikke kender, og ingen vil kunne fortælle dig, at du har stjålet eller misbrugt dem. Senere vil dette folk blive 

betragtet som forløbere for spiritualiseringens tid. 

3 En legion af åndelige væsener er blevet sendt til jeres hjælp, så I kan forene jer i denne mission. 

Disse væsener vil opmuntre dig, inspirere dig og genoprette dig, når du snubler, og når din vej er besat af 

mørkets væsener, vil de vise dig vejen til at give dig lys, der vil oplyse dem og befri dem fra deres 

forvirring. Lyset fra dine skytsengle vil oplyse dig, så du kan skelne vejen og opdage faldgruberne. 

4 Studér og forstå min lære, så du kan realisere den uforfalsket, så vil ingen forvirre dig med falsk 

lære, der er taget fra det åndelige for at skabe videnskaber, doktriner og filosofier. I vil være blandt 

uddannede mennesker, blive udspurgt og sat på prøve, men I vil ikke miste modet, fordi I føler, at min 

omsorgsfulde kærlighed er med jer. Forstå, at du omhyggeligt skal passe på den juvel, som jeg har lagt i 

din ånd, og ikke blande den med ubrugelig viden eller sælge den for materielle goder. 

5 Tiden nærmer sig, hvor alle øjne skal være klar til at se mit nærvær. Så skal I drage ud som mine 

budbringere og vidne om den måde, hvorpå jeg giver mig selv til kende for jer, for at ryste enhver sjæl op 

af sin sløvhed. I skal være de profeter, der forkynder verden de besøg, der skal komme, og den epoke, der 

vil gå forud for disse begivenheder. 

6 Kan du se, hvordan nutidens mennesker egoistisk stræber efter de tilfredsstillelser, som 

menneskelivet giver dem, uden at bekymre sig om deres sjæls fremtid? Sandelig, siger jeg jer, de har i 

bund og grund brug for min kærlighed, og den mad, der har ventet på dem så længe på mit bord, vil stadig 

være mad for dem, der før så ligegyldigt på dem. 

7 Hold ud til det sidste, mine disciple, vær ikke bedrøvet, når I kommer til mig foragtet af jeres 

medmennesker. Jeg vil belønne din tro og gøre dig retfærdighed, så dit ansigt til sidst vil lyse op med et 

sejrssmil af sejr. Lyset vil gry, mørket vil forsvinde, og genoprettelsen vil begynde, så der på et fundament 

af fred og retfærdighed vil opstå et tempel, hvor menneskeheden vil ære sin Skaber gennem et liv, der er 

en kult af kærlighed, åndeliggørelse og respekt for de love, som Faderen har indført for sine børn. 

8 Lyset fra min Ånd er med dig. Du kan ikke se den med dine fysiske øjne, men du føler, at den 

skinner i dit sind. 

9 Faderens ånd er usynlig, men den manifesterer sig i et uendeligt antal former. Hele universet er 

blot en materiel manifestation af det guddommelige. Alt, hvad der skabes, er en afspejling af sandheden. 

10 Jeg har omgivet eksistensen af de åndelige væsener, der er børn af min Guddommelighed, alt efter 

det sted, de bor, med en række livsformer, som jeg har placeret visdom, skønhed, vitalitet og godt humør i, 

for at give hvert af disse hjem det mest synlige bevis på min eksistens og en idé om min magt. Jeg gør jer 

opmærksom på, at meningen med livet er at elske, at kende og at besidde sandheden. 

11 Jeg siger til jer: Den, der ikke elsker, som ikke manifesterer sin kærlighed i den højeste form og 

med absolut oprigtighed, vil ikke have nogen sand viden og vil kun besidde meget lidt. På den anden side 

vil den, der elsker med hele sin sjæl og alle de kræfter, der er givet ham, bære visdommens lys i sig og 

føle, at han i virkeligheden er ejer af alt, hvad der omgiver ham; for hvad Faderen ejer, er også hans børns 

ejendom. 

12 Jeg forklarer dig nu, hvad jeg fortalte dig i Anden Gang, og hvad du ikke forstod, og jeg åbenbarer 

dig på den klareste måde, i overensstemmelse med din nuværende åndelige udvikling, hvad jeg ikke 

meddelte dig dengang. 

13 Ved en lejlighed sagde jeg til folkemængden: "Jeg har stadig mange ting at sige til jer, men jeg 

siger dem ikke nu, fordi I ikke vil forstå dem". Nu, hvor min stemme igen høres i verden, siger jeg til jer: 

Det er nu, at du kan forstå, hvad jeg skjulte dengang. Lyt og tænk over det. 

14 Faderen er Skaberen, han er kilden til al sandhed og liv. Men for at kunne nyde hans værk krævede 

det eksistensen af åndelige væsener, som sammen med ham skulle nyde alt, hvad der kom fra hans 
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guddommelige barmhjertighed, og som desuden skulle have fuldt kendskab til hans eksistens, og som 

skulle acceptere deres Faders kærlighed og også vide, hvordan de skulle elske ham. 

15 Jeg har allerede forklaret jer, hvad der var årsagen til, at menneskeheden blev ført på afveje fra 

opfyldelsen af kærlighedsloven, som jeg satte den til, selv om mennesket (indvendigt) er oplyst af sin 

samvittigheds lys. Jeg har også fortalt jer, at denne vildfarelse, som har forårsaget så mange menneskelige 

fejl og synder, fik Faderen til at sende sit ord til verden for at give jer det største bevis på sin uendelige 

kærlighed, da han blev menneske og viste jer den vej, der ville gøre jer i stand til at opnå jeres frelse. 

16 I dag, mange århundreder fra den begivenhed, fortæller jeg jer, at selv om jeg udgød mit blod for 

hele menneskeheden, var det kun dem, der fulgte den vej, som Jesus lærte jer, der kunne opnå frelse for 

deres sjæle, mens alle dem, der forblev i uvidenhed, i deres fanatisme, i deres fejltagelser eller i synd, 

endnu ikke er blevet frelst. 

17 Jeg siger jer, selv om jeg blev menneske tusinde gange og døde tusinde gange på korset, så længe 

folk ikke rejser sig for at følge mig, vil de ikke opnå deres sjæles frelse. Det er ikke mit kors, der skal 

forløse dig, men dit. Jeg bar min på mine skuldre og døde af den som et menneske, og fra det øjeblik var 

jeg i Faderens skød. I skal følge mig i mildhed og kærlighed og bære jeres kors på jeres skuldre med sand 

ydmyghed, indtil I har nået det endelige mål for jeres mission, og så skal I også være hos jeres Fader. 

18 Mange ønsker at lære Gud at kende, men de har ikke opnået at realisere denne ønske, fordi de ikke 

har søgt mig der, hvor jeg faktisk bor - i ånden. For at kende mig må de først lære sig selv at kende. 

19 I dag er jeg sammen med alle mine børn. Nogle vil jeg hjælpe dem med at bære deres kors, så de 

snart kan bestige det bjerg, på hvis top deres Fader venter dem. For andre vil jeg åbne deres øjne og give 

dem klarhed og seerskab, så de kan se mig, og for endnu andre vil jeg lære dem at fordybe sig i deres indre 

væsen, så de i den mest sublime del af deres væsen kan opdage en arv, som de ikke kunne drømme om at 

have før. Så vil mange af de idealistiske forhåbninger blive til virkelighed, og harmonien vil skinne i alle 

dem, der er af god vilje. Det guddommelige lys vil tage de sjæle fuldt ud i besiddelse, som ikke yder 

modstand mod sandhedens erkendelse. 

20 Bliv ikke overrasket over, at jeg har sagt til jer, at det er jeres kors, der skal forløse jer, for hermed 

ville jeg fortælle jer, at jeg gennem mit guddommelige eksempel har efterladt en Forløser i hvert eneste 

hjerte, som skal lede jeres skridt og i sidste ende forløse jer. 

21 Lyt til min stemme i din samvittighed og fortæl mig, om mit ord ikke har været mærkbart i den i 

hele din tilværelse, og om denne indflydelse ikke gør sig mest gældende i de øjeblikke, hvor en prøvelse 

rammer dig. 

22 Jeg ville krænke retfærdigheden og fuldkommenheden, hvis jeg tog dig ind i mit rige som 

besmittet, uden at din ånd er blevet renset ved at du har gjort bod. Hvilke fortjenester ville du have, hvis 

du havde modtaget al velsignelse alene gennem Min offerdød? 

23 Jeg fortæller jer dette for at få jer til at tænke, for at ryste jer ud af jeres sløvhed og for at invitere 

jer til at komme til mig, hvilket er grunden til, at jeg kalder jer uafladeligt. 

24 Kom, udvalgte folk, og hvil jer fra jeres slid, for jeg giver jer min kærlighed i dag som altid. Åbn 

jeres hjerter og lad Mig hele det sår, som har fået jer til at lide så længe, uden at jeres medmennesker har 

bemærket det. Hvorfor frygter du fremtiden, når du ved, at jeg er tæt på dig? Jeg ser ind i jer, og jeg ved, at 

I stadig bliver svage i jeres prøvelser og frygtsomt kalder på Elias og på mig, Mesteren, fordi I føler, at I er 

ved at gå til grunde. Men jeg siger jer, at jeg ikke vil lade jer falde, at Elias er den stærke stav, der støtter 

jer, at jeg har tildelt hvert af mine børn en retfærdig skæbne, og at prøvelserne vil forme jeres sjæl og 

bringe den tættere på mig. 

25 Jeg er hinsides tiden og giver dig denne skat, så du kan bruge den til din åndelige udvikling opad. 

Jeg er din mester, som underviser dig gennem hele dit liv. Menneskets skæbne er ikke at lide. Jeg har ikke 

sendt jer ud for at lide, men for at gøre jer fuldkomne, så I kan komme til mig. Jeg har til enhver tid gjort 

min vilje kendt for dig. Nu, i den tredje æra, underviser jeg jer, som jeg lovede jer. 

26 I er kommet fra forskellige steder på jorden for at høre mit ord, og i den forbindelse har I 

overvundet modstanden på jeres vej. Din kærlighed var større end de forhindringer, du mødte på din rejse, 

og du havde succes med dit forehavende. I dag takker du mig for det, jeg har givet dig, og i min kærlighed 

føler du dig tryg. 
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27 Jeg har opmuntret jer, fordi I har troet på min undervisning og holdt fast ved den. Du har indset, at 

verden ikke kan give dig fred, og du vender dig bort fra den for at bruge denne tid på at studere mit ord. 

28 Mærk min fred og træets friskhed. Dette hus er ikke det træ, som jeg taler til jer om, men min Ånd 

fuld af barmhjertighed og kærlighed til alle mine børn. Hvor ofte græder du ikke ved tanken om, at der er 

mange, der hungrer og tørster efter denne barmhjertighed, og smerten ved den fylder dit hjerte. Men jeg 

siger til jer: Hvis I ønsker, at mit ord skal nå ud til alle jeres medmennesker, skal I forberede jer og være 

ambassadører for god vilje. Jeg siger jer, at alle vil blive frelst, ikke én sjæl vil gå tabt, og alle - nogle i 

denne verden og andre på andre livsplaner - vil elske og anerkende mig. 

29 Min ånd er bedrøvet af verdens ulydighed. Selv de mennesker, der har hørt mig, vakler, og jeg 

ønsker ikke, at denne velsignede tid skal efterfølges af en anden med smerte. 

30 Hvis I, efter at jeg har talt til jer, søger undervisning på et sprog, som I har valgt til jeres fornøjelse, 

og foragter mit ord, fordi det er klart, er det fordi I ikke har udforsket det, fordi I ikke har forstået den 

undervisning, der lærer jer alt, hvad I behøver for at leve inden for mine love, og som åbenbarer jer de 

mysterier, som mennesket ikke har været i stand til at trænge ind i. 

31 I har følt jer forpligtet til at bede og hjælpe ikke kun jeres jordiske brødre og søstre, men også dem, 

der allerede bor i andre regioner, og jeres kærlighed er nået frem til dem. I ved ikke, hvor meget trøst disse 

glemte væsener har fået gennem dette. De har anerkendt mine arbejdere på dette tidspunkt gennem jeres 

kærlighed og forbøn. 

32 Jeg er ikke kommet for at overraske verden med nye lærdomme. Alt det, jeg lærer jer, har jeg 

meddelt jer fra tidernes morgen. Jeg har forberedt jer til at modtage mit ord, som jeg sender til jer gennem 

stemmebærerne og senere fra ånd til ånd. Først da vil I virkelig genkende mig, når I, forenet med mig, 

modtager essensen af denne livets frugt. Og de, der dømte denne åbenbaring som ufuldkommen, vil så 

vide, at den var det første skridt i Faderens tale med sine børn, og de vil se den som rigtig og fuldkommen. 

33 Tak mig og tak din mor for de fordele, hun har vist dig. Hun er din vejleder, jomfruernes hjælp, 

børnenes hjerter og mændenes opmuntring i deres kamp for tilværelsen. 

34 Åbn dit hjerte, og lad mig være i det. Følg mig på mit spor, som er dybt indpræget, så du aldrig 

afviger fra det. Jeg ønsker også, at du skal efterlade et dybt spor af dine skridt. Fra ethvert punkt, hvor du 

befinder dig, vil du være i stand til at genkende bjergets top som målet for din skæbne. Vend blikket opad, 

så du kan se det og ikke afvige fra stien. 

35 Jeg giver jer nu et brød at spise i ødemarken, som jeg lovede jer i fortiden. Du er endelig kommet 

til det træ, du søgte efter. Træet er mig, som ventede på dig for at give dig skygge og tilbyde dig mine 

frugter. Din ånds øjne er blevet åbnet, du ser nu undere og sandheder. Salige er I, som, mens I spiser dette 

brød, tænker på dem, der endnu ikke har nydt det. Bed for dem, men vær ikke bedrøvet, for Elias' hånd vil 

også gribe dem og bære dem på sine skuldre, som om de var får. Her er mine arme, der er som en vugge, 

hvor din sjæl vil vokse med hjælp fra mine råd og også med omsorg fra Maria, din himmelske Moder. 

36 Dit hjerte skal være følsomt, og kærlig ømhed skal trænge ind i din sjæl, så du kan udføre den 

opgave, jeg har givet dig. Husk på, at denne opgave ikke er begrænset til at trøste dem, der lider på jorden, 

men at I også skal trænge ind i det usynlige område, i det hinsides, hvor smerte, elendighed og forvirring 

også hersker, ved hjælp af bønnen, så I kan give lidt medfølelse og kærlighed til dem, der udgør store 

masser af nødlidende mennesker, og som forventer så meget af jer i deres forsoning. Føl dem omkring jer, 

når I beder for dem, gør deres smerte til jeres, elsk dem uden forbehold, uden modvilje, for selv som 

plettede er de stadig mine børn og stadig jeres brødre og søstre. 

37 I denne tid vil du se dine åndelige gaver og evner udfolde sig. Lyset fra det sjette segl oplyser jer, 

og lyset fra det syvende segl vil oplyse hele jorden ved slutningen af jeres udvikling. 

38 Fra den ene åbenbaring til den anden har jeg altid ladet en vis tid gå. I kan ikke sige, at min 

åbenbaring kom som en overraskelse for jer i denne æra, eller at I ikke er i stand til at forstå den. Ser du, 

nu træner jeg dig og taler til dig gennem det menneskelige forståelsesorgan; herefter skal du stræbe efter 

din dialog med min Ånd gennem din Ånd. Så vil tiden være inde til mine nye og store mirakler. Hvorfor 

taler jeg til jer på denne måde? - Fordi jeg ønsker, at I skal vænne jer til tanken om, at dette ord ikke 

længere vil blive hørt, og at I bliver nødt til at åndeliggøre jer selv for at være stærke. Disse 
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manifestationer fra stemmebærerne vil slutte, og så vil der være sorg blandt mit folk, og de, der tvivlede 

og sårede stemmebæreren mest, vil fælde de fleste tårer. 

39 Så vil du bedre kunne genkende mig; så vil du forstå, at jeg har placeret dig ved begyndelsen af en 

vej og har brugt en menneskelig mægler til at manifestere min vilje som endnu et trin på stigen til din 

åndelige udvikling. Jeg ønskede, at Marias stemme skulle være lige så hørbar i denne form, så I kan høre 

hendes nådige stemme og fortsat være det mariale folk, som uden at tilbyde hende blomsterne fra de 

haver, I dyrker på jorden, forstår at høste de duftende blomster, som dyden rejser for at hellige dem til 

hende, på hjerternes og sjæles enge og i deres haver. Ingen duft er bedre end den, der stiger op fra hjerter, 

for den vil nå jeres mors hjerte. Maria er et fyrtårn af moderligt lys. Velsignet er den, der aldrig mister 

håbet om at ankre op, oplyst af dette frelsende fyrtårn. 

40 Kom, kære disciple, og tag imod den åndelige dåb. Du følte dig død i ånden, men du er blevet 

genoplivet. 

41 Jeg har talt meget til jer om Åndens gaver, for det er nu tiden for jer at vide, hvem I er, hvad I er 

kommet her for at gøre, og hvilken fremtid der venter jer. 

42 Denne viden har oplyst dit sind; for selv om din hukommelse ikke er i stand til at huske alle mine 

ord, bevarer din ånd essensen af dem, og når tiden er inde, minder den sindet om dem med samme klarhed, 

som da de blev hørt. Derfor er du ansvarlig for alt, hvad jeg meddeler dig. 

43 Nogle gange tror du, at du ikke har noget af min lære og beholder den i din hukommelse, hvilket 

får dit hjerte til at føle sig for svagt til at kæmpe. Men Mesteren spørger dig: Hvad er frugten af det frø, 

som jeg har plantet i dig? - Alle de gerninger I udfører inspireret af min lære; den lykke I føler ved at vide, 

at min nåde har berørt jer; og udholdenheden i kampen hos dem, der spreder sandhedens lys overalt. 

44 Jeg ønsker, at I skal arbejde på denne måde, så mit ord blomstrer og bærer frugt i alle. 

45 Det er ikke kun det, jeg forventer af dig. På jorden er der mange, der venter på mine budbringeres 

og apostles genkomst, og også i den åndelige dal er der væsener, der ivrigt venter på jeres opfyldelse af 

min lov. For den åndelige verden søger fællesskab og harmoni med den materielle verden: For nogle får 

den dem til at føle sin hengivenhed, for andre smerte, og for mange tænder den samvittighedens lys. 

46 De er tæt på dig, og din tro vil få mere lys til at komme til dem, der har brug for det, og mere 

glæde hos dem, der elsker dig. 

47 Den sande spiritist vil dagligt bede for de lidende sjæle i det hinsides. 

48 Min undervisning har til formål at oplyse det menneskelige sind. Men bliv ikke overrasket over 

den måde, hvorpå jeg er kommet til jer nu; lad jer ikke forvirre af det, og væn jer ikke til det. Når mit 

guddommelige lys møder sindets organ hos det menneske, der tjener mig som talerør, kondenseres det til 

vibrationer, som omdannes til visdoms- og kærlighedsord. Hvor mange trin på himmelstigen skal min ånd 

ikke stige ned for at nå dig i denne form! Og jeg må også sende mine åndelige lysvæsener til jer, så de kan 

give jer yderligere forklaringer på min lære. 

49 Døm ikke stemmebæreren med for stor strenghed, for alle mennesker er fejlbarlige og langt fra 

fuldkommenhed. Men hvis I ønsker at bedømme betydningen eller essensen af det ord, der kommer fra 

hans læber, så gør det, for der vil I finde mit nærvær, min fuldkommenhed. 

50 Essensen, smagen eller indholdet af dette ord er det samme som det ord, Jesus gav jer i den anden 

æra. Formen kan ændre sig alt efter stemmebærerens forberedelse og inspiration, men ikke essensen. 

51 Menneskets sind er begrænset, og det rækker kun til et vist punkt. Indtil da må min 

Guddommelighed komme ned til jer af kærlighed for at etablere forbindelsen mellem mennesket og Gud. 

52 Denne tid måtte komme, for åndelig udvikling står ikke stille, og endnu mindre mesteren i hans 

undervisning. Derfor kræver jeg fornyelse og renhed af mine tjenere, for hvis hjernen hos dem, gennem 

hvem jeg taler til jer, ikke var ren, ville forkyndelsen være ufuldkommen. 

53 Afvis enhver ufuldkommenhed, så du ikke bliver offer for tvivl eller fejl. For mine disciple skal se 

klart, hvad de andre kun ser på en skjult måde. 

54 Mit kærlige ord er nøglen, der åbner jeres hjerter. Jeg har sendt din sjæl til jorden - ikke for at lide 

en straf, men for at opfylde en forsoning. Men denne soning vil ikke være smertefuld, hvis du tager 

kærlighedens kors til din næste op og sammen med ham stiger op til toppen, hvor din Faders kærlighed 

venter dig. Hvis du frygter fordømmelsen eller straffen i den evige ild på grund af dine overtrædelser, så er 
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du i vildfarelse. Mens I forventede kun at lide forsoningens bitterhed, sendte jeg jer ud i verden for at give 

jer lov til at høre mit ord og således gøre jer til sjælefiskere. Hvor forandret vil jeres sjæle vende tilbage til 

det hinsides fra sidste gang! De kom angerfuldt, bange og uden fortjeneste. Nu kan de smilende vende 

tilbage, og deres indre opløftning vil bringe dem ind i lyset af mit rige. Hvem ville vove at bytte dette 

kærlighedens kors ud med den tunge byrde af smerte, som ulydighed medfører? Hvor mange har jeg ikke 

betroet et lederskab for at samle de frugter, som de ikke har høstet i andre liv! Kan nogen af dem hævde, at 

han har opnået denne position på grund af sine fortjenester? Denne opgave er så delikat og krævende, at 

kun Min kærlighed kan give den. 

55 Brug denne tid, som om det var den sidste mulighed for at komme til mig, så I kan anstrenge jer 

for at fuldføre jeres mission. Arbejd uselvisk uden at forvente en belønning for din tjeneste for 

menneskeheden i denne verden, for det ville være sørgeligt for din sjæl at komme ind i Faderens nærvær 

efter dagens arbejde og indse, at dens arbejde var ufrugtbart. 

56 Sørg for, at dine værker er værdige til at tjene som et eksempel for andre. Så vil du med rette blive 

sammenlignet med et klart spejl, som dine medmennesker kan se sig selv i, så de kan rette deres 

fejltagelser. Din sjæl har allerede viet sin jordiske eksistens i andre liv til at nyde jordiske fornøjelser. 

Afsæt nu en del af din tid til at opfylde dine åndelige pligter. På denne måde vil din sjæl stige op, uden at 

du behøver at opgive dine menneskelige pligter. 

57 Hvem var du før dette liv? Hvem er du i nutiden, og hvem vil du være i fremtiden? Det er de 

mysterier, som kun den guddommelige dommer kan besvare. Indtil videre er det nok for dig at forstå den 

sande betydning af reinkarnationsloven, som jeg har åbenbaret for dig som en højere sandhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 169 
1 Mit blik trænger ind i dit hjerte. Lad den være i dig som hvede på frugtbar jord. Hvis jeg skulle 

dømme jer i dette øjeblik, ville jeg sige til jer, at jeres redskaber til at dyrke markerne er rustne af 

inaktivitet, at våbnene ligger forladt, at I har skjult frøet og udtørret det levende vands kilder. 

2 Men i dag ønsker jeg kun at modtage dine sorger. I klager og lider og tilskriver Min retfærdighed 

al jeres smerte og indser ikke, at I selv er ansvarlige for jeres snublen. I stedet for at stå op med iver til at 

kæmpe, har I lagt jer til at sove i det mægtige træs skygge. 

3 Det gør dig ondt, at Faderen taler til dig på denne måde. Men hvorfor skammer du dig? Har du 

manglet undervisning? Har I ikke haft Mesteren iblandt jer? Først når I hører mine bebrejdelser, vil I lade 

jeres samvittighed tale til jer om de fejl, I har begået, og først da vil I huske, at I har undladt at forene jer 

indbyrdes, som Faderen har befalet jer. Husk, at de store krige stadig er på vej, og at hvis I ikke sår mine 

frø af kærlighed og barmhjertighed for at opnå fred blandt jeres medmennesker, vil en dør være åben, hvor 

krig, pest, sult og død vil komme ind. 

4 Jeg har sagt jer, at jeg ikke er kommet til jer som dommer, selv om jeg kunne dømme jer. Hvorfor 

tager du så min plads som dommer for at dømme dine medmenneskers gerninger? Tror du, at du er perfekt 

og ufejlbarlig? 

5 Overtræd ikke min lov, misfortolk ikke min lære, gør ikke din vilje. 

6 Sandelig, siger jeg jer: Hvis jeg behandler jer mennesker med så megen kærlighed og 

barmhjertighed, så vender jeg mig med samme omsorgsfulde kærlighed til dem, der søder for deres 

tidligere overtrædelser i det hinsides. Jeg sender mit lys til disse væsener for at befri dem fra deres 

distraktion, som er som mørke, og fra deres selvanklager, som er "ilden", for derefter at sende dem ud 

blandt mennesker, så de, der tidligere såede smerte i hjerterne, nu kan blive velgørere og beskyttere af 

deres egne brødre og søstre, forsynet med videnens lys. 

7 Loven, der vejledte jer i den første æra, og Blodet, der lærte jer vejen til oprejsning i den anden 

æra, er det lys, der løfter jer alle op i denne tredje æra, hvor Min stemme gennem jeres samvittighed 

vender menneskene fra vildledningens vej. Jeg må fortælle jer, at jeg ser hele menneskeheden gå på 

vildledningens vej! 

8 Når de lærde får kendskab til disse ord, vil de føle sig fornærmede, og de, der foregiver at være 

rene i ånden, vil også protestere. Men jeg vil bevise for den ene såvel som for den anden og for alle, at 

menneskeheden i dag har bevæget sig ind på en vej, hvor der kun hersker usikkerhed og frygt, som er 

frøene til illusioner. 

9 Findes der indre fred og ro hos nogen mennesker på jorden eller hos noget menneske? Har folk 

baseret deres tillid på det godes og retfærdighedens sejr over det onde? Har jordens folk en sikker måde at 

redde sig selv moralsk, åndeligt og fysisk fra den ødelæggelse, der truer menneskeheden? Nej, folk, folk 

ved ikke, hvor de er på vej hen, og de ved heller ikke, hvad de vil. Det had, der udspringer af manglende 

åndelighed og uvidenhed om loven, den gensidige frygt, ambitionen om at være overlegen, den 

eftergivenhed, der er givet til de lavere lidenskaber, og den manglende sandfærdighed i opfyldelsen af de 

guddommelige love har ført menneskeheden ned ad en mørk vej, hvor alt er et varsel om det onde, og hvor 

der hverken er håb eller tro, og endnu mindre næstekærlighed. 

10 Mange mennesker er blevet så vant til den verden af synder og lidelser, som I lever i, at de tror, at 

dette liv er det mest naturlige, at jorden er bestemt til at blive en tårefuld dal, og at den aldrig vil kunne 

rumme fred, harmoni og åndelig udvikling. 

11 De mennesker, der tror det, er fanget i uvidenhedens søvn. De, der tror, at denne verden var 

bestemt af Mig til at være en dal af tårer og forsoning, tager fejl. Eden, som jeg tilbød menneskene, kan og 

skal vende tilbage, for alt, hvad jeg har skabt, er liv og kærlighed. Derfor tager de, der hævder, at Gud har 

bestemt verden til at være et sted med menneskelig smerte, fejl. I stedet burde de sige, at de selv har dømt 

den til at blive dømt, selv om den i virkeligheden blev skabt til glæde og forfriskning for de menneskeligt 

skabte ånder. 

12 Ingen var forudbestemt til at synde, selv om alt var forudset for at redde mennesket fra dets fald. 
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13 Mennesket ønskede ikke at udvikle sig opad gennem kærlighed, og det ønskede heller ikke at blive 

klogt ved at opfylde min lov; og det glemte, at min retfærdighed, som det altid forsøgte at undgå, beskytter 

det, fordi min retfærdighed udspringer af fuldkommen kærlighed. 

14 Denne jord, der er vanhelliget af synd, plettet af kriminalitet og vanhelliget af grådighed og had, 

skal genvinde sin renhed. Menneskelivet, som har været en uophørlig kamp mellem godt og ondt, vil blive 

Guds børns hjem, et hjem med fred, broderskab, forståelse og ædle forhåbninger. Men for at opnå dette 

ideal må menneskene gå igennem de prøvelser, der vil ryste dem ud af deres åndelige sløvhed. 

15 Den nuværende tid er gunstig for selvransagelse, selv om I tror det modsatte, for I føler jer selv 

som fanger i en menneskehed uden medfølelse, uden kærlighed og uden fred. Men jo mere du nærmer dig 

kampens højdepunkt, jo stærkere vil din opvågnen blive; for Åndens forvarsel vil fortælle dig, at efter 

prøvelsen vil der komme fred og dermed genoprettelse. 

16 Hvor langt fra virkeligheden er millioner af væsener i dag, som kun lever for deres materielle 

tilstedeværelse! Hvordan kunne de åbne deres øjne for virkeligheden? - Kun ved at lytte til 

samvittighedens stemme - den stemme, som kræver indsamling, refleksion og bøn for at blive hørt. 

17 Vær ikke utålmodige, elskede mennesker, kræv ikke at mine ord bliver til virkelighed inden for få 

timer. Nogle af dem vil snart blive til virkelighed, og andre vil blive til virkelighed med tiden. 

18 For mennesker, især når de oplever timer fulde af smerte, er der øjeblikke, der virker som 

århundreder for dem, fordi de ikke ved, hvordan de skal bevæbne sig med håb, tro, tålmodighed og 

mildhed. Men hvis de står op til mig for at modtage lys, vil disse dyder give dem styrke til at håbe og 

kæmpe og også forsøde de svære timer. 

19 Du går igennem en vanskelig tid, hvor de fremskridt, du har gjort i din ånd, bliver testet. I ånden - 

jeg har fortalt dig det ─ fordi det er den eneste, der kan støtte dig på din hårde rejse gennem livet. 

20 Stol ikke kun på din menneskelige styrke, for kødet er skrøbeligt. Men gør det med hensyn til 

åndens styrke, som beder til mig og er gennemtrængt af tro. Så vil du kunne stole på, at du vil klare dig i 

kampen. 

21 Min kærlighed dækker dig som en beskyttende kappe i de timer med smerte og dom, du går 

igennem, og min barmhjertighed får dig til at forstå, at det bæger, du drikker, er nødvendigt. 

22 Jeg vil fjerne dette bæger og forvandle det til vin af evigt liv for dig, så snart du kan vise mig dine 

fortjenester. 

23 I vil have opnået det nødvendige udstyr til at gøre min lære kendt som Mester, når I har været i 

stand til at finde jer selv. Så vil du høre samvittighedens stemme, og den maske, der dækker alt ondt, vil 

falde af dig. 

24 Søg sjælens frelse, selv på bekostning af dine materielle ejendele, for jo mere du mister af denne 

grund, jo mere vil du have bagefter. Jo mere du giver, jo mere vil gaverne i din ånd vokse. Sandelig, siger 

jeg jer, når egoismen ikke længere har plads i jeres hjerte, vil I være mestre, og Min kærlighed vil tage 

imod jer og sige: "Jeres Fader tager imod jer med glæde og giver jer det åndelige brød." Sandelig, jeg har 

kaldt jer fra alle steder, for lyden af den guddommelige klokke blev hørt i hele verden. Men der var kun få, 

der svarede på opfordringen. 

25 Har I forstået, I mennesker, at jeg har kaldt jer for at give jer det evige livs brød at spise? 

26 I har alle fået tildelt jeres plads ved den åndelige festmiddag, men Mesteren ser, at der stadig er 

tomme pladser. De er dem, der ikke har accepteret min invitation. De har forkastet den mad, som jeg 

havde tilberedt til dem. Med smerte fortæller jeg jer: "Den, der afviser det, Himlen tilbyder ham, må 

senere fælde tårer." Disse ord er også blevet hørt af en af mine tjenere, som får instruktionen om at tage ud 

for at bringe alle sultne mennesker, han møder, til mig. Så vil jeg sætte ham ved mit bord, og de, som ikke 

engang anede eller forventede en sådan stor nåde, vil så indtage de tomme pladser og blive mere 

velsignede end dem, der kalder sig selv mine udvalgte. 

27 Jeg vil fortsætte med at kalde menneskene og også de væsener, der tilhører det hinsides, så de 

ulegemliggjorte kan sidde ved mit bord sammen med de inkarnerede, for de er alle mine børn. 

28 Disciple: Når mit ord kommer til jer, og I ikke forstår det, tvivler I på det. Men jeg siger til jer: 

Hvis du er plaget af usikkerhed, så træk dig tilbage til markens ensomhed, og der, midt i naturen, hvor du 

kun har den åbne mark, bjergene og himmelhvælvingen som vidner, skal du endnu en gang spørge din 
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Mester. Fordyb jer i hans ord, og hurtigt vil hans kærlige svar nå jer. Så vil du føle dig båret, inspireret og 

fyldt af en ukendt åndelig lykke. På den måde vil I ikke længere være folk med ringe tro, for I vil vide, at 

ethvert Guds ord indeholder sandhed, men for at forstå det, må I gå ind i det med hengivenhed og et rent 

sind, for det er en helligdom. 

29 Når du er forberedt og ønsker at vide noget, vil dit ønske om lys tiltrække det guddommelige lys. 

Hvor ofte har jeg ikke sagt til jer: "Gå hen i bjergets ensomhed og fortæl mig om jeres bekymringer, jeres 

lidelser og behov der! 

30 Jesus lærte jer disse lektioner i den anden æra med sit eksempel. Husk mit eksempel, da jeg trak 

mig tilbage i ørkenen for at bede, før jeg begyndte min prædikantjeneste. Husk, at i de sidste dage af min 

tilværelse blandt mennesker, før jeg gik i synagogen for at bede, gik jeg i olivenlundens ensomhed for at 

tale med Faderen. - Naturen er et tempel for Skaberen, hvor alting rejser sig op for at tilbede ham. Der kan 

du modtage din Faders udstråling direkte og uforfalsket. 

31 Der, langt fra menneskelig egoisme og materialisme, vil du føle kloge inspirationer komme ind i 

dit hjerte og få dig til at gøre godt på din vej. 

32 Disse manifestationer, som jeg i øjeblikket giver jer gennem det menneskelige sindets organ, vil 

slutte i år 1950. Denne uigenkaldelige tid vil komme. Men hvad betyder det, at du ikke længere hører Mit 

Ord gennem stemmebæreren, når du har lært at rejse dig indvendigt for at modtage inspiration direkte fra 

Mesteren? 

33 Stå op, kære børn, og arbejd efter Jesu eksempel. 

34 Som jeg gør mig selv kendt for jeres øjne gennem disse sind, skal I modtage min inspiration. I mit 

navn vil I så forkynde den lære, som jeg inspirerer jer med. På denne måde vil du opleve, at min 

undervisning fortsætter, at min åbenbaring kommer ned over din ånd for evigt. Kun den ydre form vil 

være lidt anderledes. 

35 Når du er forberedt, vil du gå på arbejde med ydmyghed. Thi sandelig, siger jeg eder, hvis der er 

blot en lille smule forfængelighed eller hovmod i eders hjerte, kan I ikke gøre et godt værk. Den, der 

ønsker at prædike min lære, må også praktisere den ydmygt. Jeg taler til jer på denne måde, så I kan forstå, 

hvad I mangler at gøre. - I ønsker at give jer selv fuldt ud til at sprede min lære. Men hvordan kan du 

undervise, hvis Jesu lære ikke kommer til udtryk i dine handlinger og dit liv? Lad folk genkende mit 

arbejde i dine gerninger, så vil Mesterens billede afspejles i disciplen. 

36 Jeg siger jer, at I vil føle det, når jeres ånd er parat til at undervise jeres medmennesker i min lære. 

For det vil være, når I har fundet jer selv. Så vil du høre samvittighedens stemme meget tydeligt. Så længe 

dette ikke er tilfældet for dig, vil du ikke være i stand til virkelig at føle mig. 

37 Der er ingen, der ikke ønsker at finde lykke, og jo mere varig den er, jo bedre - for jeg lærer dig en 

vej, der fører til den højeste og evige lykke. Men jeg viser dig kun vejen, og så lader jeg dig vælge den, der 

passer dig bedst. 

38 Jeg spørger dig: Hvis du længes efter lykke, hvorfor sår du så ikke den og høster den så? Hvor få 

er der ikke, der har følt en trang til at være der for folket! 

39 Jeg taler på en måde, hvor både din ånd og din jordiske natur forstår mig. Men vær opmærksom 

på, at det er sjælen, som jeg ønsker at redde, selv på bekostning af dens krop. 

Du skal vide, at jo mere du giver, jo mere vil du få. Når I når dette stadium, vil I være mestre. Så vil dit liv 

være et eksempel, et spejl, hvor andre kan se deres fejl og rette deres fejl. 

40 For at hjælpe dig i din udrustning - kom og hør mit guddommelige ord. 

41 Lad dine tanker og sanser være i ro, så du kan mærke min stemme i dit hjerte. 

42 Mit ord er den vej, som fra evigheden er udstukket af Min vilje, så at sjæle ikke vandrer 

formålsløst rundt på jorden. Sandelig, siger jeg jer, mennesket må kende til åndeliggørelse for at opnå 

udvikling af sin sjæl. 

43 Dette er tidsalderen for Helligåndens lys, der føles indadtil af udviklede sjæle, af dem, der ser ud 

over det ydre. 

44 Se universet og værdsæt det i al dets perfektion og skønhed. Den blev skabt for at Herrens børn 

kunne lade sig inspirere af den og i den se et billede af Faderen. Hvis du opfatter skabelsen på denne 

måde, vil du hæve din tænkning op til min guddommelighed. 
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45 Din tænkning bør aldrig være inaktiv, den bør hele tiden udvikle sig, ligesom folkeslagenes 

udvikling gennem generationer ikke kender nogen stilstand, ligesom den menneskelige videnskab, der i 

tidens løb altid viser en vej fremad. 

46 Søg mig med ånden, uden at holde fast ved sædvanlige traditioner eller symbolske ritualer. Søg 

mig i dit hjerte, og du vil finde mig i det, for hjertet elsker, lider og føler. 

47 Hvis folk ikke havde glemt deres hjerter i forsøget på at øge deres viden inden for videnskaben, 

ville der ikke være så meget uenighed og så meget egoisme, og de ville allerede have opdaget den 

guddommelige gnist, som I alle bærer i jer, hvilket er grunden til, at I alle er brødre og søstre i mig. Folk 

ville allerede opfylde Jesu grundlæggende princip om at "elske hinanden", hvilket ville være nok til at give 

verden fred og lys. 

48 I dag møder samvittighedens stemme døve mennesker, der uden at lytte til den kaster sig ud i 

morderiske krige, ødelægger nationer, ødelægger livselementer og materielle kræfter uden at tænke på, at 

de som følge heraf sår moralsk og åndelig nedbrydning, hvilket er endnu mere alvorligt. 

49 Jeg må tale til jer om alt dette, mænd og kvinder, så I kan udføre jeres opgave i arbejdet med 

moralsk og åndelig genoprettelse i denne tid. Begræns jer ikke til at høre mit ord, men tænk grundigt over 

det og anvend det, for hvis I ikke gør det, vil det være en døv sæd. 

50 Støt din sjæls fremskridt og sørg for, at den forlader sin jordiske krop fuld af hengivenhed og 

ophøjethed, når det øjeblik, som min vilje har bestemt, kommer. Forstå, at ingen kommer til mig fysisk, 

men som et åndeligt væsen. Når dette sker, skal du sørge for at nå de høje trin på himmelstigen, hvor der 

ikke længere er smerte og distraktion. 

51 Du er ufuldkommen i forhold til dine værker, ikke i forhold til din oprindelse eller skabelse. Men 

du vil i sidste ende nå denne perfektion gennem dine egne fortjenester. 

52 Du har virkelig stået foran visdommens alter, hvor din ånd er blevet rigeligt udstyret af min nåde. 

53 Disciple, når I og jeg taler sammen uden stemmebærer eller mægler fra ånd til ånd, og vi alene står 

over for uendeligheden, vil I i jeres inderste væsen høre den guddommelige stemme, der udspringer af 

stilheden for at tale til jeres ånd. - Bag denne stilhed ligger den himmelske koncert, hvis lyde du endnu 

ikke kan høre, fordi din hørelse kun kan høre de materielle lyde. 

54 Lyt til dette budskab med ægte hengivenhed, for der vil komme en tid, hvor I ikke længere vil høre 

mig i denne form. Men hvis du er forberedt, vil du senere modtage mit ord på en mere perfekt måde. 

Denne form for manifestation, som du i øjeblikket deltager i, kan du måske bedømme som værende 

ekstern. Men den anden, lover jeg jer, vil være indre, og I vil opnå den, når I åndeliggør jer selv endnu 

mere. Så vil folk nærme sig det fuldkomne fællesskab, når de stiger op til deres Fader uden mæglere eller 

vidner og modtager direkte fra ham, hvad de beder om. Så vil den menneskelige ånd begynde at stråle som 

aldrig før, for i fællesskab med mig vil jeg spejle mig selv i den. 

55 Manifestationen af Mit lys gennem det menneskelige intellekt blev gjort for at bringe jer den 

grundlæggende lære og for at lægge fundamentet for den store oplysning, der vil komme bagefter. Jeg er 

også kommet for at lette byrden af det kors, som hver enkelt af jer bærer i livet - et kors, som hver enkelt 

har skabt for sig selv, og som han selv har korsfæstet sig selv på. 

56 Til mange, som har bragt mig deres trængsler og deres bæger af bitterhed, kunne jeg sige, at ingen 

tog dem med til Golgata; det var dem selv og deres egen vilje, der søgte dette bæger. Jeg kunne også 

fortælle dem, at sømmene, tornene, gallen og eddiken vil forsvinde, og at de vil genopstå til et nyt og 

bedre liv, hvis de forstår at komme til mig og kalde på mig, når prøvelsen er på sit højeste. 

57 Når de hører dette, spørger nogle mig: "Mester, når du taler til os om dette nye liv, mener du så det 

hinsides eller den tilværelse, vi skal leve på jorden?" Hertil svarer jeg jer, at når I stiger op til lyset, til 

kærligheden, til sandheden og til godheden, behøver I ikke bekymre jer om det sted, hvor I vil bo. 

58 Jeg fortalte jer i den anden tid: "Min Faders hus har mange palæer". - Ved du, at enhver ånd er et 

Guds hus? Hvor der er en samvittighed, vil Herren være til stede overalt. 

59 I dag kan I endnu ikke forestille jer, hvordan verden vil være, når den fuldt ud forstår min lære, når 

mennesket river synden ud af sit hjerte - det ved jeg godt. Jeg ved, at der vil komme tider, hvor mand og 

kvinde, fra barn til gammel mand, alle vil kunne nyde den fuldkomne fred og opleve lykken ved at leve i 

ren lykke her på jorden, hvor der er blevet udgydt så mange tårer og så meget blod. Disse mennesker vil 
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ikke ønske at ødelægge harmonien med deres Gud et eneste øjeblik, og de vil bære essensen af min Lov 

med dens højeste princip om at elske hinanden med sig, skrevet i deres sind. 

60 Derfor, I, der hører mig, forstå hvor nødvendigt det er, at I forbereder jer på at bringe de gode 

nyheder til jeres medmennesker, så I ikke længere berøver dem den lykke, som deres opvågnen vil bringe 

dem. Husk, at mange af dem, du vækker, vil udrette det, du ikke har været i stand til at gøre, og at dem, 

der vækker dem, på deres side vil udrette mere end dem, der bragte dem de gode nyheder, og sådan 

fortsætter det trin for trin, indtil den tid kommer, hvor folket vil være stort og talrigt, og opfyldelsen af mit 

ord vil være synlig på jorden. 

61 Jeg har ventet på, at I skulle nå åndelig modenhed for at sige til jer: "Tag frøet og spred det ud. 

62 I den anden æra gav jeg jer et eksempel på, hvordan I må vente på den rette tid til at udføre den 

opgave, der bragte jer til jorden. 

63 Jeg ventede, indtil min krop - denne Jesus, som folk havde foran sig - havde nået sin bedste alder 

for gennem den at opfylde den guddommelige mission om at lære jer kærlighed. 

64 Da dette legeme - hjertet og sindet - havde nået sin fulde udvikling, talte min Ånd gennem dets 

læber, min visdom gennemstrømmede dets sind, min kærlighed lagde sig i dets hjerte, og harmonien 

mellem dette legeme og det guddommelige lys, der oplyste det, var så fuldkommen, at jeg ofte talte til 

folkemængderne: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen." 

65 Kristus benyttede sig af sandheden i Gud til at undervise mennesker. Han har ikke hentet den fra 

verden. Ikke fra grækerne, kaldæerne, essenerne eller fønikerne - fra ingen andre har han hentet lyset. De 

kendte endnu ikke Himlens vej, og jeg lærte det, som ikke var kendt på jorden. 

66 Jesus havde viet sin barndom og ungdom til aktiv velgørenhed og bøn, indtil den time kom, hvor 

han skulle forkynde himmeriges rige, loven om kærlighed og retfærdighed, læren om lys og liv. 

67 Søg efter essensen af mit ord, der blev forkyndt dengang, og fortæl mig, om det kunne stamme fra 

nogen menneskelig lære eller nogen videnskab, der var kendt på den tid. 

68 Jeg siger jer, at hvis jeg virkelig havde gjort krav på disse menneskers lærdom, ville jeg have søgt 

mine disciple blandt dem og ikke blandt de uuddannede og uvidende mennesker, som jeg dannede min 

gruppe af apostle. 

69 Du spørger mig, hvad jeg kan fortælle dig om disse folkeslags lære og filosofi, og jeg siger dig, at 

de er inspirationer fra Ånden, men ikke den højeste sandhed, som jeg alene besidder. 

70 I denne tredje æra har det været Min vilje at gøre Mig selv kendt gennem mennesket ved hjælp af 

dets ånd og intellekt. Men i den forbindelse har jeg gjort brug af de ydmyge, uuddannede og enkle sind, 

idet jeg har sørget for, at deres sind ikke blev berørt af videnskab og teorier. For at kunne give jer Min 

undervisning gennem disse udtryksløse menneskelige læber og for at overraske og imponere de mange 

tilhørere, der består af mennesker af alle slags, må I ikke tro, at Jeg skulle have sendt stemmebærerne først 

til mestre for at få udstyr og visdom fra dem - tværtimod holdt Jeg dem væk fra al smitte og indflydelse, så 

deres sind kunne være upartisk, rent og frit nok til at gengive den guddommelige inspiration for folket. 

Hvad kunne de så have spurgt disse mennesker (mestrene) om det dybe og ukendte budskab, som min Ånd 

nu åbenbarede for menneskeheden? 

71 Det er grunden til, at jeg har valgt uuddannede og simple mennesker til at gøre Min lære kendt 

gennem deres forståelsesorgan. 

72 Den undervisning, som jeg dengang lagde i Jesus, var perfekt i sin essens og i sin form. I kan ikke 

tillægge den nogen fejl, for han, der har inspireret den, og han, der har sendt den, er fuldkommen. 

73 I dag, hvor jeg kommunikerer gennem disse skabninger, som lever meget langt fra 

fuldkommenhed, skal I være mere opmærksomme på ordets mening end på dets ydre form, da de er 

menneskelige skabninger, som ikke kan harmonere med fuldkommenheden hos ham, der inspirerer dem 

med det guddommelige budskab. 

74 Jeg fortæller jer alt dette, fordi de allerede instruerede mennesker, de mennesker, der tror på min 

tilstedeværelse ved denne manifestation, har pligt til gennem deres åndelige opdragelse, deres bøn og 

deres udrustning at samarbejde med den stemmebærer, der udfører en så delikat åndelig mission. 
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75 De, der ikke forstår det ansvar, som de, der udfører denne mission, har, vil ikke have kærlig 

medfølelse med dem. Men de, der er forstående, vil være som trofaste hjælpere, der gennem deres bønner 

hjælper med at dele korsets byrde med deres brødre og søstre. 

76 Når min forkyndelse er færdig, og I forstår al den kærlighed, jeg viste jer, da jeg manifesterede 

mig gennem disse skabninger, må I sige til mig: "Herre, når du nu er kommet ned til vores elendighed, 

vores synd og vores elendighed, hvad skulle vi så ikke gøre for at gengælde en så stor kærlighed? Og så 

vil I begynde at elske og dedikere jeres liv til dem, der har brug for kærlighed, lys og barmhjertighed. 

77 De elskede disciple, som omgav og fulgte mig i den anden æra, gav deres liv, overfyldte deres 

ånder og udgød deres blod, fordi de ønskede at gengælde med kærlighed den, som havde forladt sin trone 

for at leve med dem og give dem Åndens mest værdifulde skat: sandheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 170 
1 Når I tænker på de pinsler, jeg led på korset, bliver I forfærdet over, at den menneskelige 

nedartighed har nået sådanne overdrevne grusomheder. Men jeg siger jer, at den smerte og det bæger, jeg 

drak dengang, ikke var den største bitterhed. 

2 Den største smerte for mig var at se, at mine børn på trods af mit liv blandt dem ikke ville 

anerkende, hvem jeg var - den, der åbenbarede sandheden for dem med ord fulde af lys - og at se, at de 

afviste mine ord og fornægtede mig, og at jeg udgød min kærlighed i deres hjerter, mens de hånede mig og 

deres læber udtalte blasfemier mod mig. 

3 Det sidste suk, som jeg udåndede på korset, var den guddommelige tilgivelse, som kom fra mit 

hjerte over så megen elendighed og så megen død. Men My Passion sluttede ikke med dette suk. Jeg havde 

fortalt jer, at jeg er Livet, og min Ånd fortsatte med at modtage alle menneskers utaknemmelighed i 

evigheden. 

4 De diskuterede, om jeg var den lovede Messias eller ej. De undersøgte mine værker for at se, om 

de var en bekræftelse af det, som profetierne havde bebudet; og mens nogle kom til den konklusion, at jeg 

var den Forjættede, fornægtede andre mig - materialisterne, som kun tilbeder det materielle, dem, der 

havde fortolket profetierne i overensstemmelse med deres verdslige begær og deres selviske interesser, de 

fortsatte alle med at fornægte mig. 

5 Hvor blinde var de, der hørte mine ord om liv og så mine mægtige gerninger, men som ikke indså, 

at Gud alene var i stand til at udføre dem. 

6 I dag kan man sige, at menneskeheden har anerkendt Kristus som den Messias, som Faderen 

lovede menneskeheden allerede i den første æra. Alligevel holder menneskene ikke op med at fornægte 

mig, at afvise mig og at tilbyde mig galde og eddike for deres utaknemmelighed for min kærlighed. 

7 I dag tvivler de ikke længere på Jesus, men mange tvivler på og benægter endda min 

guddommelighed. Nogle tilskriver mig stor åndelig ophøjelse, andre hævder, at jeg også går gennem 

sjælens udviklingsvej for at kunne nå frem til Faderen. Men hvis det var sådan, ville jeg ikke have sagt til 

jer: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet." 

8 Jeg kender dine ræsonnementer, dine filosofier. Jeg ved, at for jer er det kun en sjæl, der 

inkarnerer, som har brug for denne prøve for at opnå sin ophøjelse og fuldkommenhed, og det forhindrer 

jer i at tro på, at det guddommelige "ord" blev menneske. Jeg ved, at I ikke forstår, at det guddommelige 

væsen kunne føle smerte, og mennesker, der indser, at dette skete for Kristus, benægter derfor, at han 

kunne være den lovede guddommelighed. 

9 Åh, mine elskede børn, hvis I blot kunne forstå, at "Ordets" inkarnation på jorden er det største 

udtryk for guddommelig kærlighed! Det var et ønske om ydmyghed over for jer og en lære fra mit ønske 

om at begrænse mig selv, at gøre mig selv lille, så I kunne føle, at jeg hørte mere til jer og I selv tættere på 

Faderen. 

10 Men den store smerte - hvor lidt ved du om den! I tænker kun på den fysiske smerte, på kødet, der 

lider, på sjælens kvaler, men I forstår ikke, at så længe der ikke er harmoni mellem de menneskelige 

skabninger og deres himmelske Fader, vil smerten fortsætte blandt jer. Men hvilken smerte kan du lide, 

som ikke afspejler sig tilbage til din Fader? 

11 Tro ikke, at jeg forsvarer mig mod jeres domme, eller at jeg beder jer om ikke at fratage mig den 

guddommelige natur, som I nægter mig. Jeg er kommet på dette tidspunkt for at bede mennesket om at 

dømme mig med sin ånd. 

12 Hold op med at forsøge at læse og forstå med din lille menneskelige fornuft den store bog om livet, 

som den guddommelige Ånd har skrevet ned til din ånd, for det er din ånd, der opnår udødelighed og ikke 

"kødet". 

13 Husk på, at jeg giver jer denne undervisning gennem uuddannede og simple væsener, så I kan tro 

på den. For hvis jeg havde givet jer dem gennem trænede og uddannede mænd, ville I tage disse 

åbenbaringer som blot endnu en teori blandt de mange teorier, der er dukket op på jorden i disse tider. 

14 De, der er blevet grebet af mit ord i denne tid, har sat sig i gang som flittige arbejdere og slider 

utrætteligt, inspireret af min lære. Deres læber siger ikke til mig: "Mester, her er vi hos dig", fordi de ved, 
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at de er hos mig overalt, når de opfylder min lov, og i morgen vil de være åndelige vejledere og 

ambassadører for menneskeheden. 

15 I verden venter folk allerede på, at fredens og lysets apostle kommer - på jer, som har været 

sammen med den guddommelige Mester, og som vil bringe de gode nyheder til hjerterne. 

16 I er stadig i gang med at teste og forberede jer på at praktisere min lære. I mætter jer selv med min 

kærlighed og er fuldstændig gennemsyret af mit værk. 

17 Dette er allerede de sidste år af min proklamation. Efter 1950, når jeg har trukket mit ord tilbage, 

vil du huske det, og dit hjerte vil blive fyldt med sorg, hvis du ikke vidste, hvordan du skulle bruge det. 

Men sandelig siger jeg jer, at jeg ikke vil adskille mig fra jer, kun den form, hvori jeg manifesterer mig, vil 

ændre sig, og jeg kan endda fortælle jer, at jeg vil være tættere på jer, fordi tiden for sand åndeliggørelse 

vil komme. 

18 Du vil fortsat være i åndelig kontakt med mig. Se, hvor enkel min lære er, hvor let det er at forstå 

min lov, den samme som Jesus fra Galilæa lærte jer. 

19 Jeg vil endnu ikke dømme jer, men endnu en gang vise jer den vej, der fører til mig. 

20 I er nu stadig disciple, men i morgen skal I være mestre og med ord og gerninger lære det, som jeg 

har åbenbaret for jer. I mænd og kvinder vil være lærere med høj moral. Tænk på, at I vil skulle møde de 

religiøse samfund, blandt hvilke I skal udføre et stort åndeligt arbejde, for hos mange er troen slukket og 

håbet forsvundet, og det skyldes, at menneskene ikke kender sig selv og ikke har barmhjertighed med sig 

selv. Men for at kunne forkynde min sandhed og tale om min kærlighed må I rense jer selv. 

21 I den anden æra sagde jeg til mine disciple: "Hvis et af jeres legemsdele var årsag til jeres synd, så 

skær det af", det vil sige, selv om det koster smerte og ofre, skal I være rene. Til jer siger jeg: Rens jeres 

hjerte, lad ikke lidenskaberne slå rod i det. Rens fartøjet indvendigt og udvendigt. 

22 Lad dit hjerte slå til min kærligheds rytme, så vil dine medmennesker kunne genkende dig på din 

sjæls renhed og dine følelsers oprigtighed. Find den rolige balance, tilgiv, og du vil blive tilgivet. Lev i 

fred med jer selv. 

23. Indse, hvor mange af dine medmennesker, midt i deres afgudsdyrkelse, venter på Messias' komme. 

Tænk på, hvor mange i deres uvidenhed tror, at jeg kun kommer for at afsige min dom over de onde, for at 

frelse de gode og ødelægge verden, uden at vide, at jeg er blandt menneskene som Fader, som Mester, som 

broder eller ven, fuld af kærlighed og ydmyghed, og at jeg rækker min hjælpende hånd ud for at frelse, 

velsigne og tilgive alle. 

24 I udfolder derfor jeres (åndelige) gaver under min instruktion for at give bevis på min nye 

åbenbaring - det være sig for at fjerne smerten hos den lidende, det være sig for at vise den fortabte vejen 

til lyset eller for at vække den "døde" til nyt liv med opfordringen "Rejs dig og gå!". 

25 Du vil fjerne tanken om døden og lære om det sande livs vej. 

26 Når du taler om mit arbejde, skal du gøre det med overbevisning. I det øjeblik, hvor du får 

inspiration, skal du udtrykke det, som hjertet føler. Gør jer klar, for jeg vil tale til menneskeheden gennem 

jeres læber. Lev opmærksomt, uden at afvige fra Min lære, så I aldrig må finde jer selv viklet ind i 

menneskers forviklinger. 

27 Den gruppe, der samles for at høre mit ord, er stadig lille. Men jeg betragter den som en 

repræsentation af hele menneskeheden, og jeg giver den min undervisning, som jeg har gjort det, siden jeg 

har givet min vilje til kende gennem min datter Damiana Oviedo ved hjælp af hendes intellekt. Det, jeg har 

givet jer på denne måde, var visdomsundervisning, som I bør opbevare i jeres hjerter som en dyrebar juvel, 

for deres essens er kærlighed. 

28 Jeg velsigner dig, fordi du modtager mig utrætteligt. Jeg ønsker, at I, ligesom jeg har instrueret og 

vejledt jer, vejleder og instruerer jeres medmennesker. Jeg har givet dig den gave at helbrede smerte med 

min helbredende balsam, som er barmhjertighed. 

29 I er vidner om den måde, hvorpå jeg har givet mig selv til kende. I morgen, når dette ord ikke 

længere kommer fra menneskelige læber, og denne nåde ikke længere eksisterer, vil I mindes denne tid og 

disse manifestationer med kærlighed. Så skal I vidne om det, I har hørt og set. 

30 Efter 1950 vil folk spørge dig, hvordan Herrens ord blev åbenbaret, og du skal så fortælle dem, at 

det skete på en enkel måde, i et klart sprog og forståeligt for alle. 
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31 Der vil blive lyttet med interesse til dig, og de bøger, der videregiver min lære, vil blive læst med 

iver. 

32 Jeg har trænet jer på forskellige måder gennem tiderne, men det har altid været den samme 

instruktion, som jeg har givet jer. Frem for alt har den antændt troen, så I kan blive værdige over for mig 

og endelig opnå belønningen for jeres fortjenester i det evige liv. 

33 Hvad kunne du bringe frem for mig i dit hjerte, som jeg ikke kunne se? 

34 Jeg hører alt, og jeg ved alt. Vågn og bed, for ulven ligger på lur efter dig. Fordøm ikke dem, der 

er faldet i fristelse på deres livsvej; inviter dem snarere kærligt til at tage en ny start for at komme videre 

på udviklingens vej. 

35 I den anden epoke blev en kvinde, som havde ladet sig friste til at synde, dømt på åben gade af en 

menneskemængde, netop som Jesus kom forbi. Disse mennesker anklagede kvinden for utroskab og 

forsøgte at slå hende ihjel. Så vendte de sig til Mesteren og sagde til ham for at sætte ham på prøve: 

"Herre, denne kvinde er blevet grebet i utroskab, og Mose lov siger, at hun skal stenes af folket. Hvad 

siger du til dette?" Jesus så på dem med barmhjertighed og svarede: "Den af jer, som er uden synd, skal 

kaste den første sten." 

36 Dette ords lys oplyste sjælene, og da alle følte sig for ufuldkomne og uværdige til at dømme et 

medmenneske, trak de sig skamfuldt tilbage og efterlod den lille plads tom. 

37 Jesus spurgte derefter kvinden, der lå på jorden: "Kvinde, hvor er de, der anklager dig? De er 

forsvundet. Stå op, gå hen og synd ikke mere." 

38 Sandelig, siger jeg jer, det er mig alene, der skal dømme alle ting. 

39 Jeg opfordrer dig til at studere mit ord, og hvis du vil have min fred, så hold dig til mine bud, så de 

kan være din vejledning til enhver tid. 

40 Folk, skriv aktiv velgørenhed på jeres banner. Den, der ønsker at arbejde på mine områder, skal 

gøre barmhjertighed til det grundlæggende princip for sit arbejde, så vil han have en stor mission at 

udføre. 

41 De marker, hvor smerten har spredt sig, er meget store, og kærlighedens og barmhjertighedens frø 

er meget sparsomt opbevaret i hjerterne på dem, der skal ud for at så. 

42 Min trøstende ånd strømmer ud over alle dem, der skal udføre dette store kærlighedsværk på 

jorden. Men denne trøst er også blevet givet til den åndelige verden, til de væsener, der er bestemt til at 

udstråle deres lys på jordens stier. 

43 Når jeg taler til jer om Min åndelige verden, mener jeg de skarer af lydige åndelige væsener, der 

som sande tjenere kun gør det, som deres Herre befaler dem at gøre. Jeg har sendt dem til jer, så de kan 

være rådgivere, beskyttere, læger og virkelige brødre og søstre for alle mennesker. De klager ikke, for de 

har fred i deres indre. De stiller ikke spørgsmål, for lyset fra deres udvikling og deres erfaring på de lange 

stier har givet dem ret til at oplyse menneskenes sind. De er villigt og ydmygt til rådighed ved ethvert råb 

om hjælp og ved enhver nød. 

44 Det er mig, der har pålagt dem at give sig til kende blandt jer, så de kan give jer deres 

instruktioner, deres vidnesbyrd og deres opmuntring. De går foran dig, renser vejen og giver dig deres 

hjælp, så du ikke mister modet. 

45 I morgen vil du også tilhøre denne lyshær, som kun arbejder i den uendelige verden af åndelige 

væsener af kærlighed til sine menneskelige brødre og søstre, i bevidstheden om at den dermed forherliger 

og elsker sin Fader. 

46 Hvis du ønsker at være som dem, skal du hellige din tilværelse til godhed. Del din fred og dit brød, 

tag imod de nødlidende med kærlighed, besøg de syge og de fængslede. Bring lys på vejen for dine 

medmennesker, der vandrer på jagt efter den sande vej. Fyld uendeligheden med ædle tanker, bed for dem, 

der er fraværende, så vil bønnen bringe dem tæt på dig. 

47 Når døden stopper dit hjertes slag og lyset i dine øjne slukker, vil du vågne op til en verden, der er 

vidunderlig for sin harmoni, sin orden og sin retfærdighed. Der vil du begynde at forstå, at Guds kærlighed 

kan kompensere dig for alle dine gerninger, prøvelser og lidelser. 

48 Når en sjæl når dette hjem, føler den sig mere og mere gennemtrængt af en uendelig fred. Straks 

tænker den på dem, der stadig lever langt fra denne lyksalighed, og i sin trang, i sin længsel efter, at de, 
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som den elsker, også må opnå denne guddommelige gave, slutter den sig til de åndelige skarer, der 

kæmper og arbejder for deres jordiske brødre og søsters frelse, velfærd og fred. 

49 For at forberede dit hjerte og give styrke til din ånd, opmuntrer min stemme dig på denne vej med 

prøvelser, der, som du allerede har bemærket, giver din ånd fasthed. De, der har styrke, kan dele den med 

dem, der føler sig svage. 

50 Snart vil I se ankomsten af mange mennesker fra andre lande, som vil komme til denne nation, 

hvor Mesteren giver sig selv til kende. 

51 Lyset fra min visdom vil ryste folk ud af deres sløvhed, og I vil se dem udvikle sig åndeligt og 

intellektuelt. Dette skridt vil være til gavn for menneskeheden. 

52 Folkene skal vende deres øjne mod denne del af jorden og kende mit værk og mit ord, som skal 

bevares i trykt form. For til den tid vil sindet hos dem, som I har kaldt stemmebærere, være lukket for 

denne forkyndelse. 

53 De mødesteder, der har modtaget de store skarer, vil forblive åbne efter Min afrejse, så disciplene 

fortsat kan samles der for at studere Mit Ord. De vil stå på vagt som vagtposter og afvente ankomsten af 

de "sidste", som jeg annoncerer i dag. Når I er på jeres post, vil de indse storheden i det, jeg har åbenbaret 

for jer. Hvis I er utro mod denne mission, vil elendighed og katastrofe møde dem, der forsøger at nærme 

sig jer i ønsket om fred og lys. 

54 Jeg vil også lære jer at opfylde jeres pligter over for dem, der styrer verden. Hvis du ønsker, at 

deres beslutninger skal være gavnlige og retfærdige for deres befolkninger, må du støtte dem gennem bøn. 

55 Hvis I i stedet for at arbejde på denne måde forlader dem og kun beskæftiger jer med at kritisere 

deres beslutninger, tillader I dem at miste modet i kampen og blive udsat for skadelige påvirkninger. Vær 

som fredens vogtere. 

56 Jeg siger jer sandelig, at mennesket lige fra menneskehedens tidligste dage har haft den intuitive 

viden om at bære et åndeligt væsen i sig selv - et væsen, der, selv om det var usynligt, åbenbarede sig i de 

forskellige værker i hans liv. 

57 Din Herre har fra tid til anden åbenbaret dig åndens eksistens, dens natur og dens skjulte væsen. 

For selv om I bærer det i jer, er det slør, som jeres materialisering omslutter jer med, så tykt, at I ikke er i 

stand til at skelne det ædleste og reneste i jeres væsen. 

58 Mennesket har vovet at benægte mange sandheder. Alligevel har troen på sin ånds eksistens ikke 

været en af de ting, han har kæmpet mest imod, fordi mennesket har følt og til sidst forstået, at det ville 

være det samme som at fornægte sig selv at fornægte sin ånd. 

59 Da menneskekroppen degenererede på grund af sine lidenskaber, sine laster og sin materialisme, 

blev den en kæde, en mørk blindfold, et fængsel og en hindring for åndens udfoldelse. Ikke desto mindre 

har mennesket aldrig manglet en gnist af indre lys til at komme ham til hjælp i hans prøvelsestimer. 

60 Jeg siger jer sandelig, at det højeste og reneste udtryk for ånden er samvittigheden, det indre lys, 

som gør mennesket til det første, det højeste, det største og ædleste blandt alle de skabninger, der omgiver 

ham. 

61 "Mester" - spørger du mig i stilhed - "hvorfor ved vi så lidt om ånden? Hvorfor ved vi så lidt om os 

selv?" 

62 Mesteren svarer dig: Fordi I har vendt jer mere mod det, som verden bringer jer, og I har ikke 

helliget jer studiet af det uforgængelige, som er jeres ånd. Selv ånden, som har de skønheder, vidundere og 

fornøjelser, som livet har i vente - om end kun for en kort tid - afviser den lykke, som dens egen udvikling 

kan tilbyde den. Men - det må jeg sige Dem ærligt - De skal derfor ikke tro, at det jordiske materiale er 

stærkere end ånden, og at det er grunden til, at det er sunket ned, indtil det er blevet materialiseret. Nej, 

ånden er uovertruffen stærkere og vil altid være det. Men hvis den er faldet, er det frivilligt, forført af 

forførelserne fra en verden, der tilbyder den - om end kun midlertidigt - et liv, der er rigt på fornøjelser og 

fristelser gennem kødets sanser. 

63 Det er kun naturligt, at hans materialisering forhindrer ham i at kende sig selv og ikke giver ham 

mulighed for at afsløre sine evner gennem sin menneskelige del af væsenet. For den materielle natur synes 

at være den mest modsatte af den åndelige natur. Men når begge dele finder harmoni i dig, vil du opleve, 
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at din fysiske natur er som et rent spejl, der afspejler det åndelige og endda det guddommelige i al sin 

skønhed. 

64 Søg mit nærvær i de værker, jeg har udført, og du vil kunne finde mig ved hvert eneste skridt. Prøv 

at høre mig, og du vil høre mig i den kraftfulde stemme, der udgår fra alt, hvad der er skabt. For det er let 

for mig at åbenbare mig selv gennem skabelsens manifestationer. Jeg åbenbarer mig både i en stjerne, i en 

storm og i det milde lys fra daggry. Jeg lader min stemme høres i fuglens melodiske trilling, ligesom jeg 

også udtrykker den gennem blomsternes duft. Og hvert eneste af mine udtryk, hver eneste sætning, hvert 

eneste værk taler til jer alle om kærlighed, om opfyldelse af retfærdighedens love, om visdom, om evighed 

i ånden. 

65 Hvorfor lykkedes det jer ikke at vise jer i al jeres åndelige fylde, i jeres ånds store skønhed, selv 

om I havde magt over det materielle? - Fordi I lader jer rive med af verdens lidenskaber. 

66 Derfor skal du ikke afholde dig fra at studere og praktisere min lære i den tro, at du derved vil opnå 

større åndelighed. Du må lære at gøre dig fortjent til det gennem visdom, så vil du have nået begyndelsen 

til universel harmoni, hvor du tillader din ånd at manifestere sig selv. 

67 Fortolke loven og følge den. Det vil forberede jer på at leve i de højere åndelige verdener. Så 

længe der findes materielle verdener, må den åndelige verden fortsat udstråle og hælde sit lys over dem. 

68 Overvej: Hvis du nu ikke var i stand til at beherske en grundløs fysisk skal - hvilken opgave kunne 

jeg så overlade til din ånd, når den engang lever i en verden med højere åndeliggørelse? 

69 Jeg alene kan give jer denne lære, I menneskebørn. Hvilket menneske kan fortælle dig, hvad jeg 

stadig har i vente til dig i mit hemmelige kammer? Tænk og bed, I disciple, så at Min undervisning kan 

føre jer til at forsone ånden med dens jordiske klæde. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 171 
1 Nådens kilde strømmer ud over dig for at slukke din tørst efter fred og rense dig. 

2 Jeg må belære dig, fordi jeg ser, at du stadig er svag. I dette ord ligger den kraft, der giver ånden 

nyt mod. 

3 Mærker I ikke, når I lytter til mig, hvordan sorgen forlader jeres hjerter? Det sker, fordi Faderens 

stemme lindrer og trøster dig. 

4 I er stadig børn på åndens lange vej, og derfor støtter min barmhjertighed jer, og mine råd vejleder 

jer. Der er torne på stien, og der er kløfter ved dens kanter, men jeg lærer jer ikke at tage forkerte skridt, 

ikke at lade fristelsen besejre jer. For I er bestemt til at belære jeres medmennesker ved hjælp af jeres livs 

eksempel. På denne måde vil du give det bedste vidnesbyrd om, at du har lyttet til Mesteren af Mestre. 

5 Selv om jeg tænker på din ånd, glemmer jeg ikke din krop - et svagt væsen, der har brug for 

medfølelse, kærlighed og tålmodighed for at finde harmoni med ånden og tjene sin Gud med et spor af 

perfektion. 

6 Lav en samvittighedsundersøgelse ved udgangen af hvert år, for så længe du lever på jorden, er du 

også underlagt tidens love. Vend dine tanker mod fortiden, lad alting passere forbi dig igen. Husk den dag, 

hvor du første gang hørte mit ord, den dag, hvor din ånd forudså, at en ny æra åbnede sig foran den, og den 

forstod, at sløret for mange mysterier nu blev revet over for at lade den se sandheden i denne lære klart og 

tydeligt. For fra det øjeblik forstod du de fejl og vildfarelser, der var i dit liv, og der opstod et enormt 

ønske i dig om at tjene din Herre ved at elske og tjene dine medmennesker. Du har ikke tøvet med at 

sværge at følge mig fra nu af, uden at tænke på, om der kunne komme et øjebliks svaghed eller 

modløshed, som ville få dig til at snuble. 

7 Men i det omfang I har lyttet til mig, er min undervisning trængt ind i jeres væsen, og jeres 

samvittighed har været den pligtopfyldende dommer, som har tøjlet kødets instinkter. 

8 Din samvittighed har aldrig fordømt dine dårlige gerninger uden at have advaret dig først, ved at få 

dig til at indse, hvad det vil sige at overholde mine love og hvornår man overtræder dem. 

9 På denne måde ledt af jeres samvittighed lod jeg jer vælge vejen, og da I havde valgt at søge mig 

og gøre godt på denne vej, har jeg været en utrættelig og kærlig Mester for jer, idet jeg har korrigeret jer 

med mildhed, dømt jer med guddommelig retfærdighed og elsket jer som den mest fuldkomne Fader. 

10 Alligevel har I endnu ikke nået den grad af åndelighed, som I skal have for at kunne udbrede min 

lære. 

11 Når du gør dine medmenneskers smerter, lidelser og også glæder til dine egne, har du taget et 

sikkert skridt på vejen. Så længe I dømmer dem, der er mindre skyldige end I selv, og så længe I anser jer 

selv for overlegne i stedet for at være ydmyge af hjertet, er I stadig langt fra at være mine disciple. Har I 

ikke set, at jeg blev korsfæstet og tilgav menneskeheden? Hvorfor tager I ikke mig som et eksempel? - 

Fordi du altid opfatter tilfredsstillelser for kroppen med større interesse end dem, der vedrører ånden. 

12 Jeg kan se, at du endnu ikke helt har forstået min instruktion, og du har heller ikke en klar idé om 

det mål, der venter dig. 

13 Jeg ønsker ikke, at nogen af mine børn skal gå til grunde i mørkets gabende afgrund. Jeg ønsker, at 

I fortsætter med at klatre det ene trin efter det andet på stigen til åndelig fuldkommenhed. 

14 Undersøg nu hele dit liv og dine gerninger i lyset af din samvittighed, så du kan vide, om du har 

gjort fremskridt eller er gået i stå. Nogle må gøre en ende på deres løssluppenhed. Jeg forsikrer jer, at det 

netop er under det offer, der for kroppen betyder, at den giver afkald på sine lidenskaber, at I vil føle 

lysten til at tjene mig og elske jeres medmennesker. I det øjeblik vil angrebet bryde frem, og gråd vil 

efterlade friskhed og ro i hjertet og oprigtighed i ånden. 

15 Jeg har ikke krævet fuldstændig opofrelse af jer i min tjeneste, og det vil jeg heller ikke gøre, for 

de pligter, I har påtaget jer i verden, optager også jeres tid. Men jeg ønsker, at I skal indse, hvad I også har 

lært af mig under denne opgave. 

16 Vågn op og bed for dem, der lider sult, sygdom eller elendighed, for jeg vil våge over jer. Søg i mit 

ord; når du gør det, vil du være i konstant dialog med mig. 
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17 Se med din ånd på himmelstigen, der rejser sig foran dig som en lysende vej til uendeligheden, 

som inviterer din ånd til at nå Faderens skød - et skød af fred og ubeskrivelig lyksalighed. 

18 Jeg fandt jer fortabt som skibbrudne uden kompas, som pilgrimme, der er faret vild i ørkenen. Men 

jeg sendte dig mit lys, som fik dig til at finde en vej fuld af håb, tro og trøst, som løftede din ånd og 

oversvømmede den med vitalitet og energi, så den kunne fortsætte mod sit mål. 

19 For enden af himmelstigen, på det sidste trin, er der et hjem, som I alle er bestemt til, men som 

skal vindes gennem fortjeneste, gennem tro, gennem stor kærlighed og barmhjertighed, ved at overvinde 

forhindringer og besejre modstandere, indtil I endelig når frem til det nye forjættede land, det rige, der 

ikke er af denne verden. 

20 Denne stige til himlen er en lige vej, og der er ingen labyrinter eller afvigelser på den, hvorved jeg 

får jer til at forstå, at I ikke vil støde på nogen vanskeligheder i opfyldelsen af min lov og i det grundige 

studium af min lære. 

21 I vil gå ufortrødent fremad på denne vej og kæmpe for jeres opstigning. Jeg vil gøre dig stærk. 

Hvis ikke med min kraft og mit lys, med hvilke våben vil I så kæmpe og forsvare jer? Hvad ville du bruge 

til at overvinde dine fristelser? Hvis jeg ikke dækkede jer med min kærligheds kappe, hvordan kunne I så 

befri jer fra jeres fjender? Men sandelig, siger jeg jer, I skal også opnå min beskyttelse og mit sværds lys 

gennem fortjeneste. 

22 Dine spor vil forblive præget på den åndelige vej, der åbner sig foran dig. Men disse spor bør tale 

om gode gerninger, om afkald, om ædle gerninger, om generøs kærlighed og ubegrænset barmhjertighed. 

23 Hver enkelt persons skæbne er afgrænset af hans åndelige opgave og hans menneskelige opgave. 

Begge bør være i harmoni med hinanden og stræbe efter et fælles mål. Sandelig, siger jeg jer, jeg vil ikke 

kun vurdere jeres åndelige gerninger, men også jeres materielle gerninger. For i dem vil jeg opdage 

fortjenester, som vil hjælpe din ånd til at nå mig. 

24 Du vil ikke være alene i din vandring. Foran jer - nogle tættere på og andre længere væk - er der 

mange væsener, som også går fremad skridt for skridt og ser og beder for dem, der går bag dem. Deres 

ideal er ikke at nå frem alene eller først, men at bane vejen for deres brødre og søstre, så de første en dag 

vil være lykkelige for alle. 

25 Hvor er denne vej dog smuk for mig! Hvor min ånd dog bliver opfrisket, når den ser mine børns 

fremskridt, deres bestræbelser på at komme højere op og nå et nyt niveau af perfektion! 

26 Der er væsener fra alle verdener, nogle i ånden og andre i kødet, som alle udfører forskellige 

opgaver. I er ved at etablere jeres hjem i evigheden for i morgen at kunne nyde den søde smag af honning, 

som åndens fred vil give jer. 

27 Salig er den, som følger mig på sandhedens vej. 

28 Salig er den, der elsker og stoler, som kender sin opgave og opfylder den. 

29 Når jeg taler til jer om "vejen", mener jeg ikke en vej på jorden, for den verden I lever i, er ikke 

der, hvor Mit Rige er. Det er den åndelige vej, der altid går opad. Det er udviklingen og fremskridtene, der 

venter på din ånd. Derfor kan du, uanset hvor du er på jorden, være på åndens vej. 

30 Mine børn, hvis I er kommet på afveje, så vend tilbage til den; hvis I er gået i stå, så gå fremad. 

31 Den opgave, du bærer i dig, har jeg givet dig i overensstemmelse med dine evner og din styrke. Du 

skal blot forstå og elske det. Bed dagligt, så du kan få det nødvendige lys til din indsats. Forbliv derefter 

forberedt og opmærksom, så I kan høre stemmerne fra dem, der kalder jer, fra dem, der bønfalder jer, og 

også så I kan klare prøvelserne. For 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. 

32 Jeg vil gøre jer til et folk, der er sundt i krop og sjæl, for I er de udvalgte, vidnerne til mine 

åbenbaringer i alle tider, og I er kommet i denne epoke for at opfylde en vanskelig mission og bane vejen 

for de nye generationer. 

33 Jeg har sået jeres vej med beviser på kærlighed, så I ikke tvivler på mig eller jer selv. - I, som har 

hørt mig i denne tid, skal ikke synke ned i graven og tage hemmeligheden om denne manifestation, som 

jeg delte med jer, med jer. For jeres vigtigste opgave er at tale til folk i mit navn og at vidne om mine 

åbenbaringer. 
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34 Sig ikke til mig, at I mangler træning til at gøre dette, for jeg har ofte talt til jer, og ved at lytte har 

I renset jer selv. I kan alle sammen bære dette budskab ud til verden. Folk forventer det og er parate til at 

modtage det. Har du ikke bemærket, at folk har et ønske om åndeliggørelse og om fred? Bliver du ikke 

rørt af deres uvidenhed og smerte? 

35 Min Ånd strømmer ud over alle mennesker, han taler til dem gennem deres samvittighed og 

fortæller dem: Kom til mig og hvil dig. Modtag den tro, du mangler, og bliv ikke længere blind på vejen. 

36 Folk, kender I det arbejde, som jeg i øjeblikket udfolder i verden? "Nej," siger du til mig, "vi ser 

kun denne menneskehed gøre oprør, styrte ned i stor ruin og lide under en alvorlig helligdom." Sandelig, 

siger jeg jer, jeg har tilladt mennesket at dømme sig selv med sin egen hånd og erkende alle sine fejl, for at 

det kan vende tilbage til mig renset. Jeg har sendt mit lys til alle skabninger og har stået dem bi i 

trængselsdage. 

37 Min Ånd er steget ned over enhver ånd, og mine engle er fordelt i hele universet og udfører mine 

instruktioner om at ordne alting og bringe det tilbage på rette kurs. Når alle har opfyldt deres mission, vil 

uvidenheden være forsvundet, det onde vil ikke længere eksistere, og kun det gode vil herske på jorden. 

38 Åh, hvis du blot havde været i stand til at forstå Mig, hvis du havde kendt Min længsel efter at 

fuldende dig - hvor langt ville du ikke allerede være steget op, og hvor tæt du ikke allerede ville være på 

Mig! Hvis din vilje var min, ville du allerede have nået toppen, hvor jeg venter på dig. 

39 Men hvad er mit ønske, folkens? - Jeres forening og jeres fred. 

40 Her er jeg igen, jeg taler til jer og bevæger jeres hjerter i forventning om jeres opvågnen. 

41 Ethvert godt træ vil blive beskyttet, og dets rødder og grene vil brede sig ud for at give ly og 

næring til den rejsende. Men ukrudtet vil blive rykket op med roden og kastet i den uslukkelige ild. 

42 Jeg taler til jer i allegorier, og når jeg taler til jer om dette træ, taler jeg om menneskers gerninger. 

43 Til dem, som jeg har betroet embeder, siger jeg: "Gør jeres høst klar. - Familiefædre, lærere og 

ledere, herrer og tjenere, store og små, jeg vil ikke have, at I skal give mig jeres marker som vilde. Selv 

om det kun er en lille såning - giv den til mig renset og højlydt. 

44 Kom til mig, kald på mig, og den vil blive åbnet for dig. Men kom med glæde, tilfreds med dit 

arbejde, så du kan føle dig godt tilpas, ligesom jeg. 

45 Sandelig, siger jeg jer, hvis der var tusinde forberedte sind, ville jeg give mig selv til kende 

gennem disse tusinde på samme tid. 

46 Jeg har givet jer Min undervisning, siden Jeg først gav Mig selv til kende gennem Min datter 

Damiana Oviedo, gennem hvis intellekt Jeg meddelte jer Min Vilje. Siden da er Min visdom strømmet 

gennem disse stemmebærere, en visdom, som I bør samle i jeres hjerter som dyrebare juveler, for de 

indeholder kærlighed. 

47 Jeg ønsker, at I, som jeg har undervist og vejledt jer, skal undervise jeres medmennesker. 

48 I er vidnerne til alt det, jeg har sagt i denne tid, så I i morgen, når mit ord ikke længere er hos jer, 

kan I tale om denne lære til jeres medmennesker. Når du så ser tilbage på disse manifestationer, skal du 

forklare dem, der spørger dig, hvordan Mesteren gav sig selv til kende, og hvad stemmebæreren gjorde 

derved. For efter 1950 vil folk spørge jer, og inspireret af jeres vidnesbyrd vil de bede om de bøger, hvori 

mit ord er trykt, og i dem vil de finde mit nærvær og mit væsen. Hvis de søger efter ufuldkommenheder, 

vil de ikke finde dem, for ufuldkommenhederne hos dem, gennem hvem jeg manifesterer mig selv, vil 

ikke komme ind i disse bøger. 

49 Disse skrifter vil tænde lyset af sand tro i hjerterne. De vil vise syndere vejen til fornyelse og vil 

frembringe nye disciple, nye soldater, hvoraf mange vil udvise mere tro og kærlighed end mange af dem, 

der lytter til mig på dette tidspunkt. 

50 Forbered jer, så jeres vidnesbyrd kan være højlydt og sandt. Jeg kaster mit lys på alle mennesker. 

51 Velsignet er det hjerte, der er forberedt, for det vil mærke mit nærvær. 

52 Folk, det er min vilje, at alle sind, hjerter og ånder i denne tredje æra opnår denne åndelige viden. 

53 Visdommens bog er åbnet, så alle kan blive mine disciple. 

54 Hold øje med den instruktion, som jeg giver jer nu, med den største iver. 

55 I er min ydmyge familie, som jeg har betroet en arv, og som jeg har åbenbaret alt det, der var i 

overensstemmelse med min vilje. 
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56 I kender ikke det himmelske hjem og fortsætter med at vandre i ørkenen. Men jeg er kommet for at 

forene jer i min kærlighed, og I skal ikke glemme, at jeres Faders kærlighed venter jer. I øjeblikket er jeg 

ved at forberede vejen for dig, så du kan komme til hægterne efter dagens hårde arbejde. Men jeg siger jer 

allerede nu, at der er flere torne end blomster på denne vej. Intet vil overraske jer, som har lært livets veje 

og har opnået fasthed og mod på dem. 

57 I er mine disciple i denne tid, I forsøger at forstå min åbenbaring, og samtidig er I overraskede 

over videnskabens fremskridt. Glæd jer over, at I har været vidner til alle disse undere, for I har ikke kun 

lært frugterne af menneskelig intelligens at kende, men I har også opnået åndelig viden på et højt 

udviklingsniveau. 

58 Hvor mange videnskabsmænd, som anses for at være lærde, benægter det åndelige liv, mens du 

forstår det, som de ikke har indset. Din opgave er at gøre min lære kendt, så alle i denne tid kan tage endnu 

et skridt mod lyset. 

59 Jeg ser ønsket hos de mennesker, der længes efter at komme til mig. Jeg har fortalt jer: Jeg har 

banet vejen, så alle kan opleve den uendelige lykke ved at finde mig. I, der har taget et skridt mod 

fornyelse, mod åndeliggørelse, føler jeres sjæl juble af glæde. 

60 Jeg vil gerne efterlade disse tilhørere her udstyret, inden jeg rejser ved udgangen af 1950. 

61 I den anden æra forberedte jeg tolv mænd, og de spredte min doktrin i hele den kendte verden 

dengang. Tolv mænd var nok til at etablere Min lov om kærlighed. Til dem sagde jeg, at jeg ville være 

blandt mennesker igen. Og nu er mit ord gået i opfyldelse, for Mesteren er kommet igen i ånden, ledsaget 

af sine åndelige hærskarer. 

62 Dette er åndens frigørelsestid, lysets og evolutionens tidsalder. I vil genkende den sæd, som jeg 

efterlader i sjæle, og denne sæd vil være vidnesbyrd om mit komme til menneskene i denne tredje æra, i 

hvilken jeg har manifesteret mig siden 1866. 

63 I, som lytter til mig lige nu, er mine disciple i denne tid, og I er kommet til mig uden at vide, 

hvilken vej I var på. 

64 Jeg ønsker, at mine nye disciple skal være fredens stiftere i denne verden. 

65 Du ved ikke, hvor meget din ånd opnår for sin udvikling gennem de korte øjeblikke, du tager fra 

verden for at dedikere dig til Mig. Sandelig, jeg har overraskelser i vente til jer, når I ankommer til jeres 

Fader. 

66 Det er en vanskelig opgave, jeg har pålagt jer, men det er ikke et tungt kors af selvopofrelse. Intet 

tvinger dig til at følge denne lære, da du er udstyret med fri vilje. Men over den frihed til at tænke, leve og 

handle, som du har, skinner der et lys, som er samvittigheden, der rådgiver dig om, hvad du bør gøre, og 

som lærer dig at skelne mellem godt og ondt. Dette lys er mig, som er inde i og uden for dig, og som 

hjælper dig i glæde såvel som i smerte, når du går på en god vej, eller når du løber mod afgrunden. Jeg er 

overalt, fordi jeg er det guddommelige hjerte, der slår i hele universet. 

67 Jeg ønsker ikke mere forsoning eller smerte for jer; jeg ønsker, at alle mine børns sjæle, som 

stjernerne forskønner himmelhvælvingen, skal oplyse mit rige med deres lys og fylde jeres Faders hjerte 

med glæde. 

68 Forbered jeres hjerter til at modtage kærlighedens budbringer, som er Maria, moderen, der 

kommer ned for at trøste børnenes hjerter. 

69 Guds ømmeste kærlighed til sine skabninger har ingen form. Men i den anden æra tog den form af 

en kvinde i Maria, Jesu Moder. 

70 Forstå, at Maria altid har eksisteret, da hendes væsen, hendes kærlighed og hendes ømhed altid har 

været i Guddommen. 

71 Hvor mange teorier og fejltagelser har folk ikke skabt om Maria! Om hendes moderskab, hendes 

undfangelse og hendes renhed. Hvor meget har de dog ikke bespottet i denne proces! 

72 Den dag de virkelig forstår denne renhed, vil de sige til sig selv: "Det ville være bedre for os, hvis 

vi aldrig var blevet født." Tårer af ild vil brænde i deres sjæle. Så vil Maria indhylle dem i sin nåde, den 

guddommelige Moder vil beskytte dem med sin kappe, og Faderen vil tilgive dem og sige med uendelig 

kærlighed: "Vågn op og bed, for jeg tilgiver jer, og i jer tilgiver og velsigner jeg verden." 
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73 Jeg søger ikke en høst i dine hænder, for jeg ved, at de er tomme. Jeg har set dem, som i stedet for 

at så tro i hjerterne har fjernet den smule, de havde af den. 

74 Jeg har givet jer rigeligt med evner, så I kan praktisere aktiv næstekærlighed, og derfor er det ikke 

rigtigt, at I kommer til mig som nødlidende mennesker og beder om min hjælp. 

75 Når dine medmennesker henvendte sig til dig for at få hjælp, lyttede du så til dem og tog dig af 

dem? Din samvittighed fortæller dig, at du mange gange har været døv og ligeglad, og det er ikke den 

lære, som jeg lærte dig i Jesus. 

76 Mit blik læser jeres hjerter, mit ord dømmer jer, og I skælver ikke. Mens jeg dømmer jer, lærer jeg 

jer, elsker jeg jer og tilgiver jer. Jeg tilgiver jer, som hører mig, og jeg tilgiver menneskeheden. 

77 Nogle gange ser jeg dig ubeslutsom, og du er bange for at gå fremad, bange for stiens faldgruber, 

bange for mit lys, fordi du tror, at du vil blive blændet af dets glans. Hvordan vil du så blive stærk og 

stoppe smerten? Lad lyset fra min Ånd fylde dit væsen, så vil du forstå mange åbenbaringer, og din 

modløshed vil forsvinde. Tag ikke anstød af, at en og samme Gud dømmer dig, elsker dig og også plager 

dig. Lad jer ikke forvirre, for fra Faderens hjerte kommer den strengeste dom og samtidig den kærligste 

forbøn for hans børn; men udfordrer ikke Faderens retfærdighed, for I har allerede mit lys i jeres ånd. For 

hvis den ubarmhjertigt gør sig gældende i dit liv, vil det for dig virke som om jeg har nægtet dig min 

tilgivelse, at jeg ikke længere elsker dig, at jeg har overskredet retfærdighedens grænse og viser mig 

grusom og uretfærdig.I din vildfarelse kunne du så ikke forstå, at ingen høster en smerte, som ikke har sået 

den før. 

78 Hvis du forstod min lære, ville du føle min kærlighed og genkende mit nærvær i dit liv, som skåner 

dig for fejltrin og fald og genopretter dig med faderlig venlighed, når din utaknemmelighed eller din trang 

har bragt dig ned. En anden gang ville du se mig lette den deprimerende byrde af dine overtrædelser for at 

bevæge dit hjerte til dyb eftertanke, for min kærlighed og min tilgivelse er grænseløs. 

79 Indtil nu er det kun uuddannede mennesker med et simpelt sind og ydmyg viden, der har fået 

kendskab til mit arbejde. De har altid været de første til at komme for at høre mig, men nu vil lærde, 

filosoffer og videnskabsmænd også komme. Nogle vil gøre det med den hensigt at udforske betydningen 

af denne undervisning, og andre vil gøre det med en forudanelse om, at de i den forbindelse vil møde en 

lysende virkelighed. De vil alle lære nye lektioner i mit ord, og denne nye visdom, som de vil opdage i 

mine åbenbaringer, vil forandre hele menneskehedens måde at tænke, være og føle på. 

80 Hvor meget vil de undre sig over den enkle og perfekte måde, jeg har valgt at realisere min 

åbenbaring på, og hvor mange forklaringer og løsninger de vil finde i min lære. 

81 Jeg overlader en ny tid til denne menneskehed, som består af væsener med forskellig åndelig 

modenhed og forskellige slags opgaver på jorden. 

82 Der venter morgendagens menneske en hård kamp - en kamp, som ikke vil blive udløst af ønsket 

om materielle goder, og som heller ikke vil være så egoistisk, at den vil ødelægge menneskeliv i sit forløb. 

Nej, jeg taler til jer om en ædel og sublim kamp, hvorigennem fred og kærlighed vil blive genoprettet i 

verden. Jeg taler til jer om arbejde, anstrengelser og ofre for at forbedre jer, både moralsk og materielt, og 

også for jeres frelse og åndelige fremskridt. 

83 På grundlag af sand viden, kærlighed og retfærdighed vil morgendagens mennesker opbygge en 

verden af fred og lys. En moralsk, åndelig, intellektuel og videnskabelig ny verden vil opstå på fortidens 

ruiner, som vil forandre folks liv fuldstændigt. 

84 Her, hvor det gode er blevet så meget modarbejdet, hvor det hellige er blevet så meget vanhelliget, 

hvor alt, hvad der er retfærdigt og tilladt, er blevet voldsomt afvist, vil kærlighedens lov sejre. Dagens 

tåre-dal vil blive forvandlet til en fredens dal. For menneskets gode vilje til at holde fast ved loven vil 

finde sin retfærdige belønning, når det genvinder åndens højeste gave, nemlig fred. 

85 Når menneskets liv udfolder sig i en atmosfære af fred, vil dets viden være større, dets inspiration 

højere, end den nogensinde har været indtil nu. 

86 Hvordan kan nutidens mennesker blive inspireret midt i en ond verden, hvor så utallige tanker om 

had, ondskab og materialisme flyder rundt og danner en slags tæppe, der forhindrer deres sind i at se den 

Eviges sandhed? 
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87 Kom til mig, o folk, bed og fortæl mig i et åndeligt sprog jeres ønsker og lidelser. For så vil jeg 

tage dig ved hånden og føre dig ind i mit helligdomsrum, hvor jeg vil afsløre dig alt det, der kan tjene dig 

til at pryde din tilværelse, gøre den smukkere og mere ædel. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 172 
1 Jeg har iklædt jer en nådens klædning, så I kan adskille jer fra jordens folkeslag og religiøse 

samfund. 

2 Kun ved at praktisere min lære vil du være i stand til at holde dette klæde rent, som ikke er 

materielt, men lavet af lys, og som du bærer i din sjæl. 

3 Den er så følsom, at selv et ondt blik, der afspejler onde følelser over for din nabo, er i stand til at 

plette den. Nu vil du kunne forstå, at når du begår mere alvorlige overtrædelser, forårsager du ikke blot 

pletter, men river hele stumper af dit klæde. 

4 I blev alle, da I kom ud af min ånd, udstyret med dette klæde, som er renhed i sjælen. Hvem har 

været i stand til at holde denne nåde intakt indtil hans genkomst? Hvem har overlevet alle kampe og 

fristelser uden synd? - Meget få. Jeg så de fleste af dem i klude, og mange er uden dyd. 

5 Nu er jeg kommet for at dække jer endnu en gang, for at klæde jer ved at hælde mit lys ud over 

sjæle, som en enorm kappe, som jeg deler for at pryde jer. Vær opmærksom på, o folk, at det er netop dette 

lys, som verden vil genkende jer på. 

6 Jeg gør jer fri fra det onde, så I kan være værdige til at besidde min sæd og så den. Hvordan kunne 

jeg sende jer nøgne eller flæbede, plettede eller urene, for at vidne om mit ord? 

7 Nu, hvor du er begyndt på en vej til fornyelse, må du ikke blive hængende, ikke falde i søvn midt 

på vejen, for så ville du forsinke dit åndelige fremskridt. 

8 Jeg ønsker, at hvert skridt, du tager i mit arbejde, skal være endnu et skridt, der bringer dig højere 

op på din pilgrimsrejse, og at du ved, at alt arbejde vil bringe dig frugt. Du må ikke undlade at høste det, 

du må ikke nøjes med at så og så lade hånt om høsten. 

9 Hvis I virkelig ønsker at blive mestre i åndeliggørelse, må I være udholdende, tålmodige, 

omhyggelige og opmærksomme, for så vil I få mulighed for gradvist at høste frugten af jeres arbejde 

undervejs, hvorved I vil samle erfaringer, som er lys, som er viden om det sande liv. 

10 De, der underviser i mit arbejde i verden, skal være sande kendere af mennesket - både hvad angår 

sjælen og kroppen. 

11 Fra en ånd, der er renset i erfaring, styrket i kamp og renset af godhed, vil der komme et råd, der er 

præcist, et ord, der løser et problem, en dom, der er rigtig, en instruktion, der overbeviser. 

12 Hvor mange er der ikke i verden, som hengiver sig til åndelig vejledning gennem de forskellige 

kirker og sekter, der findes, og som i stedet for at lede deres medmennesker på sandhedens vej, lader dem 

fare vild i mørket og skubber dem ned i uvidenhedens afgrund! Hvorfor? - Fordi de ikke kender 

mennesker, fordi de ikke forsøger at forstå dem. Men hvordan kan de forstå mennesker, hvis de ikke 

engang kender sig selv? 

13 Jeg ønsker ikke, at dette også skal ske for jer, elskede disciple fra den tredje æra. Læg mærke til, at 

jeg har lært jer at undersøge jeres indre først, at kende jer selv indvendigt, at kunne dømme jer selv. Indse, 

hvor mange store og små prøvelser jeg udsætter dig for, så du kan anvende min lære og leve i sandhed i 

mit ord. Når I så er klar, når I er formet af min retfærdigheds og kærligheds fine mejsel, vil jeg sende jer til 

jeres medmennesker med mit budskab om trøst, håb og fred. 

14 Hvem vil da kunne modstå den sandhedens kraft, der udgår fra dine ord? Hvem vil ikke føle sig 

betaget og dybt bevæget af din forståelse, empati og overbevisende rådgivnings evne? Der vil være tro i 

hjerterne, der vil være omvendelse, helbredelse og utallige mirakler. Dette er den frugt, jeg ønsker, at I 

skal høste, dette er den høst, jeg forventer, at I skal bringe ind. Men du må ikke tage fejl. Når jeg taler til 

jer om frugten i min undervisning, er der altid nogle, der fortolker dette ord på en meget jordisk måde og 

søger frugten af deres arbejde i form af smiger, ære, opmærksomhed og endda som betaling i penge. Hvor 

langt er denne frugt dog ikke fra det, som jeg mener i mit ord! I har allerede oplevet, at jeg har talt om 

frugten af erfaring, oprigtighed, forståelse, fred i sindet og åndeliggørelse. 

15 De, der stadig søgte belønning på jorden i form af penge og anerkendelse, er sjæle med et lavt 

udviklingsniveau, som ikke ønsker at erkende sandheden og stadig er tilfredse med den belønning, som 

verden giver. 
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16 De vil nu vågne op fra deres drømme og blive klar over, at de er nøgne, selv om de troede, at de 

var festligt klædt på. De vil indse deres åndelige elendighed og føle sig åndeligt trængende, selv om de 

troede, at de havde en uudtømmelig skat. 

17 Disciple, pas på jeres klæder, lær af mig, så I i morgen kan undervise jeres medmennesker. Fjern 

alle onde tilbøjeligheder fra dit hjerte og forvandl det til frugtbar jord, hvor mit ord spirer og bærer frugt til 

glæde for dine medmennesker og til ære for din ånd. Jeg er altid hos dig, men du er ikke altid hos mig. 

Derfor, når I kommer til manifestationen af mit guddommelige lys gennem stemmebæreren, siger jeg til 

jer: Velkommen, I skarer, der tørster efter visdom. 

18 Mens I kommer her for at overholde en aftale, kommer jeg for at opfylde et løfte, og jeg velsigner 

jer, fordi I ikke lod mig prædike alene i ørkenen. 

19 Jeg har ikke fundet jer udstyret, for i mange århundreder har menneskeheden i stedet for at studere 

min lære viet sig til ydre ritualer og former for tilbedelse, der ikke oplyser åndens vej. Men jeg tilgiver jer, 

kommer jer til hjælp og lader jer opnå den viden, der stadig er skjult i mit ord fra den anden æra. Når du 

har gjort denne lektion til din egen, vil jeg give dig mit nye budskab, som vil fylde dig med jubel på grund 

af den essens og visdom, som det vil give dig. 

20 Jeg ønsker, at denne menneskehed ikke længere skal være en nybegynder i åndelig viden, men 

blive en god discipel, der forstår det ansvar, han har i denne dommens epoke, den 

Faderen har en pligt til at yde erstatning og åndelig udvikling over for Faderen. 

21 Og I, folk, skal vidne om min lære gennem jeres kærlighedsarbejde, så andre samfund også kan 

stige op til det lys, som er befrielse, sandhed og liv. 

22 I lang tid har jeg glædet jer med denne forkyndelse, men jeg finder kun få, der er rustet. De fleste 

af dem afviger fra den opgave, som de burde bruge al deres styrke, kærlighed og tro på, for det er netop 

korset, der løfter dem op og bringer dem tættere på Mig. 

23 Hvis nogle ikke har forstået mit ord, er det ikke fordi det mangler klarhed, men fordi de ikke har 

vidst, hvordan de skal træne deres intellekt, fordi de ikke har følt næstekærlighed i deres hjerte indtil i dag, 

fordi de ikke har ladet meningen med mit ord trænge ind i deres hjerte for at vække det til sand kærlighed. 

24 I klager nogle gange over, at antallet af tilhængere af Mit Ord kun stiger langsomt. Men jeg siger 

jer, at I skal klage over jer selv, for I har til opgave at øge og mangedoble de mange mennesker, som udgør 

dette samfund. Men hvis jeres hjerter mangler tro, hvis jeres åndelige gaver ikke er udviklet, hvis jeres 

sind mangler åndelig kundskabs lys, hvordan vil I så overbevise den vantro? Hvordan vil du bevæge ham 

med din tro og din kærlighed, hvis disse dyder ikke er udviklet i dit hjerte? 

25 Den, der ikke forstår, kan ikke føre til forståelse; den, der ikke føler, kan ikke vække følelser. 

Forstå nu, hvorfor dine læber stammede og stammede, da du stod over for behovet for at vidne om mit ord. 

26 Den, der elsker, behøver ikke at stamme, den, der tror, frygter ikke. Den, der føler, har mange 

muligheder for at bevise sin oprigtighed og sandfærdighed. 

27 Jeg taler konstant om, at I skal forberede jer ved at studere min lære omhyggeligt, at I skal omsætte 

mit ord til handling, for jeg ønsker, at jeres skridt på denne vej skal være sikre. De, der ikke virkelig har 

forstået mig eller ikke virkelig har åndeliggjort sig selv indtil det tidspunkt, hvor mit ord ikke længere 

manifesterer sig i denne form, og min åndelige verden ikke længere taler gennem mine udvalgte, og der 

heller ikke længere er nogen symboler og ritualer blandt mit folk, vil være i fare for at bukke under for 

vildfarelse, vil forblive på kanten af en afgrund. Men hvorfor frygte, at dette vil ske, når jeg har advaret jer 

så længe og ved så mange lejligheder, så I kan undgå farer, fald og besøg? 

28 Det er på tide, at I overvejer de skridt, I skal tage på denne vej, på vejen til at opfylde jeres mission 

på den reneste og mest behagelige måde for mig. For sandelig, siger jeg jer, vil de, der lader sig inspirere 

af disse idealer, få en sand vision om deres fremtid og en vished om alt det, de skal opnå i livet. For dem 

vil der ikke være nogen kløfter, intet mørke og ingen usikkerhed. 

29 Jeg ønsker, at I alle skal være så stærke sjæle. Det er derfor, jeg taler til jer konstant om 

forberedelse, åndelig fordybelse og udforskning. 

30 Jeg ser jer angrende, stille grædende, mens I lytter til mine ord, og jeg velsigner jer for at have 

tilladt den guddommelige essens af min lære at trænge ind i jeres hjerter, som indtil i dag endnu ikke var 

vågnet op til kærlighed, barmhjertighed og godhed. 
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31 Din ånd har haft et øjebliks hvile, som har været et pusterum fra den hårde prøvelse, som den 

udholder gennem den jordbundne krop. 

32 Hvor mange sjæle af dem, der kommer til denne manifestation, har ikke haft et øjebliks hvile siden 

den dag, de inkarnerede i dette legeme, indtil de hørte mit ord for første gang! Hvor mange væsener finder 

kun fred i de korte perioder, hvor jeg manifesterer mig! Til dem og til jer alle siger jeg, at I fortsat må 

glæde jer inderligt over mit ord, men at I også skal huske på, at den dag vil komme, hvor I ikke længere vil 

høre det; så skal I gøre jer umage med at bevise jeres tro, jeres åndeliggørelse og jeres lydighed i vished 

om, at I så vil se jeres (åndelige) fremskridt belønnet med den direkte dialog mellem ånd og ånd. 

33 Jeg har set dig kæmpe med din krop for at bøje dens genstridighed. Du har været nødt til at gå 

igennem store kampe med dit hjerte for at gennemtvinge lydighed og overgivelse til ham. Hans natur 

modstår samvittighedens krav. Men hvis du holder ud i bøn, hvis du holder øje, vil du gøre ham til den 

bedste medarbejder i åndelig opfyldelse. Denne kamp er en del af jeres reparation i denne tid. 

34 Alle dine kvaliteter har været skjult siden det øjeblik, du blev skabt. Intelligensen, empatien og 

fornuften har altid været jeres til at kæmpe den sidste kamp. Når du har besejret det onde, og din ånd er 

den pilot, der styrer skibet, vil du være i stand til at opsøge dine medmennesker og være et strålende 

eksempel for dem, et sandt vidne. Uden at prale af din sjælsstyrke og autoritet vil du vise dine gerninger, 

og disse vil afsløre lydighed og lydighed over for mine love og være et eksempel, der opmuntrer dine 

medmennesker til at følge dig på udviklingens vej. 

35 Når I ikke længere hører mit ord gennem stemmebærerne, og jeres ånd føler et ønske om at 

realisere det, jeg lærte jer i denne tid, så lad hver af mine disciple betragte den gruppe af mennesker, der er 

tildelt ham, som sin egen familie for at undervise og vejlede dem. Opfør jer barmhjertigt over for dem, 

korriger dem med kærlighed og visdom, lad dem ånde en atmosfære af fred som den, I har skabt i dag, så 

vil min Ånd tilpasse sig til at inspirere og velsigne jer alle. 

36 Spørg dem ikke, hvorfra de kommer, og hvorfor de søger mig. Elias vil lede dem, når deres time er 

kommet. Allerede i dag forbereder jeg dem, der skal komme i den sidste time, og jeg kalder dem velsignet, 

som tror på dette ord, som jeg har givet jer gennem menneskelig transmission. 

37 Jeg instruerer jer, så I kan blive jordens krydderi, så I kan glæde menneskenes liv med den gode 

nyhed, at Mesteren har givet sig selv til kende i denne lidelsestid og har efterladt sit ord som en arv til alle, 

som alle kan nære sig af og leve af for evigt. 

38 Jeg pålægger jer ikke at forvandle menneskeheden totalt, men bring mit ord til hjerterne i en 

inderlig indsats, og det vil gøre underværker. Hvilken stor trøst din næste vil få i sine dage med prøvelser, 

hvis du lærer dem at fortolke min lære, og hvor vil du længes efter de timer, du tilbragte tæt på mig, hvor 

du drak den guddommelige essens og følte dig som børn, der modtager al ømhed og kærlighed fra din 

Fader. 

39 Menneskeheden i dag er et frugtbart område at arbejde på. Markerne er meget store, og der er 

mangel på arbejdere. Hvordan vil du tilbyde mig den åndelige udvikling af den generation, der bor i 

verden i dag, hvis du ikke arbejder flittigt? Du har kun en begrænset tid til rådighed, og der er så meget at 

forberede. Timen er gunstig! Genopbyg de templer, der er faldet sammen i menneskers hjerter. Hjælp med 

at genoprette hjem, og prædiker åndeliggørelse på din vej. Bær vidnesbyrd med jeres gerninger. 

40 Pas på, at dyden må forvandle jeres brødre og søstre, at børnene må være et sødt bånd mellem far 

og mor og de unge et fast fundament for de nye generationer; at mand og kone må være i Guds billede og 

hans skabning, og at alle sammen med de skytsengle, der hjælper jer, må opnå fuldkommen harmoni med 

jeres Fader. 

41 Dine bønner når mig, det lys, jeg har hældt på din ånd, oplyser dit væsen. Alle dine værker er til 

stede, og du kan bedømme dine fortjenester. De lidelser, du gennemgår nu, vil gå over, og freden vil 

skinne i universet. 

42 Bed for de nationer, der kæmper mod hinanden i krig. Del dit brød og dine klæder med dem, der er 

i ulykke. Åbn jeres kornkamre og fodr dem med ægte kærlighed. I denne angstens time skal I vise jeres 

broderskab med verden. Udøv aktiv næstekærlighed over for de syge, forbered de sjæle, der skal afgå til 

det hinsides, styrk troen hos de trængte og bring fred til alle. Bed om det, og jeg vil gøre undere blandt de 

mennesker, som jeg har hjulpet i alle tider. For hvis I tror, at jeg har forladt min trone for at give mig til 
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kende for jer, så tager I fejl, for den trone, som I forestiller jer, eksisterer ikke. Troner er for forfængelige 

og arrogante mennesker. Forstå, at min ånd ikke bor på et bestemt sted. Da den er uendelig og 

allestedsnærværende, er den overalt, på alle steder, i det åndelige, i det materielle og i alt skabt. 

43 Hvor er da den trone, som du har sat under mig? 

44 Tag ikke mine ord som en bebrejdelse for jeres ringe forståelse og erkendelse af sandheden, for jeg 

kommer ikke til jer for at ydmyge jer i jeres umodenhed, men for at løfte jer op til lyset. 

45 Tror du, at jeg ikke anerkender den udvikling og ændring, som din viden og din overbevisning har 

gennemgået, siden du hørte dette ord? Sandelig, siger jeg jer, jeg er klar over de skridt, I tager på den 

åndelige vej. 

46 Da I kom til min manifestation, troede I ikke på min tilstedeværelse gennem et menneske, for I var 

blevet ledt til at tro, at I kun kunne finde mig i billeder, symboler og genstande, der var indviet af jeres 

kirker. Da I efterfølgende, trods jeres manglende tro, forstod, at der var en mening med min lære, som 

oplyste og gav fred i jeres hjerter, indså I, at et guddommeligt lys manifesterede sig gennem disse væsener, 

der var bestemt til at viderebringe mit budskab. 

47 En ny tro blev født i jeres hjerter, et nyt lys, der gav jer den erkendelse, at mennesket kan 

kommunikere direkte med Gud. Men det var ikke alt; du måtte stadig nå til den erkendelse, at det 

menneskelige intellekt ikke er nødvendigt for at Faderen kan tale til dig. Og så vidste du, at denne 

guddommelige manifestation gennem stemmebæreren ville være midlertidig, for senere ville tiden for 

dialog mellem ånder komme, når menneskene havde fjernet det sidste spor af materialisme, fanatisme og 

uvidenhed fra deres tilbedelse, deres tro og deres tilbedelseshandlinger, og alt var blevet åndeliggjort i 

dem. 

48 Nogle af jer har allerede forstået det, andre lever allerede i overensstemmelse med det, men I 

mangler stadig meget for at nå målet, hvorfra I kan forstå mig i min sandhed, i min virkelighed, og ikke 

længere gennem fantasier skabt af jeres menneskelige fantasi. 

49 Forestil dig ikke længere, at jeg sidder på troner som dem på jorden. Befri jer selv fra den 

menneskelige form, som I altid tilskriver mig. Forsøg ikke at forestille dig himlen, for dit sind vil aldrig 

kunne forstå den i al dens fuldkommenhed. Når I frigør jer fra alle materielle ting, vil I føle det, som om I 

sprænger de lænker, der binder jer, som om en høj mur falder sammen foran jeres øjne, som om en tæt 

tåge opløses og lader jer se en uendelig horisont og et ukendt, dybt og lysende firmament, som samtidig er 

tilgængeligt for den velvillige sjæl. 

50 Nogle siger: Gud er i himlen, andre siger: Gud bor i det hinsides. Men de ved ikke, hvad de siger, 

og de forstår heller ikke, hvad de tror. 

51 Jeg bor i himlen, men ikke på det sted, som du har forestillet dig. Jeg bor i himlen af lys, kraft, 

kærlighed, viden, retfærdighed, lykke, fuldkommenhed og harmoni. 

52 Jeg er i det hinsides, ja, men hinsides menneskelig synd, hinsides materiel trældom, hinsides 

stolthed, uvidenhed og begrænsning. Jeg siger derfor til jer, at jeg kommer til jer, fordi jeg kommer til 

jeres begrænsning, fordi jeg taler til jer på en sådan måde, at jeres sanser opfatter mig, og jeres sind forstår 

mig, og ikke fordi jeg kommer fra andre verdener eller opholdssteder: Min Ånd bor i al skabelse. 

53 I har kæmpet meget og brugt meget tid på at ændre jeres tro og forestillinger, og I må kæmpe 

endnu mere for at nå det åndelige mål, som jeg har bestemt jer til, nemlig at kende jeres Fader, elske ham 

og tilbede ham med ånden. Så vil I begynde at fornemme åndens sande "himmel", den tilstand af 

ophøjelse, harmoni, fred og velvære, som er det virkelige paradis, som I alle må opnå. 

54 Giv hinanden hånden som et tegn på venskab, men gør det oprigtigt. Hvordan kan I være brødre og 

søstre, hvis I endnu ikke kan være venner? 

55 Hvis I ønsker, at Faderen skal bo iblandt jer, må I lære at leve som brødre og søstre. Hvis det 

lykkes dig at tage dette skridt på vejen til broderskab, vil din sejr blive belønnet med en dialog mellem 

ånder. For hvis I elsker hinanden og er forenede i vilje og tanker, vil jeg give jer, at I gennem inspiration 

kan komme i fællesskab med jeres brødre og søstre, som bor hinsides jeres verden. 

56 Mit arbejde er fuldt af lys, min sandhed er klar, og derfor kan ingen vandre i mørket, mens de 

påstår, at jeg er der. 
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57 Da jeg boede blandt jer dengang, kom folk, der spurgte efter mig, ofte om natten, når alle sov, i 

hemmelighed, fordi de frygtede at blive opdaget. De opsøgte mig, fordi de følte anger over at have råbt op 

imod mig og været forargede, mens jeg talte til mængden. Deres anger var endnu stærkere, da de indså, at 

Mit ord havde efterladt en gave af fred og lys i deres hjerter, og at Jeg havde overløbet Min helbredende 

balsam ind i deres kroppe. 

58 De kom nedtrykt til mig og sagde: "Mester, tilgiv os, vi har opdaget, at der er sandhed i dine ord." 

Jeg svarede dem: "Hvis I har opdaget, at jeg kun taler sandt, hvorfor skjuler I jer så? Går I ikke udenfor for 

at modtage solens stråler, når den kommer frem? Hvornår har du været flov over dem?" 

59 Sandelig, siger jeg eder, den, som elsker sandheden, skjuler den ikke, og han fornægter den ikke og 

skammer sig ikke over den. 

60 Jeg fortæller jer dette, fordi mange kommer i hemmelighed for at lytte til mig, idet de benægter, 

hvor de går hen, og skjuler, hvad de har hørt, og undertiden benægter de at have været sammen med mig. 

Hvad skulle du skamme dig over? 

61 Du må lære at tale om min lære på en sådan måde, at du aldrig giver anledning til latterliggørelse. I 

skal også dyrke oprigtighed, så når I vidner om mig, gør I det med ord, der er udtryk for jeres hjerte. Det er 

den sæd, der altid spirer, for den har sandhedens overbevisende kraft, som rører hjertet og når ånden. 

62 Når jeg forankrer mit guddommelige budskab i jer, skal det blive et broderligt budskab. Men for at 

den kan imponere og bevæge menneskehedens materialistiske hjerte, skal den have det stempel af 

sandhed, som jeg har åbenbaret for jer. Hvis I skjuler noget, hvis I skjuler noget, har I ikke givet et sandt 

vidnesbyrd om, hvad min åbenbaring har været i den tredje æra, så I vil ikke finde tro. 

63 Jeg har bevist for dig, at det mørke bandage kan fjernes fra den uvidende eller blinde uden at 

skade, fornærme eller såre ham. Jeg ønsker, at I gør det samme. Jeg har i jer selv bevist, at kærlighed, 

tilgivelse, tålmodighed og overbærenhed har mere magt end hårdhed, fordømmelser og magtanvendelse. 

64 Husk denne lære, mine disciple, og glem ikke, at hvis I med rette vil kalde jer brødre til jeres 

naboer, må I have meget godhed og dyd til at vise dem. Jeg lover jer, at jeg vil gøre min tilstedeværelse i 

jeres ånd mærkbar på en overstrømmende måde, når broderskabets lys skinner på jorden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 173 
1 I er ikke længere små børn på den åndelige vej, I er udviklede sjæle. Ved du, hvad "spiritist" 

betyder? Jeg vil fortælle dig det i en kort sætning: Spiritualist betyder "Helligåndens discipel". 

2 I vil alle blive store, når I opnår sand ydmyghed, når I praktiserer sand kærlighed. Så længe der er 

ondskab i jeres hjerter, vil I ikke få den store belønning, som jeg har lovet jer. Det er derfor, at jeg 

underviser, retter og renser jer i Livets Flods klare vand, så I kan blive værdige til at komme til mig. 

3 Jeg vil kærligt rette dine fejl, jeg vil løfte dig op, når du falder, og trøste dig i dine lidelser. Jeg vil 

ikke lade jer gå til grunde og vil aldrig forlade jer. Jeg vil føre dig ved hånden på vejen til 

fuldkommenhed, indtil du ankommer til mit rige. Hvis du ikke har set det - jeg har set det. Min 

barmhjertighed og min nåde er med jer, så I kan vende jer i kærlighed til de andre folkeslag på jorden. Jeg 

har lært jer at tilbede til min Guddommelighed. Jeg har gjort mig selv kendt i ord gennem jeres intellekt, 

gennem intuition og gennem åbenbaring. Jeg har også talt til jer gennem min åndelige verden. I alle jeres 

prøvelser, smerter og omskiftelser har jeg vist mig selv som Fader. 

4 Fra alle verdener, fra alle himle har jeg modtaget hyldest fra alle verdener, fra alle himle. Men da 

jeg har rettet mit blik mod denne planet, har jeg gennemsøgt alle sekter og religiøse samfund, og alligevel 

har jeg kun modtaget smerte og eksternaliserede kulter, som ikke længere er passende for denne tid. Men 

jeg overøser alle med min nåde og min kærlighed og accepterer den gode sæd. 

Jeg har (også) rettet mit blik mod mit spiritualistiske folk og har fundet jeres tilbedelse af Gud også 

ufuldkommen. 

5 Jeg har givet mig selv til kende for jer gennem det menneskelige intellekt for at vise jer den 

(rigtige) vej og har sagt til jer: Spiritualisér jer selv, giv afkald på alt unødvendigt. Jeg ønsker at befri jer 

fra afgudsdyrkelse, fra fanatisme og materialisme ved at fjerne traditioner og ritualer gennem Min lære. 

For I har tilføjet noget af jeres tidligere skikke til min lære, I har bragt traditioner og ritualer ind i dem, 

som er rodfæstet i jeres hjerter og er jeres forfædres arv. 

6 I er det israelitiske folk, som jeg taler til gennem det menneskelige forståelsesorgan, så I efter 1950 

kan kommunikere med mig fra ånd til ånd og lære verden den sande tilbedelse. 

7 Forbered jeres børn, for de er morgendagens generationer, som vil gå ud for at så min sandhed 

uden at blande den med fanatisme eller afgudsdyrkelse. 

8 Hvor stor og smuk er ikke min lære, og hvor langt fra alt det overflødige er den! Forstå det, så du 

ikke falder i fanatisme. Den tid vil komme, hvor du vil være i stand til at forstå det fuldt ud og nå hinsides 

med dine tanker. Hvor smukt vil det ikke være, når du har opnået denne åndelighed! 

9 Så vil du indse, at din tilbageståenhed var stor, selv om du havde den største mester under dig. Så 

vil du også forstå årsagen til så mange prøvelser, renselser og besøg. 

10 Frygt ikke verden, belys dens vej med din ånds lys, dematerialiser den og befri den fra dens synd. 

11 Jeg deler jer ikke op i klasser; disse forskelle forsvinder, når I er sammen med mig. Jeg ydmyger 

ikke den, der er velklædt, for det er ikke hans hensigt at ydmyge andre med sin påklædning. Jeg gør den 

fattige værdig og sætter ham ved siden af den, han altid har betragtet som overlegen, og fra denne åndelige 

forening skaber jeg et sandt broderskab ved at give jer alle det samme ord. For ligesom der i en lærd kan 

findes en sjæl af ringe modenhed, kan der i et simpelt menneske findes en stor sjæl. Men det er kun Mig, 

der kan erkende det. Derfor inviterer jeg alle racer og stammer til at høre det samme ord, så I alle kan blive 

Helligåndens disciple. 

12 Året 1950 vil komme, men min åndelige verden vil ikke skilles fra dig. Den vil ikke længere have 

adgang til dit sind, men den vil fortsat beskytte og inspirere dig. Jeg vil tale gennem munden på dem, der 

er udstyret. Jeg vil bane vejen for dig til at gå ud og bringe de gode nyheder til folket. Når du nu har fået 

kontakt med din Fader og med dine åndelige brødre og søstre, hvordan kan du så ikke krydse lande og 

have for at få kontakt med dine brødre af andre racer og med andre tungemål? Jeg vil give jer autoriteten 

og det universelle sprog til dette, som er kærlighed. 

13 Jeg ønsker, at du skal være et klart spejl, et eksempel, der er værd at sætte. Jeg ønsker ikke, at I 

skal være endnu en sekt på jorden. Jeg ønsker, at du skal være en sikker havn for de skibbrudne, en stjerne 

for de fortabte i ørkenen, et træ for den dødsmattede og udmattede vandrer. 
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14 For at hjælpe jer med at udføre jeres opgave velsigner jeg jer, elskede folk. Jeg ser det ønske, 

hvormed I samles og venter på mit ord. Du ønsker ikke at gå glip af en eneste af mine lærdomme, for i 

dem finder du den næring, der styrker ånden og revitaliserer kroppen, og du er overbevist om, at der ikke 

findes nogen arv, der kan sammenlignes med den, der giver dig den viden, som dette værk indeholder. 

15 I dette ord fandt I opstandelse og liv, og I vendte jer til ham, som den skibbrudne gør det, når han 

opdager en redningsbåd. 

16 Menneskelivet er som en storm, og I ønsker at redde jer selv fra at gå til grunde gennem krige, 

uhæmmede lidenskaber og ulykker. 

17 I ønsker at leve i fred, I længes efter en verden med retfærdighed, I drømmer om menneskenes 

broderskab, og når I hører mit ord, opdager I derfor i det det guddommelige løfte om den verden, I længes 

efter. I har samlet jer omkring denne manifestation for at føle jer sikre og rustet og i håb om at nå mig, 

renset af jeres gode gerninger. 

18 Jeg velsigner denne generation, som forstod at lytte til mig og tro på min forkyndelse, ligesom jeg 

vil velsigne de kommende generationer, som vil tilbyde deres tilbedelse og tjeneste med ægte åndelighed. 

19 Min lære vil igen blive hørt af menneskeheden, men ikke fordi min Lov er vendt tilbage til 

menneskene, for den har altid været skrevet i deres samvittighed. Det vil være mennesker, der vender 

tilbage til lovens vej. Denne verden vil være et billede på den fortabte søn i min lignelse. Ligesom ham vil 

det finde Faderen, der venter på det på hans gods for at omfavne det med kærlighed og sætte det til bords 

ved hans bord for at spise. 

20 Timen for denne menneskeheds tilbagevenden til mig er endnu ikke kommet, og der er heller ikke 

en del af dens arv tilbage, som den vil spilde på fester og fornøjelser, indtil den er nøgen, sulten og syg, og 

så vil den løfte sine øjne mod sin Fader. 

21 Fra afgrund til afgrund sank mennesket åndeligt ned til det niveau hvor det fornægtede og glemte 

mig, til det yderste af fornægtelsen af sig selv ved at fornægte kernen af sit væsen, sin ånd. 

22 Kun min barmhjertighed vil kunne spare folk for smerten ved at skulle gå stien igen for at vende 

tilbage til mig. Jeg alene er i min kærlighed i stand til at give mine børn midlerne på deres vej, så de kan 

finde frelsens vej. 

23 Er dit hjerte ikke fyldt med glæde ved tanken om at se Faderens hus foran dine øjne? Er I ikke 

rystet over den moralske og åndelige tragedie, som jordens folk lever i? 

24 Åh, hvis bare du allerede havde forstået den opgave, du skal udføre på dette tidspunkt! Hvor ville 

du da ikke bekymre dig om dine medmennesker, og hvor ville du ikke glemme dine egne bekymringer! 

Men jeg kan se, at du stadig ikke har nogen idé om de gaver, som hver enkelt har. Hvordan vil I forenes 

for at gøre menneskeheden opmærksom på, at frelsen er nær? 

25 Det er sandt, at den enes opgave ikke er den andens, men I må forene jer, så alle i harmoni kan 

danne et enkelt "legeme "* og en enkelt vilje, og således vil I, forenet i opfyldelsen af min kærlighedslov, 

kæmpe for en bedre verden. Hvordan kan I have ret til at drømme om en verden med fred, harmoni og 

broderskab, hvis I ikke bruger midlerne til at opnå det? 
* Her står kroppen symbolsk for fællesskabet. 

26 I er ikke alene i kamp, I er ikke blinde i vandring, og I mangler ikke våben til at forsvare jer med. 

Jeg har fået din ånd til at forstå det åndelige livs skønhed, jeg har åbnet dit åndelige blik mod fremtiden, 

jeg har åbenbaret de gaver og evner, som du bærer i dit indre. 

27 Den idé om ubrugelighed, uduelighed, klodsethed og fattigdom, som I havde dannet jer selv, har 

jeg fjernet fra jeres sind, så I kan forstå, at I alle kan være nyttige, og I må alle udvikle jer, indtil I når frem 

til det hjem, hvor jeres Fader venter på jer. 

28 Nogle siger til mig: "Herre, hvorfor giver du os ikke alle lov til at se dig, ligesom vores brødre og 

søstre, der vidner om, at de ser dig?" 

29 Åh I svage hjerter, som må se for at tro! Hvilken fortjeneste finder du i at se Jesus i et syn i 

menneskeskikkelse, når din ånd gennem kærlighed, tro og følelse kan opfatte mig i min guddommelige 

essens uden begrænsning og fuldkommen? Du gør ondt, når du misunder dem, der har den gave at se det 

åndelige i figurer eller symboler på en begrænset måde, for det, de ser, er ikke ligefrem det 

guddommelige, men en allegori eller et symbol, der taler til dem om det åndelige. 
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30 Vær tilfreds med jeres gaver og udforsk de vidnesbyrd, I modtager, og søg altid efter meningen, 

lyset, instruktionen og sandheden. 

31 Bær dit kors til det sidste med tålmodighed og overgivelse, så vil det være min lov, der vil tage det 

fra dig, når du ankommer til portene til det hjem, som jeg har lovet dig, hvor du vil nyde sand fred. I 

øjeblikket er I stadig rejsende, I er soldater og krigere, som stræber mod et højt mål, som vil erobre et 

bedre fædreland. 

32 Du er ikke alene i din kamp, det har mennesket aldrig været, for jeg har altid vist ham den bedste 

vej, har ledsaget ham og givet ham mod. 

33 Hvis nogen skulle spørge Mig, hvordan menneskene blev ledet, før de kendte til Moseloven, som 

de modtog fra Herren, ville Jeg svare ham, at før Moses sendte Jeg alle ånder ud med Loven skrevet i 

deres samvittighed, så at alle deres handlinger i deres liv skulle være til glæde for Min Guddommelighed. 

Derefter sendte jeg til verden ånder af stort lys, patriarker og profeter, for at de gennem deres gerninger 

skulle lære alle deres medmennesker, hvordan min lov skal opfyldes. 

34 Disse mænd ærede mig med deres liv; de var ikke afgudsdyrkere, for de kendte allerede til 

åndeliggørelse, de havde følelsen af kærlighed og barmhjertighed over for andre, de var rede til at tage 

imod den fremmede i deres land og hjem. De var gæstfrie over for den fremmede og den trætte rejsende. 

For alle havde de et godt ord og et klogt råd. 

35 Men det er ikke alle mennesker, der har ladet sig lede af deres samvittigheds indre stemme. Dette 

kræver åndeliggørelse, og kødets sanser undgår det. Derfor måtte jeres Fader give sig selv til kende blandt 

mennesker i forskellige former for at forklare dem loven og åbenbare det guddommelige. 

36 I, mennesker, der hører Min lære i den tredje æra, og som stadig har bevaret noget af den sæd, som 

Jeg betroede jer i fortiden, forstår, at I må rense jeres hjerter for egoisme og materialisme, så I kan leve for 

at opleve det lykkelige øjeblik, hvor I igen vil orientere jeres liv i overensstemmelse med jeres 

samvittigheds direktiver som de første oplyste, som Abraham, fra hvem de mennesker nedstammer, der 

har været forvaltere af alle Mine åbenbaringer gennem tiderne. 

37 Jeg ønsker, at når den tid kommer, hvor min manifestation slutter i den form, som I har den i dag, 

vil I blive udstyret på en sådan måde, at hver eneste ånd blandt dem, der danner dette fællesskab her, vil 

være som et tempel for mig, hvert hjerte en helligdom, hvert hjem et alter, et faderhus, gæstfrit og fuld af 

aktiv næstekærlighed. Hvor dyb vil din fred ikke være, hvor stærkt vil dit hjerte ikke være, så du kan gå 

sejrrigt ud af alle prøvelser. 

38 Brødet vil ikke kun blive velsignet af mig, men også gennem jer, for så vil I have lært at tilberede 

det med kærlighed, med tro og i en atmosfære af fred. 

39 Den åndelige nåde, som jeg har udstyret jer med, er spiren til åndeliggørelse. Den, der kærligt 

dyrker dette frø i sit hjerte, vil ikke blive offer for plager eller uhæmmede elementer, og materielle 

problemer vil heller ikke undertrykke ham. 

40 Du skal ikke forvente, at disse dage kommer til dig af sig selv. Nej, folkens, I må hjælpe dem med 

at komme igennem åndeliggørelsen, så I kan opleve deres vidundere og bedømme, hvad 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. 

41 Glem ikke, I disciple, at åndeliggørelse ikke kan tillade nogen form for fanatisme, afguderi eller 

fordomme, for så ville det ikke længere være åndeliggørelse. 

42 Den, der bærer renhed i sit hjerte og søger at ære mig med sit livs gerninger, har ikke brug for 

fornuftige kultformer for at føle, at han har opfyldt sin Faders og Herres bud. Den derimod, som i sit hjerte 

føler, at samvittigheden, der dømmer ham, er urolig, begærer ivrigt efter ritualer og synlige kultformer, 

fordi han fejlagtigt tror, at han gennem dem kan forsone sig med sin Fader. 

43 Vær så enkel som blomster og så ren som fugle. Vær gennemsigtig som luften og klar som rent 

vand, så vil du have opnået den renhed og ophøjethed, som vil lade dig kende livets sandhed. 

44 Enhver, der hævder, at min lære er en fare for menneskehedens materielle fremskridt, begår en 

alvorlig fejl. Jeg, mesteren over alle mestre, viser menneskeheden vejen til opadgående udvikling og sandt 

fremskridt. Mit ord taler ikke kun til ånden, det taler også til sindet, til fornuften og endda til sanserne. 

Min undervisning inspirerer og instruerer dig ikke kun i det åndelige liv, men bringer også lys til enhver 

videnskab og til alle veje. For min undervisning er ikke begrænset til at sætte alle sjæle på vej til det hjem, 
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der er hinsides denne eksistens, den når også frem til menneskets hjerte og inspirerer det til at leve et 

behageligt, humant og nyttigt liv på denne planet. 

45 Hvis jeg sagde til jer i den anden æra, at mit rige ikke er af denne verden, siger jeg jer i dag, at 

jeres heller ikke er her, for denne verden er, som I allerede ved, kun en overgang for mennesket. 

46 Jeg lærer jer det sande liv, som aldrig har været baseret på materialisme. Det er derfor, at jordens 

mægtige igen vil rejse sig mod min lære. Jeg kommer til jer med min evige lære, med min evigt gyldige 

lære, som består af kærlighed, visdom og retfærdighed. Men det vil ikke blive forstået med det samme, 

menneskeheden vil fordømme mig igen, vil korsfæste mig endnu en gang. Men jeg ved, at min 

undervisning skal gå igennem alt dette for at blive anerkendt og elsket. Jeg ved, at mine hårdeste 

forfølgere i fremtiden vil blive mine mest trofaste og forsagende stiftere, for jeg vil give dem meget store 

beviser på min sandhed. 

47 At Nikodemus fra den anden æra, en prins blandt præsterne, som opsøgte Jesus for at tale med ham 

om vis og dybtgående lære, vil dukke op igen i denne tid for at undersøge mit arbejde nøje og vende sig til 

ham. 

48 Saulus, kaldet Paulus, som efter at have forfulgt mig med raseri blev en af mine største apostle, vil 

dukke op igen på min vej, og overalt vil mine nye disciple vise sig, nogle glødende, andre fornægtende. 

Den nuværende time er af stor betydning, den tid, som jeg taler til jer om, nærmer sig mere og mere. 

49 Denne idékrig, de sammenstød, som du er vidne til i øjeblikket, og de begivenheder, der finder 

sted dagligt - taler de ikke til dig om noget, der er på vej, giver de dig ikke en fornemmelse af, at en 

tidsperiode er ved at være forbi, og at en ny tidsalder begynder at sprede sit lys? 

50 Jeg ønsker blot, at I, vidnerne til mit ord i denne tid, skal forblive standhaftige i de øjeblikke af 

prøvelse, der må gå forud for håndhævelsen af min lov. For min fornyede manifestation blandt jer vil være 

som en orkan, under hvis voldsomhed landet og havene, som denne menneskehed bor og rører sig på, vil 

blive rystet og pisket op, så de kan udspy alt det urene, som de gemmer i sig. 

51 Når disse prøvelser kommer, så frygt ikke, for når de er kommet, vil I forstå, at begyndelsen på 

slutningen af et regeringstid er begyndt, og at en ny lykkeligere tid er nær. 

52 Ondskab, uretfærdighed, arrogance, trældom, uvidenhed og jordisk magt vil falde for at gøre plads 

til etableringen af kærlighedens, lysets og fredens herredømme blandt mennesker. Du skal ikke vakle eller 

lade din lampe slukke, selv om du føler, at prøvelsen er meget hård, og at bægeret, du skal drikke, er 

meget bittert. Tværtimod skal du så tænde håbets flamme og puste til den, som soldaten gør det i kampens 

hede, når han føler, at han er ved at overvinde fjenden, og at sejren er nær. 

53 Når I ser jer selv omgivet af fjendtlige skarer, hvis tunger slynger gift mod jer, så tvivl ikke på 

mine løfter; for i disse øjeblikke vil jeg få jer til at føle min beroligende tilstedeværelse og høre min 

kærlige stemme sige til jer på ny: "Jeg er med jer." 

54 I vil så ofte opleve, hvordan der blandt disse horder vil dukke et hjerte op, som forstår jer og som 

er som et skjold for jer. Men du vil kun opnå dette, hvis du sætter din tillid og tro på mig. 

55 Husk Daniel, profeten, som forsvarede sit undertrykte folk i Babylonien, der var trælle i 

Babylonien. 

56 Lad kampen komme. Du skal på ny vande det frø, som den Evige har sået i menneskets ånd, med 

din kærlighed. Lad ukrudtet blive skåret ned med min retfærdigheds seglslag og markerne blive vendt, så 

de kan dyrkes. 

57 Det er nødvendigt at give de mennesker, der jager efter verdens goder, et par øjeblikke mere, så 

deres skuffelse kan blive fuldstændig, så de endelig kan overbevise sig selv om, at kødets guld, magt, titler 

og fornøjelser aldrig vil give dem den fred og det velvære, som deres ånd har. 

58 Timen for selvransagelse i samvittighedens lys nærmer sig for hele menneskeheden. Så vil de 

lærde, teologerne, videnskabsmændene, herskerne, de rige og dommerne spørge sig selv, hvad det var for 

en åndelig, moralsk eller materiel frugt, som de høstede, og som de kan give folket til at spise. Efter den 

tid vil mange vende tilbage til mig, fordi de indser, at på trods af den prestige, de nød på jorden, manglede 

de noget til at udfylde det tomrum, som deres sjæl var faldet ned i, og som kun kan næres af frugterne af 

det åndelige liv. 

59 Jeg har skabt en oase for disse sjæle midt i ørkenen, for jeg ved, at de i deres liv på jorden har 

banket på den ene dør efter den anden og gået den ene vej efter den anden - nogle på jagt efter sandhed, 



U 173 

182 

andre efter magt, andre igen efter lykke. Men når den vej, de har tilbagelagt på jorden, er slut, når de er 

klar til at forkaste alt, vil jeg lade dem hvile i mit skød, jeg vil trøste dem og vise dem den sande vej, så de 

gennem den kan finde markerne, hvor de kan så de frugtbare frø af deres erfaringer. 

60 Oasen er en åndelig oase, hvortil mennesker af alle racer vil komme ad alle mulige ørkenveje - 

nogle er trætte, andre fulde af sår, gråhårede og mange med tomme vandrerposer, der skammer sig over 

den golde kamp, de har ført. Der vil de høre min stemme, straks genkende den og udbryde: "Det er 

Herren!" Med denne sætning vil de udtrykke den ydmyghed, hvormed de endelig vil finde mig. For de 

skal alle sammen nå frem til mig gennem deres egne fortjenester. 

61 Denne time med uendelig velsignelse, forsoning og ydmyghed vil også bringe guddommelig 

tilgivelse til de fortabte børn, som endelig vender tilbage til Faderens hus og længes efter den, der gav dem 

liv og deres arv. 

62 I har afsat denne novemberdag til at mindes de væsener, der er gået bort i det hinsides. Fra den 

første daggry rejser mange sjæle sig i bøn for dem, de kalder deres "døde". Jeg siger jer, at det er meget 

godt, at I husker dem og har en tanke af taknemmelighed, kærlighed og beundring for dem. Men det er 

ikke godt, at I græder over dem, som om de var tabte goder, eller at I tror, at de er døde. For hvis du kunne 

se dem i de øjeblikke, hvor dine øjne græder for dem og dit bryst sukker for de afdøde, ville du blive 

overrasket over det lys, der oplyser dem, og det liv, der strømmer gennem dem. Så ville I udbryde: 

"Sandelig, det er dem, der lever, og vi er de døde!" 

63 I sandhed, I lever forkert, hvis I græder over en livløs krop og glemmer, at dens sjæl er fuld af 

pulserende og vibrerende liv. 

64 Hvis du i stedet for traditionelt at dedikere en dag til dem, der er gået over i det åndelige liv, altid 

var forenet med dem gennem bønnens bånd, ville deres usynlige, men reelle tilstedeværelse i dit liv og 

deres velgørende indflydelse kunne mærkes af dig i hele din tilværelse - i dine kampe, i dine prøvelser og 

også i dine hyggelige timer. 

Og disse væsener ville til gengæld få mulighed for at samarbejde med jeres ædle værker og foretagender, 

hvorved de ville opnå mere lys. 

65 Jeg har engang sagt: "Lad de døde begrave deres døde", og hvis De omhyggeligt og kærligt 

undersøger mine ord, vil De forstå, hvor stor grund jeg havde til at sige dette til Dem. 

66 I har alle i jeres hjerter og foran jeres øjne det sidste billede, det fysiske udseende af jeres afdøde 

kære. Den, der døde i kroppen som barn, husker du som et barn; den, der forlod dette liv i kroppen som en 

gammel mand, husker du som en gammel mand, ligesom du altid husker i denne tilstand den, der forlod en 

krop udmagret af smerte eller døde midt i en smertefuld pine. Men det er nødvendigt for jer at tænke over 

forskellen mellem det, der er krop og det, der er sjæl, så I forstår, at hvor mennesket dør, fødes sjælen ind i 

et nyt liv, hvor den ikke længere ser verdens lys, men det guddommelige lys, som oplyser sjælens evige 

liv. 

67 Jeg fortalte engang, at mennesket var afgudsdyrkende på grund af sin afhængighed af materielle 

ting, og i tilbedelsen af sine døde giver det et slående eksempel på sin afgudsdyrkelse. Men min lære er 

som et uendeligt smukt daggry opstået i jeres liv og har fjernet skyggerne fra en lang nat af uvidenhed, 

hvor menneskene har levet i vildfarelse. Og dette lys, der stiger op i uendeligheden, vil som en 

guddommelig stjerne sende sine smukkeste lysstråler ud til jeres ånd, som en forberedelse, der vil bringe 

jer med sikre skridt til at nyde det liv, som I alle er i stand til at træde ind i gennem jeres højere udvikling. 

68 I vil ikke længere græde bittert over dem, der er gået bort og nu har et bedre liv, og I vil heller ikke 

græde senere som ånder over dem, I har efterladt, eller fordi I har forladt den krop, der har tjent jer som en 

skal hele livet. 

69 Der er væsener, der lider og frygter, når de oplever forfaldet af den krop, de elskede så højt. Men I 

skal være blandt dem, der sender en takkesang til deres Skaber, når de ser, at en opgave, som det 

menneskelige legeme har påtaget sig, er afsluttet. 

70 I dag tilgiver og tilgiver jeg alle dine fejl og viser dig samtidig en side i den guddommelige 

Livsbog, hvor du kan oplyse din ånd og dit sind, så du kan gøre gerninger, der er ham værdig, som lærte 

dig dem. 

71 I påtager jer et stort ansvar over for menneskeheden på dette tidspunkt, og jo mere undervisning I 

modtager fra mig, jo større bliver dette ansvar; for I er de mennesker, der skal tale til mennesker om 
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åndeliggørelse. Blandt jer vil jeg lade den perfekte måde at kommunikere med mig på være solidt 

forankret - uden ritualer eller afguderiske former, blot fra ånd til ånd. 

72 Denne velsignede sæd, som allerede er i jeres hjerter, vil være det brød, som I kan dele med jeres 

brødre og søstre, og det vil også være den åndelige arv, som I kan testamentere til jeres børn. 

73 Da jeg sagde til jer: "Elsk hinanden", mente jeg ikke, at det kun skulle ske mellem mennesker, men 

også fra den ene verden til den anden. Men nu siger jeg jer, at når I tænker på dem, som I siger, at de er 

gået bort, så skal I ikke forestille jer dem langt fra jer eller uden følelser. Elsker ikke de døde og mindes 

dem ikke som døde, men mindes dem kun som levende, thi de lever i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 174 
1 Kære disciple, hvert øjeblik, der går i jeres liv, er endnu 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 I nærmer jer en tid, hvor I vil vide, hvordan I skal give jeres ånd sin ret og verden sin ret på en 

retfærdig måde. Det vil være en tid med sand bøn, en tilbedelse af Gud uden fanatisme, når I beder før 

enhver opgave, når I ved, hvordan I skal bevare det, der er blevet betroet jer. 

3 Hvordan kunne mennesket gå på afveje, hvis det i stedet for at gøre sin vilje først spurgte sin Fader 

i bøn? Den, der ved hvordan man beder, lever i forening med Gud, kender værdien af de goder, han 

modtager fra sin Fader, og samtidig forstår han meningen eller formålet med de prøvelser, han gennemgår. 

4 Det menneske, der beder direkte til Gud, er et åndeligt menneske, der ikke har et mørkt bandage 

for øjnene, og som er parat til at opdage ukendte verdener af visdom og sandhed i sig selv og uden for sig 

selv, som eksisterer i menneskets liv, uden at det er bevidst om dem. 

5 Den, der finder denne vej, kan ikke længere stå stille; for da hans sanser og åndelige evner er 

vågnet og blevet modtagelige, hører han i dag naturens stemmer, i morgen modtager han budskaber fra det 

åndelige rige, og senere vil han høre Herrens stemme i en dialog fra ånd til ånd, som frugten af 

kærligheden mellem Faderen og hans børn. 

6 Folk, misund ikke de stemmebærere, gennem hvem jeg giver mig selv til kende; for hvis I virkelig 

forbereder jer fysisk og åndeligt, vil I overgå dem, selv efter at denne manifestation er forbi. 

7 Der er forudset en tid med tegn, undere og beviser for dette folk, som er vidner til min 

manifestation i denne tredje æra. 

8 Jeg har endnu ikke talt mit sidste ord, hvor jeg vil give jer store åbenbaringer. Men min vilje og 

mine instruktioner er skrevet ind i hele dette folks samvittighed, så de kan få fuld viden om, hvordan 

afslutningen på min manifestation vil være, samt om den dag, der er valgt og fastsat for min sidste 

instruktion. 

9 I må forstå, at jeg ønsker at lære jer alt det, I har brug for at vide for at komme ind i de verdener 

eller hjem, der venter på jer. For ligesom jeres ånd måtte forberedes i den verden, som den levede i 

umiddelbart før, for at inkarnere og leve på jorden, må den også forberede sig på at vende tilbage til det 

hjem, den forlod, selv om det er hjem, der er bedre i kærlighed, renhed og visdom. 

10 Tvivl ikke på mit ord. Jeg opfyldte (også) mit løfte i den første æra om at befri Israel fra Egyptens 

trældom, som betød afgudsdyrkelse og mørke, for at bringe jer til Kana'an, landet med frihed og tilbedelse 

af den levende Gud. Der blev min ankomst som menneske også annonceret, og profetien blev opfyldt ord 

for ord i Jesus. Mesteren, som levede og elskede jer, lovede at give sig selv til kende i Ånden, og her har I 

opfyldelsen af dette løfte. 

11 I dag meddeler jeg jer, at jeg har vidunderlige regioner, boligområder, åndelige hjem, hvor I kan 

finde sand frihed til at elske, sprede godhed og skabe lys, i vente til jeres ånd. Tvivler du på dette, efter at 

jeg har holdt alle mine tidligere løfter til dig? 

12 Du skal vide, at de store ånder altid er på arbejde i mit arbejde: Elias, der er bestemt til at 

annoncere Mesterens komme blandt sine disciple, er det lys, der slår hul på ånderne, stiger ned til dem, der 

er kommet på afveje, til dem, der sover eller har mistet troen på det åndelige liv, for at indhylle dem i den 

kærlighedens ild, der stråler fra ham - en ild, der er tro, ødelæggelse af det onde og renselse. Hans kald 

lyder i alle nationer, hans rensende ild spreder sig. Det er sandt, at renselsen efterlader et spor af smerte på 

sin vej, men snart kommer en guddommelig trøst, legemliggjort i Maria, for at hælde sin balsam på ethvert 

sukkende hjerte, på ethvert væsen, der er plaget af smerte. 

13 Derefter vil jeg opsøge det ene hjerte efter det andet for at lade folk høre mit guddommelige kald, 

som kun siger til dem: Følg mig. 

14 Min undervisning giver mennesket mulighed for at udvikle sig i alle aspekter af sit væsen: Den gør 

hjertet følsomt og forædler det, den vækker sindet og fuldender og ophøjer ånden. 

15 Gør et grundigt studium af min lære, som vil sætte dig i stand til at forstå den rette måde at 

praktisere min lære på, så din udvikling bliver harmonisk, dvs. at du ikke udvikler intellektet alene uden at 

tage hensyn til det følelsesliv, som du skal dyrke, eller til åndens idealer, som du skal animere. 
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16 Alle dit væsens evner kan i mit ord finde den lyse vej, hvorpå de kan udvikle sig og perfektionere 

sig selv til uendelighed. 

17 Jeg har givet jer tid nok til at absorbere og forstå min lære, så mange af jer, der kom her som børn, 

er nu unge, mens andre, der kom som unge, nu er gamle mænd. Nogle er vokset undervejs og hører nu til 

blandt mine "arbejdere", og andre har udåndet deres sidste åndedrag og indtager nu deres plads blandt 

mine udvalgte. 

18 Jeg har givet dette folk her nok tid til, at lyset af en fast og sand tro kan opstå i dem, og at deres 

ånd kan få et dybt kendskab til mit værk. Mit ord forbereder dig, så du kan føle mit nærvær og modtage 

min inspiration, selv når du ikke længere kan høre stemmen, og du må koncentrere dig om kernen af dit 

væsen. 

19 Min lære er skrevet i jeres samvittighed. Der er den ark, der bedst bevarer min lov, så når disse 

timer med åndelig forfriskning, som du har med din Mester, med tiden bliver fjerne, vil essensen af mit 

ord fortsat vibrere i din sjæl, fuld af liv, frisk og pulserende med kærlighed og visdom. 

20 I Mit Ord fortæller jeg jer igen og igen, at I bør opnå åndelighed, for det vil være det, der vil 

kendetegne jer på jorden. Uden åndeliggørelse vil du ikke være i stand til at give dine medmennesker det 

vidnesbyrd, som du burde give dem. 

21 Frygt ikke, for jeg fuldender mit ord blandt jer. Mit værk skal ikke forgå, og din ånd skal ikke 

fortvivle. Jeg holder i den åndelige dal de væsener klar, som vil inkarnere for at være vejledere og profeter 

for nationerne - lysvæsener, spiritister, som vil lære jer at tage et skridt fremad på den vej, som Mit Ord 

har åbnet. 

22 I dag vil jeg fortælle jer, at ligesom I har brug for lysvæsener, der kommer til jer fra den åndelige 

dal for at hjælpe jer på jeres vej, er der også åndelige hjem, der har brug for, at nogle af jer kommer til dem 

med lyset fra min instruktion. I kender ikke dem blandt jer, der hører mig i dette øjeblik og snart skal af 

sted på en åndelig mission. Det er grunden til, at mange hjerter har renset sig selv i lang tid, og at deres 

ånd føler sig mere og mere forbundet med mit arbejde for hver dag. 

23 Jeg vil, at der blandt mine åndelige værter vil være nogle af jer, som vil slutte sig til dem, der 

samarbejder med mig i dette velsignede arbejde for genoprettelse og retfærdighed til frelse af alle væsener, 

der vandrer langt væk fra livets og sandhedens vej. 

24 Bevar dette ord i din ånd, som kan tjene til at forberede dig på det store øjeblik, hvor du forlader 

denne tilværelse for at blive åndeligt fri. 

25 Dette er en herlig tid med åbenbaringer, I elskede folk. En tid med lys, der løfter sjæle op. Salige er 

de, der forbereder sig, for de modtager mit lys i overflod. 

26 Men husk på, at dette næppe er begyndelsen på en ny tidsalder, at jeg ikke har åbenbaret jer alt det, 

som denne tid har i vente for mennesker, og at I heller ikke allerede har forstået alt det, I har modtaget. 

27 Der vil stadig gå dage, år og hele århundreder, hvor menneskeheden vil være vidne til mirakuløse 

manifestationer af lys og endnu ukendte åndelige åbenbaringer. 

28 Disse tider nærmer sig, så I skal bane vejen for dem, der skal tage jeres plads. Du skal velsigne 

vejen med dine gode gerninger. Så vil I have påbegyndt opførelsen af det sande tempel, som andre vil 

fortsætte, og senere vil andre komme og fuldende det. 

29 Jeg har givet jer min lære i lang tid, så den kan slå dybe rødder i jeres hjerter som en god sæd, og 

så I til enhver tid i jeres liv kan være klar til at sprede den blandt jeres medmennesker. 

30 Saml en bog ud fra mine ord og tag det væsentlige fra dem, så I kan få et sandt billede af renheden 

i min lære. Du kan opdage fejl i de ord, som talebæreren overfører, men ikke i betydningen. Mine sendere 

har ikke altid været forberedt. Det er derfor, jeg har sagt til jer, at I ikke skal læse den overfladisk, men at I 

skal gennemskue dens betydning, så I kan opdage dens fuldkommenhed. Bed og mediter, så du kan forstå 

det. 

31 I har alle brug for tro for at kunne leve. Ve den, der kun lever for verdens forfængelighed, for hans 

sjæl vil være tom, og ved slutningen af hans jordiske rejse vil han ikke have nogen høst at vise frem. Husk, 

at du blev sendt til jorden for at udføre en åndelig opgave, og at du bagefter vil vende tilbage til mig, mens 

kroppen vil smelte sammen med den jord, hvorfra den kom frem. Lad jer inspirere af min kærlighed til at 

opnå stor tro, gør jeres hjerte til et tempel. Luk kroppens øjne og åbn åndens øjne, så du kan se ud over din 
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verden. Jeg er i og uden for dig, i dit inderste væsen, og jeg vogter og bevarer din ånd. Jeg kender alle 

jeres ønsker og håb, og jeg siger til jer: Bestig fuldkommenhedens bjerg med tålmodighed og offervilje. 

Når I er tæt på målet, vil jeg åbne mit riges porte en smule, så I kan få et glimt af min fred og blive stærke 

i den sidste time. 

32 Alting udvikler sig. Mennesket gør fremskridt i sin videnskab, men det bruger ikke den viden, det 

har opnået, til at gøre det gode; det ved ikke, hvordan det skal trøste eller beskytte sin næste. Begæret efter 

magt og den falske opfattelse af den frie vilje har forårsaget en ny krig, og dens konsekvens er smerte. Jeg 

ser forældreløse børn, elendighed, ødelæggelse og død overalt, og for alt dette skal du stå til regnskab for 

mig. Hvad har du gjort med mit ord? I har ikke lyttet til den og er fortabt i et hav af smerte og forviklinger; 

og alligevel vil det ikke være den sidste krig, I skal udkæmpe. - Men dommen kommer for alle. I mit 

nærvær er dommere og anklagede, bødler og ofre. Alle nationer vil høre mit kald. Jeg kalder jer til at bede 

i denne beslutningstime, og jeg giver jer min Ånds lys. 

33 Min skabelse er konstant, og intet går til grunde. Når smerten fortærer kødet, og sjælen står nøgen 

og bar tilbage uden at have opfyldt sin opgave på jorden, vil jeg give den en ny fysisk beklædning og lade 

den vende tilbage til det samme. 

34 Jeg opfordrer jer til at gøre åndelige gerninger, som vil stå sig i tidens løb. Byg på fast grund, så 

der ikke er nogen naturkraft, der kan ødelægge det, du har skabt. 

35 Du står foran mit bord. Sid omkring mig og lyt til mig. 

36 Det er min vilje, at alle mennesker og åndelige væsener i denne tid modtager denne guddommelige 

viden, som Helligånden nu har åbenbaret for jer. 

37 Mit ord har i denne tid været som en visdomsbog, der er åbnet for mennesker. 

38 Jer, som jeg har kaldt mine disciple, gør jeg til vågne vogtere af denne undervisning. 

39 I er Jesu ydmyge familie, der er betroet en arv. Forstå, at jeg, Mesteren, har åbenbaret min vilje til 

jer. 

40 Ingen jordbo kender den himmelske verden. I er stadig vandrere i livets ørken. Nogle vandrer rundt 

uden at vide, hvor de er på vej hen. Men i evigheden venter din Faders kærlighed på dig. Det er derfor, jeg 

kommer ned for at hjælpe jer på jeres vanskelige rejse gennem livet, så I kan vende tilbage til det 

livmoderliv, som I kom fra. 

41 Før det vil jeg forene jer i kærlighed, så de fortjenester, I opnår, vil bringe jer tættere på mig, når I 

gør en indsats for at komme tættere på hinanden, tilgive hinanden og række hånden ud mod hinanden som 

brødre. Jeg har forberedt vejen, så I kan nå frem til mit riges fred på den - den fred, som I ikke finder i 

dette liv, fordi I kun har oplevet smerte i det. Hvorfor fulgte I ikke den vej, som jeg udstak for jer i den 

anden æra? Du ville ikke være snublet eller faldet. Nu er I mine disciple, for jeg elsker jer og vil give jer 

en ny mulighed for at frelse jer selv. Vil I nu udnytte det, eller vil I endnu en gang forblive i stagnation? 

Tænk på, at det, som jeg har åbenbaret for jer så enkelt, er noget, der hører til Faderens hemmelige 

visdomsskat, som var skjult selv for lærde og teologer. Men fordi denne nåde er blevet givet jer, må I ikke 

blive som videnskabsmændene, der er blevet forfængelige og blinde over deres opdagelser i en sådan grad, 

at de fornægter Ham, der har skabt alting. 

42 I dag besidder du det, som andre har fejlbedømt eller foragtet. Men når du begynder at sprede min 

lære, så hold ikke op med at dømme, om den, du taler til, er værdig til at modtage min lære, selv om det er 

dem, der har afvist mig hårdest. 

43 Du, hvis ånd stråler af glæde, når du lytter til mig, skal gøre mit værk kendt. Min afgangstid 

nærmer sig, og I skal da være rustet. 

44 I den anden æra valgte jeg tolv mænd til at sprede de gode nyheder i hele verden efter min afrejse. 

Tolv mænd var nok til at udføre dette arbejde. I den tid underviste jeg tusindvis af mænd og kvinder og 

sendte mine åndelige værter for at hjælpe jer, fordi I befinder jer i tiden for sjælenes befrielse. Antallet af 

mine soldater er så stort, fordi menneskeheden nu er større, og fordi dens synder og overtrædelser også er 

større. 

45 Vær ydmyg og i overensstemmelse med din skæbne. 

46 Nogle gange opstår dette spørgsmål i jeres hjerter: "Er jeg gået åndeligt fremad, eller er jeg gået i 

stå?" Og jeg, Mesteren, fortæller så mine disciple, at - hvis de er parate til at føle deres medmenneskers 
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smerte - har de taget et skridt fremad; hvis de har været i stand til at tilgive dem, der har gjort dem ondt, 

har de taget endnu et skridt; og hvis deres hjerte identificerer sig med alle mennesker uden forskel på race 

eller samfundsklasse, er de kommet et godt stykke videre på den åndelige udviklings vej. 

47 Men hvad har været motivationen for disse følelser og handlinger? - Den kærlighed, som min lov 

var i stand til at indgyde dig. Kun kærligheden kan bringe min lære til jer, for alle dyder udspringer af den. 

Det er forgæves, at menneskene forsøger at løse deres problemer med andre midler. Det er forgæves, at de 

ønsker at skabe fred i verden, hvis den ikke er baseret på gensidig kærlighed. 

48 Ikke desto mindre ser jeg, at min undervisning stadig modtages ligegyldigt og nogle gange endda 

med hån af dem, der ser på livet med følelser, som et materialistisk og egoistisk hjerte har indpodet i dem. 

Men jeg siger jer, at selv de til sidst vil nå frem til den konklusion, at kun høj moral, klar viden og 

retfærdig fornuft kan redde menneskeheden fra den afgrund, som den er faldet ned i. Og denne høje moral 

kan kun give den den spiritualisering, som jeg lærer dig. Denne renhed i jeres gerninger i samvittighedens 

lys og denne rationelle retfærdighed finder I kun i mit ord; for jeg taler ikke om det umulige og lærer jer 

ikke fantasier. Min undervisning er baseret på virkeligheden, på sandheden. 

49 Mennesket har forsøgt at opnå det umulige ved hjælp af midler, som Min lov af kærlighed og 

retfærdighed ikke tilbød jer, og når jeg tillod ham at arbejde i frihed, var det for at han kunne gøre sine 

egne erfaringer, selv om han altid havde Min lov til stede i sin samvittighed. 

50 Hvis menneskets hjerte ikke havde været så forhærdet, ville krigens smerte have været nok til at få 

det til at tænke over sine fejltagelser, og det ville være vendt tilbage til lysets vej. Men selv om han stadig 

har det bitre minde om disse menneskeslagtninger i baghovedet, forbereder han sig på en ny krig. 

51 Hvordan kan I tro, at jeg, Faderen, den guddommelige kærlighed, ville være i stand til at straffe jer 

gennem krige? Tror I virkelig, at den, der elsker jer med fuldkommen kærlighed og ønsker, at I skal elske 

hinanden, kan give jer forbrydelse, brodermord, manddrab, hævn og ødelæggelse? Forstår I ikke, at alt 

dette skyldes den materialisme, som folk har ophobet i deres hjerter? 

52 Folk har forvildet sig fra den vej, som deres samvittighed viser dem, de har mistet forstanden og 

forvildet sig fra moralens og de gode følelsers vej. De ønskede ikke at stoppe i tiden, de gik ikke ind i sig 

selv og driver mod den dybe afgrund, de har skabt, mod mødet med mørket. Alligevel har min kærlighed 

tilgivet deres overtrædelser, og mit lys har forsøgt at holde dem tilbage og vise dem, at de er på afveje. 

Men min lov respekterer den frie vilje, som jeg har givet dem, selv om min retfærdighed vil tillade dem at 

høste de frugter, de sår i deres liv. 

53 Men når det ser ud til, at alt er forbi for mennesket, at døden har sejret, eller at ondskaben sejrer, 

vil væsenerne rejse sig fra mørket til lyset. Fra døden vil de stige op til det sande liv, og fra fordærvets 

afgrund vil de stige op til at adlyde Guds evige lov. 

54 Ikke alle vil kende afgrunden; for nogle har været opsat på at holde sig væk fra denne krig af 

lidenskaber, magtbegær og had, og har kun levet i udkanten af det nye Sodoma; og andre, som har syndet 

meget, vil standse op i tide, og ved deres rettidige omvendelse og fuldstændige fornyelse vil de spare sig 

selv for mange tårer og megen smerte. 

55 I, der hører mig, skal på ingen måde give næring eller bidrage til disse krige. Hold ud på min vej, 

så at dit liv, dine ord og dine gerninger kan tjene til at få mange hjerter til at standse op i deres åndeløse 

løb, så de kan opleve min fred og undslippe tvangen til at drikke dette lidelsens bæger. 

56 Udnyt denne dag, som du helliger til din Skaber. Jeres hjerte forbereder sig og slår i kærlighed til 

min Guddommelighed, og I bliver fyldt med min nåde, fordi I viser jer værdige til at modtage mit nærvær. 

57 Lad din ånds glæde afspejle sig i din krop, så den ikke bliver en falsk glæde. Hvordan kan dit sind 

være glad og dit hjerte trist på samme tid, hvis begge dele lever harmonisk sammen? 

58 Denne tilstand er smuk, når den udspringer af åndens lyksalighed. Stræb efter fuldkommenhed i 

dine værker, for i fuldkommenhed ligger den højeste lykke. 

59 Hvilken ufuldkommenhed kan du finde i skabelsen? - Ingen, fortæller du mig. Men der er mange 

fejl og mangler, og de findes i menneskers værker. Gør min vilje, for alt, hvad der gøres uden for loven, er 

ufuldstændigt. 

60 Forstå: Du skal holde din fantasi i skak. Du må ikke dømme dine medmenneskers gerninger. Jeg 

ønsker, at I skal være gode, og det er desuden mit ønske, at I bliver fuldkomne, for selv om I er 
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ubetydelige af udseende, er I større end materielle ting og verdener, fordi I har evigt liv, fordi I er en gnist 

af mit lys og åndelige væsener. Du må indse, hvad ånd er, så du kan forstå, hvorfor jeg kalder dig ind på 

vejen til fuldkommenhed. 

61 Jeg har opsøgt dig i din smerte for at redde dig. Det er jeres Faders kærlighed, som endnu ikke er 

blevet træt af at banke på jeres hjertes døre. 

62 Siden 1866 har jeg givet mig selv til kende for jer gennem mænd, der er inspireret af mig til at vise 

jer godhedens og retfærdighedens vej. 

63 Mesteren siger til dig: Det er min vilje at vidne, at dette er den tredje tidsalder. 

64 I den første tid indgik Abraham en pagt med Faderen. I den anden tid beseglede Kristus den pagt, 

han indgik med menneskeheden, med sit blod; for med sit blod, som betyder kærlighed, liv, offer og 

tilgivelse, viste han verden vejen til frelse fra sin skyld og gav dermed ånden frelse og evigt liv. 

65 På dette tidspunkt udgyder jeg mit lys i ånden; for hvis I ønsker at nå mig som mennesker, vil I 

aldrig opnå dette, for det lovede hjem i evigheden er beregnet for ånden. 

66 Jeg anbefaler jer min lære, så I kan give den videre til jeres medmennesker i samme form som jeg 

giver den til jer. Men du må aldrig diskutere det på en voldelig måde, når du underviser i det. Pas på med 

at dømme det, du ikke kender, men forstå, at et rent eksempel vil være nok til at omvende folk til 

åndelighed. 

67 I mit bud, som siger til jer: "Elsk hinanden", er min lære opsummeret. Hvorfor har ikke alle 

forstået mig, selv om jeg gav jer alle den samme grad af erkendelse ved jeres skabelse? Hvorfor forstår 

nogle at give Gud det, der er hans, og verden det, der er dens, mens andre giver alt til verden, som de gør 

deres Gud, deres Paradis og deres Himmerige til deres Gud, deres Paradis og deres Himmerige? - Fordi de 

har glemt, at jeg sagde til jer i den anden æra: "Mit rige er ikke af denne verden." 

Min fred være med jer! 
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 Marias betydning i den nye frelsesbegivenhed20-23 

 Guds nye pagt med mennesket26-30 

 Hvile- og refleksionsdag  31-35 

 Den ønskværdige harmoni mellem krop og sind  36 

 Kærlighedens helbredende og forløsende kraft . .  41-44 

 Missionen med forkyndelse, trøst og helbredelse  46-48 

 Hjertets bøns ledsagende og gavnlige kraft  49-55 

instruktion 167 

 Nødvendig rensning af menneskeheden gennem smerte  1-4 

 Gudfrygtig tro på det gode i mennesker  5-12 

 Uegennyttig kærlighed til Gud og mennesker  14-19 
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 Den kommende åndelige praksis af religion .  20-21 

 Den fysiske død er en befrielse for sjælen22-27 

Afskaffe kunstige grænser mellem 

 Mennesker og mellem mennesker  29-32 

 Johannes' Åbenbaring ─ hans kærlighedsmaksime  33-37 

 Sundhed, styrke og viden gennem rensning  40-45 

Spiritualister fra hele verden som avancerede brødre 

i ånden, som intuition og inspiration til at modtage 

 og ved, hvordan de skal bruges . .  46-48 

At følge Kristus kræver selvovervindelse, 

Ofrelse, aktiv næstekærlighed og ydmyghed53-54 

instruktion 168 

 Den sande elsker besidder alt  11 

Ikke Jesu død på korset, men opfyldelsen af den  

Lov om kærlighed efter hans eksempel 

 bringer frelse til mennesket  14-23 

Det er ikke menneskets skæbne at lide, 

 men for at perfektionere sig selv 25 

Forbøn og barmhjertig medfølelse til soning 

 Sjæle i livet efter døden  36; 45-47 

Arbejde med kærlighed i stedet for tunge forsoningslidelser . . . .  54-57 

instruktion 169 

 Guds barmhjertighed over for lidende sjæle i det hinsides  6 

Loven og vejen til reparation fører til den  

 Perfektion  7-9 

Det er ikke jordens skæbne at blive en verden af 

 Forsoning skal være  10-14 

 Inspiration i naturens stilhed og skønhed  28-31 

Nødvendige betingelser for lærerne 

 af Åndens arbejde  35-36 

 Ødelæggende konsekvenser af ensidig tanketræning  47-48 

 Inspiration gennem Guds stemme i mennesket  53-54 

 Kristi fremtidige fredsrige på jorden 59 

Jesu undervisning var ikke et lån fra menneskers lære; 
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 han kunne ikke lære noget af folk  62-69 

 Den uforfalskede enkelhed hos stemmebærerne  70-76 

instruktion 170 

 Jesu største smerte på korset  1-3 

 Ikke-anerkendelse af Jesu guddommelige natur  4-11 

 Falske Messias-forventninger i dag  23 

 Betydningen af begrebet "åndelig verden" i det åndelige arbejde  42-48 

 Hjælp gennem bønner til dem, der er i regering  54-55 

 Åndens natur og virke i mennesket ....  56-63 

 Åbenbaringen af Gud i hans skabelsesværk  64-65 

instruktion 171 

 Vejledning gennem ens egen samvittighed  7-10 

 Åndens lige vej på "stigen til himlen"  17-30 

 De skriftlige vidnesbyrd om manifestationerne . . .  48-55 

 Maria, personificeringen af Guds ømme kærlighed  68-72 

At komme til kort i forhold til Guds kærlighed under vanskelige omstændigheder 

 Besøg  77-78 

Den menneskeskabende kraft, der ligger i 

 Guds nye ord  79-87 

instruktion 172 

 Den åndelige renhedens lysende kappe  1-6 

Lærerne i det åndelige arbejde skal være kendere af de 

 at være menneske hjerte  10-14 

Manglende overtalelsesevne på grund af mangel på 

 Tro, kærlighed og viden  24-26 

Instruktioner til missionsarbejdere  33-43 Korrigering af falske forestillinger om Gud48-52  Manglende 

mod til at bekende  57-62 

Undervisning i en broderlig ånd, uden at 

 Moralsk tvang  63-64 

instruktion 173 

 Hvad betyder navnet "Spiritualist"? 1 

Eksternaliserede kultformer ─ selv i den 

 Åbenbaringens kirker  4-9 

 Menneskers lighed for Gud  11 

"Den fortabte søn" som en lignelse for menneskeheden 19-23 Indre vejledning gennem samvittigheden ─ 

engang og i dag  32-36; 42 

 Den indledende kamp mod åndens lære  45-46 

Paulus og Nikodemus vil blive reinkarneret som de 
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 Bekend dig til Herrens gerning  47-48 

 Fredsrigets jordskælvende fødselsveer  49-52 

 Timen til selvransagelse i samvittighedens lys  57-58 

 Falsk sorg over de "døde"  62-66 

Kærlig forbundethed med de åndeligt levende 

 Afdøde  67-73 

instruktion 174 

Undgå fejltagelser gennem bøn ─ før 

 Handling står spørgsmålet om Guds vilje  1-3 

 Opvågning af åndelig sansning gennem bøn  4-7 

 Løfte om vidunderlige åndelige hjem9-11 

 Elias' arbejde i hjerter og nationer 12 

Udvikling af alle aspekter af mennesket 

 gennem åndens lære  14-16 

 Den herlige tid med nye åbenbaringer fra Gud.  25-27 

fik til opgave at skrive en bog, der skulle dække de væsentlige  

 Betydningen af vejledningen indeholder  30 

Opfyldelse af livets opgaver med tålmodighed 

 og selvopofrelse  31 

 Kendetegn ved åndelig udvikling  46-47 

 Faren for menneskehedens selvdestruktion  48-55 

 Vejen til perfektion  57-60 
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