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Bemærkning om dette spørgsmål: 
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Indtil videre er følgende bind blevet oversat med den:   

Status december 2020  

 

Det tredje testamente  
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Den var indtil videre tilgængelig på følgende sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk, spansk, 

tysk,  

Bogen om det sande liv 

Fra den tyske original: Bind IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de øvrige 5 bind var allerede tilgængelige. 

Yderligere oversættelser vil følge.  

 

Det er Herrens vilje at gøre disse værker gratis tilgængelige for alle mennesker. Det er ikke hans 

vilje at sælge dette værk for penge. Alle tilgængelige bind kan downloades gratis som PDF-filer fra 

internettet.  

Det er også Herrens vilje at sprede sit ord til hele verden. Dette skal ske i forbindelse med 

vidnesbyrdet om mit eget spiritualistiske eksempel. Derfor kan alle 6 bind af mit personlige, 

spiritualistiske eksempel, som jeg hidtil har udgivet, downloades gratis som PDF-filer på min 

hjemmeside, ligesom 5 digtsamlinger på tysk og engelsk, som er baseret på "Det sande livs bog".  

Herren kaldte mig i sin tjeneste i 2017. Jeg har registreret denne historie i de ovennævnte 6 bind med 

angivelse af datoen for hvert bind. Den indeholder mange drømme, visioner, hemmeligheder, som 

Herren har åbenbaret for mig, profetier og forudsigelser om aktuelle begivenheder rundt om i verden. 

Det er et wake-up call til menneskeheden og for mig en fase af renselse og opstigning og tilbagevenden 

til Faderens skød.  

 

Mit navn, Anna Maria Hosta, er et åndeligt navn, som Herren åbenbarede for mig i 2017.  

Hosta, fortalte Herren mig, har følgende betydning:  

Hos... (min mands efternavn) - Hos - t.... (vært, livsbrød, Guds ord) og  

Hos...t...A (A for mit navn, Anna)  

Mit borgerlige navn er uden betydning, for det er Herrens vilje, at ordet skal bevæge hjerterne, og at 

disse skal orientere sig mod ordet og ikke mod budbringeren. Budbringeren er kun bæreren af ORDET, 

og det er Gud selv. Den er essensen af alle Guds egne erfaringer med de væsener, han har skabt, og den 

er til deres undervisning, så de kan studere den for at rense og fuldkommengøre sig selv med det formål 

at vende tilbage til Gud og komme tilbage til Faderens skød.  

 

Anna Maria Hosta 

Den fredelige Kristus på jorden 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (flersproget) 
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Forord 
 

Gud har til alle tider i sin grænseløse kærlighed givet sig selv til kende over for menneskene for at vise 

dem vejen til deres åndelige udvikling: I den bibelske tid, den første gang, gennem hans profeter; i den 

anden tid gennem Jesus Kristus og hans apostle; i nutiden, den tredje tid, gennem hans såkaldte 

stemmebærere ─ enkle mennesker, der tror på Gud. 

Forberedelserne til dette begyndte i Mexico i 1866, og fra 1884 mødtes folk fra det almindelige folk 

søndag efter søndag på enkle mødesteder for at lytte til det guddommelige ord. 

I begyndelsen var der en håndfuld mennesker på et enkelt sted. Mod slutningen af 1950 

manifesterede den guddommelige ånd sig på mere end hundrede forskellige mødesteder i Mexico om 

søndagen. 

Denne form for åbenbaring ophørte den 31. december 1950 ─ som det var blevet annonceret flere 

gange tidligere. I de sidste femten år er disse Herrens ord blevet skrevet og nedskrevet sammen med 

andre. 

Af dette enorme antal protokoller blev i alt 366 udvalgt efter 1950 og offentliggjort i begyndelsen af 

1960'erne i 12-bindsværket Libro de la Vida Verdadera (Bogen om det sande liv). 

Yderligere oplysninger og historisk baggrund om oprindelsen af de guddommelige åbenbaringer i 

Mexico kan findes i bind I af dette værk samt i Unicon Foundations bog Introduktion til Det Sande Livs 

Bog (Introduction to the Book of True Life). 

De følgende originale uddrag giver læseren et første indblik i nogle af de vigtige temaer i dette bind: 

Jeg vendte tilbage til folket midt i krigsnyheder, begivenheder og tegn, som jeg forudsagde min 

ankomst med. Men folket følte ikke mig. 

Midt i denne stilhed, denne fattigdom, dette hjørne af jorden (Mexico), lader jeg i øjeblikket Mit Ord 

lyde gennem det menneskelige intellekt, jeg kalder mennesker, vækker dem til et nyt liv, fornyer dem 

gennem Min overbevisende og kærlige instruktion, vækker i dem deres slumrende evner for at opdrage 

dem til at følge deres Mester. 

Jeg må fortælle jer, at jeg i denne tid har fundet jer mere indviklet i religiøs fanatisme og 

afgudsdyrkelse end nogensinde før, og samtidig er jeres sjæl fattigere på dyder end nogensinde før. Nu 

spørger jeg jer, efter at I år efter år har hørt mig gennem denne forkyndelse: Hvem føler, at jeg har 

ødelagt hans livsgrundlag? Hvem føler sig forvirret eller ser sin kristne tro ødelagt? Sandelig, siger jeg jer, 

jeg har kun mindet jer om det, jeg har åbenbaret for jer i tidligere tider, fordi I havde glemt det eller 

fordrejet det. Det, som menneskene har skjult for jer, har jeg bragt frem i lyset, og det, som var gemt i 

mit hemmelige skatkammer, har jeg åbenbaret for jer. Denne tidsalder er den åndelige friheds tidsalder. 

Mennesker er oplyst af deres ånd og vil vide, hvordan de skal vælge den sikre vej. (188, 33-35) 

Forveksl ikke denne kommunikation med den kommunikation, som menneskene frembringer af egen 

fri vilje ─ nogle drives af videnskab, andre af nysgerrighed, andre igen af overtroiske forestillinger. (188, 

45) 

Jeg, Faderen, har ikke afvist nogen fra mit skød af kærlighed og tilgivelse, ikke engang dem, der har 

ladet sig forføre af fristelser og er faldet ned i afgrunden. Jeg har ikke fordømt nogen. Hverken på jorden 

eller i den "åndelige dal" findes der forsvarsløse væsener. Hvem af jer kan blive udstødt fra mit skød, 

fordi han er en synder og uværdig til at modtage min barmhjertighed? Jeg bor i hjertet på den 

forhærdede synder, som ikke kunne modtage lyset fra Min Guddommelige Ånd, fordi han ikke lyttede til 

det kald, der kommer fra hans samvittigheds stemme. Tror du, at jeg har fjernet mig fra ham på grund af 

hans kæde af ugerninger? Nej, for pokker. Jeg er alle skabningers Fader uden at afvise nogen af mine 

børn. Jeg er Kærlighed, og som en kærlig Fader forsømmer jeg ingen, mit folk. 

Det er jeres opgave at bede for den vildfarne, at bede om, at lyset fra min Ånd må oplyse hans sjæl, så 

han kan vågne, bryde fristelsens bånd og fjerne det mørke, der har forblændet ham. (206, 36-37) 
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Spiritualismens gode spiritistiske frølæggere vil aldrig skille sig ud ved noget ydre eller materielt. De 

vil ikke have nogen forklædning, ingen mærker eller nogen særlig måde at tale på. Alt ved deres måde at 

handle på vil være enkelt og enkelt. Men hvis de skal udmærke sig ved noget, vil det være ved deres 

aktive velgørenhed og deres spiritualisering. 

Spiritualismens sande prædikanter vil ikke udmærke sig ved veltalenhed, men ved deres ords visdom 

og enkelhed, men frem for alt ved sandheden i deres gerninger og retfærdigheden i deres liv. 

Husk, at jeg på jorden ikke havde brug for en ydre smuk måde at tale på for at fange skarenes hjerter, 

men at jeg vidste, hvordan jeg kunne nå dem gennem kærlighed, sandfærdighed, helbredende kraft og 

visdom. Dette er det eksempel, som I bør tage til hjertet og følge i overensstemmelse med Min vilje. 

Jeg ønsker heller ikke, at I begrænser jeres religiøse praksis til materielle steder, for så vil I fængsle 

jeres sjæl og ikke lade den brede sine vinger ud for at erobre evigheden. 

Det alter, som jeg overlader jer til at fejre den tilbedelse, som jeg forventer, er et liv uden nogen 

begrænsning, uden for alle trosretninger, alle kirker og sekter, fordi det er baseret på det åndelige, det 

evige, det guddommelige. (194, 24-28) 

Jeg har tilladt religioner at eksistere på jorden, som er veje for sjælen, der fører til Gud. Enhver 

religion, der lærer om godhed og kærlighed og priser barmhjertighed, er god, fordi den indeholder lys og 

sandhed. Når folk visner i dem og forvandler det, der oprindeligt var godt, til dårligt, går vejen tabt under 

materialisme og synd. 

Derfor viser jeg jer i denne tid på ny Min sandhed, som er vejen, livets essens og loven, så I kan søge 

denne lov, som er fyrtårnet og ledestjernen, hinsides former og ritualer, hinsides alt det menneskelige. 

Den, der søger mig på denne måde, vil være en spiritist. (197, 10-11) 

Religionernes forening vil ske, når menneskets ånd hæver sig over materialisme, traditioner, 

fordomme og fanatisme. Så vil folk åndeligt have forenet sig i en enkelt tilbedelse, nemlig godhedens 

tilbedelse af kærlighed til Gud og til næsten. Når dette sker, vil menneskeheden gå ind i en periode af 

perfektion. Derfor kræver jeg af jer, at I viser mit arbejde gennem god og retfærdig opførsel. 

Du skal ikke være ked af, at du ikke vil leve for at se realiseringen af alt dette. Men I vil under alle 

omstændigheder have den tilfredsstillelse at have bidraget med jeres sæd til etableringen af fredens rige 

─ en sæd, der vil bære frugt i kommende generationers hjerter. (187, 43) 

Jeg har fortalt jer, at den tid vil komme, hvor lyset vil dukke op alle steder, i alle lande og på alle 

kontinenter. Dette lys vil skinne i overensstemmelse med menneskets åndelige uddannelse. Men 

gennem det samme vil der blive dannet en ny og mere præcis opfattelse af skabelsen, et nyt begreb om 

åndelighed. På denne måde vil en ny fase af åndelig udvikling begynde. (200, 41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

Instruktion 175 
1 Lyset fra min Ånd er kommet for at afsløre for jer alle de gaver, der hviler i jeres væsen ─ alt det, I 

har båret i jer fra jeres oprindelse uden at vide det. Jeg har ladet jer vide, at det nu er på tide, at I virkelig 

kender jer selv, at I opdager jer selv og at I ved, hvad jeres arv er, så I kan blive åndeligt store. 

2 Fra tid til anden har jeg givet jer åbenbaringer: Først var det loven, senere min undervisning og til 

sidst den fulde viden om jeres åndelige mission. 

3 Du siger, at jeg har været sammen med mænd tre gange, men det er sandt, at jeg altid har været 

sammen med dig. Jeg er den Fader, som i første omgang åbenbarede sin lov om retfærdighed for 

menneskene, som i anden omgang gjorde sit "ord" til menneske i Jesus, sin søn, og som nu giver sig selv 

åndeligt til kende for verden. Således har jeg givet jer en guddommelig lignelse gennem tiderne, hvis 

betydning taler til jer om jeres åndelige udvikling og lader jer vide, at han, der til alle tider har talt til jer, 

har været én Gud, én Ånd og én Fader. 

4 Du spørger Mig, hvad Jeg ønsker at opnå, når Jeg åbenbarer Mig selv åndeligt for 

menneskeheden i denne tid? Til dette svarer jeg dig: Det, jeg søger, er jeres opvågnen til Lyset, jeres 

åndeliggørelse og jeres forening, da I altid har været splittede. For mens nogle har søgt efter åndens 

skatte, har andre hengivet sig til kærligheden til verdens rigdomme ─ spiritualisme og materialisme i evig 

kamp; spiritualister og materialister, der aldrig har kunnet forstå hinanden. 

5 Husk: Da Israel ventede Messias og fik ham for øjnene, delte de sig i troende og fornægtere af 

min sandhed. Forklaringen er enkel: de troende var dem, der ventede på mig med ånden, og de 

fornægtere var dem, der ventede på mig med "kødets" sanser. 

6 Disse to kræfter må konfrontere hinanden igen, indtil sandheden kommer ud af denne kamp. 

Kampen vil blive hård, for jo mere tiden går, jo mere elsker menneskene det jordiske, fordi deres 

videnskab og deres opdagelser giver dem følelsen af at leve i deres eget rige, i en verden, de selv har 

skabt. 

7 Nutidens mennesker har udvidet deres indflydelsessfærer, de dominerer og gennemtrænger hele 

jorden. Der er ikke flere ukendte kontinenter, lande eller have. De har skabt stier på jorden, på havet og i 

luften. Men de er ikke tilfredse med det, de har som arv på deres planet, men udforsker og gennemsøger 

himmelhvælvingen og længes efter endnu større domæner. 

8 Jeg velsigner mine børns ønske om viden, og deres ambitioner om at blive kloge, store og stærke 

finder min uforbeholdne godkendelse. Men hvad min retfærdighed ikke godkender, er den 

forfængelighed, som deres ambitiøse mål ofte er baseret på, eller det egoistiske formål, som de 

lejlighedsvis forfølger. 

9 Jeg forhindrer ikke folk i at øge deres viden, og jeg skjuler heller ikke videnskabens lys for dem. 

Da jeg lagde menneskefrøet i jorden og sagde, at det skulle vokse og formere sig, sagde jeg også, at 

det skulle underlægge sig jorden, det vil sige, at blandt alle de skabninger, der skulle omgive det, skulle 

mennesket være det bevidste væsen, der kendte de menneskelige love og den guddommelige 

retfærdighed og dyrkede dyder, og omkring hvem alle væsener og elementerne skulle kredse harmonisk. 

10 Hvor langt fra harmoni har mennesket ikke levet, siden det begyndte sin færden på jorden! Hans 

uophørlige fald, det uudtømmelige bæger af lidelser, som han har udholdt, og hans mangel på fred 

vidner om dette. 

11 Jeg giver jer nu den nye lektion, som er for alle mennesker. Ikke alle har bedt i forventning om 

Mit komme; men smerten har holdt dem vågne og forberedt til at modtage Mig. 

Menneskeheden har allerede fået den erfaring, som Israels folk har efterladt den siden den anden 

æra, så ingen må have til hensigt at mistro den guddommelige retfærdighed. Ved du ikke, at profetiens, 

den guddommelige videnskabs og den åndelige krafts gaver blev givet til de "åndeligt fattige", som 

længtes efter Herrens komme for at modtage håbets og kundskabens lys fra ham? 

Hvis I spørger mig om, hvor disse sjæle befinder sig, vil jeg fortælle jer, at de nu bor i hjem, hvor alle 

de store ting, der findes på denne planet, for deres øjne fremstår som almindeligt jordstøv. Men hvis I 
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spørger Mig, hvad der skete med dem, der ikke tog imod noget fra Mit rige, fordi Mit ord og Mine løfter 

virkede fattige for dem, vil Jeg fortælle jer, at de er blandt dem, der inkarnerer og reinkarnerer, indtil 

deres sjæl er fuldt udviklet. For de krævede guld og magt, og de fik med rette verden med dens 

tvivlsomme rigdomme og falske magt for deres åndelige erstatning. De blev ramt af den guddommelige 

retfærdighed, men blev aldrig kastet ud af frelsens vej, som fører til sandhedens rige. 

Derfor vil jeg i dag, mens jeg sender jer min Ånds lys i overflod, utrætteligt søge dem for at få dem til 

at forstå, at det nu er nok af den prøvetid, der er tildelt dem, og for at få dem til at forstå, at nu er den 

tredje tid, den tid, hvor tidsalderen slutter, som jeg talte om, da det kom til dom over det jødiske folk. 

12 I har alle en "aftale" med mig og skal alle samles for at høre mig; for I skal alle høre mig. 

13 Alt vil blive lagt på min retfærdigheds vægt, hvorpå alle værker, som ikke er blevet dømt, vil blive 

vejet. Min tilstedeværelse og min magt vil blive følt som aldrig før. For efter kaoset vil alting vende 

tilbage til den rette vej. 

14 Bed og vågen uophørligt, så I ikke bliver overraskede, o folk. Men sandelig siger jeg jer, at hvis I 

våger og beder for verden, vil der være en usynlig kappe til at beskytte jer, fordi I har elsket jeres 

medmennesker og følt deres smerte som jeres egen. 

15 Jeg siger jer igen, at jeg vil gøre mit nærvær, min magt og min retfærdighed mærkbar. Hvis jeg 

har tilladt mennesket i sin ondskab at vanhellige alt det hellige i sit liv, vil jeg sætte en grænse for hans 

fordærv. Hvis jeg har ladet ham vandre på sin frie viljes vej, vil jeg bevise ham, at alt, hvad der vedrører 

ham, har et "indtil videre og ikke længere". Hvis jeg har ladet ham udleve sin stræben efter magt og 

storhed i verden, vil jeg stoppe ham i hans spor og få ham til at overveje sit arbejde gennem sin 

samvittighed, så han kan besvare mine spørgsmål. 

16 Jeg har tilladt smerte, ødelæggelse og død at gøre sig gældende i jeres liv, så at disse frugter, der 

er så bitre, kan få jer til at forstå, hvilke træer I har dyrket. Men jeg vil også få smerten til at forsvinde og 

lade sjælen komme til hvile og fordybelse; for fra den skal der opstå en kærlighedshymne til dens Skaber. 

Det er blevet sagt og også skrevet ned, at den dag vil komme, når menneskene har iklædt deres ånder 

ophøjelsens hvide kappe, når de elsker hinanden. 

17 Alle vil blive frelst, alle vil blive tilgivet, alle vil blive trøstet. Hvor er da døden, hvor er den evige 

fordømmelse, hvor er helvede uden ende? 

18 Jeg skabte hverken død eller helvede; for da min ånd fik tanken om at skabe, følte jeg kun 

kærlighed, og fra mit skød kom kun liv. Hvis døden og helvede fandtes, skulle det være menneskelige 

værker, for de ville være elendige, og du ved allerede, at intet menneske er evigt. 

19 Sandelig, siger jeg jer, i de øjeblikke, hvor Mit ord bliver hørt gennem stemmebæreren, skælver 

ikke kun dette folks ånd, men også alle de væsener, der har lige så meget brug for det guddommelige lys 

i den "åndelige dal". 

20 Lyden af det menneskelige ord når ikke frem til dem, men betydningen og inspirationen i mine 

budskaber gør det, fordi min stemme er universel, og dens ekko når alle verdener og hjem, hvor et Guds 

barn bor. 

21 Jeg sender en stråle af mit lys til alle verdener. Til jer har jeg sendt dette lys i form af 

menneskelige ord, til andre hjem når det ud gennem inspiration. 

22 I lyset af denne guddommelige stråle vil alle sjæle nu forenes og gøre den til en himmelstige, som 

vil føre dem til det åndelige rige, der er lovet til jer alle, som er en åndelig partikel af min 

Guddommelighed. 

23 Forestil dig jublen hos alle de væsener, der havde materielle relationer med dig på jorden, og som 

nu lever uden for din verden, når de erfarer, at den stemme, de hører, også høres på jorden. De har ikke 

vendt sig bort fra jer, de glemmer jer ikke, og de undlader heller ikke at bede om dem, der er blevet et 

par øjeblikke længere i jorddalen. Deres kærtegn og velsignelser er altid med dig. 
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24 Der bor dem, der var dine forældre, børn, søskende, ægtefæller, venner eller velgørere, som nu 

blot er dine brødre og søstre som åndelige væsener. Men deres kærlighed til dig er den samme eller 

endnu større, og det samme gælder deres evne til at hjælpe og beskytte dig. 

25 Bed for dem, folk, hold ikke op med at elske og mindes dem, for jeres erindring og jeres bønner er 

en sød trøst i deres kamp. Forestil dig aldrig, at de er fortvivlede eller lever i mørke, for det ville være, 

som om du føler dig bemyndiget til at dømme dem. Hvis menneskene her på jorden generelt er for 

ufuldkomne og uretfærdige til at dømme deres naboers anliggender korrekt ─ hvordan skulle de så 

kunne dømme et åndeligt væsen? 

26 Jeg siger jer igen, at det kun er op til jer at hjælpe dem i verden gennem jeres bønner og gode 

gerninger. 

27 Føl ikke behov for, at de manifesterer sig i jeres liv på nogen materiel måde, hvad enten det er 

ved hjælp af en hjerne eller på anden måde, for I ville dermed fornægte den åndelighed, jeg har lært jer. 

Der er heller ikke en bestemt dag på året, hvor den skal påberåbes. Tænk på, at de åndelige lever langt 

fra den jordiske tid, og at ethvert øjeblik derfor kan være egnet til at nærme sig dem gennem åndelig 

bøn. 

28 Hvor mange af de væsener, som I ofte har troet, at de lider nød, er netop dem, der har kæmpet 

for at bringe jer tættere på denne vej til Lyset, som de ikke selv kunne finde, da de var på jorden. Derfor 

skal I ikke græde over dem og slet ikke sørge over, at de er gået bort til den "åndelige dal". De "døde" 

ikke, de gik kun et par øjeblikke forud for det tidspunkt, hvor du skal rejse. Det er sådan, jeg har bestemt 

det, for at de skulle bane vejen for jer. 

29 Folk, skal jeg virkelig fortælle jer, at I ikke har noget at gøre på kirkegårdene, og at de tårer, I 

udgyder over gravene, er tårer af uvidenhed, af materialisering og af stædighed? 

30 Sjælene af dem, som I græder over, er levende, men I insisterer på at tro, at de er døde i det 

legeme, som forsvandt under jorden. I betragter dem som fortabte, mens de venter på jer fuld af 

kærlighed for at vidne for jer om sandheden og livet. Du tror, at de er fjerne eller ufølsomme og døve 

over for dine kampe og trængsler, og du ved ikke, hvor mange sten de fjerner fra din vej, og hvor mange 

farer de redder dig fra. 

31 Uvidenhed får jer til at være uvenlige og endog grusomme mod jer selv og andre, selv om jeg må 

sige jer det: Hvem kan stadig være uvidende efter at have hørt nogen af Mine undervisningsforedrag? 

32 Mit ord er den lysstråle, der skal omfavne jer alle, så I kan forblive forenet i Min kærligheds ild. 

Hvis I, efter at have hørt det, tror på det og gennemfører det i praksis, vil I fra det øjeblik være forenet 

med alle dem, der elsker mig, tror på mig og forherliger mig. 

33 Jeg har fortalt jer i Min lære, at det jordiske liv er sjælens lidelsesvej, og at afslutningen på dens 

eksistens på jorden er dens Golgatha, så I kan bestræbe jer på at følge Mig ved at tage Mine 

eksemplariske gerninger som forbillede. 

34 Salige er de sjæle, der med tro og dyd når toppen; for i det øjeblik de lægger kroppen fra sig, vil 

de opleve Faderens kærtegn som belønning for deres styrke og kærlighed. Det er dem, der går ind i 

evigheden uden at snuble. 

35 Mit ord på dette tidspunkt vil hjælpe folk til at forstå betydningen af min lov og min lære. Den 

anerkendelse, som menneskeheden kan give dem, vil ikke give dem lyksalighed, hjertets salighed og 

sjælens fred. For sjælen kan kun finde fuldkommen lykke i det hjemland, som den tilhører. 

Hvor mange muligheder har du ikke for at være god og nyttig for din næste! Hvert hjem er en egnet 

mark til at så min sæd. Hver by og hvert folk er som en jord, der tørster efter barmhjertighed og 

kærlighed, og jeg vil gøre jer til sæddyrkere, så I kan vande verden med kærlighed og trøst og så den med 

fred. 

36 Gerninger, ord og bønner er de midler, du kan og bør bruge til at opfylde missionen om at tjene 

og elske dine medmennesker. 
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37 Jeg har lært jer den perfekte bøn, som er åndens sande sprog, der bringer mennesket i direkte 

kontakt med Mig. 

38 Jeg har givet jer ordets gave, som er udtryk for det lys, der findes i ånden, og den kærlighed, der 

forener hjertet. 

39 Folk, der lytter til mig: Sig ikke, at jeg kræver for meget af jer, for jeg ved bedre end I selv, hvad I 

er i stand til. I dag føler du dig svag, klodset, uduelig og uværdig, fordi du undersøger dit indre og 

opdager mange svagheder, mange mangler, som ikke får dig til at føle den fremmede smerte. Men jeg vil 

først helbrede jer, få jer til at føle min fred, så I kan styrke jeres hjerter og bane jeres vej. Så vil du ikke 

længere føle frygt, du vil ikke længere være i tvivl, og du vil heller ikke føle dig uduelig. 

40 Det er derfor, jeg har givet jer tid til at høre mig og gradvist styrke jer selv ved mit ord, uden at 

sende jer ud i de store lande for at udføre jeres mission. Men når jeres ånd er mættet med min essens, 

vil den ikke vente på beviser eller tegn for at tage af sted, for den vil modtage inspiration til, hvad den 

skal gøre. 

41 Bed, folk, og når I beder, vil jeg sende min fred over alle jordens folk, jeg vil velsigne jeres hjem og 

oplyse jeres veje. 

42 Jeg vil give dig beviser på, at alt det, jeg har lovet dig, er sandt. Hvilket bevis vil det være? At I vil 

se noget gå i opfyldelse i jeres liv, som I længe har håbet på, noget, som for nogle er umuligt at opnå. For 

nogle vil det, jeg har givet dem, snart ske, for andre vil jeg lade dem vente. Men sandelig, siger jeg jer, 

der vil ikke være nogen, som ikke modtager mit bevis på kærlighed. Når denne nåde så når hver enkelt af 

jer, vil I huske mit ord, og jeres tro vil vokse. 

43 Fortvivl ikke, udgyd ikke tårer, men forstå at vente på den time, mens I lever og beder og våger i 

overensstemmelse med min lære. 

44 Kan du se, hvordan du i de øjeblikke, hvor du løfter din sjæl, glemmer dine lidelser og fyldes med 

min fred? Sørg for, at du altid er sammen med Mig, følg Min undervisning, og du vil se Min fred og Mit lys 

sejre over dine skæbneslag og prøvelser. 

45 Forstå, at jeres lidelser ikke er nyttesløse, at I har til opgave at kontrollere jer selv åndeligt og 

fysisk, så I kan tilhøre mine sædskifter. 

46 De, som bringer trøst til mennesker, som løfter dem, der er faldet, som giver styrke til de svage, 

må være blevet oplyst af erfaringens lys og være blevet stærke i kamp og prøvelser. De må ikke lade sig 

skræmme af noget billede af smerte, de må ikke skælve for en nabos ulykke, de må ikke vige tilbage for 

nogen smerte, når deres medmenneskers hænder rækker ud efter dem i et ønske om barmhjertighed. 

47 Der vil I blandt dem, der har forhærdet sig i laster og smerte, se mange stige op til lyset i ønsket 

om fornyelse og åndeliggørelse. Men for at denne inspiration kan nå frem til dem, skal du placere et 

sandt bevis på broderskab i deres hjerter, en handling, som er den lysstråle, der oplyser disse 

menneskers mørke. 

48 Forstå derfor, at den smerte, der har ledsaget dig i mange former, har været den mejsel, der har 

formet din sjæl indvendigt til at udføre en delikat mission. 

49 Den instruktion, jeg har givet jer i denne tredje æra, er et nyt testamente, der skal forenes med 

tidligere tiders ─ for disse tre udgør én åbenbaring. 

50 Mit lys vil oplyse sindet hos dem, der er bestemt til at forene al min lære i en enkelt bog. 

51 Mine åndelige tjenere vil lede mine udvalgtes hånd, så der ikke er nogen fejl i denne bog. 

52 De stridigheder, der har eksisteret i dette trossamfund, deres diskussioner og deres uenigheder 

vil forsvinde, når I fordyber jer i studiet af denne bog og kommer til at forstå sandheden i mit arbejde. 

53 I dag er I endnu ikke klar over de konsekvenser, som jeres uenighed vil få for jer. Men sandelig, 

jeg siger jer, i morgen vil I græde over det. Hvor mange gange har jeg ikke bedt jer om at forene jeres 

tanker, handlinger og sjæle, men lige så ofte har I ikke lyttet til mit guddommelige råd! 

54 Jeg har inspireret jer til at danne ét folk og har givet jer navnet "det nye Israel". Jeg har givet jer 

forskellige opgaver og opgaver, så I kan få alt det nødvendige med på jeres rejse gennem livet og i jeres 
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kampe, som det skete for Israel i den første æra, da de vandrede gennem ørkenen i deres søgen efter det 

forjættede land. Men I har endnu ikke forsøgt at forstå mine ordrer, og I har heller ikke ønsket at tage 

hensyn til det eksempel på enhed, som dette folk har efterladt i skrift ─ et uudsletteligt eksempel; for det 

var deres harmoni og samhørighed, der fik dem til at overvinde de modgang, de mødte undervejs. 

55 Der venter dig et nyt "forjættet land", men du er stadig langt fra det. I vandrer stadig gennem den 

store ørken, men I har forladt "Faraos" trældom og har allerede modtaget loven. Alligevel har I ikke helt 

opgivet afgudsdyrkelsen, og uden at være klar over det tilbeder I Guldkalven. 

56 I må først stå over for prøvelser, modstand og forfølgelser, så I kan vågne op fra jeres dvale. Først 

da vil I være rustet til at udføre mine ordrer og vil være ivrige efter at våge over det arbejde, jeg har 

åbenbaret for jer, ligesom israelitterne skabte Tabernaklet og Pagtens Ark for at bevare Loven, for 

prøvelserne havde vækket dem til lyset. 

57 Nu skal din sjæl være dit Telt, og Ånden din Pagtens Ark. Der skal min lov oplyse Herrens folks vej. 

58 I denne tid er der ikke dukket nogen op, der som Moses går foran dette folk og styrker deres tro 

ved hjælp af mirakler. Men med lidt forberedelse vil du være i stand til at føle Elias' åndelige 

tilstedeværelse, som guider dig, opmuntrer dig og inspirerer dig på denne vandring. 

59 De skarer, der lytter til mig, fælder nu tårer. Jeg alene kender årsagen til deres klagesang, jeg 

alene kender alle de forhindringer og vanskeligheder, de har mødt på deres vej, og som stopper dem. 

60 Stå fast, skarer, vær trofaste mod Mig, og I vil se forhindringerne falde. Bed og arbejd med stadig 

større sandfærdighed, oprigtighed og fuldkommenhed, så du i udførelsen af din mission kan finde den 

trøst og styrke, der er nødvendig for at udholde livets omskiftelser. Hvis du lever på denne måde, vil du, 

når du mindst venter det, se vejen klar, og snublestenene vil være væk. 

61 I er mine marker, hvor hveden og ukrudtet vokser side om side i øjeblikket. Snitterens time er 

endnu ikke kommet, men når den kommer, skal hver enkelt af jer dømmes for sine gerninger. Så vil jeg 

efterlade jer de gode disciple på jorden og tage dem fra denne verden, som ikke har båret frugterne af 

enhed og åndeliggørelse. 

62 Se og vær opmærksom på mit ord. Vær ikke selvretfærdige, fordi I har modtaget mine meget 

store opgaver og missioner, og tro ikke, at min dom aldrig kan nå jer. 

Husk på David og Salomon, der, selv om de var store i deres folks øjne, faldt i søvn i deres storhed, 

overtrådte loven og så min guddommelige retfærdighed, som var ubønhørlig og vis, komme over dem, da 

de troede, at fordi de var så elskede af Faderen, ville de aldrig blive ramt af ham. 

63 Tænk, o folk, på de nye generationer, tænk på jeres børn, som patriarkerne gjorde det, da de 

forberedte deres nationer til at modtage Messias' komme. 

64 Bed for efterkommerne, forbered vejen for dem med omsorg og kærlighed. Forstå, at de har 

endnu højere missioner at opfylde end din egen, og at det vil være godt, hvis de finder et spor af 

spiritualisering at følge. 

65 Hvad vil dette spor bestå i? I dit liv, i dine værker. 

66 Enhver sjæl har en stor gæld til sin Fader. Min kærlighed til jer og Min retfærdighed har givet jer 

en ny mulighed på jorden for at retfærdiggøre jer selv over for Mig, for at gøre åndelig bod og for at 

rense jer selv, så I kan gå videre til det næste hjem. 

67 O velsignede Tredje Tid, du er den, der bringer alt det, som verden har brug for for at redde sig 

selv fra sin trældom. Salige er de, der bruger dit lys, for de skal finde frelse. 

68 Gennem hele jeres åndelige livsrejse har jeg guidet jer, testet jer og forberedt jer på denne tids 

åbenbaring. Det er ikke folket, der skal føde den nye nation Israel: Det er mig, der former den, renser 

den, rejser den op og sender den ud i verden for at opfylde sin mission. 

Efterhånden som dette folk vokser og forbereder sig, vil jeg bane vejene, åbne dørene og fjerne 

hindringerne, så de kan komme fremad. Det samme gjorde jeg med Israel, da jeg reddede dem fra 

Egypten og førte dem over havet og gennem ørkenen. 
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69 Dette folk her har til opgave at vække menneskeheden åndeligt. Men når det har opfyldt dette, 

og folk bliver bevidste om den tid, de lever i, vil du få et ønske om lys frem i deres hjerter og et ideal om 

den 

Vi vil se en opadgående udvikling, der vil ryste menneskelivet i dets grundvold og forandre verden. 

70 Samvittigheden vil blive hørt og adlydt, Åndens kald vil blive forstået, åndelige behov vil blive 

taget i betragtning og respekteret, og overalt vil det brændende ønske om at kende Gud, at føle ham, at 

komme tættere på ham og at udbrede hans sandhed stråle frem. 

71 Disse profetier vil gå i opfyldelse blandt mennesker, når åndelig sult og tørst har bragt dem til 

grænsen af deres modstandskraft, når de med ydmyget stolthed bekender deres skyld over for deres 

Herre, når de stiger ned fra deres troner, deres dommerstole og ærespladser, hvorfra de har forsøgt at 

ignorere Mig, hvorfra de har dømt og fornægtet Mig, og når de angrer deres fejl og vender deres øjne 

mod Mig og taler til Mig som børn ─ til en Fader, der har ventet på dem i århundreder. 

72 Hvor er mennesket dog ikke sunket så dybt i sin materialisme, at det til sidst har fornægtet ham, 

der skabte alting! Hvordan kunne det menneskelige sind blive så mørkt? Hvordan kunne jeres videnskab 

fornægte Mig og vanhellige livet og naturen, som den har gjort? 

73 I hvert eneste værk, som jeres videnskab opdager, er jeg til stede; i hvert eneste værk åbenbares 

min lov, og min stemme høres. Hvordan kan det være, at disse mennesker ikke føler, ikke ser og ikke 

hører? Er det et tegn på fremskridt og civilisation at benægte min eksistens, min kærlighed og min 

retfærdighed? Så er du ikke mere avanceret end de primitive mennesker, der forstod at opdage i alle 

naturens kræfter og mirakler et guddommeligt, overordnet, klogt, retfærdigt og magtfuldt væsen, som 

de tilskrev alt det gode i alt, hvad der eksisterer, og derfor tilbad det. 

74 Ved hjælp af en voksende intelligens forsøgte de at forstå det, som deres fysiske sanser 

opfattede. Hvilken perfekt tilbedelse kunne de tilbyde mig? Hvilken forståelse kunne de have af 

sandheden? Alligevel blev deres undren, deres trofasthed og deres tilbedelse accepteret af Mig som de 

første frugter af en stor mark, som Min Ånd måtte dyrke gennem tiderne. 

75 Fra dengang til nu ─ hvor mange lærdomme har jeg ikke givet menneskeheden, og hvor mange 

åbenbaringer har jeg ikke givet den! Og alligevel ─ selv om denne menneskehed allerede burde have nået 

toppen af forståelsen, og dens religionsudøvelse burde være perfekt, har dens selviske, stolte og 

umenneskelige videnskab opblæst sig selv for at fornægte mig, og de eksisterende religiøse kulter lever i 

rutinemæssig og traditionel slummer. 

76 Jeg har givet jer den frie vilje som gave, og I har respekteret denne velsignede frihed, som jeg har 

givet mine børn. Men jeg har også placeret samvittighedens guddommelige lys i dit væsen, så du kan 

lede dine evner i de rigtige baner, når du bliver ledet af det. Men jeg siger jer, at i kampen mellem sjælen 

og materien har sjælen lidt et nederlag, et smertefuldt fald, som har fjernet den mere og mere fra 

sandhedens kilde. 

77 Men hendes nederlag er ikke definitivt, det er kun midlertidigt, for hun vil rejse sig fra afgrundens 

dybder, når hun ikke længere kan bære sin sult, sin tørst, sin nøgenhed og sit mørke. For smerte vil være 

hendes frelse, og når hun lytter til sin samvittigheds stemme, vil hun rejse sig stærk og strålende, 

brændende og inspireret, og hun vil igen bruge sine gaver, men ikke længere med den frihed til at bruge 

dem på godt og ondt, men ved kun at bruge dem til at opfylde de guddommelige love, hvilket er den 

bedste tilbedelse, du kan tilbyde din Fader, som elsker dig så højt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 176 
1 Vær stærk mod verdens og kødets fristelser. Når en prøvelse volder dig smerte, så husk mine 

lektioner fra den anden æra og følg mit eksempel. 

2 I spørger mig, hvordan det var muligt for Jesus at blive berørt af verdens fristelser? Hertil vil jeg 

svare jer, at det ikke var ubetydelige fristelser, der plagede jeres Mesters hjerte. 

3 Den krop, han havde i verden, var menneskelig og følende, han var det redskab, som min Ånd 

brugte til at bringe min lære ud til menneskeheden. Han kendte den prøvelse, der ventede ham, fordi 

min Ånd åbenbarede den for ham, og den materielle side af hans væsen led den smerte, der ventede 

ham. 

4 Jeg ønskede, at denne krop skulle give jer disse tegn på menneskelighed, så I ville blive overbevist 

om, at min smerte var ægte, og at mit offer som menneske var sandt. 

5 Hvis det ikke havde været sådan, ville mit offer ikke have haft nogen værdi i menneskers øjne. 

Det er derfor, at Jesus tre gange kaldte på min Ånds kraft, som gav ham mod til at sejre i den hårde 

prøvelse: Første gang var i ørkenen, anden gang i olivenhaven, tredje gang på korset. 

6 Det var nødvendigt, at jeg blev et menneske og gav dig Min 

legeme og mit blod, så at den smerte, som menneskene ville påføre det, ville virke i dette legeme. Hvis 

jeg var kommet i ånd, hvilket offer ville jeg så have bragt for jer? Hvad ville jeg have givet afkald på, og 

hvilken smerte ville du have fået mig til at føle? 

7 Den guddommelige ånd er udødelig, den kender ingen fysisk smerte. Men kødet er følsomt over 

for smerte, det er begrænset i sine evner, det er dødeligt af natur. Derfor valgte jeg dette middel for at 

åbenbare mig selv for verden og for at tilbyde den mit virkelige offer for at vise jer vejen til jeres frelse. 

8 Husk denne lidelse, så længe I er syndere, og husk dette Blod, så I kan rense jer i anger for jeres 

overtrædelser og forsøge at følge mig i det eksempel på grænseløs kærlighed, som jeg gav jer. 

9 Så længe du er menneske, så husk mig på korset ─ tilgiv mine bødler, velsign dem og helbrede 

dem, så at du på din vanskelige rejse gennem livet også kan velsigne dem, der har gjort dig ondt, og gøre 

alt muligt godt mod dem, der har gjort dig ondt. Den, der handler på denne måde, er min discipel, og jeg 

siger ham i sandhed, at hans smerte altid vil være kort, fordi jeg vil få ham til at føle min styrke i de 

øjeblikke, hvor han er på prøve. 

10 Meget få er dem, der stræber efter at undervise deres brødre og søstre gennem Mesterens 

eksempler. I dette samfund, som i de fleste religiøse samfund, gives undervisning gennem ord, som ikke 

har nogen magt, fordi de mangler bekræftelse gennem gerninger og eksempler på kærlighed. 

11 Nu har du mulighed for at høre fortolkningen af Min Lære, som gradvist vil slibe dit hjerte, indtil 

det er parat til at udføre den mission, som jeg har betroet din ånd. 

12 Vær ikke bange for at følge mine skridt, for jeg vil ikke bede nogen om at gøre det samme i mit 

offer. Jeg må også fortælle jer, at kun dette legeme tømte det bæger, som Min Ånd gav det ─ et andet 

menneske ville ikke have drukket det. For mit legeme modtog liv og styrkede sig selv i den dyd og renhed 

fra hende, som tilbød sit skød for at modtage det: Mary. 

13 Mediter, folkens, og udnyt den velsignede stilhed, som I træder ind i, når I hører min 

undervisning. Sandelig, siger jeg jer, i disse øjeblikke af fordybelse og åndelighed vil mit frø spire i jeres 

hjerter. 

14 I opnår enhed og fred i jeres hjerter på denne dag for at vise jer foran Mig som ét væsen, der er 

bevidst om den begivenhed, som det er vidne til, når det hører Mit ord gennem en stemmebærer. Og jeg 

modtager din ånd. Alt, hvad I giver mig rent og enkelt i jeres bøn og i jeres tilbedelse, accepterer jeg som 

børnenes retfærdige hyldest til deres himmelske Fader. 

15 Jeres mest presserende ønske er, at der skal være fred i denne verden, at det patriarkalske liv fra 

andre tider skal vende tilbage til menneskene; men jeg siger jer, at denne fred ikke vil vende tilbage, før I, 

mine nye disciple, har lagt grunden til en ny verden, som jeg træner jer til. 
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16 Hvis I ser en bror i hver eneste nabo, hvis I opgiver deres forskellige vurderinger og elsker Mig i 

dem, vil I se en ny tid begynde. Livet vil da være muntert for mennesket, og jeg vil blive anerkendt og 

elsket som Fader. 

17 Mit ord i denne tid er det samme som det, jeg gav jer i Jesus. Det er den samme krystalklare 

strøm, som forfriskede jeres sjæle, da I fulgte mig gennem Palæstinas landskaber. Dens essens er kendt 

for dig, du vil aldrig kunne forveksle dens "smag", fordi dens guddommelige segl er forblevet indpræget i 

din ånd. Og nu, hvor jeg er kommet ned for at give mig selv til kende gennem disse mænd og kvinder, og 

I hører ordet, der kommer fra deres læber, indser I, at det kun kan komme fra mig, og I spørger mig, 

hvorfor jeg ikke valgte en anden form for at bringe mit budskab til menneskeheden i denne tid. 

18 I fortæller mig, at der blandt jer ikke er nogen mænd med ulastelig dyd, som er i stand til at tjene 

mig. Der er ingen Moses, ingen profeter fra den første æra, ingen Peter og ingen Johannes. Men sandelig 

siger jeg jer, at jeg til alle tider har sendt dydige ånder, og blandt dem er disse, som har tjent mig i 

ydmyghed. Elsk og støt dem, for deres opgave er meget stor. Jeg har holdt deres sind og hjerter som en 

ren kilde, og ofte har smerte været det bedste middel til at rense dem. Deres liv ligner de samme som 

mine udsendinge fra andre tider. Jeg velsigner dem. Salige er de, der har fulgt mig på denne måde og har 

følt den fulde betydning af den tjeneste, jeg har givet dem. 

19 Jeg inviterer jer til at træde ind i mit rige, I elskede folk. Ligeledes kalder jeg alle jordens folkeslag 

uden at foretrække nogen; men jeg ved, at ikke alle vil høre mig. Menneskeheden har slukket sin lampe 

og vandrer i mørke. Men hvor der kun opfattes forvirring, vil en af Mine oplyste dukke op og sprede lys i 

sine omgivelser ─ en åndelig vagtpost, der holder øje med og venter på Mit tegn til at give et 

opvågningskald, der vækker og rører hans medmennesker. 

Lad disse udsendelsers kærlighed blive et frugtbart frø i jeres hjerter. Misvurder dem ikke, når de 

viser sig for jer i materiel fattigdom, men lyt til dem, for de arbejder i mit navn for at overføre en kraft til 

jer, som I endnu ikke kender. De vil lære jer den perfekte bøn, de vil befri jer fra materialismens bånd, 

som I er bundet til, for at give jer åndelig frihed og for at I kan stige op til Mig. 

20 I, som hører mig, venter ivrigt på, at alle mine ord bliver opfyldt. Hvis du ønsker at se 

menneskeheden blive forvandlet til mine disciple, så bed mig om at være blandt dem, som jeg sender til 

andre lande med vanskelige missioner. Men sandelig, siger jeg jer, I skal træne jer i forvejen, for den 

kamp, der venter jer, er stor. 

Men ikke alle de udsendinge, som jeg taler til jer om, er blandt jer, og ikke alle har hørt mit ord 

gennem talebærere. Mange, mange af dem vil tale intuitivt, fordi jeg har forberedt dem åndeligt. Jeg har 

fordelt dem klogt, så mit lys kan nå ud til alle jeres brødre og søstre. 

21 Hvordan kan I tro, at ─ mens jeg kom ned til jer ─ jeg kunne forsømme andre nationer, når I alle er 

mine børn? Tror du, at nogen er fjerntliggende eller uden for Mig, selv om Min Ånd er universel og 

omfatter alle skabte ting? Alt lever og lever af mig. Det er derfor, at min Universelle Stråle er kommet 

ned over hele kloden, og ånden har modtaget min indflydelse i denne verden og i andre verdener, for jeg 

er kommet for at redde alle mine børn. 

22 Jeg ønsker ikke, at I spilder denne tid, at I går gennem verden uden at efterlade et spor på jeres 

livsvej, men at I er sande plejere af det frø, som jeg betroede jer, og som I fortsat vil stræbe efter, når I 

forlader denne verden, indtil I bringer jeres frø til blomstring i jeres brødres og søstres sjæle. 

23 Jeg ønsker ikke at binde dig til mine ordrer; jeg inspirerer dig kun til at gøre det, for jeg vil ikke 

acceptere nogen anden opfyldelse end den, der er født af din bevidste og forberedte sjæl. Vær frie inden 

for rammerne af mine love, men væn jer til at adlyde dem. Opfyld de to love, der styrer mennesket, som 

er ét i essensen, for begge kommer fra mig. 

24 Bed for alle væsener, idet du længes efter harmoni og forståelse fra alle over for mig, og at din 

bøn må stige op som en sang, som en jublende hymne, der løfter sjælene op og viser dem den vej, ad 

hvilken de vil nå deres skæbne. 
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25 Min undervisning giver mennesket mulighed for at udvikle sig i alle dets aspekter: den 

sensibiliserer og forædler hjertet, vækker og uddyber sindet og fuldender og perfektionerer og ophøjer 

sjælen. 

26 Gør et grundigt studie af min lære, som vil sætte dig i stand til at forstå den rigtige måde at 

praktisere min lære på, så din udvikling bliver harmonisk, så du ikke blot udvikler intellektet uden at gøre 

en indsats for sjælens idealer, som du skal stimulere. 

27 Alle jeres væsens evner kan i mit ord finde den lysende vej, hvor de kan vokse og 

fuldkommengøre sig selv til uendelighed. 

28 Jeg har givet jer tid nok til at absorbere og forstå min lære. I mellemtiden er mange af jer, der 

kom som børn, nu unge mennesker, ligesom andre, der kom som unge, nu er voksne mennesker. Nogle 

er vokset undervejs og er nu blandt mine "arbejdere", og andre har udåndet deres sidste åndedrag og 

har nu deres plads blandt mine udvalgte. 

29 Jeg har givet dette folk tid nok til, at en fast og sand tro kan fødes i dem og til, at de i deres ånd 

kan opnå en dyb viden om mit værk. Mit ord forbereder dig på den tid, hvor du ikke længere vil høre 

denne stemme, og hvor du bliver nødt til at koncentrere dig om det inderste af dit hjerte for at føle mit 

nærvær og modtage min inspiration. 

30 Min lære er skrevet i din samvittighed; der er den ark, der bedst bevarer min lov, så ─ når tiden 

går, og de timer med åndelig forfriskning, du tilbragte med din Mester, er fjerne ─ essensen af mit ord 

vibrerer fuld af liv i din sjæl, gennemsyret af kærlighed og visdom. 

31 I alle mine lektioner vil du opdage, at jeg konstant fortæller dig, at du skal opnå åndelighed, fordi 

det er det, der skal kendetegne dig på jorden. Uden åndeliggørelse vil du ikke give dine medmennesker 

det vidnesbyrd, som du burde give dem. 

32 Frygt ikke for den dag, hvor jeg vil fuldføre mit ord blandt jer. Mit værk skal ikke gå til grunde, og 

din sjæl skal ikke fortvivle. Jeg holder i den åndelige dal nogle væsener klar, som vil blive inkarneret på 

jorden for at blive guider og profeter for fællesskaberne ─ lysvæsener, som vil lære jer at tage et skridt 

fremad på den vej, der er udstukket af Mit Ord. 

33 I dag vil jeg fortælle jer, at ligesom I her er afhængige af lysvæsener fra den åndelige verden til at 

hjælpe jer på jeres vej, er der også åndelige hjem, der er afhængige af, at nogle af jer kommer til dem 

med budskabet om min instruktion. 

I ved ikke, hvem af dem, der hører Mig i disse øjeblikke, der snart skal rejse af sted for at opfylde en 

åndelig mission. Dette er grunden til, at mange hjerter længe har haft brug for at rense sig selv, og 

hvorfor de for hver dag, der går, føler deres sjæl mere og mere oplyst af lyset fra min undervisning. 

34 Jeg ønsker, at I forener jer med de åndelige værter, så I gennem jeres kærlighed til alle jeres 

brødre og søstre kan arbejde for frelsen af alle væsener, der vandrer adskilt fra livets og sandhedens vej. 

35 Bevar dette ord i din sjæl, som kan tjene dig i dødsstunden, når du forlader denne tilværelse, som 

forberedelse til at befri dig åndeligt. 

36 Forstå hvor smuk en tid med åbenbaringer dette har været, elskede mennesker ─ en tid med lys, 

der løfter sjæle op! Salige er de, der forbereder sig, for I modtager mit lys i overflod. 

37 Men husk på, at det endnu ikke er begyndelsen af en æra, at ikke alt er blevet åbenbaret for jer, 

hvad denne tid bringer for menneskene, og at I ikke har forstået alt det, I har modtaget. 

38 Dage, år og århundreder vil gå, hvor menneskeheden vil opleve vidunderlige budskaber af lys og 

åndelige åbenbaringer, som dens ånd aldrig har kendt til. 

39 Disse tider er allerede ved at komme, og derfor må I forberede vejen for dem, der skal overtage 

jeres pladser. Du skal velsigne vejen med dine gode gerninger. Så vil I have påbegyndt opførelsen af det 

sande tempel, som andre vil fortsætte af egen drift, og senere vil andre komme for at fuldføre det. 

40 Jeg har set dig kæmpe med dit kød for at undertrykke dets oprørskhed. Du har været nødt til at 

kæmpe store kampe med dit hjerte for at tvinge ham til at adlyde og underkaste sig. Hans natur gør 

oprør mod samvittighedens diktater; men hvis du holder ud i bøn, hvis du er opmærksom, vil du gøre 

ham til den bedste medarbejder i åndelig opfyldelse. Denne kamp er en del af jeres forsoning i denne tid. 



U 176 

17 

41 Alle dine kvaliteter har været i dig fra det øjeblik, du blev skabt. Intelligens, følsomhed og fornuft 

har oplyst din sjæl, så du kan udkæmpe den sidste kamp. Når du så har sejret over det onde, og din sjæl 

er den pilot, der styrer kødet, vil du være i stand til at gå ud til dine medmennesker og give dem et 

strålende eksempel på, hvordan man opnår sjælsudvikling. Uden at prale af sjælens styrke og 

selvbeherskelse vil I vise jeres gerninger, og de vil afsløre lydighed og opmærksomhed over for min lov. 

42 Når I ikke længere hører Mit Ord gennem stemmebærerne, og jeres sjæl føler et ønske om at 

følge det, jeg lærte jer i denne tid, så lad hver af Mine disciple betragte den gruppe, han er tildelt, som 

sin egen familie og instruere og vejlede dem. 

Gør altid brug af barmhjertighed, korriger med kærlighed og visdom, gør en atmosfære af fred som 

den, I har skabt i dag, mærkbar, så vil min Ånd være håndgribeligt til stede for at inspirere og velsigne 

alle. 

43 Spørg ikke nogen, hvor han kommer fra, eller hvorfor han søger mig. Elias vil lede dem, og hans 

time vil være kommet. Allerede nu forbereder jeg dem, der skal komme, og byder dem velkommen, der 

tror på dette ord, som jeg har givet jer gennem den menneskelige evne til at forstå. 

44 Jeg lærer jer, at I kan være jordens "duft", at I kan forsøde menneskenes liv med den gode nyhed, 

at Mesteren er vendt tilbage til dem i denne sorgens tid og har efterladt sit ord som en arv, som alle kan 

nære sig af og leve for evigt. 

45 Jeg pålægger jer ikke at forvandle menneskeheden fuldstændigt. Bring mit ord til hjerterne med 

overbevisning, og det vil gøre underværker blandt jeres medmennesker. Hvor meget trøst vil de ikke få i 

deres besøgsdage, hvis de forstår at høre og fortolke min undervisning! Og I, hvor I vil længes efter de 

timer, I tilbragte sammen med mig, og hvor I absorberede den guddommelige essens og følte jer som 

små børn, der modtager al hans ømhed og kærlighed fra jeres Fader. 

46 Menneskeheden i dag er et frugtbart område at arbejde på. Markerne er meget store, og der er 

ikke mange arbejdere. Hvordan vil I præsentere denne generation for Mig som omvendt til Min Lære, 

hvis I ikke arbejder? I har kun en begrænset tid, og der er meget, der skal gøres. Timen er belejlig. 

Genopbyg de "templer", der er blevet revet ned i hjerterne! Hjælp med at genopbygge hjem, prædiker 

åndeliggørelse på din måde med tanker, ord og gerninger! 

47 Se til, at dyd vender tilbage til menneskene, og at børnene bliver et stærkt bånd mellem far og 

mor, og at ungdommen bliver et stærkt fundament for de nye generationer, at ægtemand og hustru 

bliver et billede af Gud og hans skabelse, og at alle, forenet med de skytsengle, der hjælper jer, danner 

perfekt harmoni med mig. 

48 Dine bønner når Mig, det lys, som jeg har kastet ud, oplyser dit væsen. Alle dine værker er til 

stede, og du kan bedømme dine fortjenester. De smerter, I oplever nu, vil forsvinde, og freden vil skinne 

over hele kloden. 

49 Bed for de nationer, der kæmper mod hinanden i krig. Del dit brød og tøj med dem, der har brug 

for det. Åbn jeres kornkamre og giv dem mad. Vis jeres broderskab i denne verdens trængte stund. Udøv 

aktiv næstekærlighed over for de syge, forbered de sjæle, der skal afgå til det hinsides, styrk troen hos de 

trængte, bring fred til alle dine medmennesker. Bed om det, og jeg vil gøre underværker blandt 

menneskeheden. 

50 Din verden er fuld af slaver. Det er grunden til, at der i ethvert menneske bor en dyb længsel efter 

frihed. Men I skal ikke give åndens love eller de menneskelige love skylden for dette, men jer selv. For 

den sande lov, hvad enten den er guddommelig eller menneskelig, skal vejlede, vejlede og beskytte, men 

må aldrig lænke. 

51 Forstå, at I ikke er frie i ånden, for ─ langt fra den guddommelige essens, loven om kærlighed til 

jeres Fader frem for alt skabt, om kærlighed til hinanden som brødre og søstre i Skaberen ─ har I gjort jer 

selv til slaver af religiøs fanatisme, afgudsdyrkelse og overtro. 

52 I er heller ikke frie inden for de menneskelige love, for disse love, som skulle skabe retfærdighed 

blandt mennesker, er påvirket af nationernes egoisme, af uretfærdighed og løgn. 
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53 Herskerne og dem, der har til opgave at lede sjæle, er også børn af min guddommelighed. De 

love, som den ene og den anden anvender, skal være menneskelige. Og dog, hvor langt fra hinanden de 

går og lever. 

54 Hvornår vil menneskeheden nå frem til at "give Gud, hvad der er Guds, og Kejseren, hvad der er 

Kejserens"? 

55 Mens nogle er tilfredse med kun at leve efter verdens standarder og tilsidesætter enhver 

guddommelig lov, stræber andre efter at hæve sjælen ad de veje, som de forskellige religiøse samfund 

har foreskrevet dem, selv om de i deres hjerter gør oprør mod dem og undgår at underkaste sig jordens 

love. 

56 Sandelig, siger jeg eder, hverken den ene eller den anden gør sin pligt. 

57 Se den kongelige stjerne, som dagligt stiger op i øst, 

hvordan den skinner på og varmer alle lige meget, uden at favorisere nogen skabning? 

58 Sådan er Faderens kærlighed til alle sine børn, og sådan bør jeres kærlighed og jeres retfærdighed 

være, så mine love kan blive anvendt på menneskene på denne måde. 

59 Kan du ikke genkende den perfekte harmoni, der eksisterer mellem det guddommelige og alt det, 

som dit hjerte har skabt? Hvorfor kan der så ikke også være fuldkommen harmoni mellem mennesker, 

som er Guds børn? 

60 Lykkelig er den, der hører dette kald og anerkender den lysets tid, som han lever i, for han vil 

være i stand til at gå videre på vejen for sjælens opadgående udvikling. 

61 I er nu i de sidste år, hvor I skal høre mit ord, som har været som en gnist af min visdom i jeres liv. 

62 Denne instruktion vil forblive nedskrevet i bøger og vil sammen med de disciple, der virkelig 

forbereder sig og bærer en ubrydelig tro i deres hjerter, være det levende vidnesbyrd, som jeg efterlader 

─ når Min afgangstime kommer ─ til dem, der ikke hørte mig i denne tredje æra. 

63 Salige er de, der forbliver trofaste trods prøvelser, for de vil opnå visdom og fred. 

64 For at hver enkelt kan udføre den opgave, som han har modtaget, må I forene jer i én vilje, 

afskaffe jeres kødelige træghed for åndelig undervisning, ikke længere kun rette jeres interesse mod det, 

der vedrører jeres materielle liv, men også tænke på jeres sjæl. 

65 Jeg er det evige liv, og hvis du vil opnå det, skal du blot opfylde min lov. 

66 Den hengivenhed, du har i min "hurdle", når du lytter til mine ord, skal du også holde bagefter, og 

i dit liv skal der være orden, respekt, disciplin og ydmyghed. 

67 Jeg oplyser din sjæl, dit sind og dit hjerte, jeg sætter dit liv på rette spor. 

68 Jeg ønsker, at min lære skal slå rod i jeres hjerter, så I ikke glemmer den, for I ved ikke, hvor 

meget I vil savne den i de svære tider, og I ved heller ikke, hvor lang tid I skal blive på denne jord. Gør 

derfor det gode på grundlag af min lære, så at når Faderen kalder jer væk, vil dette kald ikke overraske 

jer, men vil finde jer arbejdende som gode arbejdere. 

69 Sandelig, siger jeg jer, denne lære vil genoprette denne verdens moral, for den vil være et skridt i 

retning af åndeliggørelse, for den vil vække hjerterne til broderskab. 

70 I øjeblikket er jeg stadig den misforståede; for mens almindelige mennesker i deres uvidenhed 

tilbyder mig fanatiske kulter, siger de, der anses for at være lærde eller magtfulde, at de er tilstrækkelige 

i sig selv. 

71 Hvor få følger mig! 

72 Kære folk, lad mit ord fortsat udruste jer. 

73 Jeg giver fred til dit hjerte, fred til dit hjem og frihed til din ånd i de øjeblikke, hvor kroppen 

overgiver sig til søvnen. 

74 Bevar denne nåde og modtag min velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 177 
1 Menneskeheden, I, som i dette øjeblik repræsenteres af denne menighed, der knæler angrende 

og bange for Herrens nærvær: hvormed kan I betale jeres kærlighedsgæld og være jeres Fader virkelig 

velbehagelige? 

2 Jeg vil fortælle dig, hvordan du kan gøre det: ved at kæmpe for din fred og sjæleopløftelse. På 

denne måde vil I vaske jeres skyld væk og opløfte jeres sjæle. 

3 Jeg giver dig en vis tid til at tilfredsstille din sjæls længsel. Den nye tidsalder stiger op foran jeres 

øjne som en strålende dag fuld af løfter og åbenbaringer. Med sit lys vil det sige til dig: Kæmp! Og i dette 

ord er Faderens befaling indeholdt. Kæmp for fred, for fornyelse, for spiritualiseringens sejr. 

4 Jeg indprenter disse ord i din samvittighed, så den gentager dem for dig ved hver eneste lejlighed. 

5 Indse, at min kærlighed er en by, som du skal tage. Der er mange forhindringer og mange fjender, 

som du skal besejre. De vil give dig en kamp for at stoppe dig, men et usynligt sværd funkler i dine 

hænder, hvis du ved, hvordan du skal svinge det. Det er kærlighedens sværd. 

Kæmp, sejr sammen med ham, og tvivl ikke, for til sidst vil I se byen falde, fordi jeres kærlighed har 

besejret Faderen. 

6 Jeg ønskede at skabe en broderlig og gæstfri familie i jeres midte, så de hjemløses "karavaner", 

der længes efter fred og barmhjertighed, kunne komme ind i jeres hjem og få del i den kærlighed, jeg har 

lagt i jer. Men jeres forberedelse var langsom, I forsinkede jer, og de hjemløses karavaner standsede i 

ørkenen, da de så, at stjernen, der ledte deres skridt, standsede på sin vej. Derfor ønsker jeg ikke, at 

mennesker skal finde jer "sovende" eller synde, når I er vågne, for så vil I ikke være i stand til at være 

vidne til min genkomst, men I vil have forrådt jeres Mester. 

7 Jeg giver jer tid til at omvende jer fra jeres overtrædelser og genopbygge jeres liv. Lad 

familiefaderen, der har misligholdt sine pligter ved at svigte sine egne, gå ud og genoprette hjemmet. 

8 Lad dem, der har sluttet sig til dem, der er faldet i synd, rejse sig og overvinde kødets svagheder 

ved at bruge deres ånds vilje og styrke, indtil de er blevet helbrede. Lad alle, der tjener dette arbejde, 

forenes i ånden, elske hinanden og stå hinanden bi. Så vil stjernen, som har holdt pause på sin bane og 

således har bragt "de store karavaner i ørkenen" til standsning, fortsætte sin bane og vise disse 

menneskemængder vejen til fredens land. 

9 Når de mennesker, der kom hertil på flugt fra krig, død og ødelæggelse, og som i deres hjerter 

bærer mindet om had og forbrydelser, kommer ind i kredsen af et samfund, hvor der i hvert hjem opstår 

en helligdom af ægte kærlighed, hvor min Lovs lys skinner i hvert ægteskab, hvor forældrene elsker 

børnene, og børnene elsker og ærer forældrene, hvor de små børn ledes med ømhed og visdom, og hvor 

de ældre respekteres ─ tror du ikke, at de i lyset af sådanne tegn på ærbødighed over for min lov vil 

indrømme, at der er sket et mirakel i dette samfund, som kun kan tilskrives Faderens barmhjertighed? 

10 O folk, I har været hårde og utaknemmelige indtil i dag! Jeg har ikke krævet nogen offergaver af 

jer, og jeg har heller ikke krævet det umulige af jer. Hvis det nogle gange synes svært for jer at følge min 

undervisning, er det på grund af jeres mangel på kærlighed. For den, der elsker, er der hverken 

forhindringer, afgrunde eller umuligheder, fordi kærligheden er den guddommelige kraft, der besjæler 

alt, der bevæger alt. 

11 Kom ind på mine marker, I menneskemængder. Marken venter på at modtage frøet fra din 

kærlighed og senere at belønne dine anstrengelser med den søde frugt, der vil komme ud af dens skød. 

12 Bind jer tæt sammen af broderskabets bånd, for fristelsen ligger på lur for mit folk, krigen 

nærmer sig i ønsket om en port, hvor vagten sover, så pest, sult og sygdom kan trænge ind i dette folks 

skød med nye og ukendte kvaliteter. 

13 Jeg har givet jer jordisk videnskab til at bekæmpe disse ulykker og fjerne disse lidelser. Men jeg 

har lært jer en højere videnskab, som alle lysets fjender, alle ødelæggere af sundhed og fred, bøjer sig 

for. Denne videnskab er kærlighedens kraft, som styrker sig selv i bøn. 

14 Tænk over disse ord, o folk, og lyt så til, hvad din samvittighed råder dig til at gøre. 
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15 Min Ånd sender dig sin fred, som du ikke altid ved, hvordan du skal holde. Hvornår vil du lære at 

bære Mig i dig uden at nogen af dine handlinger eller tanker frastøder Mig? 

16 Lad ingen blive forvirret, når jeg siger til ham, at jeg ønsker, at I skal bære mig i jeres hjertes 

inderste del, for jeg ønsker, at mit lys og min fred skal bo i jer. 

17 Det er Min dømmende stemme, der i dag afviser jeres manglende pligtopfyldelse, jeres 

manglende kærlighed til dette arbejde, som jeg har betroet jer, og som er jeres skæbne. Det er den 

guddommelige stemme, der nu når dig gennem din samvittighed og får dit hjerte til at skælve, når den 

spørger dig: Hvad har du gjort med alt det, jeg har åbenbaret og lært dig i denne tredje tid? 

18 I øjeblikke er I klar over det ansvar, som er blevet givet til jeres ånd. Men forståelsen er kun som 

en lysstråle, der kortvarigt trænger ind i jer, og så synker I tilbage i svaghed, fordi I altid tænker på jer selv 

som umodne, syge og trængende, mens I i virkeligheden har en skat af guddommelige gaver inden for 

rækkevidde. 

19 Hvis I finder en bebrejdelse i mit ord, er den født af kærlighed. I skal ikke kalde mig uretfærdig, 

for hvis jeg virkelig var uretfærdig, og hvis I skulle møde "vrede" i mig, som I plejer at sige, ville min 

retfærdighed have slukket jer for længe siden. Men jeg ødelægger ikke mine egne værker; jeg placerer 

jer på udviklingens vej, så I kan nå jeres fuldkommenhed på den. 

20 Jeg siger jer, at den sande opfattelse af Gud endnu ikke er kendt på jorden, selv om jeg har sendt 

Jesus, så I kan kende mig gennem ham. Forstå: Hvis jeg vidste, at mennesket ikke ville opnå frelse, ville 

jeg ikke komme til ham med den kærlighed, hvormed jeg altid har søgt ham. Min tilstedeværelse blandt 

jer er det overbevisende bevis på, at I vil komme til mig, for Faderen kender udmærket alle sine børns 

fremtid og skæbne. 

21 Jeg vil sørge for, at det ord, jeg har givet jer i denne tid, bliver skrevet ned med klarhed, så 

menneskeheden kan finde forklaringen på mange af de lærdomme, de ikke har forstået, og den korrekte 

fortolkning af min lære i denne bog. Så vil den sande frygt udspringe af denne viden, ikke frygten for 

guddommelig straf, men sorgen over at besudle sig selv med synd, at fornærme Skaberen, at vende 

tilbage til Faderen i livet efter døden med en besudlet sjæl, uden at have taget endnu et skridt fremad på 

vejen til åndeliggørelse og sand viden. 

22 Med hvad vil du kunne betale den kærlighedsgæld, som du skylder din Fader? Med hvad vil du 

kunne betale ham, der til stadighed tilgiver dine fornærmelser og din utaknemmelighed? Jeg vil fortælle 

jer det: ved at gøre gerninger, der er min guddommelighed værdig, ved at tjene og elske hinanden. 

23 Et nyt år ligger foran jer, og i det år, der netop er ved at slutte, kræver jeg ikke en redegørelse for 

naturen eller dens elementer: Jeg giver mig til kende i jeres samvittighed og spørger jer, hvad I har gjort i 

forbindelse med jeres mission, og hvordan I har brugt den tid og de gaver, jeg har betroet jer. 

24 Det år, der slutter, talte til mig om jeres kampe, jeres tårer, jeres anstrengelser, jeres slid, men 

også om sorg, blod, ødelæggelser og had. Denne smertefulde balance bragte det nu forgangne år foran 

mig. 

25 Jeg giver dig et nyt år, og foran dit blik dukker det op i horisonten som en lysstribe, der tændte dit 

håb for fremtiden. Dette lys er den stemme, der dagligt fortæller dig det: Kæmp! 

26 Ja, folk, kæmp for fred, kæmp for fornyelse, kæmp for retfærdighed! 

27 Fire år vil mit ord kun give dig mulighed for at sige farvel til denne "dag". Du skal vide, hvordan du 

bruger denne dyrebare tid. Mit arbejde vil ikke være slut i 1950, for det hører evigheden til, og jeres 

opgave vil heller ikke slutte til den tid. I stedet vil jeres kamp først rigtig begynde på det tidspunkt, for i 

den tid, hvor jeg har forkyndt jer, har I kun været i forberedelse. 

28 Forstå at forene den åndelige og den jordiske opgave i én lov, så I kan tilbyde Faderen en god 

opfyldelse. 

29 Jeg lærer jer ikke kun at give mig det, der tilkommer mig; jeg lærer jer også at give kejseren det, 

der tilkommer kejseren. 

30 Verden vil snart få kendskab til jer, og gennem jer vil menneskene få kendskab til mit komme, 

mine mirakler og min lære. Mennesker vil undersøge disse samlingssteder og dømme jeres liv. Blandt 
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dem vil der være magtfulde mænd, præster fra sekter og kirker, videnskabsmænd og dem, der 

undersøger det hinsides. Det er mit ønske, at I i jeres forsamlinger og i jeres hjem, om ikke i 

fuldkommenhed, så dog med samme harmoni, moral, respekt, kærlighed til hinanden og åndelighed. 

31 Hvad ville de, der kom for at søge sandheden, tænke, hvis de opdagede fanatisme blandt jer i 

jeres åndelige hengivelse og i jeres privatliv fandt ægtefæller, der var separeret, eller børn, der var 

forladt, fordi deres forældre ikke vidste, hvordan de skulle opfylde deres pligter? 

32 Se de fugle, der bygger deres reder i træernes grene, og tag dem som eksempel, hvis du har brug 

for det. Spørg mig ikke, hvordan de, der er gift, skal elske hinanden, og hvordan de skal elske deres børn. 

Se op til disse reder, og du vil opdage en lektion om troskab og ømhed. Hvis bare alle mennesker ville 

elske hinanden på samme måde! 

33 Vågn og kæmp, så I, når året 1950 er omme, kan give Faderen frugter, som er ham værdige. For 

hvis I ikke er rustet til det, vil der være stor smerte blandt folkemængderne i det øjeblik, hvor jeg rejser. 

34 Hvis I ikke forbereder jer på at udholde fraværet af mit ord ─ hvor smertefuldt vil det så ikke være 

for jer at tage afsked med mit farvel og også det, som min åndelige verden siger til jer. 

35 På denne dag, hvor Min Ånd har fyldt jer med fred og velsignelser ─ hvad mere kan I bede om af 

Mig? 

36 Nu er det mig, som beder jer, som banker på jeres hjertes døre og beder jer om at elske 

hinanden. 

37 Bed oprigtigt for nationernes fred, føl dybfølt menneskehedens smerte. 

38 Sandelig, siger jeg jer, plager og død omgiver jeres nation. I har ingen videnskabelige midler til at 

standse invasionen af plager og lidelser. Men brug bønnen, og du vil opdage våben og kræfter i den til at 

bekæmpe disse katastrofale farer. Bed og foren din bøn med gode gerninger, så vil du have ægte 

fortjeneste over for din Herre, som er almægtig, og som for din ydmygheds skyld vil give dig mirakler, der 

kan forbløffe verden. 

39 Når naturens kræfter slippes løs og giver tegn på dom, så bed, forbliv rolig og græd ikke for din 

egen skyld, men for andres skyld. Men tørre tårerne hos den, der beder om dig, hør hans klagesang og 

giv ham den helbredende balsam. 

40 Elskede menneskehed, tro ikke, at jeg er kommet tilbage i denne tid for at kræve mit blod, der 

blev udgydt i den anden æra ─ nej, den livsessens forbliver forankret i jeres sjæle. Det blod vil tale i hver 

enkelt af jer, når tiden er inde. Indtil da venter mange på Guds Søns genkomst for at kræve sit blod fra 

ham igen. I hvert af mine børns hjerter lever jeg i øjeblikket gennem min guddommelige lidenskab. 

41 Jeg er født i mennesket i dets uskyld, når det vågner til tro. Jeg lider i ham, når hans lidenskaber 

slippes løs og plager ham. Jeg bærer det tunge kors af hans synder, hans utaknemmelighed og hans 

stolthed. Jeg dør i hans hjerte, når han fornægter mig og erklærer, at han ikke har nogen anden Herre 

eller nogen anden konge end verden. Der, i det dybeste og mest skjulte af hans væsen, finder jeg min 

grav. 

42 Til tider hører hjertet som et fjernt ekko mesterens stemme ─ den, som det gerne ville dræbe i sig 

selv, så han ikke ville lægge hindringer i vejen for sig selv. Det er hans samvittigheds stemme, som formår 

at overvinde den materialistiske mur, der omgiver hans hjerte, indtil den endelig bliver hørt. 

43 Ligesom jeg har fundet et kors og en grav i hvert eneste menneskehjerte ─ sandelig, siger jeg jer, 

skal der også komme en tredje dag i dem alle, hvor jeg skal opstå fuld af lys og herlighed. 

44 I dag er frømarkerne golde. Nogle gange ønsker du at give dit liv værdi ved at så godhed i alle 

dens former. Men bagefter opgiver du det og beklager dig over dit foretagende, for i stedet for agerjord, 

som du kunne så, har du kun fundet sten, og det er fordi du ikke har forstået, at du skal kende de marker, 

du vil så, før du sår. Gå med dem, klargør dem, rens dem og gør dem frugtbare. Dette, mine børn, ved I 

endnu ikke, hvordan I skal gøre. Det er derfor, at dine gode intentioner, ideer og inspirationer ofte er 

mislykkedes. 

Men fortvivl derfor ikke i din kamp, men vækk dine medmennesker ved at åbne deres øjne for 

sandheden og lyset i denne tid, så menneskene kan blive klar over, at enhver smerte, som menneskene 
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er tvunget til at drikke som et bæger af lidelse, er den retfærdighedsskabende segl, der skærer ukrudtet 

af ved roden. Det er den kloge og ubarmhjertige retfærdighed, der pløjer og forbereder markerne. 

For derefter vil den vække mennesker, folkeslag og nationer, og det vil ikke længere være nødvendigt 

at vaske alle overtrædelser væk med smerte, for i stedet vil der være anger, eftertanke og fornyelse for 

dem, der ønsker at nå det samme mål, nemlig renselse. 

Men når I har opnået dette, vil der komme en tid, hvor dette ord vil blive hørt i hele verden som en 

sang om kærlighed og en tilbagevenden til fred. 

45 I dag ser jeg jer uforstående over for alt det, der kommer over jer, fordi der hersker fuldstændig 

uvidenhed og forvirring blandt folk. 

46 De fleste mennesker kalder sig selv kristne, og alligevel beviser de oftest det modsatte med deres 

liv og handlinger. 

47 Når de gør noget godt, gør de det kendt og praler af det, og når de har begået en fejl, fortryder 

den og beder Mig om tilgivelse, gør de det på en sådan måde, at de beviser, at de ikke engang ved, hvad 

Min tilgivelse består i. 

48 Nu kan I fortælle verden, o folk, at I hører dette ord, at mit lys er kommet til menneskeheden 

igen, især fordi I også kan meddele dem, at menneskeheden snart vil ryste sin sløvhed af sig. 

49 Jeg vil ikke give dig menneskeblod igen for at frelse dig fra synd. Hvis mit guddommelige blod, der 

blev udgydt i den anden æra, talte til jer om guddommelig og uendelig kærlighed, om sublim tilgivelse og 

evigt liv, skal I forstå, at dette blod ikke et øjeblik er holdt op med at udgyde sig over jer, over jeres 

væsen, for med sit spor at vise vejen til jeres opadgående udvikling. 

50 Ingen bør forvente eller søge Mig som menneske. For hvis jeg var villig til at opfylde dit ønske, 

ville en sådan manifestation ikke være rettidig, og du må forstå, at Mesteren aldrig vil gøre noget, der 

ikke er perfekt, fordi hans lære altid er perfekt, fordi han underviser det, der er perfekt. 

51 Når denne form for forkyndelse, som jeg nu har brugt over for jer, er slut, vil der heller ikke være 

nogen bøn eller bøn, som kan få mig til ikke at opfylde det, jeg har forkyndt for jer. Denne proklamation 

vil være forbi for evigt, fordi dens tid vil være udløbet, og dens opgave vil være afsluttet. 

52 Snart er det 2000 år siden, at jeg har været blandt jer som menneske, og det blod, jeg har 

testamenteret jer som bevis på min kærlighed, er den arv, som stadig er frisk. 

53 Verden kræver dog endnu en gang Mit Blod, og jeg vil give det til den, men ikke det, der giver liv 

til kroppen, men det, der giver sjælen evigt liv. Med mit lys vil jeg sende liv og sundhed til mennesker. 

Det vil være som en sol, der lader sin varme nå menneskehedens frysende hjerter. 

54 Over alt vil min barmhjertighed brede sig, som var det 

ville være som en lærkes vinger, der dækker sine unger. Min kærlighed vil være blidere og smukkere end 

det blå himmelhvælv, som dine øjne beundrer så meget. Du vil føle min livsånde, som var det en 

himmelsk brise, som kun din sjæl kan opfatte. Jeg er tid, liv og evighed. Jeg er foråret og sommeren, 

efteråret og vinteren i dit liv, og hver af disse livsfaser er en håndgribelig og levende undervisning, som 

den guddommelige Mester giver sine børn. 

55 Lad den guddommelige morgendug trænge ind i din sjæl, så den kan opleve et evigt forår. Lad 

hjertet blive træt under livets brændende sol, men lad dydens, troens og kærlighedens blomster forblive 

friske i dit væsens dybder. 

56 Hvorfor er du ked af det?: Det ved du ikke. Jeg ved udmærket, at sorgen tynger jer ned, fordi I har 

tilladt jeres sjæle at blive syge samtidig med jeres kroppe. Når lidenskabernes og prøvelsernes storm 

piner dig, eller når "vinterens sne" får dig til at fryse, mister du alt håb og lyst til at leve. 

57 Min ånd er også bedrøvet, fordi han altid ser denne menneskehed græde, som ikke ønsker at 

vågne op og blive klar over, at denne jord stadig er et jordisk paradis. Jeg ser jer forgå af sult, selv om I er 

omgivet af frugtbarhed og liv. Det er denne menneskelighed, jeg mener, når jeg siger til jer: "De har øjne, 

men ser ikke." 
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58 Mennesker har løbet efter videnskaben uden mål eller mål, og de har opdaget mange "mirakler". 

Men det mirakel, som giver sand fred, sand sundhed og sand lykke, har de ikke opdaget blandt alle 

jordens goder, fordi det er hinsides det menneskelige, hvor mennesket bare ikke har villet nå. Denne 

"guddommelige videnskab" blev lært af Jesus, da han sagde til jer: "Elsker hinanden. 

59 Søg Jesu rige, som ikke er af denne verden, og du vil i ham finde det nødvendige lys og den 

nødvendige fred, som gør dette jordiske liv smukkere og lettere. 

60 Nu kommer I for at modtage det guddommelige mandat. Jeg ser, at I er klar til at adlyde min lov 

ved at forsøge at følge det spor, som Jesus efterlod. 

61 Det er længe siden, at jeg har været iblandt jer, men selv nu banker jeg på jeres hjerter, så I kan 

elske hinanden. 

62 Salig er den, der forstod at forberede sig på at modtage den himmelske Fader i sit hjerte, for han 

giver ham mulighed for at gøre godt til enhver tid, i betragtning af disciplens ønske om at være sammen 

med sin Mester. 

63 Hvis du står over for en prøve i dette år, der begynder for dig, så vær stærk og fortvivl ikke. Så vil 

du være i stand til at bevise over for dine medmennesker, hvilken kraft der findes i din ånd. De vil så 

ønske at kende den kilde, som I har drukket fra, og de vil opdage, at jeg, Kristus, er den kilde, som de er 

kommet så langt væk fra. 

64 Sandelig, siger jeg jer, til denne kilde vil folk af alle racer og religioner komme, for i alle former for 

tilbedelse, som folk så vil hellige Mig, vil der være åndelighed, og til sidst vil alle komme meget tæt på 

sandheden, på enhed. 

65 Disciple, der var øjeblikke, hvor I følte Min retfærdighed, og jeg så jer ydmygt skrifte for Min 

Guddommelige Ånd. Så vendte jeg mit blik væk fra jeres synder og fokuserede det kun på det faktum, at I 

er mine børn, som jeg elsker og tilgiver. Det er sådan, jeg lærer jer at elske og tilgive jeres naboer. 

66 Lad ikke tiden gå, uden at du bruger den, for ingen ved, hvor længe han vil leve i denne verden. 

Derfor siger jeg til jer: Vent ikke på et mere passende tidspunkt end nu for at gå i gang med arbejdet. 

Mens I venter på bedre tider, må I ikke blive overrasket af døden uden høst og uden opfyldelse af jeres 

mission. 

67 Året 1950 nærmer sig, hvor jeg vil sige farvel til denne proklamation, og dette farvel vil I føle, 

ligesom det blev følt af mine disciple i den anden æra, da jeg meddelte dem, at min afgangstime var 

kommet. 

68 Hvis de havde den trøst at se mig igen efter min død, var det for at indprente sandheden om det 

åndelige liv med ild i deres sjæl. Men blandt jer vil kun nogle få se Jesu menneskelige skikkelse. De andre 

vil føle ham dybt, og det vil være måden at forbinde sig med mig fra ånd til ånd. 

69 Vågn og bed for jordens fred, at de mange trængsler må høre op, for på den er der sæd til nye 

generationer. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 178 
1 Folk: Hver gang et nyt år begynder, hører jeg spørgsmål af denne art fra dig: "Herre, vil dette år 

også bringe prøvelser for os?" Hertil svarer jeg, at livet er en konstant prøvelse, men at I ikke behøver at 

være bange. For hvis I ved, hvordan I skal se og bede, vil I kunne gøre fremskridt i jeres reparation, indtil I 

når målet for jeres skæbne. 

2 De prøvelser, som mennesker oplever, er den frugt, de høster, er resultatet af deres egen såning 

─ en høst, der nogle gange er resultatet af den sæd, de såede året før, og i andre tilfælde er frugten af 

det, de såede i år tilbage eller i andre inkarnationer. 

3 Et nyt år begynder? ─ Gør da som de gode såere, der først renser deres sæd og venter på det 

rette tidspunkt til at lægge den i frugtbar jord. Derfor bør du også først rense dit hjerte, så du i morgen 

kan høste en god høst af fred, kærlighed og tilfredshed fra dine gode gerninger. 

4 Har du set den harmoni, som hele skabelsen lever i? Har du ikke indtryk af, at i alt, hvad der 

findes, elsker skabningerne hinanden? Se på solen: Er den ikke som en far, der breder sine arme ud for at 

omfavne alle skabninger i en favnfuld af liv og kærlighed, lys og energi? Se, hvordan blomsterne åbner sig 

ved berøring af dens varme stråler, fuglene synger og væsenerne rører sig og giver kongens stjerne en 

hyldest af taknemmelig kærlighed. 

5 Det er et smukt eksempel på, hvordan man bør være i harmoni med alt, hvad der omgiver en i 

naturen og med alt åndeligt. 

6 Fra den forståelse, som menneskene opnår gennem denne lære og gennem lydighed mod de 

love, der styrer universet, afhænger deres lykke, som nogle mener ikke findes på jorden, og som andre 

mener, at jeg alene har i overflod, men som meget vel manifesterer sig i jeres sjæls fred. 

7 Nu ved I, kære folk, at jeres lyksalighed er i jer selv, for at I kan lære menneskene, at der i deres 

indre, hvor de tror, at der kun er bitterhed, had og vrede, anger og tårer, er et lys, som intet kan slukke, 

nemlig åndens lys. 

8 Menneskeheden har på snørklede måder styret sine skridt, fordi hver generation tager tidligere 

generationers fejltagelser til sig som arv, og efterhånden som tiden går, bliver fejltagelserne flere og 

flere. Denne menneskehed høster nu frugten af de smertefrø, som den såede tidligere i verden, ligesom 

de kommende generationer vil høste frugten af det, I sår i dag. 

9 Hvorfor vil du ikke rette din overbevisning, dine bestræbelser, din videnskab, dine idealer og dine 

ønsker mod den eneste vej til retfærdighed, som min lære viser dig? Hvornår vil folk endelig indse 

sandheden i mit ord? 

10 Min uforanderlige og evige lov står op foran menneskene og viser dem vejen til sand lykke ─ en 

vej, der fører til markerne, hvor man sår det gode og høster fredens høst. 

11 Salige er de, der har følt mit kald i deres hjertes dybder og har skyndt sig at høre den 

guddommelige instruktion, for gennem dens åndelige betydning vil deres viden vokse. De skal være som 

bolværker blandt deres slægtninge, og ved deres tro skal de kunne stå fast i prøvelserne. 

12 Jeg vil fjerne al uretfærdighed fra jer, så at jeres gerninger kan være velbehagelige for Faderens 

øjne. 

13 I denne Kristi skole har der været mange begyndere, som, da de kom her, sagde til al visdommens 

mester: "Herre, hvis du er Kristus, som underviser på denne måde, og du opdager i hver enkelt af os den 

opgave og de evner, som han besidder ─ giv os så at realisere vores skæbne til at nå dig." 

14 Derefter viste jeg jer jeres arv, jeg gav jer opgaver og gjorde jer til "arbejdere". Men sandelig siger 

jeg jer, at jeg ikke har nogen privilegerede blandt mine børn, for enhver, der kommer med ønsket om at 

tjene mig, vil modtage min nåde i sit hjerte. Men på samme måde vil det øjeblik komme, hvor alt, hvad I 

har gjort med de gaver, der er blevet jer betroet, vil blive bedømt af Mig, og I vil skulle stå til ansvar over 

for Mig. 

15 Nu kræver jeg endnu ikke regnskab af jer, for I forsøger at anvende min lov på jeres livsgerninger, 

og I er endnu for umodne til at bære straffen. Men hver enkelt af jer skal være en nidkær vogter af min 
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undervisning. Denne opfyldelse af missionen må ikke forhindre jer i også at opfylde jeres verdens 

forpligtelser. ─ Se på dem, der har forkastet denne arv: I dem er der tristhed og tomhed. Men min 

barmhjertighed er stor og viser sig ved at tilgive dem. 

16 Den, der har opfyldt det rigtige, føler min fred, og den, der ikke har opfyldt det rigtige, søger jeg 

gennem sin samvittighed for at holde ham vågen, så at sjælen ikke overraskes af dødens time uden gode 

gerninger; for uden dem kan den ikke svæve op. 

17 Bær min undervisning fra hjerte til hjerte. Når dine medmennesker modtager det, vil nogle sige: 

"Dette ord indeholder profeti", mens andre vil mene, at det er en undervisning af ringe betydning. Mens 

nogle vil anse det for at være progressivt, vil andre betragte det som meget tilbagestående. Hver enkelt 

vil fortolke den i overensstemmelse med sin åndelige kapacitet og renheden af sine gerninger. 

18 Vær ydmyg, så du kan være et levende eksempel for folket, og så mit arbejde kan blive 

anerkendt. 

19 Men vis jer ydmyge, ikke kun i den korte tid, I hører mig, men i hele jeres liv, så I kan ændre jeres 

medmenneskers sind; for ordet alene vil ikke overbevise. Forbered jer på eksemplet og endda på offeret. 

20 Hvis I elsker mig, så gå hen og tilgiv den, der har krænket jer. Hvis I elsker mig, så gå til de syges 

lejr eller til fængslets fangekælder. Trøst dem og bed med dem. Så vil din kærlighed bøje enhver 

arrogance, du måtte have i dig. 

21 Mit ord er et opvågningskald, for så længe I er sammen med mig, er I som blide lam. Men når I 

vender tilbage til jeres hverdag, "river I jer selv i stykker" og nægter jer selv tilgivelse. 

22 Tiden for selvtilfredshed er forbi, og I må komme ud af jeres stagnation for at opnå en større 

udvikling af jeres sjæle. 

23 Anskaf dig åndelighedens hvide kappe, så du, når du taler om mine ord til mennesker, gør det 

med et lille barns upartiskhed. Så skal I ikke være bange for at tale om mine gerninger, for jeres gerninger 

og jeres liv vil tale for jer. 

24 Mit ord gennem stemmebærerne har den samme betydning. Jeg taler til hvert samfund i 

overensstemmelse med dets forståelse og kapacitet. 

25 I dag, hvor et nyt år begynder, har I allerede i de første timer forenet jeres kræfter for at 

fortsætte jeres kamp. Det er sådan, I har givet mig det til kende. Din beslutning er at rejse dig som en god 

såer, der lægger frøet i den forberedte rille ─ med ønsket om at få en rig høst ved arbejdets afslutning. 

26 Dette frø er det ord fuld af lys, som du sår i dine medmenneskers hjerter. 

27 Du skal møde verden, menneskets lærdom; for de trænede vil give dig kamp til stregen, og hvis 

du ikke er fast i din tro, vil du komme ud af det som en besejret. 

28 Jeg har ikke fyldt jeres hjerner med videnskab for at få jer til at diskutere med videnskabsfolk. Jeg 

har oplyst din sjæl til at trænge ind i det "uudgrundelige" gennem ophøjelse og inspiration. Ingen vil 

kunne hævde, at du allerede vidste, hvad du modtog i denne periode. For mange af de lærdomme, jeg 

har givet jer i denne tid gennem det menneskelige sind, er nye åbenbaringer. 

29 I taler om sjælen, om dens udødelighed, fordi den har fået evigt liv. Men før du kan tale om disse 

åbenbaringer, må du først føle dem. Først da kan I kalde jer mine disciple. 

30 Spiritualist er ikke den, der går ind på disse mødesteder, hvor jeg giver jer mit ord. Spiritualist er 

den, der beder åndeligt og svæver i ånden fra ethvert sted. Spiritualist er den, der kæmper for sin sjæls 

perfektion, og også den, der lever for at lindre andres smerte. 

31 Forstå, at spiritisten kan være hvor som helst. Han vil blive anerkendt mere på sine gerninger end 

på sine ord. Det er derfor, jeg siger det til dig hele tiden: Vær et eksempel på kærlighed, ydmyghed og 

barmhjertighed. 

32 Erkend, at ikke alle, der kalder sig spirituelle, er det. 

33 Jeg har forenklet jeres religiøse praksis og tilbedelse uden at give jer nye love. 

34 Jeg har fået jer til at forstå, at tilbedelsen af min guddommelighed ved hjælp af billeder var 

ufuldkommen, og at I bør opgive al fanatisme. 
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35 Ved du ikke, at din Guds magt er begrænset til at komme til dig? Har jeg ikke sagt jer, at når I tror, 

kommer jeg ned i jeres hjerte for at give det liv? Har jeg ikke lært jer, at hvis I er rene af hjerte og sjæl, så 

bor jeg i jer? 

36 I kunne ikke have oplevet denne lysets æra tidligere, for den lille udvikling, I havde, ville ikke have 

tilladt det. Men nu, hvor I lever det og reflekterer over det, synes det at være det mest naturlige for jer at 

opleve opfyldelsen af profetierne. 

37 Selv videnskabsmænd har opdaget "mirakler" og har gjort fremskridt, som du engang troede var 

umulige. 

38 Hvorfor skulle I ikke komme til den erkendelse, at alle disse vidunderlige gerninger skyldes deres 

Herres nåde? 

39 Spiritualisme lærer folk og inviterer dem til at opdage mig på deres egen måde, fordi jeg er 

udtrykt i alt som Skaber, som Kraft, som Liv, Perfektion og Harmoni. Og hvem andre end Gud kan 

opretholde denne harmoni i universet? Denne Gud har ingen form, og du må ikke forestille dig ham i 

begrænsede former, for så ville du, når du forlader denne verden, blive konfronteret med en virkelighed, 

som du ikke kan forstå. 

40 Min undervisning er ikke kun viden; den er kærlig og trøstende. Min barmhjertighed breder sig 

over alle, som lider, som græder, som udholder uretfærdighed. Den trøster moderen og hustruen, 

beskytter jomfruen, styrker den unge mand og støtter den gamle mand. Hun tændte håbets lys for den 

ubeskrivelige lyksalighed, som venter jer alle. 

41 I denne tid udgyder jeg min nåde over jer, så I fortsætter med at følge lysets vej, og hverken 

smerte eller nederlag er stærke nok til at skille jer fra dem. 

42 I din sjæl lever allerede længslen efter at nå sit sande hjem, din Faders fredens verden. Her har I 

renset jer selv i livets kamps smeltedigel, i skiftende skæbner og prøvelser. Men jeg siger jer: Kom til 

målet med fasthed og hengivenhed; for hvis I ikke har tålmodighed, vil I gøre rejsen endnu længere. 

43 Hvor længe dette jordiske liv end varer, er det forbigående og flygtigt i forhold til det åndelige liv, 

som er uforgængeligt. 

44 Glæd dig over det liv, jeg lover dig, så du ikke frygter at miste den krop, du elsker så højt. 

45 Jeg vil sørge for, at alle mennesker, der har boet på denne jord, genkender hinanden i det 

hinsides, elsker hinanden og lever i fred. Så vil du forstå meningen med den tilværelse, du har efterladt 

bag dig, med alle dens lidelser og prøvelser, som til tider er uforståelige for mennesket. 

46 Det åndelige liv er så tæt på dig, at det nogle gange er nok at lukke kroppens øjne og åbne åndens 

øjne for at kunne skue dette riges vidundere. 

47 I er så tæt på den "åndelige dal", at et øjeblik kan være nok til at gå fra denne verden til den. 

Til alle tider har jeg talt til mennesker om disse åbenbaringer gennem mine profeter, som har vidnet 

om min sandhed. I denne tid taler jeg til jer om den eneste vej, der fører til mit rige, og jeg gør det 

gennem mænd og kvinder, som er blevet forberedt til det af hensyn til min barmhjertighed. 

48 Indse, at du ikke er alene i dette liv. Hvis du levede åndeligt, kunne du se og føle den åndelige 

verden meget tæt på dig. Lad denne verdens sandhed og herlighed afspejle sig i alle handlinger i dit liv. 

49 Tilegn altid øjeblikke med de reneste tanker til Faderen, som er i himlen, så I uden vaklen og 

oplyst af jeres ånds lys kan nå det tidspunkt, hvor I går i direkte dialog med Min ånd, hvilket vil være efter 

1950, når I ikke længere hører Mig i denne form. 

50 Uden ophøjelse vil du ikke være i stand til at opnå denne dialog mellem din sjæl og din Skaber. 

Gør jeres ønske om at ophøje jer til Mig til jeres eget og dediker noget af den tid, I stadig lever på jorden, 

til Mig, så overgangen til det hinsides bliver let for jeres sjæl. 

51 Se, hvordan dine sanser, dit hjerte og din sjæl er kommet i harmoni, mens du lytter til mig. Krop 

og sjæl har tænkt grundigt over deres fremtid. Den første kender og accepterer sin ende, den anden 

glæder sig over den horisont uden ende, der viser sig for dens blik. Men hvem er i stand til at måle den 
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åndelige afstand, som den skal tilbagelægge for at nå Mig, som er målet for din fuldkommenhed? Hvem 

kan i det mindste kende den time, som evighedens ur viser, når han forlader sit legeme på jorden? 

52 Lev forberedt, se og bed. Saml fortjeneste, og du vil ikke frygte døden. For når din sjæl forlader 

kroppen, vil den sprede sine vinger og vide, hvordan man flyver, ligesom fugleungerne, når de forlader 

reden for at vove den første flyvetur. 

53 Du bør ikke blive trist ved tanken om afkaldet. Kun materialisten har længsler og lider, når han 

tænker tilbage på dette livs tilfredsstillelser. Vær ikke materialister, men beskæftiger jer med det, der 

vedrører jeres sjæl, uden at udelade den opmærksomhed, I skylder den menneskelige del af jeres væsen. 

54 Forstå, at alt er blevet forberedt til din forfriskning. Den, der ønsker at spise dette 

kærlighedsmåltid, skal sætte sig ved mit bord og spise det som englene. 

55 I er ikke kommet her ved en tilfældighed, I er blevet ledt af Mig til at deltage i Mine 

manifestationer. Jeg har fundet mange af jer døde for det åndelige liv, og mit ord har oprejst jer. I dag 

ånder du liv, og der er håb i dit hjerte. Jeg modtager alle ─ både dem, der har tro, og dem, der ikke har 

tro. Til folk fra de forskellige kirker og sekter siger jeg: "Salige er de, der tror på mit ord. 

56 Hvis du opfatter min inspiration og omsætter den til 

Hvis I ønsker at udtrykke jeres tanker og ord, skal I arbejde på jer selv: I kan alle være mine mæglere. 

Faderen ønsker at blive forstået af sine børn, og det er derfor, han inviterer dig til at træde ind i det 

åndelige tempel. 

57 Søg mig med et rent hjerte, lyt altid til din samvittigheds stemme, og sandelig siger jeg dig, at du 

vil finde mig meget snart. Selv før din sjæl tager flugten, vil jeg komme til dig for at bringe dig til det 

fredelige hjem, som jeg har lovet dig. Men det er nødvendigt, at du kender vejen, der fører til mig: Din 

vej går mod åndeliggørelse. For at komme op på toppen skal man bede og gøre en indsats. 

Jeg ser endnu ikke blandt jordens folk det hellige ønske om at åndeliggøre sig selv. Materialismen har 

endnu ikke nået den grænse, som jeg har sat; men slutningen af denne periode er nær. Derefter vil du 

længselsfuldt vende tilbage til kærlighedens og barmhjertighedens praksis for at opnå din sjæls 

opstigning gennem fortjeneste. 

58 De mørke skygger, som synd og begrebsforvirring skaber, vil blive opløst, og den sande lov vil 

oplyse alle væsener. 

59 Jeg giver dig store visioner, der taler til dig om fremtiden, så du kan fortolke dem og være 

forberedt. Vidner om dem over for jeres medmennesker. Men den tid vil komme, hvor mennesker af 

forskellige racer og forskellige folkeslag i uendelighed vil se mine tegn, og det vil være en trøst for nogle 

og en lykkelig opfyldelse for andre, som vil se opfyldelsen af mit ord i det. 

60 Min undervisning indeholder al den åndelige viden, du kan ønske dig. I jeres sjæl vil I opdage de 

erfaringer, I har opsamlet i løbet af jeres udviklingsvej, og de vil tjene jer til at finde vejen til åndelig 

opadgående udvikling, hvis I ved, hvordan I skal forberede jer. 

61 Du sender en lovsang op med din bøn, som når mig. Du tilbyder mig din kamp i mit arbejde og 

håber, at det frø, du har plantet, er godt og behageligt for mig. Jeg bekræfter dig: I spreder min sæd på 

velsignede marker, for I ved, at de goder, jeg har givet jer, ikke kun er til jer, men at de også tilhører jeres 

medmennesker. 

I denne bestræbelse har jeg ikke krævet noget offer af jer, men kun overholdelse af loven; at I lever 

som mine børn og udtrykker de dyder, som jeg har givet jer i besiddelse af. Vær rene kar indeni og 

udenpå, for at den guddommelige fuldkommenhed må komme jer til gode. 

62 Til tider har jeg set protester og utilfredshed med jeres skæbne. Det timelige liv, du har på jorden, 

tilfredsstiller dig ikke. Men Mesteren fortæller dig: Sjælens sande hjem er i det hinsides. Vær tålmodig, 

gå modigt igennem prøvelserne og følg min lov i denne periode. Sørg for, at de dårlige tider bliver gode, 

og når I hører nyheder om krig og ødelæggelse, så bed og bland jer ikke, tag ikke parti. Disse og mange 

andre katastrofale begivenheder er udløst og udfører renselsesarbejdet blandt menneskeheden; men det 

er til gavn og udvikling for sjæle. Efter denne store kamp, som Ånden kæmper, venter der jer en bedre 

jord, og I vil da have nået et højere stadium, hvor I vil hvile fra jeres arbejde. 
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63 Åbn jeres åndelige øjne og betragt den tid, I lever i, så vil I være i stand til at bekræfte mine ord 

om den anden æra, som bebudede store prøvelser for menneskeheden. 

64 Alt er sket, som det er skrevet. Rejs dig åndeligt, følg min undervisning med et rent sind og glem 

ikke, at jeg har fortalt dig, at kampen er universel, at sjælen ikke kun kæmper på jorden, men også på 

andre væsensplaner. 

Hjælp med dit eksempel de legioner af ulegemlige sjæle, der stadig lever bundet til materien. Mærk, 

hvordan de nærmer sig dig i deres ønske om bøn og hjælp. Afvis dem ikke, men hjælp dem med at finde 

ud af deres forvirring, og lad din medfølelse påvirke dem med din medfølelse, før de påvirker dig. Så vil 

de, der gennem din kærlighed opnår lyset fra min lære, blive dine fortalere, fulde af taknemmelighed, og 

de vil hjælpe dig med at opfylde din mission. Alt vil udfolde sig inden for rammerne af mine love om 

kærlighed og retfærdighed. Elsk alle i Mig, selv om I bor på forskellige åndelige planer. I bør også tilgive 

hinanden. 

65 Kæmp med alle din ånds kræfter for at opfylde din skæbne. Afhængigt af din beslutning vil du 

gøre det muligt for din dyd at komme til udtryk, og du vil kunne bevise din tro med ord og 

kærlighedsgerninger. 

66 I denne æra, ligesom i den anden æra, viser Mesteren sig blandt sine disciple, og da han ser så 

stor enkelhed og ydmyghed i dem, giver han dem nåde til at høre hans ord. 

67 Husk, at ethvert værk vil komme til mig, når det er baseret på min lov. 

68 Min lov er den gode sæd, som I har modtaget fra mig, og som I skal lægge i jeres medmenneskers 

og jeres børns hjerter. Der er hjerter, der er tændt som troens fakler ved mit kald, og som vil blive i mit 

arbejde. 

69 I jeres kamp har I ofte overvundet fristelsen, ansporet af det høje mål, at min lære skal blomstre 

blandt mennesker. 

70 Jeg ønsker at oplyse din sjæl med min visdom, så du, når du møder den, der ikke deler din tro, 

kan give ham et overbevisende bevis på, at du kender sandheden, og samtidig hjælpe ham til at tro. 

71 De vil spørge jer, om I tror, I er profeter, og om I har magt over ånden, og de vil sætte jer på 

prøve ligesom Elias i Første Gang. Du vil give dem beviserne. 

Men for at det kan lade sig gøre, er det vigtigt, at I i denne time har tro, opfylder min lov og underkaster 

jer min vilje. 

72 Her taler Mesteren gennem det menneskelige sind, som er et billede af den guddommelige 

intelligens, en gave, som jeg har lagt i det mest fuldkomne væsen, der lever på jorden: mennesket. 

Hvorfor tvivle på, at jeg manifesterer mig selv i denne form, når jeg er blevet udtrykt i hver enkelt af jer? 

Visdommen, der stråler fra dette ord, er den uendelige horisont, som jeg åbner for ånden, så du kan 

kende sandheden og dermed føle den højeste lykke. 

73 Den, der åbner sine øjne for dette lys, vil ikke længere være i stand til at søge Mig gennem 

billedskabelser skabt af hans egen hånd, for han vil tilhøre dem, der er inspireret af deres sjælsforhøjelse 

og kommunikerer med Min guddommelighed. 

74 Mennesket må lære at løsrive sig fra kroppen i det øjeblik, hvor det hæver sig, så den korte tid, 

hvor ånden opholder sig i det hinsides, tjener til at oplyse og styrke det selv. Således vil han altid finde 

vejen til opadgående udvikling og markere den for den, der ikke kender den. Jeg vil give jer mulighed for 

at bevidne disse åbenbaringer. 

75 I dag siger jeg til jer, at I ikke kun skal stræbe efter at frelse jeres sjæl, men også jeres 

medmenneskers sjæl, så menneskeheden vil se mit ord, som lærer jer at elske hinanden, blive opfyldt. 

76 Meget af det, du beder mig om, giver jeg dig. Men hvis I bad mig om at ændre jeres skæbne, så 

siger jeg jer sandelig, at jeg ikke ville give jer det, for jeres skæbne, som taler til jer om dyd, 

fuldkommenhed og kærlighed, er blevet skrevet ned af mig. 

77 Den, der er skabt til at være arbejdsmand på mine marker, skal så på dem, og såsæden skal være 

tro, kærlighed og god vilje. 



U 178 

29 

78 Drik af denne kilde, I tørstige sjæle, I, som er på vej til 

Du søger efter lys uden at finde det. Mærk denne søde fred, som dit hjerte ikke kender, og når du har 

mærket den, kan du konkludere, hvem han er, der taler til dig. I vil så ikke længere behøve at spørge, 

hvorfor jeg er kommet til menneskeheden igen, for I vil finde svaret i jer selv. 

79 Hvis der ikke var nogen uvidenhed i verden, hvis der ikke var noget blod, hvis der ikke var nogen 

smerte og elendighed, ville der ikke være nogen grund til, at min Ånd skulle materialisere sig ved at gøre 

sig selv synlig for jeres sanser. Men du har brug for mig. Jeg ved, at kun min kærlighed kan redde jer i 

disse tider, og det er derfor, jeg er kommet. 

80 Hvis jeg ikke elskede jer ─ hvad ville det betyde for jer at ødelægge jer selv, og hvad betød jeres 

smerte? Men jeg er jeres far ─ en far, der føler barnets smerte i sig selv, for hvert barn er en lille del af 

ham. Derfor giver jeg jer i hvert af mine ord og i hver eneste inspiration sandhedens lys, som er liv for 

ånden. 

81 Dit hjerte slår hurtigere, når det hører dette ord, og du var tæt på at velsigne mit navn med høj 

røst. Men det var ikke nødvendigt for jeres læber at udtrykke den glædelige begejstring, der greb jeres 

sjæle, for jeg vidste på forhånd, at I ville juble, når I hørte mig. 

82 Jeg er jeres Mester, den samme som verden ofrede i den Anden Tidsalder, og som nu kommer til 

menneskeheden med den samme kærlighed. Jeg er ham, der i korsets kvaler følte en uendelig tørst efter 

kærlighed og i stedet for vand ─ som ville have været en form for eller et bevis på medfølelse fra 

menneskenes side ─ modtog han på sine læber galde og eddike som et tegn på foragt, hån og uvidenhed. 

83 Men jeg bebrejder ikke menneskeheden, tværtimod bringer jeg den et nyt budskab, som vil 

opløfte den ved at få den til at føle den fred, der er så nødvendig for sjælen. 

84 "Jeg tørster", sagde jeg i den time; "Jeg tørster", siger jeg jer igen ─ efter jeres kærlighed, efter at 

føle jer tæt på Min Ånd, efter at elske hinanden. 

85 Du er også tørstig; smerten brænder dit hjerte, og du har desperat brug for frisk åndeligt vand, så 

tro, håb, trøst og fred kan slukke din tørst i sjæl, hjerte og sind. 

86 Du beder om styrke? Tag den med dig. Har du brug for helbredende balsam? Modtag den. Har du 

et vanskeligt problem? Jeg giver dig løsningen. Du præsenterer din fattigdom for mig? Tag nøglerne med 

på arbejde og til det daglige brød. Du lider? Græd og tør dine tårer på min kappe, føl min kærtegn og rejs 

dig op til livet med ny styrke. 

87 Fra denne dag begynder du et nyt liv. Jeg vil glæde mig over dine sejre og hjælpe dig med at 

overvinde forhindringerne. Jeg siger igen til jer: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 179 
1 Jeg taler til verden gennem mine udvalgte. Salige er de, der har inspireret sig selv i mig, for deres 

ord har blomstret, det har været veltalende, og jeg har gjort min visdom og min vilje kendt i det. 

2 I begyndelsen af tiderne begyndte mennesket, der var udstyret med intelligens og fornuft, at få 

viden, danne ideer og tilbede sin Herre. Hans ånd blev stærkere, og da den havde udviklet sig efter store 

oplevelser, sendte jeg Abraham, Isak og Jakob til at være forbillede og grundstamme for et åndeligt træ ─ 

fædre til en talrig familie, hvis slægt skulle bestå gennem tiderne, formere sig og sprede sig over hele 

kloden. Fra ham udsprang de tolv stammer fulde af styrke og kraft til at give nationerne opgaven med at 

undervise i den sande tilbedelse af Skaberen og udrydde synden til nationerne. 

Jeg overlod denne opgave til Israels folk, fordi jeg i menneskehedens tidlige dage så mange 

indledende vanskeligheder og dårlige fortolkninger af min lov. Den åndelige, enkle og rene tilbedelse, 

som jeg krævede af mine børn, udviklede sig til afgudsdyrkelse, til meningsløse tilbedelseshandlinger og 

til vederstyggeligheder. Selv om jeg var tæt på dem, "følte" de mig langt væk, og da de troede, at de 

opfyldte loven, syndede de. 

Da jeg sendte profeter til menneskeheden, fejlvurderede de dem, og da de hørte deres ord fulde af 

iver og sandhed, sagde de til mig: "Vi kan ikke følge dig, Herre, vejen er for langt." Men Faderen, som er 

Kærlighed, og som besjæler og ledsager alle sine børn, fortsatte med at vente på deres anerkendelse. 

3 I dag lever I i den tredje æra, udvalgte folk, og jeg har sendt jer ud med den samme mission om at 

vække og rådgive verden. Hvis I forbereder jer, vil jeres inspiration være uudtømmelig, og efter 1950 vil I 

som mine disciple gøre instruktionen kendt gennem jeres ord, og dermed min vilje, mine åbenbaringer 

og min barmhjertighed. Din kærlighed til mennesker vil udrette mirakler, og du vil leve et liv med 

konstant engagement. Men når du først har taget skridt i retning af åndeliggørelse, må du ikke føle dig 

overlegen over for dine medmennesker, hvis ånd endnu ikke har nået din modtagelighed. 

4 Svæve opad, og hvis det er nødvendigt at stige ned for at redde en sjæl, så gør det. Ligesom 

hyrden går ned i den afgrund, som hans får er faldet ned i, for at redde det og forene det med de andre, 

som udgør hans flok. Vær gode hyrder og lær at opdyrke jeres medmenneskers hjerte med denne lære, 

som er liv, opadgående udvikling og herlighed. 

5 Luk aldrig dit hjerte for kærligheden, og gennem den vil du være i stand til at erkende din Faders 

uendelige værk. 

6 Vær overbærende over for jeres naboers overtrædelser, I elskede disciple. 

7 Salige er de, som ikke dømmer deres medmenneskers overtrædelser og undgår at blive 

skandaliseret; thi de viser et rent hjerte og forstår at udøve barmhjertighed. 

8 Retten til at dømme har kun den, der ved, hvordan man gør det, og som også er i stand til at rette 

og belære med sand kærlighed. I de nuværende lidelser, som menneskeheden oplever, kan jeg fortælle 

jer, at jeg er den eneste, der har ret til at dømme. Thi blandt alle mennesker ser jeg ikke en eneste 

retfærdig, som har ret til at gøre det. 

9 Hvis du elsker dyd og er ked af andres fejl ─ hvis du endelig dedikerer hele dit liv til at forbedre 

din sjæl ─ vil du kunne være et sandt eksempel. Og hvis du underviser og oplyser dine medmenneskers 

vej gennem gerninger, ord og tanker, vil du være klar til at blive som den guddommelige Mester, der, da 

han var på jorden, viste dig, hvordan man bliver en perfekt dommer. 

10 Jeg tillod store syndere at komme ind i mit nærvær, mænd og kvinder. Jeg tillod store hyklere at 

krydse min vej, tillod dem at sætte mig på prøve, stille spørgsmålstegn ved mig, gøre grin med mig eller 

forsøge at ydmyge mig. Jeg vidste godt, at de ikke ville kunne modstå Min dom, og at alle til sidst ville 

føle Mit Guddommelige nærvær. Nogle gange var en sætning nok til at bevæge en person, andre gange 

var et blik eller blot tavshed nok. Men I skal vide, at der i mit arbejde var ydmyghed, værdighed, 

kærlighed og medfølelse. 
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11 Ydmyghed, godhed og kærlighed var essensen af Jesu retfærdighed, og alligevel havde 

menneskeheden ingen dommer, der var lige så ubønhørlig som han. Hvem kan modstå den sande 

kærlighed, den absolutte renhed, det guddommelige lys? 

12 Sandelig, siger jeg jer, der er ingen magt, som I kan modstå min kærlighed. Fjenderne er små, 

modstanderne er svage, og de våben, der har forsøgt at bekæmpe sandhed og retfærdighed, har altid 

været skrøbelige. 

13 Kampen mellem ondskabens kræfter og den guddommelige retfærdighed har for dig virket som 

en endeløs konflikt. Og dog ─ i lyset af evigheden ─ vil det være som et øjeblik, og de overtrædelser, der 

er begået i den tid, hvor din sjæls ufuldkommenhed var, vil være som en lille plet, som din dyd og min 

kærlige retfærdighed vil slette for evigt. 

14 Enhver, der tager imod mit ord, som er som krystalklart vand, vil ikke længere tørste. Enhver, der 

genkender mig i den tredje æra i denne undervisning, som jeg giver jer, vil være stærk i de store 

prøvelser, der venter menneskeheden, og vil ikke gå til grunde. 

15 Jeg forbereder dig, så du ikke bliver overrasket. Tænd din tro, og selv om stormvinden hyler og vil 

slukke din lampe, så hold vagt, vogt den omhyggeligt, og du vil ikke være i mørke. 

16 I dag smiler verden ikke længere, når den hører min lære. Sjælen ved, at den gennemlever 

Herrens store dag, hvor alle dens gerninger skal dømmes, og hvor mit blik vil trænge ind i det inderste af 

dens væsen. Hun ved, at hendes høst er blandet med den dårlige sæd, hvis frugter bringer hende lidelse. 

Hendes samvittighed fortæller hende, at hun ikke har fulgt de guddommelige anvisninger, at hun har 

afveget fra underkastelsens og lydighedens vej, og at hendes kors derfor er meget tungt. 

Jeg har givet alle mennesker et bæger til at fylde med kærlighed og gode gerninger; men I giver mig 

kun bitterhed og gift. Du ønsker at fjerne den, fordi du føler, at du er ved at dø, og du søger modgiften. 

Men jeg siger til jer: Kom til mig, for I kan stadig få livet tilbage. Lyt til mig og arbejd. 

17 Kærlighed, forvis hadet, forlad de gamle skikke, der fjerner dine skridt fra godhedens vej. Oplys 

din vej med alle tiders ord. Søg den guddommelige arv i bunden af din sjæl, og husk mine principper, som 

jeg har givet dig gennem Moses, og mit ord og eksempel gennem Jesus. Husk mine åbenbaringer, som 

jeg har givet jer som Helligånden i den tredje æra, og I vil vide, hvorfor I græder. Men jeg tager bægeret 

fra dig og giver dig min fred. 

18 I mine ord fra denne tid vil I finde den samme essens som den, Jesus lærte jer, den samme 

sandhed som den, jeg gav jer i de ti bud på Sinai. Enhver, der ønsker at tjene Mig, skal først erkende, at 

Min vej er offerets og hengivelsens vej af kærlighed til sin næste. Men jeg siger jer også, at jeg vil tilregne 

jer alle jeres fortjenester for at bringe jer til det sande liv. 

19 Føl min kærlighed og kom til mig, folk af god vilje. Løft jeres ansigter og se på Kristus, som er 

vendt tilbage til menneskeheden i opfyldelse af sit løfte. 

20 Jeg trænger ind i jeres hjertes indre og modtager der den enkle hyldest fra jeres ånd, som taler til 

Mig i bøn og tilbyder Mig sin beslutning om at følge Min lære, at være stærk og vise sig fattet i 

prøvelserne. 

21 Som svar på denne inderlige og ydmyge bøn tilbyder jeg jer, at jeg altid vil være med jer, og at jeg 

vil gøre dette nærvær mest håndgribeligt for jer i de svære timer, I måtte gå igennem. 

22 Lyset i denne tidsalder bryder det mørke slør, der omsluttede menneskets ånd; det bryder de 

lænker, der havde bundet den og forhindret den i at nå den sande vej. Sandelig, siger jeg jer: Tro ikke, at 

Min lære forbyder udforskning af alle vidensområder, da det er Mig, der vækker jeres interesse, jeres 

beundring og jeres nysgerrighed. Derfor har jeg givet jer evnen til at tænke, så den kan bevæge sig 

uhindret i den retning, den ønsker at gå. Jeg har givet dig intelligensens lys, så du kan forstå, hvad du ser 

på din vej. Derfor siger jeg til jer: Opdag, undersøg, men sørg for, at jeres tilgang til at trænge ind i mine 

mysterier er respektfuld og ydmyg, for så vil det virkelig være tilladt. 

23 Jeg har ikke forbudt jer at kende til de bøger, som mennesker har skrevet, men I skal oplæres, så I 

ikke snubler og falder i vildfarelse. Så vil du lære, hvordan mennesket begyndte sit liv og sin kamp, og 
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hvor langt det er kommet. Når du er klar, skal du henvende dig til min kilde af undervisning og 

åbenbaringer, så jeg kan vise dig fremtiden og det mål, der venter dig. 

24 Lad enhver forberede sig på den måde, som hans samvittighed dikterer. Forstå, at kampens tid vil 

komme, og at du ikke skal søge skyggen af en eremit for at meditere, men at du skal se verden og 

fristelserne i øjnene og ikke undslippe denne kamp et øjeblik. 

25 Hvis I ikke forbereder jer, hvis I ikke gennemskuer min lære, vil der i morgen kunne opstå en teori 

blandt menneskene, som ─ selv om den er falsk ─ vil have et udseende af sandhed, og det er ikke min 

vilje, at I skal blive fremstillet som bedragere. For de vil forsøge at bevise, at min ankomst på denne tid 

ikke var i overensstemmelse med sandheden. 

26 Brug jeres egen styrke til at forberede jer og spilder den ikke ved at dømme andres gerninger. 

27 Jeg har mange gange sagt til jer: "Foren jer! Men når jeg taler til jer om at forene jer, så forstå, at 

jeg ikke kun taler om jeres samfund, men at dette ord omfatter hele jorden. 

28 Indse, at jeg ikke er kommet for at inspirere dig til at tilbede dig. Hverken i den anden æra eller i 

denne æra har jeg søgt en trone eller en æresplads i de forsamlingslokaler, som I har afsat til min 

tilbedelse. I dag siger jeg til jer, at I ikke skal tilbyde mig jordens skatte eller menneskelige 

forfængeligheder, for så ville I gøre det samme, som fristeren gjorde med Jesus i ørkenen: tilbyde ham sit 

rige for mit. 

I ved allerede, at mit rige ikke er i denne verden. Derfor blev jeg menneske, blev født i ydmyghed og 

levede på samme måde for at bevise jer, at jordens magt og herligheder ikke er nødvendige for at opnå 

himmeriges rige. 

29 Men hvorfor skulle du tilbyde Mig materielle rigdomme, når du allerede ved, at alt er Mit? Giv 

mig det, som jeg endnu ikke har: din kærlighed. 

30 Det er din ånd, som jeg henvender mig til mig selv, for den er en del af mig og skal vende tilbage 

til mig. Men for at redde det, måtte jeg ned til det. I dag er det din ånd, der skal stige op gennem dyd, 

indtil den når mit skød. 

31 Mine disciple, I søger i jer selv de tanker og gerninger, som er velbehagelige for mig, for at opnå 

min nåde, og jeg, som kender jeres kærlighed og anstrengelser, giver jer det, I beder om. Det er ikke 

jordiske goder, I beder mig om, I stræber ikke så meget efter de flygtige glæder som efter dem, der varer 

ved. Du er på vej til det evige liv, hvor du vil hvile fra din kamp. 

32 Glæd jer over det væsentlige i mit ord, og når I bliver ramt af smerte, så trøst jer med tanken om, 

at I i det vil opdage et lys, der altid vil vise jer vejen til det evige liv. Netop denne smerte vil ikke lade 

sjælen sove eller blive indbildsk, den vil være som dug, der frisker op og genopliver hjertet. 

33 Jeg har hele tiden talt til jer om det evige liv, om den vej, som sjælen vandrer på, og som ikke har 

nogen ende, hvor den udvikler sig, fuldender sig selv og når frem til sin Herre. 

For at I skulle have et eksempel til at forstå og følge, kom jeg i tiderne. Jeg begrænsede mig selv i 

Jesus, blev født og levede som et menneske, adlød de guddommelige og menneskelige love, følte livets 

strabadser og arbejdede for det daglige brød. Men ud over denne pligtopfyldelse gav jeg verden Mit 

budskab om kærlighed og mildhed. 

34 Da tiden kom til at prædike og handle, helligede jeg min ånd til at opfylde denne mission. 

35 Ikke alle har forstået, at sjælen er vigtigere end kroppen. Og af denne kærlighedsundervisning, 

som jeg gav jer, har I kun givet mig meget lidt frugt. Hvor skrøbeligt er dit hjerte! Mange hævder at elske 

Mig, men anerkender ikke fordelene ved Min undervisning. 

36 Dengang, da jeg åbenbarede for mine disciple, at jeg ville vende tilbage til menneskeheden, 

spurgte de mig, hvornår mine profetier ville blive realiseret, og jeg sagde til dem: "Se og bed, så skal I se 

dem." 

Mange ventede mig meget snart, men først på dette tidspunkt kom jeg som dommer for at bane 

vejen for alle mennesker. Hvis de ville åbne deres åndelige øjne, ville de se Mig komme ned på den 

"hvide sky" og derfra sende utallige lysstråler ned på jorden. 
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37 Hvem kan forstå essensen af Min Ånd, eftersom Jeg er Lys, Guddommelig Kærlighed, eftersom 

der ikke er nogen materiel form i Mig? Jeg kom til jer midt i fattigdommen. Den dyd, jeg lærte jer, er den 

samme som den, jeg prædikede i den anden æra. Jeg ønsker at bringe jeres hjerter tættere på mig, og jeg 

ønsker, at I skal genkende min fornyede manifestation. 

38 Der er mange, som af frygt eller mangel på flid ikke har udviklet sig og kun følger Moseloven uden 

at anerkende Messias' komme, og andre, som, selv om de tror på Jesus, stadig ikke forventer den lovede 

Trøstens Ånd. Nu er jeg kommet ned for tredje gang, og de har ikke ventet mig. 

39 Englene har annonceret disse åbenbaringer, og deres kald har fyldt rummet. Har du genkendt 

dem? Det er den åndelige verden, der er kommet til jer for at bevidne min tilstedeværelse. Alt, hvad der 

er skrevet, vil ske. Den ødelæggelse, der er blevet udløst, vil besejre menneskets arrogance og 

forfængelighed, og han ─ efter at være blevet ydmyg ─ vil søge mig og kalde mig Fader. Elsk mig, og du vil 

kende mig. På denne måde vil bønnen om fred for nationerne komme fra jeres hjerter. 

Jeg elsker jer alle, og når I vender tilbage til mig åndeligt forberedt, vil jeg indgå en pagt med 

mennesker, og der vil være stor glæde hos Faderen og børnene. 

40 De, der ventede på Mig, blev ikke overrasket over Mine ord, der blev givet gennem mennesker. 

De andre har benægtet, at Mesteren er kommet igen for at give sig til kende for verden i denne form. 

Men jeg siger til jer: Bed og søg, studer profetierne, lyt til samvittighedens stemme i dit inderste væsen, 

og du vil vide, hvordan du skal besvare alle de spørgsmål, der stilles dig. 

41 Jeg velsigner jer, folkens. Jeg har givet dig liv og opmuntrer dig på udviklingens vej, fordi jeg 

elsker dig. Jeg har givet mennesket og de lavere væsener de nødvendige elementer til at leve. I lever alle 

i mig og er underlagt min vilje. Jeg har fortalt jer, at "træets blade bevæger sig ikke uden min vilje". For at 

leve har du den luft, du indånder, solen, der varmer din krop, vandet og frugterne, der giver dig næring. 

Men til jer, der er udstyret med ånd, giver jeg jer adgang til mine hemmelige skattekister, så I kan få 

kendskab til alt det, der er nødvendigt for jeres åndelige opstigning. Din ånd vil ikke dø, mens den 

materielle natur eksisterer i dag og ikke længere vil eksistere i morgen. For jeg skabte den til at være 

menneskets tjener, og når den har fuldført sin opgave, vil den forsvinde. 

42 Jorden, planterne og dyrene betaler deres Gud en tak for deres taknemmelighed. Hele 

skabningen bøjer sig og underkaster sig lovene. De vilde dyr i skoven elsker hinanden, de dræber ikke 

deres egen slags, og hvis de gør det, er det for at ernære sig selv. De respekterer kammeraten, formerer 

sig ikke før tiden, kritiserer ikke hinanden. 

Men I mennesker gør lige det modsatte, fordi I har jeres egen viljefrihed og jeres egen vilje. Men jeg 

har givet jer samvittigheden og loven til at oplyse jeres vej. Vågn op, åbn dine øjne for lyset fra min 

instruktion. Når du nu skal komme til mig ─ hvorfor sætter du så langsomt dine skridt? Gør ikke livets 

rejse trist. Tillad sjælen at søge mig, at elske mig, at forstå mig og at blive stærk i sin bøn og sit 

kærlighedsarbejde og at genopstå. 

43 Jeg forbereder jer til at opfylde min lov med iver. På denne måde kan du undervise dine 

medmennesker og være en støtte for dem. 

44 Jeg ønsker, at I skal elske Mig som Fader og se Mig i det perfekte værk af Min skabelse. Du må 

ikke fornægte mig i vandløbenes krystalklare vand, i det grønne på markerne, i luften, der kærtegner 

dine kinder, i det stjernebesatte himmelfelt. 

Gør ikke denne smerte mod mig. 

45 Se, hvordan jeg udgyder mig selv i min kreative kraft for at nære din sjæl. Jeg helbreder de 

spedalske på krop og sjæl. For ligesom kroppen har brug for næring for at leve, har sjælen også brug for 

åndelig næring. Det har brug for kærlighed, fællesskab med sin Fader, opfyldelse af sine pligter. I denne 

harmoni vil I være i stand til at leve lykkeligt i dag på jorden og i morgen i det åndelige hjem. 

46 Min kærlighed er med dig. Min inspiration bliver omsat til ord gennem disse væseners intellekt, 

som er forberedt til det. De er mine fortolkere, og jeg manifesterer mig selv i overensstemmelse med 

deres åndelige forberedelse og evne. I kunne alle sammen være mine stemmebærere. Mennesket er for 

lille til at modtage min guddommelige kraft. Men jeg sender en begrænset stråle til hans 
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forståelsesorgan for at gøre mig selv forståelig, og for at mit ord kan blive sagt gennem hans læber. Jeg 

siger til jer: Kom for at modtage jeres Mester og modtage undervisning for at slukke jeres tørst efter 

viden. 

Nogle af jer føler frygt, men jeg spørger jer: Hvorfor har I denne frygt, når jeg altid har været sammen 

med alle mine børn, når I bærer mig i jeres hjerte? 

47 Min kærlighed til jer har været stor, og det er derfor, jeg har udvalgt jer fra forskellige regioner og 

nationer, fordi I har et stort behov for mig. I har indgået en aftale med Mig, fordi I i tidligere tider ikke har 

opfyldt jeres mission, og det er nødvendigt at fremskynde trinene, så I kan komme til Mig rent og højt, 

som I kom ud af Mig. 

48 I har endnu ikke fuldendt jer selv og befinder jer allerede i tidernes fuldendelse. I lang tid har jeg 

talt i denne æra gennem menneskers formidling. Jeg har talt til jer i lignelser, og hvis I læser de skrifter, 

hvori Mit Ord blev overført og nedskrevet af de første stemmebærere, vil I beundre Min tålmodighed og 

føle smerte over jeres forsømmelighed. I alle de kirker, hvor folk samles, har jeg givet mit livets ord i 

overflod, og jeg har sagt til jer: studer jer selv, så I kan forstå jeres medmennesker. Føl deres smerte, elsk 

dem, som jeg elsker dig. 

49 Jeg er kommet i ønsket om den del af min Ånd, som er i jer, og som tilhører mig, for at kræve den 

tilbage. Jeg er kommet for at afgive en krigserklæring ─ men ikke mod menneskeheden, men mod 

synden, mod ondskaben. I denne kamp, der allerede raser i dig, skal du forblive stærk. Gør brug af dine 

gaver, så de kan vokse og blive uudtømmelige, efterhånden som du gør det gode. Når jeg taler til jer om 

fornyelse, er det fordi I har mistet den nåde og renhed, som jeg har prydet jer med, og som I burde have 

bevaret gennem tiderne. 

50 Jeg fortalte jer, at jeg ville komme "i skyen", og at mine engle også ville komme. Er disse profetier 

ikke gået i opfyldelse? Har min åndeverden ikke talt og bekræftet alle mine ord? Store prøvelser vil 

komme og vil ødelægge jorden 

ryste. Jeg vil ikke have, at I skal søge mig som dommer ─ søg mig som Fader og Mester. Jeg vil vise dig 

livets, kærlighedens og ydmyghedens sande vej, så du ikke begærer hverken krone eller scepter. Hvis du 

vil være stor, skal du være ydmyg. 

51 Jeg ønsker, at I skal være forenet. For efter 1950 vil I ikke længere høre jeres Faders ord gennem 

stemmebærerne, og jeres sjæl vil længes efter opmuntring til at fortsætte på denne vej, og mange af jer 

vil være svage som Peter, og andre vil tvivle som Thomas. Men hvem vil tage Johannes som et eksempel? 

Sandelig, siger jeg jer, hvis I elsker Mig som den udvalgte discipel, vil I se Mig i al Min herlighed, og Jeg vil 

sige til jer: "Kom til Mig, I trængte hjerter, Jeg er Fader og føler alle Mine børns smerte. Bed, og du vil føle 

Cyrenianeren helt tæt på dig, som vil hjælpe dig med at bære dit kors. Vær hengiven og stærk i prøvelser, 

så bliver jeres lidelser lettere. 

52 Jeg har forberedt denne nation og dens indbyggere til manifestationen af min lære, så at folket 

kan hæve deres sjæl og i det hinsides se det andet Jerusalem, det lovede åndelige land, hvor de vil 

forenes med patriarkerne ved tidernes ende. Min vilje er, at de forskellige racer i denne nation må 

blandes, at de, der er trætte af krige og stridigheder, må finde fred og søge et sted at reflektere over min 

lære, og at de, der hungrer efter åndelighed, må få manifestationen af min Ånd til at fylde dem med lys 

og trøst, så de allerede fra jordens dal kan se tærsklerne til det højere liv, hvor sjælen vil bo og opleve 

opfyldelsen af mit ord. 

53 Jeg vil give denne nation pragt. Det vil ikke kun stige åndeligt, men også opnå materiel magt. 

Dens marker vil være frugtbare, dens indbyggere vil have energi og moralsk styrke, og den ånd, som er 

trænet af mig, vil give bevis på ophøjethed og viden om min lov. 

54 Når verdensmanden kommer og ser på mit arbejde med jer, vil han føle et ønske om at forbedre 

sit liv og vil søge efter de naturlige principper, som vil hjælpe ham med at gøre det godt igen. Han vil 

reflektere over loven, han vil begære mit ord, og hans sjæl vil igen komme i kontakt med mig. Jeg vil tale 

til ham hemmeligt og kærligt og placere ham ved begyndelsen af vejen. Når han så har gennemført 

denne del af vejen, vil han begynde at stige opad for at bestige det bjerg, hvor jeg venter på ham. 
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55 Ikke alle vil høre mit ord i denne tid i samme form, som jeg taler til jer, mine disciple. Men vid, at 

enhver, der søger mig, vil finde mig. Min inspiration vil være i alle, der elsker mig, og det skal I vidne om. 

Hvis du har sat dig for at opfylde den mission, der ligger foran dem, så forbered vejen for dem ved at 

være et eksempel på kærlighed og ydmyghed. 

56 Vær tæt på Mig, lad din ånds øjne åbne sig og dit hjerte føle Min kærlighed, lad alt det, du hører 

og føler, blive bevaret i dit væsen, så du i morgen, når du husker Mit ord og fortolker det, kan undervise 

dine medmennesker. 

57 Gå ikke glip af disse lektioner, som er sider fra Visdommens Bog, som jeg nu giver dig til din frelse. 

58 Jeg modtager dig, og i dig modtager jeg alle mine børn. Min visdom kommer ned over alle Mine 

disciple, som har forstået at forberede deres opfattelser og deres hjerter. 

59 Jeg kommer til jeres hjerter som lys og styrke, som fred og kærlighed, så I ikke føler jer svage over 

for mennesker. 

60 I bevæbner jer med tålmodighed, fordi I ved, at I har den ædle opgave at udbrede broderskab og 

fred i verden, fordi I ved, at I må våge, så den Himmelske Faders vilje kan blive opfyldt. I skal være som 

vagtposter, der våger over denne mission, som endnu ikke er blevet opfyldt. 

61 Min stemme kalder uophørligt mennesket til lovens vej. Men I, som var de første til at modtage 

Mine åbenbaringer i denne tid, er blevet de sidste, så I kan være vidner til, at skarer kommer til Mig. Men 

da I hører til dem, der først anerkendte mig, er I forpligtet til at være et eksempel omkring min lære, at 

være som en stav for jeres medmennesker. 

62 Jeg kan se, at I i betragtning af jeres store opgave mangler I stadig mod og tro til at være apostle i 

den tredje æra. I har stadig øjeblikke af svaghed, fortvivlelse og kamp med jer selv i jeres liv. Overvinde 

alle forhindringer. Dit hjerte har allerede mærket mit arbejdes storhed. Du har fundet ud af, at mit ord er 

opmuntrende. I min undervisning har I lært at bede for at frigøre jer fra fristelser. 

63 Mesteren ønsker ikke, at du skal fortsætte med at spilde tiden. Se, hvordan menneskeheden har 

gjort fremskridt på nogle områder. Men jeg ønsker, at deres fremskridt skal være fuldstændigt, at 

menneskeliv og åndeligt liv skal være i harmoni. 

64 Dette liv er en smuk mulighed for din sjæl til at udvikle sig. Start, voks og udvikl dig. Se, hvordan 

alt i skabelsen udvikler sig og forvandles. I begyndelsen, i din umodenhed, var du som et atom; men på 

grund af den intelligens, som jeg har udstyret dig med, tog du endelig de stoffer, som naturen har, i dine 

hænder for at bruge dem. Allerede da I begyndte at bebo jorden, var den lov, der ventede jer, allerede i 

kraft på den. Faderen har sidenhen åbenbaret det åndelige liv for jer og sendt jer på vej til det hjem, som 

I skal komme til for at hvile og nyde freden efter kampen for at opnå jeres renselse. 

65 Lyt altid til din samvittigheds stemme, for at den kan fortælle dig, om du har opfyldt loven eller ej. 

(Lignelse) 

66 Hør: En mand befandt sig på et højt bjerg. Han kendte bjergene, skovene og de stier, som han gik 

og gik på jagt efter mad til sine stammefæller. En dag, midt i sin ensomhed, hørte han en stemme, der 

sagde: "Jeg ser dig, mand, og jeg ser din nød. Det er derfor, jeg kommer til jer, for jeg er det liv, der 

pulserer i alt, hvad der er skabt. 

Men hør: Stå op, se og gå hen til dem, der tilhører jer, og fortæl dem, hvad I har hørt, og hvad I har 

følt, men ikke har kunnet se. Når de så er overbeviste om det, I allerede tror, skal I sammen med dem 

danne kernen af et folk. Sæt dem på vej til opfyldelsen af løftet om et land, som jeg har forberedt for 

dem." Da manden hørte denne stemme, følte han sit hjerte banke af kraft, og han turde ikke løfte sit 

ansigt for at se på den, der talte sådan til ham. Han følte en ukendt kraft trænge ind i hans væsen, som 

om et himmelsk lys oversvømmede hans sjæl med vitalitet. 

Da den stemme blev tavs, mærkede han, hvordan hans krops træthed forsvandt, men samtidig 

mærkede han vægten af et ansvar på sin sjæl. 

Derefter drog han ud til sine egne for at vidne om, hvad der var sket, og da han var en retfærdig 

mand, troede alle på hans ord. Manden sagde: "Den stemme, jeg hørte, talte til mig om en vej; men jeg 
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ved ikke, hvilken af alle dem, jeg kender, det er. Måske er der en, der fører til en stor by, eller måske 

fører den til et stort land med vinmarker." 

En nat, da han hvilede på sin seng, hørte han en klar stemme i sin ånd ─ ikke længere i sine sanser ─ 

der sagde til ham: "Dine øjne kender ikke vejen, for den er kun kendt af ånden. Det er min lovs vej." 

Derefter hørte han dens bud, som talte om at elske Gud mere end alle skabte ting og ikke at tilbede ham 

gennem væsener, der er skabt af fantasi eller overtro; han hørte også, at man skulle elske hinanden. 

Dette var vejen, kærlighedens og godhedens vej. 

Da manden vågnede, forstod han, at alt dette havde været en guddommelig åbenbaring, som var 

blevet givet til hans ånd. Endnu en gang vidnede han over for sin familie om det, han havde modtaget i 

drømme, og fyldt med tro og lydighed forenede han hele sin stamme, så de ved deres forening ville 

danne kimen til en stærk og stor nation. 

(slutningen af lignelsen) 

67. Det er min lignelse for denne dag, hvor jeg taler til jer om Moses, den ånd, som kirkelederne i 

denne tid har 

Ham, der bad i stilhed og kommunikerede med sin Fader, ham, der førte sit folk på en lang rejse gennem 

ørkenen, ham, der i lyset af folkemængdens svaghed smadrede lovens tavler på jorden. 

68. Tre tidsaldre er gået, og i dag spørger jeg dig: Hvem af jer kender vejen? Hvem er den, der virkelig 

forbereder sig på at høre den Eviges stemme? Hvor er de, der kunne sige til mig, som jeres brødre ville 

have gjort i andre tider: "Herre, hvis det er nødvendigt at ofre min eksistens til gavn for dit værk, så gør 

med mig efter din vilje." 

69. I dag finder jeg ingen, der taler sådan til sin mester. Hvordan vil du gøre mit ord kendt i verden i 

denne tid? Det er nødvendigt, at I forener jer, så mit arbejde af kærlighed og renhed kan blive anerkendt. 

Hvis du præsenterer den ved hjælp af ritualer, symboler eller trosretninger, vil det ikke lykkes dig at ryste 

dine medmenneskers sjæle. Hvis I derimod viser et eksempel på kærlighed med jeres gerninger, vil min 

lov blive anerkendt og respekteret. 

70. Studér mit ord, for i det vil du høre Faderens stemme, som altid vil vise dig vejen gennem din 

samvittighed og få dig til at se den fuldkommenhed, som du gradvist opnår på den. 

71. Ligesom I studerer menneskekroppen og bliver forbløffet ved synet af den, som kun er 

menneskets ydre form, bør I fordybe jer i kontemplation og studier af sjælen, for kun på denne måde vil I 

erkende dens storhed. 

72. Kæmp, og selv om din kamp er hård, må du ikke blive træt af at vidne om min sandhed. Gør det 

gode, selv om det betyder, at I skal ofre jer selv. Du har til opgave at redde dine medmennesker. 

73. Jeg giver dig min velsignelse og min tilgivelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 180 
(givet under Anden Verdenskrig) 

1 Jeg giver jer lys, for at I, mine elskede disciple, kan forstå mit ord og min lære. 

2 "Arbejderen" skal fortsætte med at dyrke og pløje den mark, hvor han skal plante frøet med tro 

og ønske om at få en rig høst. Men Mesteren fortæller dig: Vær omhyggelig med at vælge den jord, der 

er egnet, så frøet ikke bliver ødelagt, og du altid høster frugter, der svarer til den kærlighed, du har 

dyrket din jord med. 

3 I kan alle være "arbejdere på mine marker"; men først er det nødvendigt at føle og forstå denne 

mission. Formålet med denne instruktion er at fjerne de uvidendes mørke bind for øjnene og få de 

"lamme" til at gå og dermed vise dem, at jeg er den eneste Gud, de bør tjene. Derfor siger jeg til jer: Jeg 

forbereder jer til at vise jer selv som et eksempel for andre, da I har åbnet jeres øjne for Lyset og ydmygt 

har tilstået, at I var uvidende. Jeg vil så gennem jer og høste frugterne af min barmhjertighed. 

4 Dine medmennesker vil spørge dig, hvordan du modtog denne undervisning, hvordan mine 

manifestationer foregik, og hvorfor du følger denne vej. Du skal besvare alle spørgsmål med absolut 

sandhed. For hvis I ikke holder fast ved sandheden, vil I ikke være stærke, og I vil blive besejret. Så vil 

frøet ikke spire. 

5 Jeg ønsker ikke, at I skal stå tomhændede dengang, og jeg ønsker heller ikke, at I skal stå uden 

høst ved slutningen af jeres kamp, når jeg har fjernet jer fra verden for at følge min vej og kaldt jer "mine 

disciple". Det ville ikke være retfærdigt, hvis I skulle høste skuffelse og bitterhed, blot fordi I ikke har lært 

at forsvare Mit værk ved at studere og udforske det for at opnå tilstrækkelig styrke, fred i sindet og viden 

til at modstå prøvelserne. 

6 Min undervisning er en enkelt lektion, der er udtrykt i mange former, så I kan forstå den, og som I 

ikke har noget at tilføje. Men selv om det er loven, ønsker jeg ikke at tvinge den på jer, for så ville I falde i 

hykleri ved udadtil at foregive at følge den, mens jeres hjerte overtræder den. 

7 Jeg har lagt samvittigheden i dit væsen, så den er til stede i alle dine handlinger, for 

samvittigheden er i stand til at skelne godt fra ondt og ret fra uret. Med dette lys som rettesnor vil du 

ikke kunne blive bedraget, og du vil heller ikke kunne blive kaldt uvidende. Hvordan kan spiritisten 

bedrage sin egen næste eller forsøge at bedrage sig selv, når han i sit eget væsen har sin Skabers lys? 

8 På den tid kom en rig ung mand hen til Jesus og sagde til ham: "Mester, jeg tror, at jeg fortjener 

det rige, som du lover, fordi jeg følger læren." Jesus spurgte ham: 

9 "Holder I loven?" Den unge mand svarede: "Ja, Herre, jeg faster, behandler mine medmennesker 

godt og gør ingen ondt mod nogen. 

ondskab og give en del af min formue til at støtte templet." 

Jesus sagde derefter til ham: "Hvis du vil følge mig, så lad alt, hvad du ejer, ligge og følg Mesteren." 

Men der var så meget, som den unge mand ejede i verden, at han ikke ønskede at skille sig af med sine 

rigdomme og foretrak at adskille sig fra Herren. Han troede, at han opfyldte min lov, men han bedrog sig 

selv. 

10 Hvor ofte har jeg ikke sagt til jer: Udøv aktiv næstekærlighed, udfold denne dyd, men pral ikke 

med den, for så er det ikke længere barmhjertighed, og I ville bedrage jer selv! 

11 Disciple: Hvis I ikke ønsker at begå fejl eller fejltagelser, så undersøg jeres handlinger i lyset af 

jeres samvittighed. Og hvis der er noget, der forplumrer den, så undersøg jer selv grundigt, og I vil 

opdage pletten, så I kan rette op på den. Der er et spejl i jer, hvori I kan se jer selv og se, om I er rene 

eller ej. 

12 Spiritualisten skal kendes på sine gerninger, som for at være rene skal være dikteret af 

samvittigheden. Den, der handler på denne måde, vil føle, at han har ret til at kalde sig min discipel. 
13 Hvem kunne narre mig? ─ Ingen. Jeg dømmer jer ikke på det, I gør, men på den hensigt, I har med 

at gøre det. Jeg er i din samvittighed og hinsides den. Hvordan kan du tro, at jeg ikke kan kende dine 

gerninger og deres motiv? 
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14 Gør jer klar til kamp, så mit værk ikke bliver angrebet på grund af jeres dårlige gerninger. For i 

mange tilfælde vil menneskehedens anerkendelse eller ikke-anerkendelse af mit Arbejde afhænge af jer. 

15 Men hvad kan ødelægge mit værk, eftersom det er sandheden selv, eftersom det er renhed uden 

pletter? Du ville dog meget vel gå glip af muligheder for at opnå fortjeneste og hæve sjælen. 

16 Hvis nogen ikke kender min sandhed, er det fordi han ikke har beskæftiget sig med den og 

drukket af denne kilde, som hælder sit krystalklare vand ud til alle læber, der tørster efter kærlighed. 

17 Den sandhed, som jeg åbenbarede for patriarkerne, profeterne og de retfærdige, er den samme 

som den, jeg åbenbarer for jer i dag. For Min Lære, som I modtager i dag, er alle tiders Lov, med hvilken 

jeg har vist jer vejen opad, så I kan fortsætte jeres livsrejse til målet. I min undervisning har jeg aldrig 

fortalt jer noget, som ikke har en sandfærdig forklaring. Men hvis I giver forklaringer, der er anderledes 

og komplicerede, hvis I ændrer Min lære eller giver en fejlagtig fortolkning til dem, der har brug for en 

forklaring, vil I høste en dårlig høst. 

18 Vær opmærksom på, hvordan du giver videre, og hvordan du taler. Forstå, at du er ansvarlig for 

en meget stor gave. 

19 Jeg er ejeren af frøet, I er arbejderne. Hvis nogen er doven og ikke opfylder sin opgave ─ hvis 

nogen afviger fra stien, så giv ikke Mig skylden, som kalder jer overalt. Indse, at den, der ønsker at opnå 

sin frelse, må gøre en vis indsats. 

20 Se, jeg vender mig til jeres hjerter, så I føler mig og kan sige: "Herre, jeg vil følge dig." 

21 Hør godt efter: til alle tider har Faderen tilkendegivet sin kærlighed til menneskeheden gennem 

budskaber til sine budbringere. Denne kærlighed, som du forsøger at forstå og føle indtil dette øjeblik, er 

den kærlighed, som altid har kærtegnet dig. 

22 Jeg ønsker, at I skal fylde jer med dette lys, for uden kærlighed vil I ikke nå Mig. Uden denne kraft 

kan du ikke forstå min herlighed. 

23 Mit ord rører ved de mest ømme strenge i jeres hjerte, så I kan vågne op til kærlighed og forstå, 

at hvis I kun lever for at opnå verdens rigdomme, og I hverken har plads eller tid tilbage til at lade hjertet 

og sjælen udvikle deres evner, vil de ikke udvikle sig på deres udviklingsvej. 

24 Lad ikke dit hjerte blive indbildsk, for det symboliserer den evige ild fra ham, hvorfra alting er 

udsprunget, og hvor alting genopstår. 

25 Ånden bruger hjertet til at elske ved hjælp af kroppen. Hvis du kun elsker i henhold til materiens 

lov, vil din kærlighed være forbigående, fordi den er begrænset. Men hvis du elsker åndeligt, er denne 

følelse som Faderens, som er evig, perfekt og uforanderlig. 

26 Alt liv og alle skabte ting er forbundet med Ånden, fordi den besidder det evige liv. Begræns ikke 

jer selv, elsk Mig og elsk jer selv, fordi I besidder den guddommelige gnist af "væren", som ikke kender 

nogen grænser for kærlighed, som er Gud selv. 

27 Forstå, at alt, hvad der eksisterer, er der for dig, ligesom alt, i overensstemmelse med dets 

skæbne, er en uophørlig hyldest og hyldest til Skaberen. 

28 Fra alle væsener modtager jeg deres frugter, men alt modtager livgivende kraft fra mig. 

29 Jeg forklarer dig al denne lære, så din sjæl ikke længere er en fange af dine sanser ─ så du, når du 

begynder at udbrede min lære, kan gøre opmærksom på, at sjælen, ligesom alle skabte ting, er underlagt 

loven om udvikling. 

30 "Udvikling" ─ et ord, der vil være på folks læber, når de beskæftiger sig med sjælen; for det 

betyder fremskridt, opstigning, forvandling og perfektion. 

31 Hvornår vil mennesket endelig blive fri for fordomme, så det ikke længere vender sig mod 

formerne og ikke længere ser alt, hvad der omgiver det, som er større end det selv? Når han så opnår 

åndsfrihed. 

32 Nu kan I godt forstå, at når jeg altid har givet mig selv til kende for mennesker i visdom, har det 

været for at befri de sjæle, der er fængslet af begrænsede sind. 
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33 Der er stadig mennesker med begrænset sind og uden inspiration i denne tid. Selv om folk 

allerede burde have et lyst og opvakket sind på grund af deres udvikling, tænker og lever mange stadig 

som i de primitive tider. 

Andre har gjort store fremskridt inden for videnskaben, men har i deres forfængelighed og egoisme 

afskåret sig selv i den tro, at de har nået toppen af viden. Men de er stoppet på vejen til deres åndelige 

fremskridt. 

34 Til jer, der har hørt mig i denne tid og har hørt ordet "ånd" gentaget konstant i min undervisning, 

siger jeg, at den storhed og det lys, som dette ord indeholder, vil ryste menneskeheden, når den først 

forstår det. 

35 Fortsæt med at gøre jer selv værdige til denne nåde gennem ydmyghed forstået rigtigt. 

"Ydmyghed er ikke ensbetydende med fattigdom, heller ikke materiel fattigdom. 

36 Bevar jeres moralske styrke, for I har styrket jer selv som stål på ambolten gennem dette livs 

lidelser. 

37 Jeg kan se, at du er enig med din skæbne. Hvis din fortid var smertefuld, skal du ikke længere se 

på den. Glem det og lev fredeligt i nuet. Frygt ikke for fremtiden, for "i morgen" er jeg. 

38 Alle mine profetier vil gå i opfyldelse, og denne jeres lille nation vil blive betragtet af 

menneskeheden som "løfternes land". Jeg vil sørge for, at hjerterne føler fred i hende, og at sjæle bliver 

oplyst. Højtstående ledere af andre nationer vil komme til hende og blive inspireret i hendes skød til at 

regere med kærlighed. 

39 "Israels fortabte stammer" vil komme til at samles i dette land, som er forberedt af min 

barmhjertighed, og føle min fred. 

40 Du skal være forberedt, for dine medmennesker vil vende sig til dig. Du ved ikke hvordan eller 

hvornår, men mit ord vil gå i opfyldelse. 

41 Derfor opfordrer jeg jer indtrængende til at forene jer, så jeres medmennesker kan føle, at de er 

kommet til Herrens folks skød, hvor de vil modtage det, som Min 

Det er Will. 

42 Jeg gør dig på forhånd opmærksom på alle fremtidens begivenheder. Hvad angår disse 

"stammer", siger jeg jer, at de, bevæget af min visdom, vil komme for at modtage den arv, som I har 

modtaget. De vil ikke komme tilfældigt, men det er nødvendigt at I er forenede, så I kan se mit ord blive 

opfyldt. 

43 I den anden æra, da kejseren herskede over Palæstina, var landet delt mellem sig selv. Israels folk 

var slaver under hedningene, og på deres skuldre følte de byrden af tyranniets åg. 

44 Netop da kom Guds søn til folket. 

45 Hvor meget smerte var der ikke i dette folk, og hvor stor var ikke folkets egoisme! Men mit ord 

blev hørt, og det var som en balsam på alle sårene hos det forslåede folk. Jeg slukkede deres tørst efter 

kærlighed, og derfor sagde de, der troede på mig: "Kun nazaræeren ved, hvordan man elsker." Og 

alligevel blev jeg fejlbedømt. 

Da folket fik Mig til at ofre offeret, spurgte de Mig: "Jesus, hvor er dem, der fulgte dig?" I det øjeblik 

så jeg på Jerusalem og sagde: "Det er endnu ikke tid for frøet at spire. Men den tid vil komme, og 

menneskeheden vil da kende frugten." Og sandelig ─ efter min afrejse ─ brød mine disciple op og 

kundgjorde mit ord. 

46 Nu skal jeg fortælle dig det: I år 1950 vil de, der ikke vil adlyde Mit ord, dukke op, og de vil få Mig 

til at lide offerdøden igen, som er ulydighed og uenighed mellem jer. Så vil jeg sige, som jeg gjorde 

dengang: "Jeg har lagt min sæd i disse hjerter, og den skal blomstre, og af dens frugt skal de nationer 

spise, som kender mit ord, der er nedskrevet i skrifterne." 

47 Denne arv er beregnet til dig. Husk, at du altid skal så det gode på din vej. 

48 De dage nærmer sig, hvor den kristne verden fokuserer sit hjerte på at mindes det drama, der 

fandt sted på Golgatha for omkring to tusind år siden. Derefter reflekterer nogle for at finde ud af, om 
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deres handlinger i deres liv er i harmoni med deres samvittighed, eller om de har været svage over for 

fristelser. 

49 Men dette folk, som hører Mig i øjeblikket, føler, at de ikke har behov for at betragte billedet af 

den korsfæstede, fordi de forstår, at det blod, der blev udgydt på Golgata, stadig er effektivt i 

menneskers hjerter. For den blev "vandet" for at vise ham, hvordan han skulle udføre en mission. 

De spiritualistiske mennesker har ikke brug for at genopleve dette drama; de har lært at svæve 

åndeligt, indtil de føler og ser de herligheder, der findes i ånden. Hvem kan lide 

Thomas tvivlede, men jeg har tilladt ham at stikke fingrene i Jesu sår og se Mit Blod, som stadig er frisk, 

og som som en uudtømmelig kilde fortsætter med at strømme ud i kærlighed og styrke til enhver sjæl. 

50 Jeg har fortalt jer, at jeg er så tæt på jer, at jeg kender selv de mest hemmelige af jeres tanker, at 

jeg er overalt, hvor I er, fordi jeg er allestedsnærværende. Jeg er lyset, der oplyser dit sind gennem 

inspirationer eller lysende idéer. 

51 Jeg er i jer, for jeg er den Ånd, der besjæler jer, den samvittighed, der dømmer jer. Jeg er i dine 

sanser og i din krop, for jeg er i hele skabelsen. 

52 Mærk Mig mere og mere i dig og i alt, hvad der omgiver dig, så at du, når øjeblikket kommer til at 

forlade denne verden, kan træde helt ind i det Åndelige Liv, og der vil ikke være nogen forstyrrelse i din 

sjæl fra de indtryk, som sanseverdenen kan efterlade; og du kan nærme dig Mig endnu et skridt, som er 

kilden til uendelig renhed, som du vil drikke af for evigt. 

53 Du ved ikke, hvor meget tid du har tilbage til at tage dette skridt. Derfor skal I være på vagt, for 

fristelsen vil forsøge at få jer til at snuble. Jeg forbereder dig, og jeg lover dig, at min barmhjertighed vil 

være klar til at redde dig fra stormen. Jeg vil tilbyde dig min hjælp, når du er i fare for at falde, for for mig 

er der ikke nogen, der er mere værd, og heller ikke nogen anden, der er mindre værd. Jeg er Faderen, og 

når I kommer til mig med anger, vil jeg tage imod jer og give jer jeres belønning i overensstemmelse med 

jeres fortjeneste. 

54 Tænk over og undersøg jeres liv. Lad lyset fra din ånd oplyse dig. Jeg vil få dig til at se dine 

åndelige fremskridt. 

55 Fortolk mit ord korrekt, idet du ved, at det ikke er dets form, der skal udforskes, men den mening, 

det indeholder, og det mål, det peger dig hen imod. Mine stemmebærere kan begå fejl, men det, der 

kommer fra Gud, er rent og kan ikke blive besmittet. 

56 Jeg har givet dig en sæd, som du skal høste en rig høst af. Tag Mig som dit eksempel og spred 

kærlighed og barmhjertighed blandt dine medmennesker på livets vej. Så vil menneskeheden anerkende 

den tro og styrke, som du har opnået. 

57 Prøv at forstå betydningen af Mit værk, som det er forstået og fortolket af dem, der fulgte Mig til 

enden. 

58 Når du har forberedt dit hjerte som en helligdom, hvor du venter på din Faders besøg, så han kan 

mærke din kærligheds varme i det, så kan du virkelig sige, at "lærken" har været hos dig. Mænd, kvinder 

og børn omgiver mig, og alle er som unger på livets træ. 

59 Du har vandret uophørligt rundt og søgt i jorden efter visse træers rødder for at bedømme deres 

frugter, og ofte har du opdaget den gnavende orm i disse rødder. Så I har søgt mig på bjerge og i dale ─ 

med håb om at høre en faderlig eller i det mindste en venlig stemme, som ville befri jer fra usikkerhed og 

lede jer på sandhedens vej. Nu hvor I hører Mit Ord, takker I Mig for at have givet jer lov til at høre Min 

undervisning, som forbereder jer til en mere fuldkommen åndelig kommunikation end den, I har nu. 

I dag må jeg begrænse mit lys for at blive forstået af jer. Men det øjeblik vil komme, hvor din sjæl og 

dit sind vil være i stand til at bære min visdom direkte. I dag er lidt lys og fred i deres hjerte nok for 

mange ─ et kærtegn til børnene, børnenes kærlige blik til de trætte ældre; for derigennem føler de en 

stråle af lys i deres trætte og sørgelige hjerte. Men bagefter vil alle begive sig ud i et ønske om at finde et 

lys, der kan oplyse deres livsvej. 

60 Hvis du spurgte mange af mine børn i denne tid, om de havde lyst til at høre min undervisning, 

ville de svare, at de ikke er værdige til det. Men jeg siger jer, at ingen af mine børn er uværdige til at høre 
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mig. Alle har brug for mit ord: de retfærdige for at genopfriske sig selv ved at høre deres Gud; de 

uvidende for at lære og opnå udvikling af deres sjæl gennem Mesterens lære; syndere for at forny sig 

selv gennem deres omvendelse, når de lytter til Faderen. 

61 En stemme kommer til mig og siger til mig: "Kom og se hvor svag jeg er på jorden, hvor plettet 

min sjæl er. Jeg ved, at du elsker mig og kan tilgive mig, at du er en vejleder i mit mørke og en hjælper i 

min ensomhed. Kom mig til hjælp, for i denne times prøvelser føler jeg smerten af dødsens kvaler." 

62 Hvem taler til mig på denne måde? Hvem lader sine kald nå Mig på denne måde i ønsket om 

barmhjertighed? Er det et hjerte? Nej, mennesker, det er menneskeheden, der ikke har glemt, at jeg er 

Kærlighed. Den erkender sin skamfuldhed og beder om forløsning. 

63 Jeg græd over din afgang fra det øjeblik, du forlod det åndelige hjem for at komme til jorden. 

Siden da har det været mine tårer og mit blod, der har tilgivet dine synder, og min venlige og rolige 

stemme har konstant rådgivet dig på din rejse gennem livet. Min skygge har fulgt dig på alle dine veje. 

Det er mig, der har savnet dig i virkeligheden, ikke dig. For da du gik, følte du dig stærk, og du troede, at 

du ikke længere havde brug for min hjælp. Din vej var den frie vilje, dine sanser udvidede sig for at 

indånde og røre alt det, der omgav dig, og du måtte falde meget lavt for at vende dine øjne igen mod 

Mig. 

Selv da huskede du, at du havde en far, ved hvis bord du satte dig. Så råbte du til din Herre, men jeg 

havde allerede kaldt dig før og havde ikke hørt dit kald. 

Tilstedeværelse ved mit bord. Jeg havde søgt dig som en far, der så sit barn gå bort som et lille barn, med 

uskyld i hjertet og uden at kende vejen. 

64 Hvis du forstår mit ord, vil du forstå, at da Faderen sendte dig ud i verden for at gå på dens stier 

fulde af farer og fristelser, var det ikke hans hensigt, at du skulle fortabe dig på dem. For de blev designet 

på forhånd, så I ville modtage de nødvendige lektioner for sjælens udvikling, for at give jer den erfaring, I 

manglede, og endelig for at få jer til at vende tilbage til Mig fuld af lys. 

Da din ånd kom ud af Mig, var den som en gnist, som vindene skulle forvandle til en flamme, så at dit 

lys ville blive ét med Guddommens lys, når du vendte tilbage til Mig. 
65 Jeg taler til jer fra toppen af det nye bjerg. Der venter jeg på dig, og sandelig siger jeg dig: På 

dagen for din ankomst vil der blive holdt en fest i dette rige. I vil komme dertil på smertens vej og 

dermed rense jeres overtrædelser ─ en vej, som jeg ikke har tegnet på forhånd, men som mennesket har 

skabt. Du lod mig også gå denne vej. Men siden da er offerets og smertens vej blevet forherliget gennem 

Mit Blod. 

66 Hør lyden af min stemme i uendelighed, som du hører lyden af en klokke. 

67 Husk, at det er dommens tid, for sandelig siger jeg jer, at enhver overtrædelse skal sones. Jorden 

selv vil stå til regnskab for den onde brug, som mennesket har gjort af den og dens naturriger. Alt det, 

der er blevet ødelagt, vil stille jer til ansvar og dermed få folk til at indse, at de er skabt af Skaberen med 

kærlighedens hensigt, og at den vilje, der kunne ødelægge dem, tager sig af dem, beskytter dem og 

velsigner dem. 

68 Kan en sjæl roligt forlade denne planet, når det, der skændede og ødelagde den, kræver den til 

regnskab? Det er dem, der har været nødt til at skabe en verden, hvor anger, materialisme og 

konsekvenserne af et liv i ulydighed mod min lov er som mørke tågeskyer, hvor de vandrer rundt i 

smerte, indtil det bliver lyst i dem, så de kan begynde at genoprette alt det, de har ødelagt. 

69 For at hjælpe dem siger jeg til dem: "Se, her er Mesteren atter blandt sine Disciple. 

70 I dag kommer jeg for at vække troen hos dem, der er modløse i en kort periode. 

71 Hvis jeg er kommet til dig, vil jeg også komme til alle dem, der rejser sig til mig. Min kærlighed, 

mit lys er for alle. 

72 Når Herrens manifestation finder sted blandt hans disciple, føler I en uendelig glæde i jeres sjæl, 

og selv om min manifestation er kort, viser I jer tilfredse. 
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73 Jeg ønsker, at I skal føle den fred og glæde, som I oplever, når I hører Mig, også når I søger Mig i 

bøn, så når I opnår denne indre ophøjelse, vil jeres tanker være som en frugtbar dug, der falder ned på 

de golde marker. 

74 Mens verden er i oprør, mens kaosets skygge lægger sig over nationerne, og krigen ryster 

menneskeheden, hører jeg dem, der siger: "Hvis intet er umuligt for Gud ─ hvorfor stopper han så ikke 

krigen og skaber en ny verden fuld af fred?" Men jeg siger jer, at ligesom der er krig i mennesket, er der 

også fred i ham. Ethvert menneske har en streng og klog samvittighed, og gennem den er det i stand til at 

vælge den vej, der er nyttig for ham. 

75 Der er allerede udbrudt en ny kamp i verden. Hele nationer kæmper med det formål at besejre 

deres fjender. Andre stræber efter overlegenhed for at undertvinge folk og holde dem som slaver, og 

andre igen for at deres race kan bevise, at den er den højeste af alle, men i deres blindhed kan de ikke se 

den afgrund, der venter dem alle. 

76 I denne atmosfære af mørke og forvirring skal du lade dine tanker trænge ind som en lysstråle. 

Med dem vil du hjælpe dine medmennesker til at tænke klart i prøvelsens øjeblikke. På denne måde vil I 

opfylde den mission, jeg har pålagt jer. 

77 Vær stærk til at kontrollere dine lidenskaber, og tag ikke parti for den ene eller den anden side. 

Jeres hjerte skal være opflammet af medfølelse og broderskab for alle og indadtil dele de lidelser og 

prøvelser, som denne menneskehed er ramt af. På denne måde vil dit hjerte slå i takt med mit. 

Alt det gode, du gør, vil få sin belønning. Eller tror I ikke, at freden blandt mennesker vil være en 

belønning for jeres bønner? 

78 Se, det er ikke et offer, som jeg beder jer om. Jeg sender jer ikke ud for at prædike blandt de 

uhæmmede skarer; jeg giver jer ikke i hedningernes hænder. Nu er det nok for jer at rense jeres sind, så I 

med det kan oplyse jeres medmenneskers vej. 

79 Kæmp, bed, vågn op, så fristelsen, som har magt til at præsentere sig selv for dig i de mest 

tiltrækkende former, ikke distraherer dig fra dine gode intentioner og forhindrer dig i at opfylde din pligt. 

Lær at kæmpe med den og besejre den. Sov ikke, for hun vil kæmpe til det sidste. 

80 Din kamp er større, end du kan forestille dig, fordi denne modstander er usynlig. For ofte leder I 

efter ham mange steder, og alligevel bærer I ham skjult i jer selv, i jeres følelser og i jeres lidenskaber. 

Der findes ikke noget bedre våben til denne kamp end bøn. 

81 Faderen har givet dig sit råd. Selv om hver undervisningsadresse er forskellig, er dens essens, 

dens mening og formål det samme: at give jer min kærlighed og vise jer vejen til fuldkommenhed, som vil 

give jer frelse. 

82 I erindringsdagene føler selv det hårdeste hjerte mit nærvær. I uendeligheden lyder uophørligt 

lyden af den guddommelige klokke, som bebuder manifestationen af denne nye tid. Men hvor døvt er 

hjertet i denne menneskehed! 

83 Når folk så vågner op og kommer i begær efter mit ord, vil det allerede være for sent, fordi jeg 

ikke længere vil være der. Så vil de kun være i stand til at modtage vidnesbyrdet om Min manifestation. 

Mange vil klage over sig selv, fordi de ikke besøgte mig på de steder, hvor jeg gav mig til kende, og fordi 

de ikke hørte min stemme. 

84 I denne tid er menneskeheden ramt af store prøvelser. Alle steder i verden er der en klagesang. 

Grunden til dette er, at sjæle er kommet til jorden for at høste frugterne af det, de har sået i andre tider; 

for ingen undslipper Min retfærdighed. Jeg ville ikke længere være fuldkommen, hvis jeg ikke gjorde det 

klart for jer, hvis jeg ikke lod jer høste frugten af jeres gerninger. Men jeg udruster også folk gennem 

lyset af dette budskab. 

Alle ører vil høre nyheden om min tilbagevenden, om den lære, jeg har efterladt til menneskeheden. 

Mine disciple vil drage ud for at bringe den helbredende balsam til de syge, de vil være korsbærere for 

dem, der er tynget af deres kors' byrde. Jeg gentager ofte disse instruktioner til jer, så I ikke glemmer 

dem efter min afrejse. 
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85 Vågn op og bed, så I kan blive stærke. Men bed med ånden, så I kan opnå og nyde det fuldkomne 

fællesskab med Herren. Når du ser, at det, du har modtaget ved inspiration i bønnens øjeblikke, er blevet 

til virkelighed, vil det være beviset på, at du har haft et øjeblik af åndeligt fællesskab med Mesteren. 

86 Gør din måde at søge mig på, at bede på, til perfektion. Husk: Når mit ord ikke længere bliver hørt 

i jeres mødelokaler, vil kirkernes mænd forsøge at generobre jer, de vil forsøge at vinde jer tilbage. Vil du 

så være i stand til at lukke øjnene for dette lys og lægge den opgave, du har modtaget, til side for i stedet 

at nøjes med at udføre en rite? 

87 Bliv ikke bange, når jeg undertiden taler om, at I bliver bagtalt og forfulgt. Jeg fortæller jer blot, at 

hvis I opfylder min guddommelige lov, og hvis I adlyder jordens love, har I intet at frygte. 

88 Bevis allerede nu, at I ikke har hørt Jesus tale forgæves i denne tid, at ─ da jeg kaldte jer "disciple" 

─ I ved, hvordan I kan bære denne titel med værdighed. I lyset af sandheden og renheden i dine 

handlinger vil de mest stædige bøje sig. Så, når tiden for konflikt mellem religiøse doktriner og ideer er 

kommet over verden, når menneskene er stærkest imod forkyndelsen af Min åndelige lære, vil de 

mirakler, som Jeg giver jer, være størst, og disse beviser vil få verden til at skælve. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 181 
1 I skarer af lyttere, kom til lyset, luk kroppens øjne i et par øjeblikke og se med ånden min 

tilstedeværelses udstråling, som kommer til jer. Det er det guddommelige lys af kærlighed og visdom, 

som jeg ønsker at give dig som et klæde. Det er det lys, der fordriver uvidenhedens, fanatismens og 

ondskabens mørke. 

2 Jeg giver jer min instruktion på denne dag, som I har viet til fysisk hvile og sjælens pleje. Det er 

den syvende dag, hvor I hviler fra ugens slid, hvor I høster frugten af jeres arbejde og samler kræfter til at 

fortsætte jeres rejse. 

3 Tag denne dag som et symbol på den syvende fase af jeres udvikling - den fase, hvor det sidste 

segl vil blive åbnet, hvor I vil hvile efter livets lange rejse. 

4 Mange tror, at mit lys kun kommer ned på de steder, hvor mit ord er manifesteret; men 

sandheden er, at mit åndelige nærvær er med alle. Det er derfor, jeg har kaldt det lys, jeg sender jer, for 

den universelle stråle. For i det samme øjeblik, hvor den skinner gennem stemmebærerne, føler alle 

skabninger den på forskellige måder. Ja, folkens, da jeg er almægtig og allestedsnærværende, 

manifesterer jeg mig selv i forskellige former, som alle er åndelige. ─ Da I så mig som menneske i den 

anden æra, var det fordi jeg søgte at nå jeres hjerte. Men nu "ser" du mig komme åndeligt, fordi det er 

din sjæl, som jeg ønsker at oplyse. 

5 "Frelser" har I kaldt mig, og "Frelser" vil I blive ved med at kalde mig, fordi jeg fører jer væk fra de 

onde veje. 

6 Forbyd ikke de prøvelser, der rammer dig og hele menneskeheden. Sig ikke, at de er Guds straf, 

vrede eller hævn, for så bespotter I. Jeg siger jer, at det netop er disse lidelser, der bringer 

menneskeheden stadig tættere på frelsens havn. 

7 Kald dem retfærdighed, forsoning eller lektioner, og det vil være sandt og rigtigt. Vrede og hævn 

er menneskelige lidenskaber, som er en del af den menneskelige lidenskab hos væsener, der stadig er 

langt fra fred i sindet, harmoni og fuldkommenhed. Det er ikke bare, at du skal give min kærlighed til dig, 

som er bestemmende for alle mine gerninger, det vulgære navn "straf" eller det uværdige navn "hævn". 

8 Tænk på, at I frivilligt har begivet jer ud på tornede stier eller ind i mørke afgrunde, og at I ikke 

har lyttet til mit kærlige kald eller til jeres samvittigheds stemme, hvorfor det blev nødvendigt, at 

smerten kom jer til hjælp for at vække jer, stoppe jer, bringe jer til fornuft og få jer til at vende tilbage til 

den sande vej. 

9 Det har været nødvendigt at indrømme, at smerten er til stede i mørket, og at freden bor i lyset, 

så I frivilligt kan vælge den åndelige tilstand, som I stræber efter. 

10 Når jeg ser, at I lader jer besejre af smerten, og at I i stedet for at lære af den de lektioner, som 

enhver prøvelse indeholder, er tilfredse med at græde, forbande eller blot vente på døden som 

afslutning på jeres lidelser, så nærmer jeg mig jer for kærligt at henvende mig til jeres hjerte, for at give 

det trøst og håb og styrke det, så det kan overvinde sig selv, sin svaghed og sin mangel på tro, og så det 

kan sejre over prøvelserne; for i denne triumf ligger fred, lys og åndelig lykke, som er den sande lykke. 

11 Derfor er jeg kommet, folk, for at fjerne den uendelige nat, som dækkede jer, og for at give jer en 

ny dag fuld af pragt. Mit ord vil udføre det mirakel at smelte isen i dit hjerte, så det begynder at føle det 

åndelige og at slå for alt det gode. Mit ord vil åbne tremmerne i det fængsel, som din sjæl så sig selv 

indespærret i. Men det er op til dig at udføre det andet mirakel: at opnå fred og opstigning gennem dine 

gerninger. 

12 Hvor langt væk er da ikke de stier, hvor du har slået dine fødder og efterladt et spor af blod og 

tårer, og hvor du har drukket lidelsens bæger til fulde! 

13 Mit guddommelige ønske er at frelse jer og føre jer ind i en verden af lys, skønhed og kærlighed, 

hvor I vil vibrere glædeligt på grund af sjælens ophøjethed, følelsernes ophøjethed og idealet om 

fuldkommenhed. Men genkender du ikke min faderlige kærlighed i dette guddommelige ønske? Den, der 

ikke forstår dette, må uden tvivl være blind. 
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14 Nogle hævder at forstå Mig med deres intellekt og tror, at de kan forstå Mig på denne måde. 

Andre, som er endnu mere umodne og materialistiske, ønsker at se Mig i menneskelig skikkelse for at tro 

på Mig, uden at tænke på, at der er en højere sans i deres væsen, gennem hvilken de kan forstå Mig, føle 

Mit nærvær og se Mig. Men denne følelse kan kun komme til udtryk gennem tro og åndeliggørelse. 

15 Hvor meget glæde får min ånd af de disciple, der virkelig stræber efter at blive ophøjet; for selv 

om de er ubetydelige og tåbelige i verdens øjne, forstår de at føle mit nærvær i deres hjerter, at fortolke 

eller forstå mine inspirationer og at være enige i det, som min vilje giver dem. 

16 Vær som dem, så I alle kan føle mig og nyde mine goder, for jeg er til for alle. Se: efter at have 

banet vejen med Min Undervisning vender Jeg Mit blik mod jer, I små hjerter, som er blandt de yngre, 

der i denne tid er kaldet til at følge Mit spor. 

17 Dette Lysets Ord, som jeg giver jer, er det åndelige brød, som jeg nærer jer med i den tredje æra. 

Alle mine børn længes i deres trosoverbevisninger efter dette 

Mad ─ nogle i sin ydre form, andre i sin betydning. Jeg modtager alle med kærlighed og giver min nåde til 

alle. 

18 Jeg sagde til mine apostle under nadveren: "Tag brødet, det er mit legeme. Tag vinen, som er mit 

blod, og når jeg er gået bort, skal I huske på dette bud." 

19 Nu siger jeg til jer: Tag mit ord, som er evigt liv, og bevar dets betydning. Husk den efter 1950, når 

den ikke længere høres, og giv den næring til jer selv. Ligesom mine disciple forstod at bringe orden i 

deres liv gennem min lære og udbrede den ydmygt, således bør I også være, så I kan bringe dette sjælens 

brød til alle, der er sultne. Thi der er skrevet, at mit ord skal ikke forgå og skal høres i hele 

menneskeheden. 

20 Jeg har sagt til jer: Hør mit ord, og I vil i dets essens finde Guds nådebrød. Jeg har sagt til jer: 

Begær Faderens kærlighed, for det, der er nødvendigt for jeres liv på jorden, vil blive givet jer oven i det. 

21 Om denne sæd skal I svare mig, da jeg til enhver tid har betroet den til jer. Hvem kan sige om sig 

selv, at han har fuldført sin opgave og er fri for enhver fejl? 

22 At praktisere velgørenhed er den højeste opgave i din skæbne. Udbred den i gerninger, i ord og 

endda i tanker, for en tanke, der sendes ud med kærlighed, bringer trøst til jeres medmennesker. 

23 Jeg ønsker, at du skal lære at tilgive. Jeg inviterer jer til at tage mit kærlighedskors op og følge 

mig. Jeg hører og modtager den, der inderst inde siger til mig: "Herre, jeg vil følge dine skridt." 

24 Men samtidig spørger jeg dig: Hvem vil være den, der forråder mig i denne tredje tid? Undersøg 

jer selv, og I vil svare mig, når tiden er inde. 

25 Den, der ikke holder min lov, den, der fornægter mig, den, der vanhelliger eller besudler mit værk 

på nogen måde, det vil være ham, der overlader mig til pøbelen, som råber gennem sine værker: 

"Korsfæst ham!" For hans måde at handle på vil få folk til at spørge: "Er det her Mesterens disciple? 

Er det dem, der har hørt hans ord?" 

26 Elsk folket, gør ikke jeres gode gerninger kendt, det vil være nok til at være apostle i den tredje 

æra. 

27 I dag står jeg foran verden, jeg er til stede hos menneskene, og jeg siger til dem: Hvad beskylder I 

mig for? Jeg har talt sandheden, jeg har givet gode råd, jeg har opfyldt mit løfte om at vende tilbage. Jeg 

benægter ikke det, jeg fortalte jer i det andet, fordi jeg er et forbillede for sandfærdighed. Jeg bærer 

fortsat det tunge kors, og det er mennesket, der gør ondt på min krop. 

28 Husk, at Guds søn dengang nærmede sig folket, og at de ikke forstod ham. Men i dag kan du 

endelig forstå mig. 

29 Jeg er stadig korsfæstet, for jeg er skåret i stykker i form af hver enkelt af jer. Sig mig: Kan jeg ikke 

føle din egen smerte? Hvorfor føler I mig så ikke? 

30 Jeg vil blive ofret igen. Hvem vil korsfæste mig i denne tid? Hvem vil råbe til Mig: "Kom nu, kom 

nu i gang! 
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31 Mit blik er gennemtrængende og samtidig kærligt. Når der kommer en tåre fra den, falder den 

ikke ned på jorden, men trænger ind i jeres sjæle. Jeg vil altid være hos dig. Verden har stadig brug for 

mig. 

32 Den tid vil komme, hvor broderskab vil blive følt blandt jer, når I træder ind i mine tankers 

helligdom. 

33 Hvor jeg kommer fra, og hvor jeg skal hen, kan du ikke komme hen på nuværende tidspunkt. Men 

den dag vil komme, hvor I vil træde ind i mit nærvær og genkende mig gennem dette ord. Du vil så se 

dødens sejrherre, som gav dig evigt liv gennem sit offer. For jeg er Opstandelsen og Livet, jeg er Trøsten, 

som opsøger enhver bedrøvet sjæl for at give den fred. 

34 Dette lys, som jeg skinner på jer i denne tid, skal være fred og moral i de kommende 

generationer. 

35 Sandelig, siger jeg jer igen, jeg lider i alle dem, der lider. Menneskers sult og tørst efter kærlighed 

er også min Ånds sult og tørst. I dem lider jeg, og i dem bliver jeg gennemboret. Men Min Kærlighed siger 

til jer: Disciple, vær standhaftige, for hyklere, farisæere og hedninge vil komme hen til jer og spørge jer, 

om I har anerkendt Mig og elsker Mig. Med disse spørgsmål vil du blive bange, og hvis du er svag, vil du 

sige som apostelen: "Jeg har aldrig kendt den galilæer". 

36 Glem ikke, at din belønning ikke er i denne verden. Hvis du skulle blive såret for min skyld, så 

fortvivl ikke. Tilgiv og elsk, vær mine disciple. 

37 Gør ikke korsets tegn udadtil, da jeg selv hænger på korset i jer. 

38 Jeg vil gøre Mig selv mærkbar i samvittigheden hos alle dem, der fejrer Min Guddommelige 

Lidelse med hedenske og verdslige fester, og Jeg vil få dem til at føle anger og få deres hjerte til at dunke 

og græde. Jeg vil acceptere deres omvendelse, for det er aldrig for sent at åbne deres øjne for 

sandheden. 

39 Rens jer fra synden og elsk hinanden, så I kan tage Jesu legeme ned fra korset, og jeres hjerte kan 

blive hans ligklæde. 

40 Kend opfyldelsen af mit løfte: "Templet" blev ødelagt, og jeg genopbyggede det på tre dage. Den 

åndelige helligdom, hvor Herren bor, er nu blevet bygget. 

41 Jeg mødte en from kvinde, og da jeg så hende græde, spurgte jeg hende: "Hvorfor græder du?" 

Og hun svarede som dengang: "Jeg græder, fordi Mesteren er forsvundet. Jeg er gået ud for at lede efter 

hans lig, men han er der ikke." Så sagde jeg til hende: "Se op og vid, at Mesteren er med dig." 

42 "Gå hen og sig til jeres brødre og søstre, at de skal samles, fordi Mesteren vil overraske dem, og 

at jeg vil vise evigt liv til den, der kan mærke mig på grund af sin tro." 

43 Kære disciple, I ser nu på mig med jeres tros blik, for jeg har taget form i dette ords væsen, i 

menneskets inspiration. Men jeg opdager også Thomas, som stak sine fingre i Mine sår for at kunne tro. I 

dag kan I ikke røre min krop, for jeg er urørlig. Det er ikke længere den tid, hvor du kan røre mig. 

44 Jeg er kommet til jer i ånden, og den tid vil komme, hvor I vil tage imod min undervisning med 

hjertet og med ånden. Jeg, som er materiens, fristelsens og dødens sejrherre, er trængt ind i mørkets 

huler og har bragt lys ind i sjælene på dem, der har levet i denne verden og er gået over i det andet liv. 

Bundet i lænker af anger og selvanklager har jeg fået dem til at se lyset af min herlighed og har sat dem 

fri. For selv om jeg bor i lyset, stiger jeg også ned i afgrundene, hvor sjæle renser sig selv, fordi jeg er alles 

opstandelse. 

45 Vær trofaste vidner om disse manifestationer. Føl dem og husk dem med hengivenhed, så du kan 

plante deres frø i frugtbar jord. 

46 Sandelig, siger jeg jer, denne slægt skal ikke forgå, uden at min lære bliver kendt. 

47 I vil blive fejlbedømt og irettesat; men jeg siger jer: Frygt ikke for latterliggørelse, ikke engang for 

kroppens død. Ingen vil kunne slå dig ihjel, for jeg er med dig. 

Efter denne konfrontation vil verden kende den åndelige glæde ved fællesskabet med Faderen. Fred 

vil komme til folkene, fordi de vil følge mine anvisninger, når de ændrer deres hjerte. Vær trofaste 
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disciple, husk, at jeg har givet jer nok tid og muligheder til at lære verden at kende. Hvad kan du forvente 

af den? 

48 Hvis du er svag i materielle henseender, er du stærk i ånden. Du har forstået meningen med 

menneskelivet, og nu forsøger du at forstå meningen med det åndelige liv. Hvem af jer har ikke følt de 

gaver, jeg har givet ham, i sig selv? Tro på mig, så I kan trænge ind i det usynlige og styrke jer selv; for I 

må stadig kæmpe med jer selv. 

49 Jeg har oprejst jer til nyt liv, for I var døde. Jeg har åbnet min herlighed for dig, jeg har prydet din 

sjæl med mit ords lys. Bevar denne nåde og føl, at det sande liv kommer til dig. 

50 Tilgiv og elsk dem, som måske har fornærmet jer, og tænk på, at det ikke var jer, der blev 

fornærmet, men mig, som er i hvert af mine børn. Hvis jeg tilgiver alle ─ hvorfor kan du så ikke tilgive? På 

grund af kødets egoisme og forfængelighed! Men hvor bliver dit kød af? Hvor den smelter sammen med 

de elementer, som den blev dannet af, mens sjælen vil overleve for at stå til ansvar for alle sine gerninger 

begået ved hjælp af sin kropslige skal, mens Skaberens uendelige lys venter på, at den skal smelte 

sammen med barnet i en kærlighedens favntag. 

51 Hvem ville ikke ønske at være værdig til denne belønning i det øjeblik? 

52 Disciple, jeg ønsker, at I i denne tid skal føle den glæde, som de, der så mig stige op til himlen, 

oplevede. Min manifestation over for disciplene var for at opfylde det løfte, jeg gav dem dagen før 

offerdøden. 

Jeg lærte dem dengang om sjælens liv og om, hvad den fysiske død betyder. De forstod det ikke, og 

derfor måtte jeg meddele dem, at jeg ville vende tilbage som et åndeligt væsen for at bekræfte alt det, 

jeg havde fortalt dem. Da jeg så var blandt disciplene ─ allerede som et Åndsvæsen ─ og en af dem stak 

fingrene i mine friske sår, sagde jeg til dem: "Jeg vil altid være hos jer, og jeg vil komme som Helligåndens 

lys." 

Da de havde til hensigt at læne deres hoveder mod Mesterens bryst, forsvandt Jesu skikkelse, fordi det 

bevis, jeg havde givet dem på min sandhed, var tilstrækkeligt. Jeg lovede at vende tilbage til folket "på 

skyen", og disse disciple var også vidner til opfyldelsen af mit ord fra deres åndelige hjem, og I har set 

dette løfte gå i opfyldelse i jeres verden. Dette er den opstandelse, som jeg har åbenbaret for jer i denne 

tid. 

53 Jeg giver dig min fred. Bevar min lære og lad den lede dig, så du ikke fortaber dig i mørke skygger. 

Efter 1950 vil I træde ind i min guddommelige inspirations helligdom, så I kan begynde at forkynde de 

gode nyheder, som jeres brødre, mine apostle, gjorde det i den anden æra. Du vil se min rene lære 

blomstre, fri for ritualer, traditioner og forfængelighed. For jeg har ikke lyst til materielle kirker, men til 

mine børns hjerte for at forvandle det til en sand helligdom, hvor Jehovas kærlighed bor. 

54 Hvad bringer du til mig i dag? Hvorfor græder I, når jeg har givet jer min fred og fået jer til at føle 

min kærlighed og min ømhed? ─ Du er tavs som svar på mit spørgsmål. Jeg har fyldt dig med nåde, men 

du føler, at du ikke har vidst, hvordan du skal bruge den. Det er derfor, at der er smerte i jeres hjerter. 

Men hvad er det, der forhindrer dig i at opfylde din mission? 

Den verden, I lever i, er en teststen, og jo mere I renser jer selv, jo mere friere vil I føle jer. Din 

tidligere gæld vil så ikke længere tynge din sjæl, og du vil være i stand til at udvikle din sjæl opad. 

Du skal ikke være bange for fattigdom. Når verden frarøver dig dine goder, når den kræver dine 

ejendele, så giv dem væk, og du vil ikke have mistet noget. Frygt den, der vil berøve dig din fred ─ den, 

der forsøger at udslette din tro. For disse goder er ikke kun din skat, men de tilhører også dem, der er 

betroet dig. Det er det middel, hvormed jeg vil give dig frelse sammen med dem, som jeg har betroet din 

omsorg. 

55 Til Mig kommer Marias forbøn, den kærlige og uselviske Moder, og hyrden Elias lægger folket på 

Mit hjerte. Guddommelig ømhed, hyrden og dine skytsengle bønfalder dig uophørligt. Men jeg, Faderen, 

kender og føler din smerte, og min barmhjertighed er med dig. Bliv hele, mennesker, og red 

menneskeheden. Jeg har vist jer vejen, og hvis I ønsker fred, så vær mennesker af god vilje, forvis 

selvoptagethed og giv af det, I har i jeres hjerte. 
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I dag elsker I ikke hinanden i ånden, men den tid vil komme, hvor I i hvert eneste medmenneske vil se 

en legemliggørelse af Mig, et billede af Min Guddommelighed, og denne kærlighed vil fordrive smerten. 

56 Forstå, at I alle tilhører mig. Prisen for din frelse er det eksempel, der er mærket med Mit Blod, 

Min offerdød af kærlighed, og det er nødvendigt, at du forstår, at Jeg kommer for din sjæls skyld for at 

bringe den til portene til det "Forjættede Land". 

Mit ord vil ikke forlade jer før den fastsatte tid, og derefter, når I har udrustet jer, vil det gode 

budskab blive kendt gennem jer og gennem mine budbringere i forskellige nationer. Mit ord vil blive 

udforsket og til sidst studeret og forstået. Omkring år 2000 vil menneskehedens åndelige evner begynde 

at manifestere sig og vidne om mit ord. 

57 Forbered jer, og i løbet af kort tid vil I få kendskab til jeres åndelige gaver. I har alle haft en arv 

siden det øjeblik, I blev skabt. Derfor kan I alle blive aktive og være mine "arbejdere". 

58 Markerne er forberedt og venter på såsæd og pleje. Kom ikke for sent, begynd at udføre din 

mission. Tiden er gunstig, og jeres bøn og jeres aktivitet i loven vil fylde jeres sjæle med fred. 

59 Der er kun få øjeblikke gået, siden du med fokus på din ånd huskede den time, hvor du så Guds 

søn blive korsfæstet. 

60 Jeg er kommet for at fortælle jer, at den korte tid, der er gået siden da, har været til gavn for 

menneskeheden. Jeg er kommet for at vidne om min kærlighed, og jeg vil være meget tæt på jer for at 

give mig selv til kende for enhver ånd, for ethvert hjerte og for alt kød, for det er lysets tidsalder, 

Helligåndens tid. 

61 Tag min lære som en målestok og omsæt den til praksis. Men du skal ikke tro, at det betyder et 

offer for dig. Hvis det var tilfældet, ville det være et tegn på, at din sjæl ikke har forberedt sig og derfor 

ikke oplever lykke. 

62 Hvis du ønsker at følge Jesus, må du lide. Men i bunden af denne smerte ligger lykken ved at lide 

for din næstes skyld. Nu vil jeres offer ikke være af blod, for tiderne har ændret sig, og menneskeheden 

har udviklet sig. Det vil være af kærlighed. 

63 Din sjæl trækker møjsommeligt en kæde bag sig, som er skabt af de liv, jeg har givet dig som 

muligheder for at opnå din perfektion, og som du ikke har brugt. Hver eneste eksistens er et led i kæden. 

Men hvis du styrer dit liv i overensstemmelse med min lære, hvis du holder loven, vil du ikke længere 

komme til denne verden for at lide. 

64 Hvis du lader tiden gå uden at studere mit ord, vil jeg, som er tiden, overraske dig. Studer, så du 

kan tage din plads i mit værk. 

65 Jeg ønsker, at den manglende forståelse og de forskellige meninger om min guddommelighed 

skal høre op. Forstå, at I alle er udsprunget af én Gud. 

66 Jeg fortsætter med at vise dig den eneste vej, der fører til mit skød. Den er bred, den er grov, der 

er et blodspor på den. Men ved slutningen af livets rejse vil du finde blomster af lækker duft og frugter af 

god smag. 

67 Nogle af jer sørger over den tid, hvor I havde lykke og fred. Jeg siger til jer: suk ikke. Jeg har bragt 

dig lykke og fred på ny, og disse nådegaver varer i evighed. 

68 Når jeg siger til jer: "Bed, og det skal gives jer", beder I mig om jordiske ting. Men sandelig ─ hvor 

lidt beder I mig om! Bed mig først og fremmest om alt det, der er til gavn for din sjæl. Saml ikke skatte på 

jorden, for her er der tyve! Saml skatte i Faderens rige, for der vil din rigdom være i sikkerhed, og den vil 

tjene din sjæls lykke og fred. 

69 Jordens skatte er rigdom, magt og falske storhedstitler. Åndens skatte er de gode gerninger. 

70 Jeg benægter ikke den viden og videnskab, som menneskene har opnået. Tværtimod oplyser jeg 

deres kundskabsevne, så at deres værker kan have et ædelt og højt mål. For så vil de helt sikkert opnå 

sand storhed. 

71 I den anden æra viste jeg verden, hvad mennesket er i stand til at gøre ved hjælp af tro. Jeg 

oprejste den døde, jeg gav den blinde synet, jeg rensede den spedalske, jeg fik den lamme til at gå. 



U 181 

49 

72 Jeg velsigner menneskets videnskab, som helbredte og frelste ham fra døden, der var på randen 

af graven. 

73 Nu er jeg kommet for endnu en gang at vise jer min visdom, som er højere end alle videnskaber, 

og jeg siger jer: Verden vil kende trøsteren i den tredje æra. Men mens I ved, at jeg igen er blandt 

mennesker, venter de stadig på mig, selv om min afrejse allerede er nær. 

74 I Mit ord fra den anden æra lader jeg jer vide, at Jeg vil komme til jer på ny, at Mine åndelige 

hærskarer vil stige ned med Mig. Men menneskeheden har ikke forstået og fortolket betydningen af mit 

ord korrekt. 

Derfor venter ethvert religiøst samfund på Mig i deres midte, derfor forventer de at se Mig med deres 

dødelige øjne; men de, der nu venter på Mig på denne måde, er de samme, som engang benægtede, at 

Jesus var Messias og troede, at han var en drømmer. 

75 Så længe du har tro, vil du se din vej oplyst. 

76 Jeg er kommet i denne tid for at bygge mit tempel. Jeg vil genopbygge dit hjertes tempel, som du 

har ødelagt, på "tre dage". 

77 I beholder alle jeres rustning, og det er sådan, I viser jer selv for mig. Hver gang du har åbnet dit 

hjerte for at modtage mit ord, har du følt fred. Hvem af jer, der har søgt mig med kærlighed, har ikke haft 

en dialog med mig? Men hvis I har opnået denne barmhjertighed ─ hvorfor lærer I den så ikke til jeres 

medmennesker? Hvis du finder livet i kærlighedens aktivitet, så elsk uselvisk. Hvis udførelsen af dine 

pligter fylder dig med sundhed, skal du arbejde utrætteligt. 

78 Jeg ønsker at finde dig værdig til mig. Jeg ønsker at se fred i jeres hjem og at se hver enkelt af jer 

dyrke og fremme godhed, så I kan leve med mig og blive ét med jeres brødre og søstre. 

(Lignelse) 

79 Der var engang en ydmyg mester, som underviste sine disciple. Blandt dem var der hjerter fyldt 

med tro, som var ivrige efter at tage af sted for at opfylde deres mission. Kort tid efter at de havde 

modtaget Mesterens lære, spurgte de ham: "Du, som er vis og lærer ren kærlighed og sjælens frigørelse 

─ sig os: Hvornår vil vi kunne gå ud for at undervise i det, vi har lært i Faderens navn? 

Men Mesteren svarede: "I disciple, vil I allerede nu give min lære videre? Har I allerede fået nok af 

det? Er du ikke bange for farerne, er du ikke skræmt af vantro? 

ikke slukket? Er du allerede stærk nok?" 

Men en discipel insisterer: "Du har givet os en modgift, vi føler os stærke og ønsker at omsætte din 

lære til praksis." 

Denne Mester, fuld af ømhed og venlighed, velsigner sine disciple, giver dem autoritet og lader dem 

gå. Så disciplen tager af sted, arbejder på hjerterne og giver dem denne store instruktion. 

Mange søger ham, og når de hører hans ord, omvender de sig til hans lære og følger ham. Men efter 

at han har udrustet de nye disciple, siger "arbejderen" til den skare, der følger ham: "I må vise jer for 

ham, som har instrueret mig om at modtage den sidste lektion. For Mesteren er ved at gå bort og ønsker 

at efterlade jer fuld af sin visdom. Vil du følge mig?" 

80. I store skarer gik de hen til denne Mester og så med overraskelse, at det var Mesterens Mester, 

den uendelige Gud, Skaberen af alle skabte ting. Så knælede de ned, følte dyb anger, og deres sjæle 

forenede sig med ham, og freden strømmede gennem disciplenes hjerter. 

(slutningen af lignelsen) 

81. I dag siger jeg til jer, mine disciple: Det øjeblik skal komme, hvor I skal se mig i al min herlighed. 

Til den tid vil jorden og dens indbyggere blive renset, og sjælens dyd og skønhed vil blive genoprettet. 

Smerten vil forsvinde, og alt vil være lyksalighed, vil være en uendelig "dag" uden ende for dig. Ønsker du 

ikke at se disse vidundere? Ønsker I ikke, at jeres børn skal kommunikere med min Ånd og skabe en 

verden af fred, fri for synd? 
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82. Jeg har givet jer åndens gaver, så I kan anvende min lære. Vær udholdende i det gode. Hvis jeres 

beslutsomhed er stor, vil I overvinde det tilsyneladende uovervindelige, og verden, som ikke har troet på 

mit komme i denne tid, vil elske mig og blive frelst. 

83. Folk, I vil glæde jer, når I ser mine manifestationer blive mere åndelige for hver dag. Kom til mig 

af kærlighed, ikke af frygt. 

84. Vær stærk, for der kommer prøvelser, og du må overvinde dem med tillid. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 182 
1 Bed mere for menneskeheden end for jer selv. Det er som en skibbrudne midt i et hav af mørke 

og trængsler, som i sin forvirring ikke opdager det "fyrtårn", der skal oplyse ham for at redde sig selv. 

2 Enhver, der tror på mig og adlyder mine bud, er i en frelsende ark, uanset hvor han befinder sig, 

hvad enten han er i den "åndelige dal" eller i denne verden. Den, der elsker åndeligt og sandt, er med 

mig. Ethvert menneske har i sig selv midlerne til at frelse sig selv, og disse er: samvittighedens lys og den 

intuitive viden om det gode, der bor i sjælen. Det er egenskaber, som jeg har givet dig. 

3 Bøn er en trøst og en støtte for hjertet i prøvelsens timer. For at være stærke skal I forenes i min 

lov. Så selv om I er på forskellige veje ─ hvis I følger min undervisning på en åndelig måde ─ vil I til sidst 

elske og forstå hinanden. 

4 Det er ikke alle, der har hørt mit ord, der tror det, og det er ikke alle, der påstår at elske mig, der 

virkelig elsker mig. Hvis I vil kalde jer mine disciple, skal I adlyde min lov og følge mit spor. 

5 Min kærlighed er den samme for alle. Har I ikke set, at jeg ikke har nægtet nogen lyset, varmen og 

brødet? Selv om sjælens prøvelser er svære ─ min beskyttelse vil aldrig forlade dig. 

6 Ønsker du at se Mig i kropslig form for at tro på Mig og føle Mig tæt på dig? Så fordyb jer i 

essensen og livet i denne klode, som I bor på, og I vil se Mig åbenbaret i alle de væsener, der tilhører den. 

7 Jeg har givet jer alle det daglige brød. Alligevel ser jeg nogle mætte og andre sultne, og det er 

fordi I ikke deler frugterne af jeres arbejde eller jeres hjem med andre. 

8 Jeg har placeret jer i begyndelsen af jeres udvikling, så I alle kan komme til mig. Min kærlighed, 

som I modtager i disse manifestationer, er til alle mine børn. Kom til mig, søg mig med din forberedte 

sjæl, og jeg vil være med dig. I kan alle føle Mit nærvær og nære jer med Mig. 

9 De store åndelige gerninger opnås ved at praktisere ydmyghed, ved at være opmærksom på 

sjælens renhed og det lysets ord, der kommer fra dine læber. Men tal ikke om jeres værker, tal om det 

guddommelige arbejde, og lad Mig dømme jer og belønne jeres indsats. 

10 Glem ikke at bede for freden i verden, for den trues af stor ondskab. Men drøm dig ikke til at 

trænge ind i mine høje råd. Lad mig med visdom rive de dårlige træer op ved roden og ramme 

institutionerne med strenghed. 

11 Du bør bede og i det mindste hjælpe så mange som muligt. Den tid er nær, og jeg advarer jer, så I 

kan leve opmærksomt og leve for at se opfyldelsen af disse profetier. 

12 Når I først har forstået mit ord, vil I alle være som én flok, og jeg, jeres Gud, vil føre jer som en 

hyrde til det evige livs kilde, hvor I ikke længere vil tørste. 

13 Mesteren er iblandt jer, og det er mit ønske at lade jer være forberedt indtil det rette tidspunkt. 

14 Jeg underviser jer i dette øjeblik, hvor verden tilsyneladende er i tilsyneladende hvile. 

15 Mennesket har overgivet sig til materialismen, og kun et øjeblik tænker det på det eksempel, som 

Guds Søn har efterladt det, for derefter at vende tilbage til kampen for livet i sin verden og til det rent 

materielle liv. Han er ikke forberedt på åndeliggørelse. 

16 Mennesket har visse årlige datoer til minde om Jesu lidelse. 

at huske, og først da er han i stand til at bevæge sit hjerte. 

17 Men I, som har hørt mit ord, forstår, at der ikke er nogen bestemte timer eller dage til at huske 

eller følge den undervisning, som den Guddommelige Mester giver jer. I har endelig forstået, at I i hvert 

øjeblik kan gøre gerninger til gavn for jeres næste, inspireret af dette eksempel på guddommelig 

kærlighed og barmhjertighed. 

18 Jeg ønsker, at I skal give denne lektie, som I er ved at lære, videre til jeres medmennesker. Det 

eneste, der er nødvendigt, er, at dit hjerte er klar til at så. Så vil den første høst fylde dig med glæde og 

lyst til at fortsætte med dagens arbejde. 

19 Når mit ord når ud til alle mine børn, vil det være som en lysstråle for de forbløffede 

videnskabsmænd, der oplyser deres hjerner. Og så snart de opdager den alliance, der eksisterer mellem 

Gud og mennesket, forholdet mellem den menneskelige videnskab og Skabelsesmysteriet, vil de have 
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taget et skridt fremad, som vil være til gavn for de kommende generationer, for alt vil da udvikle sig i 

fuldkommen harmoni. Mennesker og begivenheder vil derefter udvikle sig mod perfektion uden at holde 

pause. 

20 I det nuværende århundrede nåede den menneskelige videnskab en stor udvikling, og derfor 

kaldte man det for lysets århundrede, uden at forstå, at denne tid også viste sig at være sjælens lysets 

tid. De ved ikke, at Helligånden i øjeblikket manifesterer sig selv og oplyser alle mennesker i opfyldelse af 

profetierne. 

21 I de store menneskelige værker er der indflydelse og arbejde fra høje åndelige væsener, som 

uophørligt virker på og udstråler gennem sindets organer og introducerer eller afslører det ukendte for 

deres inkarnerede brødre. 

22 Derfor vil jeg til alle tider sige til de lærde og videnskabsmænd: I må ikke prale af det, I forstår, og 

I må ikke prale af det, I gør, for ikke alt er jeres værk. 

Hvor ofte tjener I ikke disse ånder, som jeg kun taler til jer som redskaber! Har du ikke ofte været 

forbløffet over dine opdagelser? Har I ikke ofte inderst inde erkendt for jer selv, at I ikke er i stand til og 

ude af stand til at gennemføre det, som I allerede har opnået? For her har du svaret. Hvorfor praler du 

med det? Forstå, at dit arbejde er styret af højere væsener. Forsøg aldrig at ændre deres inspirationer, 

for de er altid rettet mod det gode. 

23 Min lære er ubegrænset og dyb; i den ligger essensen, som alle religioner lever af. I min lære gør 

jeg jer til brødre og søstre for alle, uden hensyn til trosretninger. Luk jer aldrig inde i en celle for at bede, 

for det ville være som om I adskilte jer fra menneskeheden, og som om I flygtede fra fristelser af frygt for 

at falde. Jesus har lært dig at tage enhver kamp op. Jesus vidste, at han var Sandheden, og at den ligesom 

lyset ikke kan skjules. Allerede dengang lærte jeg dig vejen til at følge mit spor. 

24 Jeg blev fordømt, jeg blev bagtalt, men aldrig kunne man finde nogen ufuldkommenhed hos mig. 

Eftersom naturen er perfekt som det værk, der er betroet dig ─ hvem kunne opdage en fejl eller 

ufuldkommenhed i dette værk skabt af mig? Hvem kunne gøre det som hende? 

25 Når I ikke forstår mit ord, så løft jer selv op i bøn, før I falder i vildfarelse. For hvordan kan I tro, at 

jeg giver jer en tanke, som ikke indeholder fornuft eller sandhed? Løft jer selv op, så jeres tanker kan nå 

den guddommelige udstråling. 

26 I skal forkynde min lære uden at tilføje jeres egne idéer, for I vil ikke kunne bedrage nogen. 

Løgnen vil før eller siden blive overvundet af sandheden. 

27 Hvis I er ærlige over for jer selv, vil I erkende sandheden, for I vil opdage den i jer selv og i jeres 

medmennesker, hvis I elsker dem, hvis der er hjertelighed i jeres blik, hvis jeres ord og handlinger er 

præget af næstekærlighed. Du må ikke betragte troen som noget simpelt, med den grundløse 

overbevisning om, at miraklet vil ske med magt. Husk, at I skal bevise, at I er værdige til sådanne fordele. 

28 En overbevist tillid til mit ord og kraften i din bøn vil forberede dig til at opnå tro og udføre store 

gerninger. 

29 Jeg giver jer lyset og forklaringen på det mysterium, som mange profetier har været skjult i 

århundreder. 

30 Bed om lys, og det vil blive givet dig. Jeg ønsker, at der skal være fællesskab mellem din og min 

ånd. 

31 Denne nåde, som jeg udstråler med hvert eneste af mine ord, vil være det, der trøster jer, når jeg 

ikke længere giver mig selv til kende gennem den menneskelige intellektsevne. Ved denne nåde vil I blive 

herrer blandt jeres medmennesker, for I vil vide, hvordan I skal holde min lov. 

32 Der vil ikke være noget, der kan forvirre jer, og hverken ideologer eller doktriner vil føre jer på 

afveje, fordi alt det, I har lært af mig, vil være indgraveret med ild i jeres sjæl. 

33 I alle trosretninger præsenteres mennesket for to veje: den ene ─ den med sjælens hviledag og 

den anden ─ den med evig straf. Jo mere mennesket har kæmpet for at erkende virkeligheden, jo mere 

støder det kun på mysterier, som dets sind bliver viklet ind i. 
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34 Men I simple disciple, som ikke har kendt videnskaberne, har derimod modtaget min inspiration 

og mit kloge ord, hvorved mysteriets slør blev revet over, og I har lært, at efter dette liv, efter kampen, 

slagene og renselsen, venter jer alle den fred og ro, som I længes efter. 

35 I, der allerede kender denne virkelighed, vil vide, hvordan I kan afsløre den for dem, der ikke 

kender den. 

36 Du skal være den profet, der forkynder min vilje. 

Så vil dine omgivelser kunne se, at du har talt sandt, for de vil se, at det, som dine læber har sagt, er 

blevet sandt. 

37 Freden er ikke i nationerne. Alt tyder på, at der hersker rolig tillid i menneskenes sind, men krig 

truer østpå (fra Mexico, dvs. Europa). Faktisk vil der udbryde krig, og verden vil befinde sig i en dyster 

situation. Dette vil ske "snart". 

38 Mine naturkræfter vil blive sluppet løs og ødelægge hele landområder. Forskere vil opdage en ny 

planet, og en "stjernebyge" vil oplyse din verden. Men det vil ikke medføre nogen katastrofer for 

menneskeheden, det vil blot bebude, at en ny tid er på vej. 

39 Jeg giver jer disse profetier til kende, så I ikke bliver overrasket, når de bliver til virkelighed. 

40 Du skal også være i harmoni med mine naturkræfter, for de er også mine tjenere og redskaber for 

min retfærdighed. Der vil ske store katastrofer i verden, som vil optage videnskabsmændene, der vil søge 

årsagen til alt dette i naturen selv. Det er videnskabsmanden, der søger sin eksistens i cellerne og 

dermed går glip af det væsentlige, dvs. åndens rige, den første og eneste kilde, hvorfra alt, hvad der 

eksisterer, udspringer. 

41 Jeg vil afsløre meget for dig, mens du stadig er i denne verden. Men når du lukker dine fysiske 

øjne for dette liv og åbner åndens øjne for at se uendeligheden, vil du indse, at der er mere klarhed og lys 

i åndens liv. Vilje, intelligens og fornuft vil ikke forlade dig, for de er medfødte evner i ånden. 

42 I religiøse samfund anerkender man ondskabens magt og har personificeret den i en menneskelig 

form; man tillægger den et magtfuldt rige og har givet den forskellige navne. Folk føler frygt, når de tror, 

at den er tæt på, uden at forstå, at fristelsen har rod i lidenskaberne, i svaghederne, som både det gode 

og det onde vækker i mennesket. ─ I denne tid hersker ondskaben i verden og har skabt en kraft, en 

magt, der manifesterer sig i alt. Og i det åndelige er der legioner af ufuldkomne, forstyrrede sjæle, der er 

tilbøjelige til ondskab og hævn, hvis magt forener sig med menneskelig ondskab for at danne ondskabens 

rige. 

43 Denne magt rejste sig mod Jesus i den anden æra og viste ham sit rige. Mit kød, der er følsomt 

over for alt, blev fristet, men min åndelige styrke overvandt fristelsen. For jeg måtte overvinde verden, 

kødet, fristelsen og døden. For jeg var Mesteren, som kom ned til menneskene for at give et eksempel på 

styrke. 

44 Efter at Jesus havde udåndet sit sidste åndedrag på korset, genopstod han blandt de døde, steg 

ned i mørkets afgrunde, hvor de forvirrede sjæle opholder sig, for at lede dem ind i lyset og vendte 

derefter tilbage i ånden til apostlene for at vise dem det højere åndelige liv. 

45 Jeg har sagt til jer i denne tid: Hold ikke fast ved den idé, der findes blandt menneskeheden om 

helvede; for i denne verden er der ikke noget andet helvede end det liv, I har skabt med jeres krige og 

fjendtligheder, og i det hinsides er der ikke nogen anden ild end sjælens anger, når samvittigheden viser 

den dens overtrædelser. 

46 Min undervisning vil tale til teologen, filosoffen og videnskabsmanden, og de vil opdage, at mit 

arbejde er en uudtømmelig kilde til åbenbaring. 

47 Gennem sin fornyelse vil mennesket udslette sit helvede, og når sjælen derefter kommer ind i det 

hinsides, vil den kun finde lys, harmoni og nåde. For i sjælens livsverden kan der ikke være det, som kun 

menneskelig overtro har skabt. 

48 Forbered jer, sæt jeres sind i ro, for I modtager nu det lys, som jeg sender jer. Gør dit hjerte 

modtageligt og fortæl mig ikke bare med dine læber, at du elsker mig. Elsk mig virkelig, for jeg ønsker, at 

I skal leve i harmoni med mig. Sørg for, at den egenskab, som du bærer i din sjæl, og som du har ødelagt, 
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kommer til at skinne igen. Jeg ønsker, at I skal føle, at I er ejere af mine evige gaver, og at I vidner om 

mig. 

49 Jeg har haft uendelig tålmodighed med dig og har ventet på din erkendelse, men du siger stadig 

til mig, at jeg ikke må forstyrre din søvn, at du ikke ønsker at leve i virkeligheden. Men der står skrevet, at 

jeg ville komme igen for at rejse mit udvalgte folk og give dem våben til at bekæmpe mørket. Hvordan 

kan det være, at I ignorerer lyset, selv om I er bestemt til at bringe det til menneskeheden? ─ Meget 

snart vil I forvandle jer selv til fredens, sandhedens og kærlighedens soldater. De prøvelser, jeg sender 

jer, gør jeres hjerter glatte og sætter dem på rette vej. Du er ved at tage din byrde på dig og begynde 

"dagens arbejde". Andre vil søge efter opfyldelse, når de er i ånden og befinder sig på andre livsplaner. 

50 Jeg ønsker ikke at se en discipel iblandt jer, som forråder sin Mester, som bytter sine gaver med 

falsk rigdom; for så vil mine sår åbne sig igen, og vand af medlidenhed og blod vil flyde for at vaske den 

elskede discipels plet væk. 

51 Vær velsignet ─ I, som er hastet herhen på mit kald. I vil modtage store beviser på kærlighed og 

vil blive styrket til den tid med kamp, der nærmer sig. Dine lidelser vil blive lettet, og du vil få fred i 

sindet. 

52 Når du beder mig om opgaver, så gennemsøg den bog, jeg giver dig, og du vil i hvert ord finde en 

opgave, en uforanderlig lov, der taler til din ånd om den verden, den skal erobre. Når du føler, at timen er 

kommet til at arbejde, vil du med overraskelse og glæde se, hvor store marker jeg har betroet dig, og 

hvor rigeligt frøet er. 

53 Jeg ønsker, at det, jeg har lært jer, skal videregives uforfalsket til dem, der ikke vil høre mit ord i 

denne tid. I jeres livs dyd vil I finde det nødvendige til at vejlede, rådgive og trøste mennesker. Jeg 

forventer i denne tid at modtage den forståelse fra menneskehjertet, den høst, som jeg ikke modtog i 

tidligere tider, for at hjælpe jer med at bestige det høje bjerg, hvor jeg er og venter på alle mine børn. 

54 Menneskeheden: Hvad har I gjort med det frø, jeg gav jer i den anden æra som en 

kærlighedsgave? I kalder jer kristne, men I er det ikke i virkeligheden, for jeg finder ingen kærlighed 

blandt mennesker, ingen barmhjertighed og ingen retfærdighed. Uden at være klar over det, elsker du en 

anden Gud og har skabt en anden verden. Der har du dine affekter, ambitioner, ejendele, idealer og 

rigdom; ud over alt dette er der intet for dig. Hvor er din tro? Hvor er den egentlige efterfølgelse af min 

lære? Du har dem kun i dit sind, som en anden af dine teorier. Hvor mange af jer tror, at det, jeg 

fortæller jer, er en overdrivelse, og hvor mange af dem, der får disse ord at vide i morgen, vil være 

forargede. 

Men sandelig, siger jeg jer, Elias vil i denne tredje tid bevise for jer, at I tilbeder en falsk Gud, skønt I 

tror, at I elsker mig. Jeg siger jer igen: Ligesom han i den første tid overraskede Israels folk, da de tilbad 

Baal, og med den autoritet, som Gud havde givet sin profet, underkastede han det folk en prøve, som var 

faldet i mørke og var på vildspor ─ på samme måde vil Elias i denne tid blinke Guds stråle over sjæle og få 

jeres afguder til at falde til jorden. Hvad er dine idoler? Verden, kødet, videnskaben, religiøs fanatisme, 

laster, penge. 

55 Når lyset stiger op i hver enkelt sjæl, vil I forstå, at verden og videnskaben ikke kan være det mål, 

som I stræber efter, og at de heller ikke kan være den højeste fuldkommenhed, men at de kun er midler, 

som Gud har lagt på jeres vej, så I kan gå skridt for skridt hen imod ham, som er den fuldkomne Ånd. 

56 Elias er pioneren, profeten, budbringeren; jeg er lyset, som jeg vil bevise på ny gennem Elias over 

for mennesker, der tror, at de kan flytte verden med deres videnskab og kan gøre alting. Men når 

prøvens øjeblik kommer, når ødelæggelsen breder sig overalt, vil Elias sige til de lærde og 

videnskabsmænd: Tilkald jeres videnskab og stop de frigjorte elementers fremmarch. Brug din magt og 

berolig stormens raseri. Hvis du gør det, vil jeg anerkende din magt og visdom. Men jeg vil inspirere jer 

med en kraft og viden, der er højere end jeres videnskab, og denne kraft er bønnens kraft. 

57 Nu er tiden inde, hvor Elias' pegefinger peger på jer, folk, og hans stemme kalder jer til at bevise 

verden gennem de nye disciple sandheden i bønnen og åndeliggørelsens kraft. 
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58 På en åndelig måde vil du leve gennem de prøvelser, som de gamle mennesker, Israels folk, fik. 

For betydningen af disse lektioner, selve grunden til de opfordringer, som Herren rettede til sine børn, er 

stadig ikke blevet tilstrækkeligt fortolket. 

59 Det er sandt, at folk overbeviste sig selv om deres fejl og omvendte sig, skræmt af den 

guddommelige retfærdighed. Men de nåede ikke frem til sandhedens kerne, hvor lyset er ─ det eneste, 

der giver sjælen sand visdom. 

60 Jeg har fortalt jer, at i denne lysets tid er alle tidligere tiders guddommelige åbenbaringer blevet 

forstået og fortolket korrekt. For menneskesjælen har, efterhånden som den har gennemgået sin 

pilgrimsrejse gennem den store ørken og vandret de utallige stier i sin erfaring, nået modenhed til at 

komme i kontakt med det åndelige, til at komme i kontakt med sin samvittighed i 

at være i harmoni og at forstå den virkelige mening med deres eksistens. 

61 Mennesket er ved at vågne op fra sin søvn for at stå op og udføre de store værker, som det er 

bestemt til ─ værker inspireret af Ånden, dikteret af samvittigheden og afspejlet i følelserne. 

62 Når de mange spiritister først danner et forenet og stærkt fællesskab, vil deres skridt efterlade et 

spor af lys på jorden. Det vil være for menneskeheden som en storebror, der generøst rækker hånden ud 

for at hjælpe sin lillebror med at rejse sig op. 

63 Jeg har talt til dig med kærlige ord, så dit hjerte bliver venligt, og så din hårde karakter bliver 

blødgjort. For i morgen vil det være jer, der skal gøre Mit værk kendt for jeres medmennesker. Men hvis I 

ønsker at røre disse hjerter, skal I være meget hjertelige og gennemtrængt af kærlighed og 

barmhjertighed i alle jeres handlinger. 

64 Lær at kommunikere med mig fra ånd til ånd, med bøn uden ord ─ bønnen som er tanke, som er 

følelse. Det er den, der vil bringe dig tættest på mit guddommelige nærvær. Husk, at i morgen skal du 

undervise i alle disse lektioner, og derfor er det nødvendigt, at mine nye disciple allerede nu praktiserer 

det, som min lære har lært dem. Hvis du underviser med dine gerninger og prædiker med dine gode 

eksempler, vil menneskeheden føle sig bevæget til at gøre det samme, og den vil holde op med at tilbede 

afguder, der er døve og uden liv, og endelig søge den sande, levende og evige Gud, som kun bor i det 

åndelige. 

65 Bønnen er redningsbåden for alle skibbrudne i dette stormfulde hav; for den, der forstår at bede 

med rette, styrker sig selv og bliver fyldt med tro. Han føler sig ligeværdig over for alle prøvelser og kan 

med tillid vente på fredens komme. 

66 Mange af de lærdomme, jeg har givet jer, har som udgangspunkt advaret jer om de farer, der 

truer jer i de tider med størst bitterhed. For I skal være en del af mine lys- og fredshejre, som altid er 

forenet med mine hære af åndelige væsener. 

For hver af jer vil der være en hær af usynlige væsener, som vil være vogtere og beskyttere. Begge 

parter har til opgave at forene sig for at nå det højeste mål: universel fred. Allerede i dag fortæller jeg jer, 

at der fra denne åndelige harmoni blandt alle mine tjenere vil blive født en kraft, som vil gøre dette 

samfund uovervindeligt. 

67 De åndeligt fattige vil blive inspireret; de trætte i tale og forståelse vil få en strøm af ord 

gennemsyret af sandhed og liv til deres rådighed. 

68 Jeg har allerede gjort jer opmærksom på, at der vil være snublesten på vejen. Men jeg siger jer 

også, at den, der forbereder sig, vil kunne undgå dem. Kun de, der sover nu, mens jeg taler til dem, vil 

være dem, der snubler, falder og til sidst vender om, fordi de tror, at de klipper, der dukker op på deres 

vej, er uoverstigelige. 

69 Bøn, meditation, munterhed og opløftelse er værdier, som bør indgå som en væsentlig del af dit 

daglige liv, så der ikke kan ske noget uventet med dig. 

70 Forstå, hvorfor jeg i alle tidligere tider har sagt til jer igen og igen: "Vågn og bed!" 

71 Nu tilbyder jeg jer det brød, som skal give jer næring. Den er uden surdej, den har evigt liv i sig. 

72 I stedet for at afsløre dig i min undervisning ønsker jeg at helbrede dit hjerte og lindre din sjæl. 

Jeg inviterer jer til at stige op til Mit fredens sted, og der skal I bekende alle jeres synder for Mig. Jeg vil 
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tage hensyn til din smerte og vil ikke dømme dig med strenghed. Hvis denne smerte skyldes din anger, 

skal du ikke være bekymret. For jeg er kommet for at søge netop dem blandt jer, som hverken har fundet 

nåde eller forståelse blandt deres medmennesker. Jeg ønsker at frelse dig, så du snart vil være hos mig. 

73 Jeg træner dit intellekt, dine læber, så du ikke føler dig for akavet til at tale og vidne om mit værk. 

Hvis I føler kærlighed, kan I tale, og hvis I har tro, kan I gøre store gerninger i mit navn. 

74 Jeg giver dig et hvidt ark til at skrive dit liv ned, og samvittigheden vil tale klart til dig. På den 

måde kan du vide, hvornår du har æret din Fader, og hvornår du har været ulydig mod ham. 

75 I spørger Mig i dag; men ─ hvad har I brug for, som Min kærlighed ikke vil give jer? Men hvis I 

drikker et bittert bæger som bod for jeres overtrædelser, skal I ikke bebrejde mig og ikke spørge mig, 

hvorfor jeg ikke gav jer et bæger med mælk og honning at drikke, eftersom I tilhører det udvalgte folk. 

Det er op til dig at opnå fred. Jeg har givet jer viljefrihed, så I kan vælge den vej og hæve jer selv til Mig 

ved jeres fortjenester. Hvorfor tager I ikke de gode disciple som eksempel? Hvorfor lever I ikke som 

patriarkerne? Fordi I endnu ikke forherliger mig gennem jeres gerninger. 

76 Giv, du har altid noget at give. Du skal ikke opføre dig som den rige gnier. I må ikke fordrive de 

syge, de trængende, fordi I synes, de er tåbelige. Foragter ikke de sultne. Hvis du forstår at leve dig ind i 

deres hjerter, vil du opdage deres smerte og have medfølelse med dem. 

Jeg har givet dig balsam med kærlighed til at helbrede al lidelse. Er I bange for at blive kritiseret, fordi 

I ligner mig, når I udøver barmhjertighed? Hvad frygter I fra denne uretfærdige og selviske menneskehed, 

som ikke kender mig? Kom og hold dig til mine uforanderlige love, drik min åndelige essens og føl dig fuld 

af sandhedens ånd. 

77 Sandheden er mit kærlighedsrige, lysets og lysets rige 

Retfærdighed ─ en sandhed, der lærer dig den lov, som jeg har åbenbaret for dig. Sandheden er den vej, 

som Min kærlighed har udstukket, så I endelig kan blive store, lykkelige, perfekte og udødelige. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 183 
1 Hold mit ord, mine disciple, for allerede nu nærmer folk af forskellige trosretninger sig denne 

nation, som vil kræve beviser fra jer på, at I har modtaget min instruktion. 

2 Jeg fjerner i øjeblikket lidelse og sygdom fra jer, så I kan lære at trøste jer selv og udøve 

barmhjertighed over for jeres medmennesker på samme måde som jeg gør det over for jer. 

3 Min undervisning vil fylde dem, der modtager den forberedt, med glæde. Det vil være krystalklart 

vand på tørstige læber, brød til de sultne, hvile og fred for den trætte sjæl og opmuntring og lys for alle. 

4 Jeg oplyser dette folk ─ fra herskerne til de mest ubetydelige, så de kan åbne deres arme for disse 

grupper, som kommer i ønsket om Mesteren. 

5 Nogle vil komme til mig med anger, andre vil være bange, for smerten vil have grebet om deres 

inderste væsen, og deres samvittighed vil tale og fortælle dem, at dommen er kommet for hver eneste 

sjæl. Men for alle har jeg en ny mulighed for frelse i vente. Sjælen vil modtage bekræftelse af alle sine 

evner, og når dens tro vågner, vil den gennem den samme indse, hvorfor jeg er kommet til menneskene 

endnu en gang, og hvor meget jeg elsker dem. 

6 Jeg kommer ikke med mine ord i denne tid for at slette det, jeg sagde i den Anden Tid. Jeg vil 

snarere minde jer om det, fordi I har glemt det, og forklare det for jer, fordi I ikke har forstået det. Jeg 

afslører dig kun det, som jeg ikke sagde til dig dengang, og som jeg gemmer til dig for den nuværende tid, 

hvor din sjæl er udviklet. 

7 De, der skrev mit ord ned med kærlighed, med blod og tårer, adlød deres hukommelse og deres 

inspiration; de overførte trofast min vilje. Men senere kom andre til, mit ord blev forvansket, dets 

virkelige betydning gik tabt under ideologi og kultformer, som ikke hører til min lære. Men på dette 

tidspunkt river lyset alle slør af for at afsløre min sandheds renhed. 

8 Jeg lærer jer ikke at fejlvurdere jer selv på grund af Mit Arbejde, ikke at diskutere uretfærdigt. 

Men ligeledes advarer jeg jer med disse åbenbaringer: Falske lærere og profeter vil dukke op, selv i 

Israels folks skød. 

9 Mange, der spiser brødet ved mit bord i dag, vil kun søge deres materielle velstand, herredømme 

og ros i morgen, og I må passe på ikke at blive vildledt. 

10 Stor er jeres kamp, trofaste disciple, som vil våge over denne sag. Jeg efterlader et hundrede og 

fireogfyrre tusinde udrustede personer, som dette ansvar vil hvile på. Blandt dem er der dem, der vender 

Mig ryggen ─ dem, der bruger Mit navn til at sige: Her står Mesteren foran jer ─ og dem, der ikke har 

slukket deres tørst, og også dem, der ikke vil høre Mig i rette tid. Til dem skal de, der tørster efter 

sandhed, vende sig og blive vildledt. 

11 Øv dig i ydmyghed, og lad ikke dine medmennesker smigre dig, og lad dem heller ikke smigre dig. 

Vend dig bort fra dem, der ønsker at gøre dig godt, men som vækker din forfængelighed og fordærver 

dig. 

12 Lyt ikke til fristelser. Den myndighed, som jeg har givet jer, skal I bruge til åndelige gerninger, til 

kærlighedens og barmhjertighedens gerninger. 

13 Berig jer aldrig med min undervisning. 

14 Jeg beskytter jer, folk, jeg skjuler jer for jeres medmenneskers blikke, så I kan høre mit ord i fred 

indtil år 1950. Hvis du bliver "splittet", fordi du tror på mit komme på dette tidspunkt, vil jeg forsvare dig. 

Hvis I bliver sat i fængsel, vil jeg åbne portene, og I vil blive frelst. Jeg siger jer kun: Opfyld min lov, og fald 

ikke ned i profit og hemmelighedskræmmeri. Når du er kaldet til at helbrede en syg person, så udøv 

barmhjertighed og sørg for, at dine gerninger er åndelige. 

15 I den anden tid, efter min afrejse, blev jeres Himmelske Moder tilbage og styrkede og ledsagede 

mine disciple. Disse fandt efter smerte og prøvelser ly i Marias kærlige hjerte. Hendes ord fortsatte med 

at give dem næring, og opmuntret af jer, som hun fortsatte med at instruere på den guddommelige 

Mesterens vegne, fortsætter de deres vej. Og da hun døde, begyndte deres kamp, og hver enkelt tog den 

vej, der blev anvist ham. 
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I denne tredje tid vil du have Marias kærlighed meget tæt på dit hjerte, som opmuntrer og styrker din 

sjæl i alle dine prøvelser. 

16 I åbner gradvist jeres hjerter for at føle mig og elske mig; men jeg siger jer: Lyt til mine 

anvisninger og forstå at adlyde dem. Elsk ikke kun Mig, men også dine medmennesker. I må ikke dømme 

hinanden uretfærdigt. Overlad enhver retfærdig eller uretfærdig sag til Min retfærdighed, for Jeg alene 

kender årsagen til den, og det er Mig alene, der skal dømme. Dem, der ikke har opfyldt min lov, inviterer 

jeg til at gå denne vej. De vil så snart komme til mig, og jeg vil sige til dem: Det er ikke en ny lov, som jeg 

præsenterer jer for nu. Det er det samme som det, jeg skrev i det første menneskes samvittighed, og som 

jeg derefter gav klart og præcist til kende gennem Moses. 

17 Lad jer ikke lede af jeres medmenneskers ord, hvis det ikke er baseret på Min lov, og I derfor går 

ind i mørkets verden i den tro, at I er på lysets vej. Pompøse udtryk er ikke det, der behager mig. Jeg har 

altid talt enkelt til dig. Men hvis du finder sandhed i disse ord, så tag det, der er sandt, fra dem. 

det væsentlige, ─ det, som de indeholder af kærlighed, barmhjertighed og fred, som tilhører mig, og I kan 

så bruge og fortolke det på den rigtige måde. 

Jeg har givet jer en dommer, som aldrig lyver, og han er i jer; det er samvittigheden. For at høre dens 

stemme må du gå ind i dig selv, bede og meditere; så vil den tale til dig med sand visdom og ophøjethed. 

18 Verden har skuffet jer, og i dag, hvor I hører mit ord blive forkyndt gennem så ubetydelige 

væsener i enkle forsamlingslokaler, indser I, at I ikke behøver at bygge paladser for at hellige dem til 

åndelig tilbedelse, at I ikke skal begrænse min lære og heller ikke repræsentere den gennem materielle 

billeder. 

19 For at bringe denne mission til verden i den tredje æra blev I beordret til at inkarnere igen som 

lysånder fulde af kraft, og på grund af disse nådegaver har jeres medmennesker fejlbedømt jer. De har 

set skævt til jeres tro og tillid til mig uden at forstå, at jeg ikke har begunstiget nogen, og at jeg 

respekterer og beskytter alle. 

Men I, som er kommet til mig fulde af anger ─ hvor er jeg jer nær, og gennem jeres omvendelse er I 

værdige til at bringe min gave af kærlighed og barmhjertighed til de syge, til de åndeligt fattige. Din tro vil 

tale og fylde de svækkede med energi, og deres sjæl vil stige op til et nyt liv. Mange "fortabte sønner" vil 

komme til mit bryst i denne tid, og jeg vil fejre en fest på grund af deres tilbagevenden, og den israelitiske 

families hjerte vil stige og fortsat tiltrække hjerter. 

20 Hvis I ser en af mine disciple vokse i visdom på grund af hans hengivenhed til mig, så misund ham 

ikke, men hjælp ham endnu mere, for gennem ham vil jeg gøre mirakler, og det vil komme jer alle til 

gode. 

21 Vrede pletter hjertet og gør sjælen syg. Det er Min vilje, at I alle udvikler jer opad og får et perfekt 

fællesskab med Mig og lever i harmoni. 

22 Gør brug af din fornuft, så du forstår, hvordan 

der ligger meget retfærdighed i alle skabningers skæbne. 

23 Du lever ikke forgæves; selv de mindste og mest mærkelige prøvelser har et formål, som jeg har 

bestemt. 

24 Tænk over min lov og studer den. Lad din 

sjæl til at nå Mig gennem bøn, så den kan blive fyldt med Min helbredende kraft, når den hører Mit ord, 

og den kan modtage den helbredende balsam, der kan helbrede jeres syge kroppe. 

25 Hvis I forbereder jer, vil verden gå nye veje. Truslen om krig vil forsvinde, og der vil være fred. 

Men hvis I handler dårligt, vil denne ondskab finde et ekko i jer selv. Endnu en gang siger jeg til Dem: 

"Med den målestok, som De måler med, vil De blive målt". 

26 Kom og mæt jer med mit ords mad, og når I har spist, så glem ikke de sultne og bring dem mad. 

Lær at tage essensen fra mit ord og gøre brug af den, styrk jer selv og del den med jeres brødre og søstre. 
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27 Fra jeres jordiske verden fornemmer I det sted med fred, som jeg har lovet jer. I beder mig 

uophørligt om at lade jer se lysene i det "Forjættede Land". Men jeg siger jer, at I ikke er langt fra den, at 

I er på den vej, der fører til den, og at der ikke vil gå lang tid, før I banker på dens porte. 

28 Vejen er min lov. Hvis du følger den, kan du være sikker på, at du vil nå frem til den lovende by, 

og der vil du finde alt det, jeg har tilbudt dig. Vær modig og dydig på denne rejse, bliv oplyst af troen, så 

du kan gøre din rejse gennem livet lykkelig og tålelig. 

29 Du har oplevet skæbnens slag. Nogle gange skælver du af kulde, når du mærker folks egoisme og 

uvenlighed, og du viser mig din sjæl blottet. Men I fortvivler ikke, I har tillid, fordi I ved, at jeg våger over 

jer, og at Maria, jeres Moder, er en stjerne i den nat, I går igennem, og derfor føler I jer opmuntret. 

30 I dette øjeblik af fællesskab anbefaler I mig i stilhed hjertet på jeres trængte børn, der har brug 

for fred, og jeg vil gøre jer til forvaltere af mine goder, så I kan bringe dem til jeres kære, til alle jeres 

medmennesker, så I kan lære at give, fordi I er mine budbringere og jeres næstes forbedere. 

31 Hvis du bliver modtaget af dine medmennesker, og de tager imod din gave, så velsign dem. Hvis 

de ikke ved, hvordan de skal bruge det, jeg sender dem, så velsign dem også og overlad det til Mig at 

glatte og vække deres sjæle med uendelig tålmodighed, indtil jeg har forvandlet dem til brændende og 

troende hjerter. Dette er min vilje. 

32 Velkommen til dem, der tror i mit nærvær; velkommen også til dem, der tvivler, for de er kommet 

af deres egen sjæl, for troen vil også være i dem. 

33 Ve dem, der ikke kæmper for at tænde deres lys i denne tid, for de skal gå til grunde. Se, selv om 

det er lysets tid, hersker der stadig skygger overalt. 

I ved gennem mit ord, at jeg har valgt denne nation til at give mig selv til kende ved mit tredje 

komme, men I kender ikke grunden til det. Mesteren, som ikke ønsker nogen hemmeligheder for sine 

disciple, har været en hemmelighed for jer. Jeg vil åbenbare dig alt det, du har brug for at vide, så du kan 

svare dem, der spørger dig, med sikkerhed. 

Jeg har set, at indbyggerne i dette hjørne af jorden altid har søgt mig og elsket mig, og selv om deres 

måde at tilbede på ikke altid har været perfekt, har jeg modtaget deres hensigt og deres kærlighed som 

en blomst af uskyld, offer og smerte. På Min Guddommeliges alter har denne blomst fuld af duft altid 

været til stede på alteret for Min Guddommelighed. 

I er blevet forberedt til at udføre denne store mission i denne tredje æra. I dag ved I, at jeg har 

reinkarneret Israels folk i jeres midte, fordi jeg har åbenbaret dem for jer. 

I ved, at den sæd, der lever i jeres væsen, og det indre lys, der leder jer, er den samme som den, jeg 

sendte ned til Jakobs hus i den første æra. 

34. I er israelitter i ånden, I har åndeligt set Abrahams, Isaks og Jakobs sæd. I er grene af det 

velsignede træ, som vil give skygge og frugt til menneskeheden. 

35. Det er grunden til, at jeg kalder jer førstefødte, og at jeg har opsøgt jer i denne tid for at give 

verden min tredje åbenbaring blandt jer til kende. ─ Det er min vilje, at "Israels folk" skal genopstå 

åndeligt blandt menneskeheden, så de kan opleve den sande "opstandelse i kødet". 

36. Ja, disciple, sjælen dør ikke, den flyver blot ud i det hinsides, ud i rummet, når det er slut for dens 

krop. "Kødet" går heller ikke til grunde, det forfalder og blander sig med det 

naturens elementer, hvorfra jeg får den til at opstå på ny og giver den sjæl. 

37. Således opstår kødet, således kommer de inkarnerede sjæle til syne på jorden, idet de er blevet 

mennesker, således vil jeg få Israel til at opstå på ny på jorden. Men jeg vil ikke give den landområder i 

denne verden, og jeg vil heller ikke dele den op i stammer. Tværtimod vil jeg skabe en enkelt familie af 

alle dens medlemmer for at fjerne den nedarvede splittelse i den. Jeg vil oprette Ægteskaber og Familier 

af Rubens Børn, af Judas Børn, af Asers og Zebulons Børn, af Naftalis og Benjamins Børn. På denne måde 

vil jeg få al adskillelse til at forsvinde, for det er ikke en sæd fra Gud. 

38. Hvem kan gøre disse gerninger, hvis ikke jeg? Hvem kunne få til opgave at overbevise Herrens 

udvalgte folk om, at Kana'an ikke var det evige hjemland, men kun et symbol på det? ─ Kun mig, da det 

var mig, der skjulte din sjæl i en anden race eller et andet land ─ mig, der sagde til dig: "Du er dem. "Men 
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når jeg sendte dig ud igen, var det for at du på jorden skulle fuldføre den store og vanskelige opgave, som 

du fik overdraget fra begyndelsen. Dette er dit kors. 

39. I er også vendt tilbage for at vaske pletter væk, for at rette op på fejltagelser og for at betale 

gæld. I skal ikke længere falde i svagheder eller afgudsdyrkelse som tidligere, skønt I er det folk, som 

kendte den sande Gud og havde loven. Men smerten har fået dig til at søge lyset og freden. 

I de første dage, da der var mangel på hvede og dermed på brød i jeres land, emigrerede I til det rige 

Egypten. Senere, som Faraos slaver, drog I ud, trodsede ørkenens strabadser og søgte "det forjættede 

land", fordi I længtes efter frihed. I den nuværende tid har I trodset jeres medmenneskers hån og vrede, 

fordi I søger Mig i denne form; for jeres sjæl tørster efter ophøjelse og åndeliggørelse. 

40. Du er "den fortabte søn", som, når han vender tilbage til sin fars hus, finder sin fars arme 

udstrakte for at omfavne ham og bordet dækket for at sætte ham ved festbordet. 

41. Du ankom træt fra den lange rejse, din sjæl var plettet og din krop var svag. Men overrasket så du 

på afstand, at "byens porte" stod åbne og ventede på, at du skulle ankomme for at give dig min 

kærlighed, min lære og velsignelsen af min nye ankomst. 

42. Det var ikke min vilje at åbenbare mig nu i Kana'an, som var jeres fædreland i tidligere tider; for 

det er ikke længere Moses' eller Kristi tid, men Helligåndens tidsalder. 

I hører Mit guddommelige ord, og sandelig siger Jeg jer: Den manna fra den første æra, som 

antændte jeres tro på Mig, og det brød, som Jeg gav jer ved bordet i den anden æra, hvormed Jeg viste 

jer vejen til jeres frelse, er den næring, som Jeg også tilbyder jer i denne tid, så jeres sjæl kan opnå evig 

fred og lys og aldrig mere føle sult. 

43. Ved hjælp af den åndelige enkelhed, som I bevarer, vælger jeg blandt jer mine stemmebærere, 

mine nye profeter og mine disciple, ligesom jeg i en anden tid oprejste patriarker, profeter, udsendinge 

og apostle fra dette folk. I dag forklarer jeg jer Min Lov ved hjælp af Min Lære. Jeg lærer jer, hvordan I 

skal bede i denne tid, hvordan I skal tjene Mig og hvordan I skal leve for at blive sande brødre og søstre 

blandt mennesker og Guds børn. 

44. Når mine nye disciple er stærke, vil mit riges nye Jerusalem komme ned til folket, og på dets 

uforgængelige mure vil ondskab, afgudsdyrkelse, løgn og alt det mørke, der er opstået i menneskets sind 

og hjerte, blive knust. 

45. Husk, at jeres Fader i en drøm lovede Jakob at velsigne alle nationer i sine børn. Indse, at hvis du 

er af denne rod, er det din skæbne at bringe min fred og at bringe den til dine medmenneskers hjerter. 

46. Folk: I denne tid er der dem, der stadig følger Moseloven, og andre, der lever i overensstemmelse 

med den kristne tidsalder. Det er ikke alle, der har mistanke om eller længes efter en ny tidsalder. 

Grunden til dette er, at ikke alle gør fremskridt og udvikler sig på samme måde. Derfor siger jeg til jer: 

Lær denne lære, for at I kan blive gode arbejdere, som er som en god hyrde og en god såer. Se på dem, 

der dyrker jorden: De sår i mit navn. Hvis vækstsæsonen var god, og deres frø blomstrede, beder de 

deres bønner og takker Skaberen. Hvis vejret var hårdt, og frøet blev ødelagt, venter de med forventning 

på næste år for at så igen med samme iver, indtil de har erstattet og mangedoblet det tidligere frø. Hvis I 

benytter jer af denne tid og går ud fuld af håb og tro for at så i menneskenes hjerter, vil min nådens dug 

gøre markerne, de golde marker, frugtbare ved min kraft, og jeres sæd, der er sået med kærlighed og god 

vilje, vil spire. Jeg vil beskytte din såning, og min ånds strålende sol vil forgylde dine ører, så din høst vil 

blive indbragt med lovsang og ære til din Herre. 

47. Vær opmærksom på, at det er mig, der våger over denne nation for at beskytte den mod 

stormene. Jeg bevarer dem i fred, for i mine høje råd har jeg bestemt dem til at udføre en stor mission i 

denne tid i menneskelig og åndelig forstand. 

48. Der vil opstå kaos, for så længe der findes herskere og imperier på jorden, vil der også være 

magtkrav, fjendskab og krige, og der vil ikke være fred. 

49. Der er ingen næstekærlighed blandt mennesker, min lov bliver ikke overholdt. Der er ingen sande 

brødre og søstre, ingen forældre og ingen børn, og derfor truer kaos menneskeheden. 
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50. Jeg meddeler jer kun dette, for intet ondt kan komme ud af mig. Kaoset skyldes menneskets 

manglende indre forberedelse, fordi det ikke har lyttet til sin samvittighed og har ladet sig lede af dårlige 

hviskerier. Men I ─ venter I på at alle disse prøvelser skal ske, så jeres hårde hjerter kan blive rystet? ─ 

Nej, mine børn, bed, arbejd utrætteligt allerede nu, optjen fortjeneste og forny jer selv. Dette er din 

opgave. "Pas på freden i verden, tiltræk min velsignelse med jeres bønner, og forbliv tro mod min lov 

som et eksempel for jeres medmennesker. 

51. Enhver, der er villig til at følge mig, vil få del i min lære og vil blive kaldt en discipel. 

52. Alle de sjæle, der omgiver mig, udgør en del af Israels folk. Deres lydighed er afgørende for, at 

dyderne genoplives i menneskeheden. I dag har jeg brugt dette folk som mit talerør til folket og har 

modtaget de første frugter af deres pligtopfyldelse fra dem. 

53. I er de første, som jeg har uddannet til at kæmpe for mit arbejde ─ de, der skal arbejde med 

entusiasme for at placere de første sten i den "store by" på fast grund. I må styrke jer selv i troen og stole 

på mig. Jeg vil tale til jer utrætteligt indtil den sidste dag i 1950 gennem mine stemmebærere, og 

derefter vil I forblive blandt menneskeheden for at give bevis på jeres autoritet. 

54. Jeg vil sende de videnskabsmænd til jer, som har knoklet i ønsket om at trænge ind i det åndelige 

livs mysterier uden at nå det. De vil opsøge dig, fordi de ved, at du er indfødt i denne nation, at du er i 

besiddelse af mine åbenbaringer, og at du er "salvet" af mig. Sammen med jer vil de ivrigt optage Mit 

Ord, og I vil intuitivt vide, hvordan I skal opføre jer over for dem ─ uden stolthed, ydmygt, som det passer 

Mine disciple, som Peter prædikede, eller som Johannes talte. På samme måde vil I også tale, når I 

forbereder jer, og når I vender jer opad i ønsket om min hjælp, vil jeg tale gennem jer og nå deres 

hjerter. I deres ønske om at kende de steder og personer, der tjente mig, vil de opsøge jer; men I skal kun 

give dem essensen af min lære til kende. Mange af dem vil blive omvendt og blive en del af dette folk 

gennem sandheden i dine ord. 

55. Dette folk har haft en lang vej at gå. Jeg har altid sendt stærke, nidkære ånder ind i den for at 

pege på målet og forsvare loven. Men dette folk, der er blevet dannet i tre tider gennem prøvelser, 

besøg og kampe, nogle gange stærkt og andre gange svagt, nogle gange frit og andre gange fængslet, 

nogle gange uforstående og derefter elsket og anerkendt, har altid haft mine prærogativer. 

56. Jeg alene har givet dig retfærdighed. I modtog det mest sublime bevis på kærlighed på Golgatha, 

men også min retfærdigheds strenghed, hvis I fortjente det. I var bestemt til at modtage mig i de Tre 

Tider. I dag, som i den anden tid, har jeg opsøgt de ydmyge, de arveløse og dem, der hungrer efter 

retfærdighed, og jeg har rejst deres sjæle og fået dem til at tage en discipels eller en apostels plads. 

57. I lever i en tid, hvor mennesket udvikler sig materielt, praler af sin viden og ikke kender Mig. Han 

glemmer sin åndelige mission og foragter den natur, som jeg har stillet i hans tjeneste, i hans intellekts 

erfaringsområde, til liv og forfriskning af hans krop og til opløftning af hans sjæl. Han anerkender ikke 

det, som har den største værdi i ham, og for hvis skyld jeg altid er kommet, nemlig hans sjæl, som 

tilhører mig. Men ligesom jordens ansigt vil ændre sig, vil mennesket også genkende mig. Hans idealer, 

som stadig er materielle i dag, vil ændre sig til åndelige mål. Alle mennesker har været udsat for 

prøvelser, og i dem bliver sjælen renset og bøjet. 

58. Siden 1866 er menneskeheden gået ind i en ny tidsalder, som jeg gradvist har forberedt de 

udvalgte på. Dette folk har fået opgaver, jeg har bekræftet dem deres åndelige gaver. For hvert enkelt 

væsen har jeg afsløret den stamme, som det tilhører, og hvad dets særlige opgave er. Jeg har forenet 

mine åndelige Hærskarer ─ nogle i kødet og andre i ånden, som der står skrevet. 

59. Jeg udpegede ledere, så der for hvert samfund ville være en 

repræsentant ville være der, og jeg meddelte dem, at det er min vilje, at alle skal være forenet indbyrdes, 

så folket kan blive stærkt. 

60. Jeg gav de skabninger, som jeg havde trænet, opgaven som stemmebærere til at åbenbare mig 

selv for menneskeheden med menneskelige ord, og jeg mangedoblede deres antal, så min lære kunne 

blive spredt. Jeg skabte Arbejdernes Legeme, så den åndelige verden kunne kommunikere med 

menneskeheden og åbenbare sin barmhjertighed i healing og rådgivning. 
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61. Det var min vilje at kalde den ene "grundsten", som skulle være lederens støtte, mægler mellem 

lederen og dem, der har ordrer, og folkets tillidsmand på alle forsamlingssteder. 

62. Jeg udnævnte seere og trænede dem til at modtage syner, som folket skulle fortolke, så de kunne 

holde sig vågne. 

63. Jeg gav dem, der ville skrive, ordren med "guldfjer". Jeg uddannede deres sind og sendte ånder til 

deres beskyttelse, som også til andre tider har våget over skrifterne, så at mit ord blev trykt og bevaret til 

evig tid. 

64. Jeg uddannede "vagter", så de kunne overvåge ordenen i samfundet, og kaldte dem "søjler". 

65. Alle disse skabninger har jeg oplyst, og Min inspiration strømmer ud over dem. Nu spørger jeg 

alle, der har modtaget disse embeder, om de har forstået, hvad de indeholder. 

66. Jeg giver dig tre år mere til at udruste dig. Derefter vil disse tjenester blive ét, og I vil alle blive 

kaldt "arbejdere på den guddommelige mark", og I vil blive betroet alle dem, der ikke har hørt mit ord, så 

I kan undervise dem. I vil ikke længere være disciple, men mestre. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 184 
1 Menneskeheden, I er styrtet ned i mørket. Men timen er kommet for jer til at stige op til lyset. 

2 Jeg sender dig Elias for at vække dig fra din sløvhed. Hvordan kunne du mærke min 

tilstedeværelse, hvis du ikke var vågen? 

3 Forvent ikke, at jeg skal komme til jeres verden som et menneske; den lektion er forbi. Selv om 

jeg kun er sammen med jer i ånden, vil jeg dog bevise for jer, at det er en højere form for åbenbaring end 

den, jeg hidtil har åbenbaret mig selv gennem. Det er et bevis på, at jeg anser jer for åndeligt mere 

kompetente end tidligere tiders mennesker. 

4 Jeg vil ikke have brug for et legeme for at bo iblandt jer, og det vil heller ikke være absolut 

nødvendigt, at min stemme bliver menneskelig for at blive hørt. Ikke desto mindre vil I have Mig med jer 

uden forbehold som Mester, som Dommer og som Læge. 

5 Din sjæl har mange evner og sanser, så du kan modtage mine budskaber gennem dem. Men da I 

ikke kender de evner, der eksisterer i jeres væsen indtil i dag, tror I, at I kun kan se Mig med kroppens 

øjne og høre Mig med jeres ører. Nu vil jeg bevise for jer, at denne opfattelse er uholdbar, når I føler mit 

nærvær i jeres sovekammerets stilhed, og I føler jer oversvømmet af inspirationens lys i jeres bøns 

øjeblikke. 

6 I er stadig sjæle uden lys, men jeg vil få gnister af lys til at udgå fra jer i form af inspirationer, høje 

ideer, ædle følelser og gode gerninger. 

7 Du er som Lazarus i graven, død for åndeligt liv. Men når jeg kalder jer, vil I rejse jer for at følge 

mig og vidne om min sandhed. 

8 De begivenheder, der dagligt ryster jordens folk, er retfærdighedens kald, der kalder jer til 

omvendelse, bøn, erindring og renselse. Men denne prøvelsestid vil vare, indtil menneskenes stædighed 

og dårskab giver op, indtil de opgiver deres arrogance og deres ugudelighed. 

Det vil ikke altid være råb om retfærdighed, der høres på jorden; for senere, når menneskeheden er 

renset, vil det være helt andre begivenheder, der ophidser folk. De vil være guddommelige inspirationer 

og åndelige manifestationer, de vil være åbenbaringer fra naturen. Nogle for at fuldende din sjæl, andre 

for at gavne dit liv i verden. 

9 Ved du, hvad der er den gave eller dyd, som gør det muligt for mennesker at opnå mere nåde? ─ 

Velgørenhed. For det vil forædle deres hjerter, det vil give sjælen mulighed for at give sig selv til sine 

medmennesker og vil være det, der høster mest i troens sæd. For "markerne" og "markerne" er fulde af 

elendighed, smerte, fattigdom og sygdom ─ marker, der hungrer efter kærlighed og kun venter på et frø 

og lidt regn for at blomstre. 

10 Selv om det i øjeblikket synes umuligt for dem, der prædiker Mit Ord på jorden, at stoppe 

syndens fremmarch, fjendskabens og lidenskabernes overløb, er det ikke umuligt for Mig at få folk 

tilbage til godhed og retfærdighed, ikke engang vanskeligt. 

11 Ser I de mennesker, der styrer store nationer? Kender I kraften i deres love og doktriner? Ser du 

videnskabsfolk, der på forhastet og anmassende vis trænger ind i naturens hemmeligheder? Sandelig, 

siger jeg jer, de vil endnu ydmygt kaste sig ned foran mig med al deres arrogance, deres dygtighed og al 

deres viden. For ethvert menneskeligt værk når til sidst sin grænse, hvor mennesket af egen drift må 

åbne øjnene for virkeligheden og indse omfanget af hvert enkelt af dets værker, alvoren af dets 

overtrædelser og omfanget af dets vildfarelser. 

12 Jeg vil ikke sige, at alt, hvad de har gjort, er ufuldstændigt ─ nej. Men der er så lidt godt, som de 

gør for deres medmennesker, så lidt godt, som de gør, at det er bedre, at min lov dømmer det 

uretfærdige og dårlige, som vejer tungere på retfærdighedens vægtskål. 

13 Menneskeheden har stadig en kort periode til at afslutte sit arbejde og stå til ansvar over for den 

guddommelige dommer, når han kalder den til regnskab. 

14 I mellemtiden går mit lys fremad, spreder sig og trænger ind overalt og ind i alle sjæle. 
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15 Det var Min vilje, at når denne tid for Mine manifestationer var kommet, ville alle Mine 

markerede allerede være forberedt, våge og bede, afvente Min ankomsts time og danne én krop og én 

vilje til at høre, hvad Jeg ville åbenbare for jer. Men jeg har ikke fundet ægte broderskab blandt jer. 

16 Dette folk, som har modtaget min undervisning, skal oplære deres medmennesker og gøre dem 

til herrer. 

17 Men sandelig siger jeg jer, at jeg ikke kun er kommet for at oplyse jer, der lever på jorden, men 

jeg har også kaldt alle sjæle, der har forvildet sig i andre livsverdener, som I ikke kender. 

18 Hvilken overgivelse jeg har set hos de åndelige væsener for at opfylde mine ordrer! Deres sjæl, 

der var fri fra kroppen, havde lettere ved at gøre sig klar til at udføre sin opgave på dette tidspunkt. 

19 Hvor mange af dem forventede mig fri for fejl og 

overtrædelser, efter en lang periode med forsoning. Og da jeg åbenbarede dem den del af De Syv Segl-

bogen, som svarer til den sjette periode, blev deres sjæle opløftet, og i deres opløftelse ansporede de jer, 

fjernede forhindringer på jeres vej og gav jer en ærefuld plads som disciple. 

20 For at forstå den guddommelige lære er det nødvendigt at forny sig selv og undersøge loven. 

Herigennem vil du komme til at forstå mit ord og modtage store åbenbaringer, som du ikke kunne opnå 

gennem menneskelig videnskab. 

Den dag vil komme, hvor mennesket vil bøje sin nakke og elske sin Fader med den respekt og 

kærlighed, som jeg beder jer om. 

Min manifestation er forståelig for alle. Jeg har talt i overensstemmelse med din hjernekapacitet, for 

du kunne ikke forstå al min visdom. Til dette enkle ord, som jeg har givet jer min lære til kende med, skal 

I ikke tilføje noget, der kommer fra jeres intellekt, og hvis I oversætter det til andre sprog, så sørg for, at 

dets guddommelige betydning forbliver intakt. 

21 Forbered jer, så jeres hjerne er som et klart spejl, der reflekterer mit lys i al sin klarhed, når I er 

engageret i denne vanskelige mission. 

22 Bo tæt på mig. Jeg er livet, begyndelsen og slutningen på alt skabt. Hvis jeg har betroet dig en 

opgave som min, er det fordi jeg elsker dig og ønsker, at du skal tage mig som dit eksempel. 

23 Red hjerter, gør mirakler, elsk hinanden. 

24 Hvis du føler den nødvendige tro og sjælens styrke i dig til at tage korset op, så gå til hjemmene 

og bring mit ord, gå gennem det vide land og sejl på havene. Jeg vil gå foran dig og bane vejen. 

25 Vær på vagt, for der vil komme mange ulve i fåreklæder til jer, som vil forføre jer for at føre jer på 

afveje. Men se efter, og du vil opdage deres hjertes hensigter. 

26 Når dine medmennesker kommer lidende og 

Hvis du ønsker at stoppe deres tårer, så gør det. Giv alt det gode, der er i dig, så vil du senere, i det 

hinsides, modtage større barmhjertighed end den, du har vist i denne verden. 

27 Elskede folk, jeres bøn stiger op til Mig, ligesom jeres salmer steg op til Mig i templet i den første 

tid. Men den tid er gået, og din sjæl har udviklet sig. Det store tempel i Jerusalem eksisterer ikke 

længere, for mit ord er gået i opfyldelse, og af dets materiale er der ikke en sten tilbage på en anden. 

28 Der er ingen Pagtens Ark eller Lovens Tavler på den 

alteret mere. Din ånd søger sandheden ud over de figurer og symboler, der plejede at tjene den til at tro 

og forstå, og som lærte den at tilbede mig. Men i dag forstår den, at disse ikke længere har nogen 

berettigelse, da ånden har forstået deres betydning. Symbolerne var kun materielle genstande, som 

Herren brugte til at forklare den guddommelige lære for mennesket. 

29 Så når disciplen er kommet til at forstå den grundlæggende lære, bør han glemme de gamle 

former for tilbedelse for at stige i ønsket om højere inspirationer og en mere åndelig tilbedelse. 

30 Husk, at så længe I er nødt til at have et symbol foran jeres øjne, som legemliggør Mig, kan I ikke 

forbinde jer direkte med den Guddommelige Ånd. Men vær dog klar over, at I alle er kaldet til at bruge 

denne dialog mellem ånder. 
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31 Alt, hvad der omgiver og omfavner dig i dette liv, er en afspejling af det evige liv, er en 

dybtgående lære, der forklares gennem materielle former og genstande, så den kan forstås. 

32 Du har endnu ikke nået kernen i denne vidunderlige lektion, og mennesket har begået fejl igen og 

igen, fordi det har opfattet det liv, det lever på jorden, som om det var evigheden. Han har nøjedes med 

at beskæftige sig med dens ydre former og har afvist alt det, som den indeholder af guddommelig 

åbenbaring ─ det, som er essensen og sandheden i al skabelse. 

33 Når denne "bog" har efterladt sit lys i sjælene og er blevet forstået til sidste side, vil mennesket 

forlade jorden, og hans sjæl vil drage videre til et nyt hjem, hvor han vil kende og udnytte alt det, som 

menneskelivet har lært ham undervejs. Så vil han være i stand til at forstå mange af de lærdomme, der 

blev åbenbaret for ham gennem livet i materien. 

34 Studér disse ord, som jeres Mester har givet jer med så megen kærlighed, så I kan bedømme 

jeres gerninger efter deres lys. Og når du opdager, at du er gået i stå, så find ud af, hvad der var årsagen 

til dette, så du kan undgå dem i fremtiden og altid gå fremad på din udviklingsvej. 

35 Den mission, jeg har pålagt mit folk på jorden, er stor og meget vanskelig. Derfor har jeg søgt den 

i alle tider for at inspirere den med mit ord og for at åbenbare den noget mere af lovens indhold. 

36 Loven om kærlighed, godhed og retfærdighed har været den åndelige arv, som jeg har 

testamenteret ham gennem tiderne. Fra lektion til lektion har jeg bragt menneskeheden til at forstå, at 

loven kan opsummeres i ét bud: kærlighed. Elsk Faderen, som er livets ophavsmand, elsk dine 

medmennesker, som er en del af Faderen, elsk alt det, som Herren har skabt og befalet. 

37 Kærligheden er oprindelsen, begyndelsen, kimen til visdom, storhed, magt, ophøjelse og liv. 

Dette er den sande vej, som Skaberen har udstukket for sjælen, så at den fra skridt til skridt og fra hjem 

til hjem mere og mere kan føle sig nærme sig Mig. 

38 Hvis mennesket fra tidernes morgen havde dyrket den åndelige kærlighed i stedet for at forfalde 

til afgudsdyrkende ritualer og religiøs fanatisme, ville denne verden, som i dag er blevet en dal af tårer på 

grund af menneskers frygt og elendighed, være en fredens dal, hvor sjæle ville komme for at erhverve sig 

fortjeneste for efter dette liv at nå de åndelige hjem, som sjælen skal rejse ind i på sin rejse. 

39 Sandelig, siger jeg jer, i ingen periode af menneskelivet har mennesket manglet viden om min lov. 

For af den guddommelige gnist, som er hans ånd, har han aldrig manglet en gnist af lys i sin sjæl, en 

intuition i sit sind eller en anelse i sit hjerte. Ikke desto mindre er din sjæl vendt tilbage til det hinsides 

med et mørkt bandage for øjnene, og jeg siger dig, at den, der ikke gør brug af den lektie, som livet i 

denne verden indeholder i denne dalen af prøvelser, skal vende tilbage til den for at afslutte sin 

reparation og frem for alt for at lære. 

40 Forkert er den idé, du har om, hvad livet på jorden betyder, hvad sjælen er, og hvad 

åndeverdenen er. 

De fleste troende tror, at hvis de lever med en vis retfærdighed, eller hvis de i sidste øjeblik i deres liv 

omvender sig fra de overtrædelser, de har begået, så er himlen sikker for deres sjæl. 

Men denne falske forestilling, som er meget behagelig for mennesket, er grunden til, at det ikke er 

vedholdende med at opfylde loven gennem hele livet, og det er grunden til, at det er hans sjæl, der, når 

den forlader denne verden og træder ind i den åndelige verden, finder ud af, at den er kommet til et 

sted, hvor den ikke ser de vidundere, den havde forestillet sig, og ikke føler den højeste lyksalighed, som 

den troede, den havde ret til. 

41 Ved du, hvad der sker med de væsener, som var sikre på at komme i himlen og i stedet kun fandt 

forvirring? Da de ikke længere var hjemme på jorden, fordi de ikke længere havde støtte fra deres 

kropslige skal, og fordi de heller ikke kunne stige op til de højder, hvor det åndelige lys befinder sig, 

skabte de for sig selv ─ uden at være klar over det ─ en verden, der hverken er menneskelig eller dybt 

åndelig. 

Så begynder sjælene at spørge sig selv: Er det her himlen? 

Er dette det hjem, som Gud har bestemt for sjæle, efter at de har vandret så længe på jorden? 
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42 Nej ─ siger andre ─ dette kan ikke være "Herrens skød", hvor kun lys, kærlighed og renhed kan 

eksistere. 

43 Efterhånden, gennem refleksion og smerte, kommer sjælen til at forstå. Den forstår den 

guddommelige retfærdighed, og oplyst af sin ånds lys dømmer den sine tidligere gerninger og opdager, 

at de var fattige og ufuldkomne, at de ikke var værdige til det, den havde troet. 

Efterfølgende opstår der på grund af denne selvransagelse ydmyghed, og der opstår et ønske om at 

vende tilbage til de måder, som hun havde bag sig, for at slette pletterne, for at rette op på fejlene og for 

at gøre noget virkelig fortjenstfuldt foran sin Fader. 

44 Det er nødvendigt at oplyse menneskeheden om disse mysterier, så den kan forstå, at livet i 

materien er en mulighed for mennesket til at opnå fortjeneste for sin sjæl ─ fortjeneste, der vil hæve 

den, indtil den fortjener at leve i en højere åndeliggjort sfære, hvor den må handle fortjenstfuldt på ny 

for ikke at blive efterladt og for fortsat at stige fra niveau til niveau; for "i Faderens hus er der mange 

boliger". 

45 I vil opnå disse fortjenester gennem kærlighed, som Faderens evige lov har lært jer. Og på den 

måde vil din sjæl komme fremad trin for trin på stigen til fuldkommenhed og derved lære den smalle vej 

at kende, der fører til himmeriges rige ─ til den sande himmel, som er sjælens fuldkommenhed. 

46 Velkommen til jer, som kommer til mig for at finde fredens og kærlighedens veje. Disse 

mennesker byder jeg velkommen og får dem til at forstå, at der venter dem en åndelig opgave. 

47 Disciple, I vil kæmpe med mig, I vil arbejde tæt på jeres Mester, og således vil vi gå den vej, der vil 

føre jer til toppen af bjerget. I vil komme til mig i ydmyghed, uden at bede jeres Fader om at give jer den 

ene eller den anden gave, men for at modtage det, som han har givet til hvert af sine børn, med glæde. 

48 I har lys i jeres sjæl, og desuden er I allerede nået langt på den vej af prøvelser, som har gjort 

jeres erfaringer frugtbare, og derfor lader I jer ikke længere dominere af forfængelighed, hvor I ønsker at 

være store for at blive beundret og tjent. 

49 Hvem andre end jeg ville være i stand til at herske over sjæle og lede deres skæbne? ─ Ingen. 

Derfor skabte den, der havde til hensigt at overtage sin Herres plads, fordi han ville herske, sig selv et 

kongerige i overensstemmelse med sine tilbøjeligheder, præferencer, magtkrav og forfængelighed ─ et 

rige af materie, nederdrægtige lidenskaber og uværdige følelser. 

50 Du kan ikke undertvinge ånden, for i den er der fuldkommen retfærdighed. I sjælen har kun 

renhed magt over ædle følelser, kun godhed bevæger dem ─ med andre ord, sjælen lever kun af sandhed 

og godhed. 

51 Derfor, I disciple ─ selv om I ser jer selv rigeligt udstyret med gaver og forstår, at I har et gode, 

som ikke alle har, skal I ikke føle jer overlegne i forhold til nogen. Sæt alt, hvad du har, i min Sagens 

tjeneste, for den er præget af kærlighed, og du bør dedikere hele dit liv til den for at være nyttig for dine 

medmennesker på denne måde. 

52 Ødelæg det imperium af forfængeligheder, som du har skabt. Kontroller de menneskelige 

lidenskaber og lad din sjæl åbenbare sig selv i sin inderste kerne, fuld af kærlighed og lys, som giver dig 

visdom. 

Prøv at tage Jesus som dit forbillede i alle handlinger i dit liv. Han blev ikke sendt til jorden for at sone 

en overtrædelse eller for at modtage sin Faders dom. Kristus, som taler til jer igen i dag, kom ned til 

menneskers hjerter for at etablere sit rige af kærlighed, retfærdighed og sandhed i dem. Han bragte ikke 

materialistiske doktriner eller uretfærdige love til menneskene. Han kom ikke for at vække folks 

grådighed eller for at nære deres lidenskaber. Han bragte læren om kærlighed, som er sjælens moral. 

Derfor sagde han til folkemængden: "Mit rige er ikke af denne verden." 

53 Du spørger mig i dit hjertes dybeste dyb, hvordan det kan være muligt, at store åndelige væsener 

bliver oprørske og ønsker at arbejde imod Gud. Jeg siger dig dette: De, der rejser sig mod mig, er endnu 

ikke virkelig store. De er ufuldkomne åndelige væsener, som har været i stand til at udvikle en del af 

deres evner og har forsømt udviklingen af de andre. Deres intelligens er blevet udviklet, men ikke deres 

sjæls ædle følelser. 
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54 Det er grunden til, at jeg dengang påpegede over for jer, at mennesket ikke lever af brød alene. 

For bortset fra den jordiske undervisning, som jorden giver ham, har han brug for åndens lys for at opnå 

fuldkommenhed, og det kan han kun få i min undervisning. 

55 I mennesker: I mange århundreder har I vandret rundt på jorden, altid tynget af jeres 

lidenskabers byrde. Men enden er kommet, I er allerede i jeres åndelige frigørelses æra, hvor sjælen vil 

herske i kroppen, som vil være dens tjener, og hvor den vil have uendeligheden som sit hjem. 

56 Snart vil du vide, hvor du er kommet fra og hvor du er på vej hen, så du kan vide, hvordan du kan 

give verden den plads, den skal have i dit liv, og give sjælen den plads, den skal have i din tilværelse. 

57 Disse ord, som jeg nu vil give jer, er af profetisk karakter, så I kan få et incitament til at anstrenge 

jer og regne med et håbets lys i jeres fremtid. 

58 De, der går gennem verden og græder på grund af deres smerter, skal ikke tro, at jeg har forladt 

dem. Jeg sætter deres tålmodighed på prøve og venter kun på, at de når deres renselse, så de kan øge 

antallet af mine tilhængere. 

59 Spiritualisering vil komme til folk, fjerne deres tvivl, få dem til at vende tilbage til den sikre vej, få 

dem til at se sandhedens lys. Så vil folk sige: "Herrens ord er gået i opfyldelse, da han sagde til os: 'Alle 

øjne skal se mig'." 

60 I skal vide, at smerten i denne tid er meget stor, fordi menneskets sjæl nu betaler gæld, som jeres 

hjerte ikke kender, og for at slette pletter, der har været i jer i lang tid. Du ved ikke, hvem du er, og 

hvordan dine værker har været på den lange vej, du har tilbagelagt. Men nu må I, som kender denne 

åbenbaring, bevæbne jer med tålmodighed og overgivelse. For det vil opløfte dig og hjælpe dig med at 

opnå din renselse. 

61 Jeg forsikrer dig for øjeblikket, at det ikke er nødvendigt for dig at kende din fortid; det er nok for 

dig, hvis du har en intuition eller en fornemmelse af, at du har begået fejl i andre tider, som du nu må 

rette op på. På den anden side ønsker jeg, at I skal vide meget om jeres fremtid gennem Mit Ord, for 

dette lys vil give håb i jeres hjerter om at opnå et liv i fred og lys, hvor sjæl og legeme udvikler sig opad. 

For der vil komme tider, hvor der vil herske harmoni mellem det fysiske og det åndelige. 

62 Mit lys vil oplyse alle veje, og sekter og religioner vil se en enkelt vej foran sig, en enkelt lov: den 

guddommelige ånds kærlighedslov. Dette vil være den verdensomspændende lære, som vil forene alle 

sjæle. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 185 
1 Jeg velsigner jer, fordi I tror, at det er min Ånd, der giver jer denne undervisning, selv om I hører 

min undervisning ved hjælp af det menneskelige intellekt. 

2 Du ser bort fra stemmebærerens ufuldkommenheder, du er kun interesseret i at forstå den 

guddommelige mening. De, der studerer mit ord på denne måde, er dem, der opdager sandheden. De vil 

være de disciple, som i morgen skal tage af sted for at forklare min lære til mennesker. De vil få dem til at 

forstå, som har begået fejl ved at fortolke de tidligere tiders skrifter forkert. For for at opdage sandheden 

i mine åbenbaringer er det nødvendigt ikke at holde sig til den materielle betydning af ordene, men at 

søge den åndelige betydning, som er den essens, der er sandhed og liv. 

3 Derfor har jeg underkastet dette folk en undersøgelse, som samtidig er en dybtgående lære, idet 

jeg gav mit ord gennem et menneskeligt intellekt og instruerede dem i ikke at beskæftige sig med ordets 

ydre form, men at trænge ind i dets kerne for at opdage dets mening. Med denne instruktion vil dette 

folk være i stand til at forklare dem, der søger fortolkningen af mine tidligere budskaber, hvordan man 

mentalt kan finde frem til indholdet af enhver undervisning, passage eller enhver anden 

lignelsen opdager ─ sandheden, som er én. 

4 Jeg ser også blandt dette folk dem, der efterhånden har forstået, at jo bedre deres sjæl og krop er 

forberedt, jo mere rigelig og klar er min instruktion gennem stemmebæreren. Åh, hvis blot alle disse 

skarer virkelig ville stræbe efter at vise sig værdige til min nåde ─ hvor stor og perfekt ville min 

manifestation være! 

Men jeg ser stadig, at mange hjerter søger ydre tilbedelse for at kunne tro på Mit nærvær, uden at 

indse, at de i stedet for at lade deres sjæl stige frit op, holder de den tilbage ved et materielt alter, 

spreder den med unyttige ceremonier og trætter den med vanemæssige traditioner. Sandelig, siger jeg 

jer, den tid er nu forbi for jer. 

I lang tid har I forfrisket jeres sanser i kirkernes pragt, i lang tid har I beundret jeres medmenneskers 

kunstværker. Nu må du lægge alt dette bag dig, så din sjæl kan opnå det vidunderlige liv, som er bestemt 

for den, mætte sig med lys i de øjeblikke, hvor den beder i Ham, og overføre alle de glæder og 

inspirationer, som den modtager i sin henrykkelse, til sit legeme. Så vil du blive opmærksom på, hvor 

fattige og klodsede de former har været, hvormed verden har forsøgt at repræsentere det 

guddommelige. 

5 Din sjæl er gået fra barndom til ungdomsårene, og derfor må der ske en ændring i dens liv. 

6 I tidligere tider accepterede jeg fra din ånd alle de tilbud, som den gav mig, selv om de indeholdt 

megen uvidenhed og ufuldkommenhed. I dag vil kun det, der er rent, oprigtigt og sandt, kunne nå mig. 

7 Kan du se, hvor smukke de blomster fra dine haver er, som du sommetider tilbyder mig? 

Sandelig, siger jeg jer, ikke engang den gave kan jeg modtage på dette tidspunkt, for disse blomster er 

ikke jeres værk, men mit; men det, I skal give mig, er jeres hjertes åndelige blomster, det vil sige jeres 

gode gerninger, jeres rene bønner, jeres dyder. 

8 I må ikke længere bedrage jer selv, I må ikke længere forsøge at erstatte det, der skal være dybt 

åndeligt, med ydre ting. Vær ikke bange for at nedbryde begrænsninger, vær ikke bange for at se 

sandheden i øjnene. Himlen tilhører kun de modige og entusiastiske mennesker. 

9 Når I har fjernet al fanatisme og afgudsdyrkelse i jeres hjerter og lærer at bede fra ånd til ånd, vil I 

være nået frem til Herrens sande alter ─ det, der ikke er af denne verden. På dette alter vil du kunne ofre 

dit offer, som vil være dine gode gerninger, og som vil være smukkere i mine øjne end blomsterne i dine 

haver. For din sjæls gode gerninger vil aldrig visne. 

10 I menneskemasser: Åbn jeres hjerter for at lade min nådens dug flyde ind i dem. Jeg ønsker, at 

dette folk skal være som en enorm have, hvor de smukkeste blomster af tanke, hjerte og sjæl blomstrer, 

og det er dem, jeg vil værne om. 

11 Folk: Når jeg taler til jer om andagter og ofre med den klarhed, hvormed jeg forkynder mit ord, 

føler I så smerte, fordi jeg fører jer væk fra jeres tidligere tro? Nej, Mester," siger du til Mig. 
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12 Grunden til dette er, at der i mit ord er en balsam og et lys, som ikke tillader nogen tvetydighed at 

opstå i noget sind, og som ikke lader noget hjerte blive bedrøvet. 

13 Jeg ønsker, at I skal tale til jeres medmennesker på samme måde, når I forsøger at åbne deres 

øjne for lyset. Gør det med den klarhed og kærlighed, som jeg har brugt til jer, og I vil ikke efterlade 

smerte i deres hjerter, men snarere fred og lys. 

14 I opfyldelse af et guddommeligt løfte har jeg givet mig selv til kende for jer i denne tid. I den 

betydning, der ligger i kernen af dette ord, har jeg været helt og fuldt med jer. Den, der har fundet denne 

mening, har følt Mig. På den anden side har de, der har brugt deres tid på at bedømme det ydre 

udseende af Min manifestation, ikke været i stand til at opdage Min sandhed. 

15 Mens nogle var i stor forbløffelse over at høre Mit ord, følte andre ikke den mindste gysen, og de 

blev heller ikke klar over Min tilstedeværelse og at de havde hørt Mig. 

16 Når Mit Ord ikke længere bliver hørt gennem disse stemmebærere, vil der være mange hjerter, 

der græder over afslutningen af denne tid, ligesom der vil være dem, der ─ selv om de har hørt Mig ─ ikke 

vil blive klar over det gode, de havde, og som de mistede, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle bruge 

det. 

17 Der vil komme tider, hvor dette ord vil blive spredt mange steder. Men så vil det ske gennem 

vidnesbyrd fra dem, der har hørt det, forstået det og troet det, og I vil være vidne til, at mange af dem, 

der aldrig har haft nåde til at høre min lære, vil være i stand til at opdage den guddommelige mening, 

som disse har som en skat, og de vil udbryde med overbevisning og tro: "Det er Mesterens ord!" 

18 I vil se jeres medmennesker græde af lykke, indre berørt af mit budskab, og I vil se dem beklage, 

at de ikke hører til mine udvalgte. Så vil du føle anger over, at ─ selv om jeg har været sammen med dig 

så længe ─ dit hjerte ikke har vist den tro og kærlighed, som du vil se spirer i dine medmennesker alene 

gennem dit vidnesbyrd. 

19 Blandt disse skarer vil du opdage dem, der har en intuition af det åndelige, de inspirerede, dem, 

der forudser dialogen mellem ånd og ånd, seerne og dem, der besidder åndens gaver og evner i fuld 

udvikling. 

20 Tror du, at jeg giver mit ord til alle verdens folk? ─ Nej, også med denne min nye åbenbaring er 

det som med tidligere tiders åbenbaringer, hvor jeg åbenbarede mig selv til kun ét folk, men de havde til 

opgave at gå ud og sprede de gode nyheder og så det frø, de modtog i mit budskab. 

21 Husk, at i andre lande spirede min sæd med den største styrke alene gennem mine apostles 

vidnesbyrd. 

22 Husk, elskede folk: Hvis andre folk troede på disse vidnesbyrd, var det fordi dem, der afgav dem, 
vidste hvordan de kunne gøre det med al den kærlighed og sandfærdighed, som deres hjerter var i stand 

til. Jeg fortæller jer dette, for hvis I ønsker, at verden skal tro på mig gennem jer, må I forberede jer på at 

være som disse apostle i deres kærlighed, i deres ydmyghed, i deres åndelighed og i deres tro. Så vil 

verden betragte denne lære som sandhed, og mit ord vil være helligt for mennesker. Så vil du se dine 
medmennesker læse ivrigt de skrifter, som mit ord har frembragt, og du vil se dem oversætte dem til 

forskellige sprog, så alle folkeslag kan kende dem. 
23 I vil se, hvordan dette ord, som dette folk her har vænnet sig så meget til, og som er blevet så 

nedværdiget af dem, der har hørt det mest, i morgen vil være som en oase for dem, der lider meget på 

jorden. I vil se, hvordan det vil være balsam og liv, næring og lys i livet for dem, der hungrer og tørster 

efter sandhed, kærlighed og retfærdighed. 

24 Mænd og kvinder, som har hørt mit ord i lang tid, og som også har påtaget sig opgaver i dette 

arbejde: lad mine ord bevæge jeres hjerter, lad ånden tale i jeres inderste væsen. I har spist meget af 

frugten fra livets træ, men hvad har I gjort med frøet? Hvorfor kommer ikke alt, hvad I sår, fra den sæd, 

jeg har givet jer? Jeg kan se, at I også bruger jeres egen sæd, som I tilføjer til det, jeg har betroet jer. 

Hvem af jer forstår ikke, hvad jeg siger til jer i disse øjeblikke? 

25 Jeg misbilliger ikke alt det arbejde, I udfører. Det, jeg siger til jer, er, at I ikke skal tilføje uærlighed 

til det gode, I gør, for så vil I ikke længere så min sandhed, som jeg har åbenbaret den for jer, og i 
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morgen, når timen kommer, hvor jeres ånd skal høste frugten af sin udsæd, vil den naturligvis opdage, at 

denne frugt svarer nøjagtigt til det, den har sået på sin livsvej. 

26 Jeg er essensen af alt, hvad der er skabt. Alt lever gennem min uendelige kraft. Jeg er i alle kroppe 

og i alle former. Jeg er i hver enkelt af jer, men det er nødvendigt, at I forbereder jer og gør jer 

modtagelige, så I kan føle og finde mig. 

27 Jeg er livets ånde for alle væsener, for jeg er Livet. Derfor har jeg fået jer til at forstå, at hvis I har 

Mig for øjnene i alle jeres gerninger, er det ikke nødvendigt for jer at fremstille Mit billede i ler eller 

marmor for at tilbede Mig eller føle Mig tæt på jer. Denne mangel på forståelse har kun ført 

menneskeheden ind i afgudsdyrkelse. 

28 På grund af Mit Ord fornemmer I den harmoni, der eksisterer mellem Faderen og alle skabte ting, 

I forstår, at Jeg er den essens, der nærer alle væsener, og at I er en del af Mig selv. 

29 I det omfang du forstår meningen med dit liv, sjælens skæbne og formålet med udvikling, går du 

ind i det åndelige liv. På denne måde glemmer I de former, I har givet Mig, i hvilke I har søgt Mig, og 

efterhånden slukker I de falske overbevisninger og misforståelser, som menneskeheden har været fanget 

i gennem så mange århundreder. 

30 Sjælen vil være i stand til at udvikle sig på grundlag af sine evner, indtil den når sin 

fuldkommenhed. Men jeg er Mesteren, som altid har stået ved din side på din udviklingsvej, så dit liv ikke 

bliver ufrugtbart. 

31 Hvis I bliver mennesker af god vilje, vil jeres liv komme i harmoni med hele skabelsens 

fuldkommenhed. I vil opnå den sande kundskabs lys, og frugten af jeres gerninger vil give jer evig fred. 

Din fysiske del er stof, som vil blive opløst i atomer i skabelsen. 

Det har du forstået, men for mange er sjælens udødelige liv uforståeligt. De forstår kun det, som 

deres øjne ser, eller som deres videnskab beviser. Hvor er de, der boede sammen med dig i dette jordiske 

liv? ─ Du ved det ikke. Man kan kun forestille sig, at de lever i en verden af lys. Hertil siger Mesteren til 

dig: Mange af dem er omkring dig. Sjælen har både evnen til at indtage den plads, som Faderen har tildelt 

den i det hinsides, og samtidig udføre en opgave sammen med dig. Sådan er ånds sjælens kraft. 

32 I har endnu ikke forstået denne lære. Men for at opnå udviklingen af denne evne er det 

nødvendigt for jer at opfylde det, som jeg sagde til jer i den anden æra: For at opnå min nåde må 

mennesket ligne et barn i sin renhed for at opnå min nåde. 

33 Men du skal ikke længere føle dig forladt. I ethvert arbejde, som mennesket udfører, er der 

indflydelse fra en lysånd. Den åndelige verden påvirker og styrer det menneskelige sinds organer. Den 

verden er større og smukkere end den, du ser med dine øjne. Det er en verden af lys og perfekt harmoni. 

Dens indbyggere er med mig; de våger over skabelsen, forenet med mig. 

34 Men kan du, selv om du kender og tror på denne lære, blive ved med at beklage dig over, at de 

mennesker, du elskede i verden, er gået over i den næste verden, vel vidende at de våger over dig? 

Hvorfor tænker du på dem i deres menneskelige form, når de nu er rent åndelige? 

35 I dag har jeg talt til jer om det, I kalder mysteriet om det andet liv. 

36 Jeg alene kan åbenbare denne lære for dig. Det kan menneskene ikke, fordi de ikke er trængt ind i 

den skjulte visdom. 

37 Jeg måtte forberede jer på at komme ind i min helligdom for at høre endnu en af mine 

lærdomme. For jeg kan se, at du først måtte imponere dine sanser, for at din sjæl kunne rejse sig. Dine 

øjne søgte det billede, der kunne tale til dig om Mit nærvær, dine ører ventede på de musikalske toner 

fra kirkesalmer for at rense hjertet for jordiske bekymringer, og selv røgelse og blomsterduften var 

nødvendig for at du kunne tænke på Mig, selv om det kun var i et par øjeblikke. Men da I kun fandt alle 

disse liturgiske elementer i de kirker, der var indviet til denne tjeneste, var I ikke i stand til at forstå eller 

endog føle Min tilstedeværelse uden for dem. I dag er din åndelige forberedelse i stedet for at udvikle 

kroppens sanser begyndt at vække din sjæl til at se bort fra alt det, der har med de fysiske sanser at gøre. 

38 Dine øjne leder ikke længere efter et billede, der kan repræsentere det guddommelige for dig; 

dine ører kræver ikke længere de lyde, som du havde brug for for at glemme verdens incitamenter for en 
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kort stund. I venter ikke længere på at deltage i fejringen af en gudstjeneste for at tro, at jeg kun er til 

stede ved den handling og på det sted. 

39 Det eneste, der ligger jer på sinde i dag, er, hvordan I kan rense jeres sind, hvordan I kan rense 

jeres hjerte, så I kan modtage, føle og forstå den guddommelige betydning af mit ord, og I ved, at der 

ikke findes noget bedre middel til dette end meditation og bøn. 

40 I dag ville alt, hvad der kunne stilles foran dine øjne, forstyrre dig, og den bedste musik ville virke 

alt for ringe ved siden af den himmelske koncert med mit ord. Og i stedet for at hjælpe dig i din 

hengivenhed, kan disse ting i sidste ende forstyrre dig. I har ikke brug for eller ønsker noget ydre; derfor 

har I vænnet jer til at lukke øjnene, mens I modtager min forkyndelse. For sjælen ønsker i sit højeste 

ønske om ophøjelse at slippe af med al kontakt med det materielle. 

41 Tidligere var det alter, I havde rejst for min guddommelighed, langt fra jer; i dag har I rejst det i 

jeres hjerter. Dit offer, som i lang tid har været materielt, har du nu erstattet med en åndelig 

manifestation. Du ved, at i mine øjne er din kærlighed smukkere end den smukkeste blomst i dine haver, 

og at den tilgivelse, du giver et medmenneske, er for 

Jeg er mere værd end den omvendelse, som du engang troede, at du kunne vaske dine pletter væk med. 

42 Jeg hører jer i stilhed, for mig er det ikke nødvendigt, at I bevæger jeres læber. Jeg er ikke en 

synder, der lytter til en anden synder. Jeg er i Ånden, og det er din sjæl, som jeg hører, og det er den, 

som forsøger at rejse sig og kommunikere med mig. 

43 Mange har hørt mit ord i denne tid, men det er ikke alle, der har taget det som sandhed. 

Selvfølgelig er det ikke alle, der er nået til det tidspunkt, hvor de kan forstå denne lære. Til alle tider har 

der været mange kaldede, men kun nogle få blev endelig udvalgt ─ af den grund, som jeg minder jer om i 

dag: Det er, at kun de, der forstår, føler eller tror på tiden, er blandt dem, der er blevet tilbage og 

forbereder sig på at følge mig. 

Nogle gange ser du, at dine medmennesker kommer med et udseende af at være åndeligt meget 

avancerede og forstå Min Kærlighedslære. Bagefter ser I, at de ikke accepterede det, de modtog i mit 

ord, som sandhed, og det er fordi det ikke primært er den menneskelige intelligens, der kan opdage mig 

─ det er ånden, hvis kærligheden er til stede i den. Man må ikke forveksle det ene med det andet. 

På den anden side ser du nogle af dine medmennesker komme til min manifestation, som synes at 

være uuddannede og alt for materialiserede, og som du ikke engang forventer at kunne forstå mit ord 

følelsesmæssigt, og du er blevet forbløffet over deres følsomhed og den forståelse, de tilsyneladende har 

opnået. Grunden til dette er, at de er ubehjælpsomme i deres ydre, i deres menneskelighed, men i deres 

indre har de opnået en meget stor åndelig udvikling. 

44 De, der har troet, har ikke altid vågnet op til tro fra første øjeblik. Næsten alle har kæmpet 

indadtil. Jeg har opdaget følgende ─ eller lignende ─ spørgsmål i deres hjerter: "Er det sandheden? Er det 

muligt, at jeg møder Herrens nærvær her? Er det muligt, at jeg her vil finde helbredelse for mine lidelser, 

som jeg så længe troede var uhelbredelige?" Men da de modtog miraklet, spurgte nogle af dem mig 

alligevel: "Er det ham, der helbredte mig?" 

Men der har også været mange, der har troet fra det første øjeblik, de hørte min stemme, og der har 

endda været dem, der allerede troede på det samme, før de hørte mit ord. 

45 Det, der har plaget mange mennesker mest, er den fattigdom, den elendighed, som jeg har 

åbenbaret mig i. For de var vant til de prangende ritualer og den overdådige rigdom i de materielle 

kirker. Men jeg siger jer, at ligesom jeg engang dømte menneskenes forfængelighed ved at vise dem min 

enkelhed, så har jeg i dag undgået falsk fremtoning og har ønsket at vise mig ikke kun blandt de fattige, 

men også blandt syndere. 

46 Hvis morgendagens mennesker roligt studerer måden, hvorpå Min manifestation fandt sted, og 

sammenligner den med de profetier, der er indeholdt i Skrifterne, og hvis de nærmere undersøger den 

aktivitetssfære, hvor Jeg viste Mig selv, og hvor Min manifestation udfoldede sig ─ den nation, Jeg valgte, 

og det folk, Jeg kaldte ─ vil de komme til den uforbeholdne konklusion, at alt blev gjort i fuldkommenhed, 

og at profetierne som helhed blev opfyldt trofast. 
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47 Her taler jeg på ny til folk, taler til dem med min guddommelige essens, men med ord og 

begreber, som er inden for deres rækkevidde. Men mens nogle tror på mig udelukkende på grund af den 

guddommelige essens, som de finder i mit ord, har andre brug for det, I kalder mirakler, for at tro. Derfor 

siger jeg jer, at I er det samme folk som dem fra den anden æra, der bragte deres syge, som var 

uhelbredelige for mennesker, til mig for at teste min kraft. 

48 Jeg finder nogle blinde, andre lamme, mange spedalske, og andre er besat af forvirrede ånder. 

Jeg vil helbrede jer alle, og i sandhed siger jeg jer, at ingen skal gå til grunde. Men jeg må også gøre jer 

opmærksom på, at I skal være forberedt, for miraklerne i denne tid vil jeg udføre mere i jeres opløftede 

sjæl end i jeres krop. 

49 Lazarus vil ikke være den eneste, gennem hvem jeg vil lade jer få kendskab til opstandelsen. Jeg 

vil genoplive alle de "døde". 

50 I skarer, her har I mit ord. I kan tro på mig eller ikke tro på mig, elske mig eller ikke elske mig. Men 

sandelig, siger jeg jer, denne tid vil ikke komme igen, disse visdomslektioner, disse guddommelige taler, 

vil I ikke længere høre i denne form. Hvis I ønsker at høre mig efter 1950, må I gå ind i det hinsides i 

ånden. Husk, at jeg sagde til jer: "Mit rige er ikke af denne verden." 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 186 
1 Velkommen være alle de disciple, som nærmer sig mig for at øge deres viden. Lykkelige og 

velsignede er alle dem, der ønsker at erkende sandheden i min lære. 

Du gør det godt, hvis du ønsker at rive sløret, der dækker dine åndelige øjne, af. Et tungt ansvar hviler 

på alle dem, der ikke gør en indsats for at trænge dybere ind i min skjulte visdoms hemmeligheder. 

2 Hvornår vil de endelig blive trætte af de fornøjelser, som kødet giver dem? Hvornår vil de indse, 

at disse fornøjelser har forhindret dem i at nyde sjælens forfriskninger? De er vasaller i syndens rige, er 

slaver af deres lidenskaber og vandrer gennem verden som døve, blinde, lamme og spedalske, uvidende 

om deres afvigelser. Når man endelig indser, at ens sjæl er syg, ved man ikke, hvordan man skal søge 

helbredelse i lyset, der stråler fra min Ånd. 

3 De blinde leder de blinde: Således ser jeg mange nationer i verden, mere end nok af jordens folk. 

Dyd er blevet svag, og de gode følelser er gået tabt. Det menneskelige hjerte, som burde indeholde alle 

ædle følelser og alle opløftende tanker, er i dag blevet en kilde til egoisme, laster og vildfarelser. 

4 Hvad er der mærkeligt ved, at jeres Herre, som elsker jer uendeligt højt, i dag kommer til jer for at 

give jer de våben, hvormed I kan bekæmpe den ondskab, der hersker i alle mennesker? 

5 Det er sandt, at min undervisning er et våben, en lyssabel, der rammer hjertet og den mest 

følsomme del af kroppen. 

rører mennesker. Viljen til at besejre det onde er det, du har brug for, og den styrke for din sjæl er det, 

som mit ord giver dig. Den største og ædleste kamp, som jeg ønsker at se jer sejre i, er den kamp, I 

kæmper mod jer selv for at kontrollere jeres lidenskaber, egoisme og sanselighed. Lad den store kamp 

bryde ud i dig ved enhver lejlighed. 

6 På den ene side står den gode vilje, fornuften, retfærdigheden og kærligheden, på den anden side 

de korrupte, menneskelige lidenskaber. Men lyset vil sejre over mørket. Hvis jeg vidste, at det ikke ville 

blive sådan, ville jeg ikke lade dig deltage i en nytteløs og ufrugtbar kamp for din sjæl. 

7 Når I tænker på patriarkerne, på profeterne eller på mine apostle, så tænk ikke på dem som 

usædvanlige mennesker, for de blev alle skabt af den samme essens, som I blev skabt med. Men de var 

mennesker, der stræbte efter at forblive på lysets vej, at holde sig til sandheden, altid at overholde min 

lov og leve i godhed. Deres vilje blev ikke svækket, og derfor efterlod de værker, som er et eksempel for 

deres menneskelige brødre. 

8 Kan du genkende de mennesker, der løber efter fornøjelser, bekvemmeligheder eller bare det 

daglige brød, som er ligeglade med Åndens gaver og ikke er modtagelige for de sandheder, der 

åbenbarer dig det evige liv? Senere vil I se dem løbe ivrigt til den åndelige helligdom for at blive 

medarbejdere i den sande Kirke. 

9 Det er i mit guddommelige ord, at menneskene vil finde det lys, der lærer dem at bruge den 

styrke, som sjælen indeholder i sig selv, og lærer dem at gå fast på den sti af prøvelser, som livet er. Den, 

der ser mit lys, tager ikke et forkert skridt, og han snubler ikke. 

10 I må gennemskue mit ord; for hvis I ikke gør det, vil I se hemmeligheder, hvor Mesteren har talt 

klart og tydeligt til jer. Gud har ingen hemmeligheder for mennesket. Sagen er den, at den ene gang 

ønskede I ikke at trænge ind i Lyset, og en anden gang ønskede I at kende åbenbaringerne før tid. Det 

snavs, som mennesket er faldet ned i, er grunden til, at det ikke har forstået mange af mine lærdomme 

korrekt, selv om det allerede er på tide, at det forstår dem. 

11 Hvad har du lært af dine religioner? Hvad nytter det at sige, at du tror på dette eller hint, hvis dit 

liv ikke er underlagt de principper, som de anbefaler, og du heller ikke søger at komme tættere på Mig 

gennem dem? 

12 Hvis I ønsker at vide, om I opfylder den guddommelige lov, så spørg jer selv, om I modtager en 

høst af kærlighed i verden. 



U 186 

74 

13 Jeg har mange ting at sige til jer på dette tidspunkt, så I kan forstå, at jeg er klar til at give jer mit 

himmeriges rige. Men dertil må I frigøre jeres åndelige sjæl, for det vil være den, der modtager mig. Så vil 

du se mig og føle mig. 

14 Der skal være en fredspagt mellem mennesker af god vilje. Men jeg gør jer opmærksom på, at I 

ikke skal vente med at indgå denne pagt, til I er i det åndelige hjem. Fortjenesten er, at her, hvor verden 

modtog Lammets Blod som Kærlighedens Frø, giver I Faderen en taknemmelig hyldest og jeres bedste 

offergave: jeres lydighed ved at elske hinanden. 

15 Tror på sjælens udødelighed. Jeg fortæller jer dette, fordi nogle tror, at døden vil ødelægge 

eksistensen for dem, der bliver ved med at synde, og udelukke dem fra det evige liv og i stedet lade dem 

blive udsat for en evig straf. 

16 De, der har en sådan idé, har misfortolket nogle af mine åbenbaringer og misfortolket deres 

betydning. Hvis dette var korrekt og muligt, ville det være som at forklare kærlighedens, godhedens og 

retfærdighedens nederlag. Hvad ville det så have været meningen med at blive menneske ─ Min lidelse, 

Min død og Mit nærvær blandt jer som menneske? Glem ikke, at jeg kom for syndernes skyld, for de 

syge, slaverne, de sultne og de fortabte. 

17 Din åndelige sjæl besidder det evige liv, som den guddommelige ånd har skænket den, og det 

eneste, der dør af mennesket, er skallen, kødet, som sjælen vil efterlade for at kunne svæve op. Den vil 

også se synden forsvinde, hvis den har nogen i sig selv, og uvidenhedens mørke bandage vil falde fra den 

som en visnet frugt. Men sjælen vil rejse sig stærkere, mere bevidst, mere lysende og renere efter hver af 

disse "dødsfald", som den vil opleve i sig selv uden at dø. 

18 Har du oplevet nogen fysisk lidenskab i dit liv, som har taget fat i hele dit væsen og gjort det 

umuligt for dig at høre samvittighedens, moralens og fornuftens stemme? 

Dette skete, da sjælen var sunket ned, fordi fristelserne og det onde dyrs magt, som bor i kødet, 

havde overvundet den. 

Og er det ikke sandt, at I oplevede en dyb følelse af lykke og fred, da det lykkedes jer at frigøre jer fra 

denne lidenskab og overvinde dens indflydelse? 

19 Denne fred og glæde skyldes sjælens sejr over kroppen ─ en sejr, der er vundet gennem en enorm 

kamp, en "blodig" indre kamp. Men det var nok, at sjælen hentede ny styrke og rejste sig op, stimuleret 

og rådgivet af samvittigheden, og allerede nu overvandt den kødets impulser og befriede sig selv fra at 

blive trukket endnu længere ned i undergangen. 

I denne kamp, i denne afkald, i denne kamp mod jer selv, så I noget dø, som boede i jer, uden at det 

var jeres liv. Det var kun en meningsløs lidenskab. 

20 Forstå derfor, at når mennesket lader sig lede af samvittighedens inspiration og underkaster alle 

sine handlinger det højere bud, er det som om et nyt menneske blev født i ham ─ det menneske, for 

hvem der ikke er nogen død. For han vil kun betragte kroppen som en nødvendig skal for sjælen; og når 

denne vil tage af sted til sit sande hjem, vil kroppen skulle synke ned i jordens skød for at opløses i den. 

21 Jeg siger jer, at der ikke findes nogen "evig død", og endnu mindre kan der findes en evig 

forsoning. Kun det skadelige dør ─ det ubrugelige, det dårlige, og forsoningen skal ophøre, når renselsen 

er opnået. Allerede dengang fortalte jeg dig, at intet i mit arbejde ville gå tabt. Jeg sagde også til jer, at 

ingen af mine børn ville forgå, og desuden åbenbarede jeg jer sjælens udødelighed ved at sige til jer: "Jeg 

er Livet, den, der tror på mig, skal aldrig dø." 

22 Elskede mennesker: Luk jeres menneskelige øjne og føl mit nærvær "på skyen". Du hører en 

menneskelig stemme, det er den, der sendes af den stemmebærer, som jeg bruger til at give dig Min 

mentale vibration. Men hvis I løfter jer åndeligt op, vil I mærke min åndelige tilstedeværelse. O 

velsignede tredje tid, hvor hvert øje vil kunne se sin Herre! Afgudsdyrkelse vil falde til jorden, og 

menneskene vil komme til at kende sandheden fuldt ud. 

23 For at indlede denne tid ønskede jeg at kommunikere mig selv gennem jeres eget sind, så I ville 

føle mig tættere, mere intimt og mere tilhørende jer. Også i den anden æra kom jeg tættere på folket 

ved at blive født blandt dem, leve ved deres side, dele deres smerter og lidelser foran deres øjne. 
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24 I dag, ved mit nye ord, vågner folkemængderne og danner et fællesskab med hinanden. De fleste 

af dem er jordens fattige, dem, som I kalder "arveløse", men som i virkeligheden ikke mangler nogen af 

de gaver, som Helligånden har givet jer. På grund af min undervisning er disse mennesker vågnet op fra 

deres sløvhed og er blevet bevidste om alt det, de bærer i sig selv. Som følge heraf er der begyndt at ske 

en åndelig udfoldelse i dem, og deres akavethed er gradvist forsvundet. Intuitionen har indfundet sig og 

oplyst deres væsen, inspirationen har kærtegnet deres sind, synets gave har oplyst deres blik under 

bønnen, fået dem til at fjerne sløret fra det åndelige og også afsløret dem noget af det, fremtiden 

bringer. Gaven til at helbrede ─ enten ved det enkle ord, ved "salvelse" eller endog ved hjælp af tanker ─ 

er sprunget ud af deres hjertes inderste dybder, og mange andre evner er blevet synlige hos de ydmyge 

disciple af dette værk. 

25 Grunden til dette er, at de, der intet ejede på jorden ─ da de følte, at de havde modtaget en arv 

fra Faderen, satte de hele deres hjerte og entusiasme i tjeneste for denne sag og opdagede på denne 

måde mange af de nådegaver, som deres væsen rummede, og som de ikke kendte. 

26 Hvordan kunne menneskene have opdaget de gaver, som deres ånd besad, når deres hjerte kun 

længtes efter at eje jordens rigdomme? 

27 Hvis menneskene havde vidst, hvordan man beder, hvis de havde forstået, at jeg kender hjertets 

sprog, at jeg forstår deres sjæls behov, at jeg forstår selv deres mindste ønske, at jeg ved, hvordan jeg 

skal fortolke deres tanker, uanset hvordan de synes at være, ville de have sendt deres bøn op til 

Skaberen. Men mennesket er verdsligt og har materialiseret sin tilbedelse af Gud og sin åndelige 

udvikling. Men hvordan kan man få menneskeheden til at forstå deres fejl? Ved at sende et folk til den, 

som er åndeliggjort, hvis børn lever i den højere moral, som min Lære lærer os. 

28 Menneskeheden har udfordret den guddommelige retfærdighed med sin videnskab, med sin 

synd, med sine krige, med sine doktriner og materialisme, og da dens overtrædelser var meget store, 

kunne den kun forvente straf. Men se, hvordan jeg har reageret ved at sende mit guddommelige lys til 

menneskene, som er trøst, åbenbaring, tilgivelse og fred, så det kan oplyse dem og hjælpe dem i deres 

udvikling. 

29 Mennesket har fyldt et bæger med bitterhed, som han senere skal drikke. Men sandelig, siger jeg 

jer, gennem denne smerte vil han modtage lyset. Men jeg bringer et lys til jeres hjerter, som vil nå jer 

mildt, som vil overbevise jeres ånd gennem kærlighed og sand visdom. 

30 I skarer, der hører denne stemme lige nu ─ glæd jer ved tanken om, at I er bestemt til at se mit lys 

i denne tid med stor åndelig strid. 

31 Sov ikke, for jeg taler ikke kun til jer gennem disse stemmebærere. Jeg taler til dig når som helst, 

når din sjæl er i fred, og den kan rejse sig for at kommunikere med mig. 

32 For at du kan bruge dit hjerte som en guide, så tillad Mig først at glatte det, så du kan modtage 

guddommelig inspiration gennem dets følelser. 

33 Ikke kun I kalder på mig, men også jeres brødre og søstre kalder på deres Gud, alt efter de 

forskellige religioner. Jeg kommer ikke kun til jer, men jeg, trøsterånden, giver fred til ethvert bedrøvet 

hjerte og enhver bedrøvet ånd. 

34 Mennesket skabte et billede af Jesu kærlighed i sin fantasi og overførte det til et lærred og gav 

det menneskelig form, da han ikke kunne repræsentere Skaberens ånd. 

35 Fra alle folk, fra alle folkeslag til alle tider har jeg altid accepteret deres tilbedelse, deres 

brændofre, ritualer og ofre; for det er den gode hensigt og ikke gerningen, der tæller for mig. 

36 Det er sandt, at de billeder, som menneskene har lavet af mig, er ufuldkomne; men jeg stopper 

ikke op for at betragte værket af det billede, som de genkender mig i, men det er den gode hensigt i 

deres hensigt, der når mig. 

37 Men ─ hvor glædeligt vil det ikke være for Faderen, når han ser menneskeheden praktisere 

åndeliggørelse som disse mennesker, der begynder at tage deres første skridt, idet de afskaffer det 

overfladiske og ydre og føler, at I virkelig bærer Mig i jeres hjerter, at Jeg er i jeres hensigt, når I har til 

hensigt at gøre et godt arbejde, at Jeg er i jeres tanker, når I søger at kommunikere med Mig. 
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38 Hvem kan, når han hører denne stemme, være i tvivl om, at Guds herlighed er åbenbaret i et 

menneskelegemes elendighed? Er det mere behageligt for Gud at manifestere sig selv i et brød, som er 

livløs materie, end gennem sine egne børn, mennesket, som er skabt i hans billede og lighed og betragtes 

som det mest fuldkomne væsen i skabelsen? Hvorfor skulle lyset, den guddommelige ånd, ikke 

manifestere sig gennem den privilegerede skabning, der er skabt i hans billede og lighed? Der er intet 

mærkeligt i det faktum, at Gud kan give sig selv til kende gennem menneskets sindets organ. Men denne 

menneskehed er troløs og mistænksom, fordi den mange gange er blevet såret i sine mest hellige 

følelser. Det er derfor, at den kun hører og ikke lytter. 

39 Menneskehjertet skal igen bearbejdes med kærlighedens mejsel, så broderskabets og 

ædelhedens følelser kan springe ud af det. 

40 Menneskehjertet er blevet så forhærdet, at det er blevet følelsesløst over for et medmenneskes 

smerte eller ulykke. Men den skal føle den fremmede smerte og forstå årsagen til den, så mennesket kan 

komme videre på sin udviklingsvej. 

41 Hvis mennesket er tilfreds med at dømme sin næste, vil det kun dømme forkert. Men hvis han 

forsøger at forstå årsagen til hans smerte med den ædle hensigt at hjælpe ham, vil den skjulte årsag til 

smerten blive afsløret for ham, og han kan så lindre den. 

42 Hvor mange gør ikke deres liv uudholdeligt på grund af manglende åndelig tro, fordi de tror, at 

den fysiske verden er den eneste, der eksisterer, og de tvivler på, at ånden eksisterer; for for dem kan 

intet bevise det. Disse og andre triste overvejelser bringer dem til fortvivlelse og driver dem endda i 

døden. 

43 Den første lektion, du giver dine kommende disciple, bør være baseret på denne instruktion. I 

skal give dem mulighed for at stige op fra det første trin på deres udviklingsvej. Du skal afsløre for dem, 

at Faderen i sin uendelige kærlighed og fuldkomne retfærdighed giver hver sjæl så mange materielle liv, 

som den har brug for til sin fuldkommenhed; at nogle fysiske væsener lider mere end andre, at der er liv 

fulde af velvære og andre fulde af bitterhed og forsoning. 

44 De jordboere, der lever uden smerte og uden store prøvelser, er dem, der var årsagen til, at 

mange uvidende og utilfredse kalder Mig uretfærdig. 

45 Der vil være mere end nok af disse sager på jeres vej, og det er jer, der bliver kaldt til at give 

forklaringen. Du vil blive spurgt, om det er sikkert, at der vil være en belønning eller en straf efter dette 

liv. Hertil skal du svare, at så længe sjælen ikke har nået den nødvendige udviklingshøjde til at leve (for 

evigt) i den åndelige dal, må den inkarnere på denne jord, idet den gennemløber hvert jordliv i 

overensstemmelse med det foregående livs fremskridt. Nogle gange sker det for at høste en god høst, i 

andre tilfælde for at betale en gæld eller for at afslutte et påbegyndt arbejde. 

46 Når sjælen så har tilbagelagt hele den vej, der var udstukket for den som dens skæbne på jorden, 

vil den være i stand til at stige op til det åndelige hjem, hvor den vil finde fortsættelsen af den vej, der vil 

føre den til evig salighed, til Herrens skød. 

47 Der må ikke være mørke eller uklare punkter tilbage. Du vil ikke overbevise alle, men selv gennem 

tvivlen hos de vantro vil du gøre fremskridt ved at kende deres tanker, så du kan overbevise andre, som 

du senere vil møde i ordkrigen. 

48 Sandelig, siger jeg jer, min lære vil være for menneskeheden som en forårs morgen, som duggen 

der gør markerne frugtbare ─ i dag, hvor verden er en dødsmark, tør og tør. 

49 Gå til alle i mit navn. Hvem kan afvise Jesu kærlige navn, eftersom mit offer var for alle? 

50 Lad dine medmennesker føle, at du i øjeblikket befinder dig ved foden af bjerget og venter på din 

Mesterens levendegørende instruktion. For mit ord er liv for din sjæl. 

51 Jeg har dækket bordet med hvide duge, og jeg har lagt frugterne fra livets træ på dem, så din sjæl 

kan blive styrket. 

52 Helligåndens lys befrier din sjæl fra mørket; for du er gået på afveje, du er gået vild og er død for 

nådens liv. 
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53 I er faldet i afgudsdyrkelse, elskede folk, i ulydighed og utaknemmelighed. I har forladt lyset og 

vendt jer mod mørket, I har smidt den hvide kåbe, og i stedet for krystalklart vand har I drukket grumset 

vand og forgiftet jer selv med det. 

54 Jeg blev menneske i den Anden Tidsalder for at lære jer at elske og tilgive, jeg kom for at give et 

eksempel på ydmyghed og sagtmodighed, som Mester gav jeg jer min instruktion. Men tiden er gået, og I 

er faldet i vildfarelse. 

55 O folk, som jeg har udvalgt blandt alle mennesker! Jeg søgte dig og fandt dig i katakomberne, jeg 

fandt dig i ørkenen, hvor du gav næring til de syv synder. I dag kommer jeg som en god hyrde og søger 

dig på alle veje og stier og redder dig fra afgrunden. Du har lyttet til mig og følt mig og har modtaget fra 

mig alt det, som din sjæl mangler. Jeg har givet jer beviser på kærlighed, jeg har oplyst jer, og jeg har 

givet jer rigeligt af min lærebog. 

56 Kom, mit folk, stig op ad bjerget trin for trin. Når du klatrer opad, vil du føle dig i fællesskab med 

din Fader og vil kunne nyde frugten fra livets træ. En kilde med krystalklart vand strømmer ned fra 

toppen af bjerget og slukker din tørst. 

57 Israel i den tredje æra: I lytter til jeres mester, som underviser jer og profeterer. Med hvilket 

formål, kære folk? ─ så at du ved min guddommelige nåde kan vågne op fra den sløvhed, du befinder dig 

i. 

58 Den, der har øjne, skal se, den, der har hjerne, skal tænke, og den, der har ører, skal høre sin 

Mester. I er dem, som min pegefinger har markeret ─ de døde, som jeg har givet liv ─ de blinde, som jeg 

har givet synet tilbage ─ de fortabte, som jeg leder med mit lys, og de skibbrudne, som jeg har vist 

redningsbåden. 

59 Tænk på den festmiddag, som Faderen forberedte for den "fortabte søn", der var gået til grunde, 

pisket af hvirvelvinde og drikkende af bitterhedens bæger. 

60 Føl mig og lad mig bo i jeres hjerter og lad mig sige til jer, som jeg sagde til mine disciple i den 

anden æra: "Tag og spis, dette er mit legeme." På samme måde siger jeg til jer i denne tredje tid: "Tag og 

spis, dette er mit ord." 

61 Kære disciple, år 1950 nærmer sig, hvor jeg vil ophøre med at tale til jer i denne form. Men i lyset 

af dette siger jeg jer, at I skal have modtaget mit ord i overflod, og I skal drage af sted som jeres mester. I 

skal være som et fyrtårn for menneskeheden og uddele rigelig kærlighed til jeres medmennesker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 187 
1 Kom og spis det evige livs brød ved mesterens bord. Englene har forberedt festmåltidet, og jeres 

Fader modtager jer alle. Spis og drik, men værdsæt den himmelske smag af denne mad, og opfør jer ikke 

som nogle, der sætter sig ved mit bord, spiser, drikker og så går uden at vide, hvem de har været 

sammen med. 

2 Det brød, som jeg tilbyder jer i dag, er det samme brød, som jeg bragte jer i den anden æra. Se 

efter betydningen i begge dele, og du vil opdage, at den er den samme ─ den samme ─ nemlig min 

guddommelige kærlighed. 

3 Jeg kommer for at forløse jer, som jeg gjorde det i den anden æra, og til alle, der ønsker at følge 

mig, siger jeg: "Tag jeres kors op og følg i mine fodspor." I ved godt, at korset består af ydmyghed, 

kærlighed, barmhjertighed, forsagelse og offervilje. De, der tager den op, kender allerede den vej, de skal 

følge. Jeg har ikke bedraget nogen ved at fortælle ham, at min vej er strøet med roser. For jeg ønsker, at 

mine soldater skal følge mig af kærlighed og tro. 

4 Jeg ved, at når jeg har vist mine børn sandheden i min lære, vil de, der følger mig, være trofaste 

og oprigtige i alle deres handlinger i deres liv. Blandt mine trofaste vil der ikke være betalte tjenere, men 

kun glødende disciple og uselviske tilhængere. 

5 Hvis nogen misfortolker dette værk og udnytter det til uhæderlige formål, vil han give sig selv 

navnet "forræder", og hans samvittighed vil være hans egen dommer. 

6 I har allerede haft et smertefuldt og sørgeligt eksempel i en af mine disciple fra den anden æra, så 

I må undgå det og ikke forsøge at efterligne det af nogen som helst grund. For det er ikke rigtigt, at en, 

der har hørt til blandt mine trofaste børn, skal gå bort for at skjule sin overtrædelse, som har plettet ham 

─ som Judas gjorde, da han forlod den sidste nadver, fordi han forstod, at han ikke var værdig til at blive 

et øjeblik længere blandt dem, der snart ville give deres liv for at vidne om den sandhed, der blev 

åbenbaret gennem den guddommelige Mester. 

De, der fulgte Mig dengang, gjorde det af kærlighed til Min Sag. I dag ønsker jeg, at I, som kommer 

her med ønsket om Min undervisning, også skal følge Mig ─ men ikke drevet af menneskelige interesser 

eller af en misforstået frygt for Min retfærdighed. Jeg ønsker, at kun kærligheden til jeres næste skal 

inspirere jer til at gøre det, for i dem elsker og forherliger I jeres Fader og Skaber. 

7 Hvis jeg ville have frygt til at overbevise jer, behøvede jeg blot at ønske det, og naturkræfterne 

ville blive udløst og dermed vise jer, at jeg er den eneste magtfulde. Men jeg ønsker, at de fortjenester, 

som opnås gennem ydmyghed, tro og kærlighed, skal ophobes i hver enkelt af jer. 

8 Nu er det en ny tid, og det er grunden til, at I nu modtager ny undervisning. For de tidligere tiders 

begivenheder, som de venter på menneskeheden, vil ikke gentage sig i denne tidsalder. Det ville være, 

som om tiden stod stille, og menneskeheden gentog den samme lektion. 

9 Jesu soldater ─ det er det, jeg kalder jer, fordi jeg betroede jer min sag: Undersøg min lære, så du 

kan blive sikker på denne sandhed. Når I så har fået tillid, må I ikke falde tilbage i søvn, og teologerne skal 

ikke genere jer med deres spørgsmål, selv om det, jeg har præsenteret jer i dag, ikke er noget mysterium. 

Det hemmelige skatkammer har åbnet sig for din ånd, så du kan lære din Fader bedre og bedre at kende. 

Hvad ville det nytte, hvis jeg kom til dig med hemmeligheder? Kan man kalde disse hemmeligheder for 

afsløringer? 

10 Jeg lovede jer Sandhedens Ånd, som ville komme til jer for at forklare min tidligere lære; og nu 

kan jeg fortælle jer, at jeg i dette ord har bragt alt det, der er bestemt for denne tid. 

11 Forstå, hvordan I kan være mine disciple ved at lytte opmærksomt til min lære, reflektere 

grundigt over den og anvende den senere. 

12 Mine børn: Mens I genkender mig på mine ord, genkender jeg jer på jeres gerninger. 

13 Sammen vil I lære min lektie bedre. Undervisningen er detaljeret og fuld af lys, for det er 

Faderens egen kærlighed, der udgydes i ordet. Derfor skal I bruge al jeres vilje til at bevise, at I er gode 

disciple. 
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14 Din verden er en ørken, jeg er en oase. I er tørstige vandrere, som har kaldt på mig og har vist mig 

al jeres tørst efter retfærdighed og kærlighed. Jeg har sendt dig mit ord som rent og krystalklart vand. 

Indimellem har det været som manna, men altid har det været den næring, der styrker din sjæl på den 

lange og vanskelige ørkenvandring. 

15 Når tiden er inde, vil du blive den oase, der giver skygge, vand og forfriskning til den lidende 

rejsende. Med dig vil de, der lider, få deres hjerter til at helbrede, for jeg er i færd med at forvandle dig til 

helbredende balsam. 

16 Nu er det lysets tid, I er alle klædt i det. Dette lys vil få mennesket til at forstå, at der i dets indre 

findes et atom af guddommelighed, som er sjælen, hvis intelligens, styret af samvittigheden, vil lede det 

til fred. 

17 Disse gaver skal befri ham fra de sørgelige bodsgaver og sætte ham i stand til at stige op til den 

fuldkomne visdoms riger. 

18 Gennem tiderne har jeg set mange af mine børn, som har forkastet de fornøjelser, denne verden 

tilbyder, og som har taget min Lovs vej for at efterlade et spor af åndelige eksempler og inspiration til 

menneskeheden. Disse væsener, disse mennesker, der ligesom I beboede jorden og kun kom for at 

bringe deres budskab om kærlighed og trøst, lever i dag i den åndelige verden og nyder den sande fred. 

19 Jeg beder jer ikke om at bruge al jeres tid på mig, for jeg har givet jer pligter og ansvar på jorden. 

Men du må forstå, at den menneskelige krop, som du elsker så højt, kun er sjælens kappe eller skal. Det 

er det kød, som al lidelse vækkes i. 

20 Du har tilladt dette kød at blive fyldt med ufuldkommenheder og fristelser, som dit sind skaber, 

når du ikke våger og beder. 

21 Jeg ved: Så længe I er i denne verden, vil jeres hjerter og jeres sanser hælde til den. Men kæmp 

mod alt skadeligt, meningsløst og umoralsk. Jeg råder jer ikke til at lukke jer inde i klostre og foragte 

verden og kontakten med jeres naboer, for det ville være en misforståelse af jeres kærlighed og jeres 

tjeneste for min Guddommelighed. I skal ikke stræbe efter at være puritanere og glemme, at det også 

påhviler jer at overholde naturens love. 

22 Overhold de love, som Skaberen har underlagt dig. Nogle vedrører sjælen, andre kroppen, og jeg 

beordrer kun, at I afviser det skadelige, arrogance og hykleri. 

23 I elskede disciple, som lytter til Mesterens lære: Se, hvordan mit ord vækker de evner, som har 

ligget i dvale i jer. 

24 I kan med rette sige, at dette allerede er de sidste øjeblikke af min tilstedeværelse blandt jer i 

denne form. Det er dyrebare øjeblikke; for når I husker dem efter min afrejse, kan I sige: "Hvilken nåde 

Herren har givet os!" 

25 Så, kære disciple, pas på fristelsen. Bekymrer jer ikke om ting, der ikke vedrører jer. 

Sørg for, at åndeliggørelsen kan afspejle sig i dig. Jeg ved, at din kamp er varm, at det at gøre det gode er 

svært og bittert. Derfor lærer jeg jer først at elske og tilgive jeres kære og derefter at sende jer selv ud 

blandt menneskeheden. 

26 Bliv ikke trætte, for arbejdet for sjælen vil aldrig ende. Det, der i øjeblikket forekommer dig som 

en belønning eller en straf, vil din sjæl, når den stræber opad, modtage som en belønning; for den vil 

aldrig blive træt af at elske og så det gode. 

27 Velsignet er det forberedte hjerte, for det ligner den duftende rose, der udsender sin duft. 

Velsignet er den menneskelige tanke, som har været i stand til at stige op til mig, for den ser de åndelige 

skønheder. Den, der forstår at opdrage sin sjæl, vil udføre store gerninger, og hans sind vil forstå og 

skabe en bedre verden. 

28 Jeg har udstyret jer, så I kan begynde at bygge en verden, hvor det gode hersker. For menneskene 

i denne tid har med deres synder på den ene eller anden måde bidraget til at ødelægge det ædleste og 

højeste, der kan eksistere i menneskets hjerte ─ den åndelige kærlighed. 
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29 Du skal ikke stræbe så meget efter din komfort. Opgiv ønsket om at sikre din fremtid. Vær ikke 

længere utilfreds. Hvad ønsker eller forventer du af denne verden? Du har allerede fået æresbevisninger, 

fornøjelser og roser. Nogle har haft alt, andre meget. Men jeg finder jer alle uden gode gerninger. 

30 Spørg jer selv, om I har været retfærdige over for jer selv. Du har intelligens, du har fornuft og 

viljeløshed. I hører i øjeblikket mit ord, I kan ikke kalde jer uvidende. I har lært at søge mig i 

uendeligheden, hvor der ikke er nogen former; for som Gud har jeg ingen former. 

31 Jeg er i jer selv. Hvorfor skal folk altid søge Mig i det blå, som de kalder "himlen"? Også dette kan 

jeg fortælle jer: Jeg er hinsides denne himmel. Søg mig med ydmyghed og ærbødighed, og jeg vil tillade 

dig at trænge dybt ind i min visdom. Men hvilket menneske er i sin tankegang trængt ind til det sted, 

hvor Guds kraft er? ─ Ingen. For ingen kender vejen eller stigen for at nå mig, fordi mennesket ikke har 

lyttet til samvittighedens stemme. 

32 Mennesket kender endnu ikke sin verden, jorden, hvis natur stadig rummer mange overraskelser 

for ham. Og der findes stadig mange verdener som den, der omgiver dig. Men hvis skabelsen, som kun er 

en del af Mit værk, ikke er kendt ─ hvorfor er der så dem, der hævder at kende Mig ved hjælp af deres 

videnskab? 

33 Jeg taler til den sjæl, som en dag vil gå den sande vej, der fører til mig og se min guddommelige 

herlighed. 

34 Vær ydmyge mennesker fulde af forståelse. Vær fredens folk. 

35 Du beder Mig om at udgyde Min nåde over dig, fordi du ved, at Mit Ord er den eneste næring for 

din sjæl. For det liv, du lever, får dig af og til til at falde. I har en bitter smag i munden; derfor nærmer jeg 

mig jer for at give jer sødme og ømhed i Mit Ord og for at lindre jeres tørst med Min kærlighed, som 

fylder alt. Men der findes uendeligt meget mere sultne mennesker end dig. Det er derfor, jeg overlader 

jer som forvaltere af mine åbenbaringer, så I kan dele mine nådegaver med disse mennesker. 

36 I skal blive mestre; men I skal indprente mine sidste lektioner i jeres hjerte, den ene efter den 

anden. Du er endnu ikke forberedt. Hvis Mesteren i dette øjeblik ville kalde den mest avancerede til at 

tage hans plads og tale i hans navn, ville han ikke føle sig i stand til det, og hans frygt ville ikke forlade 

ham, og hans læber ville ikke åbne sig. 

37 Men I vil snart være nødt til at tale på denne måde ─ efter 1950, når jeg har trukket mit ord 

tilbage. Så må du overvinde al din frygt og bruge Min styrke for at gå helt ind i opfyldelsen af din opgave. 

Det vil ikke længere være helt den samme henrykkelse, som I har kendt indtil nu, og som jeg har talt til 

jer gennem i denne tid. Det vil være tilstrækkeligt, hvis I løfter jer selv op til Mig fuld af tro og hører jeres 

ånds stemme, så vil inspirationen være i jeres intellekt. 

38 Du vil instruere folkemængderne til at støtte dig med deres tanker, hengivenhed og udrustning. 

Så vil du sørge for, at dit ord i sandhed er den guddommelige inspirationsbærer. 

39 Se, hvordan formen (af proklamationer) vil ændre sig, og alt vil blive enklere for folk, så de bedre 

kan forstå det. For mennesket ønsker klarhed, det ønsker ikke længere at trætte sit intellekt med at 

afkode lektioner, som det anser for uklare. Derfor gør jeg i de sidste tider af Min forkyndelse Mit Ord 

lettere at forstå, så I ikke begår fejl. 

40 Også i den Anden Tid gjorde Mesteren sin undervisning klarere i de sidste perioder (af hans 

undervisning), for disse sidste lektioner skulle gøre al den tidligere undervisning forståelig. 

41 Til dig siger jeg: Jeg ønsker, at alle dine handlinger skal være en gnist af sandhed. For den Lære, 

jeg har givet jer, er som krystalklart vand. Vis ikke folk noget af Mit arbejde på en vildledende måde, for 

alting har en plausibel forklaring og en grund til at være til. I alt, hvad du videregiver, må der ikke være 

nogen frygt for verden. På denne måde vil alle dem, der har bedraget deres medmennesker med uærlige 

proklamationer, erkende deres fejl, og kun de vil forblive i min tjeneste, som med god vilje og god 

forberedelse er klar til at bringe min sandhed, min kærlighed og min fred til menneskene. Sandelig, siger 

jeg jer, det ukrudt, der vokser i hjerterne, skal fjernes fra de frugtbare marker. Kun på denne måde vil 

menneskeheden kunne genkende Helligåndens sande virke. 
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42 I vil finde alle mine disciple spredt ud over hele jorden. For alle, der er åndelige i deres livsførelse 

og tilbeder Mig, er spirituelle mennesker. 

43 Religionernes forening vil ske, når menneskets ånd hæver sig over materialisme, traditioner, 

fordomme og fanatisme. Så vil folk åndeligt have forenet sig i en enkelt tilbedelse, nemlig godhedens 

tilbedelse af kærlighed til Gud og til næsten. Når dette sker, vil menneskeheden gå ind i en periode af 

perfektion. Derfor kræver jeg af jer, at I viser mit arbejde gennem god og retfærdig opførsel. 

Du skal ikke være ked af, at du ikke vil leve for at se realiseringen af alt dette. Men du vil helt sikkert 

få den tilfredsstillelse at have bidraget med din sæd til etableringen af fredens rige ─ en sæd, der vil bære 

frugt i kommende generationers hjerter. 

44 Gør jer klar til at så i min mark, for markerne er klar til at modtage min lærdoms sæd. 

45 Den dag er ikke langt væk, hvor I vil se skarer af mennesker søge jer, krydse havene i begær efter 

det, som Mesteren har givet jer til dem. 

Dette kontinent vil tage imod dem med broderskab og fred. Racerne vil blive blandet sammen, det vil 

være en union af mennesker, fordi deres skikke og ideer vil blive sammenflettet, og det vil skabe en ægte 

og varig fred. Der vil blive en ny verden. Den, I oplever i øjeblikket, er en forberedelse til den. 

Kampen skal være langvarig for at vinde tid, for de idéer, der hersker i dag, kan ikke udviskes på et 

øjeblik. Der er behov for en vis tid mellem disse to verdener: Den, som du oplever, og som skal forsvinde, 

og morgendagens, som vil erstatte den. 

46 I befinder jer stadig i den sværeste tid af kampen. Derfor er jeg kommet for at vejlede jer, så I kan 

se morgendagens verden. Jeg giver jer de nødvendige beføjelser, så I kan gennemføre jeres beslutning, 

og jeg velsigner menneskeheden. 

47 Vær velsignet, for I søger at øge jeres viden for at opdage det højeste, og I ønsker at se klart, når I 

går ind på den åndelige vej. Men du vil ikke være i stand til at genkende min undervisning fuldt ud, før du 

er så langt væk, at bandagen for dine øjne falder. 

48 Mennesket er ansvarlig for sin egen åndelige retardering. For selv om han er udstyret med fornuft 

og ånd, gør han ingen anstrengelser for at hæve sig op til det niveau af liv, der er hans. Han lader sig gå 

og nyder kødets glæder, dræber sin sjæl, bliver syg og slæber sig selv med som "lammet" uden det 

mindste ønske om at blive helbredt for sine lidelser. 

49 Min undervisning og min offerdød har kun opnået meget lidt. For ved slutningen af 

århundredernes ende ser jeg med sorg, at de blinde (stadig) fører de blinde, og de lamme vil få de lamme 

til at gå. Jeg kan se, at de fleste mennesker er skrøbelige, men svage væsener, og det er fordi I ikke 

ønsker at leve som jeg har lært jer. I tillader lidenskaber at dominere jer og at spire i jeres hjerter og 

skade jer. 

50 Du er udstyret med store kvaliteter, og alligevel gør du ikke god brug af dem. Jeg har bestemt 

intelligensen og viljen til at tjene ånden, så I kan blive herrer over jeres handlinger, jeres liv og gode 

lovgivere, så I kan sejre og vinde kampen i den kamp, I kæmper mellem ånden og kødet. Når I opnår 

dette, vil I være gode profeter, som vil lede folkemængderne ─ folk af god vilje. Så vil I ikke frygte 

kampen, for I vil have besejret jer selv. I vil føle jer stærke, og I vil se på hinanden med respekt og 

kærlighed ─ selv på de underordnede væsener, jeres små brødre, som så bliver jeres venner. 

51 Tro ikke, at antikkens profeter, som I kalder "store mænd", og som opnåede befrielse, kun var 

stærke og ophøjede, fordi de var bestemt til at være det. Det var de, fordi de kæmpede og byggede det 

sande tempel for fred og kærlighed. Men også de, der gør den største indsats for at nå sandheden, er i 

fare for at falde i vildfarelse. Men i kraft af deres åndelige ophøjethed adskilte de godt fra ondt og afviste 

enhver fjende og opnåede derved, at lyset, der var i dem, skulle sejre. 

52 Dette livsprincip, der er i dig ─ dette lys kommer fra min guddommelige ånd, og ethvert 

menneske besidder det uden at forstå, hvad det er værd. Derfor har han foragtet denne skat, og selv om 

han er udstyret med store kvaliteter til at være udødelig, berøver han sig selv dem, han dræber frivilligt 

sig selv og mister sin styrke. Jeg tillader ham at føle og kende konsekvenserne af sin fejltagelse, så han 
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bagefter, gennem sin indsats og erfaring, kan genvinde sin værdighed og søge efter åndens 

tilfredsstillelse og glæder og for evigt forlade de forbigående fornøjelser. 

53 Hvad er nødvendigt for altid at leve i overensstemmelse med mine love? At gøre brug af jeres 

styrke og energi til at arbejde som mine sande disciple for at besejre de mørke kræfter, der har overtaget 

verden. 

54 Jeg ønsker, at I skal forstå Min sandhed, og at I forstår, at Jeg ikke har nogen mysterier eller 

hemmeligheder for jer ─ hvis I forbereder jer i denne tid, vil I komme til at praktisere sand tilbedelse af 

Min Guddommelighed. 

I siger, at I adlyder loven og tror på mig, men jeres gerninger siger det modsatte. I dag lærer du kun 

om min vilje og mine instruktioner, men den dag vil komme, hvor du vil blive udrustet. Så vil jeg gøre jer 

delagtige i min herlighed, jeg vil indgå en pagt med jer, og der skal være fred i denne verden. 

55 På den tid vil I anerkende Mig som den eneste Herre og elske hinanden som brødre og søstre 

uden nogen form for favorisering. Men hvis I ønsker at være mine sande disciple i dag, vil det ikke være 

nødvendigt for jer at forlade jorden for at føle jer stærke og rene. Allerede i denne verden, som I lever i, 

vil I se mine løfter gå i opfyldelse, for alt vil ske. 

56 Bordet er dækket. Sæt jer ned, tag plads, lad mig lede jer og tjene jer. Tag med mig af 

sandhedens brød, lad jer oplyse af kærlighedens lys og syng jeres Guds lovsang. 

57 Hør hvilken smuk harmoni der lyder. Lad jeres kærlighedssang lyde i himlen, og lad englenes 

stemmer forenes med jeres. 

58 Overgiv dine lidelser til Mig, giv Mig dine bekymringer, og bliv ikke længere vant til dem. 

59 Ligesom I er sammen med Mig i dette øjeblik, skal menneskeheden komme til Mig i 

overensstemmelse med Min Vilje; Jeg venter på dem. Vær oprigtig, hvor I end går, så at Min Lære ikke 

bliver angrebet, men bliver anerkendt af alle på grund af de frugter, den giver. 

60 Mit guddommelige ord lyder endnu stærkere i jeres ånd end i jeres ører. Jeg giver jer min 

undervisning, så I i morgen kan blive mestre. Men det er nødvendigt at kende det grundlæggende princip 

i min lære for at kunne tale om den, og dette grundlæggende princip er kærlighed. Desuden siger jeg jer, 

at det ikke er nok blot at kende dette grundlæggende princip ─ man skal besidde det, føle det. Hvordan 

kan man tale om næstekærlighed, hvis man ikke har følt den for sine medmennesker? 

61 Når jeg ofte gentager ordet "kærlighed" i min undervisning, er det fordi jeg har ret til at gøre det, 

for jeg elsker jer virkelig. 

62 Jeg har sagt til jer, mine disciple, at i morgen skal I være herrer. Det vil ske, når du elsker din 

næste. 

Se, hvordan mit ord glatter dig lidt efter lidt som en fin mejsel ─ det rører ved dine opfattelser på et 

tidspunkt, ved dit hjertes strenge på et andet, eller over din ånd, så dets lys kan oplyse dig. 

63 Således taler jeg til din menneskelige del af dit væsen for at gøre den lydig og hengiven over for 

din ånd, som i sandhed bør lede menneskets skridt på jorden. Det er ham, der har styrken og lyset til at 

gøre det. 

64 I dag ser jeg mennesket stå stille på den åndelige vej. Han har valgt videnskabens, magtens og 

lidenskabernes veje. Tror du, at ─ hvis han ikke var stoppet i sin åndelige udvikling, som betyder at 

nærme sig kærligheden, godheden og sandheden ─ ville han også have tændt krigens bål? 

65 Tiden for åndeliggørelse er kommet, og hvis menneskene skulle modstå at se mit lys, ville de 

falde i vildfarelse, for selv naturen vil frembringe manifestationer, som de så ikke ville være i stand til at 

forstå. 

66 Følg mig ikke af frygt for min retfærdighed eller af pligtfølelse. Hvilken værdi ville dit arbejde 

have, hvis du ikke gjorde det frivilligt? ─ I ved, at I må komme til mig gennem jeres egne fortjenester. Du 

har allerede kendt verden og dens fornøjelser, og de har kun gjort dig svag og skygget din sjæl. Men tro 

ikke fejlagtigt, at jeg også nægter jer de gode og retfærdige handlinger, som I er forpligtet til på jorden, 

og som I til stadighed har brug for. 
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67 Jeg elsker jer alle og deler jer ikke op i racer. Men så længe mennesket ikke ser sig selv som en 

åndelig sjæl, men kun som et menneske, vil det betragte sig selv som højere end sine medmennesker, og 

der vil være uenighed og krig. 

68 Mit ords universelle sprog, hvis essens er kærlighed, vil blive hørt af alle mennesker, og det vil 

være det, der forener dem indbyrdes og med deres Fader. 

69 Vågn op, o folk, for jeres kamp vil begynde efter år 1950, hvor mit ord vil slutte gennem disse 

stemmebærere. Men du og dine børn og senere deres børn skal gøre min undervisning uudslettelig i 

menneskehedens hjerte. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 188 
1 Kom, kære disciple, her er Mesteren. I kender mig på betydningen af mit ord, jeg kender jer på 

jeres handlinger. 

2 I verden vil mine disciple blive genkendt på deres rene gerninger; og når de kommer til mit 

nærvær efter at have opfyldt deres pligter godt, vil jeg sige til dem: "I er virkelig mine disciple, fordi I har 

gjort det, jeg har lært jer. 

3 Stræb efter at opnå åndeliggørelse, for det betyder befrielse af sjælen. Tilpas jer mine love, som 

er kærlige og ufejlbarlige, og de skal styre jeres liv; for alt, hvad der omgiver jer, hvad enten det er 

materielt eller åndeligt, lever inden for rammerne af min lov. 

4 Mennesket, som er et fuldkomment værk i skabelsen, skal leve i overensstemmelse med den 

nåde, som Skaberen har lagt i ham. 

5 Jeg siger ikke til jer, at I skal vende jer bort fra verdens pligter, som jeg har indstiftet for at bevare, 

tilfredsstille og fuldende jer. Vær afbalanceret og retfærdig, og giv din sjæl og krop det, der er 

nødvendigt. 

6 Jeg skabte mennesket frit fra begyndelsen, men dets frihed har altid været ledsaget af 

samvittighedens lys. Men han har ikke lyttet til sin indre dommers stemme og har forvildet sig fra lovens 

vej, indtil han har skabt disse morderiske, blodige og uhyrlige krige, hvor barnet har rejst sig mod 

faderen, fordi han har vendt sig bort fra enhver følelse af medmenneskelighed, barmhjertighed, respekt 

og åndelighed. 

7 Folk burde for længst have undgået ødelæggelser og krige for at spare sig selv for en sørgelig 

bodsforpligtelse. Vid, at hvis det ikke lykkes dem at rense sig selv i det gode, før de ankommer til mig, må 

jeg sende dem tilbage til denne dal af tårer og blod. For de, der lever i en følelse, der er i modstrid med 

fuldkommenheden, vil ikke kunne komme til mig. 

8 Hvordan kunne dette ord nå ud til menneskeheden? ─ På samme måde som jeg har gjort det i 

tidligere tider: gennem budbringere, profeter og disciple. 

9 Jeg forbereder jer i denne tid til at lade min undervisning og mine åbenbaringer nå ud til alle 

steder på jorden. 

10 Hvis du i dag er ukendt, vil du blive kendt i morgen. De nye apostles opgave bliver at genoprette 

moralen i denne menneskehed. Denne kamp bliver hård. 

11 Bed altid om, at I må få styrke. Vær energisk, så du kan opnå fuldkommenhed. Pas på, for 

ondskabens bæst ligger på lur efter sjælen i tusind former. 

12 Jeg lader mine ord falde ned i dit hjerte som dråber, der giver det liv. Men hvis du kunne forstå alt 

det, jeg fortæller dig ─ hvor klart ville du ikke kunne genkende vejen! Jeg lader freden og mit lys strømme 

ind i jeres tanker, for gennem dem vil I også nå mig. 

13 Hør den undervisning, som Mesteren giver dig i et åndeligt sprog, i kærlighedens universelle 

sprog, som bringer folk tættere på deres Skaber. 

14 Mit ord er som en ny fredens daggry for din sjæl, som en lysstråle, der oplyser din vej. Du har hørt 

denne stemme mange gange, og lidt efter lidt forstår du, hvad den siger. 

15 Jeg er i øjeblikket ved at åbenbare mig selv i hele menneskeheden, for nu er tiden inde, hvor hele 

verden skal opleve spiritualisering, tiden for åndelig samhørighed. Kærlighedens Kristus udgyder sig nu i 

sine børn, så de kan opnå deres frelse. 

16 Der er mange, der ─ uden at have hørt mig, som I har gjort i denne tid ─ stræber efter det samme 

mål, som I stræber efter, fordi de føler, at åndens kamptid for at opnå fællesskab med sin himmelske 

Fader er kommet. 

I den anden æra fik jeg jer til at forstå, at der ville komme en periode, hvor mennesket ville kende og 

udvikle mental dialog og modtage Min visdom gennem intuition og inspiration. På den tid kom en 

farisæer hen til mig og sagde til mig: "Hvis du er Guds Søn, så sig det, som han er; hvis du er sendt af 
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Faderen, så sig det, som Faderen er." Men jeg svarede ham således: "Den, som kender Sønnen, kender 

Faderen, for jeg kommer fra ham." 

17 Jeg har i sandhed altid været en mand. Men for at føle Mig er det nødvendigt ikke at lade sig 

styre af kroppens instinkter. Når mennesket vågner op og går i gang med at udforske det, jeg har 

åbenbaret for ham, vil det indse meningen med livet og den mission, der ligger i ham. Først da vil han 

ikke længere føle smerte og besøg, fordi han har stillet sine evner og sanser i åndens tjeneste. 

18 Da Jesus, nazaræeren, er kendt af alle, har I et eksempel, så I kan følge en vej, hvor I aldrig vil 

forgå. "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet, jeg er stoffet i den verden, I bor i, og luften I indånder. Jeg er 

den kraft, der får mennesket til at stige op til et højere liv, hvorfra det ser, forstår og føler alt, hvad der 

omgiver det. For denne verden er ikke kun en tåredal, den er også, om end kun midlertidigt, det sted, 

hvor du kan få tilfredsstillelse, glæde og fred. 

19 Kend mig, og I vil kende jer selv. 

20 Du ser, hvordan mennesker har gået gennem denne verden og altid har renset sig selv gennem 

smerte. Det er fordi I ikke har vidst, hvordan I skal komme tættere på Mig, selv om I altid har haft Mit lys, 

som taler til jer om dette livs forgængelighed og sjælens udødelighed. Derfor taler jeg i dag til jer i et 

åndeligt sprog, idet jeg bruger jeres menneskelige sprog for at gøre mig forståelig. 

21 Som lyttere har I forstået og gjort fremskridt, for I hører disse manifestationer og oplever dem 

ikke længere kun i jeres jordiske del af væren, dvs. eksternt, men I udforsker dem i ønsket om deres 

essens. I opfatter ikke længere lyden af stemmen fra den, gennem hvem jeg taler til jer, fordi den 

guddommelige lyd af mit ord har fundet et ekko i den inderste del af jeres sjæl og hjerte. 

Dette er endnu en forvandling af Min Guddommelighed; for jeg, Faderens "Ord", ved at manifestere Mig 

selv på denne måde, får jeres sind, som er begrænset, til at kommunikere med Faderens ubegrænsede 

sind. 

22 Din sjæl, som er beæret over at modtage Min nåde, siger til Mig: "Herre, du kommer til vores 

hjerte som et sandt åndedrag af kærlighed." 

23 Sandelig, siger jeg jer, når I forstår og lever min lære på denne måde, opnår I åndelighed, fordi I 

opgiver forfængeligheder og meningsløse tilfredsstillelser for at høre den himmelske koncert. 

24 Tænk nøje over alt, hvad jeg siger til dig. Tænk på, hvordan videnskabsmændene, da de 

studerede menneskekroppen, forundrede sig over dens perfektion. Men hvis dette legeme, som er et 

forgængeligt væsen i dette liv, er så vidunderligt fuldkomment ─ kan I så forestille jer den herlighed, som 

åndsjælen, hvis natur er udødelig, har? 

25 Forundres blot over havets uendelighed, over jeres planets dimensioner, for at værdsætte 

betydningen af jeres væsen mere end alle disse vidundere, fordi I besidder en sjæl, der kan bære jer ud 

over disse grænser på et øjeblik, og som, når den er renset og bor i Faderens rige, vil få alle verdener at 

se. 

26 Den, der har hørt mig, mister frygten for at vende tilbage til sin oprindelse; og selv om han kun 

betragter sig selv som et atom midt i skabelsen, føler han den indre lyksalighed ved at eksistere, fordi 

han er et barn af den himmelske Fader. 

27 Når du forlader denne verden, vil du være som en duggenkop, der fortsætter med at animere alt, 

hvad der er skabt. Jeg siger jer: Gud, den Uendelige, den Evige, er i al skabelse, er den essens, der 

besjæler alt. I skabningerne ser han al skønheden i sit værk og oplever den lykke, der findes i frugterne af 

hans inspiration; for alt taler om ham, alt forherliger ham og hylder ham. 

28 Han er i alle livets manifestationer, fordi han er ophavsmand til alt, hvad der eksisterer. Tænk 

over det, og du vil forstå, at der ikke findes nogen død. 

29 Dette er dagens lektion ─ en lektion, der ligesom alle dem, jeg har givet jer, skal skrives ned efter 

min vilje i den bog, som skal være arven til de kommende generationer: Det tredje testamente. 

30 Nu er det tredje gang, at du tager et skridt fremad. Den tid, hvor I søgte mig ved hjælp af 

symboler, er forbi. Nu begynder en ny tidsalder for øjnene af jer, men ikke en ny vej. Jeg er ikke kommet 

for at ødelægge jeres afkom eller forvirre jer med fremmede ord. Jeg siger ikke, at I skal fornægte det 
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åndelige budskab, som jeg efterlod jer i tidligere tider. Jeg fortsætter blot den undervisning, som jeg 

havde påbegyndt og efterladt i sin anden del. 

31 Da Kristus viste sig i sit menneskelivs fylde for at forkynde menneskene Guds riges komme, 

overraskede han det folk, som fejrede ritualer og ceremonier, og derfor sagde han til dem, at de ikke 

skulle glemme loven for at følge traditionerne. Men derefter afviste jeg med mine ord og gerninger alle 

unødvendige former for tilbedelse for kun at efterlade den guddommelige lov i deres hjerter. 

Ingen kan sige, at Jesus fornægtede Moseloven, for med mit liv, mine gerninger og mit blod har jeg 

lært jer at opfylde den. Men jeg lærte jer også nye lektioner, som var i overensstemmelse med den tid, 

hvor jeg kom, og som var i harmoni med jeres åndelige udvikling. Dette var anden del af den store bog 

om min visdom. Jeg lærte jer en renere form for bøn, så den kunne få jeres kærlighed til Gud og jeres 

næste til at blomstre. 

32 I den tid genkendte du Mig som Kærlighed. Jeg gav jer årsagen til mit komme, jeg afslørede jer 

det åndelige liv, jeg annoncerede jer mit andet komme, den nye tid, og jeg lod jer være forberedt, så I, 

når tiden kom, kunne modtage min tredje lektion, den tredje del af den bog, som er åbnet for jeres ånd i 

dag. 

33 Jeg vendte tilbage til folket midt i krigsnyheder, begivenheder og tegn, som jeg forudsagde min 

ankomst med. Men folket følte ikke mig. 

34 Midt i denne stilhed, denne fattigdom, dette hjørne af jorden, lader jeg i øjeblikket Mit Ord lyde 

gennem det menneskelige intellekt, jeg kalder mennesker, vækker dem til et nyt liv, fornyer dem gennem 

Min overbevisende og kærlige instruktion, vækker i dem deres slumrende evner for at opdrage dem til at 

følge deres Mester. 

35 Jeg må fortælle jer, at jeg i denne tid har fundet jer mere indviklet i religiøs fanatisme og 

afgudsdyrkelse end nogensinde før, og samtidig er jeres sjæl fattigere på dyder end nogensinde før. Nu 

spørger jeg jer, efter at I har hørt mig år efter år gennem denne forkyndelse: Hvem føler, at jeg har 

ødelagt hans livsanskuelser? Hvem føler sig forvirret eller ser sin kristne tro ødelagt? Sandelig, siger jeg 

jer, jeg har kun mindet jer om det, jeg har åbenbaret for jer i tidligere tider, fordi I havde glemt det eller 

fordrejet det. Det, som menneskene har skjult for jer, har jeg bragt frem i lyset, og det, som var gemt i 

mit hemmelige skatkammer, har jeg åbenbaret for jer. Denne tidsalder er den åndelige friheds tidsalder. 

Mennesker er oplyst af deres ånd og vil vide, hvordan de skal vælge den sikre vej. 

36 Min stråle og mine åndelige budbringere er trængt ind i en atmosfære, hvor materialismens og 

syndens mørke svøb driver rundt. 

37 I har reflekteret i disse øjeblikke, og I anerkender, at I i sandhed ikke tilbeder nogen anden Gud 

end den, I tilbad før ─ at ingen har lukket jeres hjertes døre til Maria, Jomfru Maria og Universel Moder ─ 

at denne undervisning har styrket jeres tro og øget jeres viden om ånds sjælens evige liv, og at jeg har 

skrevet de højeste bud om at elske jeres næste som jer selv og at elske hinanden i jeres sjæl med lyset fra 

mit ord. 

38 Jeg er kun kommet for at fjerne det skadelige fra jeres hjerter ─ det, der ikke tillader jer at gøre 

fremskridt. Derfor siger jeg jer igen og igen, at jeg har givet jer åndelig frihed, så I kan finde og føle mig i 

hvert øjeblik og hvert sted, og i stedet for at spørge verden om det, som den ikke kan svare jer, spørger I 

åndeligt jeres Fader og modtager Åndens brød fra hans barmhjertighed. Så hvis du har fornærmet din 

Gud i din brors person, skal du tilgive ham, hvis han har fornærmet dig, eller bede ham om tilgivelse, hvis 

du har fornærmet ham, og så vil jeg tilgive dig. For den, som du ikke har krænket, kan ikke give dig 

tilgivelse for det onde, du har gjort mod en anden. 

39 Disciple: Eftersom I ikke længere er overraskede over, at jeg er kommet til jer i denne tid, er I 

heller ikke overraskede over, at den åndelige verden giver sig til kende blandt jer. 

40 Lige fra begyndelsen af menneskehedens udvikling lovede Faderen manifestationen af åndelige 

væsener som et bevis og en åbenbaring af eksistensen af denne verden, dette liv. Sandelig siger jeg jer, 

at verden altid har været i forening med mennesket i overensstemmelse med min vilje. 
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I begyndelsen af jeres udvikling forbød jeg mennesket at henvende sig til åndelige væsener, fordi 

tiden endnu ikke var kommet. Hverken den inkarnerede eller den ulegemliggjorte var forberedt på denne 

kommunikation. 

41 Elias i denne tredje æra, forløberen for mit komme, er den, som jeg gav nøglen til at åbne dørene 

til den åndelige lysverden, så dens indbyggere kunne få adgang til den materielle verden, ligesom jeg lod 

menneskene komme ind i den hinsides, og så der kunne blive tilnærmelse, harmoni og kærlighed mellem 

de to. 

42 Selv før min stemme fastsatte tidspunktet for denne kommunikation, var der ulydige, nysgerrige 

og utålmodige mennesker på jorden, der, uden at tage hensyn til forbuddet, blev pionerer for en anden 

form for kommunikation, hvor mørke og forvirrede væsener gav sig til kende, fordi de ikke var bestemt til 

det af min guddommelighed. 

43 Min handling er anderledes; det var først da jeg mente, at I var tilstrækkeligt dygtige og bevidste 

til at modtage denne undervisning, at jeg gav jer denne store instruktion ─ en af de største, jeg gav til 

denne verden, så I ved hjælp af ånden kunne lære at se, spørge, forstå og opdage. Men da jeg åbnede 

denne horisont for jer, lærte jeg jer en lov, som forbyder jer at prale af disse gaver og at gøre 

forretninger med dem eller misbruge dem. 

I denne tid, hvor I har gennemtrængt min undervisning, har nogle følt frygt, andre har følt mistanke, 

nogle endda forfærdelse, og der har også været dem, der har følt skræk ved ordet "ånd" uden at tænke 

på, at de har en i sig selv, som Skaberen har givet dem, og som også er ånd. Hvem har indgydt dig denne 

frygt? Hvem fik dig til at føle modvilje mod ånden? Har du ikke tænkt på, at den krop eller det skød, som 

du elsker så højt, kun er støv, som skal vende tilbage til jorden, og at du kun skal leve i ånden i evighed? 

Hvad vil I gøre, når I befinder jer i denne situation? Vil I så flygte fra jer selv? 

44 For at hjælpe jer i jeres mission, giver jeg jer den nødvendige tid til jeres studier; og for at hjælpe 

jer med jeres underhold og nød, sender jeg jer åndelige tjenere, virkelige engle af barmhjertighed, lys og 

fred. Stol på, at denne kommunikation ikke sker ved menneskelig vilje, men ved guddommelig 

inspiration. 

45 Forveksl ikke denne kommunikation med den kommunikation, som folk frembringer af egen fri 

vilje ─ nogle drives af videnskab, andre af nysgerrighed, andre igen af overtroiske ideer. 

46 Hvis du er opmærksom på dette, vil du opdage, at disse to typer af inspiration har været til stede i 

menneskeheden lige fra det første menneske, som ud over Herrens stemme, der viste ham vejen til lyset, 

også hørte en anden stemme, der ansporede ham til ulydighed og arrogance. Genkend fra den tid 

menneskets kamp under indflydelse af disse to kræfter, den gode og den onde kraft. Ligesom mennesket 

lige siden har kendt naturloven og føler sig oplyst af åndens lys, har det også lige siden følt fristelsens 

udfordring. 

47 Jeg fortæller jer dette for at styrke jeres tro og jeres viden. Mangler ikke respekt for mine 

åndelige budbringere eller ambassadører; for hvis I kunne se den sublime nåde, som de er klædt i, ville I 

indrømme, at ikke engang Salomon i sin trones pragt besad disse tjenere i majestæt. 

48 Hvad ville de nationer, der bløder til døde og går til grunde under pest og hungersnød, sige, hvis 

denne fredens og barmhjertighedens verden viste sig blandt dem, og de kunne høre dens trøstende og 

kærlige stemme? 

49 "Fluid" er det, du kalder den kraft, hvormed disse væsener helbreder dine fysiske eller moralske 

skavanker. Og i denne væske ligger den helbredende kraft. Det er det samme, hvormed Jesus gav de 

blinde synet, de lamme bevægelighed og de stumme taleevne. Med den helbredte han den spedalske og 

oprejste de døde. 

50 Ingen (af jer) kommer ind i mit nærvær. Men hvis nogen kom som ren, ville han ikke forlade 

denne vej plettet. 

I denne tid, hvor Elias efter guddommelig befaling åbnede portene til det hinsides for menneskene, vil 

jeg få menneskeheden til at forstå, at denne kommunikation ikke var en forbrydelse fra dem, der 
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udøvede den, men en nåde, som Faderen havde tiltænkt det daværende folk, og som vil være forløberen 

for dialogen fra ånd til ånd efter år 1950, hvor denne nåde igen vil blive trukket tilbage fra jer. 

51 Træn jer selv, så I ikke senere falder for bedrag og vildledning; for jeg har stadig mange lektioner, 

som jeg har til hensigt at afsløre for jer. Lad ikke din fantasi frembringe falske åbenbaringer eller 

inspirationer. Fra himlen vil lyset komme til den forberedte person, så han kan tale til sin næste med min 

sandhed. 

52 Tiden nærmer sig, hvor menneskene vil forkaste våben, stræben efter magt og fjendskab og 

stræbe mod det åndelige, og hvor der vil dukke apostle op blandt masserne, hvis ord vil blive hørt og hvis 

spor vil blive fulgt. Dette vil ske i en tid med krig mellem ideologier, religioner og verdenssyn. 

53 Denne kamp vil være mægtig, mere frygtelig end de kampe, der er forårsaget af krav på jordisk 

magt. For freden vil forsvinde fra hjerterne, tænkningen vil blive formørket af fanatismens mørke, og 

samvittighedens og fornuftens stemme vil ikke længere blive hørt. Fanatismen vil blive opildnet til det 

yderste og mangedoble sine kræfter, opføre kirker og vise sig frem. Nogle vil gå til grunde og holde fast 

ved deres afguder, men andre vil åbne deres øjne for lyset og blive reddet fra denne afgrund. 

54 I dag virker alle disse profetier fjerne for jer, men deres opfyldelse er nær. Menneskenes øjne vil 

se afguderne, de falske guder og de store kirkebygninger, som har været kirkernes stolthed og pragt, 

styrtet ned fra deres sokkel. Men det skal ikke være jer, der offentligt skal afsløre dem, der lyver; den 

opgave vil blive løst af andre. I skal være forberedt med ordet, hjertet og sindet, så jeres ånd vil arbejde 

med sand kærlighed for menneskehedens frelse. 

55 I lyset af den uhæmmede hvirvelvind skal I ikke flygte eller søge katakomber for at skjule jer, men 

i stedet forblive rolige midt i orkanen. Så vil du se folk vågne op fra deres sløvhed og sammenligne de 

forskellige religiøse samfund. Og når de så opdager menneskelig ufuldkommenhed i alt, vil de spørge: 

"Hvad er spiritualisme?" Så lad mine budbringere og apostle, uden opblæsthed eller blasfemi, uden 

nogen form for pral af nogen art, påpege oprigtigheden, enkelheden og lyset i denne lære, og verden vil 

bøje sig, overbevist om dens sandhed. 

56 Der vil være alvorlige stridigheder, I vil blive forfulgt og bagtalt. Du vil støde på modstand overalt 

og nogle gange også på seriøse og velbegrundede argumenter. Men I må ikke lade jer imponere af 

menneskers ord. For hvis de ikke er baseret på sandhedens gerninger, vil de kun være tomme ord. 

57 Hvis I stoler på mig og forbereder jer, vil jeg ikke efterlade jer alene. Jeg vil tale gennem din 

mund, og du vil være opmærksom på de gerninger, jeg gør gennem din formidling. 

58 Menneskeheden vil begynde at fornemme den sande vej og søge mig, som jeg har forventet ─ 

med ånden. Enhver, der erkender, at han bærer Faderen i sit eget hjerte, vil straks ophøre med at være 

fjende af sin egen bror og næste. Så vil tilgivelse, forsoning, næstekærlighed og broderskab slå igennem. 

59 Så vil folk kunne sige, at de har set Jesus, at han kom ned fra sit kors for at sige til verden: "Det 

blod, som jeg udgød for jeres frelse, er holdt op med at flyde. Her er jeg, sammen med dig for evigt. 

60 Folk, jeg har modtaget gode og forkastede mennesker i min manifestation, mennesker af alle 

slags ─ dem, der elsker mig, og andre, der har vendt mig ryggen. For alle er mine børn, alle elsker jeg lige 

meget, og alle skal elske og tjene mig på samme måde. 

61 I dag kommer jeg for at forene jer alle, da mit blod, der blev udgydt i den anden æra, ikke var nok 

for jer. For I var ikke i stand til at fuldføre det arbejde med broderskab og kærlighed, som min Lære lærte 

jer. 

62 Hvornår vil du blive overbevist om, at du kun kan finde sundhed, lykke og liv i opfyldelsen af min 

lov? Du erkender, at der i det materielle liv er principper, som du må rette dig efter for at overleve. Men I 

har glemt, at der også i det åndelige er love, som skal overholdes, for at mennesket kan nyde godt af det 

evige livs kilde, som findes i det guddommelige. 

63 Til den tid skal de arrogante og de tåbelige, de materialiserede og de vantro høre på mig, og jeg 

vil så igen i deres hjerte, som har været som ufrugtbar jord for min sæd, indtil blomster spirer frem af 

klipperne. 



U 188 

89 

64 Over hver eneste sjæl vil jeg hælde min nådens kilde, indtil den er renset. Men det vil ikke 

længere være vandet fra Jordan, men lyset fra min nåde, min retfærdighed, som, når det berører denne 

sjæl, vil vække den til at høre sin samvittigheds stemme, som vil få den til at bede, omvende sig og forny 

sig. 

65 Jeg opfylder nu det, jeg lovede jer i den anden æra. Jeg meddelte jer det, da jeg gennem mit ord 

fik jer til at forstå, at der ville komme en tid med fred og åndeliggørelse. I lever nu i den æra, hvor 

traditioner, ritualer, ceremonier, symboler og billeder bliver slettet, og jeres (menneskelige) ånd frigør sig 

fra fordomme, fra fanatisme og afgudsdyrkelse for i stedet at omfavne den sande tilbedelse af Gud. 

66 Når disse ord når materialisternes ører, vil de smile vantro af min undervisning og mine profetier. 

Men menneskers tvivl har aldrig skadet mig. 

67 Det skete i den anden æra, at da de gode nyheder om Min lære nåede de store byer og de store 

imperier som Rom, smilede folk også, da de hørte, at Jesus var en fattig galilæer, der blev fulgt af nogle få 

fiskere, som var lige så fattige og ydmyge som Han. Deres spydigheder ramte mig ikke, for jeg vidste, at 

de ikke kendte mig. De forstod ikke, at min magt netop havde sin rod i denne ydmyghed, og at min magt 

lå i det ord fuld af kærlighed og retfærdighed, som for mange syntes uforståeligt, og som andre anså for 

umuligt at udføre. 

68 Da de erfarede, at Jesus var død, korsfæstet som om det var en forbryder, og at denne død skulle 

tjene som afskrækkelse for hans disciple og efterfølgere, forventede de ikke, at dette blod ville tjene til at 

gøre den sæd frugtbar, som kun var blevet sået i nogle få. 

69 Troen opstod blandt tvivlerne, de trofaste viste ofre, håbets lys skinnede blandt slaverne og de 

undertrykte, og overalt hørte man Frelserens guddommelige lære på menneskers læber, der opfordrede 

til retfærdighed og talte om kærlighed. En højere magt omsluttede det troende folks sjæl, og denne 

udgydte kraft var som et hvidt vand, som ingen menneskelig magt kunne stoppe. 

70 Det var en strøm, der strømmede fra by til by og fra land til land, og som væltede ned i dalene og 

op i bjergene. Der var intet hjem ─ det være sig en hytte eller et palads ─ hvor denne indflydelse ikke var 

nået frem. Det var livets flod, der væltede ned over de døde marker, det var jeres Faders evigt kærlige 

retfærdighed, der kom til menneskene for at rense deres sjæle og dømme deres gerninger. Da denne 

strøm ophørte med at strømme, kom en ny verden til syne, en ny menneskehed kom til syne på jorden, 

og alligevel var det den samme. 

71 Lyset fra en ny undervisning havde vækket hende fra hendes sløvhed og hjulpet hende med at 

gøre åndelige fremskridt og bragt hende tættere på det perfekte væsen, som I kalder Gud og Fader. 

Derfor siger jeg nu til jer skeptiske og materialistiske mennesker: Hvis du hører rygterne om, at jeg 

har været sammen med mennesker og har kommunikeret mig selv til dem gennem deres intellekt, og 

hvis du har fået kendskab til læren i Min Lære, skal du ikke spotte og ikke betragte realiseringen af læren 

i Mit Værk ─ det Værk, som jeg lige har præsenteret for dig ─ som værende umulig for mennesker. For 

senere vil du fortryde, at du nægtede at høre den, når du ser den blomstre. Hvis I derfor føler, at 

strømmen rusker i jeres døre, så åbn dem og lad den komme ind. Jeg forsikrer dig om, at kun det urene 

vil blive vasket væk, for han vil ikke røre det gode, der findes i dit liv. 

72 Med dette får jeg jer til at forstå, at I må lære at udforske betydningen af dette ord, så I gradvist 

kommer til at kende Min sandhed, efterhånden som I fordyber jer i den. For i denne overvejelse vil I til 

sidst komme til den overbevisning, at realiseringen af mange af de profetier, der er blevet givet i tidligere 

tider, nu faktisk er ved at gå i opfyldelse, ligesom med mange af de profetier, som mine budbringere gav 

jer, da de fortalte jer om sandhedens ånds, trøstens ånds, komme. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 189 
1 menneskehed, jeg er kommet for at forene jer. Jeg ser jer som ét folk spredt ud over hele verden, 

og jeg ønsker at se jer som ét barn. Her har I en ny side i Livets Bog, som stadig er ukendt for mine 

disciple. 

2 Mit folk: Elias, hvis ånd manifesterer sig gennem mine stemmebærere, og som taler til jer med 

ord fulde af lys og profeti, er den samme, som forbløffede verden med sin kraft i den første æra, og I skal 

ikke blive overraskede, når jeg også afslører for jer, at han også var blandt mennesker i den anden æra, 

hvor han dengang var kendt som Johannes Døberen. Jeg siger jer, at I ikke skal være forbavsede over 

dette, for det er ikke først i dag, at jeg har åbenbaret jer disse lærdomme, men de er allerede blevet 

skrevet ned. 

3 Beviset på dette er, at profeterne sagde, at Elias ville komme før Kristus for at bane vejen for 

Herren, og denne profeti gik i opfyldelse. Men bagefter erklærede Jesus, at når han kom til verden igen, 

ville Elias komme først for at bringe alting i orden. Dette løfte er nødvendigvis gået i opfyldelse blandt jer. 

4 Hvis de mennesker, der har kæmpet meget med Skriften, studerer denne åbenbaring i morgen, 

vil de kunne se, at Elias' Ånd kom på dette tidspunkt for at opfylde den samme mission, som blev betroet 

ham i den anden æra ─ nemlig at forberede Herrens veje ved at rense dem, der senere skulle være 

Helligåndens disciple. 

5 I dag er jeg ikke kommet for at lide på jorden som i tidligere tider, hvor jeg måtte udholde 

hedningernes hån og forfølgelsens bitterhed og senere måtte lide døden. For fra Elias' mund kom det 

profetiske ord, som forkyndte dom over alle onde. 

6 I dag er han kommet i Ånd, og derfor kan menneskenes Hånd ikke røre ham eller skade ham. 

Alligevel har dette folk her givet ham at drikke utaknemmelighedens lidelsesbæger. 

7 Elias er en hyrde, der kærligt leder efter sine fortabte får. Nogle gange er det lykkedes ham at 

samle de nioghalvfems får. Men han har bemærket, at han mangler en til at udgøre sin flok. Og dette lille 

får beklager sig, når det ser, at det har forvildet sig ind i tornehækkene på klippefremspringet. Men Elias 

skynder sig at finde ham. Hvilken glæde gennemsyrer hans ånd, når det lykkes ham at redde den fra fare. 

Med hvilken kærlighed han ønsker at bringe det elskede får tilbage i selskab med sin art. Men hvor stor 

er ikke hans smerte, når han, da han vender tilbage til fårefolden, opdager, at mange andre er sprunget 

ud af folden og er gået væk, fordi de fulgte deres frie vilje. 

8 De skarer, der har været vidner til Elias' tilstedeværelse, og som har set blomstringen af et værk, 

som han har bebudet, vil ikke være dem, der er mest optaget af at studere de åbenbaringer, som deres 

Herre har givet dem. I morgen vil der komme mænd, for hvem studiet af dette folks vidnesbyrd vil være 

tilstrækkeligt til at basunere med overbevisning til alle fire vinde, at dette værk er sandt, at Herren har 

været sammen med mennesker en anden gang, og at Elias igen var hans forløber. 

9 Kom og hvil dig og lyt til mig. Mit ord ønsker at nære dig, give dig trøst og tilgivelse, så du kan føle 

dig opmuntret og opfylde den mission, jeg har givet dig. 

10 Tag ikke beslutninger om kun at følge mig, når du lytter til mig; føl mig i hvert øjeblik af dit liv. 

11 Den moralske og åndelige tilbageståenhed, som menneskeheden befinder sig i, er meget stor! 

Hvor stort er ikke ansvaret for dem, der har modtaget mit ords nåde og lys i denne tid! 

12 Disciple, bliv mestre, udvis fra jeres hjerter frygten for mennesker, befri jer fra ligegyldighed og 

ligegyldighed, indse, at I virkelig er bærere af et himmelsk budskab. Det er jer, der skal give alle 

forklaringen på det, der sker i denne tid, som skal kæmpe for at lære principperne i min lære, som 

menneskeheden har glemt. 

13 Du skal ikke kun gengive mit ord til mennesker, som jeg har sagt til dig. Træn jer selv, så I ved, 

hvordan I skal fortolke den. Du skal ikke lede efter ord, der kan overraske med din velformulerede 

veltalenhed. Tal på en enkel måde, som er den, der bedst udtrykker åndens sandhed. 

14 Hvordan kan du vide, hvornår det er dig, der taler, og hvornår det er mig, der taler gennem din 

mund? ─ Når I glemmer jer selv, når I tænker på jeres brors smerte og føler jer ydmyge, uværdige til at 
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fortjene Min nåde ─ det vil være det øjeblik, hvor Min Guddommelige inspiration kommer ned i jeres 

sind. For hele dit væsen vil i det øjeblik være gennemsyret af kærlighed til Faderen og til din bror. 

15 Hvis I udfører et arbejde i mit navn, så ved I, hvordan I skal bruge det, men tal aldrig om det uden 

grund. 

16 I alt mit arbejde er der en retfærdig kompensation. Den, der giver, modtager. Den, der nægter, vil 

i sidste ende gå til grunde af nød. Jeg ønsker, at I skal forstå min lære, hvis fundament er barmhjertighed 

og kærlighed. 

17 I skal hellige jer godhed, det er jeres opgave. Men så længe jeres kødelige natur modstår det, 

føler I jer uværdige til at være mine disciple. Så tænker du, at der er mange, der er bedre end dig, men 

som ikke er blevet kaldet. Jeg siger til jer: Grunden til dette er, at I var mest trængende, fordi jeres hjerte 

manglede fred, fordi jeres vej var fuld af faldgruber, og jeres fødder var besudlet af denne verdens 

mudder. 

18 Selv mine disciple i den anden æra var ikke "retfærdige", da jeg udvalgte dem. Men de gjorde sig 

værdige ved deres gerninger og nåede et højere åndeligt niveau ved at følge min instruktion. Jeg ønsker, 

at I skal ændre jer på samme måde og gøre jer selv værdige, så jeres gerninger kan ophøje jer og bringe 

jer tættere på mig. 

19 Hvis jeg spørger dig: "Hvad har du lært af de mange ting, jeg har lært dig?" Så må De indrømme, 

at De har brugt meget lidt af det. Men jeg vil ikke fordømme jer, men tilgive jer. For jeres gæld er hele 

menneskehedens gæld. Når jeg taler til dig, taler jeg derfor til alle mine børn. 

20 Jeg kalder jer mine budbringere. Du skal finde den rigtige måde at omgås dine medmennesker på. 

Hvis du overvinder deres vantro gennem overbevisende ord og gerninger, vil det være en stor fortjeneste 

for dig. Vær omhyggelig med at afgive dit vidnesbyrd perfekt, så du aldrig ødelægger formålet med min 

undervisning. 

21 Stræb altid efter harmoni mellem det åndelige og det materielle. Det betyder, at du skal lære at 

give Gud, hvad der er Guds, og verden, hvad der er dens. 

22 Således giver jeg mig selv til jer i mit ord. Gør brug af dens væsen, som er visdom, og af alt det 

gode og fuldkomne, som du bør stræbe efter at finde i den, hvis det er dit ideal, at din hånd senere skal 

være gavmild over for dine medmennesker. 

23 Tiden er inde, brug den, for den dag kommer, hvor dette ord ikke længere vil blive hørt. Min vilje 

skal opfyldes. Tiden for åndelig dialog mellem Gud og mennesket er allerede nær. Så vil den 

menneskelige forståelsesevne ikke længere være nødvendig som stemmebærer eller overfører af min 

vilje. 

24 I denne tid, hvor jeg manifesterer mig selv i ord fulde af lys, har jeg givet denne menneskehed lov 

til at videregive min lære på den rigtige måde. 

25 I dag ser jeg, at hver af Mine disciple, der er samlet omkring Mesteren, har en anden måde at 

forstå Mit Ord på, og når de deler deres egen forståelse med hinanden, kommer de ind i diskussioner og 

kritik, selv om jeg ønsker enhed i tankegangen i Mit folk. Derfor skal du være barmhjertig, tolerant og 

vente på det rette tidspunkt for at tale. 

26 I dag har I forskellige idéer om min lære, men i sidste ende vil I alle komme til den samme 

forståelse og erkendelse. Det vil opmuntre jer i kampen, for når I alle er forenet, vil I føle jer stærkere. 

27 Jeg har altid sagt til jer: I må ikke danne teorier ud fra min lære og mine åbenbaringer, for det 

ville fratage den sandhed, som jeg har iklædt jer, dens kraft. 

28 Opdag i min undervisning den frihed, som jeg taler til jer om, så I kan basere jer på den og 

genkende alting med større klarhed. 

29 Hver gang jeg er kommet til jer, har jeg lært jer, hvordan I kan opnå fællesskab med jeres Fader. 

Jeg har lært jer at finde sandheden inden i jer selv, så I ikke søger den i lære, som kun hæmmer ånden. 

Menneskeheden har udviklet sig fra barndommen til denne æra af lys, hvor ånden og det menneskelige 

sind har oplevet uendelighed, der åbner sig foran dem. 
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30 For at det lys, der oplyser denne tid, kan blive set af alle øjne, er det nødvendigt, at I river den 

religiøse fanatismes bind for øjnene af jer. Derfor har jeg ladet dig skrive på lovens tavler, som jeg gav 

Moses: "Du må ikke tilbede noget væsens billede eller noget materielt, som om det var din Gud. Ham 

skal du elske af hele dit hjerte og din sjæl mere end alle skabte ting." 

31 Men du spørger Mig: Hvorfor faldt verden i fanatisme og ydre former for tilbedelse? ─ Fordi i 

stedet for at forkaste æresbevisninger, ceremonielle gevandter og forfængeligheder som Jesus, 

accepterede de, der helligede sig Min Lov, jordens rigdomme, titler og rammende glamour og berøvede 

dermed sjælen al frihed. Og midt i denne forvirring af sind er der stadig dem, der føler sig ufejlbarlige, 

selv om kun én er ufejlbarlig, og det er jeres himmelske Fader. 

32 Så hvis I ønsker at opnå forbedringer i jeres sjæl, at bestå jeres livs kamp med intelligens og 

åndelighed, så vær mennesker af god vilje og ydmyge af hjertet. På denne måde vil du gøre de 

fremskridt, der vil føre din sjæl til frelse. 

33 Jeg lod dig føle min kærlighed, jeg vil nu fjerne klippestykker fra din vej for at gøre dit kors mindre 

tungt. 

34 Jeg ser ind i dit hjerte, og jeg siger til dig: oplær dit sind, øg din tænkeevne og foren dine følelser, 

så du kan høre og forstå mit ord. 

35 Bed og bed om at ændre jeres adfærd, for freden i verden afhænger også af jeres udvikling. I må 

bede, for verden er truet af krig, og I må stræbe efter at opnå fred. I er de mennesker, der har lært 

bønnens kraft, dens indflydelse og dens lys at kende. 

36 Alle leder efter en lysende horisont og har ikke fundet den, fordi der ikke er noget broderskab 

mellem mennesker, og når de ser panoramaet overskygget af de nationer, hvor krigen er udløst, bliver de 

kun opmuntret af den fornemmelse, at der et eller andet sted på jorden må findes et fredeligt hjørne. 

Det hjørne vil være den nation, som vil blive set fra langt væk som en lysende stjerne. 

37 Det er ansvaret for dette folk her, som skal forberede sig åndeligt og fysisk til at være et eksempel 

på broderskab, indre opløftelse og næstekærlighed, hvad enten det drejer sig om at helbrede de syge 

eller om at klemme fjendens hånd som tegn på tilgivelse. 

38 Vær flittig på mine marker, og du vil se alt, hvad der omgiver dig, klædt i større skønhed, for så vil 

du have fundet meningen med din eksistens. Den, der falder i stagnation og rutine, tillader ikke sin sjæl 

at stige op og se den herlighed, som livet indeholder, når man lever i overensstemmelse med min lov. 

39 I skal observere jer selv, så I kan opdage, hvornår jeres eksistens bliver nytteløs, fordi I lader jer 

trække ned af kødets tilbøjeligheder. Jeg ønsker, at I skal efterlade en frugt, men denne frugt skal være 

fredens frugt for jeres børn. For så vil dit hjerte blomstre, og disse frugter vil være dine værker. 

40 Gennem jer vil jeg gøre verden opmærksom på mit ord for denne tid, som vil blive kendt efter år 

1950. 

41 Disse åbenbaringer vil nå hele menneskeheden. Derfor har jeg trænet dem, som jeg kalder 

"guldfjerne", til at arbejde med iver for mit værk og følge deres samvittigheds kald, så mit ord kan blive 

bevaret på skrift. Disse skrifter er ikke kun for de nuværende generationer, men også for de kommende. 

42 Mit ords majestæt hviler, som altid, på dets enkelhed og dets betydning. Jeg ønsker, at jeres 

sprog skal være på samme måde, når I taler om mit værk. Glem ikke, at det ikke kun er mennesket, der 

taler, men også hjertet. Vær rene i din måde at handle på. 

43 I hvert øjeblik modtager du fra Mig den styrke, det lys og den fred, du har brug for på din 

livsrejse. Modtag også min velsignelse. 

44 I denne tredje tid vil jeg gøre hele menneskeheden til mine disciple. For at opnå dette vil jeg nu 

lade mit lys strømme ind i hvert eneste menneske. Derefter vil jeg lade mit ord nå dem, det ord, som jeg 

giver jer i dag. Vidnesbyrdene, udskrifterne og eksemplerne fra Mit folk vil blive kendt fra land til land og 

fra nation til nation, vil vække hjerter og genoplive sjæle i lyset af deres samvittighed. 

45 I dag vandrer mange mennesker formålsløst rundt og spørger mig ofte: "Herre, hvor skal vi hen? 

Hvor vil dette liv føre os hen, og hvad er den destination, der venter os?" 
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46 Det er bange sjæle, der spørger mig på denne måde. De lever i kvaler i en verden, der har nået sit 

højdepunkt af fordærv og materialisme. Til dem sender jeg mit lys som en stråle af håb, så de kan 

fortsætte med at våge og bede, indtil stormen er forbi og freden kommer ind i deres hjerter. 

47 Her, i dette hjørne af jorden, lader jeg min stemme blive hørt, gjort menneskelig gennem de 

oplyste, som jeg har valgt til at bruge mig til denne forkyndelse. Og når jeg taler til disse skarer her, 

dedikerer jeg nogle af mine ord til de børn, som jeg formaner til at blive stærke i dyd og til at flygte fra 

den strøm af fordærv, der har trukket så mange hjerter i fordærv. 

48 Jeg ønsker, at disse væsener fra deres tidligste barndom skal have fuldt kendskab til den opgave, 

fremtiden har bestemt for dem. Jeg har også talt direkte til de unge for at give dem vejledning på deres 

usikre vej gennem livet. For jeg betragter dem som en skrøbelig båd midt i et oprørt hav, og for at stå 

dem bi har jeg foran deres øjne rejst mit værk som et fyrtårn, der skal lede dem til den frelsende havn. 

Det er de unge, der er længst væk fra mig. 

49 Mens mennesket stadig er et barn, beder det og tænker på Gud. Det samme sker, når han har 

passeret sit livs bjergtop og begynder at gå ned, ligesom solen ved solnedgang. Men så længe hans hjerte 

er som en fugl, der vil flyve, og hans kød ryster ved kontakt med verdens fristelser, og han føler sig stærk, 

så fjerner han sig fra den guddommelige lære, fordi han ikke ønsker, at dens lære om ydmyghed, 

kærlighed og opofrelse skal gøre hans gerninger, ord og tanker til en bebrejdelse for ham ved hvert 

skridt, han tager. 

50 Først når menneskehjertet føler, at det er skibbrud i lidenskabernes hav, vender det øjnene opad 

i længsel efter det guddommelige fyrtårn, hvis lys viser det vejen til frelsens havn. 

51 Jeg har hørt hjertet hos enkerne, som siger til mig: "Min Fader, se på os, vi er som nedfaldne 

blade fra træet, som vindene blæser rundt." ─ Jeg har henvendt mig til dem for at fortælle dem, at de 

ikke er alene, at han, der er gået bort på åndelig vandring til en anden verden, ser dem derfra, hjælper 

dem og beskytter dem, og at han kun er gået foran dem i kort tid for at bane vejen for alle de væsener, 

der er blevet betroet ham. 

52 Men hvis du ikke er i stand til at føle ham, hvis hans tilstedeværelse ikke er mærkbar i dit liv, så 

bed, henvend dig til mig med dine anmodninger, for jeg vil få dig til at føle hans tilstedeværelse. For 

nogle vil han være en stav, for andre en støtte, og for endnu andre en kærlig ledsager, der vejleder og 

hjælper dem på deres rejse gennem livet. 

53 Når de vilde dyr i skovene, fuglene i luften og blomsterne på engene hvert øjeblik modtager 

stråleglansen fra deres Faders kærlighed og liv ─ hvordan skulle det være muligt for dig at tro, at jeg 

nægter dig min guddommelige kærligheds nåde blot et sekund, selv om du i dit væsen har en partikel af 

min egen guddommelighed? 

54 Familiefaderen har henvendt sig til mig for at fortælle mig om sine behov og bekymringer. Hans 

børn ignorerer hans autoritet, vender ham ryggen og bliver fjender af deres fars råd. 

55 Jeg må gøre jer opmærksom på, at jeres opgave er meget vanskelig, og at jeres kors er tungt. 

Men hvis I er i stand til at drikke jeres lidelsesbæger med tro og tålmodighed, og I forstår at elske jeres 

medmennesker og jeres børn, så vil I tage mig som et eksempel på jeres livsvej, og jeres børn vil ikke gå 

til grunde. 

56 Folk: Hvis I ønsker, at mit værk skal blive kendt over hele jorden, så lev min lære, anvend mine 

anvisninger i alle jeres gerninger, helliggør jeres hjem med den kraft, der strømmer fra dette ord. Forstå, 

at din fortid er en forseglet bog, og at livet nu præsenterer sig som en ny vej, ukendt for dine øjne, en 

vej, som du må følge indtil slutningen. 

I dag er du rolig, tag kun det fra mit ord, som du ønsker, og brug min undervisning, når du ønsker det. 

Men den tid skal komme, hvor jeg vil stille dette folk til regnskab, fra det første til det sidste af mine ord, 

som jeg har lært dem. 

57 Glem ikke, at denne nation længe har opfyldt en åndelig mission på jorden og er blevet kaldet til 

at opfylde en høj skæbne blandt menneskeheden. Hvis Herrens barmhjertighed har bestemt dig til at 
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leve i den, så så din sæd i den, om det så kun er én sæd, men den skal bestå af kærlighed, fred og 

åndeliggørelse. Således vil jeres vej på jorden ikke have været ufrugtbar. 

Allerede nu må jeg gøre jer opmærksom på, at ─ uanset hvor højt denne nations skæbne er ─ må I 

ikke tro, at den er "det forjættede land" eller et "nyt Jerusalem". Forvirr ikke nogen, og bliv ikke selv 

forvirret. Til Herrens disciple, spiritisterne, kunne Faderen ikke give materielle goder som arv. Da dette 

lands mission er stor, da dette land skal nå et højt udviklingsniveau, lad dets indbyggere være dem, der 

forkynder min tilstedeværelse for verden, og dem, der vidner om min lærdoms storhed og sandhed ved 

deres eksempel og gerninger. 

58 Jeg vil efterlade jer et strålende spor af min forkyndelse blandt jer, som I vil kunne ryste verden 

med. Dette er mit ord, nedskrevet under guddommeligt diktat. 

59 Først vil den blive nedskrevet i materielle bøger, hvor mennesker kan få adgang til mit hemmelige 

skatkammer og trænge ind i min visdom. Når denne essens er blevet bevaret i mine disciples hjerter, vil 

den sande bog blive vist i Herrens folks bevidsthed. 

60 Jeg har overøst jer med nådegaver, da jeg lod mit ords vibrationer lyde gennem stemmebærerne. 

Jeg har sendt jer min åndeverden for at forklare og fortolke mine budskaber til jer. Jeg har strøet din vej 

med mirakler og har tilladt dine øjne at blive forbløffet over at betragte åndelige visioner. Men I er ikke 

de eneste, der nyder og vil nyde disse manifestationer. For jeg har meddelt jer, at "alle øjne skal se mig". 

Og sandelig, verden vil se mig, og den åndelige verden vil ligeledes manifestere sig, og alle disse 

manifestationer i verden vil til sidst få de mest vantro hjerter til at skælve. 

61 Folk er kommet med ønsket om at få det åndelige til at materialisere sig og det guddommelige til 

at menneskeliggøre sig selv for at kunne tro. Og jeg har givet denne nåde til nogle. 

62 Folk, erkend dybt den skæbne, I har blandt alle jordens folk, så I kan opfylde jeres mission ─ nu, 

hvor tiden er gunstig. 

63 Jeg vil forberede jeres hjerter til at bo i dem. Verden vil også forberede sig. Fredens frø vil spire i 

menneskers sind, og I, som har spredt det i alle jordens hjørner, vil være glade, når I ser frugterne af jeres 

arbejde. For ved at tage Mesteren som forbillede på jeres vej har I vist, hvordan man lever retfærdigt og 

har bedt for alle. 

64 I alle nationer vil der blive talt om forsoning, om broderskab og fred, og det vil være begyndelsen 

til foreningen. 

65 Jeg har forberedt jer og spurgt jer, om I allerede er klar til at gå til de rastløse vandrere, til jeres 

medmennesker, for at vise dem den visdom, som jeg har givet jer som en inspireret forkyndelse, og for at 

besvare deres spørgsmål på tilfredsstillende vis. Lad ingen finde det umuligt at opfylde denne opgave. 

Indse, at den viden, jeg har givet dig, gør dig i stand til at forstå din mission. 

66 Det vil ikke være nødvendigt for alle mine børn at nå de steder, som I kalder fremmede. Ofte vil 

det være nok for dem at bede i tanker og rense deres hjerter, så deres ånd vil manifestere sig over for 

deres medmennesker på enhver afstand og blive ét med dem. Og de vil blive vækket af den åndelige 

verden. 

67 I bør forene jer med den åndelige verden og danne en beskyttende mur med den, som forhindrer 

nye krige og nye lidelser. I bør fortsat bede for dem, der foregiver at opnå åndeligt herredømme ved 

hjælp af vold. I vil blive overrasket, og verden vil blive overrasket, når folk ser, at det ikke er magten, der 

har domineret fornuften, broderskabet og retfærdigheden. 

68 Pas på med at gøre tilsyneladende velgørenhed, mens I i jeres hjerter hengiver jer til selviskhed. 

Gør så meget godt som muligt, men uden at søge personlige fordele. Gør det af kærlighed, som er den 

lov, jeg har lært jer, og så har I gjort jer fortjeneste til jeres sjæles fremme. Gør min lære kendt, sådan 

som jeg har givet den til jer. Det er det samme som det, som jeg har givet mine profeter og apostle i 

andre tider til kende. 

69 Mennesket har i sin materialisme fundet det fordelagtigt at forvrænge Mit Ord, som Jeg til enhver 

tid har videregivet. Men mit værk er perfekt og er ikke baseret på materielle ord. Forbered jer, og I vil 
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altid finde min sandhed. Så vil I opdage, at jeg til enhver tid har givet jer min sæd på en generøs måde, så 

I også kan give den videre med den samme kærlighed og barmhjertighed. 

70 Det vil ikke være nødvendigt for dig at imponere nogen ved hjælp af ritualer eller ydre former. Dit 

hjertes tempel vil blive synligt, og i det vil dine medmennesker se dets evige lys og alter. 

71 Lær at føle mig allerede nu ─ både i dine gode gerninger og når du kæmper for at komme ud af 

det mudderhul, som du er faldet ned i. 

72 Jeg har lært jer at søge sandheden i enkelhed. Hvor fattigt er det menneskelige sind dog ikke, når 

det søger sandheden i de komplicerede videnskaber, som det selv har skabt! Hvorfor søge Mig så langt 

væk, selv om man bærer Mig i sig selv? Hvem ved ikke, at han er skabt i Faderens billede og udstyret med 

guddommelige egenskaber som ånd, intelligens og vilje? 

73 Jeg levede sammen med folket i den anden æra og delte jeres brød og jeres hjem; men Kristi 

storhed har sin rod i hans ydmyghed. 

74 Dette lærer jeg jer, for at I skal vide, hvordan I skal adskille jer fra materielle ting af hensyn til 

jeres kærlighed til jeres næste. Men først og fremmest skal I rense jer selv, for det er loven, at I skal 

udvikle jer. Og hvis det er loven, at alting skal udvikle sig, må de profetier, der endnu ikke er gået i 

opfyldelse, ikke forbløffe jer. Det, som dine øjne kan se, vil kun fylde dig med glæde, når du indser, at alt 

er styret af en yderst fuldkommen lov, og at det, der sker med din sjæl i dag, ikke kunne være sket med 

den før, fordi alt vil blive åbenbaret til sin tid, indtil det når fuldkommenhed. 

75 Det er ikke kun på jorden, at man kæmper for menneskehedens fremskridt; fra andre verdener 

kæmper den åndelige verden for dens frelse og fremskridt. Derfor siger jeg jer, at det spiritualistiske frø 

vil bære frugt i alle religiøse samfund. Efter de store kontroverser, og når folk siger, at det er en ny 

religion, der sår splid, skal I svare, at spiritismen er en 

Det er den lære, der først blev givet til mennesker, og den eneste, der har styret sjæle. Men denne 

stemme kommer fra dit hjerte, hvor dine følelser bor, og de vil vise sig, når du græder over en andens 

smerte, eller når du græder af glæde over din næstes smerte. For det, jeg altid har lært jer, er at elske 

hinanden. 

76 Jeg taler til jer ved hjælp af det menneskelige intellekt. Mit lys og Min nåde strømmer gennem 

det og bliver til ord ─ det ord, som er den eneste vej til Mig: renhed i følelserne og ydmyghed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 190 
1 Mennesker, menneskeheden: Elias' tilstedeværelse er med alle i denne tid. 

2 I menneskemængder, som nyder denne manifestation: Hør Elias' stemme, hvis navn næppe er 

blevet i menneskehedens bevidsthed, selv om jeg på Tabor-bjerget gjorde jer opmærksom på 

betydningen af hans mission; men I har ikke villet udforske denne åbenbaring. Nu hvor I har hørt Elias' 

stemme, føler I hans tilstedeværelse, og det er som om I hører hans brændende vogn komme. 

3 Elias er den lysstråle, som jeg altid har sendt dig for at oplyse din vej. Det er ham, der har oplyst 

jorden, så I kan finde og følge den vej, der vil bringe jer tættere på det punkt, hvor jeres Fader venter på 

jer. Han er mægler for sjælens store mysterier, som han har forklaret jer i denne tid, så I bedre kan forstå 

jeres Fader. Også i dag har han en lignende opgave som i den første æra: at skubbe afguderne ned fra 

deres altre for at lære verden den sande åndelige tilbedelse af Gud. 

4 I Elias kan du finde loven om reinkarnation forklaret og bevist, som folk kæmper så meget imod i 

dag. I ham kan du også finde en instruktion og oplysning om, hvad manifestation gennem det 

menneskelige sind er, da han manifesterede sig åndeligt gennem profeten Elisas mund og sind. 

5 Se, hvor mange og hvor store lærdomme Elias altid har givet dig, hvordan han har undervist din 

ånd. Se, hvordan han til alle tider har givet jer store åbenbaringer, som det er svært for jer at forklare. 

Men al den viden, som I ikke skulle have forstået i tidligere tider, vil nu blive forklaret for jer i denne 

tredje æra af den samme Elias, som kommer med den mission at genoprette alle ting til deres sande 

mening. 

6 Salige er alle de mennesker i verden, som føler, at deres ånds lys begynder at blive levende, og 

som siger: "Elias er kommet" og derefter tilføjer: "Herrens genkomst nærmer sig". ─ Ligesom i den anden 

tid, da menneskene erkendte, at Johannes profeterede og talte om undere i himmeriges rige, og de 

spurgte: "Er det Elias?" 

7 Den store profet, forløberen, budbringeren er iblandt jer. Men nu er han ikke blevet menneske, 

han er i det åndelige, og den lysstråle, hvormed han har åbenbaret sig, er den samme som den, han 

brugte til at ødelægge de falske guder, og hvormed han tændte den sande tro i Herrens folks hjerte. 

8 Sjæle, følg ham! Menneskeheden, lyt til ham! Han er hyrden, der fører jer til mit skød, han er 

fyrtårnet, der oplyser og viser vejen til frelsens havn. 

9 Forstå, at tiden er ved at løbe ud, og at den dag nærmer sig, hvor jeg ikke længere vil tale til jer 

gennem disse stemmebærere. De, der har brugt min undervisning, vil få fred. Men der vil være mange 

"forældreløse", som forgæves vil søge mit nærvær i denne form. Men jeg vil ikke fjerne mig selv, jeg vil 

være meget tæt på jer og vil tale gennem alle, der forbereder sig fra ånd til ånd. 

10 Der vil komme en tid, hvor forskellige sekter og religiøse samfund vil annoncere Herrens komme 

og sige, at alle varsler er blevet opfyldt, og at tiden nu er kommet. I, som kender sandheden, skal fortælle 

dem, hvad I ved om mig. Siden år 1866 har jeg vist mig som Trøsterånden og har søgt mine egne ─ dem, 

gennem hvem jeg skal gøre det gode budskab kendt, o menneskehed! 

11 I skal ikke føle jer fjernt fra dem, der ─ selv om de ventede Mig ─ ikke vidste hvordan de skulle 

opdage de foregående tegn i tide og forstod for sent det, som deres 

forvarsel. I må ikke fejlvurdere jer selv på grund af disse forskelle. Da de ikke kunne bevidne mit nærvær, 

har jeg oplyst deres sjæle, og de er på en god vej. I vil alle forenes i idealet. 

12 Mine udvalgte er på de forskellige grene af træet. Mange vil komme inden år 1950 for at være 

vidne til min proklamation, andre vil tage deres tid. Salige er de, der hører Mit Ord gennem en 

stemmebærer, for de vil føle i sig selv, at de allerede kender denne stemme, at den ikke er menneskelig, 

men kommer fra Mig. 

13 Jeg kommer for at sige til jer, at I skal lade jer lede af jeres samvittighed, at I skal frigøre jer selv 

og ikke igen blive slaver af dem, der ønsker at underkaste jer ufuldkomne kulter, fordomme og dogmer. 

14 I kan alle være mine "arbejdere", ambassadører for min lære. I din kamp skal du ikke føle dig 

forladt; på min barm er du i sikkerhed og har intet at frygte. 
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15 Jeg, som står over al skabelse og alligevel pulserer i den, taler gennem mennesket, mit foretrukne 

væsen. Bliv ikke overrasket over, at jeg giver mig selv til kende gennem de lidet respekterede, de 

uuddannede, og at jeg åbenbarer mig selv på steder med fattigdom og elendighed. Jeg forsikrer jer, at 

det, der er et palads for jer, er det ikke for mig. På den anden side, hvor du kun ser fattigdom og 

elendighed, er det muligt, at der er sand åndelig pragt indeni. 

16 Jeg fortæller jer dette, fordi der har været mange, der undrer sig over, hvorfor jeg ikke giver mig 

selv til kende i de store synagoger eller i de storslåede kirker. Mange mennesker undrede sig også 

dengang over, at Messias ikke blev født og voksede op i skyggen af Zions tempel. 

17 I dag, som dengang, lærer jeg jer, at det, der kommer direkte til Faderen, er jeres hjertes 

oprigtighed. For hvert af hans slag taler til mig om jeres gode gerninger. 

18 Se den ydmyghed, hvormed jeg altid er kommet til jer. Tænk på, at jeg til alle tider er kommet 

uden troner, uden scepter eller paladser, altid indhyllet i enkelhed og sagtmodighed. Hvad ville de 

fattige, de pariaer, de arveløse tænke om Mig, hvis de så Mig komme til dem omgivet af pomp og pragt 

og luksus? De ville føle sig ydmyget og uværdige over for mig. Herrerne, de rige, de store på jorden ville 

derimod kalde mig Gud for deres sociale klasse og status. 

19 Når verdens fattige ser Mig barfodet, gispende og blødende under korsets vægt, skælver de af 

medlidenhed over deres Herres ydmyghed, og de føler sig ét med Ham. De rige derimod ─ selv om de i 

virkeligheden ikke er det ─ som burde have de samme følelser som almindelige mennesker, kan ikke 

forstå mig i fattigdom. Derefter dækker de en billedlig fremstilling, som de foregiver at repræsentere mig 

med purpur, guld, silke og det, de kalder ædelsten. Det gør de, fordi de har glemt Min lære, og derfor har 

de ønsket at omgive Mig med alt det, der er mest imod Min lære: forfængelighed. 

20 Jeg må igen sige jer, at jeg ikke taler imod nogen af kirkerne, for de er alle velsignede i mig. Men I 

må også forstå, at jeg som Mester må nævne de fejl, som mennesket har begået, så I en dag kan fjerne 

dem. For hvis jeg ikke hjalp dig med at finde sandheden: Hvornår ville du finde den på egen hånd? 

21 Tillad Min sandhed at skabe lys og kærlighed til at nå alle mennesker, alle religiøse samfund og 

alle folk, ligesom jeg tillader jeres sandhed eller det, I har opstillet som sandhed, at nå Mig. Hvad er din 

sandhed, som jeg modtager fra alle? Det er din bøn, din tro og dit håb. 

22 Dette lys, som findes i enhver sjæl, når den rejser sig op til Mig, når den taler til Mig, frigør sig fra 

ethvert mørke og enhver løgn for kun at vise Mig det, som den bærer i sig selv i form af sandhed. For selv 

den onde, når han bekender sig til Mig, viser Mig sine skampletter uden at forsøge at narre Mig. 

23 Det påhviler mennesket at fuldende sig selv, at forbedre sit liv på jorden uden at fordømme den 

måde, hvorpå andre søger Mig. Jeg er den eneste, der er i stand til at bedømme sandheden i dine 

værker. 

24 Fra afgudsdyrkerne til spiritisterne er de alle under mit lys og mit blik. Ligesom jeg ofte modtager 

store beviser på opløftning fra dem, som du anser for åndeligt tilbagestående, kan jeg forsikre dig om, at 

jeg ofte modtager beviser på stor tilbageståenhed fra dem, som anser sig selv for åndelighedens 

forkæmpere. 

25 Kun ét troende folk har modtaget mig i denne tid, og dem har jeg betroet denne bogside med min 

visdom. Men på denne bogside fuld af Min kærlighed er der et budskab til alle religioner, der findes på 

jorden. 

26 Mit lys vil vække alle som et guddommeligt, universelt daggry, og når mennesket så står op for at 

leve den nye dag, vil dets sanser opleve det guddommelige nærhed. 

27 Nu må jeg fortælle jer, at det ikke er himmeriges rige, der kommer ned til mennesket, men det er 

snarere menneskets sjæl, der stiger op til sin himmelske Faders rige. 

28 Hvorfor giver I mig altid anledning til at komme til jer med bebrejdelser? Jeg kommer til dig af 

kærlighed, fordi jeg kan se, at du bærer smerte i dit hjerte, og jeg vil gerne trøste dig. For jeg ønsker, at 

du skal have min fred i din sjæl. 
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29 Nogle gange åbenbarer jeg mig selv for jer som dommer, nogle gange har I mig som Fader, og 

altid viser jeg mig som Mester. I disse tre manifestationer har du den guddommelige essens, som er ét: 

Loven, kærligheden og visdommen. Dette er den treenighed, der eksisterer i Min Ånd. 

30 Luk øjnene og slip sjælen fri, så den kan opleve disse øjeblikke af forbindelse med sin mester 

intenst. Lad den føle sig tæt på Herren ─ ligesom dem, der fulgte Mesteren i den Anden Tidsalder ad 

stier, gennem dale, landsbyer, floder og ørkener, for ikke at gå glip af en eneste af hans lærdomme. Så vil 

I være i stand til at forstå den billedlige betydning, som jeg sommetider taler med, når jeg bruger jordens 

ting til at repræsentere det åndelige for jer og gøre det håndgribeligt for jer. I vil opleve, hvordan mit ord 

bringer jeres sjæle tættere på himmeriges rige. 

31 Kom, folkens, for at jeg kan undervise jer. Eller ønsker du, at det skal være en smerte, der 

fortsætter med at lære dig gennem hele livet? 

32 Kom til min ejendom for at så markerne med broderskab. Jeg forsikrer dig, at dette værk ikke vil 

skuffe dig som verden. 

33 Her, lige foran din sjæl, er stien, som inviterer dig til at gå den og aldrig stoppe. For hvert skridt, 

du tager, vil bringe din sjæl tættere på det perfekte hjem, der venter på den. 

34 Den tid, jeg vil være sammen med jer, er allerede meget kort til at give jer Min instruktion i denne 

form, og jeg ønsker, at I skal lære at gøre jer fortjent, så Mit Ord vil lyde rigeligt gennem disse 

stemmebærere i disse sidste år. 

35 Hvad skal du gøre, for at de guddommelige gaver bliver som en belønning for dine fortjenester? 

Udvikl din tro, din iver og din åndelighed. Kærligheden skal herske i folkets skød, man skal praktisere 

aktiv velgørenhed, man skal elske sandheden. 

36 Sandelig siger jeg jer, at hvis I ikke forener jer som det er min vilje, vil menneskeheden sprede jer 

og drive jer ud af deres midte, hvis de ser, at jeres liv bevæger sig væk fra det, I prædiker. 

37 Hvad ville der ske, hvis folk opdagede, at der i hvert samfund er en anden tilbedelse af Gud og en 

anden måde at praktisere Min lære på? De ville ikke kunne forstå, at det var mig, der underviste jer. 

38 Jeg overlader det til jer i de sidste tre år af min manifestation at arbejde for dette folks forening ─ 

en forening, der omfatter det åndelige og det ydre, så at jeres arbejde, der er fuld af harmoni og enighed, 

kan være det bedste bevis på, at I alle ─ i forskellige samfund og i forskellige provinser ─ blev undervist af 

én Mester: Gud. 

39 I har ikke alle sammen set med åndens øjne de tider, der nærmer sig for menneskeheden. Det er 

ikke alle, der har følt deres smerte. Men jeg er i øjeblikket ved at danne et talrigt folk sammen med jer og 

gøre det til en flittig arbejder, som begynder at elske mig og som nu er ivrig efter at arbejde for at gøre 

menneskehjertet frugtbart. 

40 Mine Ords Sædere: Når tiden for arbejdet på markerne kommer, så rejs jer op fulde af den tro, 

som jeg har undervist jer i. Frygt hverken hån eller foragt. Så på frugtbar jord, ikke på klipper og ikke på 

kviksand, for der bærer sæden ikke frugt. Du ville se den spire og vokse, men den ville ikke bære nogen 

frugt. Hvis du sår den blandt tornehække og ukrudt, vil den heller ikke bære frugt. Derfor må du bede for 

at modtage min inspiration, så vil du forstå, hvordan du skal vælge det forberedte land. Jeg, ejeren af 

landene, vil give dig store 

Giv områder til dyrkning. Vær fyldt med en stor arbejdsvilje. Så, og du vil høste. Og den dag skal komme, 

hvor du skal tilberede dig brød til din ernæring af din høsts hvede. Husk, at jeg taler til jer i overført 

betydning, og I ved ikke, om I ikke vil høste denne høst i det hinsides. 

41 For i dag siger jeg til jer: Stor er den præstation, som I skal gøre ved hjælp af det legeme, jeg har 

betroet jer. Det er din støtte, og du skal styre den med omtanke. 

42 Verden er ramt af plager og ulykker, som jeg har bebudet for den. Den bliver langsomt bange, 

forsøger at rejse sig og søger en frelsende hånd, et opmuntrende ord, og du er redningen. 

43 I bliver nødt til at krydse havene og bestige bjerge for at komme til andre lande eller nationer for 

at gå til den, der lider. Vær ikke bange for vejen, gå i almindelig beklædning uden at slæbe et andet par 

bukser med. 



U 190 

99 

44 Da jeg viste dig din opgave, sagde jeg til dig: "Tag dit kors op og følg mig." Hvorfor er du bange for 

at miste jordens bekvemmeligheder? ─ Du fortæller mig, at du elsker verden, og at du ikke kan yde det 

offer og den fysiske afkald, som denne mission kræver. Men jeg kommer foran jer og siger til jer: I enhver 

alder, uanset din tilstand eller tilstand, kan du elske Mig og tjene Mig uden at ophøre med at opfylde 

dine pligter. 

45 Forvandl verden ved dit eksempel, fjern de onde fordomme og gør den til et paradis og ikke til en 

tåre-dal. 

46 Jeg giver dig en kort tid til at udføre din opgave på jorden. 

47 Husk, at I skal efterlade en arv af åndelighed til jeres børn, for fra deres efterkommere vil de 

velsignede generationer komme, gennem hvilke jeg vil åbenbare mig selv. Blandt disse sjæle vil der være 

profeterne, fortolkerne af mit ord, de med stor tro, som vil vise menneskeheden vejen. 

48 Vil du leve i overensstemmelse med mit ord? Jeg velsigner jer, for I har hørt mig og ønsker at 

følge mig. Dit hjerte flyder over med nåde. Giv den til alle, der beder om den. 

49 I denne tid kommer I for at modtage min undervisning ─ nogle som disciple, andre som novicer, 

og andre igen drevet af nysgerrighed. Men I søger alle fred, ro og også opfyldelsen af de profetier, der 

svarer til denne tid. 

50 I sekter og kirker fandt I ikke den fulde vished om Min genkomst. Det var uden for dem, at jeg 

sendte en budbringer for at bringe jer dette gode budskab. Jeg er kommet for at dømme hver eneste 

sjæl og for at lægge grunden til et nyt liv, en ny åndelig orden for menneskeheden. Hvis I forbereder jer, 

vil I fra jeres verden kunne se fuldkommenheden af den "åndelige dal", hvor de retfærdiges sjæle bor ─ 

de, der har været i stand til at stige op gennem deres fortjenester, og som i dag, forenet med mig, 

arbejder for jeres frelse. 

Alt det, som I ikke kunne forstå i dag, vil I genkende i dette enkle folks skød her, for mit lys er 

strømmet ud, og det slør, der dækkede jeres øjne, er blevet revet over. ─ Jeg taler om sjælens øjne, som 

havde lukket sig for det åndelige og guddommelige. I har genvundet dette lys og er blevet guidet af mig. 

Fortsæt med at holde dig vågen. Når du behersker kroppen og sjælen, fuld af ydmyghed, følger Mine 

skridt, vil dette lys dække dig som et festligt klæde, og dine medmennesker vil erkende, at du hører til 

Mine udvalgte, og du vil blive elsket og respekteret af mennesker. 

51 I er soldater for det gode. Jeg har givet jer våben, så I kan bekæmpe synden, men ikke jeres 

medmennesker. Jeg ønsker ikke, at mennesket skal fødes, vokse op og dø i synd uden at kende til den 

velsignede opgave, som det har bragt til jorden. Hvis du gennemtrænger min undervisning, vil du blive 

stærk og uovervindelig. Der vil ikke være nogen fristelse til at bringe jer ned, og således forberedt vil I 

rejse jer og blive mere end mennesker ─ inkarnerede engle til gavn for menneskeheden. 

52 Mange er kaldet, men kun få er udvalgt, og blandt dem er endnu færre de privilegerede. Men ve 

dem, hvis de ophøjer sig selv! De skal ikke være som Salomon, i hvem jeg lagde visdom, nåde og magt, og 

som jeg betroede et folk til at styre det. Men efter en periode med åndelig storhed, hvor han gav bevis 

på sin høje ånd, holdt han op med at våge, han blev domineret af kødet, og alt hans arbejde, der var 

inspireret af kærlighed og retfærdighed, blev overskygget af hans selvtilfredse og kødelige handlinger. 

Du må ikke blive hovmodig, selv om du ser, at jeg uddeler store goder gennem dig. Hvis jeg skulle 

vælge dig til at regere et distrikt eller en nation, og du, inspireret af mig, vil vedtage retfærdige love, så 

bliv ikke indbildsk, som det sker med mennesker. Så skal du løfte din sjæl og bøje dig for mig. 

53 Mange vil komme til dette land, som jeg har udvalgt, og vil se mit lys reflekteret af dets 

indbyggere og vil føle sig lykkelige, når de lærer jer at kende og kommer ind i denne jord, hvor jeg 

forenede mit folk for at undervise dem i den tredje æra. De, der ankommer efter 1950, vil ønske 

Skrifterne, og når de kommer til at kende Mine åbenbaringer, vil de føle den kraft, der kommer fra Min 

undervisning, vil velsigne jer og elske Mig. Hvor mange af dem tilhører "Israels folk", de 144.000 

markerede, som vil slutte sig til jer for at følge mine ordrer. 
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54 I dag er nationerne gennemsyret af materialisme og desorientering. Jeg har talt åndeligt til dem, 

og min sæd er sået i mine udvalgtes hjerter for at blive spredt overalt. Gør så meget som muligt fra jeres 

nation for at hjælpe alle på deres åndelige vej. 

55 Mine disciple, der omgiver mig i dette øjeblik, er få. Men mit ord vil sprede sig til jordens ende. 

Den er fuld af kærlighed og vil nå hjertet på alle dem, der råber på kærlighed. 

56 Nu er det rette tidspunkt for jer at lære om den mission, I skal udføre over for menneskeheden. 

Jeg har forberedt jer til at forstå, hvordan I skal udføre jeres mission i denne verden og til at vide, hvad 

der venter jer bag den materielle deling, hvor det åndelige liv begynder. Jeg har hjulpet jer med at 

udfolde jer åndeligt, så I selv kan forstå, hvorfor der sker begivenheder, som sindet ikke er i stand til at 

forstå. 

57 Så længe sjælen er forenet med kroppen, er den ikke klar over og kan heller ikke kende de 

fortjenester, som den har opnået i sine tidligere liv. Men nu ved den, at dens liv er evighed, en uafbrudt 

højere udvikling i bestræbelserne på at nå det højeste punkt. Men i dag ved du ikke, hvilken højde du har 

nået. 

58 Jeg har fulgt dig, siden du begyndte din livsrejse med et forvirret sind, en klodset hjerne. Jeg har 

set jer gradvist vågne op og udvikle jer, indtil I har fået klarere forestillinger om virkeligheden. Jeg har set 

jer kæmpe mod modgang, prøvelser og fristelser. Og da du endelig opdagede værdien af det åndelige liv, 

fordi du havde udviklet dig højere, så jeg din sjæl smile. Dette smil udtrykte fred, tilfredshed og håb. Men 

jeg har også set den falde tilbage og besudle sig selv i verden. Så klagede hun og måtte rense sig selv for 

at opnå Min nåde. Men selv i sine fald har hun fundet et lys, erfaringens lys. 

59 Nu får I mulighed for ikke længere at bedrage jer selv, fordi I har revet det bind for øjnene, der 

skjulte sandhedens klarhed med mit lys, over, og I har set den store horisont, så I kan gå fremad med 

sikre skridt. 

60 Det lys, der oplyser vejen, er klart. Du kan ikke længere gå på afveje, medmindre du ønsker at 

rejse dig mod sandheden selv, forført af den falske glamour af jordiske fornøjelser og besiddelser. 

61 Jeg kan heller ikke fortælle jer, at I skal leve i tillid til jer selv, eller at I er fri for enhver fristelse. 

For der er kræfter, der kæmper for at rive det ned, som jeg er ved at bygge op sammen med jer ─ 

kræfter, der skjuler deres mørke natur og præsenterer sig selv fulde af tiltrækning. Jeg advarer jer om 

dette, så I kan forsvare jer med jeres tros styrke. 

62 Menneskets skæbne, som jeg har skabt alt, hvad der eksisterer, er at kende sandheden og udvikle 

sig opad. Men vejen er bred, så du kan udfolde alle dine evner på den, så du kan se Mig, føle Mig og elske 

Mig. Vejen har torne, er stenet og vil sætte den styrke og tro, som du har valgt den, på prøve. Når du har 

rejst den, vil sjælen blive renset. 

63 Den anden vej er den med afstikkere og omveje, som imidlertid ─ fordi den giver fornøjelser og 

indeholder åbenlyse attraktioner ─ standser dine skridt, uden at du opdager, at du er forsinket, fordi du 

nyder livet. Men den, der bliver overrasket af dødsstunden på denne vej, vil opleve den uendelige lidelse 

ved at indse, at han ikke har gjort noget til gavn for sin sjæl. 

64 Jeg kunne opregne de veje, der viser sig for menneskets blik, den ene efter den anden for dig. Da 

der er mange, er det svært at vælge den mest hensigtsmæssige. 

65 Da sjælen kom til at bo på jorden, fik den som en mulighed for sin udfoldelse og fuldkommenhed 

et materie- eller menneskelegeme, hvis vidunderlige og perfekte udformning gør det muligt for den at 

føle, tænke og bevæge sig voldeligt gennem det i overensstemmelse med sin sjæls kapacitet. 

66 Sjælen deltager i kødets tilfredsstillelse, ligesom den bliver sat på prøve i sine lidelser. Men 

mennesket er også modtageligt for sjælens glæder og lidelser. Begge dele, så længe de er forbundet, 

udgør et enkelt væsen. 

67 Der er fuldkommenhed i den menneskelige skabning. Det er derfor, at Kristus, "Ordet", blev 

menneske i et menneskelegeme som dit eget. Men han led ikke på grund af sine egne fejl, men for 

menneskenes skyld, som han oprejste gennem sin smerte, sit offer og sit ord, fordi de var faldet meget 

lavt. 
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68 Når sjælen med al sin styrke skal overvinde den uforsonlige og 

Hvis kødet ikke kan overvinde sin oprørskhed, kommer den barmhjertige kærlighed fra Faderen, som 

skabte sjælen og kødet, til hjælp for at redde dig, ligesom den gode hyrde redder det fortabte får. For 

ingen af mine børn skal gå tabt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 191 
1 I brødet og vinen på mit bord er kimen til evigt liv. Kom til ham, spis og drik. Græd ikke længere 

over sult og tørst, jeg vil ikke længere høre jeres klagesang og jeres suk. Jeg ønsker at se glæde og fred 

hos mine børn. Som Fader er jeg al Kærlighed, som Mester fortsætter jeg med at være Kærlighed, og hvis 

jeg skulle vise mig som en ubarmhjertig Dommer, ville selv i denne Retfærdighed være Min Kærlighed. 

2 Grunden til dette er, at essensen af min ånd er kærlighed. I den har du din begyndelse og din 

afslutning. Kom nærmere, disciple, og sæt jer omkring Mesteren, som I gjorde dengang, da jeg var blandt 

jer som menneske. Lad din sjæl huske den kærlige stemme fra den guddommelige mester, som var Jesus. 

Lad den huske de gange, hvor I fulgte mig til dalene, til flodernes bredder, til ørkenen og til bjergene for 

at høre mit ord. 

3 Din sjæl blev transporteret til himmeriges rige, mens du hørte ord fra denne Mester, som brugte 

jordens figurer og skabninger til at skabe sine lignelser og give menneskene en idé om, hvad himmeriges 

rige er. Men mens nogle troede, tvivlede andre. Men alle hjerter blev oversvømmet af fred, og alle syge 

blev helbredt. Jeg ønsker, at du skal føle dig sammen med mig som i en dalens ensomhed. Lad 

mødelokalets vægge og symbolerne forsvinde fra dit syn, så ingen hindring forhindrer din sjæl i at stige 

op til Mig. 

4 Disciple: Når jeg har kaldt jer Guds folk, det elskede og udvalgte folk, så tro ikke, at jeg elsker de 

andre samfund på jorden mindre. Når alle har anerkendt mig, vil jeg ud fra dem danne en åndelig familie, 

hvor alle er lige elsket. 

5 I må ikke betragte jer selv som åndeligt underlegne i forhold til noget folk eller nogen race. Hvis I 

tror, at I er de eneste privilegerede, så siger jeg jer i sandhed, at når jeg har givet jer guddommelige 

åbenbaringer og profetier fra de tidligste tider, så har det ikke været fordi I er de mest elskede, men fordi 

I er de førstefødte blandt menneskeheden i åndelig forstand. Indse, at du i stedet for forfængelighed bør 

føle dit ansvar. 

6 Se på Israels historie, og du vil se, at det på intet tidspunkt lod de andre nationer få del i den arv 

og nåde, som Faderen havde tildelt det. Fordi den gjorde det modsatte af det, som min lov og min lære 

foreskrev den, isolerede den sig i sin egoisme og brugte sine gaver til sig selv. 

7 I løbet af denne tid har jeg forberedt din sjæl på ny, jeg har oplyst den for at føre den på ny ind på 

den vej, hvor den skal opfylde sin skæbne til at advare, velsigne og redde sine medmennesker. 

8 Snart vil du ikke længere høre dette ord. Men tro ikke, at jeg har fjernet mig selv, at jeg har 

efterladt jer alene som forældreløse og dem, der er kommet væk fra udviklingens vej. Min 

Guddommelige Ånd vil efterlade dig forberedt og vil fortsætte med at våge over dig bagefter. Som en 

guddommelig skygge vil jeg følge dine skridt. Jeg vil fortsætte med at inspirere jer, at tale gennem jeres 

mund, at helbrede de syge gennem jeres formidling og at oprejse "de døde" gennem jeres stemme, og 

når I er forenet, vil jeg etablere min sande helligdom i jer. 

9 I denne tid har jeg fundet menneskets hjerte mere ufrugtbart end nogensinde før, som et land af 

sten, et forstenet land, dækket af ukrudt, brændenælder og tidsler. Der vokser ukrudt overalt og træer 

med giftige frugter. Vandet er forurenet, kilderne tørrer ud, brøndene er grumset, og floderne flyder ikke 

længere. Der er ingen blomster i haverne, og hvis der findes nogle, er de visne. Der er ingen reder eller 

fugle i træerne. Plagerne fortærer alt, og den gnavende orm ødelægger alt. Det er det billede, som 

menneskeheden giver mit blik i øjeblikket. Men jeg er kommet for at bringe jer såsæd, vand og redskaber 

til dyrkning, så I kan søge de marker, som I har fået tildelt til dyrkning. 

10 Sig ikke, at jeg forlader dig for tidligt. Husk, at denne gang var det ikke kun tre år, at jeg talte til 

jer, som jeg gjorde i den anden æra. Dengang var tre år nok til at nyheden om mine mirakler kunne nå ud 

over Judæas grænser og rystede kongeriger og imperier. I løbet af disse tre år blev mine disciple mestre. 

Jeg vækkede dem til kærlighed, jeg viste dem, at menneskeheden er utaknemmelig, men at den på trods 

af denne utaknemmelighed besidder adel, og denne adel er den guddommelige kærligheds gnist, som 

ethvert menneske bærer i sig, fordi det er et barn af min guddommelighed. 
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11 Jesu undervisning rystede de dybeste rødder i det menneskelige hjerte. Der byggede jeg et 

tempel, som jeg stadig bor i. Men mennesket har i sin grådighed efter magt, rigdom, menneskelig ære og 

fornøjelser ændret livet, skikke, love og principper, og derfor er det nødvendigt, at Kristus vender tilbage 

til jordens folk for at vække dem fra deres dybe søvn og vise dem vejen igen. Her er jeg og taler til jer fra 

1866 til i dag, gennem mange på hinanden følgende stemmebærere, men altid med det samme ord, den 

samme essens, de samme åbenbaringer og profetier. 

12 Det er ikke tre år siden, at jeg har talt denne gang. Det har været nødvendigt at forlænge tiden 

for Min forkyndelse for at forklare Min lære på mange måder, så I endelig kunne forstå den. Hvor ofte er 

der ikke nogen af mine disciple, der efter at have bekendt, at de elsker mig og tror på mig, forlader mig 

og fornægter mig efter at have modtaget manifestationer og beviser på min sandhed. Men når han så 

falder i ruin, beklager han sig, angrer og siger til mig: "Du er Mesteren, hjælp mig." Jeg, som er uendelig 

kærlighed og tålmodighed, samler ham op, trækker ham til mig, sætter ham på den bedste plads ved mit 

bord og fortæller ham, at han er "den fortabte søn". Jeg holder fest, han er glad, og når alle ─ ikke mindst 

mesteren ─ tror, at han har omvendt sig for evigt, falder han igen i fristelse. Hvor mange gange har jeg 

ikke set mange falde, rejse sig og vende tilbage til mig. Det er derfor, at tiden for Min manifestation til jer 

blev forlænget til 1950, for at modtage jer for første, anden og tredje gang, så I endelig bliver stærke i 

livet. 

13 Hvilke nye stimuli og oplevelser kan verden allerede tilbyde dig? Hvilke dejlige overraskelser har 

videnskaben måske allerede i vente til dig, eller hvilke nye glæder skal kroppen give dig? Hvad kan du 

lære om laster og synd? Hvis du længes efter nye tilfredsstillelser og ønsker ægte glæder, hvis du længes 

efter undervisning og fred, så kom til min ejendom, gå på mine veje, lær at så min sæd, og du vil finde 

mere end du kan længes efter. 

14 Enhver, der ikke anser dette værk for at være rent, perfekt og grænseløst, gør det, fordi han ikke 

har skærpet sit blik til at erkende sandheden, til at nærme sig den sande visdoms skatkammer. Fordi han 

er meget umoden og ikke har tilladt mig at vise ham det, som jeg har at åbenbare for ham. 

15 De sidste tre år af dette rally nærmer sig. De vil repræsentere de tre, som jeg prædikede i den 

anden æra. 

16 Jeg vil gennemføre reformer ─ ikke af min lov, men af jeres gudstjeneste. Jeg har ventet længe på, 

at I skulle gennemføre dem fra jer selv, men I har ikke taget dette skridt. 

Jeg har meddelt jer min afrejse til 1950. Så vil hjernen hos mine stemmebærere og åndelige begavede 

være lukket for disse manifestationer. Jeg har fortalt jer, at så vil dialogen fra ånd til ånd begynde. Men 

hvad vil de gøre, som ikke forbereder sig? ─ De vil fortsætte med at påkalde Min Guddommelige Stråle, 

men den vil ikke længere komme ned, og så vil de tale med det udseende af, at Jeg stadig manifesterer 

Mig selv gennem deres sind. Deres seere vil bevidne, at jeg er til stede der, og healerne vil gå i 

henrykkelse og sige, at det er åndeverdenen, der taler. Så vil de håne dem, der adlød min vilje. De vil sige, 

at denne nåde blev trukket tilbage fra dem af Faderen, og der vil opstå stor forvirring. 

17 Overvej: Hvis de drog ud som forløbere og budbringere til folkeslagene ─ hvad kunne du så ellers 

gøre? Du ville finde markerne oversået med fejl og bedrag. Der er stadig tid til at tænke over det og 

forberede jer på den tid, hvor verden vil stille spørgsmål til jer. For den vil ikke nøjes med at undersøge 

mit ord, for den vil altid finde det rent, men den vil undersøge de frugter, det har båret blandt dette folk. 

Derefter vil dine medmennesker forsøge at undersøge dit liv, dine gerninger og dine 

tilbedelseshandlinger for at finde bekræftelse på min lære og mine åbenbaringer. 

Hvis I kunne frelse jer selv alene gennem kendskabet til mit ord, ville menneskeheden have frelst sig 

selv siden Moses' tid gennem åbenbaringen af loven. Ikke desto mindre måtte Kristus bagefter komme, 

da han var blevet mester. Og selv i dag kommer jeg i Ånden for at tale utrætteligt til jer og for at få jer til 

at forstå, at det, der vil frelse jer og føre jer til min højre hånd, vil være jeres gerninger af kærlighed, 

ydmyghed og barmhjertighed. Husker I ikke mine apostle fra dengang, som ikke nøjedes med at vidne 

med ord, men som beseglede det med deres gerninger, med deres eget liv og med deres blod? 
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18 I dag ønsker jeg blot, at jeres hjertedøre skal åbne sig med barmhjertighed for jeres næste, så 

menneskeheden på grund af mine nye disciples dyd kan takke Himlen for, at dette værk ikke blot er 

endnu en doktrin eller en ny teori, at det ikke er en menneskelig fantasi eller et produkt af et forvirret 

sind, men at det er en fortsættelse af den vej, som Gud har udstukket for menneskeheden siden tidernes 

morgen, og som Jesus' bekendtgørelser og profetier er ved at gå i opfyldelse med. At det er den samme 

Kristus, som virkede i den anden æra, der nu taler til jer. 

19 Mens verden forbereder sig på at tømme det bæger af lidelser, som krigen tilbyder, giver jeg jer 

honning, så I kan være som en god smag på jorden. Hvis det lys, der skinner i menneskets sind, får det til 

at udføre store gerninger til gavn for menneskeheden, og det får menneskelivet til at blive ændret og 

udviklet ─ hvordan forvandler lyset fra Min Guddommelige Visdom menneskers skikke for at forberede 

dem til det Åndelige Liv? 

20 Det guddommelige lys, den visdom, der skinner ned på dig fra min Ånd, begrænser sig selv i 

forhold til din kapacitet og giver dig en indre oplysning, der fordriver alt mørke. Tænk dig om, og du vil 

indse, at før du indså denne sandhed, som du har i dag, på grund af den tid, du brugte på at lytte til mit 

ord, var alt i din livsverden usikkert, og du kunne ikke forestille dig, at du ville modtage oplysning om så 

mange mysterier, som dit intellekt ikke kunne forstå. 

21 I dag fjerner jeg dette mørke fra det menneskelige sind, jeg træner mennesket på en sådan måde, 

at det ikke længere kan tvivle på den sandhed, det bærer i sig selv. 

22 Så længe der er tvivl og svagheder, der forsøger at besejre jer, vil der ikke være nogen sand tro 

blandt jer. Troen er følelsesmæssig, det er den impuls, der får dig til at realisere en idé uden frygt for at 

fejle. Det er det åndelige blik, der er i stand til at se sandheden, det endelige mål på vejen. 

23 Lad troen slå rod i jer, for det er ikke alle, der har den. Når den er tændt, vil den kæmpe med den 

modstand af fristelser, der ligger på lur for dig. For at du kan afvise det onde, skal du være opmærksom 

på at finde våben mod det i mit ords betydning. Men de, der ikke er sikre på Min tilstedeværelse og Min 

forbøn, dømmer det, de ser og hører, uden at deres sjæl kan stige op til Mig, for de har stadig brug for 

den liturgiske pragt, der smigrer sanserne, og de tror, at de på denne måde vil føle det, I kalder 

inspiration eller sjælens ophøjelse. 

24 Jeg lærer dig, at det ikke længere er nødvendigt for din sjæl at bevæge hjertet gennem lyden af 

musikalske toner. Mine disciple i den anden æra rejste sig indad, indtil de følte den åndelige fred i det 

hinsides, og de havde kun himmelhvælvingen over deres hoveder. De blev opløftet, fordi de følte 

Mesterens rungende stemme i deres hjerter. 

25 I denne tid har det behaget Mig at gøre Mig selv kendt for jer gennem den menneskelige evne til 

at forstå. På hvilken bedre måde kunne I forstå Mig, hvis ikke på denne måde, hvor Jeg bruger jeres eget 

sind og sprog? 

26 Gennem denne undervisning vil du opnå ophøjelse, for alt er designet til at udvikle sig. Forstå, at 

alting har ét princip: den gode kraft. Udvikl dine dyder inden for den livskreds, som du lever i. I har mit lys 

til at lægge det fundament, som I vil bygge morgendagens verden på. 

27 Du har håndgribelige beviser på din åndelige udvikling. I dag kan du ikke længere tænke, som du 

plejede at gøre. Du er anderledes end dine forældre, og dine børn vil være anderledes end dig. Du kan 

ikke undgå det, det er en højere magt, der driver dig. Sandelig, siger jeg jer, det onde vil ikke sejre, det vil 

være dyd. For den, der praktiserer velgørenhed, kan ikke være egoistisk, den, der føler kærlighed, kan 

ikke hade, lyset tillader ikke mørket. 

28 Jeg ønsker, at du skal gå sikkert på den vej, jeg viser dig, så du kan lære dine børn at gå på den. 

Dine råd skal altid være oprigtige, så vil Mit Ord nå frem til hjertet på den, der har brug for det i tide. 

29 Der vil være nogle, som på grund af deres egen fordærv vil kæmpe mod sig selv; men de vil have 

brug for mit lys for at erkende deres fejl og for at elske deres næste som deres egen bror. 

30 Jeg går foran jer, folk, og fjerner enhver forhindring fra jeres vej, så I kan gå fremad. 

31 Kom i dag til festen, elskede folk, hvor I for en kort stund kan nyde jeres Mester. 
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32 Kom og fyld dit hjerte med min fred ─ den fred, som er i mig, og som du mangler så meget på 

jorden. 

33 Det er nok for mig, at nogle få hører mig, for i morgen vil de bære vidnesbyrdet videre til deres 

medmennesker. 

Jeg ved, at hvis jeg skulle ringe til alle, ville de fleste ikke komme, fordi de har travlt med verdens 

anliggender. De ville afvise mig og forhindre folk af god vilje i at komme for at høre mig. 

34 Her, i disse enkle steders afsondrethed, hvor jeg giver mig selv til kende, får jeg mit frø til at spire. 

Jeg samler de enkle sind i grupper, og når de er væk fra det materialistiske livs larm, taler jeg til dem om 

kærlighed, om det evige, om sjælen, om sande menneskelige og åndelige værdier, og får dem til at 

betragte livet ved hjælp af ånden og ikke sanserne. 

35 Disse nyankomne, som jeg kalder disciple, og de, som aldrig har besiddet noget, som aldrig er 

blevet bemærket af deres næste, blev fyldt med tilfredshed, da de så sig selv kaldet af mig og steg til et 

nyt liv. De tog af sted med den overbevisning og glæde, at de kunne være til gavn for deres næste. For 

Herren har lagt sine åbenbaringer i dem og har vist dem kærlighedens vej. 

36 Nogle afviser dem og håner dem, fordi de kalder sig Jesu disciple. Men sandelig, siger jeg jer, selv 

om de er blevet nægtet denne nåde, vil de blive ved med at være mine disciple. 

37 Mennesket tror, at himlen er så langt væk og højt oppe, at det er meget svært, når jeg giver mig 

til kende blandt disse små børn, og det skyldes, at de kun har en vag idé om, hvad "himlen" er, og hvad 

ordet "himmel" betyder. De ved ikke, at "himlen" for sjælen er den tilstand af fuldkommenhed, renhed 

og lys, som enhver sjæl må opnå, og ikke et bestemt sted i rummet. 

38 Efterhånden som sjælen stiger op, udvider den mere og mere den verden eller det hjem, som den 

bor i. Derfor vil den, når den når sin fuldkommenhed, beherske uendeligheden, være i stand til at gå 

overalt, alt i den vil være lys, harmoni med Faderen og med alt. Dette vil være hendes himmel, dette vil 

være hendes himmeriges rige. 

Hvad kan sjælen se mere end evig fred, visdom, lykken ved at elske og blive elsket? 

39 Det er omkring to tusinde år siden, jeg boede blandt mennesker. For nutidens mennesker har den 

tid virket så lang, at de nu ser historien om Mine gerninger og mindet om Mine ord gennem fantasiens 

briller, som om alt, hvad der omgav Mig i den tid, havde været overnaturligt. Men de skal vide, at jorden 

og menneskene dengang var lige så naturlige som i dag. Hvis I tror, at kun de var værdige til at modtage 

min tilstedeværelses nåde, så tager I fejl. For jeg har altid boet i menneskets hjerte og åbenbaret mig selv 

for det fra tid til anden, enten som menneske som i den anden æra eller i ånden som i dag. 

40 Det er nødvendigt, at mennesket kender Mig, så det har en klar idé om sandheden. Thi den, som 

kender sandheden, kan ikke afvige fra lovens vej, da han da kan høre sin samvittigheds røst. 

41 Den, der ikke kender sandheden, er en blind mand, der ikke kan finde den sande vej. Han er en 

døv mand, der ikke kan høre den indre stemme, der kommer fra Gud. Derfor er jeg kommet til verden 

endnu en gang for at afdække den sandhed, som er blevet skjult for den, og for at afsløre nye lys for den, 

som vil løfte den op fra den triste og elendige situation, som den åndeligt lever i. 

42 Jeg vil vide, hvordan jeg kan vække den ædle aspiration i mennesket til at stige op til mig på 

godhedens vej. Jeg vil afsløre ham eksistensen af den sande himmel, det nye "forjættede land" og bevise 

ham, at jeg ikke er fjern ─ simpelthen fordi hvis jeg var fjern fra menneskeheden, ville mennesket slet 

ikke eksistere. 

43 Disciple, bevar i jeres hjerter mindet om disse ord, så I kan glæde jer ved min lov i jeres 

meditationer og jeres overvejelser. 

44 Forstå, at jeg er kilden til kærlighed. Kom til mig, og du vil få opfyldt din trang til medfølelse og 

kærlighed. Se lyset fra Min Ånd, som oplyser ethvert sind, og rejs dig til et nyttigt og frugtbart liv. Før i 

tiden var du ikke engang i stand til at lede dine egne skridt, og i dag leder du mange mennesker. 

45 Mange gik mod afgrunden, men de hørte min stemme og vendte om, og i dag kæmper de for at 

komme op ad bjerget. Nu, da I er mine disciple, siger jeg til jer: Da jeg har dannet et fællesskab med jer, 

vil jeg kun modtage jer, hvis I kommer til mig forenet i én vilje. 
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46 I dette samfund er der meget, der ikke er forstået, og mange misforståelser; derfor er der 

splittelser og forskelle. Jeg siger jer, at der stadig er tid til at studere Min lære for at rette disse fejl og 

udrydde alt det, der er spiret frem som en skadelig plante, fra de mange troendes hjerter. De mest 

ansvarlige for dette er dem, der var de første til at modtage deres ordrer, for de har hørt mig længst. Til 

dem, der kom først, siger jeg: Fyld jeres hjerter med næstekærlighed og se i dem, der kom sidst, jeres 

små brødre og søstre. Lad dit eksempel, dit liv og dine ord vise de mange troende, hvor fuldkomment, 

stort og fremragende mit værk er. 

47 Det er nødvendigt, at kirkelederne gør en indsats for at studere min lære og mine bud, at de 

våger og beder for deres kirkemedlemmer, så de bliver hørt af folket, og de vil adlyde dem, og folket vil 

betragte dem som profeter. 

48 Hver gang du hører Faderen tale til dig i en tone af retfærdighed, bliver du rystet. Men bagefter 

bringer din svaghed dig ned igen, og du falder ned i "ørkenens prøvelser", som tjener til at gøre din sjæl 

stærk. 

49 Hvornår vil alle dette folks børn forenes med jer, som i dag er spredt ud i folkeslagene? Det er 

hjerter, der kun venter på at høre om de mange mennesker, der er på vej mod det "forjættede land" 

med hårde prøvelser, for at tage af sted og slutte sig til dem. Det vil ikke være nødvendigt for dem at 

forene sig materielt, for vejen er i hjertet, og det "forjættede land" er i sjælens fred. 

50 Enhver vil på sin plads modtage inspiration fra sin Fader og sine brødres og søstres tanker for at 

føle sig trøstet. Mit nye "Israels folk" vil dukke op i alle dele af jorden og undervise i åndeliggørelsens 

doktrin med sand oprigtighed. 

51 Hvordan kan I tro, folkens, at fordi I mødes på forskellige forsamlingssteder, skal det være en 

grund til at være fjernt fra hinanden. Kun uvidenhed vil forhindre dig i at blive opmærksom på de 

åndelige bånd, der forbinder alle Herrens børn. 

52 Lad din ånds gaver manifestere sig selv, så intuition og åbenbaring guider dine skridt, og du ikke 

vanhelliger eller besudler de gaver, jeg har betroet dig. 

53 Denne tid har givet din sjæl den guddommelige gave af en ny mulighed for at løfte dig op til din 

Fader. 

54 Han, der kom som Messias, som vandrede på jorden og med sit ord og sine gerninger viste 

mennesket vejen til frelse ─ det er ham, der i dag kommer i Ånden og lader sin retfærdigheds stemme 

høres gennem samvittigheden. 

55 Jeg har kaldt mange til at komme og deltage i denne manifestation og høre dette ord. Men det er 

ikke alle, der er blevet indkaldt, der har travlt. 

56 De skarer, der følger mig, er dem, der i deres sjæle følte et ønske om at komme og nyde skyggen 

af det mægtige træ og modtage den sæd som arv, som de senere skulle bære ud til hele verden. De hørte 

deres Herres stemme og ønskede at blive såere ligesom ham. Efterhånden bliver de til disciple, som ved, 

at de i morgen vil forlade deres fars varme hjem for at bringe en gave til alle, der sulter eller tørster efter 

kærlighed, sandhed eller retfærdighed. 

57 Jeg har med magt kundgjort mit ord, for at dette folk ikke skal blive bange for de lærde. For 

sandelig, siger jeg jer, mange af de udpegede lærde er gået på afveje fra deres egen lærdom. 

58 Gerninger, ord, bøn ─ det er den mission, som dette folk skal undervise sine medmennesker med. 

Under den kærligste Moders beskyttende kappe må den overvinde afstandene og stole på, at den 

guddommelige barmhjertighed ikke vil skille sig fra den. 

59 Ofte vil I tale om Marias eksistens og kærlighed, og I vil opdage, at hjerterne ikke bliver rørt af 

det. I andre tilfælde vil I blive afvist, fordi I forkynder hendes navn og lærer tro på hende. Men vær rolig, 

husk, at mens Jesus døde på korset, følte en kvinde, der var gennemsyret af smerte, sig selv døende ved 

foden af korset. Det var Maria, moderen, som følte al denne verdens smerte. Lagde tilskuerne mærke til 

denne kvindes tilstedeværelse? Nej, folkens. Men tiden gik, og hun, som man ikke engang kendte navnet 

på, blev set som Forløserens Moder i menneskelig forstand og åndeligt som menneskehedens Moder. I 
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folkets hjerter blev der rejst et alter for den himmelske moderkærlighed, som blev synlig for verden 

gennem Maria. 

60 Ligesom den, der henter vand fra en brønd for at vande sine marker, kommer folk til 

manifestationen af mit ord. Alle har et antal mennesker, en familie eller et fællesskab, som skal give dem 

åndelig næring, og han ved, at kun hos Mig kan han finde det krystalklare vand, som kan få hans marker 

til at blomstre og bære frugt. 

61 Mit hjerte som Mester modtager med følelser de udsendinge, der kommer fra fjerne steder på 

vegne af en gruppe mennesker. Jeg sender mit budskab om fred og min visdomsundervisning til disse 

hjerter gennem dem. 

62 Du gør klogt i at søge mig i skødet på dem, der har hørt mig længst, for de har lært meget. Men 

glem ikke, at det ikke er nødvendigt at rejse materielle afstande for at finde Mig, for Jeg er overalt. Den 

eneste afstand, du behøver at tilbagelægge for at føle mit nærvær, er den afstand, der findes mellem din 

materialisering og åndelige goder. 

63 Vend tilbage i fred til dit hjem, dit kvarter eller dit lokalsamfund. Men først skal I klæde jer med 

iver, med retfærdighed og med energi, så I kan bringe dem, der tilhører jer, ind på den rette vej, så I ikke 

tillader nogen at nedbryde denne lære gennem deres gerninger, så I kan bringe helbredende balsam i 

jeres hjerter for at tørre tårerne hos jeres medmennesker, der dag efter dag banker på jeres døre for at 

bede om jeres barmhjertighed. Sørg for, at min lære gennem jeres gerninger viser sig som det, den er: 

den sande kilde til kærlighed, tilgivelse og frelse. 

64 Tænk på din fortid, tænk over din nutid, og du vil komme til den konklusion, at du virkelig er 

blevet sendt til denne jord for at opfylde denne mission. Det er ikke menneskelige ord, der vil overbevise 

dig om denne sandhed, men de beviser, jeg har sendt dig på din vej gennem livet. I er overbevist om 

sandheden i denne lære, og I bør dedikere jer selv til at udføre jeres mission med al den iver og 

kærlighed, som I er i stand til. 

65 Mesteren siger til dig: Begræns ikke dette arbejde til en sædvanlig fremgangsmåde, uanset hvor 

larmende det kan virke på dig, og sig ikke: "Herre, hvor fuldkomment er dit arbejde." For ud over det, du 

ser, er der noget højere, som du vil nå i morgen. Således vil du evigt gå fra det ene niveau til det andet 

uden nogensinde at få øje på grænserne for min visdom, fordi den ikke har nogen. 

66 Du må ikke stoppe op, men du må heller ikke gå for hurtigt. Mål dine skridt, og lad hver enkelt 

være sikker på dem gennem studier og meditation. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 192 
1 Vær velkommen på denne mindedag, hvor I mindes det øjeblik, hvor menneskeheden første gang 

hørte Mit Ord gennem det menneskelige forståelsesorgan. Årene er gået, og jeg ser, at de åndelige evner 

hos dem, jeg har brugt, såvel som hos dem, der har lyttet til mig, har udviklet sig. De er ikke længere 

"børn" i åndelig forstand, og de er heller ikke uvidende over for Guddommens manifestation. Gennem 

den indre ophøjelse, de har opnået, har de opnået Mesterens lys, som manifesterer sig blandt 

menneskeheden for at fuldende jeres åndelige liv. 

2 Den uvidenhed om åndelige sandheder, som menneskeheden befandt sig i, blev fjernet af mit lys, 

og mennesket forstod, at den Almægtiges magt begrænsede sig selv i en kærlighedshandling for at lade 

sig høre og føle gennem sine børn. 

3 Siden da er en ny tidsalder begyndt for mennesker, som nu ikke finder nogen hindringer for at 

glæde og opfriske sjælen gennem den nåde, som dette værk indeholder. 

4 Siden da har alle mine disciple været fri for den falske tro på evig fordømmelse, når de ville dø i 

synd, eller på evig lyksalighed, når døden ville overraske dem fri for enhver fejl. I er vågnet op og har 

spået den udviklingsvej, som sjælen følger gennem reinkarnationer, indtil den når fuldkommenhed for at 

leve i det åndelige uden at skulle leve længere på jorden. I har forstået årsagen til erstatningen og 

betydningen af prøvelserne. 

5 De syndere, der kom til mig, forstod, at der ikke er nogen evig fordømmelse, og de gik ud i håb og 

tro for at arbejde for deres sjæls bedste. 

6 De fik en ny opfattelse af, hvad det åndelige liv er, og den, der var død ved troen, blev født på ny 

til dette liv. Dette mirakel skete gennem min forkyndelse ved hjælp af det menneskelige intellekt. 

7 I begyndelsen tillod jeg jer at beholde jeres religiøse skikke og praksis, fordi jeres sjæle var 

gennemsyret af dem, og jeres sanser var vant til dem. Men i den udstrækning, som Min instruktion 

bragte lys ind i jeres sjæle, forsvandt disse ritualer og tilbedelseshandlinger gradvist. I er blevet ansporet 

af de mirakler, som I har opnået gennem troen, og I har opnået en gentagelse af det, som Jesus fortalte 

jer i den anden æra: Troen virker mirakler. 

8 Det, jeg gav jer i 1866, var en påmindelse om den lov, som Moses allerede havde givet jer 

kendskab til, og om Jesu ord, den "Enbårne Søn", som lærte jer i den Anden Tidsalder. 

9 Det var nødvendigt for jer at blive mindet om, at loven allerede var blevet proklameret i den 

første æra i denne tid. 

10 Den opfyldelse, du skal give min lov, har ingen grænser. I dag i en form, i morgen i en anden form, 

skal du altid søge det gode for dine medmennesker. Min lov er ikke et bud, der skal håndhæves med 

magt, men en evig opfordring til det gode. Jeg vil ikke påtvinge jer godhed, jeg vil indgyde den i jer og 

sørge for, at I føler den, så når I gør det, vil I føle, at I har opfyldt Guds lov. 

11 Til alle tider har mennesket skabt et billede af Gud i sit sind, som det har søgt og tilbedt ham 

efter. Men da der fandtes fejl i troens praksis, har Faderen valgt budbringere og udsendinge ─ mænd 

oplyst af Min Guddommelighed ─ som har rettet de fejlagtige ideer. Blandt dem er mine stemmebærere, 

som jeg har forberedt til at lade jer høre mit lysord gennem deres formidling. Mens nogle har lyttet til de 

guddommelige budskaber med interesse, har andre, da de indså, at deres fast forankrede skikke blev 

modsatrettet, følt modvilje mod mine budbringeres kald. 

12 Alle min guddommeliges budbringere har måttet lide hån, de har alle oplevet menneskers 

grusomhed og utaknemmelighed. I alle epoker har mine pionerer prædiket og gjort det, jeg har betroet 

dem, altid i harmoni med menneskehedens åndelige fremskridt. 

13 Jeg har altid åbenbaret min eksistens for jer som Universets Skaber, og fra begyndelsen har jeg 

fået jer til at forstå, at den grundlæggende betingelse for at leve i fred i denne verden er kærlighed og 

barmhjertighed. Så opdagede du, at der er noget i dit væsen, som ikke hører til kroppen. Da denne 

anelse tog form i dit hjerte, afslørede den dig sjælens eksistens og den overbevisning, at der efter dette 

liv er et andet liv for denne sjæl: evigheden. 
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14 Da Jesus boede hos dig som menneske, gjorde han dig bekendt med sin evigt nye og evigt gyldige 

lære, som viste dig den vej, du skulle følge for at finde den igen. Og i den tredje tid hørte I mig igen, nu 

som Helligånden, gennem menneskets intellekt. 

15 Hver gang jeg er kommet til jer, har jeg vendt jer væk fra tilbedelsen af falske guder for at føre jer 

ind på den sande vej. Den Guddommelige Ånd er virkelig steget ned over jer og har vist verden, at Hans 

Ord, som kærlighedens frø, er det liv, der fødes, vokser og fuldkommengøres. Da Kristus afsluttede sit 

arbejde, sagde han: "Alt er fuldbragt", det vil sige, at opgaven var afsluttet. Alligevel havde han på 

forhånd lovet at vende tilbage til folket, for han havde stadig nye lektioner i vente til dem. 

16 Og her er Mesteren sammen med jer og afslører jer den nye 

lærdom og husk de glemte, så I altid kan være til stede for jeres åndelige sjæls pligter, som er at være et 

sandt billede af Skaberen, både i Faderens og i jeres medmenneskers øjne. 

17 Efter Min eksistens som Jesus blandt mennesker sendte Jeg altid dem, der kom som "soldater" 

eller apostle for at bekræfte Min lære med deres gerninger og for at forhindre menneskeheden i at 

forvrænge Min lære. Men mange "døve" og "blinde", som fortolkede Mit Ord ufuldstændigt, blev splittet 

og skabte således mangfoldigheden af sekter. Men hvis menneskene er åndeligt splittede ─ hvordan kan 

de så elske hinanden i overensstemmelse med det højeste bud i min lov? 

Derfor siger jeg jer, at denne civilisation kun er en skuespil, fordi menneskene selv er ved at ødelægge 

den. Indtil menneskeheden bygger en verden på grundlag af Min lov om retfærdighed og kærlighed, vil 

den ikke være i stand til at få åndens fred og lys, hvis dyder den ville skabe og forme en sand verden med 

opadgående udvikling, både på det åndelige og på det videnskabelige og moralske område. 

18 Hvis I allerede var i stand til at lede jeres liv i overensstemmelse med jeres samvittigheds bud, 

ville det ikke være nødvendigt for Guddommen at give sig til kende på materielt plan for at minde jer om 

jeres pligter. Hvis I allerede havde forstået, at blodet fra det perfekte menneske, som var Jesus, blev 

udgydt for at vise jer vejen til jeres frelse, ville I uophørligt søge Mig på denne vej; men det gør I ikke. 

Men jeg elsker jer, og jeg leder efter dem, der har glemt mig, for at forny mit løfte til dem og for at 

fortælle dem, at himmeriges rige stadig venter på dem. Jeg bringer jer ikke en ny lære eller en ny lov, 

men mange nye åbenbaringer. Men alt, hvad jeg lærer jer, skal få jer til at opfylde det højeste bud, som 

siger til jer: "Elsk hinanden." 

19 Jo længere du lytter til min undervisning og lærer af mig, jo mere vil din ånd blive oplyst. Det vil 

da være forgæves, at I forsøger at bedrage jer selv, for han vil som dommer stille jer til regnskab. Du vil 

forgæves forsøge at retfærdiggøre dine dårlige gerninger, for samvittigheden vil uden tilgivelse påpege 

dine fejl, indtil du retter op på dem. I skal selv være jeres dommere. For jeg afsiger ikke domme om 

fordømmelse, og jeg tildeler jer heller ikke den plads, I skal indtage i åndens verden efter dette liv. Jeg 

giver jer kun mulighed for selv at finde frem til lyset og freden i det hinsides. På samme måde viser jeg 

jer, at der er et intimt forhold mellem Gud og mennesket. Elsk mig, selv om du ikke kan forestille dig, 

hvordan jeg er. Jeg har ingen form, jeg er simpelthen kærlighed, kraft, visdom, alt, hvad der eksisterer. 

Men hvis du ikke kan forstå alle disse kvaliteter, så se mig og forestil dig mig gennem Jesus. Og husk, at 

han sagde til jer: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen." 

20 Hvis du elsker, hvis du føler dig tilskyndet til at være barmhjertig, hvis du har brug for at tilgive, så 

præsenter dig selv for Jesus. Føl ham, lad ham leve i dit hjerte. Så vil I i sandhed være "naboer" for jeres 

Fader, både i kærlighed og i det faktum, at I åndeligt set ikke har nogen form, fordi I er lys. 

21 Elskede folk, jeg ser jer trætte og udmattede af byrden af jeres overtrædelser. Du beder mig om 

en helbredende balsam, der vil helbrede din sjæl og din krop. Men jeg siger til jer: Begynd en kamp med 

jer selv, udforsk jeres indre selv og lær jer selv at kende. Bedøm jer selv i jeres samvittigheds lys, så I ved, 

hvorfor I lider i øjeblikket. På denne måde kan I, fyldt med faste beslutninger om at adlyde min lov, 

udrydde det ondes frø og blive sunde. Ukrudtet skal rives op ved roden og kastes i ilden. Det er ikke 

mennesket, der er ukrudtet, der vokser på jorden, men synden, uvidenheden, som har formeret sig og 

trænger ind i hjerterne. Men Mit Ord vil oplyse den menneskelige sjæl, Mine inspirationer og 
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åbenbaringer vil stoppe ondskabens fremmarch og vil forvandle menneskets hjerte til frugtbar jord, og 

på disse marker vil Jeg så Mit frø, indtil det bærer frugt i overflod. 

22 Jeg er lægen, der besøger de syge. Når du er træt af at lide, og du ikke kan finde en barmhjertig 

hånd til at helbrede dig, så kom til Mig, bed og foren dig med Mig, og Jeg vil give dig den trøst, du har 

brug for. Jeg vil ikke fordømme jeres fortid, jeg vil føre jer ind på vejen til at opfylde loven, og trin for trin 

vil jeg forvandle jer til mennesker af god vilje. 

23 Lov jer selv at ændre jeres adfærd. Du må ikke sværge foran mig, for kødet er svagt og kan stikke 

dig i ryggen. 

24 Når tiderne er dårlige, skal du ikke fortvivle, ikke bespotte. Modstå stormene, accepter 

prøvelserne, og din sjæl vil rense sig selv og nå fuldkommenhed. 

25 Jeg vil sætte en stopper for menneskets stræben efter magt. Ødelæggelsen vil have en grænse, 

og efter den dag, som profeterne har talt om for jer, når menneskenes stolthed vil blive nedbrudt, vil jeg 

give fred til hver skabning i overensstemmelse med dens fortjenester, og en ny daggry vil lyse for denne 

verden. Hvem kan trænge ind i mine høje råd? Hvem vil vove at ødelægge det, som jeg har skabt i dig? 

Sjælen er ukrænkelig. Hvis de ødelægger kroppen, vil sjælen forblive, hvis essens er udødelig. Og ånden 

vil som en lov fortsætte med at lede dens skridt, indtil den når frem til mig. 

26 Alle, der bøjer sig for den guddommelige dom, vil finde den retning, der fører til fuldkommenhed. 

Jeg har registreret hver sjæls skæbne, dens begyndelse og dens afslutning er i Mig. Under hele rejsen 

venter der den store lykønskninger. Hun vil kæmpe den ene kamp efter den anden, men på alle sine veje 

vil hun finde Mig, og Min kærlighed vil gøre hende stærk. Faderen vil ikke skille sig fra barnet, og når hun 

er vendt tilbage til det guddommelige skød, vil der være fest i himlen og glæde i denne verden. Så vil 

mester og discipel kunne mødes i fællesskab. 

27 Sandelig, siger jeg jer, det er ikke kun i denne verden, at der er disciple. Også i det hinsides 

modtager sjæle Min undervisning og hører det samme ord, som I hører. Selv de, der er mestre i kraft af 

deres ophøjethed og viden, nærmer sig for at høre den guddommelige mester. Ligesom der i jeres 

verden er forskellige fysiske naturer alt efter den sjæls modenhed, som hver enkelt besidder, er der også 

i den åndelige verden mange trin på stigen til fuldkommenhed. 

28 Ligesom I kommer for at høre mig for at lære, hvordan I kan udføre jeres mission, gør 

lysvæsenerne sig også klar til at høre mig for at tjene deres Fader endnu bedre. Det er derfor, at jeg altid 

er omgivet af engle, når jeg taler til jer. I den time forener de sig med dig gennem guddommelige 

kærlighedsbånd. 

29 I den "åndelige dal" tager folk ikke afstand fra hinanden, ingen er udelukket. Der er en stor 

tiltrækning og medfølelse mellem alle. Det er det, som det spiritualistiske samfund i nationerne, kirkerne 

og sekterne bør gøre, indtil det opnår broderskab mellem mennesker. 

30 De nye disciple vil se profetierne gå i opfyldelse, som annoncerede Kristi regeringstid i universet. 

31 Vid, at de, der bor i andre verdener, tjener mig derfra og modtager mine ordrer. De vil komme til 

dig som hjælpere og ledsagere og afsløre deres kraft og lys på din vej. De vil tale til jer ved hjælp af 

profetiens gave. På samme måde vil de kommende generationer, som vil komme et skridt videre end jer, 

modtage de store ånders lys i deres sind. 

32 Indse gennem alt det, jeg afslører for jer, at ikke alt, hvad der sker i jeres verden, er menneskers 

værk. Forstå at opdage den åndelige verdens indflydelse på dit liv. 

33 Min undervisning har givet jer nok viden til at bryde fanatismens og uvidenhedens bind for 

øjnene ─ de bind for øjnene, der forhindrer jer i at se sandheden. 

34 Slip din sjæl fri, for hvilken uendelige rum åbner sig for dig. 

Tving hende ikke til kun at tro på de former, som din fantasi skaber. Tillad hende at blive inspireret af min 

undervisning, at gøre opdagelser og at se. Det er sådan, den vil opnå visdom. Hvis du ønsker at have 

sjælens storhed, skal du hjælpe den til at udfolde sig, ikke holde den tilbage i fanatisme. Alt udvikler sig, 

alt ændrer sig og bliver perfekt. Kun min lov er uforanderlig og ubevægelig, fordi den altid har været og 

er perfekt. Den er verdens vejleder, den er det guddommelige råd, det lys, der inspirerer godhed. 
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35 I morgen vil du tale under min inspiration, og indtil den tid kommer, trænger åndeverdenen ind i 

menneskehedens hjerte for at vise menneskeheden den vej, der vil føre dem til fredens rige. 

36 Min vilje valgte syndere, fordi jeg ikke ønskede de retfærdige, da de allerede er frelst. Men nu har 

min barmhjertighed valgt dig. Vis jeres liv til jeres medmennesker som et spejl, et eksempel og et bevis 

på fornyelse. 

37 Jeg kender de kampe, der findes i din egen sjæl, dit hjertes svagheder, så du nogle gange ikke 

finder styrken til at sejre i prøvelserne. Så bønfalder du Mesteren og beder Ham om at komme dig til 

hjælp, så bekender du for Ham, at du ikke er værdig til at modtage Mine gaver og nådegaver. 

38 Derfor har jeg nærmet mig jer og sagt til jer: Drik af mit ords essens, for det er mit eget blod, som 

vil vaske jer rent og forløse jer. 

39 Sjæle bliver henrykkede når de hører Mig, hjerter slår hurtigere når de modtager lyset fra Mit 

Ord, læberne begynder at stamme de første udtryk for åndeliggørelse. De er de nye disciple, som er født 

til det sande liv. 

40 Jeg så din elendighed og din fattigdom, men samtidig en stor ydmyghed og overgivelse i din sjæl, 

og da det rette øjeblik kom, kom jeg og bragte dig din arv. 

41 Da folkemængderne begyndte at komme til de steder, hvor Mit Ord er manifesteret, så jeg kun 

forældreløse hjerter. Derefter hørte I mit ord, hvis essens som en kraftig helbredende balsam virkede det 

mirakel, at det genoplivede jer til livet. 

42 Alene mit ord, alene denne lære kan lære jer at søge jeres sjæls eksistens i jeres væsen, dens 

evner, dens kvaliteter, dens opgaver. 

43 Nu hvor I begynder at lære jer selv at kende, oplever I lidt efter lidt en stor tillid til livet, en ægte 

og sand tro på mig, en fred, som I ikke har kendt før. 

44 Mener du ikke, at det er rigtigt for din sjæl at vide, hvilken vej den skal gå? Det var det, jeg 

ønskede, da jeg gav dig mine instruktioner. Husk, at jeg sagde til jer i de dage: "Jeg er vejen, den, der går 

den, falder ikke. 

45 Det er ikke kun dem, der hører mig gennem disse stemmebæreres intellekt, der vil blive kloge. 

Nej, jeg forbereder alting, så mit ord, selv efter at det ikke længere giver sig selv til kende gennem disse 

sendere, vil nå alle steder på jorden. For mit budskab er bestemt for alle de folk, der udgør 

menneskeheden. 

46 Folk, der kom her som syge og helbredte jer selv med mit ords helbredende balsam: forstå, at I 

ikke kun kom for at blive raske fra den sygdom, der plagede jer. Forstå, at det sande formål med mit kald 

var at afsløre for jer den åndelige mission, som I skal udføre over for jeres medmennesker. 

47 Du skal ikke nøjes med at glæde dig, fordi du har genvundet din fred. Stræb også for din sjæl efter 

den glæde, som barmhjertighedens gerninger giver. Dit vidnesbyrd bør ikke være begrænset til at sige: 

"Mesteren har helbredt mig", men du bør også gøre det samme over for din næste. For så vil I virkelig 

gøre mig retfærdighed, og over for dem vil I vidne om jeres Faders kærlighed. 

48 Den, der ikke føler medfølelse med de nødlidende, den, der ikke føler den fremmede smerte i sit 

hjerte, har ikke taget det skridt, som man skal tage på min vej for at kunne kalde sig Kristi discipel. 

49 Jeg har fundet jer hærdede, ligeglade og selviske over for andre, og jeg er begyndt at udgyde 

mine goder over jer og har således gjort jeres hjerte kærligt og vækket jeres medfølelse, så I senere 

kunne vende jeres opmærksomhed mod andre og glemme jer selv. 

50 I dag ved verden ikke, at jeg er ved at samle et folk, hvis stemme en dag vil blive hørt overalt. Jeg 

vil sende de nye disciple ud for at prædike. Men det vil kun ske, når de er forberedt, når de er i stand til 

at se kampen i øjnene, og folk ikke kan lukke munden på dem, fordi de tidligere har givet dem slående 

beviser på Min sandhed. 

51 Menneskeheden kender intet til de gaver, som jeg i øjeblikket åbenbarer for dette folk, og som er 

de åndelige gaver, som ethvert menneske og enhver sjæl besidder. Når mine disciple har udviklet disse 

evner og forberedt sig, vil de være i stand til at give et fuldt og sandt vidnesbyrd til deres medmennesker. 
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52 Dette folk skal stadig kæmpe hårdt for at opnå sin udrustning og sin åndeliggørelse. Den skal 

igennem mange prøvelser for at rense sig selv for de pletter, der stadig hænger ved den. Men mit ord, 

som jeg har talt i disse tider, vil ske, ligesom det, som jeg har åbenbaret for menneskeheden i tidligere 

tider, er sket, og I vil se den åndelige sæd spredes over alle jordens stier som en ustoppelig strøm af 

krystalklart vand ─ der renser, renser og fejer alt ondt væk ─ som gør markerne frugtbare og bringer liv 

og sandhed til alle lande. 

53 Hvad betyder folkets styrke i forhold til min magt? Hvad kan de materialistiske folkeslags 

modstand mod åndeliggørelsens uendelige kraft gøre? Intet! 

Jeg har tilladt mennesket at gå til grænsen af sin magtbegærlighed og til toppen af sin arrogance, så 

det selv kan opdage, at den frie viljes gave, som Faderen har givet det, er en sandhed. Men når han har 

nået grænsen, vil han åbne sine øjne for lyset og kærligheden og bøje sig for mit nærvær, besejret af den 

eneste absolutte magt og den eneste universelle visdom, som er jeres Guds. 

54 Kæmp og stå fast, folk, og sandelig siger jeg jer, at jeg vil give jer lov til at opleve opfyldelsen af 

mit ord. 

55 Føl, kære disciple, hvordan den guddommelige kærlighed åbenbarer sig selv, når I angrer jeres 

overtrædelser. Min Ånd bor da med glæde blandt mennesker. 

56 Ved hjælp af det menneskelige intellekt har du 

Oplev mig som en forstående og venlig Far, der korrigerede dine ufuldkommenheder med visdom og 

uendelig tålmodighed. 

57 I denne tid vil jeg forlade jer med enkle ord, som er den mest sublime repræsentation af, hvad 

spiritualisering er. Jeg vil lære jer den mest praktiske måde at udføre jeres opgave på, så disciplene i 

dette værk kan gå uden at snuble ad den vej, der fra evigheden er udstukket af Min Faderlige kærlighed. 

58 Spiritualismen skaber ikke nye love, den viser dig blot vejen til at stige opad uden at stoppe og 

følge sin vej i overensstemmelse med alle tiders love. 

59 Sjælen er oprindeligt ren; men når den er blevet smittet med urenheder i verden, må den først 

rense sig selv, indtil den opnår sejr i denne sag, som er betroet den. 

60 Spiritualisten bør af overbevisning fjerne alt det fra sig selv, som han anser for at være regression 

for ham. For mit ord skal ikke påtvinges af frygt, det skal omvende og overbevise ved at gøre sin sandhed 

og sin kærlighed håndgribelig, ligesom Kristi lære heller ikke blev påtvunget i den anden æra. 

61 I dag siger Kristus, Mesteren, til jer: Dette mirakel, at blive forvandlet af mit ord, sker ved tro. 

62 Hvem tvivler på min tilstedeværelse på dette tidspunkt? Hvem kan begrænse de 

handlemuligheder, i kraft af hvilke jeg er i stand til at gøre alt? Hvem kan forhindre Mesteren i at 

manifestere sig selv gennem et menneske, som er hans mesterværk, skabt i Åndens billede og lighed? 

63 Brug betydningen af denne erklæring som et våben til at forklare disse manifestationer til den 

vantro i morgen. 

64 I vil blive belejret med spørgsmål fra de uvidende og fra Sagens fjender. Men bare rolig, jeg vil 

være hos dig. Før det vil jeg lade jer kende vejene, faldgruberne og farerne, så I ved at kende det gode og 

det onde altid vil være i stand til at finde den rette vej, der vil føre jer tilbage til jeres oprindelse, til den 

Faders skød, hvorfra I kom. 

65 At mennesket bebor jorden er ved Faderens vilje, ved ham ånder og lever det. Og jeres Herre tog 

denne menneskelige skikkelse på for at leve i verden og for at lade godt og ondt komme tæt på ham og 

for at blive prøvet i sin ydmyghed. Når jeg er blevet menneske af kærlighed for at leve blandt jer ─ 

hvorfor skulle jeg så ikke give mig selv til kende gennem menneskets intellekt, som jeg elsker så højt, og 

som jeg søger for at hjælpe ham med at finde frelse? 

66 Ethvert menneske føler sin egen sjæl leve i sig selv og føler til tider en længsel efter en usynlig 

hånd, der rækker ud efter ham. Når smerten gennemborer hans hjerte, vender han blikket mod himlen i 

ønsket om overgivelse, og han råber fra sit hjertes dybder for at blive hørt. Hvordan kan han tro, at hans 

stemme når frem til Skaberen, og at hans langmodige ansigt bliver set af ham? Hvordan kan han tænke 

på, at hans Herre kender ham? ─ Fordi der er evner i hans sjæl, som gør ham guddommelig og gør ham 
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kendt med Faderen, så han kan bønfalde ham, når han ikke finder det, han ønsker på jorden. Hvis du 

forstår min lære lidt efter lidt ─ hvorfor tror du så ikke på, at Gud kan give sig selv til kende gennem 

menneskets egenskaber, eftersom det er en del af Gud selv? 

67 Mennesket, uanset hvor materialistisk det end er, vil fornemme en magt, der står over alt, og 

denne fornemmelse eller erkendelse af min eksistens vil overbevise det om, at disse manifestationer 

følger princippet om sandhed, retfærdighed og kærlighed. 

68 Det har helt sikkert været nødvendigt, at den person, der er begavet til denne tjeneste, har haft 

tilstrækkelig overbevisning til at udføre en så delikat mission, og hvis han ikke med tiden har været i 

stand til at aflægge svaghederne og tendenserne til det materielle for at modtage min guddommelige 

stråle, har manifestationen ikke haft den ydre glans, som tilhørerne altid har ønsket, selv om den 

guddommelige ånds essens og sandhed altid har været til stede bag det sproglige udtryks 

ufuldkommenheder. 

69 Hvis I finder forskelle i udtrykket i studiet af mit ord, så lad det ikke distrahere jer, for det har 

ingen betydning. Inspirationen når alle stemmebærere, og de giver den sproglig form i 

overensstemmelse med den perfektion, de har opnået sprogligt. 

70 Hold dig til meningen, for det er den, du skal tage med dig. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 193 
1 Din sjæl ønsker at modtage min instruktion, og jeg byder den velkommen. 

2 Disciple, I skal være vågne, for folk vil begynde at undersøge mit arbejde, som nogle mener er 

baseret på jordisk videnskab. Så skal I gøre den kendt som den åndelige lære, der vil forvandle verden. 

3 Det er ikke fordi jeg kommer som modstander af videnskaben, for videnskab er viden, viden, lys. 

Min lære er snarere højere end al menneskelig viden. I Mit værk forklarer jeg jer spiritualisme, det vil sige 

viden om det åndelige, det guddommelige, viden om et højere liv, der ligger hinsides det materielle. I 

sandhed velsigner jeg den videnskab, som mennesker har udviklet til gavn for menneskeheden. 

4 Nu er tiden inde, hvor der vil blive talt meget om sjælen og om videnskab. Videnskaben er ikke 

kun et privilegium for dem, der forbereder sig fysisk på at kende den, for det er lys, der kommer fra 

ånden, som modtager det fra Gud. 

5 Min guddommelige instruktion er en højere videnskab, der lærer dig at fuldende din sjæl. Jeg har 

også givet dig hjernen og hjertet, så du kan kontrollere dine ideer og følelser der. 

6 Den viden, som jeg giver jer nu, har ingen grænser, den er altomfattende, den er grænseløs. I den 

finder du den sande viden om det åndelige liv og det materielle liv. 

7 Jeg ser nu, at du er i stand til at forstå min lære og til at trænge ind i dens hemmeligheder. Ved 

hjælp af den materielle videnskab kender du de love, der styrer hele skabelsen, og du ved, at dette er 

kondenseret i din egen krop. Og når I har studeret meget og er blevet bekendt med de love, som tidligere 

var et mysterium for jer, befinder I jer foran tærsklerne til det hinsides, hvor Faderens hjerte venter på 

jer og hvert øjeblik søger at kommunikere med jer. Hvad kan være ukendt for dig, hvis du kender min 

undervisning? 

8 Derfor siger jeg jer, at min enkle undervisning vil give jer den højere viden, som vil forhindre jeres 

hjerte i at blive svagtmodigt i nærvær af denne verdens lærde. 

9 For at afsløre betydningen af enhver begivenhed i naturen eller i dit liv behøver du ikke at ty til 

videnskabens bøger for at konsultere dem. Det vil være nok for dig at træne dine opfattelser og rense dit 

hjerte, så inspirationen kan flyde fra dine læber. 

10 Hvis du, selv om du befinder dig i mit værk, føler dig mindreværdig og afviser den hjælp, du kan få 

gennem din bøn, vil du blive kaldt dum og uvidende. 

11 Forstå, at da jeg fortalte jer, at jeg ville manifestere mig selv for jer på dette tidspunkt gennem 

uvidende menneskers sind, ville jeg gøre det klart for jer, at jeg ikke valgte dem, som I kalder lærde eller 

filosoffer, til min manifestation. Ikke desto mindre afslører en hjerne, der transmitterer Min inspiration, 

lys i sjælen, og lys er visdom. 

12 Jeg siger igen til jer: kæmp, for så længe sjælen er på udviklingens vej, vil den blive udsat for 

fristelser. Det er derfor, jeg instruerer jer og giver jer styrke, så I kan besejre jeres dårlige tilbøjeligheder. 

Hvis din sjæl er stærk, vil den give styrke til sindet og en fast vilje til hjertet til at overvinde kødets lyster. 

Hvis mennesket mangler lys, kan dets sjæl ikke udvikle sig. Så påvirker livets omskiftelser hans hjerte med 

magt, og han er som en båd, der kæntrer midt i en storm. 

13 Når mennesket er åndeligt forberedt, er det som om det bærer en uforgængelig rustning mod 

fristelsens fristelser. 

14 Jeg har åbenbaret disse lærdomme for jer, så I, når I snubler eller falder et øjeblik på stien, kan 

erkende jeres overtrædelse og søge vejen til rettelse. 

15 Hvis du opfører dig ydmygt, vil din åndelige rigdom vokse i det liv, der venter dig. Så vil du få fred, 

som vil give dig den smukkeste følelse i din tilværelse. I din sjæl vil der være et ønske om at tjene 

Faderen ved at være en trofast vogter af det, han har skabt, ved at være en trøst for den, der lider, og en 

fred for den, der ikke har fred i sindet. 

16 Det er ikke kun mit ord, der annoncerer min tilstedeværelse for dig i disse øjeblikke, det er din 

egen sjæl, der føler mig dybt. 

17 Jeg byder dig velkommen. Her er essensen af min 
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Ord, der giver næring til dit hjerte, så dets følelser er i harmoni med sjælen. Uden at kende jeres 

videnskaber eller filosofier opnår I visdom. I er seere, og I har intuitionens og spådommens gaver, som I 

modtager min inspiration ved hjælp af. 

18 Før folket forenes i min lov, vil der komme nyheder om krig. Menneskeheden vil blive renset, og 

derefter vil Helligåndens rige komme. 

19 Din opgave er at fortolke det ord, som Mesteren har givet dig gennem menneskets sind. Skab 

ikke doktriner, der adskiller jer fra min guddommelige lære, for det er den universelle lære, der vil forene 

jer alle. 

20 Forstå, at du er i stand til at bøje kroppens genstridighed for at anvende mine lektioner. 

bringe. Du skal gøre godt ved at så kærlighed og barmhjertighed, og derved vil du give lys og fremskridt til 

din sjæl. 

21 Jeg overlader jer som ansvarlige for dette ord, som I har hørt, og som I skal viderebringe med den 

oprigtighed, hvormed I har modtaget det. 

22 Mit komme i denne tid er en ny invitation til at gå lovens vej, og hele betydningen af dette ord er 

opsummeret i den livsregel, som jeg engang lærte jer: "Elsk hinanden". 

23 Vær enig i forsøgene. Indse, at I ikke er et arveløst folk, men det folk, der på den ene eller anden 

måde altid har nydt godt af mine goder. 

24 Maria, den kærlige Moder, giver jer ligeledes sin moderlige kærlighed gennem den menneskelige 

evne til at forstå og fylder jer med glædeligt mod, så I ikke bliver modløse i jeres liv. 

25 Salig er sjælen, når den ser Faderens ansigt. Salige er I, som har opnået tankens frihed og har 

forkastet kultformer og dogmer for at søge Mig. Min undervisning har oplyst din kundskabsevne, og nu 

ved du, at gerninger, følelser og hjertets renhed er den bedste måde at tilbede Faderen på og opfylde 

hans lov på. Således opnår mennesket et fuldkomment fællesskab med sin Skaber, et åndeligt fællesskab, 

hvor barnet kan sige: "Fader, lad din vilje ske i mig", og Faderen kan svare: "Elsker hinanden, som jeg 

elsker jer". Denne stemme vil lyde i ånden hos alle, der rejser sig indvendigt. Denne stemme vil forme 

hjertet og sjælen hos den, der nærmer sig mig. Dette samvær vil være som en balsam for sjælen, som i 

dette liv renser og renser sig selv gennem materien for at opnå visdom og lære sin Skaber at kende. 

26 Det er derfor, jeg har fortalt jer, at det, I lærer i denne verden, vil tjene jer på den vej, der fører 

sjælen til det evige liv. Hvis du opfylder din opgave i dette liv og gør brug af dets lektioner, vil du, når du 

forlader kroppen, være som duften, der udgår fra blomsterne, for du vil indgyde godhed i hjerterne. 

27 Mærk din Herre i din sjæl og føl den største glæde ved at bo i ham. For Jehova, Skaberen, er i alt, 

og denne glæde vil vokse i jer i lyset af det faktum, at jeg er kommet igen og manifesterer mig gennem 

det menneskelige sind for at fortsætte med at give jer min lære. Foren din glæde med den glæde, der 

flyder ud fra min åndelige verden. Disse væsener fortæller jer i deres budskab, at deres verden, selv om 

den er uendeligt meget større end jeres, kun er et atom af den fuldkomne verden. 

28 De timer, du tilbringer med mig, har du ikke spildt, de er lys for din sjæl, for den er oplyst af 

Mesterens visdom. Når der fra dit indre stiger en stemme op og siger: "Mester, jeg tror på dig, for 

gennem dit ord giver du vores ånd ikke kun visdom, men også styrke og håb til at udholde livets lidelser" 

─ så har din ånd virkelig talt. 

29 I dag lærer I at tale med Mig og at gennemtrænge jer selv med den åndelige betydning af Min 

undervisning. 

30 I denne tid, som er den sidste nådetid, opfordrer jeg jer til at adlyde mine bud. Jeg vil efterlade jer 

min arv af kærlighed, hvorigennem mennesker vil forene sig med hinanden og alle vil forenes med 

Herren. 

31 Jeres hjerte siger til Mig: "Mester, efter 1950, hvem skal vi så holde os til?" Jeg svarer dig: Til mit 

ord, som jeg vil efterlade jer som et testamente, og som vil blive trykt. 

32 I vil stadig blive på jorden i en kort tid for at udføre mine ordrer, og når jeg meddeler jer min 

forestående afrejse, vil jeg sige til jer, som jeg gjorde til apostlene dengang: "Hvor jeg skal hen, kan I ikke 

gå nu. Men den tid vil komme, hvor du skal gå derhen, hvor jeg går nu." 



U 193 

116 

33 For at hjælpe dig med at stige op, kommer mine trøstende ord ned til dig. Hver enkelt af dem er 

en lysstråle, der oplyser jeres sind, så det kan forstå følelser og ideer, der er jeres Fader og jer selv 

værdige. 

34 Spiritualisten vil kunne genkendes på sine ord, som er enkle og enkle i deres udtryk, men dybe i 

deres betydning. 

35 Spiritualisten vil ikke søge sit eget bedste, men vil forstå at give sig selv helt og holdent til andre. 

Denne discipel vil udfylde et tomrum i folks hjerter. Han vil hjælpe sine medmennesker med at 

perfektionere deres opfattelse af Gud. I sandhed er det let at tjene og leve i harmoni med andre. 

36 Apostlene i denne lære vil få verden til at forstå, at det ikke er nødvendigt at tilbyde Mig 

forsamlingssteder eller kirker fulde af luksus for at forsone Mig på grund af de overtrædelser, de har 

begået over for Faderen eller deres medmennesker. 

37 Når mennesket ved, at det er mere ånd end materie, vil det tilbyde sin Herre blomsterne fra den 

evige del af sit væsen: sin ånd sjæl. 

38 Modstridende kræfter vil modsætte sig åndelighedens udfoldelse. For nogle vil ikke have, at det, 

som man har troet på og praktiseret, og som har været gældende i århundreder, skal nedbrydes. 

39 Min guddommelige lære tvinger sig ikke på nogen, og den indgyder heller ikke frygt hos nogen. 

Den vil forsigtigt trænge ind i sjæle gennem sin overbevisende kraft, gennem sin sandfærdighed og 

gennem sin retfærdighed. 

40 Over hele verden søger folk efter årsagen til det, de kalder fænomener, og hvad der er de 

manifestationer, der er indbygget i udviklingen af alt i skabelsen. 

41 Menneskeheden har lært meget, og der er stor forskel på den menneskehed, der bor på jorden i 

dag, og den menneskehed, der boede i tidligere tider. Også åndeligt set vil I gøre store fremskridt, som vil 

forbløffe jer, når I sammenligner det med den åndelige tilbagegang, som I lever i i dag. 

42 Vær forberedt på kampens tid. Styrk din tro og forbered din sjæl til at møde dem, der vil 

bekæmpe dig. Mit ord er stadig hos jer for at give jer de sidste impulser og de sidste instruktioner. 

43 Jeg ønsker, at I skal være dybt overbeviste og faste om at følge mig til det sidste. Dit hjerte siger 

til mig: "Tvivler du på os, Mester?" Men jeg siger til jer: Har du ikke mange gange lovet at følge mig, og i 

et øjeblik af prøvelse er du kommet i tvivl? 

44 Jeg stiller ikke betingelser til jer, og jeg kræver heller ikke ofre af jer. Jeg vil blot gøre jer 

opmærksom på, at det gode, I gør for jeres næste, er en fordel, som I selv gør for jer selv. 

45 Giv min lære videre og gør alt muligt godt uden at bede om penge. Du må ikke bedrage nogen. 

Hvis dine handlinger stadig mangler renhed, er det på tide at ændre dig. Stol på mig, på din Mester. 

46 Nogle gange beder du om min styrke til at kunne tjene dine medmennesker, vel vidende at du 

også er fattig i verden. Elendighed skræmmer dig, og dit hjerte er fortvivlet. På sådanne tidspunkter 

stoler du ikke på mig. 

47 Når lidelsen omslutter dig, beder du om, at den straks forlader dig, fordi den synes uudholdelig 

for dig. Grunden til dette er, at der ikke er nogen perfektion i dig, fordi din sjæl mangler udfoldelse. Du 

mener ikke, at du ikke fortjener denne renselse, du indser ikke, at smerten ofte kun er en lektion, så du 

bagefter bedre kan forstå den, der lider. 

48 Udnyt jeres eksistens på jorden fuldt ud, lid med kærlighed, ophøjethed og tålmodighed, så I 

renser jer selv for jeres pletter her. Når smerten går over, og freden vender tilbage til dit hjerte, så glæd 

dig over den og hold fast i den. Selv ved din måde at lide på skal du være et eksempel og en lære. Jeg 

ønsker ikke, at spiritisten skal dømmes som veltalende i sine ord og forkastelig i sine handlinger. I bør 

altid bekræfte jeres tro og jeres ord med prisværdige gerninger. 

49 Glem ikke, at når du beder om min hjælp, er jeg allerede gået foran dig for at bane din vej. 

50 Handl i overensstemmelse med din samvittighed, så du kan stå til ansvar for dine handlinger, når 

det øjeblik, hvor du skal dømmes, kommer. Du behøver ikke forvente straf fra mig, min retfærdighed har 

aldrig straffet. Så ville min kærlighed ikke have nogen magt. Enhver er sin egen dommer, og hvor mange 
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gange har jeg ikke måttet redde jer fra jer selv. I bærer nemlig fjenden i jer selv, som er ondskab, 

selviskhed og forfængelighed. 

51 På grund af alt dette vil du forstå, at ét liv ikke er nok for sjælen til at rense sig selv. 

52 Den tid vil komme, hvor du kan tage en stilling som lærer. Så vil jeg være hos dig for at hjælpe dig 

i de svære øjeblikke. 

53 I jeres hjerter siger I til mig: "Fader, vær velsignet, fordi du er kommet til os, da vi ikke kunne 

komme til dig." 

54 Det menneske, gennem hvilket jeg manifesterer mig, forsvinder for jeres øjne, og kun min 

guddommelige essens er tilbage, som jeres sjæl absorberer i den korte tid, hvor jeg manifesterer mig. 

55 I ved udmærket godt, at disse menneskelige kroppe ikke har noget guddommeligt over sig, at de 

kun er redskaber til at overføre mit budskab. Det er derfor, du frivilligt lader din sjæl flygte langt væk fra 

enhver fysisk påvirkning for at nyde mit nærvær. 

56 Ofte taler jeg til jer om den sande mission, som stemmebæreren udfører, så I kan vide, i hvilken 

grad han perfektionerer sit ord, og hvor grænserne for hans evne til at sende er. Så kan du bedømme 

hver af mine manifestationer retfærdigt, i fuld viden om, hvad du skal tilskrive Mig ─ såsom visdom og 

åndelig mening ─ og hvad du skal tilskrive stemmebæreren, nemlig hans gode forberedelse. På denne 

måde kan I ikke falde i fejl ved at tilskrive Mig ufuldkommenhederne hos dem, gennem hvem Jeg 

manifesterer Mig selv, eller omvendt ved at tilskrive stemmebæreren den visdom og fylde, som Min Ånd 

har overført med hans hjælp. 

57 Derfor vil jeg ofte tale til jer, fordi I er i fare for at blive fanatiske omkring den ydre form af dette 

Ord ─ en form, som stemmebæreren er ansvarlig for, da han er redskabet for Min manifestation. 

58 Hvis I ikke tænker over alt dette i tide, vil jeres tilbøjelighed til alle ydre tilbedelseshandlinger 

blive så stor, at I ikke vil være i stand til at frigøre jer fra jeres ydre holdning, når prøvens øjeblik kommer. 

Hvad er dette øjeblik af prøvelse, som jeg taler om? Det er den dag, hvor jeg vil give jer mit sidste ord 

gennem en stemmebærer. 

59 Jeg har ikke holdt datoen hemmelig, så I alle er forberedt på denne dag. 

60 Denne nation er stor, og den har mange grene. Alligevel er der ingen menighed, hvor min vilje til 

at afslutte min proklamation i 1950 ikke er blevet udtrykt. 

61 I ved alle, at denne manifestation ikke vil vare evigt, at jeg lod folk vide fra de første dage af min 

manifestation, at jeg kun ville manifestere mig for folk i denne form i et vist tidsrum. 

62 En anden åbenbaring, som jeg har givet i alle de kirker, hvor mit ord har lydt, er den, hvor jeg 

fortalte jer, at I er bestemt til at indgå i fællesskab med mig i fremtiden fra ånd til ånd, det vil sige uden 

mægling gennem mennesker, symboler eller ydre former for tilbedelse. 

63 Både i det mødelokale, der kan rumme store skarer, og på det ydmyge sted, hvor kun få disciple 

samles ─ både i de store byer, i provinserne og i de små landsbyer ─ er essensen af mit værk blevet 

åbenbaret. Du er i stand til sikkert at tage skridtet mod åndeliggørelse. Jeg har styrket jer i hver enkelt af 

mine lærdomme, så når den afgørende time kommer, hvor I skal bevise jeres lydighed, ydmyghed og 

kærlighed til Mesteren, vil I vide, hvordan I skal følge ham, idet I ofrer jer selv, når det er nødvendigt, og 

giver afkald på det, der længe har været jeres drivkraft, i fuld bevidsthed om, at dette afkald for hele 

folket repræsenterer et stort skridt fremad på vejen til åndeliggørelse. 

64 Hvis I ikke lytter til disse forberedende indikationer, vil der ske en meget smertefuld opvågnen for 

dem, der ikke i øjeblikket tillægger dem den betydning, de har. Denne opvågnen kan ske på dagen for 

min afrejse eller i tiden derefter, men i begge tilfælde vil det være smertefuldt. 

65 Jeg ønsker at skåne jer for de prøvelser, som ulydighed, en forkert fortolkning eller en tåbelighed 

kan bringe jer ud i. Men hvis nogen efter alt det, som jeg har undervist jer i og advaret jer imod, tror, at 

han er stærkere end mig, klogere og mere berettiget end mig til at give ordrer, og han bevidst ikke 

adlyder det, jeg har beordret, vil han have bestået og bekræftet sin dom, hvis omfang vil svare til 

omfanget af hans overtrædelse. 
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66 Der, hvor mit ord har blomstret mest, vil der også være det største ansvar. For det var der, at min 

undervisning strålede mest, og at mit arbejde kom bedst til udtryk. Derfor skal der fra disse steder udgå 

det bedste eksempel for de andre, for de ubetydelige, så at alle kan gøre min vilje. 

67 Mens nogle kommer fra fjerne steder, kommer andre fra nærliggende lande, og alle længes de 

efter dette ord, der fylder jeres hjerter med fred. Spørg ikke menneskeheden, om det er sandt, at jeg har 

givet mig selv til kende i denne tid. Hvad kan de sige til jer, som ikke kender til Min genkomst og Mine 

nye åbenbaringer? Mit ord er i bunden af jeres hjerter, og i jer selv vil I finde dets mening. 

68 Jeg har kaldt dig, jeg har udvalgt dig. Det var ikke ordrer fra mennesker, det var Min vilje, der 

bragte jer til disse ydmyge steder, hvor I hører Mit ord. For længe siden kaldte jeg jer til at høre min 

undervisning, for denne manifestation vil snart være slut. Nogle kom tidligt og blev forfrisket i lang tid, 

andre kom sent, men de vil vide, hvordan de skal bruge undervisningen. 

69 Det var ikke tilfældigt, at du blev sat på denne vej. I er Guds folk fra gammel tid, fra nutiden og til 

evig tid, det folk, som fik klæder, som jeg kunne kende jer på. Jeg, som er Faderen, der vogter det 

elskede barns dage og nætter, er kommet til jer for at kalde jer endnu en gang og for at afsløre for jer, at 

I åndeligt set er de samme som dem, der i tidligere tider blev vist livets og sandhedens vej. 

70 Dette liv på jorden er endnu en mulighed, som I har fået, for at I kan gøre brug af den og adlyde 

mine love og befalinger. Tiderne er gået, og i dag er jeg kommet for at ringe til jer gennem de 

stemmebærere, der er forberedt af min Guddommelighed. 

71 Elias gav sig selv åndeligt til kende gennem de forståelsesorganer, som jeg efterfølgende har 

brugt, og gennem disse transmittere har I modtaget fortolkningen af de tidligere åbenbaringer. Gennem 

de første stemmebæreres intellekt blev de uddannet, som skulle følge dem på denne vej, dem, som 

senere mangfoldiggjorde sig og gjorde min stemme hørt i mange regioner. Disse har jeg kaldt 

stemmebærere. 

72 I dag, hvor der kun er tre år tilbage, før mit ord slutter, beder jeg de hjerter, der overfører den 

Højestes rene inspiration, om at de ved at undersøge deres egen samvittighed indser, at både deres 

arbejde og mit ord må kulminere i denne sidste korte tidsperiode. Derfor er det nødvendigt at ofre sig for 

at være så modtagelige og forberedte som aldrig før. 

73 Fristelser vil lure på dem, men de vil ikke være alene, for jeg vil placere engle og lysånder til højre 

og venstre for dem for at vogte over deres skridt. 

74 Indtil i dag har menneskeheden ikke forstået, hvordan man kan kontakte mig åndeligt og direkte. 

Derfor har jeg altid sendt lysvæsener, gennem hvem jeg har talt til verden. Hvorfor undrer I jer nu, når 

jeg også har talt til menneskeheden gennem Moses' og profeternes mund? Mange væsener i det hinsides 

beder mig om dette. Jeg sender dem til at inkarnere i verden for at bringe hjælp til denne menneskehed, 

der er ved at gå til grunde. Men jeg har fortalt menneskeheden: Budbringerne er allerede på jorden, 

mine udsendinge er allerede bestemt og spredt over hele verden. De er alle en del af mit folk og skal 

bevise deres mod og oprejsthed. 

75 I vil ikke komme til mig med tomme hænder eller med et følelsesløst hvedekorn, for så vil I ikke 

føle jer værdige til overhovedet at tænke på mig. 

76 Se på mennesker forskellige steder i verden og i forskellige trossamfund, hvordan de venter på 

mit lys og håber, at min stemme vil tale til dem. Hør deres bønner og deres bønner, hør, hvordan de 

bønfalder mig om at komme og siger til mig: "Fader, vi har ventet på dig i lang tid, og du er ikke dukket 

op. Vi har allerede lidt meget, men du, vor Frelser, er ikke kommet os til hjælp." 

77 Vågn op fra jeres søvn, disciple, så I kan give menneskeheden mulighed for at kende Mit Åndelige 

Arbejde. Så vil jeg sige til dem, der elsker mig: Vent lidt endnu, for snart vil det øjeblik komme, hvor I vil 

føle mig tæt på jeres hjerte. 

78 Disciple, lad jer opmuntre af mit ord, og hvis I for en kort tid fortvivler, efter at I har slidt længe på 

golde marker, vil jeg give jer hvile, og derefter vil I med stort mod tage ud for at leve. Vær glade og lev 

årvågent. 
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79 Sørg for, at menneskeheden tror på mit komme gennem jeres egne gerninger. Indvi dit hjem til 

godhed, velgørenhed og kærlighed, men ikke kun til dem, der bor i det. Åbn dens døre og lad de 

trængende, de syge og de trængte komme ind gennem dem. Med den barmhjertighed, hvormed jeg 

modtog jer på disse mødesteder, skal I også modtage jeres medmennesker i jeres hjem. 

80 Studer mit ord, udforsk alt det, jeg har fortalt dig. Du behøver ikke at søge i jordens bøger for at 

få viden om åndelige ting. Jeg har været din bog, og min åndelige verden er en af dens sider. Overhold 

dem. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 194 
1 Min kærlighed er med dig. Kom til denne kilde, I livets vandrere, kom og drik, I bange hjerter. 

Hænder, der rækker ud efter mig for at få hjælp, giver mine goder videre. Hvil her, alle sammen, i 

skyggen af livets træ. 

2 Det er ikke alle, der kommer grædende. Selv blandt disse skarer her er der dem, der, glade for de 

sidste modtagne goder, kommer og siger til Mig i deres hjerter: "Tak, Fader, din barmhjertighed mod os 

er umådelig." 

3 Det er den evige kærlighedsånd, der bor iblandt jer ─ han, der blev menneske i en anden tid for at 

bo hos menneskene og frelse dem fra laster, synd og mørke. 

4 Jeg er den samme, tiden går ikke forbi for mig, den er underlagt min vilje. Det er derfor, jeg 

minder dig om din fortid og fortæller dig, hvad du vil være i morgen. 

5 Jeg minder jer om de ord, som jeg skrev i menneskers hjerter i den Anden Tidsalder, og om de 

blodige mærker på Golgata, hvormed jeg markerede mine skridt på jorden. 

6 I mit ord er der den honning, som kan forsøde din tilværelse og for altid fordrive den bitterhed, 

som altid har været den kedelige smag i dit liv. 

7 Hvis I før ikke forstod, hvorfor jeg betroede jer jorden, vil I nu få viden om jeres skæbne og jeres 

opgave, så I ikke længere vil fejle. 

8 Overvind din stagnation. Det er alle sjæles opgave at udvikle sig, transformere og forny sig 

konstant, indtil de opnår fuldkommenhed. 

9 Jeg har bebudet jer en ny æra, en ny tid, hvor I vil ryste jeres åndelige træghed af jer og tage 

endnu et skridt på den vej, der fører til bjergets top. Men det er ikke kun mit ord, der annoncerer en ny 

tid og taler til jer om udvikling og fuldkommenhed. Også naturen, som omgiver dig, viser dig dette i sit 

sprog, som du hverken vil høre eller forstå. Den er også ved at forberede sig på at tage et skridt mod 

perfektion. For jo mere tid der går, jo mere vil dets skødeskød huse mere højt udviklede og mere 

fuldkomne væsener. Derfor skal dette hjem være i harmoni med dem, der skal bo i det. 

10 Har du ikke bemærket et tegn i naturens riger, i årstiderne, på himlen, på jorden eller på havene? 

Er I blinde, så I ikke ser de tegn, som jeg taler til jer, eller døve, så I ikke hører deres kald? Kend det og 

forkynder det for menneskeheden, som de gamle profeter gjorde det. For snart vil jeres planet blive 

rystet på alle områder. Ligesom et træ, når det piskes af stormen, vil jorden blive rystet, og på træets 

grene vil kun de blade, der har liv, blive tilbage, for de visne blade vil blive kastet af og båret bort af 

hvirvelvinden. 

11 Disse dage vil blive en prøve for alle mennesker, og kun i bøn og godhed vil de finde beskyttelse 

og fred. 

12 Hvor ville det være smukt, hvis der på jorden opstod et folk, som ville være som en frelsens dør, 

som et fyrtårn i mørket og fred midt i forvirringen! Ville det ikke glæde dig at være det folk? Ordet, som 

du modtager, indeholder og lærer alt det, du har brug for for at være et bolværk for menneskeheden i 

prøvelsens øjeblikke. 

13 Min tilstedeværelse blandt jer og manifestationen af mit ord har ikke været en ren tilfældighed. 

Alt dette har sin mening, og det er, at I er blevet kaldet til at høre den stemme, der åbner den nye tid, så I 

kan drage ud fuld af kærlighed og tro for at sprede det budskab, I har modtaget. 

14 Når først denne lære i al sin oprigtighed og sandfærdighed er blevet effektiv i verden, vil folk 

stræbe efter den som en tørstig og træt vandrer gennem ørkenen mod oasen. 

15 I kan endnu ikke sige, at denne instruktion allerede har gjort sig gældende på jorden, for I har 

været tilfredse med at modtage mine guddommelige budskaber. 

16 Før dette folk tager af sted og bærer den åndelige sæd med alt det lys og den betydning, som jeg 

har betroet den til jer, vil det først gå igennem mange forvirringer, det vil begå fejl, modsigelser og 

vanhelligelser. 
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17 Den gode opførsel, den sande tilbedelse og den gode udførelse af opgaverne vil kun komme, når 

disciplene i den tredje æra fortolker mit ord rigtigt og vidner om min lære med deres gerninger. 

18 Spiritualitet har endnu ikke hersket blandt dette folk, fordi det ikke er lykkedes dem at frigøre sig 

fra gamle traditioner og skikke, og ved at knytte deres ydre handlemåder og kultformer til min åndelige 

lære forhindrer de dermed folk i at anerkende sandheden i dette arbejde. 

19 I mit skatkammer holder jeg store undere og værker klar til at blive udgydt over verden gennem 

dette folk, så snart de er forberedt. 

20 Jeg venter på spiritualiseringen af disse skarer, som jeg har undervist og inspireret længe nok til 

at forberede dem. Den dag i dag ser jeg ikke den frugt, jeg havde forventet. Hvor er jeres harmoni og 

broderskab? Hvor er lydigheden, ydmygheden og den næstekærlighed uden egeninteresse? 

21 Hvor langt er dette folk ikke fra at kunne lære verden åndelighed, og hvor langt er det ikke fra at 

være et vidne, der er mit ord værdigt! 

22 Jeg har fortalt jer, at der er en tørst og en sult i menneskeheden, og at kun en ren og klar 

undervisning som denne vil kunne lindre dens trængsler og redde den. Men hvis dette Ord og dette værk 

ikke præsenteres i al deres renhed ─ hvilket frelsende arbejde kan de, der underviser det, så udføre? 

Derfor vil jeg, når min forkyndelse er afsluttet, give dette folk tid til at meditere, bede, åndeliggøre og 

forberede sig. Når den således tager af sted og bliver budbringer af Mit Ord, vil det være en discipel, som 

er bevidst om den opgave, han skal udføre, og hans vidnesbyrd vil være sandt. 

23 Ethvert budskab, som dette folk vil bringe til verden, skal indeholde trøst. I den vil folk opdage 

den hemmelighed, som enhver sjæl rummer i sig selv, med dens rigdom af hidtil ukendte kvaliteter og 

evner. I hende vil folk finde den åbenbaring, som vil lære dem dialogen mellem ånd og ånd. 

24 Spiritualismens gode spiritistiske frølæggere vil aldrig skille sig ud ved noget ydre eller materielt. 

De vil ikke have nogen forklædning, ingen mærker eller nogen særlig måde at tale på. Alt i deres måde at 

handle på vil være klart og enkelt. Men hvis de skal udmærke sig ved noget, vil det være ved deres aktive 

velgørenhed og deres spiritualisering. 

25 Spiritualismens sande prædikanter vil ikke udmærke sig ved veltalenhed, men ved deres ords 

visdom og enkelhed, men frem for alt ved sandheden i deres gerninger og retfærdigheden i deres liv. 

26 Husk, at jeg på jorden ikke havde brug for en ydre smuk måde at tale på for at fange skarenes 

hjerter, men at jeg vidste, hvordan jeg kunne nå dem gennem kærlighed, sandfærdighed, helbredende 

kraft og visdom. Dette er det eksempel, som I bør tage til hjertet og følge i overensstemmelse med Min 

vilje. 

27 Jeg ønsker heller ikke, at I begrænser jeres religiøse praksis til materielle steder, for så vil I 

fængsle jeres sjæl og ikke lade den brede sine vinger ud for at erobre evigheden. 

28 Det alter, som jeg overlader jer til at fejre den tilbedelse, som jeg forventer, er et liv uden nogen 

begrænsning, uden for alle trosretninger, alle kirker og sekter, fordi det er baseret på det åndelige, det 

evige, det guddommelige. 

29 Disciple: Selv om mange af jer har nået en høj alder med hjerter fulde af erfaring, har I ved at 

høre mit ord i denne tid og ved at modtage mine nye åbenbaringer måttet tilstå, at I kun er små børn i 

lyset af min visdom. 

30 I måtte være på jorden i begyndelsen af den tredje æra og høre mig i denne form, så I kunne blive 

trofaste vidner for Sandhedens Ånd, som kunne forklare verden Min Lære. 

31 Denne tid, som jeg kalder det åndelige lys' tid, vil i begyndelsen være præget af stor forvirring. 

Store spørgsmål, dyb tvivl, usikkerhed og sjælskampe vil opstå i mennesket. Alt dette vil være et tegn på, 

at mennesket er ved at vågne op til åndeligt liv. 

32 Jeg ønsker, at alle mine disciple skal være vågne og forberedte til den tid, for det vil være 

nødvendigt, at der kommer et ord fra deres læber, som vil fjerne al uvidenhed eller berolige stormen. I vil 

så opleve den hastighed, hvormed åndens lære spreder sig, for den vil blive følt i alle hjerter og vil lindre 

smerten, som vand lindre tørsten hos en tørstig mand. 
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33 Så vil livet ændre sig. Konfessioner, moral, videnskab, filosofi, alle ideer vil gennemgå en stor 

forandring, og folk vil endelig indse den sande mening med livet og forsøge at nærme sig opfyldelsen af 

mine love om kærlighed, retfærdighed og barmhjertighed. 

34 Mennesket vil med tiden forstå, at hans rige heller ikke er af denne verden, at hans krop eller 

menneskelige skal kun er det redskab, gennem hvis sanser hans sjæl opfatter denne verden af prøvelser 

og reparation. Han vil til sidst lære, at dette liv kun er en storslået lektion, illustreret med vidunderlige 

figurer og billeder, så disciplene, dvs. alle mennesker, bedre kan forstå de lektioner, som livet giver dem, 

og gennem hvilke de, hvis de er i stand til at vurdere dem rigtigt, vil opnå udvikling af deres sjæl og forstå 

betydningen af den kamp, der gør dem stærke ─ smerten, der slider, arbejdet, der forædler, viden, der 

oplyser, og kærligheden, der ophøjer. 

35 Hvis denne tilværelse var den eneste ─ sandelig, siger jeg jer, ville jeg have fjernet smerten fra 

den for længe siden, for det ville være uretfærdigt, hvis I var kommet til verden for at drikke et bæger 

med lidelse. Men de, der lider og græder i dag, gør det, fordi de plejede at nyde udskejelser. Men denne 

smerte vil rense dem og gøre dem værdige til at stige op og nyde i renere form i Herrens hjem. 

36 Dengang underviste jeg folk, så de kunne lære at leve i verden med renhed og kærlighed. I dag 

underviser jeg jer, så I kan lære at leve i åndeliggørelse, så I kan forberede jer på at leve i morgen i den 

"åndelige dal" blandt lysvæsener. 

37 Menneskeheden: Kun kroppen er bestemt til at opløses, efter at den har opfyldt sin opgave over 

for sjælen, nemlig at tjene den som et redskab eller en skal. Men den sjæl, der var i dette væsen, dets 

intelligenslys, dets fornuft, dets vilje, dets følelser, alt dette dør aldrig, kan ikke dø, fordi det er en del af 

den udødelige sjæl, der har besjælet dette væsens liv på jorden. 

38 Kære børn, I, som ønsker at vinde sjæle for jer selv på de forskellige konfessioners veje, jeg siger 

jer, at I må lære menneskene at tænke, at I må få dem til at tænke, at I må hjælpe dem til at drage de 

rigtige konklusioner. Ritualet, formen, traditionen og det ydre kan ikke længere tilfredsstille det 

nuværende menneskes sjæl. Det er nødvendigt at give ham lys, mening, sandhed, så han kan føle sig 

sikker på sin vej, så han i prøvelsens timer ikke tror, at han er alene. 

39 Jeg ser mennesker af alle slags, som, selv om de tror på Mig, har en så svag tro og en så forvirret 

viden, at de i livet ligner skibe, der sejler uden kompas, vandrere uden en ledestjerne, der viser dem 

retningen, eller får uden hyrde. 

40 Jeg giver jer denne undervisning gennem nogle af jeres brødre og søstre, som jeg har udvalgt 

blandt de mange mennesker for at benytte mig af deres intellekt til at formidle dette budskab til jer. 

41 I dag er der ved at opstå et fællesskab omkring dette ord. I byernes hjørner, i fattigdommens 

afsondrethed og i det enkle livs stilhed åbner mødesalene deres porte, hvor jeg lader min lære blive hørt 

som Fader, som dommer og som mester. 

42 I fremtiden vil den ligegyldighed, hvormed mange vil 

budskab, vil den ligegyldighed, hvormed mange har hørt nyheden om min nye tilstedeværelse blandt 

mennesker, vende sig til det modsatte. Og andres foragt for dette arbejde vil senere blive til interesse og 

få folk til at søge efter vidnesbyrd, optegnelser og beviser, som vil hjælpe dem med at styrke deres tro. 

43 Jeg vil sørge for, at disse hjerter finder sporene af mine fodspor i denne tid, og når de står foran 

mig, vil jeg sige til dem: Vær velkommen, elskede folk, saml jer og hør mit ord. 

44 Kærlighed er det, jeg altid har åbenbaret for jer, og i dag, i manifestationen gennem mine 

udvalgtes intellekt, kunne jeg ikke åbenbare mig selv på nogen anden måde. 

45 Denne undervisning i dag sætter jer på vejen til at forstå den undervisning, som jeg gav jer 

gennem Jesus i den Anden Tidsalder, så I kan holde essensen af den vågen i jeres hjerte og udstråle den 

fra Ham, når det er nødvendigt. 

46 Dette ord vil kunne mærkes i hele verden, for alt er forberedt til Min åndelige dialog med alle 

mennesker, som de vil vidne om. 

47 Din sjæl har altid søgt mig, og jeg har aldrig ladet den være alene. Uanset hvor du har rettet dine 

skridt hen, har jeg været med dig, min kærlighed har våget over dine skridt. 
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48 I alle tider har jeg besøgt dig og har set, at din sjæl kunne genkende mig. Nu har sjælen til opgave 

at gøre sig gældende over for kødets svagheder for at få den til at forstå, hvad den rette vej er, og hvad 

dens opgave er i denne nådens tid. 

49 Jeg har kaldt jer, jeg har undervist jer, og I skal være formidlere af min lære, af dette ord, som I 

snart ikke længere vil høre. Øjeblikket er nær, hvor Kristus vil ophøre med at videregive sit ord ved hjælp 

af en menneskelig hjerne. Men din opfattelse vil være tilstrækkelig trænet til at forstå mit ord, og din 

sjæl vil være i stand til at modtage min inspiration. 

50 Jeg taler til din ånd, det atom, som er født af mig, og som tilhører mig, fordi det er udsprunget af 

mig. Ligesom jeg dengang sagde: "Mit rige er ikke af denne verden", siger jeg også til jer: Jeres rige er 

heller ikke på jorden. Den er hinsides alt, hvad der dør, hinsides alt, hvad der ændrer sig, og hinsides din 

forståelse. 

51 Nu er tiden inde til, at alle sjæle skal vågne og vågne op til det sande liv. Jeg vil ikke have, at I skal 

forstå, at I skal ignorere det, jeg har givet jer i denne verden. Så længe du opholder dig i den, skal du 

overholde dens love. Jeg beder jer blot om at dedikere en kort tid af dagen til Mig for at gøre et godt 

stykke arbejde for jeres søster, menneskeheden. 

52 Min velsignelse være med jer, for i jer velsigner jeg alle mine børn. 

53 Lad din sjæl hvile på denne dag, hvor alle kirker samles. Ligesom jeg i den tid, hvor jeg udvalgte 

mine disciple, men hvor jeg også gav mit ord til alle dem, der ville høre det, vælger jeg i denne tid dem, 

der skal følge mig i dag. Men jeg tillader, at mit ord også bliver hørt af de store masser af mennesker. 

Vejen er beregnet til alle, og det er mit brød også. Men ikke alle vil kunne komme samtidig. Nogle vil gøre 

det før, andre senere. Men vend aldrig blikket tilbage. 

54 De, der har bygget en helligdom i deres hjerte, er dem, der følger deres Mester trin for trin. 

55 Den sæd, som jeg giver jer i dag og lærer jer at dyrke, kommer fra jeres Faders hus. Den vil finde 

passende landbrugsjord i menneskers hjerter. Før det vil min retfærdighed som en segl hugge det ukrudt 

af, der har dækket markerne, så at sæden kan spire. Markerne vil igen være frugtbare, på dem vil I 

opdage mine spor, som hverken verden, mennesker, synder eller lidenskaber har været i stand til at 

udslette. Mine spor vil overleve tidsalderen og forblive friske i evigheden. 

56 Mennesker vil vågne op fra deres dybe sløvhed og ved at kigge indad vil de opdage deres åndelige 

Jeg, og ved at høre deres samvittigheds stemme vil de opdage Mit guddommelige spor, gennem hvilket 

de vil komme til Mig i hast. I skal sprede min sæd over hele verden, og når I så kommer til mig for at 

modtage jeres belønning, så kom til jeres Fader, om det så kun er med et aks, men det skal være i god 

stand. Selv om I ikke bringer noget, vil jeg tage imod jer, for jeg er kærlighed og barmhjertighed. Men 

husk, at du senere skal tage det frø op, som du efterlader halvt færdigt, for at fuldføre dit arbejde. Ved 

du, om ukrudtet ikke vil have dækket markerne igen, og om skadedyrene ikke vil have invaderet dem? 

57 Med dette vil jeg fortælle jer, at når I føler mit kald, bør I følge det straks, så I kan udnytte den tid, 

jeg har betroet jer til at udføre jeres opgave. Tænk over alt dette, og I vil indse, at det er jer selv, der 

både kan få en belønning i form af velvære og fred og underskrive deres fordømmelse med deres 

rettigheder. 

58 På trods af mit ords jurisdiktion er det en kærlig Fader, der taler til dig. Se, hvordan min kappe 

breder sig ud for at dække alle, uden at I er opmærksomme på jeres overtrædelser. 

59 Studér mit ord, det er et lys, der oplyser din sjæl, så den kan høre samvittighedens stemme. Nu er 

det en nådens tid, hvor dette lys trænger ind til alle mennesker. 

60 Jeg er Kristus, som vender mig til jer i kærlighed, så I kan give mig kendskab til menneskehedens 

smerte. For det er jer, der tror på denne manifestation. Jeg siger til jer: Jeg vil bo i jeres hjerter. 

61 Hvor meget menneskeblod er der ikke blevet udgydt på jorden i denne tid! Se mine børn i deres 

enorme smerte, mens de søger og påkalder mig på forskellige måder, mens en indre fornemmelse 

fortæller dem, at tiden er inde til, at mine budbringere skal henvende sig til nationerne og folkene for at 

skabe fred. 
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62 Ethvert religiøst samfund forventer at se miraklet om min genkomst blive en realitet i deres kults 

skød, inden for rammerne af deres trosretning eller i deres former for tilbedelse. 

63 Men til jer siger jeg, at I tror på mit komme, at I ved, hvordan I kan kommunikere med mig, og at I 

er frelst. Det er jer, der er egnede til at bringe dette budskab om kærlighed til jeres medmennesker. 

64 Se, folket finder ingen løsning på deres konflikter, hverken i deres love eller i deres kirker, og de 

føler sig omgivet af en mørk atmosfære. 

65 Smerten har nok kraft i sig selv til at stoppe dem i deres kurs og få dem til at løfte deres øjne mod 

Mig for at høre Min stemme, ligesom I blev stoppet på jeres vej, så I kunne åbne åndens øjne og se Mig 

på ny. Men nu er det jer, der har til opgave at gøre mit ord kendt for alle mennesker ─ både for den, der 

er steget op gennem sit talent, og for den, der har en lille udvikling. 

66 Kun i første omgang vil den, der hører de gode nyheder, blive forbavset, for derefter vil han 

huske, at allerede før Messias kom i den anden æra, var hans komme blevet annonceret gennem 

profeterne, ligesom mit komme blev annonceret i denne tid. Jeg har selv annonceret det til jer gennem 

Jesu mund og har meddelt jer de tegn, som skulle vise sig som bevis på mit komme. 

67 Da alt er sket, vil folk blive overbevist. Her er Helligåndens lys, som altid har oplyst jer. For det 

guddommelige lys var, er og vil altid være. 

68 Igen vil min sandhed bekæmpe den uvidenhed, som fanatisme, afgudsdyrkelse og religiøs 

begejstring udspringer af. For fanatisme er blind, afgudsdyrkelse er materialistisk, og fanatikeren er 

hyklerisk. 

69 Jeg vil oplyse afgrundens dybder, så at alle sjæle kan stige op rent og oplyst fra den. 

70 Aldrig i evigheden vil sjælens udfoldelse eller udvikling blive stoppet. For I er alle underlagt loven 

om fuldkommenhed. 

71 Hvis sjælen nogle gange ikke gør fremskridt på sin vej, sker det på grund af kroppens indflydelse. 

Derefter må den indhente den tabte tid ved at fremskynde sine skridt eller ved hjælp af nye udførelser. 

Indse, at når jeg dømmer dig, er det af kærlighed, men aldrig som straf. Elsk altid, og du vil komme ind i 

det evige liv i fred. Når døden kommer, vil din sjæl ikke blive foruroliget, for den vil kun komme til 

kroppen, som vil synke ned i gravens blide skød. 

72 Gå i fred til det åndelige hjem, idet I ved, at Helligåndens tidsalder, sandhedens ånd, er etableret 

blandt mennesker. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 195 
1 Hør min lære, mine elskede disciple. 

2 Gennem inspiration fra stemmebæreren kommer mit ord fuld af lære til jer. Ved at høre den har 

du indset, at den er aktiv kraft, balsam og fornyelse, og i dens essens får du et glimt af sjælens liv. 

3 Tro ikke, at det er nok for din Mester at være omgivet af dig. Der er noget andet, som du bør 

gøre, som virkelig ville behage ham, og det er at betale den gæld, som du skylder ham, og som du endnu 

ikke har betalt. Det er en gæld, som har tynget dig i alle de perioder, du har levet på jorden. Det er 

grunden til, at du føler en bebrejdelse i kærtegn fra mit ord. I dens kærlighed finder du et bud, og i dens 

væsen en lov. 

4 Dit sind går nogle gange på afveje og modsætter sig denne forsoningspligt, og det skyldes, at kun 

sjælen kan erkende denne skyld. Men hvis den lader sig trække ned af jordens tilfredsstillelser, vil den 

åndeligt set være en paria. 

5 Jeg ønsker, at mine disciple skal være faste i deres tro og overbevisning, at de ikke hører til dem, 

der siger, at de tror på mit ord, og som hævder, at de følger mig, men når de føler ørkenens sand brænde 

under deres fødder, er de bange for at fortsætte deres vej, fordi de føler, at de efterlader denne verdens 

rigdomme. Disse er kun hykleriske, de er endnu ikke blevet disciple. 

6 Forvent ikke at finde denne vej strøet med roser, men forvent snarere at den vil være fuld af 

torne. Det er den samme vej, som Jesus fulgte, og det er den vej, der fører til Golgata. 

7 Det er mit ord, der viser dig den rigtige vej, så du ikke snubler. 

8 Dette er den tid, hvor alle sind og alle sjæle vil modtage mit lys. De forskellige trosretninger og 

doktriner vil få fuld klarhed, og du vil blive overrasket, når du ser de skridt i retning af åndeliggørelse, 

som dine medmennesker tager uden at have hørt dette ord. 

9 Bed for freden i verden og erkend, at min barmhjertighed har reddet jer fra krig. 

10 Sandelig, siger jeg jer, på trods af jeres beundring og kærlighed til mit ord, har I ikke givet det den 

værdi, det har. Men morgendagens generationer vil komme og beundre det og blive overvældet af 

ærbødighed og ærefrygt for de bøger, der vil blive skrevet ned. 

11 I er dem, som jeg fandt sovende i forskellige religiøse samfund, og selv om de alle er veje, der 

fører til det samme mål, ville jeg endnu en gang vise jer den korteste vej. 

12 Vær enige, kære børn, og lev i fred. 

13 Det øjeblik nærmer sig mere og mere, hvor jeg vil ophøre med at give jer min undervisning, 

denne smukke lektion, som I så længe har modtaget gennem den menneskelige intellektsevne. Det var 

min vilje, at I skulle være forberedt, så intet kunne overraske jer, så fjenderne af mit værk ville finde 

troens uovervindelige styrke i mine vidner, og I ville have den absolutte vished om, at I ikke er alene, at 

jeg er tæt på alle mine børn. 

14 I dag strømmer der en kraft ud af dit væsen, som opfordrer dig til at arbejde. Det er 

samvittigheden, der taler til dig indeni. 

15 I det materielle er det lovens magt, der dikterer din adfærd. 

16 I det åndelige er det min lov om altomfattende kærlighed, og den manifesterer sig i den luft, du 

indånder, i de verdener, der omgiver dig, og i hele skabelsen. 

17 Alt vibrerer i denne lovs rytme. Når de lavere væsener fødes, vokser op og synker tilbage i 

naturens skødder, sker det, fordi de lever inden for loven uden at vide det. 

18 Men hvorfor afviger mennesket, selv om det er udstyret med åndens, samvittighedens, 

intelligensens og viljens lys, så ofte fra den vej, som Min Lov har udstukket? Årsagen er, at mens nogle 

glemmer Faderen, danner andre sig en falsk forestilling om Mig, idet de begrænser Mig til en figur, som 

mennesket har udtænkt, og glemmer, at Jeg er åndelig essens og kraft, og at alt er underlagt Min vilje. 

Når mennesket med gode hensigter forsøger at studere skabelsen, hvori Guds kraft åbenbares, ser 

det også frøet og dykker ned i det mysterium, som det indeholder. Han ser den spire op af jorden som en 
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plante, han studerer de forskellige arter, og selv om deres karakteristika er forskellige, lever de alle af det 

samme bryst, nemlig jorden. 

19 Frøet er et symbol på liv, formering, forvandling og udvikling. Men hvis man i en så lille ting kan 

betragte et billede af Skaberen ─ hvor meget mere er det så ikke tilfældet, når man betragter mennesket, 

universet eller studerer sjælen? 

20 Indse, at der ikke er nogen bestemt form, som du kan forestille dig din Gud i. Jeg er i alt, i den 

åndelige og evige såvel som i den materielle natur. Jeg er livet, rummet og lyset. Jeg er midlet mod alt 

ondt, der kan ramme mennesket. 

21 I det åndelige findes der en modgift mod alt ondt, der plager sjælen, ligesom mennesket i naturen 

ved hjælp af videnskaben finder et middel mod sine fysiske lidelser. Hvis du reflekterer, vil du opdage, at 

i de forskellige riger åbenbares Faderens uendelige fuldkommenhed. 

Din fantasi og nysgerrighed går nogle gange ud over det, der vedrører din verden, og du spekulerer 

på, om der findes mennesker i andre verdener, og om de har et liv og en udvikling, der ligner det, du har 

på Jorden. Studer og praktiser min lære, og når tiden er inde, vil du kende hemmeligheden bag 

stjernernes liv. Det er op til mennesket at rive dette slør af med sine egne fortjenester. Han har til opgave 

at fortsætte sin udviklingsvej, så hans øjne endelig kan se det, der svarer til min vilje, og så han kan 

oplyse sine medmenneskers fantasi. Sandelig, siger jeg jer, det vil ikke være muligt at stige op indtil der 

uden at lide fald. Man skal stige op trin for trin. Ellers vil den menneskelige hjerne kæmpe og vil ikke 

kunne forstå noget som helst. 

22 Det er derfor, jeg har tilladt, at jeres udvikling skrider langsomt frem i jeres udfoldelsesrytme. 

23 I de store konflikter får mennesket lys og gør nye opdagelser til gavn for menneskehedens 

fremskridt. Men mennesket glemmer, at alle hans fremskridt skyldes noget, der er stærkere end ham 

selv, og at han i sit sind modtager Skaberens lys, som er visdom. Det er glædeligt at se jer vokse i viden, 

men sandelig, siger jeg jer: Du bør stræbe mere efter sjælen end efter materien. Derfor giver jeg jer nu 

en åbenbaring, som skaber en reel opfattelse af de åndelige og menneskelige skabninger i jer, og som i 

sin enkelhed indeholder den viden, der vil åbne vejen til et bedre liv for jer. 

24 Du vil ikke se dette liv med dit jordiske legemes øjne. Men du kan bekendtgøre denne lære for de 

mennesker, der vil opleve fremtiden her. 

25 Nu ser I kun krige og råber, at det er Guds straf, selv om jeg har lært jer, at Gud, som er Fader, 

ikke straffer begivenheder, fordi de selv har forårsaget dem. 

26 Hvad har forårsaget naturkræfternes rasen? Alt dette skyldes den manglende harmoni, som 

menneskene lever i i forhold til den natur, der omgiver dem. 

27 Mennesket bør endelig erkende den udvikling, som dets sjæl er underlagt, for at mærke graden af 

fremskridt eller tilbagegang og for at finde den rette fremgangsmåde for at opnå dens sande fremskridt. 

Han skal forstå, at han ikke må nøjes med at leve kun for sig selv, og at han heller ikke kun skal tænke på 

det jordiske liv. 

28 Så vil han vende sit blik i begær mod Min Lov ─ den, som jeg har givet til menneskeheden siden 

Moses, og ved at spørge på denne måde vil menneskene komme til kundskab om den Lære, som jeg har 

åbenbaret for jer i denne tid, og de vil forstå, at den er altomfattende. 

29 Mine børn, forener jer. Spred denne viden, du får, til din nabo. Kom ikke kun sammen i disse 

mødelokaler, men gå ud i det fri, ud på bjergene, der vil jeg give mig selv til kende blandt jer. 

30 I kalder denne tidsalder for lysets tidsalder. Men jeg siger til jer: I skal kalde det sådan, ikke kun 

på grund af menneskers opdagelser, men fordi Helligåndens lys har udgydt sig over alle sindets organer 

og dermed åbnet menneskeheden vejen til et højere liv, det åndelige liv. 

31 Mit ord fra denne tid vil tjene til at udvikle sjælen og intellektet hos morgendagens mand. Hvor 

stor vil ikke evnen til at forstå og genkende være. 

32 Derfor kommer jeg med mit lysende ord for at forberede de kommende generationer og for at 

fortælle jer, at I også skal forberede vejen. 
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33 Studér denne lære, indse den, og du vil få fred i dit hjerte, veltalenhed på dine læber og 

overtalelsesevne i dine ord. 

34 Mesterens elskede disciple: Kom til mig. 

35 Jeg er kommet til jer endnu en gang, jeg har besvaret jeres kald, fordi jeg ser jeres ønske om at 

forberede jer. 

36 Menneskeheden har gjort disse dage til en tradition for at mindes dem, der ikke længere hører til 

i denne verden. Den menneskelige fantasi har forsøgt at danne sig en forestilling om det sted, hvor disse 

væsener befinder sig, og om det liv, der omgiver dem. Og da de ønsker at nyde den evige fred, tror de, at 

de ser dem ved Faderens højre hånd og nyder hans nåde. De er langt fra virkeligheden. Ikke desto 

mindre, I, som jeg har åbenbaret så mange realiteter i dette liv, selv om I erkender, at der blandt 

mennesker er forskellige opfattelser af det åndelige liv, så vær forenet i ånden med alle, og vær tilfreds 

med at vide, at alle føler den åndelige vibration. 

37 Den tid vil komme, hvor du vil være i stand til at åbne denne bog, som jeg i dag betroede dig, for 

dine medmennesker, så du kan give denne viden videre fra hjerte til hjerte. 

38 Målet for enhver sjæl er at træde ind i guddommelighed efter rensning og fuldkommenhed. 

Derfor overstråler jeg din vej med lys og giver styrke til din sjæl, så du stiger op trin for trin. Afhængigt af 

det udviklingsniveau, du har, når du forlader denne jord, vil det være det åndelige hjem, du bor i det 

hinsides. For universet blev skabt som en stige til fuldkommenhed for sjælen. 

39 Når du er færdig med din opgave her og ikke behøver at komme tilbage, vil din sjæl bo i en anden 

verden, hvorfra den vil se og arbejde for fred og fremskridt for menneskeheden. 

40 Trin for trin vil du komme ind i det hemmelige skatkammer, og jo mere sjælen bliver bevidst om 

sig selv, jo større tilbøjelighed til det gode vil den føle, og det vil bringe den endnu tættere på det 

guddommelige. 

41 De væsener, der vandrer rundt i rummet og kæmper for at nå lyset i en højere verden, er dem, 

der bevarer de ulykker og indtryk, som det jordiske legeme og jordliv har efterladt i dem. De er splittet 

mellem de to kræfter, der tiltrækker dem, den åndelige og den materielle, fordi de stadig føler en 

tilbøjelighed og kærlighed til denne verdens tilfredsstillelser. 

42 Henvend jer til disse væsener gennem bøn, for deres lys og styrke er ikke nok til at bryde de 

lænker, der binder dem til det, de efterlod. Bed for dem. Men for dem, der har overvundet verden og 

døden, skal I ikke bekymre jer. De tilhører helt andre verdener, og alle de erfaringer, de har gjort sig på 

deres livsrejse, omdannes til lys, så de kan inspirere dig derfra. De er jeres fortalere, jeres skytsengle og 

dem, der arbejder for alles bedste. Husk dem og elsk dem. 

43 I det åndelige er der også enorme mængder af væsener, som ikke ved, hvor de skal gå hen, eller 

hvad de skal tænke, eller hvad de skal gøre. De er dem, der først for nylig har forladt denne verden og 

endnu ikke føler, at deres slumrende evner og kræfter er vågnet op. Bed for dem, for din åndelige 

stemme vil lyde i deres sjæle og vække dem, så de kan finde den vej, som Jesus allerede har udstukket 

for dem på jorden med sine ord og sit blod på korset. 

44 Men mens disse dage er fyldt med sorg for verden, fordi den sørger over tabet af elskede, kan der 

for den, der kender sjælens liv, ikke være nogen sorg, men der kan være glæde, fordi han ved, at de, der 

er gået bort fra denne verden, har opnået frigørelse ved at forlade kroppen og har taget endnu et skridt 

mod den fred, som fuldkommenhed giver. 

45 Jeg siger til jer: I skal ikke have travlt med at komme ind i den åndelige verden for at tage de 

første skridt mod fuldkommenhed på denne vej. Du må stræbe efter denne fuldkommenhed allerede i 

kroppen, fra denne jord. Opdag i dit kropslige liv, i denne verden og i det liv, der omgiver dig, trods al 

bitterhed og skæbnens slag, muligheder uden ende for at opnå fortjeneste for din sjæls fremskridt. 

46 Det jordiske legeme er kun sjælens midlertidige beklædning, som den skifter så ofte, som det er 

nødvendigt for dens oplevelser, dens udvikling eller dens forsoningsopgaver. Den, der endnu ikke har 

forstået denne lov om guddommelig retfærdighed, er stadig en barnediscipel. 
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47 I ville ikke være spiritister, hvis I tvivlede på loven om reinkarnation, for det er en grundlæggende 

viden, som jeg afslører på ny for mange og bekræfter for dem, der havde en anelse eller intuition om 

den. I denne lov ligger en grund og en retfærdighed, der er klar som lyset. 

48 Men den, der tror på denne lære og ønsker at forklare den, bør lære, at kroppen er sjælens skal 

eller beklædning, at denne krop bidrager til sjælens udfoldelse, fordi den giver den de nødvendige midler 

til at udtrykke og rense sig selv. Sjælens indre kamp mod kroppen, det gode mod det onde, giver 

mulighed for at opnå fortjeneste. Kødets lidelser, de uopfyldte ønsker er en renselse for sjælen, en anden 

erfaring, som umiddelbart er bitter, men som senere vil blive til viden. Jeg mener ikke at sige, at smerte 

er nødvendig for at rense sig selv. Hvor mange væsener er der ikke i mit skød, som kærligheden har 

renset uden at have oplevet smerte! 

49 Men det er menneskets skæbne at lide, at bestige bjerget under korsets byrde, indtil det opnår 

sin frelse. Men lad ikke kroppen, som I oplever så meget lidelse gennem, være ligegyldig, men elsk den, 

for Guds kraft afspejler sig også i den, selv om den er et svagt "væsen", som I ikke desto mindre er 

ansvarlige for. Beskyt den og led den indtil den dag, hvor jeg beslutter mig for at kræve regnskab af dig. 

Når jeg siger til dig: "Elsk din krop", så forstå, hvad jeg siger til dig. For jeg ønsker ikke at vække 

forfængelighed eller egoisme i jer. Men elsk også din sjæl, som er den ædle og høje del af dit væsen og 

en del af din egen Fader. Jeg elsker den, uanset hvor meget den er fordærvet. For selv når den er omgivet 

af mørke, vil den altid bære en gnist af min guddommelighed, som er Ånden. Og trods alt vil der altid 

være renhed i det fra det øjeblik, jeg bor i hvert af mine børn. Men hvis dette lys ignoreres, vil sjælen i sin 

genstridighed fortsætte med at være uden fremskridt og forsinke sin ankomst til Skaberens skød. 

50 Selv om mine ord og mine værker synes at modsige hinanden, er der ingen modsætning i dem. 

Jeg har fortalt dig, at Gud er renhed og fuldkommenhed, og at din sjæl ligner det guddommelige. Men 

når sjælen er faldet, trukket ned af kødets tilbøjeligheder, tvivler den i sin stagnation i udviklingen på sin 

lighed med Skaberen og betragter sig selv som frastødende eller uren, selv om Faderens nåde og nærvær 

ikke adskiller sig fra den. De kan så kun ikke længere mærkes. 

51 Arbejd til gavn for din sjæls fremtid. Hvorfor så frygte døden? Men lad intet være urepareret, så 

du ikke senere skal rydde op efter tidligere overtrædelser eller betale gæld. 

52 Der skal ikke gå en dag, uden at du har gjort et godt arbejde, så du skal arbejde for din sjæl. 

53 Vær ikke fatalister, der bekræfter jer selv i den opfattelse, at jeres skæbne er præcis den, som 

Gud har lagt på jeres livsvej, og hvis I lider, er det fordi det er skrevet sådan, og hvis I nyder livet, er det 

fordi det også er skrevet sådan. 

Jeg har overbevist dig om, at du skal høste, hvad du sår. Men hør godt efter, for nogle gange vil du 

høste med det samme, og i andre tilfælde vil du gå ind i en ny jordisk tilværelse for at høste og høste din 

såning. Tænk nøje over det, jeg lige har sagt til dig, og du vil derved fjerne mange dårlige vurderinger om 

min retfærdighed og mange fejltagelser. 

54 Forstå mig, og der skal ikke være nogen tvivl i dit hjerte. Indse, at jeg må undervise 

menneskeheden gennem din formidling. Men hvis I skulle erklære jer ude af stand til at forklare 

mennesker så dybe mysterier, vil jeg forkynde mit ord gennem jeres mund. For jeres ubehjælpsomme 

læber må ikke skjule mit store værk. 

55 Den sjæl, der lærer at forstå den vej, den skal følge, vil ikke længere afvige fra den. Den kan 

forlade denne verden og gå ind i andre verdener, men den vil gøre det uden at afvige fra den vej, som 

samvittigheden har anvist den. Den uforberedte sjæl møder farer både i denne verden og i enhver anden 

verden. Den vil mangle viden, der er lys, den vil ikke være i stand til at stige op, og så vil dens forvirring 

gøre sin usunde indflydelse mærkbar selv hos mennesker. I modsætning til dem, der har været i stand til 

at stige op i det åndelige, og som gennem deres egen opstigning bliver lærere i rummet og gør deres 

sunde indflydelse mærkbar for deres brødre og søstre. 

56 Tag dem som forbillede og stræb mod den verden, hvor fuldkommenhed er idealet, for at elske 

og bedre at kende den Evige, som I er kommet fra, og som I aldrig skal forlade. 
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57 Min nåde stråler ud til alle sjæle. Men mens nogle modtager den, afviser andre den. Den, der 

tørster efter kærlighed, skal drikke af Mig, som er en uudtømmelig strøm, der slukker denne tørst. 

58 Den, der har fejlet, skal rette sit blik mod Mig, så han kan se mit lys og blive ledet af det. Enhver, 

der føler sig nøgen, skal dække sig med min tilgivelses og min barmhjertigheds kappe. Lad den, der 

tvivler, opøve sin indsigt, for jeg er Visdommen, og fra hende vil jeg åbenbare ham det. Lad den 

bedrøvede nærme sig mig, hvor han kan finde alt, og når han har drukket af denne kærligheds bæger, vil 

troen brænde i ham. 

59 Bed for verden af dem, der lider, og du vil få dem til at modtage dem, der er fordømt af 

udseende. 

60 Jeg er "Ordet", jeg er Ordet, lyt til mig. 

61 I bunden af jeres hjerter stiller I mig tusind spørgsmål. I siger: "Herre, har vi ikke adlydt dine 

befalinger? Har vi ikke gjort noget godt for menneskeheden? I stedet for at forstå dig, har vi så ikke 

begået fejl, og vil vi måske få andre til at begå fejl?" 

62 Nej, mine børn, jeg er blandt jer for at rette jer og forhindre jer i at begå fejl med min lære. Når 

du er stærk, vil du ikke længere være i tvivl. 

63 I åndelig henseende er I ikke længere små børn, for det er ikke første gang eller den første alder, I 

har levet på jorden. Lyset fra det sjette segl, der oplyser jer i øjeblikket, er ikke det eneste lys, der har 

oplyst jeres eksistens. I er udviklede sjæle, udviklet på den lange udviklingsvej mod perfektion. Derfor 

skal I ikke være bekymrede, men glædes, fordi Herren er iblandt jer. For det er et tegn på, at I kan forstå 

og adlyde ham. 

64 I den første æra var Israels folk fængslet i Egypten, hvor afgudsdyrkelse og hedenskab herskede. 

Jeg tillod mit folk at leve og formere sig i disse hedninges skød for at give dem bevis på min eksistens og 

magt gennem et folk, der troede på Abrahams, Isaks og Jakobs usynlige Gud. 

65 Da slaveriets lidelser og bitterhed nåede deres højdepunkt, lod jeg fra israelitternes skød en 

mand komme frem, som var salvet med min nåde, i hvem min inspiration strålede, og som jeg befalede 

og talte til ham således: "Gå til dit folk og red dem, de er undertrykt af lænker, ydmygelser og strabadser. 

Befri dem fra Faraos åg, sæt dem fri og før dem gennem ørkenen og vælg den vej, der fører til Kana'an. 

For jeg vil, at når dette folk ankommer til det land, som jeg har lovet jer, så vil de der hengive sig til en 

tilbedelse, der er min guddommelighed værdig." Denne mand var Moses. 

66 Hvordan reddede Moses et folk fra Faraos kløer? Gav han sit folk våben i hænderne? Nej, hans 

våben var troen på sin almægtige Gud. 

67 Da Farao trodsede Moses' ønsker, som var mine ordrer, beviste jeg over for hedningen, at lige så 

stor hans oprør og vantro var, lige så stor var min dømmekraft og magt. Ti gange adlød han ikke min 

stemme, og ti gange slog jeg egypteren med store plager, som til sidst blødgjorde tyrannens hals og 

bøjede hans hårde hjerte. 

68 Moses satte sit folk i gang, drog ud i ørkenen og bragte dem til foden af Sinaibjerget, hvor han 

vidste, at han ville møde sin Herre. Mens folket ventede på Moses' tilbagevenden, modtog Moses, der 

var opløftet i bøn til den Allerhøjeste, lovens tavler fra Jehova, som skulle afgøre menneskehedens 

skæbne. Den lydige tjener modtog i sin ånd denne guddommelige åbenbaring og var også parat til at 

lovgive om alle sager og alle handlinger i selve menneskelivet. 

Efter at have lidt og kæmpet i ørkenen i lang tid nåede folket frem til deres skæbne: det "forjættede 

land". Her byggede folk deres huse, dyrkede deres marker og haver, stiftede deres familier og tilbad med 

rene hjerter. Ud fra opfyldelsen af deres pligter over for verden og overholdelsen af åndens love skabte 

de en enkelt tilbedelse af Gud, som de kunne tilbyde ham, der havde givet dem så mange beviser på sin 

kærlighed og barmhjertighed. 

Men den åndelige tilbedelse var stadig langt fra fuldkommenhed. Offergaverne og donationerne var 

materielle, og deres ofre bestod af uskyldige væseners blod. Selv inden for menneskelivet var det ikke 

lykkedes at gå frem med stor moral og retfærdighed. Talons lov var gældende, som sagde: "Øje for øje og 
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tand for tand." Og hvis en kvinde blev taget i utroskab, var der en lov, som dømte hende til at blive stenet 

til døde af folk uden for byen. 

69 Hvorfor tillod Faderen alt dette på det tidspunkt? Fordi folk tog de første åndelige skridt på det 

tidspunkt. 

70 Tiden gik. Jeg har modtaget Førstegrøden af jeres marker, Førstegrøden af jeres høst og blodet 

fra jeres uskyldige ofre, som I har ofret mig på alteret. 

71 Dette folks traditioner var dybt forankret. Men hvem ville have fortalt dem, at alt dette skulle 

ændres, at disse love og disse former for tilbedelse skulle ændres? Det var ikke Moses og heller ikke 

profeterne, der fik disse former og skikke til at ændre sig. Moses begyndte kun vejen, og profeterne 

forkyndte kun. Det var den lovede Messias, den guddommelige mester, som vækkede jer fra jeres søvn, 

som uden at være ulydig mod et eneste af de bud i loven, som Moses modtog, afskaffede traditioner og 

former for tilbedelse, der ikke længere var passende for den tid, og som indviede en ny tidsalder med lys 

og visdom, der ville forvandle menneskehedens liv. 

72 Jeg har ikke reformeret loven, men kun den praksis, der var afledt af den. 

73 De åndelige menneskers barndom var forbi, og de gik ind i voksenalderen. Så gav jeg jer ukendt 

mad at spise, og jeg rev sløret for jeres uvidenhed over. Hele mit ord var en lov sammenfattet i én 

sætning: 

"Elsker hinanden." 

74 Men jeg har meddelt jer og lovet jer min genkomst som Helligånden. For dengang fortalte jeg jer 

ikke alt, og af det, jeg åbenbarede jer, kunne I ikke forstå og fortolke det hele, og derfor var det 

nødvendigt, at Sandhedens Ånd kom til jer for at åbenbare jer alt. 

75 I 1866 blev min stemme for første gang hørt gennem det menneskelige sind, og en ny tid oprandt 

for menneskeheden: den tredje tidsalder. 

76 Fra sin åndelige barndom går den menneskelige sjæl ind i sin ungdom. Der går noget tid, før den 

når fuld modenhed, og dens frugter er perfekte. 

77 Kristi lære var åndelig, men mennesket omgav den med ritualer og former for at bringe den inden 

for rækkevidde for sjæle med lidt ophøjethed. 

78 I er trådt ind i åndens tid, i de store åbenbaringer, hvor materialisering, bedrag og 

ufuldkommenhed vil forsvinde fra enhver kult, hvor ethvert menneske ved hjælp af sin ånd vil erkende 

sin Gud, som er helt ånd. På denne måde vil han opdage formen for det fuldkomne fællesskab. 

79 Fra den dag jeg først manifesterede mig i denne form, har I forsøgt at forstå storheden i dette 

værk, men I anerkender stadig ikke dets dybde eller dets formål. 

80 Hvem kan hævde at have forstået det eller at have forstået det fuldt ud? Ingen! Du er stadig langt 

fra at nå perfektion. 

81 Min lov, mit værk er Jakobs stige, som du skal stige op ad, trin for trin, trin for trin. Og jo højere 

du stiger, jo tættere vil du se din Fader. 

82 Når året 1948 begynder, det første af de sidste tre år, hvor jeg vil være blandt jer gennem mit 

ord, er det min vilje, at I tager modigt af sted og handler, som Mesteren har lært jer, så at I til sidst, på 

min afgangsdag, når I ønsker at give en opløftende og kærlig hyldest til Mesteren, som har undervist jer 

så længe, så vil denne hyldest være jeres Herre værdig. 

83 Med henblik på en sådan forberedelse vil jeg sende et kald ud til verden, for jeg ved, at I så vil 

være i stand til med ord og gerninger at vidne om, at jeg har været sammen med jer og gjort mig kendt 

og talt til jer. 

84 Er du ikke klar over faldgruberne? Ser I ikke i jeres omgivelser de mørke skygger, som i øjeblikket 

forhindrer jer i at se lyset fra den lampe, som oplyser jer, nemlig det sjette segl? 

85 Overtræd ikke menneskets love. Helbred de syge gennem ordet, gennem bøn og gennem væske. 

Lad en ny fase af gode gerninger og åndeliggørelse bryde frem for dig. Videnskabsfolk vil ikke kunne gøre 
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grin med dig, menneskelig retfærdighed vil ikke fordømme dig, og kirkerne vil være nødt til at indrømme, 

at du har åndelig autoritet. 

86 I har indført symboler i jeres tilbedelse. Men fra dem skal I adskille jer, for denne form for 

tilbedelse hører fortiden til, og nutidens og fremtidens tilbedelse er en dialog mellem ånd og ånd. 

87 Tiden for min afrejse fra min tilbagevenden blandt mennesker nærmer sig. Selv om det foregik i 

stilhed, vil det senere give genlyd til jordens grænser, og når verden er blevet nysgerrig, vil den søge de 

steder, hvor det guddommelige ord blev hørt, de "budbringere", der overbragte det, og de skrifter, der er 

blevet bevaret. 

Men hvordan vil I modtage dem, når folket kommer? I må ikke fremstå som splittede og ikke vise, at 

der hersker uenighed blandt jer. Du må ikke præsentere synet af en familie, der skændes, af et ægteskab 

uden kærlighed eller af nogle respektløse og ulydige børn. Giv ikke anledning til skuffelse på grund af din 

manglende opfyldelse af åndelige og materielle pligter. Hvad ville de tænke, hvis de fandt jer uden 

åndelig opløftning, selv om I kalder jer spiritister? Hvad ville de tænke, hvis de opdagede, at du var faldet 

i fanatisme eller afgudsdyrkelse? 

88 Vid, folk, at tiden er nær, hvor falske profeter, falske kristus, nye kirker og nye tilbedere opstår. 

Derfor skal du våge og bede. 

89 Adlyd alle Faderens befalinger og vær klar over, at hans dom er meget tæt på dig. Dette er 

hverken en trussel eller en fordømmelse, det er kun et vink. Husk, at min dømmekraft er fuldkommen og 

kærlig. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 196 
1 Her er Faderen, der kommer for at åbenbare sig for det folk, der til alle tider har påkaldt deres 

Guds navn og sagt, at de elsker ham. Jeg kan se, at du græder. Mange tårer løber ned ad dine kinder, 

men ikke af kærlighed til min guddommelighed, men af smerte, fordi dit liv er fuldt af bitterhed. Det er 

ikke et kors, du bærer, det er en tung byrde, som du ikke længere kan bære. Årsagen er, at I har glemt 

læren, I har lukket bogen og fjernet jer fra de bud, som den indeholder. 

2 O folk, som hører dette ord! Ikke alene er nationerne blevet splittet, men der er også splittelse 

blandt jer. Har I glemt, at I i 1931, foran den nye pagts ark, lovede I at forene jer og adlyde? Du sætter 

dine beslutninger og din vilje over mine. Men jeg vil ødelægge jeres traditioner og ufuldkomne love, så 

mit værk kan blive anerkendt og min lov opfyldt. Jeg vil ramme selviskhed, arrogance og alle dårlige frø 

med min dom. "Mestrene" vil forsvinde fra dette folk, og kun disciplene, tjenerne, vil være tilbage. For 

den, der ønsker at hæve sig over sit folk og undertrykke det, er det bedre at blive taget af jorden. 

3 Året 1947 er nu ved at være slut, og på dets sidste dag er det nødvendigt, at I tager en fast 

beslutning om at udføre jeres opgave, så det ikke er min dom, der får jer til at se vejen. 

4 Ønsker du ikke, at denne lære skal komme frem i lyset, og at menneskeheden skal kende den? 

Sandelig siger jeg jer, at der er dem, der i stedet for at lette kendskabet til Min Lære, har beskæftiget sig 

med at stoppe Mine skridt på vejen. Jeg rører ved menneskenes hjerte, så de kan få kendskab til denne 

åbenbaring, så de kan modtage den samme renhed, som jeg har givet og betroet den til jer. 

5 Hvis nogen ikke vil have en gren af træet, så giv den tilbage til mig. Det er bedre, at jeg får den 

tilbage, end at du lader den vokse skævt. Faderen fortæller jer dette, fordi jeg ser samfund, der har 

lukket deres døre for velgørenhed, og de nødlidende græder derude, og jeg ser de døde. 

6 Tjenere i mit værk, hør mine befalinger og adlyd dem, for mennesker vil ikke stoppe jeres skridt. 

Ingen kan forhindre denne guddommelige plan i at finde sted, som jeg har betroet jer en del af, hvis I 

præsenterer dette værk uden hemmelighedskræmmeri, hvilket I kan opnå i de sidste tre år af min 

manifestation. I 1950 vil der komme folk med "ubøjelige" nakker, som, overvældet af størrelsen af Min 

manifestation og renheden i jeres tilbedelseshandlinger, vil falde ned foran deres Herre. 

Perioden er kort, men den er nok til at fjerne materialiseringen, fanatismen og alle de fejl, der plager 

jeres tilbedelse af Gud. Min lære er åndelig, og det er derfor, I kalder jer spirituelle. Men har du tænkt 

over og undersøgt, hvad det betyder? Synes du, at det er rigtigt at prædike spiritisme i ord, men at 

prædike det modsatte i dine værker? 

7 Hvor stort og rent vil du se mit værk, når du bruger dette lys, som jeg sender dig! 

8 Det afhænger af dem, der står i spidsen for hvert samfund, om folk rejser sig åndeligt og adlyder 

mine forskrifter. Selv om mine guldfjer ikke ville tage det til efterretning, efterlader jeg mine ord med 

uudslettelige bogstaver i dette folks ånd. Men når I først har nået en højere grad af åndeliggørelse, vil 

jeres øjne blive forbløffede, når de ser de mirakler, jeg vil gøre blandt jer. I vil ikke lide på grund af 

afskeden med Mit Ord, for I vil føle Mit nærvær. På grund af fraværet af stemmebæreren til at høre Mig, 

vil jeres åndelige gaver udvikle sig mere, hvilket vil give jer stor glæde og tro, fordi I vil have Mig som 

jeres hjælper med inspiration, åndelig vision, profetiske drømme og intuition. Du vil blive opfrisket ved at 

høre dit eget ord og se dine syge blive raske. 

9 Åndeverdenen, som har stadig mere lys og stadig større magt, vil være den gode beskytter og 

trofaste vogter af folket, så alle på mine områder kan udføre deres opgave og arbejde. Jeg ser kun sjæle, 

uden at skelne mellem dem, der er i kroppen, og dem, der er frie fra den. 

10 Dette er lyset fra det sjette segl, som er blevet frigivet i denne tid gennem min barmhjertighed. 

Allerede dengang sendte jeg jer Jesus, Min Guddommelige Søn, den eneste, der adlød Mine bud på 

jorden og opfyldte Sin Faders vilje. Men jeg sendte ham, for at han skulle gøre mennesker til sine disciple, 

og de skulle følge Mesteren og forherlige Faderen. Jeg sendte ham, og han gav dig liv. Men hvordan har 

du givet ham tilbage til mig? I dag kommer jeg på ny til jer, ikke som et menneske, men som Trøstens 

Ånd. 



U 196 

133 

11 Brug min kærlige hjælp og vågn helt op til lyset, så dit hjerte kan blive følsomt. Lad din sjæl føre 

et liv i overgivelse og lydighed og bliv min discipel. Tro på dette ord, som jeg i øjeblikket giver jer gennem 

stemmebærerne, og arbejd på jer selv, så I føler dets essens og internaliserer dets sandhed. 

12 De mundstykker, som jeg har brugt til at bringe mit ord til jer, er virkelig ikke perfekte. Men de er 

blevet udvalgt af mig til at udføre mine råd og dermed opfylde mit løfte om at vende tilbage til jer. Men 

de manifestationer, som I er vidner til i dag, vil i 1950 ophøre og give plads til en højere, renere og mere 

åndelig åbenbaring, som vil være en dialog mellem ånder, hvor barnet kan tale med sin himmelske Fader 

uden mænds eller ånders mellemkomst og modtage hans inspiration uden nogen begrænsning. 

13 Indtil videre skal I være tilfredse med at høre mig i denne form, så længe I forbereder jer på at 

kunne træde ind i den nye tid. Udforsk mit ord og sæt jer ind i dets betydning. Lad sjælen rejse sig op, så 

den kan nå Mig og drikke fra kilden, indtil den slukker sin tørst. 

14 Hold ikke op med at dømme den stemmebærer, som jeg bruger, og prøv ikke at forstå, hvorfor 

han er blevet valgt. Jeg alene kender hans oprindelse og hans skæbne i denne vanskelige mission, som 

for nogle er realiseringen af et højt ideal, og for andre er en forsoningshandling og en meget stor 

prøvelse. 

15 I kan alle komme for at tjene mig og få det bedste ud af den tid, jeg har givet jer. Jeres opgave er 

at afværge det onde, at bane vejen for dem, der kommer efter jer, og at lægge grunden til en 

menneskehed, der ved, hvordan man elsker Mig og bliver ét med Mig. 

16 Jeg har til enhver tid givet jer muligheder for at arbejde, så I kan tage endnu et skridt på jeres 

udviklingsvej. Jeg har givet jer instruktionerne og midlerne til at stige op, så I kan komme tættere på mig. 

Men hvor mange har ikke, efter at være kommet til enden af livets vej og vendt tilbage til den "åndelige 

dal", gennemgået deres liv og fundet det tomt, uden fortjeneste. Så har de bedt Mig om en ny mulighed 

for at give deres sjæl den værdighed og nåde tilbage, som de har berøvet den, og således tilbyde Mig en 

bedre opfyldelse af min mission. Jeg gav dem den ønskede gave, og de vendte tilbage til jorden. 

17 Jeg har udstyret sjælen med intelligens og vilje, så den kan vælge den rette vej og vide, hvordan 

den skal holde sig væk fra de snarer og farer, der ligger på lur for den i hvert øjeblik. Jeg har tilladt godt 

og ondt at eksistere, så mennesket af kærlighed til mig og respekt for sig selv kan besejre det onde og 

holde sig fra det. Hvis der kun var én vej, og du opfyldte din mission ubevidst, støttet af naturlovene, som 

stjernerne, naturkræfterne eller de lavere væsener gør det, ville du ikke have nogen fortjeneste ved at 

vandre på dydens vej. Der ville ikke være nogen kamp, ingen stræben eller erfaring i din sjæl. Men jeg 

udstak en udviklingsvej og placerede jer i begyndelsen af den, så I ville stige op gennem jeres egne 

anstrengelser, så I alle ville lære denne vej at kende, som er den eneste vej, hvorpå man kan nå mig. 

18 Tag min lære med jer og handl ikke i strid med jeres pligt, ej heller som de dårlige disciple. Da I 

har evner og nådegaver i jer, som I kan vejlede jeres medmennesker med og befri dem for mange onder, 

der rammer dem i dag, så skjul dem ikke for dem. Lad din sjæl tale med den erfaring, den har opnået. På 

denne måde vil I i dette store værk opbygge det, der kommer til jer. 

19 I vil så redde de får, der er gået på afveje, og hjælpe hyrden, som jeg er, med at samle alle fårene 

i fårefolden. På denne måde vil I opnå de fortjenester, som jeg har bedt jer om, så I kan opnå jeres sjæls 

opstigning. 

20 På denne dag, siden den første daggry, rejser mange sjæle sig i bøn for dem, som de kalder 

"deres døde". Jeg siger jer, at det er meget godt, at I husker dem, at I tænker på dem med 

taknemmelighed, kærlighed og beundring. Men det er ikke godt, at du græder over dem, som om de var 

ting, du har mistet, og at du 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 dem, der er gået bort, ville du blive overrasket over det lys, der 

oplyser dem, og det liv, der besjæler dem. Så ville I udbryde: "Sandelig, det er dem, der lever, og vi er de 

døde." 

21 Lever du ikke i virkeligheden i en illusion, når du græder over en livløs krop og glemmer, at sjælen 

er levende, vibrerende og pulserende? 
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22 Jeg må også sige til jer, at hvis I i stedet for at hellige en dag til dem, der er gået ind i det åndelige 

liv i henhold til denne tradition, altid var forenet med dem gennem bønnens bånd, ville deres usynlige, 

men virkelige væsen og deres velgørende indflydelse på jeres liv kunne mærkes af jer i hele jeres 

tilværelse ─ i jeres kampe, i jeres prøvelser og også i jeres søde øjeblikke. Og disse væsener ville til 

gengæld få mulighed for at hjælpe jer med jeres ædle værker og foretagender, hvorved de ville opnå 

mere lys. 

23 Jeg har engang sagt: "Lad de "døde" begrave deres døde". Hvis I vil studere mine ord med 

opmærksomhed og kærlighed, vil I indse, hvor meget fornuft jeg havde, da jeg sagde dette til jer. 

24 Jeg kan se, at I alle bærer det sidste billede, det fysiske syn af jeres kære, i jeres hjerter og i jeres 

billedhukommelse. Dem, der døde i barndommen, husker du som børn. Ham, der først forlod dette liv i 

en moden alder, husker I som en gammel mand. Det er det samme med den, der har opgivet en krop, der 

er opslugt af smerte, eller som er død under en smertefuld kvaler. Han vil altid forblive i dit minde. Men 

det er nødvendigt for jer at tænke over forskellen mellem det, der er krop og sjæl, så I kan komme til den 

konklusion, at hvor mennesket dør, fødes sjælen til et nyt liv, og hvor nogle øjne lukker sig for verdens 

lys, åbner andre sig for det guddommelige lys, der oplyser sjælens evige liv. 

25 Jeg har engang fortalt dig, at mennesket er afgudsdyrkende af tilbøjelighed, og med denne kult 

for sine "døde" giver han håndgribelige beviser på sin afgudsdyrkelse. Men min lære er dukket op i jeres 

liv som et uendeligt smukt daggry og har spredt skyggerne fra en lang nat af uvidenhed, hvor 

menneskene altid har levet uhæmmet. Men dette lys, der stiger op som en guddommelig stjerne i 

uendeligheden, vil udstråle sine smukkeste gnister af lys på din sjæl i en træning, der vil bringe dig med 

sikkert skridt så langt, at du bliver delagtig i det liv, som I alle sammen til sidst vil komme ind i gennem 

jeres opadgående udvikling. 

26 Du vil ikke længere være blandt dem, der græder bittert over dem, der er gået bort for at leve i 

en bedre livsverden, og du vil heller ikke længere være blandt dem, der som åndelige væsener græder 

over dem, de har efterladt, eller fordi de har forladt den krop, der har tjent dem som en skal hele livet. 

27 Der er væsener, der lider og frygter, når de tænker på forfaldet af den krop, de elskede så højt. 

Men I skal være blandt dem, der, når de ser, at en opgave, som det menneskelige legeme har udført, er 

afsluttet, synger en takkesang til Skaberen. 

28 I dag tilgiver jeg dig alle dine overtrædelser og viser dig samtidig en side i den guddommelige 

Livsbog, gennem hvis lære du kan oplyse din sjæl og dit sind, så du kan gøre gerninger, der er ham 

værdig, som lærte dig dem. 

29 I påtager jer nu et stort ansvar over for menneskeheden, og jo mere undervisning I modtager fra 

mig, jo større bliver dette ansvar. For det er jer, der skal tale til den spiritualiserede verden. Indplantet i 

jer vil jeg efterlade den perfekte måde at kommunikere med mig på blandt menneskeheden, uden 

afgudsdyrkende ritualer og tilbedelseshandlinger, blot fra ånd til ånd. 

30 Denne velsignede sæd, som nu er i jeres hjerter, vil være det brød, som I skal dele med jeres 

medmennesker, og det vil også være den åndelige arv, som I testamenterer til jeres børn. 

31 Når jeg sagde til jer: "Elsker hinanden" ─ tror I ikke, at der kun var tale om respekt for jeres 

næste, men også om en verdens respekt for hinanden. Men i dag siger jeg til jer: Når du tænker på dem, 

der er gået bort, skal du ikke føle dem fjernt fra dig eller forestille dig, at de er følelsesløse. Elsk dem og 

husk dem ikke som døde, men kun som levende. For de lever i evigheden og er omkring jer. 

32 Sandelig, siger jeg jer, I er Israels folk, som har gennemgået forskellige stadier og er nået frem til 

denne tid uden at kunne hævde, at de har opfyldt den mission, som de har haft siden de første tider. Den 

har ikke åndeliggjort sig selv, for jeg hører stadig dens klagesang, når den ser sine kære dø, som den 

forveksler med de "døde". 

33 Derfor giver jeg jer lys, I, som bor på denne jord, for I har mere brug for det end dem, der er gået 

hinsides, fordi I er de døde, mens de lever i evigheden. 
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34 Disse væsener har fået tilladelse af Mig til at nærme sig dig i det øjeblik, hvor du hengiver dig. 

Men jeg siger jer, at I ikke længere skal huske dem i den menneskelige form, de havde, for de er nu 

lysånder. 

35 Vær ikke blot knyttet til verdens traditioner og afvis den nåde, der er overøst på jer i denne tid. 

Husk, at mens du spilder tiden her, gør sjæle fremskridt i det hinsides. 

36 Behersk kroppen, så du kan bruge denne mulighed til åndelig frigørelse og opløftning. For jeg vil 

være nødt til at kalde jer væk til det åndelige, og I vil så være nødt til at opfylde loven om udvikling, og 

sjælen vil være vidne til, hvordan kroppen nedbrydes i jorden. 

37 Hvis I ikke ønsker at nå tærsklen til evigheden omgivet af forvirring, så kæmp for jeres fremskridt, 

gør jer fortjeneste i verden ved at bringe fjerne mennesker tættere på mit værk, bede og arbejde for fred 

i nationerne, sprede barmhjertighed og kærlighed blandt jeres medmennesker. 

38 Men der er stadig den, der siger til mig: "Herre, hvis du er den almægtige Gud, så giv mig et bevis 

på din magt." Men jeg siger til jer: Hvor er I umodne, når I taler sådan til ham, som ved sin blotte vilje 

ville få jorden til at gå i opløsning. 

39 Jeg gør Mig selv følelig i sjælen, som er det, der skal komme til Mig, og som kan genkende Mit 

væsen. Din krop er materie, og jeg tilgiver dens svagheder. 

40 Rens jer selv, o folk, så I kan harmonisere jeres sjæl med dens krop og således hæve jer selv til 

Mig gennem jeres egne fortjenester. Lad folk søge Mig i forskellige kirker og sekter, fordøm dem ikke, for 

I kan heller ikke udføre fuldkomne gerninger endnu. 

41 Lad afgudsdyrkerne, Arons efterkommere og efterlignere, som formgiver guder, fortsætte med at 

tilbede deres forskellige guder i afguder og billeder. De vil nu vågne op fra deres dybe søvn. 

42 Det er jeres opgave at så spiritiseringens frø ved at få menneskene til at se, at den indre 

tilbedelse af Gud er den mest behagelige for Faderen. På denne måde vil folk føle det åndelige og 

guddommelige uden at kræve at se for at tro. Ligesom du i disse øjeblikke har følt tilstedeværelsen af de 

åndelige væsener, som du husker med kærlighed og taknemmelighed, og som har nærmet sig dig som en 

duft eller som en lokkende opfordring til at følge den vej, de har lagt for dig. Disse væsener nærmer sig 

mennesker uden stadig at føle begær efter denne verdens forfængelighed, og kun med det formål at 

vække ønsket i sjælene om at opnå det liv, der venter dig. 

43 De, der græder over tabet af deres kære, er de "døde", der sørger over deres døde, er de, der er 

materialiserede i deres uvidenhed, som ikke forstår meningen med livet, og som, selv om de hævder at 

tro på sjælens udødelighed, beviser med deres gråd og sorg, at de ikke har noget spor af tro. For de 

græder over "døde mennesker", som i virkeligheden er i live, men kun fordi de ikke ser dem, eller fordi 

deres krop er forsvundet. 

44 Vær fredelige i overensstemmelse med Kristi bud, som endnu en gang siger til jer: "Elsker 

hinanden." 

45 Kom til mig og bliv styrket, genopstået til et liv i nåde. Bliv mine disciple, ambassadører for de 

gode nyheder. Verden længes efter mit nærvær, og jeg vil få mit ord til at nå den gennem jeres 

transmission. Der er dem, der har ventet på mig i lang tid, dem, der har fornemmet, at timen for mit 

nærvær i verden nu er kommet for at lede sjæle ind på vejen til fremskridt og åndeliggørelse. 

Men før jeg sender jer ud, skal I rense jer og træne jer selv. Når lidelsen tynger dig ned, og du føler dig 

træt, så husk, at jeg er din støtte og hjælper dig med at bære korset, så du ikke falder sammen under 

dets vægt. Hvis I beder og hengiver jer til at udføre jeres opgave, vil der ikke være nogen prøvelser eller 

forhindringer, der kan gøre jer svage. Du vil gå din vej med et smil på læberne og håb i hjertet. Du vil ikke 

frygte fremtiden, og enhver dårlig dom eller hensigt mod dig vil blive annulleret. Du må ikke fornægte 

mig, selv om du vil blive sat på en stor prøve. For I ved ikke, om det er Min vilje at give jer et mirakel på 

højdepunktet af retssagen for at bevidne, at I er Mine disciple. 

46 Hør og forstå min lignelse: 

47 I et ønske om barmhjertighed nærmede en flok sultne, syge og nøgne mennesker sig et hus.  
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Husets bestyrere tilberedte den uophørligt for at underholde de forbipasserende ved deres bord. 

Godsejeren, ejeren og herren af disse marker kom for at forestå festen. 

Tiden gik, og de nødlidende fandt altid mad og husly i huset. 

48 En dag så denne herre, at vandet på bordet var grumset, at maden ikke var sund og velsmagende, 

og at dugene var plettet. 

Så kaldte han dem, der skulle dække spisebordet, til sig og sagde til dem: "Har I set linnedklæderne, 

smagt på maden og drukket af vandet?" "Ja, Herre," svarede de. 

"Før I giver mad til disse sultne, så lad først jeres børn spise af den, og hvis de finder maden god, så 

giv den til disse gæster." 

Børnene tog af brødet, frugten og det, der var på bordet, men det smagte ulækkert, og de var 

utilfredse og oprørte sig og klagede voldsomt. 

Da sagde godsejeren til dem, der stadig ventede: "Kom ind under et træ, for jeg vil give jer frugterne 

fra min have og lækker mad." 

Men til tjenerne sagde han dette: "Rens det plettede, fjern den dårlige smag fra læberne på dem, som 

du har skuffet. Jeg har ingen glæde af jer, for jeg har pålagt jer at tage imod alle dem, der sulter og 

tørster, at give dem den bedste mad og rent vand, og I har ikke adlydt mig. Dit arbejde er ikke tiltalende 

for mig." 

Landets herre tilberedte selv festen: Brødet var fyldigt, frugten sund og moden, vandet frisk og 

forfriskende. Så inviterede han dem, der ventede - tiggere, syge og spedalske - og de festede alle 

sammen, og deres glæde var stor. Snart var de raske og uden lidelser, og de besluttede sig for at blive på 

godset. 

De begyndte at dyrke markerne og blev markarbejdere, men de var svage og vidste ikke, hvordan de 

skulle følge Herrens anvisninger. De blandede forskellige slags frø, og afgrøden blev dårligere, hveden 

blev kvalt af ukrudt. 

Da høsttiden kom, kom godsejeren og sagde til dem: "Hvad laver I, når jeg kun har givet jer husets 

ledelse til at modtage gæsterne? Den sæd, du har sået, er ikke god, andre er til at dyrke markerne med. 

Gå hen og rens jorden for tidsler og ukrudt, og led derefter huset igen. Brønden er udtørret, brødet bliver 

ikke stærkere, og frugten er bitter. Gør mod dem, der kommer forbi, som jeg har gjort mod jer. Når du 

har givet dem, der vender sig til dig, mad og helbredelse, når du har fjernet din næstes smerte, vil jeg give 

dig hvile i mit hus." 

(slutningen af lignelsen) 

50. Min Guddommelige Ånd giver dig dette ord for at vejlede dig på livets vej og advare dig mod de 

farer, der venter på dig. 

51. I lever i den tredje tid, spiritualiseringens tid. 

52. Jeg giver dit hjerte fred, tro og håb, og det er min guddommelige vilje, at du modtager dette 

budskab i dit hjerte. 

53. Bring dine sorger frem for Herren. Han skabte dig, og til ham skal du vende tilbage. 

54. Det er tid for jer at studere Mesterens ord, og det er også tid for jer at forenes i ét sind, så I kan 

forblive forenet med den sublime kærlighed. 

55. Hver og en af jer har en mission, som I endnu ikke har opfyldt. 

56. Vend dig ikke bort fra undervisningen, men modtag den med kærlighed, for at du ikke i morgen 

falder i vildfarelse ─ den vildfarelse, som vil stoppe din sjæls fremskridt og få dig til at synke ned i 

vildfarelsens mudrede vand. 

57. Min sandhed åbenbarer sig tydeligere, når jeg ser dig forberedt. Men I er stadig uvidende, I, som 

endnu ikke har forstået mig. Men jeg siger jer også dette: I er dem, der er tættest på Faderen, fordi I er 

på vejen til åndeliggørelse, en vej, der ikke har nogen ende. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 197 
1 Mesterens kærlighed spredes blandt hans disciple, blandt hans børn. I Guds øjne er I mine børn, i 

Mesterens øjne er I mine disciple. 

2 Elskede folk: Denne Gud, jeres Fader, Skaberen, har testamenteret jer en stærk og forsvarlig sjæl, 

hvis sværd er godheden, og som skal kæmpe, indtil den har uddrevet det onde, som er opstået i sjælen 

og har næret menneskets hjerte. Men I har også fået visdom, så mennesket kan frigøre sig fra 

uvidenhedens mørke. 

3 Efter min afrejse i den anden æra så min discipel Johannes i sin henrykkelse den epoke, som I nu 

lever i ─ de farer, som menneskeheden ville blive viklet ind i, de ulykker, der ville rystes verden, 

menneskers kampe og stridigheder, og den fred, der ville komme efter alt dette. Han fik også at vide, 

hvordan denne åbenbaring eller profeti ville blive bevaret skriftligt, så den kunne blive kendt over hele 

jorden. 

4 Jeg ønsker, at mine nye disciple skal kende betydningen af disse åbenbaringer og essensen af det 

ord, som jeg i øjeblikket giver jer, for så vil I forstå, hvad spiritisme handler om, og I vil være i stand til at 

stå fast i kampen. 

5 Læren er mig selv, derfor må den ikke blive besudlet. Det er renhed og oprigtighed og må ikke 

blive besudlet. Jeres Herre bliver heller ikke besmittet af menneskets syndighed, når han kommer ned til 

jer og giver sig selv til kende gennem stemmebæreren; han renser ham tværtimod. For sandheden er: 

Selv om de stemmebærere, gennem hvem jeg taler til jer, kun viser en vis tilbøjelighed til det gode, stiger 

de åndeligt op i det Uendelige for at modtage berøringen af det Guddommelige. På den måde modtager 

de inspiration, åbenbaring og guddommelig viden. Det er også rigtigt, at de stadig er meget umodne og 

mangler forberedelse. 

6 Men jeg er kærlighedens ånd, og jeg søger ikke kun dialog med de retfærdige. Jeg kommer også 

til de menneskers bolig, hvor de retfærdige ikke bor, men børn, som jeg elsker fuldt ud for at frelse dem 

fra synd og mørke. For de har mere brug for mig end dem, der allerede er frelst. De er de mennesker, der 

har brug for Min retfærdigheds og Min kærligheds ild, for at de i den kan få alle deres 

For at fjerne pletter. De har brug for min kraft og min nåde til at rejse sig. Derfor henvender jeg mig til 

deres samvittighed for at gøre mig gældende. Så er barnet blevet ét med sin Skaber, fordi det har set sig 

selv som sin Fader. 

7 Hvorfor er mennesket overrasket over, at Guds nåde åbenbares blandt syndere? Var de, der 

hørte mit ord i den anden æra, retfærdige? Havde mine egne disciple allerede opnået fuldkommenhed? 

Nej, folkens, blandt de skarer, der lyttede til mig, var der syndere, forhærdede libertiner, vantro, og selv 

blandt mine apostle var der menneskelige stakler. Men fordi de i deres ånd følte det guddommelige kald 

og helligede sig min lære, efterlod de med deres eksempel en anden lære til menneskeheden og efterlod 

deres navne i menneskers hjerter. 

8 Spiritualisten bør altid anerkende disse eksempler og følge dem. For disse disciple var sande 

såere af min sæd. 

Mange steder vil I se et billede af disse apostle, men det er ikke nødvendigt, at I vender jer til dem ved 

hjælp af disse billeder. Men selv på dem kan man se, at erindringen om dem er uforgængelig. Elsk dem, 

tag dem som dit eksempel i deres dyd. Husk, at jeg har lært jer at elske mig i jeres egne brødre og søstre. 

9 Du spørger: "Hvor er den sande visdom?" Og jeg svarer dig: I Gud. En anden spurgte: "Hvad er 

den sande religion?" Og mesteren svarer: Den, der elsker mig og elsker sine medmennesker, har fundet 

sandheden og har opfyldt loven. 

10 Jeg har tilladt religioner at eksistere på jorden, som er veje for sjælen, der fører til Gud. Enhver 

religion, der lærer om godhed og kærlighed og priser barmhjertighed, er god, fordi den indeholder lys og 

sandhed. Når folk visner i dem og forvandler det, der oprindeligt var godt, til dårligt, går vejen tabt under 

materialisme og synd. 
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11 Derfor viser jeg jer i denne tid på ny Min sandhed, som er vejen, livets essens og loven, så I kan 

søge denne lov, som er fyrtårnet og ledestjernen, hinsides former og ritualer, hinsides alt det 

menneskelige. Den, der søger mig på denne måde, vil være en spiritist. 

12 Folk vil være vidner til, at det, der vil gøre menneskeheden stærk i de kommende tider, vil være 

dette ord. Morgendagens spirituelle person vil ikke blive genkendt på, at han er en fanatiker eller en 

munk, der adskiller sig fra verden og mennesker for at kunne bede, men på, at han ved, hvordan man 

kæmper mod fristelser, og at han er i stand til at genkende sandhedens vej selv midt i en hvirvelvind. 

Morgendagens spiritist vil være i stand til at møde en velbevæbnet verden, hans ord som profet og seer 

vil fortælle, hvad der vil ske. Han vil vide, hvordan han kan redde dem, der er i fare for at falde i forfald. 

13 Budskabet om åndelighed er ikke et menneskes værk, det er Skaberens værk, det er den evige 

lov, der styrer sjæle. 

14 Mærk mit arbejde indeni, så det kan få dig til at føle dig stor på trods af din ydmyghed og 

beskedenhed. Vær ikke bekymret, hvis du ikke er veltalende, for jeg har givet dig sandhedens 

overtalelsesevne. Det er grunden til, at mit ord vil sejre. 

15 Åndeligt set efterlader jeg jer forenet med alle jeres medmennesker, uanset hvilken doktrin de 

tilslutter sig. 

16 Det ser ud til, at I er kommet tidligere end jeg, men jeg siger jer sandelig, at jeg allerede ventede 

på jer ved mit bord. 

17 Jeg har forladt min trone for at være sammen med jer, for at give jer min undervisning og trøste 

jer i jeres trængsler. Også I har for at være sammen med mig forladt jeres hjemland, jeres hjem og jeres 

kære. 

18 Ligesom I har følt en uforlignelig lyksalighed ved dette ord og har opdaget hemmeligheden bag 

fred og harmoni ved at følge det, vil mange mennesker komme til Mig og hellige sig opgaven med at leve 

mit ord. 

19 Min undervisning i denne tid vækker menneskets sjæl, som har sovet i lang tid. Mine ord, som jeg 

gav til mennesker i den anden æra, er stadig levende, men ingen praktiserer dem, som jeg lærte dem. 

Det var nødvendigt for min Ånd at vende tilbage til jer for at overbevise jer om, at denne lære er sjælens 

uendelige vej, så I aldrig stopper på evolutionens vej. 

20 De, der drømmer om det evige, som elsker det sande, som længes efter at hæve sig over 

menneskelivets elendighed, vil være dem, der holder fast ved dette værk, som forbarmer sig over deres 

sjæl, som foretrækker sjælens udsmykning frem for kroppens festlige klæder. Med disse kan du se en 

gnist af forståelse. De vil ikke være dem, der tror, at min mission er begrænset til at lindre jeres smerter 

og befri jer fra jeres sygdomme. De vil være dem, der har forstået, at mit løfte indeholder noget mere 

end en befrielse fra smerte: evigt liv. 

21 Meningen med min undervisning inspirerer jer til at ødelægge den materialistiske verden, som I 

har skabt, så I kan bygge en verden af åndeliggørelse på den, hvor I vil være den 

Du vil nyde den fred, du længes efter, og du vil se alle de evner komme frem og udvikle sig, som indtil nu 

har ligget i dvale i bunden af dit væsen. 

22 Kundskabens lys vil skinne i de forvirrede sind, og de mennesker, i hvem hadet boede, vil fælde 

tårer af forsoning, anger og kærlighed. 

23 Mit kald er et kald til åndeligt arbejde, og i dette arbejde er der arbejde for alle. Lad ingen være 

bekymret over at "stjæle" nogle få øjeblikke fra det materielle liv for at beskæftige sig med Mine. 

Sandelig, siger jeg jer, den time skal komme, hvor jeres sjæl vil takke jer for det. 

24 Sig ikke til mig: "Herre, jeg har set fattigdom blandt dem, der følger dig. Men blandt dem, der ikke 

engang mindes dig og ikke engang taler dit navn, ser jeg overflod, glæder og fryd." 

Lad ikke Mit folk tage disse tilfælde som bevis for, at den, der følger Mig, nødvendigvis må være fattig 

i verden. Men jeg siger jer, at den fred, som de, der lytter her og bruger en del af deres liv på at gøre det 

gode, har, er ikke kendt af dem, som I misunder så meget, og de kan heller ikke opnå den med al deres 

rigdom. 
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25 Nogle forstår at besidde verdens goder og åndens goder på samme tid. Andre får ikke verdens 

love, fordi de glemmer åndens love, og andre igen er kun interesseret i verdens love, fordi de tror, at de 

guddommelige love er en fjende af jordiske rigdomme. 

26 Varer er og forbliver varer, men ikke alle ved, hvordan de skal bruges korrekt. I skal også vide, at 

jeg ikke har givet dem alt det, som mange har. Nogle har det, de har modtaget fra mig som 

kompensation, ligesom der er andre, der har stjålet alt, hvad de ejer. 

27 Det bedste bevis for, at folk kan få for deres pligtopfyldelse i livet, er sjælens fred, ikke mønternes 

klirren. 

28 Ved at tale til jer på alle mulige måder øger jeg kendskabet til dem, der vil følge mig i denne tid. 

Det vil være dem, der besvarer deres medmenneskers spørgsmål med den klarhed, som jeg har besvaret 

dem med i mit ord, selv om det nogle gange er dumme eller tåbelige spørgsmål. 

29 Jeg ønsker, at mit ord skal efterlade et lysende minde i sindet på dem, der hørte det, så når de 

husker det, vil ekkoet af den undervisning fuld af kærlighed, de modtog, trænge ind i deres hjerter. 

30 Vidnerne til min manifestation er bestemt til at modtage morgendagens skarer, ligesom jeg har 

modtaget jer. 

31 Kan du huske, hvordan du kom til mig? Du kom besejret og nedslået. Du gik til dem, der havde 

mere end du, men de gav dig intet. Du søgte dem, der havde viden, men de underviste dig ikke. Du 

præsenterede din syge, udmattede og nedslåede krop, men de gav dig ikke dit helbred tilbage. Og da 

skuffelsen tog fat i jeres hjerter, og I blev overbevist om, at der ikke var nogen barmhjertighed blandt 

mennesker, fordi I i stedet for at være brødre og søstre blev betragtet som fremmede, mistede I troen og 

håbet. Nogle af jer bespottede, andre forbandede, og andre igen længtes efter døden. 

32 Således nåede mange af jer til Mig for at erfare, at Min barmhjertighedskilde er den eneste, der 

aldrig tørrer ud, og at I blot skal søge den for at føle den strømme ud over enhver bedrøvet sjæl. 

33 Snart vil du ikke kun se et folk, men hele menneskeheden skuffet over sig selv, overbevist om, at 

al deres menneskelige magt, rigdom eller videnskab ikke er tilstrækkelige kræfter til at besvare deres 

spørgsmål, til at give deres sjæle fred eller til at lindre deres smerte. Så vil du se dem søge efter 

sandhedens kilde hinsides deres verden, hinsides mennesker og deres falske magt. 

34 Hvor mange vil ikke søge mig og spørge mig direkte fra ånd til ånd! Jeg vil svare dem, men hvor 

mange vil ikke også krydse din vej og spørge dig, bede dig om lys. Disse skal I modtage i mit navn og give 

dem af det, som jeg har betroet jer. 

35 Hvis I virkelig giver jeres medmennesker med kærlighed, med lys, med åndeliggørelse ─ virkelig, 

siger jeg jer, vil I ikke blot vække troen på Faderen i dem, men I vil også genoprette deres tillid til 

menneskene, den tillid, som skal eksistere mellem jer som Guds børn. 

36 Jeg kender dine fortjenester. Jeg observerer dem, der har forladt deres materielle forretninger for 

at høre Mit ord, dem, der har givet afkald på tilfredsstillelsen af en fornøjelse eller nydelsen af et par 

timers hvile for at være sammen med Mig, eller dem, der har udholdt kritik eller sladder fra deres kære, 

og som har holdt alt dette i ringe anseelse, og som er til stede i det øjeblik, hvor Jeg giver jer Min 

undervisning. 

37 Min velsignelse og fred være med dem. Jeg velsigner ønsket hos dem, der ønsker at dygtiggøre 

sig selv, jeg velsigner dem, der hungrer og tørster efter viden. Det er dem, der ønsker en ændring i deres 

liv og skikke for at føle sig tættere på deres Herre. Hvis de bliver ved med at holde fast på deres vej, vil de 

nå frem til enden af den og opnå det, de længes efter. 

38 Det er Mesterens vilje, at alle troende mennesker således skal komme til at høre Mig med et dybt 

åndeligt ønske; at I kun drømmer om at forbedre jeres liv, og at I vil opgive alt det urene fra jeres fortid. 

Det er sandt, at I alle stræber efter at nå dette mål, nogle med større iver, andre kun svagt, men I 

stræber alle efter at blive bedre, end I var før. Tror De, at jeg ikke kan se de kampe, som De kæmper? 

39 Laster, lidenskaber og afgudsdyrkelse frister dig stadig. Men du beder i disse øjeblikke, og din tro 

hjælper dig med at blive frelst fra dem. Din sjæl er forberedt til at modtage Mig i denne form for 

åbenbaring og til at høre Mig gennem dette kommunikationsmiddel. Men den modtog ikke denne 
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forberedelse på jorden, men i løbet af sin åndelige udvikling, og det var nødvendigt for jer at forkaste 

mange tilbøjeligheder, som I har taget til at gå gennem verden, for at forstå Min manifestation på dette 

tidspunkt. 

De, der ikke har forberedt sig, vil ikke kunne genkende denne manifestation som sandhed. Det er 

derfor, I ser splittelse i jeres familier: Forældre, der af denne grund fejlbedømmer deres egne børn; børn, 

der bliver dommere over deres forældre; brødre og søstre, der tidligere forstod hinanden og nu ser på 

hinanden, som om de var fremmede; og ægtefæller, der skændes og endda afviser hinanden, fordi den 

ene tror og den anden benægter. 

40 Det er ikke første gang, at dette er sket. I den tid, hvor jeg prædikede, dømte folk også hinanden 

forkert; for mens nogle troede på mit ord og endda gav deres liv, fordi de holdt fast ved dets sandhed, 

kaldte andre det for bedrag og usandhed. 

41 Hvis folket virkelig havde ventet deres Herre, ville de ikke være blevet forvirrede, ligesom de ikke 

blev forvirrede, som længtes efter ham, ventede ham og kaldte på ham. 

42 Jeg har sagt til jer, at I skal invitere alle jeres medmennesker uden undtagelse til at sidde ved mit 

bord. For selv om ikke alle tror på mig i øjeblikket, må jeg tale til alle. 

43 På det tidspunkt begav jeg mig ud til skaren. Det sted, hvor jeg talte til dem, var altid ligegyldigt 

for mig. Jeg talte til dem både i en forhal i templet og på vejen, på en daleng eller ved kysten eller på 

toppen af et bjerg. 

44 I denne tid, hvor det er nødvendigt at forberede en stemmebærer til at tale til jer ─ et ubetydeligt 

væsen, som ikke ville være i stand til, gennemtrængt af Min udstråling, at begive sig ud på veje eller stier 

til pladser og byer for at tale Mit ord til folkemængderne ─ har Jeg samlet jer i ydmyge andagtsrum for at 

give jer Mit ord. I stedet for at jeg går til folket, kommer de for at høre mig. Derfor siger jeg til dem, der 

kommer til mig dag efter dag: Kald dine medmennesker ind i skyggen af mit træ, hvor de kan høre min 

stemme. 

45 Jeg forbereder jer, for nu begynder en ny periode. En tid med stor åndelighed og ophøjethed er 

ved at bryde frem, hvilket sker der, hvor jeg giver jer mit ord. 

46 I yderligere tre år vil jeg give jer min undervisning gennem menneskets intellekt, som vil være 

som tre dage, for tiden går uophørligt. 

47 Hvor meget overbærenhed og hvor mange indrømmelser er der ikke blevet givet jer i mit arbejde, 

I folk! Jeg må dog gøre jer opmærksom på, at alting har en grænse, og de indrømmelser, som Faderen 

har givet jer, må have en ende. Snart vil du vide, hvordan du kan bevare en ægte respekt for alt, hvad der 

er sand forberedelse. 

48 Mit Arbejde er ikke en af de mange lærdomme, det er ikke en anden sekt i verden. Denne 

åbenbaring, som jeg har givet jer i dag, er den evige lov. Men hvor mange ritualer har I ikke tilføjet til den 

på grund af manglende åndelighed og forståelse, hvor mange ugudeligheder, indtil I til sidst har 

forvrænget den. Hvor mange tilbedelseshandlinger har I ikke indført i Min Doktrin, idet I siger og tror, at 

alt, hvad I har gjort, er inspireret og beordret af Mig. 

49 Der kommer en tid, hvor jeres øjne vil åbne sig, og I vil forstå spiritismens sande natur. Sandelig, 

siger jeg jer, mit arbejde er helligere end noget andet, I har overvejet i verden. Ikke desto mindre er jeg 

parat til at tilgive alt det, du har syndet i din mission, og gennem din omvendelse vil du begynde et nyt, 

mere åndeligt liv, hvor du praktiserer min lære med den største enkelhed, så det, du underviser, er sand 

spiritisme. 

50 Hvis mine nye disciple havde brugt den åndelige essens, de har modtaget siden 1866, da denne 

undervisning begyndte blandt dem ─ tror du ikke, at de ville have absorberet denne undervisning for 

længe siden? 

51 Det var kun naturligt, at så længe I ikke så Min åbenbaring færdig, ville I falde i vildfarelse og 

misfortolke nogle af lærdommene, selv om Jeg forklarede dem i alle detaljer, så jeres forståelse kunne 

forstå dem. Men når Mit Ord har nået sit fulde omfang blandt jer, kan disse fejl ikke længere 

retfærdiggøres. 
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52 I er kommet til at tro, at jeg har bragt jer dette arbejde med den hensigt at udrydde den 

materielle fattigdom, som nogle mennesker befinder sig i, for at hjælpe jer til at fremstå som store i 

andres øjne. Men i dag overrasker det jer, at jeg bringer jer åndelige goder: barmhjertighed, trøst, 

balsam, som I bør give videre med den største uselviskhed. 

53 Sandheden er denne: Den, der har sat en pris på de tjenester, han har ydet sine medmennesker, 

har ikke gjort det for mit arbejde, som han har solgt. Den, der har sat en pris, en pris for forræderi, har 

gjort det for sig selv. 

54 Der er stadig et kort tidsrum tilbage, hvor jeg taler frit til Dem, og ingen kan påstå, at jeg tugtede 

ham hårdt eller fik ham til at bøde for meget for de fejl, han har begået. For min undervisning er kærlig, 

og det samme gælder de midler, jeg bruger til at rette jer. 

55 Det er ikke verdens belønning, der vil give dig fred og tilfredshed. De vil komme som belønning 

for en pligtopfyldelse fuld af velgørenhed, som du udøver over for dine medmennesker. 

56 Vær i øvrigt mennesker af god vilje; hvis I elsker freden, vil den blive hos jer. Sandelig, siger jeg 

jer, der findes ingen skat, der kan sammenlignes med sjælens fred. 

57 Man kan sige, at der kun er meget kort tid, før dette ord ikke længere høres. Tiden nærmer sig 

allerede, hvor I skal ud for at sprede de gode nyheder. Lysets tid vil komme i sin fulde udstrækning, og 

Herrens Ånd vil komme ned over jeres hoveder, ligesom han dengang kom ned over mine apostle og fik 

en ildtunge til at komme over hver enkelt af dem som et symbol på "Ordet" eller den åndelige gave af 

Ordet, som blev givet til dem i det øjeblik. 

Det er nødvendigt, at I forbliver i min undervisning, så min vilje kan blive fuldbyrdet i jer. Hvis I lider 

ydmygelser for mit arbejdes skyld, så bær dem med tålmodighed og tilgiv dem. Se på Jesus og se, 

hvordan han dengang udholdt de største ydmygelser blandt mennesker uden at gøre oprør og i stedet 

tilgav og elskede dem, der fornærmede ham. 

58 Da jeg sagde til jer, at I skulle tilbyde den højre kind som et tegn på tilgivelse til den, der ville slå 

jer på venstre kind, begrænsede jeg ikke min undervisning til ord alene. Hvor mange gange har jeg ikke i 

de sidste dage, jeg har tilbragt i verden, modtaget svøbe- eller piskeslag i ansigtet og på kroppen, uden at 

mit hjerte blev vredt, og uden at mit blik blev vredt. Min mildhed, den venlighed, hvormed jeg så på disse 

mennesker, forårsagede mange mirakler, mange omvendelser, som kun jeg så. Frelseren Jesus kom 

derfor for at vise jer vejen til åndelig udvikling opad gennem ydmyghed. 

59 Fra min fødselstime som menneske har den guddommelige ydmyghed åbenbaret sig fuldt ud for 

verden ─ lige siden den kolde nat, hvor en kvinde, der var ren i sjæl og legeme, med glæde bad inde fra 

en stald til sin Herre, det eneste tilflugtssted, der den nat åbnede sig for at modtage verdens Frelser i sit 

skød. Der i den krybbe, som var min vugge, begyndte den lektion i kærlighed og ydmyghed, som jeg 

bragte til menneskeheden. 

60 I dag lever du i en anden tid. Jeg er vendt tilbage til jer, og selv om det ikke har været som mand, 

har jeg på ny lært jer min lære om ydmyghed. Det mørke, som menneskeheden er indhyllet i i denne tid, 

er endnu mere sort end den nat, hvor Jesus blev født. Hårdheden i de hjerter, der har modtaget nyheden 

om min tilbagevenden, har været som klipperne i den grotte, hvor Guds barn åbnede sine øjne for denne 

verdens lys. Menneskers ligegyldighed over for det evige, det åndelige og deres mangel på kærlighed til 

hinanden er som kulden i denne velsignede nat. Og deres hjerners skrøbelighed, gennem hvilken jeg 

giver mig til kende i denne tid, og deres hjertes hårdhed har været som det hårde halm i krybben. 

Således begyndte jeg på ny min undervisning blandt jer. Men jeg spørger dig: Vil jeg også ende den på et 

kors, som jeg gjorde dengang? 

61 Se på mit spor og følg det. Når du møder lidelse, offer, forsagelse og ydmygelse på det, så vend 

dit blik mod Jesus, og jeg vil sende dig min styrke og give dig min arm som korsbærer for at hjælpe dig 

med at bære dit kors. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 198 
1 Salig er den, der kommer til mig i ydmyghed. 

2 Nu er tiden inde, hvor jeg vil efterlade folk, der er forberedt i sjæl og sind, så de kan vidne om 

sandheden om mit komme. 

3 Når mine disciple går rundt i verden og taler og underviser i mit navn, skal de have troen og troen 

i sig selv. 

har sikkerhed for, at jeg vil skynde mig at komme dem til hjælp i prøvelsens øjeblik, fordi jeg altid og 

overalt har givet bevis på min kærlighed og mit nærvær. 

4 Når sorg plager dig, og du råber til din Fader, fordi din tro giver dig den overbevisning, at du bliver 

hørt, og at Herren ser dit sørgmodige ansigt, så føler du en trøst og et håb, som er den kærtegn, 

Mesteren giver dig, når han hører din bøn. 

5 Når livet viser sig for mennesket fuld af faldgruber og lidelser, og det så bønfalder sin Fader om 

trøst ─ hvorfor skulle jeg ikke komme og styrke det, når det er det barn, jeg elsker, og jeg er i sandhed 

den, der kan rejse det op igen? 

6 Guddommelig kærlighed strømmer ud over menneskeheden i hvert øjeblik, og det bevidnes af 

dem, der har følt Mig dybt i deres hjerter. For selv om jeg er almægtig, begrænser jeg mig selv for at 

komme tæt på mennesket og blive følt af ham. 

7 Du må ikke fordømme nogen. Se, hvordan folk i de forskellige religiøse samfund beder på 

forskellige måder, som alle er forskellige fra din egen. Jeg har åbenbaret for jer, at jeg kommer ned til alle 

og hører alle. For jeg vil ikke skjule mig for den, der søger mig. 

De andre vil derimod fordømme jer på grund af jeres åndelige måde at bede på, og fordi I troede på 

min forkyndelse gennem menneskets intellekt. Hvor mange af jer har ikke allerede været ofre for 

bagvaskelse og latterliggørelse fra dem, fordi I har accepteret min proklamation i denne form! Kun den 

trosflamme, der brænder i dette folks hjerte, har fået jer til at modstå prøvelserne, og det er fordi I stoler 

på, at denne lære, der har overlevet store stridigheder, vil blive anerkendt i hele verden. I, som vil høre 

mit ord direkte og være lærere blandt mennesker, vil ikke se resultatet af jeres arbejde fra denne verden. 

For det vil tage tid, før frøet bærer frugt. 

8 Denne menneskehed er gradvist ved at acceptere idéen om det åndelige. Når den først har nået 

et vist udviklingstrin, vil den opdage, at der ikke var noget bedrag i Mine manifestationer og 

åbenbaringer; at det var sandhed, at Mesteren udgød sig selv i kærlighed, visdom og nåde gennem 

uuddannede, men modtagelige brætorganer, der blev oplyst af Min Guddommelighed. Disse var stadig 

ufuldkomne, men da jeg er renheden selv, har jeg gjort brug af intellektets organer hos mennesker, som 

hele tiden kæmper mod deres egne tilbøjeligheder. 

Hvis mennesket tror, at jeg kun skal manifestere Mig selv gennem et retfærdigt og perfekt menneske 

for at være troværdig, så er han i vildfarelse, og jeg vil spørge ham: Er repræsentanterne for Min 

Guddommelighed i de religiøse samfund perfekte og retfærdige mennesker? Sandelig, siger jeg jer, jeg 

finder ikke en eneste retfærdig blandt dem på hele jorden. Alligevel er de fortolkere af mit ord, der er 

åbenbaret i fortiden. 

9 De stemmebærere, gennem hvem jeg taler til jer, er ikke mine repræsentanter eller mine tjenere. 

De er kun redskaber til at formidle min forbøn. 

10 Min undervisning har givet dig mange lektioner. Jeg har fortalt jer, at det ikke er nødvendigt for 

jer at bygge storslåede kirker for at behage jeres Gud, at det heller ikke er nødvendigt for jer at bekende 

jeres synder foran en anden synder som jer selv. At den bedste kirke, I kan gå ind i for at tilbede Mig, er 

jeres eget hjerte, og at når I føler oprigtig anger over jeres overtrædelser og kæmper mod jer selv for at 

ændre jeres adfærd, så opnår I virkelig tilgivelse gennem Mig. Beviset på, at du har vasket dine pletter 

væk, vil være den fred, som din ånd oplever, og den glæde, der flyder over i dit hjerte. 

11 Hvorfor taler menneskene om "overnaturligt", når alt i Mig og i Mine gerninger er naturligt? Er 

menneskers onde og ufuldkomne gerninger ikke tværtimod "overnaturlige", eftersom det naturlige ville 
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være, at de altid ville handle godt i betragtning af ham, som de stammer fra, og de egenskaber, som de 

besidder og bærer i sig selv? I Mig har alting en enkel og dybtgående forklaring, intet forbliver i mørke. 

Du kalder "overnaturligt" alt det, du ikke forstår eller anser for at være indhyllet i mystik. Men når 

først din sjæl har fået sin opstigning gennem fortjeneste og ser og opdager det, den ikke kunne se før, vil 

den opdage, at alt i skabelsen er naturligt. 

12 Hvis menneskeheden for nogle få århundreder siden havde fået fortalt om de fremskridt og 

opdagelser, som mennesket ville gøre i den nuværende tidsalder, ville selv videnskabsmænd have tvivlet 

og betragtet sådanne vidundere som overnaturlige. Men i dag, hvor I er udviklede og har fulgt den 

menneskelige videnskabs fremskridt skridt for skridt, betragter I dem som naturlige værker, selv om I 

beundrer dem. 

13 Sandelig siger jeg jer: I morgen, når menneskets åndelige dialog med sin Gud spreder sig over 

hele jorden, vil menneskeheden blive bekendt med disse manifestationer. Den vil tro på, at jeg har givet 

mig selv til kende gennem det menneskelige intellekt, den vil tro på det, jeg talte, og den vil ikke længere 

dømme sådanne manifestationer som noget umuligt eller overnaturligt. 

14 Det vil være morgendagens folk, der vil genkende storheden og essensen af Min Lære på grund af 

de skrifter, der er tilbage af Mit Ord. Den enkelhed, hvormed jeg forklarede det dybe, det uudgrundelige, 

den enkelhed, hvormed jeg præsenterede sandheden for jer, vil vække beundring hos dem. 

15 Så forbered mit ord, så du kan svare dem, der kommer med ønsket om denne viden. Der vil 

komme folk til dig, som ikke vil være tilfredse med enkle forklaringer. Der vil komme videnskabsmænd, 

som har brugt deres liv på at sætte spørgsmålstegn ved naturen og bøgerne, og de vil spørge dig: 

"Hvorfor har Herren ikke materialiseret sig, når han havde magt til det, og forklaret, hvilke opdagelser 

videnskaben ville gøre?" 

16 Så skal du svare: "I kernen af det guddommelige ord, hvis enkelhed indeholder visdom, ligger 

forklaringen og profetien om, hvad mennesket vil indse, og hvad der venter menneskeheden." 

17 Disciple, selv i dag siger jeg jer: Tro ikke, at den visdom, som jeg lærer jer i mine åbenbaringer, er 

til for at I kan modsætte jer menneskers lærdom. Hvis du ønsker at gå denne vej, kan jeg allerede nu sige 

dig, at det ikke vil lykkes for dig. 

18 Man behøver ikke at være lærd for at komme til Mig, det er nok at have en ophøjet sjæl, at 

udtrykke Mit Ord, som Jesus åbenbarede det i den Anden Tidsalder, og som Jeg giver det til jer i dag: fuld 

af enkelhed og kærlighed. Har den afsløret videnskabelig lærdom? Forsøger den at løse de 

videnskabelige problemer, som menneskene i denne tid har? 

19 Jeg taler kun til ånden. Jeg har kun undervist i den vej, der fører til det perfekte liv, og denne 

opgave er også din: at tale til ånden og vise den silhuetten af det "forjættede land" i horisonten. 

20 At præsentere min undervisning ærligt og uforfalsket og give mennesket mulighed for at 

undersøge, undersøge og stille spørgsmål. Jeg misbilliger det ikke, og jeg forhindrer det heller ikke. Lad 

enhver søge den vej, der er mulig for ham, for at finde sandheden. 

21 Så, dit frø vil bære frugt i morgen. Det er ligegyldigt, at det kun er de kommende generationer, 

der vil høste frugterne. 

22 Undersøg mit ord og dyk ned i dets betydning. 

23 Jeg kommer for at give jer min undervisning og ikke for at se på jeres fejl og jeres syndighed. 

24 "Israels folk" bør vise et eksempel på mod, fordi "Israel" er "den stærke" i menneskeheden. 

25 I vil modtage nye bud, som folkemasserne vil genkende mig på. 

26 (Krigens) rædsler er sluppet løs, og mens "Israel" sover, beder mennesker om nåde og har 

modtaget den fra Mig. Men det er min vilje, at menneskeheden skal modtage dette gennem 

forberedelsen af mit folk. 

27 I skal have Faderens eksempel foran jer, når I øver jer i overgivelse og lydighed. 

28 Når tiden er inde, får du en mission. I vil rejse til fremmede lande. I vil ikke skelne mellem 

racerne, og desuden siger jeg jer: Den tid vil komme, hvor Faderen vil gøre sig selv mærkbar i alle hjerter. 
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29 Jeg ser ikke på jeres menneskelige forfængelighed. Jeg ser kun, at jeres hjerte og ånd har søgt 

mig, og jeg vil sende jer til provinserne som Mesterens budbringere, der underviser ved hjælp af 

eksempler ligesom Jesus i den anden æra. 

30 Ja, "Israel", bring mit ord, som er det evige livs saft. 

31 Det er jeres opgave at give verden det, den skal have i opfyldelse af mit mandat. For I er 

indehaverne af den tredje æraens lys og nåde. 

32 Jeg er Faderen, som er fuld af kærlighed til at opdrage jer igen til nådens liv og sætte jer på den 

rette vej. I har krævet meget af mig i den anden æra, men nu er jeg med jer i ånden og giver jer igen mit 

ord, mit "guddommelige ord", der er præget af kærlighed, så I kan følge min perfekte instruktion og 

bringe den ud til verden. 

33 Med mit ord, som er en meget fin mejsel, bearbejder jeg dit hjerte, for jeg ser, at det stadig sover. 

34 Det er et nådigt daggry, hvor Mesteren kommer ned over alle sine disciple. 

35 Seerne har været vidner til min tilstedeværelse og har set lyset fra min Ånd. 

36 De har forberedt sig indvendigt og lukket deres øjne for verdens stimuli, og fra deres mund er der 

kommet profetiske ord. 

37 Bliv ved med at arbejde på jer selv, for hvis I ikke gjorde det ─ sandelig, siger jeg jer: Stenene ville 

tale. 

38 Men jeg siger også: Jeg vil ikke tvinge dig. Jeg ønsker, at kærligheden skal flyde fra jeres hjerter, 

enkelt og naturligt. 

39 Gør jer klar, folk, for I ved ikke engang præcis hvorfra, men folkemængder fra forskellige 

landsbyer og områder i landet vil bryde op og komme til forsamlingsstederne. 

40 Rejs jer op i bøn. Hjælp dine medmennesker. Undersøg mit ord. Jeg ønsker ikke at se "Israel" 

skamme sig, fordi det ikke vidste, hvordan det skulle kæmpe. Nej, folkens. Bring en, to eller tre frø foran 

mig, men dit frø skal være rent. Din opgave er at forstå mit ord korrekt. 

41 Jeg er en kærlig Fader, og jeg kommer til jer som Fader, for som dommer er jeg ubarmhjertig. 

Forny jer selv, forbered jer, så I altid kan se mig som Fader. 

42 Tiden for det store slag nærmer sig. I tre år har I stadig haft mit ord, og Faderen ønsker at lade de 

mange troende blive undervist. Men I, som jeg efterlader på forsamlingsstederne som ledere af 

menighederne, skal forberede jer godt. 

43 Få forståelse og lad ikke verden 

røver livsblodet fra mit ord og returnerer dets essens til min guddommelige trone. 

44 Træk dig tilbage fra verden og husk mine ord, som siger til dig: Hvad du var før, skal du ikke 

længere være i dag, og hvad du er nu, skal du ikke længere være i morgen. Forny jer selv. Afvis det 

overflødige og det dårlige. Jeg vil hverken have bigotter eller fanatikere. 

45 Første gang sendte jeg jer Moses, anden gang var jeg iblandt jer i Jesus fra Nazareth, og i dag har I 

mig som Helligånden. Jeg ser jeres sjæle på Jakobs stige modtage Min Ånds nåde og lys. 

46 I udgør alle ét folk. I er alle ét barn, som jeg giver mit fredskys. 

47 Studér mit ord og bring det ud til masserne, for vejen er nu banet. Folk vil komme til denne 

nation. Giv dem den bedste "fest", vis dem et godt eksempel, så de kan genkende jer som Helligåndens 

disciple. 

48 Hver af jer har et åndeligt væsen omkring jer, som beskytter jer. Når det øjeblik kommer, vil den 

svare mig for dig, og du for den. Sandelig, siger jeg jer, det er et stort ansvar, I bærer. 

49 Hav iver og lyst til at udføre jeres opgave og forbliv forenet i ét ideal og én vilje. Stå foran min 

retfærdighed, som ser selv dit hjertes inderste slag. 

50 Tiden er kostbar. I må skynde jer at rejse jer med kærlighed for at opfylde min mission; nogle 

allerede som disciple, andre som elever. 

51 Overlad det, der er dit, til verden, og hav ét mål, nemlig sjælens frelse. For I vil skulle aflægge 

regnskab for alt det, I har arbejdet for på denne planet, når tiden kommer. 
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52 Du er ikke uvidende eller uvidende, du gør alt med kendskab til årsagen. 

53 Jeg advarer jer om de kommende begivenheder. Når I ikke længere hører mit ord, skal I tale med 

mig fra ånd til ånd. 

54 I dag ser jeg jer forenet efter mine apostle fra den anden æra, og jeg arbejder på jer for at gøre 

store mirakler. 

55 Du har stor magt. Giv derfor til dine medmennesker af de mange af de mange, som jeg har givet 

dig i mit ord. 

56 Jeg har udgydt min visdom blandt jer, men jeg ser den sultne ulv i fåreklæder, som ønsker at 

fortære jer ved at indgyde syndige tanker for at fordærve jer. Men når jeg ser, at dit væsen er tæt på at 

bukke under, er jeg der som en Fader, der kommer dig til hjælp, for jeg ønsker ikke, at du skal gå til 

grunde. 

57 Lille er den flok, der bærer kærlighed til Faderen i sit hjerte og har viljen til at tjene mig. Men jeg 

siger til jer: Stå fast, så du kan opnå din sjæls udvikling i min lov. 

58 Jeg ønsker at se jer forenet på denne måde. For hvis I står ved Faderen, vil jeg stå ved jer. Jeg vil 

ikke forlade dig et øjeblik, og fristelsen skal holde sig væk fra "Israels folk". 

59 Gennemdrøft Mit Ord, forstå, at tiden for Min manifestation er kort, og erkend hvor stor Min 

kærlighed er, og hvor stort det lys Jeg har placeret i din sjæl. Indse, at du skal komme til mig rent. 

60 "Mit rige er ikke af denne verden", forstå mig derfor, når jeg siger til jer: Hvad I udretter på 

jorden, vil jeg bevare for jer i det hinsides. 

61 Her ved dette bord venter jeg på jer alle. I mit nærvær forsvinder racer, kaster og forfædre. I 

tilhører mig alle lige meget, I har alle én sjæl som en dyrebar juvel, og det er til denne sjæl, jeg 

henvender mig til mig selv. 

62 Hvis I vil vide det: Dette var det sted, der var forudbestemt til Min nye åbenbaring til verden, hvor 

I ville se Mig komme "på skyen" i nærvær af alle jordens folkeslag. 

63 Forstå disse ord korrekt. Hermed vil jeg fortælle jer, at jeg kommer ned i Ånden til alle, men at 

ikke alle vil høre dette ord. Det skete på samme måde i de dage: Et folk var vidne til min lære og mine 

gerninger, og de andre folkeslag på jorden troede på grund af vidnesbyrdene. 

64 I dag samler jeg dette folks sjæle for at fuldende deres mission under deres Mesterens ord. 

65 Jeg lover dem ikke jordiske kongeriger, men et kongerige af evigt lys for sjælen. 

66 Deres sjæle, som nu stadig er fulde af selviskhed i forhold til deres næstes behov, vil i morgen 

være gavmilde for at lade deres medmennesker få del i den arv, jeg har givet dem. 

67 De, der på den tid forventede Messias' komme som en konge på jorden og så ham komme i sin 

guddommelige ydmyghed, blev modløse og forvirrede. Hvorfor skulle I efterligne dem i dag og blive 

forvirrede, når I ser Mig åbenbare Mig selv på denne måde, selv om I allerede har tidligere eksempler på, 

at jeres Herres rige ikke er af denne verden? 

68 Jeg instruerer et folk, så de i morgen vil undervise alle dem, der ikke har haft mulighed for at høre 

mig i denne form. De, der hører mig i dag, hører en Fader, der med stor kærlighed meddeler dem en 

forestående afrejse, og som derfor giver sin faderlige kærlighed i overskud til alle dem, der omgiver ham. 

Det er en fars stemme, som ønsker, at de skal huske ham, som ikke ønsker at lade nogen af sine børn 

grædende tilbage, som ønsker, at alle skal nyde godt af hans arv, og det er hans kærlighed. 

69 Dette folk vil have alt, hvad de har brug for til den kommende kamp, deres store åndelige kamp, 

fordi han vil få min sæd til at spire på ny med sin frugtbare regn. 

70 Ja, folk, mit navn vil igen være på alle læber, min holdning i alle hjerter, og min lov vil blive 

åbenbaret i alle samvittigheder. Hvor lykkelige vil de, der har deltaget i dette guddommelige værk, være, 

for denne åndelige lykke vil kompensere dem for alle deres trængsler og lidelser. De vil huske, at de var 

Kristi disciple her på jorden, at de kærligt vogtede over den sæd, som den guddommelige Mester lærte 

dem at dyrke. 

71 Opnå denne fred for din sjæl, o folk, opnå denne plads i evigheden. 
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72 Jeg, som Mester, går foran dig og vejleder din sjæl. Lad derfor mine disciples gerninger være 

tydelige, så vil de, der ser på jer, tage jer som et eksempel. 

Verden er sulten, og I har det brød, der giver næring. Jeg forbereder jer, ligesom jeg gjorde med mine 

apostle. Hvis I følger Mig, som de gjorde, vil I føle Min kraft til at bekæmpe alt ondt. Alle naturens kræfter 

vil hjælpe dig i din mission, hvis du ved, hvordan du skal bruge dem. 

73 I dag ser I blandt folket mangel og fattigdom, bekymring for at skaffe brød til kroppen, mens I har 

bevaret jer selv uden at lide sådanne strabadser, fordi jeg ønsker, at I skal have fred og hellige en del af 

jeres tid til at praktisere Min lære. 

Mange mænd og kvinder emigrerer og søger i dette land et tilflugtssted for deres hjerter, der er 

trætte af at kæmpe, og de vil finde et velsignet land, der er rigt på goder, og du vil dele dit brød med 

dem, og de vil finde ly og etablere deres hjem her. 

74 Vågn op, folk, for der er kun tre år tilbage, hvor jeg vil give mig selv til kende for jer. Søg mig 

allerede i dag fra ånd til ånd, for den time nærmer sig allerede, hvor I vil føle jer forældreløse, og jeg 

ønsker, at I skal være stærke i prøvelsen. Den åndelige verden vil så ikke længere give dig sine 

opmuntrende ord og råd. I vil ikke længere høre denne "koncert" fra det hinsides, og derfor er det 

nødvendigt, at I ved, hvordan I kan svæve opad for fortsat at nære jeres sjæl. 

75 Nærmer dig det, der er perfekt. Forene din vilje med min. Søg alt det, der er godt for din sjæl, og 

elsk mindre jordiske goder. Menneskeheden har nået en grænse, hvor jeg vil holde den tilbage. Mørket 

vil forsvinde, "ukrudtet vil blive rykket op, bundet og kastet i ilden", som der står skrevet. Alt dette vil 

ske. Jeg forbereder jer på dette, folk, så I kan erkende den tid, I lever i, og så I kan vække jeres 

medmennesker. Salig er den, som er villig til at blive løskøbt, som beder og omvender sig, for han skal 

blive frelst. Men hvis du bliver afvist af denne grund, hvis du bliver såret, så husk Jesus i hans 

guddommelige lidelse og tag ham som forbillede. 

76 Vær forstående og tilgiv fornærmelser. I bør ikke have "fjender", og hvis de kæmper mod jer, så 

tag jeres våben af kærlighed og lys. Hvis du opfører dig på denne måde, vil du opnå fuldkommenhed og 

få fredens gave på jorden. Jeg giver dig frøet, din opgave er at plante det. 

77 Den tid, hvor jeg skulle komme, blev forudsagt, og denne profeti er gået i opfyldelse. Det blev 

sagt: "Mennesker vil nå toppen af synd og materialisme. Krige vil sprede sig fra nation til nation som en 

ild, der ødelægger alt. Had og ond vilje vil vokse som ukrudt og dække markerne." 

78 Jeg vidste, at I med tiden ville glemme mig, og at mit ord ville forsvinde fra jeres hjerter. Det er 

derfor, at jeg bebudede min tilbagevenden til jer. 

Det lys er blevet dæmpet, menneskehjertet er koldt og følelsesløst som den nat, da Jesus kom til 

verden, og moderen, som ikke fandt ly i menneskenes hjem, søgte ly i hyrdernes og hyrdernes husly. 

79 I dag har jeg ikke forberedt et livmoderliv til at blive menneske, for jeg er kommet i Ånden for at 

tale til jer. 

Og midt i denne store hårdhed og vantro har jeg fundet dig. Jeg har udvalgt dig, og du har forberedt dit 

hjerte til at modtage mig. I har lyttet til mig, og jeres tro er blevet tændt. 

80 Hvis du ønsker at følge mig, så adlyd mit ord. Jeg vil hjælpe dig med at bære dit kors. Men jeg 

ønsker ikke, at dette folk, som tror på mig i dag, skal dømme og fordømme mig i morgen som den, der 

lagde mig på korset. I dag ved I ikke, hvilke der vil forblive trofaste. Jeg siger jer, at de vil være få, og 

nogle gange vil de være ensomme. Men deres vej vil være åben, og englene vil beskytte dem og redde 

dem fra fare for at føre dem til den himmelske forhindring. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 199 
1 Helligåndens fred være med jer. 

2 Jeg taler utrætteligt til jer, fordi disciplenes prøve nærmer sig, og jeg ønsker, at I skal vide, 

hvordan I kan gøre mit arbejde kendt til den tid. Jeg har gjort jer bekendt med dens principper, så I altid 

vil præsentere den i al dens renhed og sandhed. 

3 Min lære vil forene verden i et enkelt ideal, og når denne forening af tanker, hjerter og viljer er 

blevet en realitet, vil verden kende fred og opleve noget mere af sjælens liv. 

4 Der er kamp om verdenssyn og doktriner i denne tid. Alle ønsker at have ret. Men hvem har ret i 

denne kamp mellem egoisme og egeninteresse? Hvem ejer sandheden? 

5 Hvis de, der tror, at de er på den perfekte vej og besidder sandheden, er stolte af det ─ sandelig, 

siger jeg jer, kender de endnu ikke vejen; for på den skal man være ydmyg, og det er nok, at de ikke 

anerkender den sandhed, der ligger i andres tro, for ikke længere at være ydmyge. Men jeg har allerede 

sagt til jer i "Den anden æra": "Salige er de sagtmodige og ydmyge af hjertet." 

6 Den mand, der fordømmer sine medmenneskers tro og overbevisning, bevæger sig væk fra 

frelsen, for i sin stolthed og overmodighed forsøger han at være som sin Gud. 

7 Jeg siger jer, at I skal vise jer som I er, så I ikke falder i hykleri. Vær oprigtig og tænk på, at du 

stadig mangler meget for at opnå sjælens fuldkommenhed. 

8 Den, der i sin ydmyghed betragter de nådegaver, han modtager, som ufortjente, vil aldrig blive 

selvhøjtidelig, uanset hvor mange gaver jeg giver ham i overskud. 

En dag vil folk kæmpe mod hinanden. Kampen vil være ulige. For mens nogle vil basere deres krav på 

jordisk magts voldsomhed, vil andre kun præsentere deres kærligheds våben i deres materielle 

fattigdom. For de vil ikke have noget andet fædreland end deres åndelige arv. 

9 I ved, mit folk, at jeg har bragt jer sammen og forenet jer, idet jeg har udvalgt jer herfra og derfra. 

For i alle sekter og kirker, der er som stier, er der spiritister ─ disciple, som jeg har skabt denne familie 

for. Jeg har ikke forenet dem på ét samlingssted, men i én lov, i én og samme kærlighed. For enhver, der 

føler sit hjerte banke af kærlighed til sin bror, vil være et barn af dette folk. Sandelig siger jeg jer, I vil ikke 

blive spiritister, bare fordi I er kommet ind i disse mødelokaler, hvor Mit Ord taler om spiritisme, men på 

grund af den kærlighed I giver jeres medmennesker. 

10 Tanken om, at I skal kæmpe mod århundreders ideer, skikke og fejltagelser, bør ikke skræmme 

jer, og det bør heller ikke gøre noget, at I er få i antal. I ved, at det lys, jeg har givet jer, bryder lænkerne 

af trældom og uvidenhed. 

11 Hvad kan man beskylde de spiritualistiske mennesker for, hvis de opfylder den åndelige lov, den 

moralske lov og deres jordiske pligter og efterlader et spor af dyd på deres vej? Men pas på alt det, jeg 

ikke har lært jer, for at I ikke skal blive anklaget for menneskelig retfærdighed. I dag siger jeg til jer, som i 

den anden æra: "Giv Gud, hvad der tilhører Gud, og Kejseren, hvad der tilhører Kejseren." Så vil ingen 

finde fejl ved dig og fordømme dig. 

12 Overhold de love, der gælder for det land, du bor i, og hav respekt for dem, der styrer de andre 

folkeslag. 

13 Jeg giver dig mit ord med på vejen til dit studie og din viden. 

14 Ligesom jeres hyrde, skal I som budbringere bringe det gode budskab ud til hjerterne. 

15 Sandelig, siger jeg jer, gennem jer skal menneskeslægten frelses. 

16 Trin for trin leder jeg dig ind på kærlighedens vej, den smalle vej, som dog vil fylde dig med 

tilfredshed og fred. 

17 Jeg ønsker at se jer gå bag Mesteren på den vej, der fører til den højeste lykke. Følg ikke de onde 

veje, der fører dig væk fra mig. 

18 De, der har fuldført deres mission, er nu omkring mig. Men jeg er kommet til jer som en Fader af 

kærlighed og barmhjertighed for at lære jer på ny at dedikere et par øjeblikke af hver ny dag til mig. 

19 "Arbejdere", gør jer anstrengelser og arbejd for at få en rigelig høst ved udgangen af 1950. 
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20 Det er en vanskelig opgave, som du skal løse, nogle i fjerne egne, andre i familiens skød. 

21 Den arv, som jeg har givet jer i denne tid, er den samme som den, I havde i tidligere tider. Men I 

har brudt den pagt om kærlighed og velvilje, som I har indgået med mig for længe siden, og det var 

nødvendigt at vende tilbage til jer for at minde jer om den. 

22 Tænk på, at menneskeheden har nået et højt niveau af fordærv. Men du bør tjene med et rent 

hjerte, så vil du føle dig stærk og være hel midt i kaos. Foren jer, så kirkerne kan blive som en fæstning, 

som en solid mur, som en ubrydelig kæde, hvor hver enkelt er et stærkt led. 

23 Løft den faldne op. Jeg giver min kærlige hjælp til alle. Men nogle er pisket af verdens fristelser og 

har endnu ikke hørt deres samvittigheds stemme. Din opgave er at række ud til dem og være en stav på 

vejen for dem, indtil du når frem til, at de følger mit spor af kærlighed. 

24 Vogt, mine børn, på Faderens lære, for at I kan blive vogtet. 

25 Jeg har givet dig et legeme, så du kan udføre en vanskelig opgave på jorden. Vogt dette legeme 

med kærlighed, o sjæle, for stor vil jeres smerte blive, hvis I ikke adlyder min befaling. 

26 Du skal lede dit legeme, og det skal ikke være ham, der holder dig fra lydighedens vej. 

27 Så frøet og sørg for, at det spirer, så det kommer mangfoldigt tilbage til Faderens kornkammer. 

28 Det er min vilje at se dig ydmyg. Men mange af jer har i jeres mangel på indsigt bedt om min 

hjælp. 

29 Jeg ser, at I har klædt jer i mine klæder. Jeg har overladt dem til jer for at beskytte jer mod tidens 

hårdhed, men ikke for at efterlade dem halvvejs. 

30 Siden 1866 har I haft min nye manifestation af kærlighed blandt jer: Har du overset noget? 

31 Salig er den, der har drukket sit lidelsesbæger med tålmodighed, for hans smerte skal blive til 

nåde. 

32 Pynt helligdommen, for Faderen har længe ønsket at bo i den. 

33 Indtag jeres plads, og alle vil se, at Kristus er iblandt jer. 

34 Det er min vilje, at I skal adlyde mit ord og være et godt eksempel for folket; hav derfor min 

styrke i jer. Jeg har givet dig en vej, og den er fuld af lys. Følg mit spor og bestig bjerget. 

35 Nogle beder mig om penge, men jeg siger jer: I den første æra havde I store rigdomme på jorden, 

men I var ulydige over for min lov. I dag er der ikke mangel på brød på jeres bord, men perioden for 

opfyldelse af jeres mission er kort. Vær utrættelig i at give Min sæd videre til dine medmennesker, så du 

ved livets afslutning kan vise Mig den mangfoldige sæd. 

36 Frygt ikke jordboen, frygt min guddommelige retfærdighed. 

37 I er alle mine børn, og I vil alle komme til mig, når tiden er inde. 

38 Gennem jer, der kommer tættere på Mesteren, giver jeg til alle, uanset hvor fjerne I synes, de er. 

39 Til de marker, som hyrden har forberedt, og som er folkets hjerter. 

40 Da hyrden opdager, at et får blæser klagende, skynder han sig hen til det og bringer det ind i 

fårefolden. 

41 Du er udsat for alvorlige prøvelser, "Israel". Men Faderen giver dig styrke, så du kan bestå dem. 

42 Hvis du opfylder din opgave her på jorden, venter der dig stor glæde i det hinsides. 

43 Dørene til himmeriges rige står åbne og inviterer alle, der ønsker at bo i det. Du vil finde disse 

døre i din samvittighed. 

44 I dag sætter jeg jer ved mit kærlighedsbord for at give jer Åndens festmåltid. 

45 Børn af min Guddommelighed, Mesterens disciple, lad lyset fra det budskab, som min Kærlighed 

sender jer, trænge ind i jeres sjæls inderste del. 

46 Velkommen, I mennesker, som kommer til mig, trætte, syge og med trætte sjæle. 

47 Velkommen i lyset fra min guddommelige stråle, for i den vil du finde styrke, healing og glæde. 

48 Hvorfor er der nogle blandt jer, for hvem det virker mærkeligt, at jeg kommer på denne måde? 

49 Jeg har ikke fortalt jer, at jeg er i denne krop. Nej, jeg har kun fortalt dig, at dette sind modtager 

min inspiration. Jeg giver i øjeblikket et nyt budskab til menneskene, som kan sammenlignes med en stor 
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kilde, der hælder sit indhold ud over tørstige marker og haver. Husk, at dit sind er tilflugtssted for min 

visdom, som jeg hælder mit lys ind i. 

50 Jeg har formuleret mine tanker i ord, der udstråler kærlighed og hjertelighed, så du kan finde den 

balsam, der helbreder din sjæl og din krop. Jeg har også lært jer at tilbede jeres Gud på sandhedens alter 

og ikke på skyggernes, afgudsdyrkelsens og fanatismens alter. 

51 Forbered jer, så I kan modtage de rigdomme, jeg bringer jer. Lad dette slør blive revet over i dag, 

så I kan forstå den fulde betydning af mit nye budskab. 

52 Jeg får dig til at forstå uden bøger og kun med ånden. Jeg lærer dig at fortolke betydningen af alle 

åbenbaringer. På denne måde vil I ikke længere falde i afgudsdyrkelse, for I vil ikke nøjes med at 

beskæftige jer med allegorien, men I vil vide, hvordan I kan trænge ned til bunden af læren for at fortolke 

dens sandhed. 

53 I har hørt, at englene i himlen altid hører den guddommelige koncert. Når du tænker på dette 

symbol, skal du passe på med at tro, at du i himlen også hører musik, der ligner den musik, du er vant til 

at høre på jorden. Den, der tror det, er bukket under for en fuldstændig materialistisk fejltagelse. På den 

anden side vil den, der tænker på harmonien med Gud i denne guddommelige koncert, når han hører 

himlens musik og englenes lyksalighed, når de hører den, være i sandhed. 

54 Men hvordan kan det være, at nogle ikke opfatter det på denne måde, selv om hver enkelt af jer 

har en tone af den universelle koncert i jeres sjæl? Hvordan kan det være, at nogle, der hører dette ord, 

ikke forstår det, ikke føler det eller misfortolker det? 

55 O I elskede børn, I, som er svage i jeres forstand, søg lyset i bøn. Spørg mig i dine meditationer, 

for uanset hvor store dine spørgsmål end måtte være, vil jeg vide, hvordan jeg skal svare dig fra 

evigheden. Jeg vil på min side stille jer spørgsmål, så sandhedens lys kan skinne mellem Mesteren og 

disciplene. 

56 Himmelsk musik er Guds tilstedeværelse i dig, og midt i denne koncert, når du først har opnået 

den sande ophøjelse, som er åndelig skønhed, vil din tone lyde. Dette er himlens musik og englenes sang. 

Når du oplever og føler det på denne måde, vil sandheden stråle ud i dit væsen, og du vil føle, at Gud er i 

dig. Livet vil tilbyde dig en evig og guddommelig koncert, og i hver af dens lyde vil du opdage en 

åbenbaring. 

I har endnu ikke hørt de smukke toner i deres perfekte harmoni - nogle gange søde toner, andre 

gange kraftige toner. Hvis du tilfældigvis opfatter dem én gang, vil de fremstå for dig som utydelige toner, 

som du ikke kan forene. Du er ikke blevet helt bevidst om den skønhed, de indeholder. Du må lægge 

sanserne, lidenskaberne og materialismens skygger bag dig for at kunne høre Guds koncert i din sjæl. 

57 Hvorfor anser du min dialog med dig for umulig, selv om du modtager universets manifestation? 

Hvordan kan vibrationerne fra min Ånd gennem den menneskelige tankeevne synes umulige for jer, selv 

om I alle er fulde af Guds tanker? Hvordan skulle det være umuligt for Gud at tale til dig i hemmelighed, 

selv om englene, verdenerne, rummene og alle skabte ting er fulde af ham? Hvorfor skulle jeg ikke tage 

din sjæl i besiddelse, eller hvorfor skulle jeg overlade den til sig selv? Er De ikke blevet klar over, at det 

faktisk ville være umuligt? 

58 Lyt godt til mig: Jeg er mesteren, denne planet er en skole for sjælen. Livet og min lære er det 

perfekte emne. Kan I virkelig tro, at jeg ville opgive mine pligter og glemme mine disciple? 

59 Folk, jeg gentager for jer, at lydene fra den guddommelige koncert giver genlyd omkring jer, og at 

det er bydende nødvendigt, at jeres sjæle rejser sig for at opfatte deres harmoni. Hvis det ikke er 

tilfældet, vil du lade disse lyde fortsætte med at give genlyd i verdens rum i forventning om andre, der 

meget vel ved, hvordan de skal opfattes. 

60 Jeg ønsker, at I skal blive modtagelige for det åndelige, så I kan forsøde jeres tristhed her på 

denne jord, hvor I græder og lider så meget. 

61 Lyt ikke til dem, der benægter sandheden om, at jeg er i jer og med jer. Vågn op og hør den del af 

min koncert, som jeg giver dig lov til at høre i dag. Jeres ører har kun været klar til at høre ekkoet af 
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klagesangene og brølet fra denne menneskeheds krige, som er det bedste bevis på jeres uenighed og 

jeres mangel på harmoni. Du kan finde dette bevis overalt og på alle områder af dit menneskelige liv. 

62 Brødrekrigen og den ideologiske krig har nået sit højdepunkt. Store og små, stærke og svage, 

troende og ikke-troende driver rundt i et hav af forvirring. Men Beskæringen er nær, og sandelig siger jeg 

eder: Ethvert Træ, som ikke bærer god Frugt, skal beskæres. 

63 Smerte, tid og sandhed vil være den ubarmhjertige segl, der skærer ukrudtet af ved roden, som 

senere vil blive kastet i visdommens ild, hvor alt det falske vil blive fortæret. 

64 Midt i dette kaos er der også dem, der tvivler på min kærlighed. Til dette siger jeg til jer: Hvordan 

skulle jeg forlade denne verden, når jeg alene kan berolige bølgerne på dette urolige hav? 

65 Glem ikke, at når I befinder jer i mørke, vil jeg komme jer til hjælp, for jeg er verdens lys. 

66 Det er menneskene, der forårsager stormene, men min pligt er at lære dem at skabe fred. Og det 

er netop det, jeg gør i øjeblikket med min undervisning, som til enhver tid er kommet ned som en sød og 

harmonisk koncert, som et budskab, der kommer fra dette kærligheds- og retfærdighedsrige. 

67 Jeg vil fortsat tale til jeres hjerter. Himlen ønsker også at give sig til kende i jeres verden. Lad den 

gøre det gennem dit intellekt. 

68 Det er umuligt at adskille Skaberen fra sine skabninger, det er umuligt, at der kan være en afstand 

mellem Kristus og menneskene, ligesom intet legeme kan eksistere uden et hoved, eller en sol uden 

planeter. 

69 Hvis du elsker sandheden, vil den skønhed, du nyder i din tilværelse, være stor. Og når du opnår 

den hellige frihed, som jeg tilbyder din sjæl, vil du rejse gennem himle, rum og verdener ved hjælp af din 

tænkeevne. 

70 Jeg trøster jer i denne trængselstid, som profeterne for længe siden har bebudet. Roque Rojas, 

min budbringer i denne tid, talte til jer om de prøvelser, der snart ville komme, og fra min første 

stemmebærer meddelte jeg jer, at profetierne nu ville gå i opfyldelse. 

De, der hørte mig selv i de dage, vil huske, at Mesteren sagde til jer: Se, livet vil ændre sig, og 

menneskeheden vil drikke et meget bittert bæger. Nationerne vil se bort fra hinanden. Forældre vil 

fejlvurdere deres børn, og børn vil fejlvurdere deres forældre. Manden vil forkaste sin hustru, og hun vil 

til gengæld synde mod livskammeraten, og mange børn vil vokse op som forældreløse, selv om de har 

forældre. Som følge af den fordærv, der vil brede sig, og den sult og synd, der vil vokse, vil mange 

mennesker dø. 

71 Og se, i løbet af få år vil alle disse katastrofale begivenheder feje liv, hjem, folk, trosretninger og 

institutioner ned som en stormende flodbølge. Igen og igen siger jeg til dem, der lytter til mig, at de skal 

våge og bede, så de ikke lader sig rive med af denne strøm. 

72 Vogt over jeres familiers dyd og freden i jeres hjem. Se, hvordan selv de fattigste kan blive ejere 

af denne skat. 

Erkend, at den menneskelige familie er en legemliggørelse af den åndelige familie: i den bliver 

manden faderen og har dermed en reel lighed med sin himmelske Fader. Kvinden med sit moderlige 

hjerte fuld af ømhed er et billede på den guddommelige moders kærlighed, og den familie, de danner 

sammen, er en legemliggørelse af Skaberens åndelige familie. 

Hjemmet er det tempel, hvor man bedst kan lære at opfylde mine love, hvis forældrene er villige til at 

arbejde på sig selv. 

73 Forældrenes og børnenes skæbne er i mig. Men det påhviler den ene og den anden at hjælpe 

hinanden i deres opgaver og forsoningsopgaver. 

74 Hvor ville korset være let og tilværelsen tålelig, hvis alle forældre og børn elskede hinanden! De 

vanskeligste prøvelser ville blive mindsket af kærlighed og forståelse. De ville se deres overgivelse til den 

guddommelige vilje blive belønnet med fred. 
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75 Den første institution på jorden var ægteskabet, for denne forening blev helliget af Skaberen 

siden den første kvinde og den første mand. Min lov og mine åbenbaringer har til alle tider talt til jer om 

denne opgaves storhed. 

Da jeg var sammen med jer på jorden, var det mig en glæde at besøge ægtefæller og familier. Mit 

nærvær i hjemmene helligede denne forening og velsignede dens frugter. Jeg talte til børnene, de unge 

og de voksne, jeg talte til husmanden og familiefaderen, til tjenestepigen, husmoderen og moderen. For 

det var nødvendigt at genoprette alting og give nyt lys til livets vej i denne verden, som er et 

udviklingsstadium i det åndelige liv. 

Mit ord var beregnet til alle. Så hver gang jeg talte, kom mødrene hurtigt med deres børn i hånden 

eller i armene. Da disse enkle hjerter hørte Jesus sige til dem: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen", 

følte de, at de hørte Gud i dette ord, og fra bunden af deres hjerter sagde de til Mesteren: "Halleluja, du 

er den Messias, som vi har ventet på! Priset være ham, i hvis navn du kommer". 

76 Med mit komme er en ny tidsalder nu begyndt, men mit ord er i bund og grund det samme. Den 

minder dig om det, du har glemt, lærer dig nye lektioner og løfter dit liv ved at bringe det tættere på 

perfektion. 

77 Hvis du skulle leve i min lov ─ tror du, at jeg ville have materialiseret mig ved at manifestere mig i 

denne form? 

78 Jeg plejer med mine ord det frø, som jeg har sået på andre tidspunkter. Men i denne form vil jeg 

kun tale indtil 1950. Derefter vil jeg fortsætte med at nære din sjæl, men min manifestation vil være 

mere subtil og ophøjet. 

I dag er jeg kommet for at minde jer om nogle principper, som er blevet trådt under fode af 

mennesker. Med mine himmelske råd velsigner jeg nu ægteskabet og familien endnu en gang. Men for at 

udvide jeres åndelige horisont og forhindre jer i at falde i selviskhed, lærer jeg jer at begynde at danne en 

sand åndelig familie i dette folk, hvis Fader I vil se i uendelighed, og i verden vil I så betragte alle jeres 

naboer som brødre og søstre. 

79 Tror I ikke, at den, der har opfyldt sin pligt over for sine kære, vil føle sig stærkere og mere værdig 

til at forlade sit hjem, sit folk og endda sin nation for at udbrede min lære med sine ord og sit eksempel? 

Du skal ikke være bekymret, for jeg siger dig, at du skal forlade dit hjem og dit fædreland. Jeg siger 

jer, at jeg vil passe på det, I efterlader, og det vil ikke være nødvendigt at tage endnu en rejsepakke med. 

Jeg vil forberede stierne, dørene og hjerterne på forhånd, så I kan opfylde jeres mission. Der venter dig 

ikke noget blodoffer, selv om du bliver nødt til at ofre nogle af dine tilfredsstillelser. Den familie, hvorfra 

et af børnene rejser til provinsen, vil blive velsignet. 

Jeg taler til jer om disse kommende ting, fordi der kun er tre år tilbage, hvor jeg giver jer mit ord, og 

jeg vil lade jer være forberedt, så ingen vil bedrage jer. Din intuition vil vejlede dig i disse tider, så du ved, 

hvor du skal gå hen og ad hvilken vej. 

Disciplene vil ikke gå alene, over dem vil en stor legion af lysånder gå for at støtte dem, og frem for alt 

vil Elias, den åndelige hyrde, lyse vejene og vogte sine får. Min vilje skal blive åbenbar i jeres gerninger. 

80. I er ikke de eneste, som dette arbejde hviler på. I det hinsides er der allerede dem, der vil 

inkarnere efter jer for at fortsætte jeres såning. Verden vil ændre sig, men det vil ikke ske på et øjeblik. 

81. Tænk over mit ord, så det kan blive lys i jeres sind. I mennesker, når I ved, hvilken plads I har i 

Faderens skabelse, og hvilken opgave I har, vil I vide, at jeres skæbne er at elske og velsigne for evigt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 200 
1 Himmelrigets porte står åbne for alle, der ønsker at modtage dets fordele. Dette kongerige er i 

menneskets ånd. 

2 Der er en fest i jeres og min ånd, mens I forbereder jer på at modtage mine budskaber af lys. 

3 Velkommen, syge, plagede mennesker med behov for åndelig kærlighed, for hos mig vil I finde 

den helbredende balsam, det lys og den styrke, som I har manglet så meget. 

4 Jeg elsker jer, og derfor sender jeg jer mit lys, så det kan fjerne jeres lidelser, bekymringer og 

frygt, og så I kan føle jer indhyllet i min kærlighed, beskyttet og bevaret fra de mange farer, der lurer på 

jer. Min barmhjertigheds kilde flyder over for at helbrede dig i sjæl og legeme, men hvad jeg gør ved dig, 

gør jeg i denne verden og i alle verdener. For Min Trøstens Ånd er steget ned over alle de verdener, hvor 

Mine børn bor. 

5 Hvis I nærer jer selv med Mig, hvis I forstår at modtage Mig, vil I ikke længere kunne fornægte 

Mig, I vil ikke længere tvivle på eller ignorere dette brød, som har givet jer liv, og jeres eksistens vil blive 

et konstant vidnesbyrd om taknemmelighed og kærlighed. 

6 Har du nogen idé om glæden ved det lovede himmeriges rige? I ønskede at danne jer et billede i 

jeres sind af, hvordan et perfekt væsens liv kunne være, og I taler om sange, om skønhed, om renhed og 

om kærlighed. Men nu fortæller jeg jer, at der i den verden er fuldkommen harmoni. 

7 I må vide, at I alle til sidst vil være en del af denne koncert, at I vil få del i denne lyksalighed, når I 

har fuldendt jer selv og kommer til mig. 

Så vil I møde mig, og jeg vil være på tronen i den ære, I giver mig. 

Men den himmelske musik vil lyde i jeres sjæl, når I så opdager mit nærvær i jer selv, og I er henrykte 

over at betragte mit værk, min skabelse, som jeg vil bringe foran jeres øjne for at gøre jer delagtige i den. 

Når du først er sammen med Mig, vil du opleve den smukkeste harmoni, og den sødeste sang vil stige op 

fra din ånd til Min. 

8 Når du så føler Mit nærvær lyse i dig, vil du opdage en koncert i hvert skridt, en åbenbaring i hver 

lyd, og du vil være så tæt på Mig, at du endelig vil betragte Mig som den eneste grund og det eneste mål 

for din eksistens. Jeg vil tage imod dig som man tager imod en rejsende, der er nået til den sidste etape 

af sin vandring og er klar over, hvad han har opnået, og hvad der venter ham. 

9 I har endnu ikke hørt denne musik med smukke toner, fordi I endnu ikke har været i stand til at 

dematerialisere jeres sjæle. Koncerten lyder ud over den verden, som du har været i stand til at nå ud til. 

Men jeg forbereder vejen, så du snart vil ankomme med mig. 

10 Hvorfor anser du Min manifestation gennem det menneskelige intellekt for at være vanskelig? Er 

du i tvivl om, at jeg altid kan være i kontakt med din sjæl? Når den 

Jeg nærer skabningen, og alle sjæle er som grenene på et træ, der lever af det samme og ernærer sig af 

dets saft ─ hvordan kan I tro, at jeg er fjern, eller at jeg er ligeglad med jeres lidelser, selv om jeg er jeres 

Mester, jeres Læge og jeres Fader? 

11 Hør: Kampen om verdenssynspunkterne nærmer sig. 

Inkarnerede og ulegemliggjorte sjæle bevæger sig i et hav af forvirring. Alle giver deres høst af smerte og 

ondskab. Alle søger at skade og dræbe hinanden, alle udfører et ødelæggelsesarbejde; men smerten har 

også ramt dem. 

I nutiden er høsteren til stede med den opgave at fælde alle træer, der ikke bærer god frugt. I denne 

store kamp er det kun retfærdighed og sandhed, der vil sejre. 

Mange kirker vil forsvinde, nogle vil forblive. I nogle vil sandheden skinne, i andre vil der kun være 

tale om bedrag. Men retfærdighedens segl vil fortsætte med at skære, indtil hver eneste sæd, der findes 

på jorden, er dømt. 

12 I disse tider vil de, der har åndeliggjort sig selv, opnå idealet, ophøjelsen, og denne viden vil give 

dem sand visdom. Du vil ikke have brug for menneskelig videnskab til at vejlede dig. For den sjæl, der er 
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tilstrækkeligt forberedt gennem min undervisning, vil være i stand til at afsløre dig alt det, du har brug 

for at vide. 

13 Lovkyndige, filosoffer og præster vil komme til mig, og jeg vil svare dem og omvende dem med 

mit ord. Nogle vil ikke være i stand til at forstå mig og vil blive forvirrede. De andre vil ydmygt bede mig 

om tilgivelse. De vil ikke bede om beviser fra mig. Men jeg vil give dem den, fordi jeg elsker dem og 

ønsker, at de skal genkende mig. 

14 Når videnskabsfolk ikke er i stand til at svare folk, når de ikke kan løse deres problemer og tvivl, 

vil de komme til mig. Så vil de lære, at jeg har ventet på dem for at undervise og trøste dem. De vil lære, 

at dette ord kommer fra Kristus, fra ham, der forstår at kærtegne alle de trængte og taler til alle på det 

sprog, der er så kærligt ─ det samme sprog, som Mesteren lærte jer det sublime bud, der siger: "Elsk 

hinanden". 

15 I lever i en tid med renselse, og der er allerede blevet hørt klager over smerte. Men netop denne 

smerte vil tjene jer til at rense jer selv og blive i stand til at blive søjler i templet. Og efter jer vil der 

komme nye apostle. 

16 Jeg vil være hos jer for at trøste jer og give jer fasthed, så I kan komme videre på opgørets vej. Jeg 

ønsker, at I skal gøre jeres fjender til venner, så I i jeres kamp kan vinde himmeriges rige, hvor I vil få 

frugten af alle jeres gerninger. 

17 Jeg taler til jer på denne måde, så I kan ændre jeres hjerter, for jeres skæbne er at elske og 

velsigne. Lev som Jesus levede, altid i forening med Faderen, i fuldkommen harmoni med alle 

skabningens væsener. 

18 Når du gør noget godt, når du kærtegner et forladt barn, støtter en trængende person eller 

beskytter et forsvarsløst væsen ─ har du så ikke hørt en stemme indeni dig, der velsigner dig og 

opmuntrer dig til at fortsætte på den vej? Hvis stemme er det? Det er samvittigheden. Det er Faderens 

stemme, der belønner barnet for at tage ham som eksempel. 

19 Hvis I ønsker at blive værdige børn af min Guddommelighed, de første arvinger til min herlighed, 

må I først rense jer selv, og I ved nu, at det bedste rensende vand er gode gerninger. Jeg taler således til 

jer, så I kan føle, at jeg venter jer i mit rige, at I i dag er på den vej, der fører til Ham, men at I stadig har 

lang vej endnu. Jeg vil gøre en apostel af hver enkelt af jer og en mester af hver enkelt apostel. 

20 Jeg bemærker, at menneskeheden praktiserer sin tilbedelse af Gud i forskellige former. Men jeg 

kan fortælle Dem, at jeg ikke anser noget religiøst samfund for at være vigtigere eller mindre vigtigt. Jeg 

har lært jer kærlighed, og der er kun én sandhed. 

Tro ikke, at det er en kirke, en præst eller mange præster, der skal forløse menneskeheden. Det er 

mig, den kloge og kærlige hyrde, som beskytter jer, trøster jer og elsker jer så højt, at jeg har lagt mit liv 

for jer for at lære jer sandhedens og livets vej. 

21 Hvis folk på den tid troede, at de kunne se mig som en 

de ville tage Mit liv, ødelægge det og få Min Lære til at forsvinde, var de ikke klar over, at de kun gjorde 

det for at give Mig mere liv og højere ære, som de fik gennem offeret. Fra mit kors velsignede jeg mine 

apostle fra alle tider ─ alle, der fulgte mig på den samme vej. 

22 Ligeledes velsigner jeg jer, som har modtaget mig i denne tid og forbereder jer på at fortsætte mit 

arbejde. 

23 Israel, trætte vandringsmand, du kommer og ønsker at få mine ord til at fuldføre din skæbne i 

den tredje æra, og du kommer til mig med bitterhed på dine læber og smerte i dit hjerte. I og jeres børn 

har rejst den farefulde vej, og i dag, hvor I hører min Ånds kald, skynder I jer i vished om, at I vil modtage 

opmuntring. 

24 Nogle møder jeg ydmygt i forventning om mine ordrer. Andre føler anger i mit nærvær efter at 

have syndet meget. Og andre igen undersøger nysgerrigt min undervisning og leder efter fejl i den, som 

kan fordømme dem. Jeg kender dig og elsker dig og modtager alt i denne dag. 

25 Jeg vil bruge de ydmyge til at bringe de gode nyheder på kort tid til de hjerter, der venter på mig. 

Jeg renser den, der har syndet, med mit ord, som er krystalklart vand. Når han erfarer, at jeg tilgiver ham 
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og gør ham til min discipel, vil han omvende sig og ikke synde mere. Og den, der spørger og tvivler, 

oplyser jeg og giver ham beviser, så han kan kende sandheden og vidne om mig. 

26 Når I så er klar, vil jeg sende jer til dem, der har trænet deres sind og er veltalende. Men I skal 

ikke føle jer mindreværdige end dem eller misunde dem, for jeg har givet jer store åndelige evner. 

27 Videnskaben vil snart holde en pause. Mange lærde vil blive foruroliget og vil betragte deres 

viden som ubrugelig, fordi den viden, de har erhvervet, ikke har ført dem til sjælens velvære og fred. Når 

de kommer til denne konklusion, vil de søge Mig, de vil ønske at kende essensen og formålet med det 

åndelige liv og bede Mig om ydmygt at tillade dem at trænge ind i Mine hemmeligheder, og Jeg vil tillade 

dem at trænge så langt ind som det er Min vilje. 

28 De, der vil følge mig mest, vil være de fattige, de arveløse. Når de så har modtaget denne store 

skat af åndelig viden, som Mit Ord uddeler i overflod, vil de fuld af kærlighed drage ud for at bære 

vidnesbyrdet om Mit komme ud til verden i denne tid. Nogle vil fremstå som profeter, andre vil vinde 

hjerter med ordets gave, og alle vil gøre kærlighedsgerninger blandt mennesker. 

29 De nationer, der er blevet foragtet, de folk, der har pakket sig i klude, vil vågne op, elske Mig og 

tjene menneskeheden. Blandt dem er de store sjæle, der er renset i smerte. I kernen af disse væsener er 

gemt Mine udsendinge, Mine apostle. Jeg vil kalde alle nationer til mig, og på kort tid vil de, der forstår 

min ordinspiration, komme til mig og blive mine pionerer. 

30 Israel, der er dine våbenbrødre, der venter på mine ordrer og lever i kaos. Mens de bønfalder om 

fred, opfordrer andre til ødelæggelse. De længes efter at se nye horisonter, nye lande, de længes efter at 

emigrere til andre varmere lande for at slå sig ned der og for at kunne udfolde deres sjæl i 

overensstemmelse med de guddommelige love. 

31 Ufuldkommenhederne i folks religionsudøvelse vil forsvinde i det omfang, som ver- 

åndelighed trænger ind i hjerterne, og sjælen, der er træt af sine falske idoler, længes efter mit nærvær, 

mit ord. De vil ikke påkalde mig ved flodernes bredder eller på bjergene eller i dalen eller i ørkenen. De vil 

søge mig i deres sjæls dybeste dybder, og der vil de bygge et tempel, hvor de vil elske mig. 

32 I vil se mange mennesker, der var jordisk magtfulde, stige ned fra deres sociale niveau, og i den 

tilstand vil de efter store prøvelser, der vil være som en prøvesten for deres sjæle, ønske min 

undervisning og på grund af deres dyder vil de rejse sig op og kende den sande værdi af de gaver, jeg har 

givet mennesket. I 1950 vil du se mange af forudsigelserne gå i opfyldelse. 

33 Mange hjerter, der var som tørre marker, vil bære frugt. Men til jer, som jeg dag efter dag har 

passet, siger jeg: Gør jer klar til at sprede min Sæd. 

34 Efter det år vil der være stridigheder blandt "Israels folk", og kun de, der har været årvågne og 

bedende og arbejdet efter mine love, vil beskytte de andre. 

35 Jeg har givet jer lyset, så I kan gå sikkert rundt og undervise jeres medmennesker. 

36 Vær velsignet alle ─ både dem, der lytter til mig lige nu, og dem, der stadig er langt fra min 

manifestation. 

37 Den tid, I lever i, er en tid med kamp, åndelig kamp og kamp om verdensanskuelser. 

38 Dette tip er nødvendigt, for I vil skulle stå over for dem, der uophørligt forsøger at trænge ind i 

lærdommens mysterium. På samme måde vil du stå foran en skare af mænd og kvinder med forskellige 

trosretninger og så opdage, at der i hver kirke eller trosretning er mennesker af god vilje, som gør en 

indsats, for deres handlinger indeholder perfektion. 

39 Min nåde er for alle; for jeg har set i den menneskelige verden, at alle, selv om det kun er for et 

øjeblik, har deres hjerter opflammet af kærlighed til Min Guddommelighed. 

40 Spredt ud over jorden er der dem, der stadig stræber efter at gøre det gode og søger en måde at 

være til gavn for deres naboer på. Sandelig, siger jeg jer, enhver, der har denne beslutning, er hos mig. 

41 Jeg har fortalt jer, at den tid vil komme, hvor lyset vil dukke op alle steder, i alle lande og på alle 

kontinenter. Dette lys vil skinne i overensstemmelse med menneskets åndelige uddannelse. Men 
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gennem det samme vil der blive dannet en ny og mere præcis opfattelse af skabelsen, et nyt begreb om 

åndelighed. På denne måde vil en ny fase af åndelig udvikling begynde. 

42 Når alle intelligente mennesker endelig forenes, vil deres opfattelse af det guddommelige, det 

evige og det åndelige blive afklaret. Mennesker vil gå igennem mange prøvelser. Men når først dette er 

overstået, vil sandheden komme endnu mere frem i lyset. Og sandheden, som altid er krystalklar og 

højere, vil kunne forstås af alle. Således vil åndelig forening blive en realitet. 

43 Den lære, jeg har åbenbaret for jer, og de regler, jeg har givet jer, vil blive anerkendt af alle. Men 

husk, at det er meningen med Mit Ord, ikke måden at udtrykke det på, som du skal give det videre. 

44 Vær heller ikke bekymret for, at den ydre form for jeres tilbedelse ændrer sig. For sandelig siger 

jeg jer, at der vil komme en tid, hvor I vil forstå, at kun essensen og renheden af jeres handlinger vil nå 

Faderen. 

45 Mange af dine medmennesker vil komme til dig, som, hvis de forstår spiritismen dybt, vil tvinge 

dig til at opgive selv den sidste rest af fanatisme, som du måske har tilbage. 

46 Når jeg kommer tæt på jer og giver mig selv til kende gennem stemmebæreren, opdager jeg dem, 

der lytter uden at forstå og uden at føle. Også dem, der kun er kommet af nysgerrighed. Nogle har 

forsøgt at sætte den åndelige verden på prøve. Mange af dem har ikke den nødvendige respekt. Men 

hvordan kan de så tro på det overnaturlige, som er bekræftet foran deres øjne? Kan de overhovedet give 

sig selv en fornuftig forklaring på det, der sker, hvis de ikke tilskriver en højere magt dette mirakel? 

Hvilken forklaring på, hvad dette værk er, kan de give den, der stiller spørgsmål til dem? 

47 Den troende tager det velsignede vand fra disse steder, og med det udfører han mirakler. Men 

mesteren spørger dig: Findes der virkelig en overnaturlig kraft i det vand? Sandelig, siger jeg eder, 

kraften er ikke i vandet, den er i eder selv, i troen og i eders gerningers integritet. For Herren er i jer som i 

naturen og i hele skabningen. Husk, at jeg dengang sagde til jer: Jeres tro vil frelse jer. 

48 Jeg er det evige mirakel, der giver lys til dit intellekt og bevæger dine følelser for at lede dem ind 

på det godes vej. Men mennesket har krævet mere af sin Fader og har ønsket at se, høre og gribe med 

hænderne det, som det kun burde opfatte gennem sin sjæls følsomhed. Men af kærlighed har jeg givet 

efter for mine børn, fordi jeg har forståelse for dem og møder dem. 

49 Derfor har jeg på dette tidspunkt tilladt min åndelige verden at nærme sig jer og har givet jer 

gaven af dens manifestation gennem jeres intellekt, så I alle kan være direkte vidner til realiseringen af 

disse mirakler og tro på mit nærvær. 

Manifestationen af de åndelige væsener vil tilskynde til ondsindede fortolkninger fra mit arbejdes 

spejdere, de vil bruge det som et våben til at skade jer, bagtale jer og fordømme jer som troldmænd. 

Men efter at denne proklamation har sået sine frø, vil den forsvinde. Så vil du se, at de gaver, jeg har 

givet dig, vil fortsætte med at eksistere, og mirakler vil fortsætte med at ske, fordi du så intuitivt vil lede 

dine skridt ved altid at stræbe efter at praktisere aktiv velgørenhed på den bedste måde ved hjælp af min 

lære. 

50 Udforsk mit ord, så du kan indse, at jeg ikke foreskriver dig en bestemt adfærd. 

51 Det er min kærlighedsessens, som du bør bevare og sprede ud over livets veje. For den time vil 

komme, hvor I ikke længere vil have brug for disse mødesteder. Jeg vil give mig til kende på din vej, i dit 

soveværelse, i bjergene og alle steder. Jeres område vil være ubegrænset til at praktisere velgørenhed og 

til at bevise, at I er mine disciple. For hver enkelt af jer vil også have forskellige omstændigheder, men de 

vil altid give jer mulighed for at gøre noget godt. I vil være i stand til at gøre dette gode med tanker såvel 

som med gerninger, med ord og endda med blikke. 

52 Væn dig til at have samvittigheden som dommer over dine egne handlinger, og det vil vise dig, 

hvordan du skal arbejde, så du kan udtrykke alt det, jeg har lagt i dig. 

53 Hvis du ser, at dine brødre og søstre i mit arbejde ikke er i stand til at forklare årsagen til mine 

manifestationer, så rejs dig op og forklar den. Du har den nødvendige viden til dette. 
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54 Bliv ikke overrasket, når det øjeblik kommer, hvor kun troens apostle omgiver Mig. Jeg har sagt til 

jer: "Mange er kaldede, men få er udvalgte." Men det er ikke, fordi jeg vælger nogle og forkaster andre. 

Jeg opfordrer alle. Men mens nogle bliver hos mig, går andre bort. 

55 Mange er kommet og vil stadig komme til mig. Men kun de vil blive tilbage, som bærer frøet af 

næstekærlighed i sig. 

56 Dette ord gælder ikke kun for mennesker, men også for de åndelige skarer, fordi de, der er spredt 

ud over hele jorden, har en mission at udføre. 

57 Jeg overlader dig din frie vilje. Gå derhen, hvor du vil, og du vil mærke, at det er mest behageligt 

for dig, hvor du føler kærlighed. Hvis Mit Ord ikke overbeviser dig gennem en stemmebærer, så søg Mig 

der, hvor du føler Mig fuldt ud. 

For enhver, der følger mig, skal føle mig i sit hjerte. 

58 Jeg ønsker at forsone jer indbyrdes, forene jer og aldrig splitte jer. Jeg giver dig lys, så du, når 

øjeblikket kommer, vil vide hvordan du skelner sandhed fra usandhed. 

59 Jeg ser jer som små børn, der kommer med ønsket om faderlig varme, eller som kommer med 

ønsket om den visdom, der kan lede dem på livets vej. 

60 Du er ganske vist ubetydelig, men på grund af din svaghed, fordi du ikke har gjort brug af de 

lektioner, jeg giver dig på mange måder på din rejse gennem livet. 

61 Den, der kender mit navn og mit ord, har ingen ret til at kalde sig uvidende, meningsløs eller svag. 

Sagde jeg ikke engang til jer i mit ord: "Jeg er Vejen, Sandheden og Livet"? Hvad kunne I mangle, hvis I 

går på denne kærlighedens vej, og hvis I nærer jer selv med lyset fra min visdom? Med rette græder 

mennesket i det øjeblik, det bliver født! Sjælen ved allerede, at tårernes dal venter den. 

62 Hvorfor forvandler du ikke denne tåre-dal til et fredens land? Forstå, at meningen med min lære 

fører til dette smukke mål: "Fred på jorden for mennesker af god vilje" ─ en fred, som er Himlens nåde og 

velsignelse, den fred, som mennesker kan få ved at adlyde buddet om at elske hinanden. 

63 Dette er hemmeligheden bag at opnå fred. Jeg har åbenbaret det for verden og givet det nøglen, 

som åbner portene til dette rige. Mennesket ved det udmærket, men det har ikke ønsket at opnå fred, 

storhed og viden på kærlighedens vej. Han har foretrukket at opbygge en verden efter sine ideer og en 

fred efter sin smag. 

64 Hans arbejde er forfaldet, fordi han ikke byggede det på broderskabets fundament i Gud, og 

derfor er hans verden af forfængelighed i dag ved at smuldre. Mennesket ville i sin stolthed over 

videnskabens fremskridt gerne synge en triumf for sine opdagelser. Men i stedet hører han en jamren af 

smerte, rædsel og anger slippe ud af sit bryst, når han mærker resultatet af sit arbejde, som han ikke har 

lagt nogen kærlighed i. 

65 Synes du, at mit ord er bittert for dig? Den fortæller dig kun sandheden. 

66 Mit ord er ikke brændenælde, det er hvede, det er ikke mørke, det er lys. 

67 Gør min vilje, så skal du ikke græde. Lev min lære, og du vil kende lykken. Elsker hinanden, og I vil 

leve i fuldkommen fred. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 201 
1 Folk: I denne æra, hvor Sandhedens Ånd udgyder sit lys over hver eneste sjæl, ønsker jeg, at de, 

der er bestemt til at høre mig i denne form, skal koncentrere sig og reflektere, for kun på denne måde vil 

de være i stand til at forstå det guddommelige budskab, som jeg har bragt jer i denne tid. Dette budskab 

er den bog, som jeg indprenter i jeres sjæl, det er den guddommelige fortolkning af loven, som 

menneskeheden allerede modtog i de første tider, det er essensen af det, som "De Syv Seglers Bog" 

indeholder, og hvis hemmelighed jeg gradvist afslører for jer ved at oplyse jeres sjæl gennem lyset fra mit 

ord. 

2 I morgen, når I har forstået min undervisning, vil kampen begynde. Du vil ikke længere have mit 

ord i denne form, men du vil føle mit nærvær i dit hjerte. 

3 I den første æra skrev Gud loven i sten gennem Moses. Jesu ord blev skrevet med blod i 

menneskets hjerte. Og i denne tid vil jeg skrive mine åbenbaringer ind i jeres sjæl gennem inspirationens 

lys. 

4 Hvis du tvivler på grund af ufuldkommenhederne hos de transmittere, gennem hvilke jeg giver 

mig selv til kende, så bliv ikke i denne usikkerhed. Tænk over det, berolig jer selv og gå fremad, for mit 

ønske er, at I bliver bevidste om den storhed og sandhed, som min åbenbaring indeholder. 

5 Det er nødvendigt, at dette folk er stærkt og åndeliggjort, når de drager ud til provinserne, 

stammerne, landsbyerne og endog nationerne for at forkynde det gode budskab. I dag er I stadig 

uvidende børn, der længes efter det øjeblik, hvor jeres mission skal opfyldes, men som endnu ikke 

kender de faldgruber og prøvelser, der venter jer på vejen. Men alle, der er fyldt med tro og kærlighed, 

vil være i stand til at modstå stormene og vil være følelsesløse over for deres egen smerte, men ikke 

ligeglade med menneskers behov. 

6 Min undervisning i denne tid har været af lang varighed, fordi jeg ønskede at give mange 

mulighed for at høre mig og dermed opfylde det løfte, som jeg gav jer i tidligere tider, at alle øjne, uanset 

om de var syndige eller ej, ville se mig åndeligt og dermed genoplive jeres håb og tillid til mig. 

7 Det har været min vilje, at det ord, som jeg giver jer, skal skrives ned, for i det er der 

forudsigelser, meddelelser og budskaber, som skal være kendt af morgendagens folk. For ofte svigter din 

hukommelse dig. 

8 Mit ord er ved at danne et oplyst folk, som vil omfatte mænd og kvinder i hele verden, og deres 

styrke vil være baseret på deres åndelighed. Dette folk vil jeg betro genoprettelsen af fred i verden, 

retfærdighed, moral og sand tro. 

9 I dag sover menneskeheden tilsyneladende. Men med stor overraskelse vil I se, hvordan nogle 

samfund, når de hører mine budbringeres stemme, vil åbne deres hjerter som blomster, der åbner sig for 

at modtage solens varme og kærtegn. I, som lytter til mig nu, er allerede en del af det folk, som vil vokse i 

fremtiden, indtil de dækker hele jorden. Din opgave er at formane menneskene til at opgive deres 

materialisme, at prædike dialogen mellem ånder og ånder og at holde dine medmennesker fast i troen, 

når de store prøvelser brygger over dem. 

10 De skarer, der har hørt mit ord i denne tid, er kun en lille del af det folk, der vil opstå i morgen. 

Det er dets pligt at forblive forenet på trods af de prøvelser og storme, der kan ramme det. Hvis den 

spredte sig, ville kampen være tabt, den stjerne, der har ledet den indtil nu, ville være væk, og den ville 

være tabt i ørkenens enorme ensomhed. Hvilket vidnesbyrd ville det være om min sandhed? Hvilket 

eksempel ville det være for sine medmennesker? 

11 Kære disciple, husk: Når jeg er kommet ned for at tale til jer og gøre mit guddommelige nærvær 

og ord synligt gennem jer, må jeres Mester have til hensigt at udføre en stor frelseshandling. Men I, som 

jeg har undervist og elsket, må på ingen måde fratage Min Guddommelige Undervisning dens kraft. 

12 Disciple, hvis I ønsker at få åndelige gaver, så lad kærlighed og ønsket om at gøre det gode være 

det, der giver jer dette ønske. Søg ikke at få min nåde kun med det formål at smigre din forfængelighed, 
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for så vil du føle dig noget højere end dine medmennesker. Forsøg ikke at tjene din formue på disse 

gaver ved hjælp af åger. 

Sandelig, siger jeg jer, så snart kærligheden forventer betaling, ophører den med at være kærlighed 

fra det øjeblik af. Og så snart en ydelse, som man gør, har til formål at modtage en belønning for den, er 

det ikke længere en ydelse. Derfor gør jeg jer opmærksom på, at hvis I ønsker at få en af disse gaver, skal 

det være kærligheden, der giver jer den. 

13 Enhver, der ønsker at følge Mig på denne vej, må befri sit hjerte fra al egoisme, egoisme og 

forfængelighed. Kun med et rent hjerte kan man føle Min kærlighed. 

14 Når jeg opdager, at en af jer har travlt med at gøre en god gerning, beder opløftet i bøn for et 

medmenneske i nød, og jeg ser, at hans hjerte er fuld af sorg på grund af hans næstes smerte, så giver 

Min guddommelige kærlighed ham en dråbe af Min helbredende balsam, og jeg giver ham det mirakel, 

han har bedt om. 

15 På dette tidspunkt er barnet, som er ansvarlig for sin 

Hvis en person har gået i forbøn hos Faderen for et medmenneske, er det en stor glæde, fordi han har 

givet det, som han bad om, til den nødlidende, som har modtaget min hjælp. Hvis derimod en person, 

der har til opgave at praktisere aktiv næstekærlighed på sin livsvej, misbruger sine gaver til egoistiske 

formål, har han uden at vide det berøvet sig selv Faderens nåde og kan ikke længere give noget; han 

bedrager sig selv og bedrager sine medmennesker. Denne dårlige "arbejder" sår kun ukrudt på sin vej i 

stedet for hvede. Når han har udført sine dårlige gerninger, sidder han tilbage med en meget bitter smag, 

en utilfredshed, en rastløshed, og han kan ikke opdage det kærlige smil i sin Faders venlige ansigt, som 

velsigner og bekræfter hans gerninger, og han kan heller ikke få sin broder til at føle indflydelsen af sine 

åndelige gaver. 

16 Hvis den syge blev rask, eller den trængte fik trøst, eller der skete et mirakel, skyldtes dette 

mirakel ikke denne "arbejder", men Faderens uendelige barmhjertighed med den nødlidende mand, som 

i sin uvidenhed satte al sin lid til Herrens dårlige discipel. Ikke desto mindre tilskriver den onde tjener 

miraklet, når det er sket, til sine forbønner, til sine åndelige gaver, og bruger dette vidnesbyrd til at øge 

antallet af dem, der stoler på ham. Min retfærdighed skal så ramme dem, så de kan bremse deres 

vildfarne skridt, tænke over deres falske gerninger og vende tilbage til den rette vej. 

17 Salige er de, der ved den første visitation af min retfærdighed har angret deres overtrædelser, 

har besluttet ikke at følge deres vildfarelses vej og har bestræbt sig på at gøre bod på alle deres 

overtrædelser, fordi de således har bevist, at sjælens tilfredsstillelse er uforlignelig med jordens. De 

andre har sat den fred, som et godt arbejde efterlader i hjertet, i ringe anseelse, har accepteret smiger 

eller en sølle betaling med en mønt og har for sent indset, at førstnævnte gør sjælen stor, mens 

sidstnævnte gør den lille og nedværdiger den. 

18 Enhver, der er "arbejdsmand på mine marker", skal vide, at jeg har sendt ham for at vidne om 

mig. Men for at hans vidnesbyrd skal være sandt, skal han retfærdiggøres ved sine gerninger, ved 

gerninger af næstekærlighed, gode ord og gode tanker, og derved sikre, at hans hjerte forbliver rent, så 

jeg kan give mig til kende i ham. 

19 Engang sagde jeg til jer: "Den, der kender Sønnen, kender Faderen", hvormed jeg ville fortælle 

jer, at I ved mine gerninger på jorden kunne genkende den kærlighed, som jeres Fader altid har udstrålet 

på jer. Nu siger jeg jer, at jeg ønsker at blive kendt på mine disciples gerninger. 

20 Når dette folk endelig forstår Mig og styrer sit liv i overensstemmelse med denne instruktion og 

omfavner sit kors med sand kærlighed, vil folk vågne op, blive bevidste om deres gerninger og blive nødt 

til at overbevise sig selv om, at det er sandheden, der leder dem. Så vil de betragte mit arbejde som en 

guddommelig åbenbaring, ligesom de vil kalde det religion, doktrin eller verdensbillede. 

21 Lær og forstå, I disciple, hvad den mission, som jeg har givet jer, består i. Husk dit ansvar og 

undersøg hver enkelt af dine gerninger, så de alle kan være i overensstemmelse med sandheden i min 

lære. 



U 201 

159 

22 I mange samfund, ordener og menigheder kalder man hinanden "broder". Deres læber udtaler 

det kærlige ord "broder", men de føler det normalt ikke i deres hjerter. 

23 Jeg siger jer sandelig, at hvis I tog jer tid til at fordybe jer i betydningen af dette ord, ville I opdage 

den livskilde, som I kom ud af. I ville forstå Min guddommelige ømhed, og alt dette ville få jer til at 

skælve af anger, når I tænker på den afstandlighed, som I har levet indbyrdes, den ligegyldighed, 

hvormed I ser på dem, som I kalder fremmede, og de fornærmelser, som I konstant påfører hinanden. 

24 Da jeg kom til verden for at leve sammen med mennesker, gjorde jeg det for at lære jer at være 

brødre. Jeg tog skikkelse i Maria og kaldte jer mine brødre for at vise jer, hvordan I skal elske hinanden. 

Hele min undervisning var at vise jer den guddommelige og eneste lov, ved hvilken I kan elske og 

forherlige Faderen. Hvordan kan I elske mig uden at elske hinanden? Sandelig, siger jeg jer, det er bedre 

at dele alt det, I tilbyder mig, ud blandt jeres medmennesker. For Faderen har alt, men I mangler alt. 

25 Inspirér alle jeres liv og gerninger af mit eksempel, og sandelig siger jeg jer, at hvis I gør dette, vil I 

forherlige mig på alle jeres måder og give sandt bevis på jeres kærlighed. Hvis menneskene forenede alle 

deres evner med det formål at hæve deres eksistens, ville de fuldt ud føle Mit nærvær blandt dem. Nogle 

ville tilbyde deres viden, andre deres kærlighed, andre deres hjælpsomhed, deres videnskab, deres 

inspiration og andre igen deres magt. Så ville der opstå en stærk og forenet menneskehed, som om den 

var blevet skabt af ét oplyst, stort, godt og derfor magtfuldt menneske. Dette er den mand, i hvem jeg 

længe har indgraveret Min lov om kærlighed. 

26 Hård er hans hjertes klippe, men han kan ikke modstå skarpheden af mit ords guddommelige 

mejsel. 

27 Jeg bebuder jer en tid med harmoni blandt menneskeheden. Dette blev også meddelt jer af mine 

profeter for længe siden. Så vil I se nationerne forbrødre sig og dele deres brød, deres magt og deres 

viden. I vil se folk skabe fred, hvor de før kun vidste, hvordan de skulle leve i krig og fjendskab. I vil se, 

hvordan de som sande læger bringer trøst til de syge. 

28 Er I nu klar over, at I i sandhed endnu ikke har formået at leve som brødre og søstre i Min Lov? 

Forstår I, hvorfor jeg allerede dengang sagde til jer, at mit højeste bud er: "Elsk hinanden"? 

29 Jeg er ikke kommet på dette tidspunkt for at slette dette højeste bud fra jeres hjerter eller for at 

erstatte det med et andet. Det er urokkeligt og uforanderligt. Jeg forklarer den kun for jer, så I kan forstå 

dens omfang og erkende dens betydning, som er min visdom. 

30 Hvornår vil denne menneskehed forstå, at i opfyldelsen af denne lov ligger den fred, som den har 

så meget brug for, den sundhed, som den nu mangler, og den lykke, som den aldrig har fundet? 

31 Jeg ved, at folk, uden at vide det, bevæger sig mod det punkt, hvor de endelig vil åbne deres øjne 

for sandhedens lys, når de når det. 

32 Når jeg har fortalt jer alt dette, ønsker jeg, at I, når I kalder en af jeres naboer "broder", skal 

forstå, hvad dette ord betyder, og at I bestræber jer på at føle sandheden i det, jeg har åbenbaret for jer i 

dag. 

33 Jeg modtager jer i min Faderlige kærlighed. Selv om antallet af dem, der hører mig, er lille, holder 

jeg ikke op med at give mig selv til kende med kærlighed. 

34 Dit sind vil blive oversvømmet af mit lys, og det vil fjerne enhver tvivl, du måtte have. 

35 De, der følger mig, er få, og alligevel ser jeg dem magtesløse. Men se, mit ord vil forvandle dem til 

stærke og trofaste soldater, som, selv om de er trætte og såret, en dag vil nå målet og i deres højre hånd 

vinge flaget, et symbol på fred og broderskab. Din triumf må opmuntre mange til at følge dig. 

36 Velsignet er den, der anerkender og opfylder sin mission. Sjælen har brug for faste beslutninger, 

styrke og vilje til sin udvikling. Hvis dette mangler, går det langsomt fremad, og det kræver mange jordliv 

for at blive fuldendt. Folk skal kende hele min lære, som er sjælens vej mod fuldkommenhed. Intuition er 

ikke nok, de har også brug for viden, så de aldrig stopper på vejen, så de kan erkende værdien af tid og 

muligheder og ikke længere er døde mænd i sjælen. 
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37 Livet bør vise sig mere i sjælen end i kroppen. Hvor mange har ikke levet i denne verden, men 

hvor få har ikke levet åndeligt, hvor få har ikke udtrykt den nåde, der findes i ethvert menneske, i den 

guddommelige gnist, som Skaberen har lagt i mennesket. 

38 Hvis folk var i stand til at bevare clairvoyance i deres sind, kunne de se deres fortid, deres nutid 

og deres fremtid gennem den. 

39 Ånden er som min bog med guddommelig visdom. Hvor meget indeholder den dog! Den har hele 

tiden noget at afsløre for dig ─ nogle gange så dybe afsløringer, at de er uforståelige for dig. 

40 Den gnist af lys, som er til stede i ethvert menneske, er det bånd, som forbinder mennesket med 

det åndelige, det er det, som bringer det i kontakt med det hinsides og med sin Fader. 

41 Hvis du er opmærksom, vil du forstå, at alt er forbundet med det evige liv ─ det, der venter dig, 

og som du nærmer dig hver dag eller hvert øjeblik, der går. 

42 Jeg har brug for arbejdere på mine marker, som lærer at så og pleje dette frø, klare hoveder og 

hjerter fulde af god vilje. For mange af dem, der modtog mine gaver, blev til "fortabte sønner", som kun 

blev hos deres far i en periode og derefter gik efter fornøjelser. Men mit ord skal gå i opfyldelse, og de 

skal vende tilbage. De vil møde Min ubarmhjertige retfærdighed på deres vej; men når de vender tilbage 

til Mig, vil de finde Mig som en altid venlig Fader. 

43 I skarer, sæt jer i gang og gå ud som budbringere for dette værk og bring det gode budskab til alle 

jeres brødre. Tro på mit ord, og du vil udføre mirakler. Dette lys vil vække menneskeheden fra dens søvn. 

44 Gå fremad på vejen skridt for skridt, så du kan lære den at kende. Det er den brede vej i min lov. 

Kampen om det fortsætter og fortsætter. Nogle gange vil du drikke meget bitre kopper, men du vil også 

opleve uendelige tilfredsstillelser, når du oplever Herrens fred i din sjæl. 

45 Jeg viser vejen og markerer stien. I skal være lydige som får, så kommer I ikke til at snuble. Hvis 

du spørger mig, hvor jeg fører dig hen, vil jeg svare dig: til sjælens højeste lyksalighed. Hvem kan gå tabt 

på livets vej, hvis han bærer kærlighedens kors på sine skuldre? Tro ikke, at jeg kræver af dig, at du skal 

hellige mig alle dine timer i dit liv. I har jeres pligter på jorden, som I skal opfylde, og I skal vide, at de 

også er helligede og udgør en del af jeres åndelige skæbne. 

46 For mig beder jeg kun om en kort åndelig bøn hver dag. Men i de øjeblikke, som I helliger Mig, 

bør I frigøre jer fra al menneskelig fattigdom og elendighed, så I virkelig kan træde ind i Mit nærvær og 

nyde Min kærtegn og fred. 

47 I har alle forskellige åndelige opgaver, som I skal løse. Nogle vil ikke forlade det område, hvor de 

har boet, mens andre vil rejse ud og tage til andre lande. Nogle vil rejse væk fra deres familie for at 

udføre deres arbejde, andre vil have deres opgave i familiens skød. 

48 Nogle mener, at Mesteren kun har betroet dig en åndelig opgave på dette tidspunkt. Men de 

tager alvorligt fejl, for din sjæl har fra sin oprindelse medbragt sin udviklingsvej, som er tegnet i sig selv. I 

denne tid, som i tidligere tider, har jeg kun mindet jer om den pagt, som jeres sjæl indgik med sin Fader, 

før den kom til denne jord. 

49 Omfavn jeres opgave med kærlighed, I disciple, så I kan opnå, at jeres medmennesker følger i 

mine fodspor. I må indse, at I har alt, hvad der er nødvendigt for at være frøsåere. I din sjæl og i din krop 

har du alle evnerne til at klare prøverne og vinde kampen. 

50 Lad din sjæl være styret af din krop, og lad åndens lys oplyse din vej og styre kødets lidenskaber 

og impulser. Så vil det være let at udføre din opgave. 

51 Husk, at I skal returnere den åndelige sæd, som er blevet betroet til hver enkelt, mangfoldiggjort, 

så den kan blive opbevaret i mine kornkamre. Dermed vil du forstå, at du skal udnytte den tid, du har til 

rådighed. 

52 Salig er den, der tålmodigt drikker af det bæger af lidelse, som kampen tilbyder ham, for til sidst 

vil hans smerte blive til lykke. Vær fuld af tro og mod, så skal du ikke frygte menneskers domme. Vær 

bange for jer selv, for en svaghed eller fejl kan få alvorlige konsekvenser for jer. Hvis et af dine 

medmennesker, som netop er blevet forblændet af det mørke, der dækker verden, forræderisk sårer dit 

hjerte, så tilgiv ham og kom til Mig, så jeg kan lukke dit sår med Min kærlighed. 
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53 Bær dit kors' byrde med tålmodighed og vid, at denne tilværelse og udførelsen af din vanskelige 

åndelige mission tjener til at gøre dig i stand til at løfte din sjæl op til det rige, som den har ret til. 

54 Hvis du opfylder din opgave her på jorden, vil du også opfylde den i det hinsides. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 202 
1 Se med din ånds blik den stjerne, der fører dig ind i din Faders nærvær. 

2 Her er Frelseren, som i sit ord bringer jer den guddommelige varme, som jeres sjæle, der er 

plaget af livets sørgelige pilgrimsrejse, har brug for. 

3 Når du henvender dig til mig på grund af smerte, modtager min kærlighed dig. Hav tro og vær 

med i denne højtidelige manifestation. 

4 Jeg ønsker at være sammen med dig, så tæt på dit hjerte, at du virkelig kan mærke min 

tilstedeværelse. Jeg ønsker, at I og jeg skal være ét i denne nats harmoni og hjertelighed; at I er klar over, 

at jeg er jeres første lys, det guddommelige løfte, den utrættelige mester, der stræber efter at gøre jeres 

sjæle fuldkomne, værdige til Gud. 

5 Jeg ønsker at være sammen med jer, om det så kun er i en time, men på en sådan måde, at det er 

umuligt for jer at adskille jer fra mig. Se, jeg vil fylde jer med hjertelighed, med håb og helbredende 

balsam, og jeg vil have, at I skal huske, at jeg kom til verden på en aften som denne for gennem mit liv og 

mine eksemplariske gerninger at vise jer den vej, der fører til himmeriges rige. 

6 Træk jer nær til Mig, så I kan modtage essensen af dette ord i jeres hjerter, og så jeres bøn, som 

lydløst udgår fra jeres hjerter, kan forene sig med alle himlens sange i denne højtidelige time. 

7 Bed alle sammen for de fattige, for de trængte, for de fængslede, for de syge, for de 

forældreløse. Bed om, at jeres tanker må bringe lindring til dem, der lider, opmuntre dem, der sørger, og 

tørre tårerne hos dem, der græder. 

8 Der er ikke nogen blandt jer, uanset hvor hårdt hans hjerte er, der ikke bliver berørt af disse 

øjeblikke. Men jeg siger også, at for at tænke på andre må man glemme sig selv for at kunne tænke på 

andre. Så vil de, du og jeg være ét i denne time med åndeligt fællesskab. 

9 Jeg har besøgt jer i jeres ensomhed, og når min undervisning i dag er forbi, vil jeg efterlade et 

spor af mit nærvær som en duft, der vil være uforglemmelig for dette folk. 

10 Lad Mig samle de visne blomster, som jeres hjerter fulde af trængsler og sår tilbyder Mig, og jeg 

vil efterlade en lampe af tro og håb der. 

11 Det er jeres hjerte, som min Ånd søger i dag for at rejse sig på ny i menneskehedens hjerte. 

12 Sandelig, siger jeg jer, hvis I gør mine sætninger til jeres lov, hvis I følger mine skridt og tager mig 

som eksempel, vil den guddommelige kærlighed, som bragte jer udødelighedens frø, da den blev 

menneske for mange århundreder siden, begynde at blomstre i jeres hjerter. 

13 Jeg er nu selv kommet for at forklare jer grunden til denne kærlighed, da I ikke kunne forstå den. 

14 Din sjæl skælver, når den lytter til Mig og siger til Mig: "Herre, det ser ud til, at jeg var sammen 

med dig på det tidspunkt. Dit ord minder mig om alting. Vil du befri mig fra denne usikkerhed, Mester?" 

15 Sandelig, siger jeg jer, i de dage var ånder og mennesker vidner om mit komme og mit virke i 

verden. 

16 Din sjæl er den samme, også selv om den har levet i en anden verden eller beboet en anden krop. 

I dag græder den med andre øjne, men dens essens er den samme, og dens spørgsmål er de samme. Hun 

spørger mig også, forsøger at få øje på mig eller opdage mig. Så siger jeg til hende, at hun ikke skal være 

bange, at hun skal være glad og indse, at livet i uendeligheden er en konstant spørgen, og at det er 

nødvendigt at være ydmyg, udholdende og med stor trosstyrke for at forstå de guddommelige lektioner. 

17 Ofte ønsker man først at forstå det store og derefter det lille. Begynd dog med at lære jer selv at 

kende. Gennemtænk jer selv, stil jer selv spørgsmål, og I vil opleve, hvordan I begynder at nære jer af 

jeres væsens ild. For Gud tændte den med sin Helligånds ild. 

18 Du forstår denne instruktion svagt, fordi du ved, at du ikke kan have mere viden end den, der 

svarer til din udvikling. Men jeg forsikrer jer, at de, der forstår at søge mig i deres indre, i deres egen 

sjæls tempel, snart vil få svar på de spørgsmål, som de i århundreder ikke har kunnet finde en forklaring 

på. 
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19 Hvis der er oprør i mennesket mod det åndelige, er det kun naturligt, at dets småtspisende sind 

ikke kan dømme det uendelige. Og så meget som Mesteren taler til jer om Faderens storhed, er 

mennesket ikke i stand til at forstå, hvad denne sandhed indeholder. 

20 Jeg må sige jer, at jeg taler til jer netop om den viden, som I bør have om Gud. For at forstå alt, at 

trænge ind i alt og at kende det, som du vil have det, det kan du ikke opnå. 

21 Kun Gud alene kender Gud virkelig, fortæller Mesteren dig. 

22 Folk, bliv opmærksomme på den dybe stilhed, hvormed universet hilser og tilbeder deres Herre i 

denne time. Alt er nedsænket i kærlig hengivenhed, i sublim kontemplation, i dyb tilbedelse. 

23 Grunden til dette er, at alle væsener og alle skabte ting ved, at jeg netop nu giver mit ord, det 

samme ord, som kom fra Jesu læber, som menneskene og naturrigerne adlød, som uhelbredelige 

sygdomme gav efter, og som de døde opstod ved. 

24 I denne nat, som er en åndelig fest for den, der forstår at forberede sig og hæve sig, har I i det 

usynlige, i det urørlige, tilstedeværelsen og besøget af de væsener, som I kalder engle. Hvis du virkelig 

kunne løsrive din sjæl fra din krop, ville du se markerne, byerne, hjemmene og det ydre rum oplyst af den 

himmelske udstråling fra utallige væsener, budbringere af lys, fred og kærlighed. 

25 Himlen nærmer sig jorden, og dens lys søger både den, der tager sig tid til at huske, og den, der 

har glemt den åndelige sandhed. 

26 Glæd jer, o folk, glæd jer i det mindste i denne nat, for I er endnu ikke i stand til at bevare denne 

fred for evigt. 

27 Vær glade med naturlig glæde i hjertet, som er hjertelighed og tilbagevenden til godhed. Ja, vær 

glad med åndens glæde, som er evig oplysning. 

28 I kalder denne nat "hellig nat" til minde om den nat, hvor rabbineren kom til verden. 

29 Under den guddommelige indflydelse af disse minder kommer folk tættere på hinanden, man 

mindes fraværende, man tilgiver skændsler, familier samles, venner besøger hinanden, hjerter fyldes 

med håb. Alle synes at forvente noget overraskende, som de ikke helt kan sætte fingeren på ─ på den 

aften, hvor folk lader lidt varme komme ind i deres hårde hjerter, og nogle lader lidt åndelighed komme 

ind i deres materialisme. Men jeg spørger dig: Tror du, at kun denne nat er værdig til at blive kaldt 

"hellig" af mennesker? Kunne du ikke med lidt kærlighed gøre alle nætter og dage i din tilværelse 

"hellige", så du oplever, at livet er helligt i hvert øjeblik? 

30 Du siger til mig: "Det er den aften, hvor vi hvert år mindes den aften, hvor du kom til vores verden 

for at bringe os et budskab om kærlighed." Men jeg svarer jer, at den time betød det øjeblik, hvor det 

menneske blev født, i hvem "Ordet" blev menneske, men at Min Ånd var lige så tæt på menneskene 

dengang, som han har været før, og som han er i dag. 

31 Men så længe I ikke lever et hverdagsliv, der er fuldstændig helliget loven, sandheden og 

kærligheden til hinanden, skal I i det mindste gøre en indsats for at være åndeligt forenet på denne 

mindeaften. 

32 Søg mig alt, kom til mig alt, men kom lydigt og ydmygt, og forvent alt fra jeres Herres 

barmhjertighed. 

33 Lad ingen komme med selvhøjtidelighed eller forfængelighed, for jeg siger jer, at I er mig kærere 

som trængende og syndere, men ydmyge, som vasker deres pletter i min tilgivelses krystalvand. 

34 Åh, hvis bare du kunne komme med Mig i ånden og se al menneskehedens elendighed herfra! 

35 Hvis de magtfulde, de rige og dem, der lever omgivet af bekvemmeligheder, ønskede at være 

sammen med mig den aften, ville jeg tage dem i ånden til de steder med smerte og fattigdom, som de 

ikke ønsker at se. 

36 Så ville jeg sige til dem: "Lad os forlade jeres fest et øjeblik og sammen besøge de steder, hvor 

jeres brødre, de fattige, bor. Lad os se, hvordan de fejrer denne velsignede nat med sorg for nogle og fest 

for andre. Vær rolig, ville jeg sige til dem, jeg beder jer kun om et øjeblik, hvorefter I kan vende tilbage til 

jeres fest og jeres festligheder. Så ville jeg tage dem med fra sted til sted og vise dem en gammel mor, 
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der i sin elendige natlejr græder over tabet af sine børn, som var hendes håb, og som blev taget fra 

hende af krigen. 

37 Denne kvinde lever kun af minder og bønner. Mens der er mange, der beruser sig med 

fornøjelser, drikker hun lidelsens bæger. Hendes sjæl venter kun på den time, hvor hun forlader denne 

verden og går ind i evigheden. For hendes håb i menneskeheden er for længst slukket. 

38 Derefter ville jeg vise dem børn, som vandrer rundt blandt mennesker, som ikke respekterer 

deres naboers liv, som hverken elsker eller forstår de nødlidende. 

39 Jeg vil få disse mennesker til at høre de så dybe spørgsmål fra børnene, som i deres menneskelige 

uvidenhed spørger om årsagen til så megen uretfærdighed, så megen ondskab, egoisme og grusomhed. 

40 Så ville jeg tage dem med til de steder, hvor man kunne høre de kvælende klager og jamren fra en 

syg person, der oplevede, at hans krop brød sammen, ligesom en gren knækker, når stormen pisker den. 

De er de syge, de besejrede, de glemte. 

41 Senere ville jeg få fængselsvæsenets porte til at lukke os igennem, så de kunne se de tusindvis af 

mennesker, der i mangel af kærlighed, barmhjertighed, lys, retfærdighed og fred er faldet ned i et 

fængsels mørke. 

42 Og så ville jeg vise dem fra sted til sted i et enkelt billede al den elendighed og smerte, som denne 

stræben efter magt, grådighed, had, materialisme og den umættelige magtsult hos de herskende med 

deres falske magt ─ hos dem, der tror, at de er magtfulde, men ikke er det, og som ikke lader nogen 

besidde det, der retmæssigt tilhører dem. 

43 Men jeg kalder dem ikke, fordi jeg ved, at de ikke ønsker at høre min stemme, selv om den er 

hørbar i deres samvittighed. 

44 I derimod, I, som hører Mig nu, og som har kendt til afsavn, ensomhed, kulde og også 

forældreløshed, og som derfor har så stor sympati for de mennesker, der råber af sult og tørst efter 

retfærdighed ─ kom til Mig, og sammen vil vi i ånden besøge de syge, de trængte, alle de fattige og 

glemte i verden. 

45 Kom, så I kan se Mig sprede Min kappe og forene den med jeres for kærligt at dække hele 

menneskeheden. Kom, så I kan høre Min åndelige stemme sige til dem, der græder: græd ikke længere, 

vær ikke triste, vågn op til tro og håb, som er lys på livets vej. Sandelig siger jeg jer, at hvis I beder og 

"vågner" igen med sand tro, vil disse dage med smerte for menneskeheden blive forkortet. 

46 Ja, elskede folk, herfra, fra den plads, hvor I hviler for at høre mig, kan I lade jeres sjæl nærme sig 

min bolig, så den bedre kan se, forstå og føle menneskenes tragedie, dens brødre. 

47 Ser I de skarer af mennesker, der er fulde af salighed? Det er soldater, der har holdt en kort pause 

under kampen for at tilbyde Mig et par minutters bøn og mindehøjtidelighed. Men deres glæde og lykke 

er bedragerisk. De spiser og drikker for at lindre deres lidelser. Der er en stor smerte i deres hjerte. De 

lider, folk, de lider meget, og især i denne nat, som er en pine for dem. Hvert minde er et stik, hvert navn 

eller ansigt, de ser, er et sår. 

48 Mens du har fred på trods af dine problemer, mens du kan se dine forældre, børn og hustruer, 

må de bære bitterheden over ikke at kunne kramme dem og frygten ved tanken om, at de måske aldrig 

vil se dem igen. 

49 Mange, mange af dem lider, når de ødelægger liv, lægger huse og byer øde, sår smerte, sorg og 

tårer, og så tror de, at de har mistet enhver ret til at vende tilbage til deres familie, til fred, til deres eget 

skød. 

50 Jeg ved, at mange af dem ikke er skyldige, de har hverken had eller ødelæggelsesvilje i deres 

hjerter. Jeg ved, at de er ofre, slaver og redskaber for de virkelig onde. 

51 Jeg alene kan redde dem, min kærlighed alene kan dække dem beskyttende. I verden er de 

forladt. 

52 I, mennesker, som ikke kan forestille jer, hvad denne prøvelse betyder, men som i dag er blevet 

berørt af mit ord på de mest følsomme strenge i deres hjerter ─ send dem jeres tanker fulde af 

barmhjertighed og lys. For sandelig, siger jeg jer, de vil føle sig styrket og opmuntret, uden at vide 
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hvorfor, til at bede og håbe på, at den morderiske krig endelig vil få en ende, og at deres ører igen vil 

høre de søde ord, der siger: "Fred på jorden for mennesker af god vilje", i stedet for slagets brølen. 

53 Bed, folk, og få dermed verden til at vente på lyset fra en ny dag, at folk husker mit løfte ─ det 

løfte, der taler om bedre tider, om åndeliggørelse og velvære. 

54 Jeg siger også til jer: Lad os nu vende os mod hjerterne i de 

Børn til og lad os opsøge dem, der mangler alt. Tænk på dem: De sover, og i deres drømme er der ikke 

nogen, der bebrejder nogen noget, selv om deres seng er meget hård. 

55 Der var ikke brød på bordet i dag, men de hvilede i tillid til den nye dag. De har klude på, men de 

føler ingen skam, fordi de er uskyldige, og de smiler, selv om deres kroppe mangler varme. De er engle på 

jorden, for deres smil uden arg afspejler himlens renhed. 

56 O uskyld! Dæk dem med din bedste kappe, for det er dem, der har himmeriges rige! 

57 I kalder alle denne nat for "Hellig nat", og jeg overøser alle mine børn med en strøm af 

velsignelser. 

58 Vid, at jeg er din, og du er min. Husk, at jeg beviste min kærlighed til jer ved at leve blandt jer, det 

almindelige folk, ved at blive født i fattigdom, ved at slæbe blandt torne og ved at dø i afsavn. 

59 Du kan ikke sige om mig, at jeg ikke forstår dig. For jeg har ikke blot set jeres lidelser, men jeg har 

selv oplevet dem. 

60 Jeg taler også til jer om de gamle ─ dem, der for længst har passeret livets forår og nu mærker 

vinterens kulde. Efterhånden som de bliver ældre, mangler de styrke, energi og sundhed. Arbejdet bliver 

vanskeligt, lemmerne bliver klodset, og de bliver ikke længere bedt om at samarbejde. 

61 Således ser de ældre sig selv udelukket fra andres kamp for livet, de ser sig selv efterladt alene, 

og deres ydmyge hjerter må synke ned i sorg og kende nød, elendighed, sult og ensomhed. Jeg taler om 

dem, fordi de også har brug for jeres hjælp og trøst. Elsk dem, folk, og I vil få ret til at sidde ved det store 

bord til den åndelige festmiddag, hvor jeg vil sige til jer: Salige er I, som efter Mesteren har været i stand 

til at forstå alle dem, der lider. 

62 Begynd således at udvikle medfølelse i jer selv. Så vil jeg bruge jeres hænder til at overføre mine 

velsignelser gennem dem, og aldrig mere vil I modstå, at jeg bruger jeres hænder til at give dem til jeres 

bror, så når I siger til mig: "Herre, alt, hvad der er mit, er dit", så siger I det fra jeres hjerte. 

63 Hvis du har praktiseret aktiv velgørenhed i dit liv, så fortsæt med det. Men hvis ikke, så begynd 

med den første nødlidende person, der banker på din dør, hvad enten det er en syg sjæl eller krop, et 

forladt hjerte, en enke, en gammel person eller et barn. 

64 Husk, at de virkelig trængende repræsenterer Jesus, at han kommer i hver enkelt af dem for at 

sige til jer: "Jeg tørster", tørster efter at I skal elske hinanden. 

65 Er det muligt, at menneskers hjerter ikke vil blive rystet over for de billeder af stor smerte og 

elendighed, som denne menneskehed byder på? Ja, ja, det er muligt. Jeg ser dem, der ikke lider nogen 

nød, kærtegne de skatte, de ejer, med deres blikke med større ømhed end mennesker, Guds børn. 

66 Elskede folk, I har fulgt mig i disse korte øjeblikke for at besøge de trængende. Vær velsignet for 

dette. Tro ikke, at jeg glemmer de rige og magtfulde. For selv om de ikke synes at have brug for mig, 

kender jeg bedst deres elendighed, deres lidelser og også deres ulykker. Men i dag tror de, at de har alt. 

Hvorfor beder I mig så om hjælp, når jeg ifølge dem selv er de syges Kristus, de pariaernes Kristus, de 

trængtes Kristus? De ved ikke, at det er Min opgave at redde dem fra falsk pragt for at give dem sand og 

evig lykke. 

67 Ved du, hvem der ud over dig har hørt mit ord med inderlighed og følt sin ånd skælve af 

kærlighed? Det er Maria, elskede folk, den moderlige ånd, som lever i Skaberens skød, og hvis inderste 

væsen altid vil være forenet med mindet om Jesus. 

68 Hendes rejse gennem verden var kort, men den var længere end min, fordi hun kom tidligere og 

gik senere. Hendes korte og kærlige ord var en himmelsk kærtegn. 
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69 Føl hende i ånden, elsk hende og vend dig åndeligt til hende. Vid, at hver gang I udfører 

barmhjertighedsgerninger, vil hun være med jer, idet hun holder sin kappe af forbøn og moderlig 

kærlighed over den lidende og blødende verden, og i hver eneste af jeres klager og sorger vil I kunne 

høre en stemme, der vil svare jer varmt: Vær ikke bange, jeg er her, hav tillid. 

70 Folk, I har været sammen med Mig, Min ånde er kommet ind i jeres hjerte i denne velsignede nat 

og har fået jer til at glemme al modgang. 

71 Bed om, at din Frelsers lys må være din vejviser og lede dig gennem det stormfulde hav, som du 

krydser i dag. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 203 
1 Velkommen til jer, der ønsker at udvide jeres viden for at opdage det højeste i jeres væsen. 

2 Lykkelige og velsignede skal de være, der ønsker at se klart. Men jeg siger jer sandelig, at I ikke 

kan opnå dette, før I gør en indsats for at fjerne den bandage, der dækker jeres øjne. 

3 Mennesket har været dobbelt skyldigt: ikke kun fordi det ikke gør nogen som helst indsats for at 

få det bånd, der forhindrer det i at kende den højeste lære, til at falde, men også fordi det ikke har 

frigjort sig fra materiens lænker, der har forført det ─ i modsætning til sjælens glæder ─ til fysiske 

fornøjelser. Det er grunden til, at han har gjort sig selv til slave under lidenskabernes herredømme og 

lader sin sjæl ligne en lam mand, der ikke gør noget for at blive rask. 

4 På alle områder ser jeg de fleste mennesker ustabile, og overalt møder jeg kun den svage person. 

Og hvad skyldes dette? At du ikke har mod og tilstrækkelig viljestyrke til at komme ud af det snavs, du 

sidder fast i, til at overvinde den træghed, der smeder de lænker, der binder dig til materien, og det er 

oprindelsen til alle laster, alle fejltagelser. 

5 Men mennesket ønsker ikke at gøre brug af den kraft, som det er udstyret med, nemlig viljen. 

6 Til viljen, som skal være den uindskrænkede lovgiver, som skal blive den øverste leder og, støttet 

af fornuften, skal kæmpe ─ magt mod magt, dominans mod dominans: på den ene side lidenskaberne og 

begærene, på den anden fornuften og viljen, indtil sidstnævnte vinder kampen, og du kan sige, at du er 

befriet. 

Så vil I være i stand til at være de store profeter, de store oplyste, "supermænd". Så vil du kunne leve 

sammen med de vilde dyr og lege med krybdyr. For sandelig, siger jeg jer, det er de overtrædelser, der 

rammer jer, der får jer til at frygte jeres små brødre, og det er også grunden til, at de angriber jer. 

Men hvis man tager sig tid til at observere mennesker, vil man opdage, at der findes mennesker, der 

er vildere end tigre, og som har mere gift end en kobra. 

7 Tro ikke, at antikkens profeter kunne udføre mirakler, fordi de var forudbestemt til det. Nej, det 

var fordi de kæmpede, indtil de sejrede og blev templets sande tjenere. Men sandelig, siger jeg jer: Den, 

der arbejder mest for at opnå sandheden, er underlagt overskridelser og lidenskaber. 

Men du besidder det lys, der oplyser dig, som er den guddommelige kraft, den udødelige og rene 

natur, den uforgængelige essens, der besjæler alt og fører mennesket til den højeste lyksalighed. Denne 

uforgængelige essens er det rene element, som ethvert menneske besidder. Men mennesket har 

forgiftet sig selv med jordiske fornøjelser, og derfor blev denne uforgængelige substans, denne udødelige 

essens, dækket af den dødelige klædning, og den ofrede sig selv frivilligt. 

Men med den magt, den besidder, vil den gradvist genoprette det dødelige menneskes værdighed, og 

det vil da begære glæden ved den udødelige frugt og for altid opgive at stræbe efter de fordærvede 

glæder, som den dårlige frugt giver. 

8 Men hvad skal du bruge for at opnå alt dette? ─ Viden om, hvordan I kan bruge jeres styrke og 

energi til at arbejde som sande arbejdere i templet, så I kan sejre og fjerne det blindfold, der dækker 

jeres øjne, så I kan se klart, så I ikke går fejl og ikke famler rundt i mørket. 

9 Jeg har talt til dig om det, du kalder hemmeligheder. Men du må studere mit ord grundigt for at 

se alt lyset. 

10 Jeg ønsker, at du skal forstå denne store sandhed, at hverken Gud eller naturen har 

hemmeligheder for mennesket. Det er den svage forståelse af den guddommelige lære, der har gjort 

mennesket ude af stand til at følge den sande lov. Derfor vandrer han fra den ene side til den anden, fra 

den ene side til den anden, uden at forstå noget som helst, uden at føle noget som helst, uden at forstå, 

at Gud er i menneskets ånd og altid giver sig til kende til gavn for ham. 

11 Den sande lov betyder fuldkommenhed. For hvad nytter det at sige, at man praktiserer den ene 

eller den anden religion? Hvad nytter det at fortælle dig, at du tror på Gud, når dine gerninger, dine 

tanker, siger det modsatte? Den dag skal komme, hvor jeg vil give jer mit himmeriges rige, så I kan se, at 

jeg er i Faderen, og I er i mig, og jeg er i jer. Denne pagt vil blive kaldt fredspagten. Så vil du opfylde 
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loven. I vil anerkende ham som den eneste Herre, der vil ikke være nogen præference for den ene frem 

for den anden, for I vil alle elske hinanden som én, som ét væsen. 

Men hvis I ønsker det, hvis I, mine elskede, gør en indsats, hvis I ønsker at være de sande 

tempeltjenere, kan vi indgå denne fredspagt allerede i dag. 

Tro ikke, at du er nødt til at forlade denne planet for at indgå denne pagt. Nej. Det, du har brug for, er 

vilje. Bordet er dækket, og jeg opfordrer Dem til at sætte Dem ned. Kom og tag jeres pladser, lad mig lede 

jer og tjene jer. Tag sandhedens brød med mig, oplys jer selv med kærlighedens fakkel, slip bandagen, 

der dækker jeres øjne, bryd lidenskabernes lænker, oplys jer selv med det højeste lys som de Guds børn, I 

er. 

Jeg inviterer jer, kom med mig, slut jer til mig i lovsangen: "Ære være Gud i det højeste, og 

fredspagten skal nu oprettes på jorden. Halleluja, halleluja til Herren." Modtag min velgørende dug, min 

tilfredsstillelse. Overgiv dine lidelser til Mig, giv Mig dine trængsler, og husk dem ikke mere. Syng med 

mig: "Alleluja, alleluja til Herren." ─ Bliv ikke for højrøstet, min elskede, for jeg er med dig. 

12 Hvis du kunne være i harmoni med den himmelske koncert, ville du ikke have den mindste lyst til 

at spise den forgiftede frugt igen. Du ville altid lade det udødelige væsen skinne i dig. Vil I komme til 

bords, mine elskede børn? Den er indstillet, og jeg er din server, jeg vejleder dig. Kom, for jeg venter på 

dig. 

13 Vær ikke som farisæerne, der viser sig i templet og i synagogerne med blege ansigter, så folk kan 

sige, at de har fastet, og derefter lader de deres ondskab og impulsivitet tage tøjlerne. Nej, mine elskede, 

I skal være det samme i mødesalen, på gaderne og i jeres hjem, altid højere end klart vand, så at de, der 

ønsker at angribe Jesu lære, kan se den og sige, at min lære virkelig er god, fordi I er et levende spejl af 

dyd i jeres offentlige og private liv, fordi I efterlader kærlighed, sandhed og godhed overalt. 

14 I dette øjeblik nærmer jeg mig for at betragte mit folk og for at skrive mit ord i deres hjerter. Jeg 

efterlader jer mindet om Min manifestation gennem disse stemmebærere. Hvis I tænker over det, vil I 

indse, at jeg ikke har været tavs et eneste øjeblik, at jeg, Ordet, altid har talt til jer. Min stemme, som jeg 

sender til mennesker på mange måder, hvad enten det er til deres sind, til deres ånder eller til deres 

hjerter, er opmuntring, styrkelse, håb, inspiration og sommetider dom. 

15 Jeg siger også til jer: Til alle tider har mennesker søgt mig åndeligt ─ nogle med større iver end 

andre. 

16 For du kan ikke finde alt på jorden. Der er viden og åbenbaring, som jeg forbeholder mig selv, så 

når I søger den, vil I finde mig. Jeg har aldrig nægtet jer Min kærlighed, Min barmhjertighed, som gik så 

vidt som til at give jer selv det, som I ved ikke er godt for jer, så I, når I bad om det, ville overbevise jer 

selv om jeres fejltagelse. 

17 Denne tid med åndelige manifestationer og det guddommelige ord har været en fest, et 

festmåltid, som I er blevet inviteret til at spise jer mætte af. De, der kom "nøgne", fandt ordentligt tøj til 

at dække sig til. 

18 Efter lange rejser og anstrengelser var du i stand til at komme ind i skyggen af et mægtigt træ, 

hvor du genvandt din styrke og lærte at besejre fristelsens hvisken, der indbyder dig til at forlade den 

rette vej ved hvert eneste sving. På den måde lærer I lidt efter lidt at være gode disciple. 

19 Efter at have givet jer Mine instruktioner finder jeg jer derfor begejstrede ─ klar til fortsat at 

engagere jer i denne Sag. I har forstået jeres ansvar, jeres forpligtelse til at gøre dette værk kendt med 

den renhed og oprigtighed, der ligger i det. I indser nu, at hvis I arbejder med iver, lydighed og kærlighed, 

vil I fjerne mange tidsler og torne fra menneskers vej. Fra forskellige steder på jorden har I fulgt denne 

opfordring til at blive soldater og disciple. 

20 I dag er I kommet for at vise Mig jeres loyalitet, for at følge Mig, for at tilbyde Mig frugterne af 

jeres arbejde, som jeg alene kender. Jeg alene ved, hvem du har været, hvem du er, og hvem du vil være 

i morgen. I kom sultne efter gode gerninger, tørstende efter kærlighed og efter at blive elsket, og 

Faderen tog imod jer, mættede jeres sult og gjorde jer til sine tjenere. 
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21 Da I havde erkendt og følt Min guddommelige kærlighed, betroede I Mig alt det, som jeres hjerte 

havde lukket og skjult for verden, i en omfattende bekendelse. Din anger over de overtrædelser, du 

havde begået, var ægte, fordi din sjæl tidligere var blevet oplyst af mit lys. 

22 Jeg ønsker, at I skal være rustet til at ære den kærlighedspagt, I har indgået med Min 

Guddommelighed gennem jeres gerninger og jeres hengivenhed, når I hører Mig igen. For selv om I nu 

oplever mig som Fader, må jeg også komme til jer som dommer. 

23 Jeg vil ikke overraske nogen i søvne, fordi han vil vågne for sent og skal fælde tårer. 

24 I kun tre år endnu vil I kunne høre dette ord. Den har lært dig uafladeligt. Hvornår bliver I mestre? 

Vil du være i stand til at tage min plads og fortsætte med at give næring til de mange mennesker? I dag 

er mit ord som en opvågning, for nu er tiden for kulminationen af mit ord allerede begyndt for jer. 

25 Jeg har nærmet mig jer, så I kan forene jer i ånden, så I kan tage af sted med en fast beslutning 

om at opfylde missionen og omfavne hinanden som brødre. 

26 Forstå, at I alle er ligeværdige, at der ikke er nogen herrer eller overordnede blandt jer. Jeg 

ønsker, at I alle skal være tjenere for min sag. 

Se, Mit Ords historie er ved at blive skrevet ned af dem, som jeg har kaldt "guldfjer", og jeg ønsker 

ikke, at de kommende generationer skal opdage splittelse blandt jer gennem disse skrifter. Du må også 

ønske det. Overlad dem dit eksempel, som er nedskrevet i dine gerninger, så de kan gå på rette vej, 

ligesom du har fundet opmuntring hos dine egne trosbrødre. 

27 Jeg er kommet ned for at kærtegne alle, for at dække dem med min kappe. Men denne 

menneskehed har ikke reageret og er forblevet døv. Jeg har talt til den gennem mirakler, men den er 

fortsat stivnakket. Jeg har ladet dem føle min retfærdighed, men de er flygtet fra min retfærdighed. Jeg 

har talt til jer med kærlighedsord, for at I kan vidne, men I har ikke givet det gode budskab videre, og de 

har ikke forudset den tid, de befinder sig i. I har alle de samme kvaliteter i ånden. Men nogle forbereder 

jeg som budbringere, og andre forbereder jeg, så de kan modtage dem. 

28 Gå ud som "arbejdere", altid underlagt min vilje. Hold jer selv rustet, for hvis I ikke er det, vil I 

komme tomhændet, selv om de er blevet fyldt af min guddommelighed. 

29 Jeg har lagt mit perfekte værk i syndige hænder. Men det er ikke en grund til, at du ikke må 

afsløre det. Hvis I er uværdige, gør min kærlighed jer værdige og giver jer midlerne til at elske og frelse 

hinanden. 

30 Da jeg er mægtig, ønsker jeg, at mine skabninger ikke skal være fattige, og derfor lægger jeg mine 

skatte og goder i syndige hænder, så de til gengæld åbner sig og giver rigeligt til andre. 

31 Salig er den, der har været i stand til at give alt det videre, som han har medbragt i sin sjæl. For 

den, der har været vantro, egoistisk eller uvidende, har ikke engang erkendt, hvad han havde i sig selv. 

Vær troens folk, så I kan oprejse Lazarus fra de døde og give de blinde synet. 

32 Hvis du vil vide, hvilken stor sandhed mit ord indeholder, skal du følge det for at sætte det på 

prøve. Men det er ikke den, I skal sætte på prøve, men jer selv. For hvis du ikke tror på det, du siger eller 

gør, hvad kan andre så tro på dig? I skal være som et spejl, hvori jeres medmennesker kan se sig selv og 

erkende, at I er mine budbringere. 

33 Udfør din opgave, og når du er færdig, vil du stå foran en stor lukket port, som din hånd kan åbne, 

fordi den har nøglen. Bag denne port venter jeg på dig. En fremmed nøgle kan ikke bruges til at åbne 

porten, og du kan heller ikke gå fra det første til det tredje trin på stigen uden først at have været på det 

andet trin. For disse syv trin er tegn på den vej til åndelig fuldkommenhed, som I alle skal gå. 

34 Jeg gør jer alle til ét hjerte, så jeg kan forlade jer som én vilje og med ét ideal. 

35 Han, som har givet jer love og bud siden tidernes morgen, for at I kan vandre med retfærdighed 

og ophøjethed og række ud til de svage, taler i dette øjeblik. Men jeres frugter er sparsomme, og I har 

endnu ikke næret jer selv med det brød, som jeg altid har tilbudt jer, nemlig kærlighed, godhed og 

barmhjertighed. I skjuler mine åbenbaringer og holder jeres gaver for jer selv. Men menneskets sjæl er 

fattig, og en dag vil den stille dig til regnskab, og jeg ønsker ikke, at du skal føle hårdheden af dens dom, 

når de lærer dit ansvar at kende. Gør en indsats, og jeg vil mangedoble din sæd. 
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36 Det er sandt, at du bærer et meget tungt kors på dine skuldre, og at bebrejdelse, anger og 

fordømmelse vejer tungt på dig. Men hvis du ikke opfylder din opgave, vil du føle dit ansvar meget 

stærkere. 

37 Nu burde det gode budskab have spredt sig, og antallet af mine disciple burde være blevet meget 

større. Hvor er de syge, som du har helbredt, og de syndere, som du har omvendt? Den mission, jeg giver 

dig, er ikke over din styrke og dine evner. Dit kors er ligesom mit, det er korset af afkald, offer og 

kærlighed. Enhver, der tager det op med sand forståelse, vil komme til Mig med et hjerte, der er 

gennemboret af sine medmenneskers manglende forståelse, men som har fred med Mig og er tilfreds 

med sit arbejde. 

38 Over de kirkeledere, som I ser her, og som er jeres brødre, står Elias op, som oplyser og inspirerer 

jeres sjæl. Og Maria, jeres Guddommelige Moder, præsenterer også sine skabninger og bringer dem 

tættere på Mig, så der altid kan være fællesskab mellem Faderen og barnet. Maria er din faste advokat. I 

hendes øjne er I alle små og ømme børn. Hvor mange tårer hun ikke fælder, når hendes elskede børn 

synder. I virkeligheden kender du ikke hendes kærlighed og hengivenhed, og du har ikke trøstet hendes 

moderlige sjæl. Min retfærdighed er blevet tilbageholdt mange gange gennem hendes forbøn. Men tro 

ikke, at der i hende er en vilje, der er imod Mig; for hun er en del af Min Guddommelige Ånd. Maria 

legemliggør min ømhed og er et forbillede for moderkærlighed. 

39 Alle, der forbereder sig på dette tidspunkt gennem bøn og god praksis af min lære, vil opleve at 

blive skånet fra naturens uhæmmede kræfter. Jeg opfordrer jer til at bede og give jer alle mulighed for at 

redde jer selv. 

Mens naturens elementer renser og reducerer de ulydige, skal du forblive "årvågen og arbejdende" 

og bede for dine medmennesker. 

40 Mange gange har jeg bedt jer om at forene jer, så I kan bringe én lære til verden. For hvis I deler 

jer, vil I få store prøvelser, og jeres erstatning vil blive større. For selv om I kender Min vilje og jeres 

vanskelige mission, har I så vendt jer bort fra Mine forskrifter. Foren jer, bliv som én ånd og én vilje. 

Elsker hinanden. 

41 I er i mit nærvær, og I skammer jer over jeres mangel på mission. I kommer uden gode gerninger 

og har mistet den nådeklædning, som jeg har prydet jer med. I har ikke adlydt mine bud og har tilskrevet 

mig ufuldkommenhed, fordi jeg har givet jer mine instruktioner gennem et menneske. Du mener, at 

mennesket ikke er i stand til at overføre det guddommelige ord. Men jeg er i øjeblikket ved at bevise for 

dig, at min beslutning er rigtig. 

Mennesket har min ånd og er i stand til at forstå mig. Det er derfor, jeg har gjort ham til en 

stemmebærer og bruger ham til at kommunikere mig til verden. 

42 I bærer i jeres sjæl en bog, hvori I har skrevet jeres værker ned i løbet af de forskellige 

inkarnationer, I har haft på jorden. Og i den nuværende tid, en tid med dom, har jeg sendt nogle til at 

sone og andre til at udføre en vanskelig opgave. Jeg har udvalgt jer blandt en stor mængde mennesker til 

at udføre et renselsesarbejde, et arbejde for fornyelse og åndelig opløftning af menneskeheden. 

43 Verden vil undre sig over, hvorfor jeg har valgt jer uuddannede og syndere. Jeg siger til jer: Alle 

væseners skæbne er i Mig. Jeg arbejder på jer i øjeblikket for at gøre jer til mine apostle, og når det 

lykkes, vil renselsestiden slutte. 

44 Elias har trænet jeres sanser, så I klart kan se begyndelsen på den sjette fase, det løste sjette segl, 

som har bragt nåde og lys til alle sjæle. 

I har fået mit enkle og forståelige ord, som har opklaret hemmeligheder, åbnet veje og tændt lys i alle 

skabninger. I har set mange profetier gå i opfyldelse, og i lyset af en så stor prøvelse er I vågnet op og gør 

jer klar til at udøve min lære. 

45 Jeg giver jer nåden til at høre Mig indtil år 1950, ved udgangen af hvilket Mine stemmebærere vil 

ophøre med at sende Mit Ord. Til jer alle beder jeg om broderskab og stabilitet i deres opgaver, så de kan 

sende uden fejl, og så min lære kan have samme essens i alle fællesskaber. For det er én Mester, der 

taler til jer. Verden venter på de gode nyheder, og det har været min vilje at vælge jer til at bringe dem. 
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46 Lederne af jeres nation ved ikke, at der i den er et troende folk, som er udvalgt af Mig til at bede 

og "våge" for fred og god forståelse mellem mennesker. Jeg forbereder dem og tillader dem at komme 

blandt jer for at værdsætte mine manifestationer og jeres religionsudøvelse. 

47 Vær omhyggelig med at fortolke mine ord korrekt og adlyde mine bud. Giv ikke folk frugterne af 

uvidenhed eller fanatisme. Ret dine fejl og mangler, gør dit hjerte følsomt, så vil jeg for din lydigheds 

skyld standse de naturkræfter, der ødelægger dine medmenneskers liv og ro og også dit eget liv og ro. 

48 I en kort tid giver jeg dig stadig mit ord. Den tid, som jeg har fastsat, nærmer sig, og I må da være 

enige, kirkeledere og "arbejdere". Tag mig som dit eksempel. Husk, at Mesteren, for at fuldføre sit 

arbejde i den anden æra, led korset og bar det på sine skuldre til Golgata. Vær ydmyg og accepter din 

mission. Din smerte når Mig, og dine tårer blander sig med mine ─ tårer af kærlighed og smerte for 

menneskehedens skyld. 

49 Gør kærligheds- og barmhjertighedsgerninger, led skaren med nidkærhed og retfærdighed, som 

det er min 

Det er Will. 

50 Forbered jer, så I efter 1950 kan bringe min lære til folkets hjerte, og så vil folket sprede sig til alle 

folkeslag, når året 1950 er omme. Jeg giver dig mod, for efter denne tid med at høre mit ord vil din vej 

blive ujævn. Jeg velsigner dig. 

51 Min fred er med dig i det øjeblik, du byder mig velkommen. 

52 Jeg vil efterlade jer et uudsletteligt minde om denne manifestation og dette ord, som jeg har 

givet jer i lang tid. 

53 Mit ord har prydet dig, men pral aldrig. Jeg alene ved, hvem du har været, hvem du er, og hvem 

du vil være. De, der ankom med sult og tørst i deres sjæle, tilfredsstillede deres begær, da de hørte mit 

ord, og i dag er de mine tjenere. Disse tjenere er de disciple, som jeg har vist lyset fra det sjette segl til. 

54 På denne dag samles I fra forskellige områder, fordi min stemme er blevet hørt overalt og kalder 

jer til at samles. 

55 Jeg kommer ikke for at dømme dig eller holde dig ansvarlig. Din samvittighed og din intuition vil 

være den bedste måde at fortælle dig dit ansvar og værdien af dine værker på. 

56 Tro ikke, at det kun er dig, der elsker mig. På alle verdens veje er der dem, der søger mig, følger 

mig og elsker mig. Alligevel ønsker jeg, at I skal oplære jer selv i min undervisning og derved tjene som et 

eksempel for dem, der elsker mig ufuldstændigt eller på en utro måde. Sandelig, siger jeg jer, i hele 

menneskeheden er profetiets, inspirationens og det (indre) ords gaver fordelt. 

57 Sov ikke, for der er kun tre år, før I ikke længere hører Mig i denne form. Hvornår vil I være lærere 

i denne undervisning? 

58 Jeg har forenet jer i dag for at kalde jer til at vågne op, så I kan forenes i forståelsen af sand 

åndelig kærlighed og forstå, at der i henhold til Min Vilje hverken skal være herrer eller underordnede 

blandt jer. Mit ord vil forblive skrevet. Men husk, at det ikke er min vilje, at dine fejl og mangler skal 

skrives ind i denne bog. 

59 Ønsker du at efterlade historien om dine overtrædelser som et dårligt eksempel for fremtidige 

generationer? 

60 Mit værk er helligt, det er guddommeligt, og alligevel har jeg lagt det i syndige hænder, for når 

syndere føler sig elsket, hædret og benådet af deres Herre, er det dem, der følger mig med den største 

kærlighed, loyalitet og forsagelse. 

61 Og hvor er de retfærdige på denne jord? 

62 Til jer, mine disciple, siger jeg: Brug al jeres gode vilje til jeres side, så jeg kan efterlade jer 

fuldkommengjorte ved min lære. 

63 Tvivl ikke på jer selv på grund af jeres klodsethed, for jeg kan få selv klipperne til at tale. 
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64 På jeres veje, i jeres liv, er der en stige, der begynder med mennesket og slutter med Gud. Gå på 

den trin for trin, indtil du når til din Faders skød, når din sjæl har nået den højeste grad af 

fuldkommenhed. 

65 Elias er som et fyrtårn, der oplyser din vej i denne tid. Han styrker dig i prøvelserne og bebuder 

dig de prøvelser, der endnu ikke er overstået. 

66 Salige er de "arbejdere", som i disse øjeblikke, ledet af deres ånd, hører mit ord. For det er dem, 

der har forstået at så sundhed, fred og glæde på deres vej. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 204 
1 Jeg modtager jer, folkens. Mit riges porte står åbne for at tage imod jer og udgyde min kærlighed 

over jer. Jeg giver jer i dette øjeblik det, I har brug for, alt efter hvad nogle har brug for af tro og andre 

har brug for. 

2 Jeg søger dit hjertes helligdom, jeg giver dig sandhedens lys, som er kærlighedens lys, hvis 

mægtige kraft bevæger skabelsen og holder alt i den i orden, i harmoni, i balance. Derfor lærer jeg jer at 

elske, så I kan kende livets hemmelighed. Vær gavmild, så din kærlighed kan være som en sang, der 

glæder den trængtes hjerte. 

3 Det er op til dig at anerkende og udføre din opgave. Din skæbne er at lade sjælen triumfere over 

al elendighed og synd, at hæve hele dit væsen, at forædle dig og gøre dig værdig. Jeg ønsker, at du skal 

beherske din krop uden vold, at du skal gøre det med visdom og samtidig med barmhjertighed. Hvis 

menneskene i stedet for at diskutere mine love opfylder dem i kærlig lydighed, vil de gøre denne verden 

til et paradis som det, de første mennesker nød i deres uskyld og lydighed, før de besmittede den med 

urene tanker og gerninger. 

4 Hvis mennesket levede i overensstemmelse med den himmelske Faders vilje, ville denne verden 

være en dal af materielle goder og åndelig opløftelse. Han ville ikke klage over naturkræfternes 

modgang, for han ville leve i harmoni med dem og med alle skabninger. Det ville være en guddommelig 

koncert, hvor hvert eneste menneske ville være en tone. Men mennesket lever ikke i harmoni med de 

guddommelige love, og derfor er det blevet en smertens fange, en slave af sig selv. 

Mennesket slæber kæder bag sig, lider, græder og fortvivler uden at indse, at det er hans egen skyld. Hvis 

han ville forstå, at der ikke er nogen tåre, der ikke er retfærdiggjort, ville han snart opnå sin frelse. 

5 Sandelig, siger jeg jer, frelsen fra alt det onde, som menneskeheden lider, er i menneskets 

hænder. Han kan være sin egen læge. Derfor siger jeg jer, at jeres sjæl vil stige op til mig, hvis I går den 

vej, som samvittigheden dikterer jer. 

6 Hvad vil du med dette liv, hvis det ikke er til gavn for din sjæl, som hører evigheden til? ─ I er 

kommet til denne verden af sygdom, tårer og smerte, og I ønsker ikke at vide, at I kan forvandle jeres liv 

med en smule godhed. 

7 Den, der virkelig elsker Mig, vil være den kloge, der først omfavner verden og derefter hele 

universet. Se din Guds kærlighed manifesteret i hele skabelsen. Det er kloge handlinger, perfekte ord, der 

er nøglen til himmeriges rige. Kærligheden, som er universets hjerte, vil hæve din eksistens, indtil 

fællesskabet mellem alle væsener gennem tanken er opnået. 

8 Mennesker: Året har 365 dage, men hvor mange barmhjertigheds- og kærlighedsgerninger gør I i 

løbet af året? Hvorfor fortæller I Mig, at I elsker Mig, når I ikke gør noget for jeres medmennesker i nød? 

Når jeg siger til dig, at jeg elsker dig, beviser jeg det med ægte gerninger. 

Mennesker hævder at elske Kristus, men de sårer mig i hvert øjeblik, dømmer mig, ødelægger i sig 

selv mit minde og mit eksempel og nægter at følge min måde at handle på. Mener I ikke, at alt dette er 

ensbetydende med en tornekrone og en ny korsfæstelse? Hvis jeg åndeligt hjælper de syge, de trængte, 

de fattige og de fængslede ─ hvorfor har I så ikke fulgt mig derhen? Hvorfor nægter du dem, der beder 

dig, at vise lidt barmhjertighed? Indse, hvorfor jeg har fortalt jer, at I har korsfæstet mig igen. For den, 

der fornægter kærligheden, fornægter mig. 

9 Jeg har fortalt jer, at I som Guds børn skal opføre jer som ham. Hvorfor hjælper du ikke med at 

forskønne Faderens skabelse med dine egne mentale, moralske eller åndelige skabelser? 

10 Den sande Guds tjener er den, der giver folk kærlighedens balsam, som udøver barmhjertighed 

inspireret af en inderlig medfølelse. 

11 Min smerte forårsaget af dig har varet længe, og denne smerte kommer fra din mangel på 

forståelse og kærlighed. 

12 I denne tredje tid vender jeg tilbage for kærligt at gentage denne sætning: "Elsk hinanden". 



U 204 

174 

13 Folk, gør jer klar til at modtage min helbredende balsam. Alle, der er rede til at modtage, vil blive 

helbredt, alle, der er svage, vil blive styrket. Koncentrer dig om dit hjerte, løft din sjæl til mig og håb. Jeg 

vil give dig mere, end du har troet. Tag imod i stilhed, for i stilhed giver jeg jer. Jeg er jeres håbets sol, 

kære får. Men når jeg giver jer, giver I også. Vær ikke snæversynet. Når du giver, skal du ikke tænke på, 

hvad du tager fra dine børn. For hvis det, du giver, er svært for dig, er det bedre ikke at gøre det. 

14 Fordøm ikke dine medmenneskers liv, for så pletter du ikke kun dine læber, men også dit hjerte. 

Du bør dog være klar til at fordømme alle dine handlinger og lytte til din samvittigheds diktater. 

15 Før et renere liv, og efterhånden som du kommer tættere på harmoni med alle Guds børn, vil du 

begynde at føle den fred, som du længes så meget efter. 

16 I sandhed siger Mesteren til jer: Fra denne morgenandagt er sammenligningen med de tre tider 

blevet en realitet, som symbolsk repræsenterer de tre år, hvor jeg stadig vil give jer mit ord. Derfor vil 

min undervisning være mere dybtgående nu, hvor mit lys har åbnet jeres forståelse og trængt ind i jeres 

sjæl. 

17 I er ikke længere folk fra den første æra, som i deres primitive tilstand ikke havde fuld viden om 

en åndelig lov, der kunne vejlede dem. Det var nødvendigt for Faderens udsendte profeter at vidne om 

Guds eksistens. De talte alle om et og samme guddommelige væsen, og således begyndte troen på den 

levende og sande Gud at tage form i menneskeheden. Abraham med sin kærlighed til Herren, Jakob med 

sin standhaftighed i prøvelser og Moses med sine inspirationer og loven bekræftede og øgede 

menneskets kendskab til Gud. 

18 Disse mennesker var pionerer i en tidsalder, ligesom I må være pionerer i en anden, nemlig 

åndeliggørelsens tidsalder. 

19 I dette år 1948, som repræsenterer den første æra, vil I lære mange ting i mit ord, som vedrører 

den tid. I vil kende betydningen af Israels historie, som ikke var det eneste folk, der blev frelst i den første 

æra og åndeligt forløst i den anden æra. Du kan finde det troende folk i hjertet af alle racer. I kan også 

finde Israel i alle religiøse samfund, for dette folk blev udvalgt som et instrument til at give et eksempel 

og en lektion til hele menneskeheden. Derfor siger jeg jer, at Israels historie, som I åndeligt set tilhører, 

skal være kendt af alle, for i den er de store åbenbaringer, som jeg gav de første, indeholdt. 

20 I vil blive forbløffet over at finde så store ånder som Abraham, der elskede sin Herre med ren 

kærlighed mere end noget andet skabt, i den tid. Tænk over denne mands liv og gerninger, og du vil 

opdage, at hans tro, hans styrke, hans føjelighed og hans kærlighed er den sande rodstamme i det 

israelitiske træ. 

21 På den tid fandtes der afguderiske og hedenske folk, der tilbad naturens kræfter som guder, som 

de tilbød urene kulter til. På det tidspunkt viste Abraham sig og gav udtryk for den inspiration, han havde 

modtaget fra sin Herre, som var sandhedens og retfærdighedens lys. Men folket, der var hårdnakket og 

troløst som de var, satte patriarken for retten. Han undslap alle snarer og forfølgelser og omvendte dem 

til den gode lære, indtil han fik dem til at anerkende Abrahams Gud som den usynlige, men levende Gud i 

alle tider. 

22 Se, hvor længe disse åndelige kampe har eksisteret blandt mennesker. Men vær klar over, at 

efter dem har sandhedens lys altid skinnet. 

23 Forstå, at jeg ikke gør dit liv svært gennem mit ord, men forenkler din tilbedelse og dine 

handlinger i tilbedelse. Jeg lærer jer, at det ikke er nødvendigt at foragte verdens goder eller forsømme 

jeres pligter for at være mig til behag. Så længe du er i kroppen, er du underlagt menneskelige behov. 

Men jeg lærer jer også, at I selv bruger det, der kommer fra jorden, i overensstemmelse med en lov til 

gavn for jeres sjæl. Hvis du lever på denne måde, vil du opfylde min lov. 

24 Allerede i den første æra gav jeg jer en åndelig hyrde til at lede jer, som samtidig var forløber for 

mit komme blandt mit folk. I havde ikke fuldt ud forstået disse lektioner og faldt af uvidenhed ind i falske 

kulter ved at tilbede naturkræfterne eller Guldkalven. 

25 Sandhedens Gud har altid åbenbaret sig selv i din eksistens, hvad enten jeg har overøst dig med 

rigdom, ladet lys skinne ind i din intelligens eller givet dig evnen til at herske i verden. 
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26 I fortiden var I herrer, I levede i overflod, men I lod jeres egoisme og forfængelighed få jer til at 

gøre almindelige mennesker til tjenere og slaver. Men jeg har tilgivet jer, jeg er kommet som en Fader og 

har genoprettet ham, der var faldet, og velsignet alle. Jeg har været din tjener for dig, da jeg har givet dig 

alt det, du har bedt mig om. Men jeg har tålmodigt ventet på den time, hvor I skal tage af sted for at 

opfylde den mission, som jeg har betroet jer fra tidernes morgen. 

27 Jeg er retfærdighed. Alligevel straffer jeg dig ikke. For jeg har ikke engang stillet jer til regnskab 

for at have korsfæstet mig. Derfor har dine strabadser og lidelser kun til formål at rense dig. Det er jeres 

ulydighed mod min lov, der kræver renselse, reparation og genoprettelse af jeres oprindelige tilstand af 

åndelig renhed. Men du er på den sikre vej til fremskridt og sjælens frelse. 

Men du skal være bevidst om din mission og om den tid, du lever i. For hvis du spørger din 

samvittighed, hvad du har gjort for menneskehedens bedste, om min lov allerede er kendt i verden, og 

om mit arbejde er gået fremad, vil den sige dig: nej. 

28 Nu hvor jeg taler til jer, bliver I vant til mit ord. Indse, at for at finde tro har jeg valgt enkle og 

uuddannede hjerter for at gøre mig selv kendt gennem deres formidling. Alligevel har I tvivlet og endda 

troet, at det er mennesket, der taler til jer. Derfor har jeg givet jer lov til at undersøge de mennesker, 

gennem hvem jeg manifesterer mig i deres normale tilstand uden henrykkelse, så I kan overbevise jer 

selv om deres uvidenhed og uoplysthed. 

Jeg har lært jer ydmyghed og barmhjertighed, jeg har forberedt jer og uddelt ordrer blandt mit folk. 

Men mange af dem, der allerede har modtaget dem, er blevet selvhøjtidelige, har gjort sig selv til herrer 

og ønsker at være de første. 

29 Jeg alene er den Første, men jeg ydmyger jer ikke og gør jer ikke til mine slaver, men giver jer alt, 

hvad I mangler, i jeres hænder. Jeg er Fader og kan ikke være ligeglad med jeres lidelser. Jeg er Gud og 

kan ikke forlade dig i mørket. Derfor åbenbarer jeg mig selv for jer, så I kan genkende mig og vide, hvem I 

er sammen med, og hvem I hører. 

30 I har ikke været et eksempel på enhed, og derfor kan I se manglen på broderskab og harmoni 

mellem kirker og sekter, hvis stridigheder og uenighed nærer ønsket om overlegenhed, og som 

forbereder sig på en ny "kamp". 

31 Du har endnu ikke været i stand til at opfylde min lov. Denne vej er fuld af lys, men ofte har I 

vandret i mørke. I modtager konstant Mesterens kærlighed, og alligevel vækker I fjendskab. I modtager 

konstant undervisning om moral og dyd, men der er stadig dårlige gerninger og tanker blandt jer. Derfor 

spotte de, der er kommet sidst, fordi de ser uoprigtighed hos mine disciple. Videnskabsfolk tror heller 

ikke, når de er vidner til mine manifestationer, på manifestationen af min universelle stråle gennem den 

menneskelige forståelsesevne. I må give store beviser på jeres autoritet ved at oprejse Lazarus fra 

graven, ved at give de blinde synet tilbage og de lamme bevægelighed, alle de beviser, som mennesket 

må se for at tro på mit komme blandt jer i denne tid. 

32 Det er jeres krop, der viser sig at være en hindring for sjælen til at udføre sin opgave, og som 

modsætter sig Min Vilje. Men jeg har givet din sjæl et sværd, så den kan sejre i kampen mod sin egen 

krops lidenskaber og opnå fortjeneste, da sjælens uvillige krop tjener som forsoning eller som en 

prøvesten. 

33 Det er derfor, jeg er kommet for at hjælpe dig. Jeg er din frelser og tilbyder dig muligheden for at 

kende og bo i det "forjættede land". 

34 Brug den tid, jeg har givet dig. I kender ikke den time, hvor jeg kalder jer. Befri jer fra 

materialisme, praktiser aktiv næstekærlighed, vær sande apostle, og jeg vil gennem jeres mellemkomst 

åbenbare den guddommelige barmhjertigheds kraft for menneskene. 

35 Der venter dig store prøvelser. Gør jer klar! Jeg ønsker ikke, at I i morgen skal sige, at I ikke er 

blevet undervist, og jeg ønsker heller ikke at se jer degenereret eller i nød, selv om I har en enorm magt 

til rådighed. Jeg, som gav jer så meget kærlighed, som fik jer til at nyde mad og vin ved hans festbord, 

ønsker ikke at se jer slæbe lænker af elendighed og lidelse bag jer bagefter. 
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36 Hvis I ikke opfylder jeres mission, vil I forberede en smertefuld fremtid for jer selv, og i stedet for 

at være de første, vil I føle jer som de sidste. Du vil se dine kære gå til grunde, du vil se dit daglige brød 

blive en mangelvare. Krig vil rive jeres kære fra jer, og denne jord, som jeg har valgt at pryde med mit lys 

og min fred, vil I se plettet af uskyldigt blod. I vil føle det fremmede åg, I vil være deres slaver, og I vil 

være langt fra den sande vej. Så vil du ikke længere høre min stemme. 

37 Jeg, Skaberen, tvinger dig ikke, og jeg pålægger dig ikke min lov. Jeg kommer ned for at bede jer 

om at adlyde den og være ydmyge. 

38 Fred være med jer, folk, når I hører mit ord med god vilje. 

39 Jeg er den guddommelige gartner, som passer jeres hjertes haver og vander dem med himmelsk 

vand, og jeg har udgydt en dråbe guddommelig kærlighed på jordens bitterhed, som er så stor. Jeg viser 

jer den vej, der fører til Faderens rige ─ en vej, hvor I aldrig vil finde en ende, men hvor I altid vil opnå 

fremskridt og kende nye herligheder. 

40 I dag er mit ord ved at knuse dig og give dig form. Jeg arbejder med det indre menneske, sjælen. 

Lær at forme jer selv og give jer selv smukke former. Jeg vil velsigne dit arbejde, så du bagefter vil 

fuldføre realiseringen af din store mission i denne verden. 

41 Jeg er jeres Mester, men I skal ikke betragte mig som adskilt fra Faderen, for jeg er Faderen. Der 

er ingen forskel på Sønnen og Helligånden, for Helligånden er Én, og det er Mig. Genkend i Mine 

åbenbaringer fra alle tider én Gud, som har vist sig selv for jer gennem mange og forskelligartede 

lærdomme ─ som én bog med mange sider, med mange lektioner i kærlighed. 

42 Helliggør mit navn ved jeres gerninger, og I vil finde det lys i jer, som vil befri jer fra uvidenhedens 

og syndens mørke. 

43 Er I enige, folkens, i, hvordan I var, før I blev formet af mit ord? Kan du huske, at du tidligere var i 

stand til mange handlinger, som du ikke længere gør? Du kan ikke sammenligne dit liv i dag med dit 

tidligere liv. I fortiden var I ensomme vandrere, der vandrede jeres vej uden et lys, der kunne oplyse 

tilværelsen og skabe håb i den. I dag er I Jesu disciple, i hvis kærlighedsfontæne I har slukket jeres tørst 

og vasket jeres sår. Min kærlighed trækker de torne ud, der er i dig, og hvis dit kors har søm, vil jeg også 

trække dem ud. 

44 Jeg er lyset i denne verden og i alle verdener. Jeg ønsker, at I skal iklæde jer dette lys. Mit ord er 

en helbredende balsam, helbred jer selv med det, når I hører det. Hvorfor er du syg, lider og græder, når 

du har Gud i dig? Undersøg jer selv og retter alt det, der skal rettes. Rens alt det, der skal renses. Jeg 

sagde til dig: "Rens fartøjet indefra og udefra." Det vil sige, at dit indre væsen er i vilje og inspiration med 

din fysiske eller menneskelige del af dig selv. 

45 Jeg former dit indre liv ─ det, som du skjuler for mennesker, som er usynligt for andre, men som 

du ikke kan skjule for mig. Udform dit ydre på en sådan måde, at den synlige side er en sand afspejling af 

din sjæl. Så vil dine gerninger være oprigtige og sande. Det er den 

Grunden til dette er, at folk kun viser et ansigt til verden, mens de skjuler det andet. 

46 Har du allerede undersøgt dine sår, har du behandlet dem med den balsam, jeg har givet dig? 

Hvis du tvivler på min balsam, skal du behandle dem på ny. Men hvis du tror, så giv afkald på midlet, og 

du vil se, hvordan min kærlighed helbreder dem, og når du søger dem, vil de ikke længere være der. 

Andre vil jeg tillade, at de finder deres helbred i tro, i bøn, gennem tankekraft. Masser af åndelige 

væsener vil komme, som vil forene deres kraft og styrke, behandle dig og helbrede dig. 

47 Spiritualisten siger: "Hvor smukt er livet!" Den uindviede, materialisten siger: "Hvor bittert, hvor 

trist og hvor dystert er livet!" ─ En person uden indre ophøjethed snubler over alt, alt gør ham ondt. Den 

indre opløftede bemærker ikke engang vejens modgang. Når de højtsindede har med andre at gøre, 

roser de deres dyder eller undskylder deres fejl. De fordømmer eller fordømmer aldrig. De lavtbegavede 

derimod fordømmer, bagtaler, offentliggør andres fejl og finder glæde ved det. 

48 Til dem, der fordømmer og blander sig i deres medmenneskers anliggender, spørger jeg: Synes I, 

at jeres syndsbyrde er for let, når I ønsker at øge den ved hjælp af andres synder? Hvis I ikke kan befri jer 

selv for jeres byrde, hvorfor øger I så den med andres byrde? Hvorfor foretrækker I at belemre jer selv 
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med snavs og belemre jer selv i stedet for at lede efter åndelige værdier hos jeres medmennesker, som 

beriger jer? 

49 "I min Faders hus er der mange boliger", men de, der bor i de høje åndelige regioner, hjælper 

menneskene med at slippe af med deres byrder eller hjælper dem med at bære dem, men uden at 

fordømme dem og uden at glæde sig over deres elendighed. 

50 Jeg har set dig bespotte den ene dag og angre den anden dag. Jeg har set dig benægte min 

forkyndelse og derefter vidne om dens sandhed. Jeg har set dig bagvaske den ene dag og forsvare den, 

du bagvaskede den næste dag. Det er godt for dig at rette dine fejl, men det ville være bedre, hvis du 

ikke faldt i ondskab igen, så du ikke havde noget at rette. 

Jeg så dig den dag, hvor du gav en kærlighedsgave til den, der ikke havde brug for den, og jeg så dig 

nægte den til de virkelig fattige. Men jeg anklager eller dømmer dig ikke. Jeg oplyser jer gennem lyset fra 

min undervisning, så I ikke synder igen. Men jeg fortæller jer også, at jeg til tider har set jer hjælpsomme, 

ædle, velgørende og medfølende, og disse fortjenester er altid blevet respekteret og anerkendt af mig. 

Men i dit hjerte burde der allerede være mere hvede end ukrudt i stedet for usæd. 

51 Du må ikke bede ved at bevæge læberne mekanisk uden at føle i dit hjerte og din sjæl et ønske 

om at rejse dig indvendigt. Bed ved at føle uden at tale. Lige så let som I i tidligere tider afgav falske løfter 

og aflagde unødvendige eder, lige så let bør I nu tale sandheden. 

52 Du må ikke tage noget fremmed for dig. Den, der tager det fremmede fra sig, må give det tilbage 

med smerte og skam. Jeg forråder ikke nogen, men jeg ønsker, at alle skal lytte til den del af mine ord, 

der gælder dem. 

53 Jeg vil ikke anklage jer eller stille jer til ansvar for det, I gjorde, da I stadig gik jeres vej i 

uvidenhedens, umyndighedens og materialiseringens mørke. Men hvis I i dag, med fuld viden om min 

lov, fortsætter med det forbudte, det uærlige, så skal I stå til ansvar for jeres gerninger over for Gud, som 

vil vise sig ubarmhjertig over for jer i jeres egen samvittighed. 

54 I er alle min sæd, og mesteren høster den. Hvis ukrudt springer ud blandt det gode frø, tager jeg 

også imod det med kærlighed for at forvandle det til gylden hvede. Jeg ser ukrudt, snavs, kriminalitet og 

fjendtlighed vokse frem i hjerterne, og alligevel accepterer jeg jer og elsker jer. Jeg kærtegner dette frø 

og renser det, indtil det skinner som hvede i solen. 

55 Tror I, at min kærligheds kraft ikke er i stand til at forløse jer? Når jeg har renset dig, vil jeg så dig i 

min have, hvor du skal bære nye blomster og ny frugt. Mit guddommelige arbejde omfatter opgaven 

med at gøre dig værdig. 

56 Min kærlighed velsigner dig, tilgiver dig og gør dig værdig til at høre mit ord. 

57 Mit ord er vejen. Jeg lærte jer Min Lov fra de tidligste tider, så at jeres skridt altid ville forblive på 

godhedens og retfærdighedens vej. 

58 Denne lære er den samme som den, jeg gav jer i tidligere tider ─ kærlighedsundervisningen. 

59 Din åndelige sjæl er et barn af Skaberens perfekte kærlighed. Dit hjerte, det organ, som du har, 

og hvor følelserne har deres rødder, er et symbol på kærlighed. 

60 Derfor skal I give kærlighed, for folk har et stort behov for det. Der er hunger i folks hjerter, 

åndelig forfald, længsel efter liv. 

61 Eftersom I skarer her, som har hørt mig, er blevet styrket og næret af Livets Brød, kan I give 

næring til sjæle og trætte hjerter. 

62 Hvor du finder en falsk tro eller en falsk idé, skal du bringe mit lys. Men påtving aldrig min 

undervisning med magt. Gør aldrig forskel på de rige og de fattige for at behandle dem forskelligt, så vil I 

se en menneskebror, der er faldet og stønner, på bunden af deres lidelser. Når dit hjerte bevæges af 

denne smerte, vil du søge en måde at lindre den på. Din medfølelse vil dække den udsatte. Du vil give 

den, der ikke har fred, hvile. Du vil være som en stjerne på vejen for den, der vandrer fortabt i mørket. 

Hvis du opfylder din opgave på denne måde, vil du være værdig til, at jeg kalder dig "Mester". 

63 Min lære kræver ikke, at der bygges mødesteder for at samle nye skarer. 
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Min vilje er, at man bygger det universelle tempel, som bygges gennem hjerterne. 

64 Følg det eksempel, som Jesus gav jer i den anden æra, som ikke valgte forsamlingshaller til at 

forkynde sit ord, men søgte korridorerne som et passende sted for sin undervisning og sine lignelser. 

65 Men den, der bruger forsamlingslokalerne til at gøre forretning ud af folks uvidenhed eller 

smerte, vil ikke nyde mit lys, og han kan heller ikke kalde sig spiritist. 

66 Du bliver nødt til at kæmpe, og stedet for din kamp vil være overalt ─ i dit hjem såvel som på dit 

fysiske arbejde eller på vejen. 

67 Der skal I på det rette tidspunkt forberede jer og tale under min inspiration, uden at den, der 

hører jer, ved, hvem der har talt til ham gennem hans samvittighed. 

68 Forvent ikke, at folk glemmer deres skikke fra det ene øjeblik til det andet. Bliv heller ikke 

overrasket, hvis nogen kalder dig for vildfaren. Min undervisning i den anden æra virkede også for mange 

som en fejl, men efterfølgende blev den accepteret som den allerhøjeste sandhed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 205 
1 Tag imod essensen af min undervisning, stil din sjæl, stil dit sind og dit hjerte. 

2 Nærm dig Mig på en sådan måde, at du føler dig optaget af din Mester's fred. 

3 Ligesom I er kommet, vil I se jeres brødre og søstre komme fra fjerne lande, for de længes alle 

efter dette budskabs lys. 

4 Til alle vil jeg give de første lektioner, som vil forberede dem på senere at forstå læren for sjælen. 

5 Tænk over ordet, se nøje på hver enkelt sætning og søg altid efter meningen, essensen af min 

undervisning. Forstå, at I, folket, skal overholde mine love, og at min lov ikke skal tilpasse sig jeres ideer 

og jeres bekvemmelighed. 

6 Hvis jeg tillod dig at anvende min lære i dit liv efter din vilje og ikke efter min ─ sandelig, siger jeg 

dig, ville du aldrig finde vej ud af din åndelige stagnation og aldrig tillade din sjæl at udvikle sig, udfolde 

sig og fuldkommengøre sig. 

7 Der ser du mennesker, som er blevet træg i deres religioner, som ikke længere tager et skridt 

mod lyset, fordi de ikke har underkastet sig den guddommelige lovs bud, men har forsøgt at underkaste 

loven deres vilje ved at fylde den med myter og kætterier. 

8 Det har været nødvendigt for mange mennesker i denne tid at frigøre sig fra al religion for at søge 

Mig med ånden z og for at kunne udvikle alle de kvaliteter, gaver og evner, som de føler i deres inderste 

væsen. 

9 Det er dem, der har været i stand til at modtage de budskaber, der taler til dem om evigt liv. 

10 Jeg var nødt til at vende jer væk fra de forskellige veje, I tog, for at bringe jer til denne vej, hvor 

mine åbenbaringer stråler og mine budskaber lyder. For jeg ønsker, at I skal være blandt dem, der ser på 

livet fra en større åndelig højde. 

11 Hvad er kroppen uden en sjæl? ─ En sammenslutning af usjælede celler. Sjælen er kroppens liv, 

men både den ene og den anden er en udløber af Gud. 

12 Har du nogensinde tænkt på, at ─ eftersom alt kommer fra Gud ─ er han i dig? Men hvorfor er 

han i dig og med hvilket formål? Er det at blive der uden at afsløre sig selv? Så ville han ikke være Gud, 

for han viser sig, taler, oplyser, lader sig mærke og åbenbarer sig overalt. Så tro ikke, at Gud er i dig for at 

forblive skjult uden at give dig sit budskab. Tro ikke, at han kan være i dig uden ideer. Du skal vide, at Gud 

ønsker at åbenbare sig selv fuldt ud gennem dig. 

13 Ville du være i stand til at svare mig, hvis jeg spurgte dig, hvorfor Gud er i dig? Hvorfor er han, 

selv om han er alt, i det I kalder sjælen, i den del af jeres væsen? Hvorfor han ønsker, at du skal være et 

villigt redskab for hans åbenbaring? I kan endnu ikke svare mig, disciple, fordi ingen har guidet jer til 

indre kontemplation. Derfor ved I ikke, på hvilken måde I åbenbarer Faderen, og hvorfor I udtrykker ham 

gennem jeres værker. Men hvis I hengiver jer med kærlighed til at studere og praktisere min lære, skal I 

ikke være i tvivl om, at I snart vil være i stand til at besvare disse og andre endnu dybere spørgsmål. Og 

når du først har fået denne viden, vil du i sandhed vide, hvorfor og med hvilket formål Faderen bor i 

hvert enkelt af sine børn. 

14 Nogle siger, at Gud ikke eksisterer, og andre indrømmer, at de tror på hans eksistens, men er ikke 

interesserede i den. Men uvidende om, at de har ham i sig selv, ved nogle ligesom andre ikke, at de ikke 

kan leve uden ham. 

15 Når I alle er klar over denne sandhed og oprigtigt tror på, at I er åndelige børn af denne 

guddommelige essens, vil I ofte undre jer over, i hvilken grad I har tilladt Gud, som er til stede i jeres sjæl, 

at åbenbare sig selv gennem jer. 

16 Tiderne vil gå, I vil rejse langt, og en dag vil I stoppe op og undre jer over de gerninger, som 

Herren har udført gennem jeres formidling. Så vil I huske Jesus, Mesteren, som fik sin Faders vilje til at 

ske. 

17 Hvornår vil du forstå, at Gud, som gav dig livet, ønsker at bruge det til at åbenbare sig selv? Tænk 

på, at et enkelt af disse budskaber her nogle gange er nok til at få dig til at se og vide meget mere, end du 
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har nået. Og denne forståelse vil gøre dig i stand til at udføre mirakler. For I vil kende jer selv, og derfor 

vil I forstå, hvordan I skal anvende jeres åndelige arv. 

18 O I elskede disciple, I må lære at give kærlighed, at gøre godt og at give med jeres sjæl. Jeg siger 

jer, at den, der afslører sin sjæls kraft for verden og trækker på denne kilde til viden for at tilbyde den til 

andre, vil fuldføre Faderens vilje. 

19 Du må kende alle de evner og kræfter, du har i dig, så essensen af dit væsen begynder at afsløre 

sig selv. Du vil så opleve, hvor let det er at løse livets problemer, hvor rolig og blid kampen for opstigning 

er. 

20 Elendigheden, smerten og sygdommen vil forsvinde ved Åndens kraft, som vil drive dem væk 

gennem bøn. 

21 Gør jer klar til at modtage mig, hav ofte øjeblikke af forberedelse af jeres sjæl, hvor I er klar til at 

kommunikere med jeres Herre. 

22 Hvis du tror, at du virkelig bærer Gud i dit væsen ─ så kan du blive ramt af sygdomme eller 

fristelser, der kan bringe dig ned? Hvordan kan kroppens svage kraft kontrollere dig? 

23 Jeg gør dig fri og stærk, så du kan besejre verden og kødet. For jeg vejleder jer og bringer jer 

tættere på det fuldkomne fællesskab med Faderen. 

24 Tro ikke, at du allerede har den perfekte diskurs med det, du har ved hjælp af disse sind. Det er 

heller ikke den simple intuition, som nogle gange oplyser dit sind. Den mest ophøjede dialog, den mest 

gennemtrængende dialog, som du opnår, vil aldrig foregå gennem din krop. 

25 Kroppen, discipel, er kun en skal. Men indeni den er der en "duftflaske", hvis duft eller essens er 

sjælen. Synes du ikke, at det er forkert at låse den parfume inde, selv om dens duft kunne gøre en hel 

lejlighed velduftende? "Fladen" kan være dit hjem i dag, i morgen vil den være verden, senere vil den 

være det uendelige rum. 

26 Folk: Åbn jeres indre tempel, så I i det kan modtage den essens, som dette ord indeholder. Hvis I 

forbliver udenfor, hvis I ikke gør en indsats for at komme ind i jeres helligdom, vil I senere ikke ønske at 

høre mig og vil blive væk og fortsat bære den byrde på jeres skuldre, som I bar, da I kom ─ en byrde af 

prøvelser, sygdomme og skuffelser. 

27 Lær af dem, der allerede forbereder sig på at høre mig, og gå først og fremmest ind i det indre 

tempel, der findes i sjælen. De styrker sig selv og helbreder med Mit budskab om kærlighed. 

28 I mangler troen til at løfte jeres ansigt og smile med håb og se fremtiden i øjnene uden frygt, 

uden mistillid, for i fremtiden er jeg. 

29 Hvor ofte er du ikke syg, fordi du tænker det, for du tror, at du ved hvert eneste sving tror, at 

undergangen forfølger dig, og at smerten ligger på lur. Så tiltrækker du mørke kræfter gennem din 

tankegang, som du overskygger dit materielle liv og din åndelige opstigningsvej med. 

Men jeg er her sammen med jer for at genoplive troen på livet, på sandheden, på det evige, på den 

perfekte fred, og også for at lære jer at tiltrække lyset. 

30 Disciple, den guddommelige plan har været, er stadig og vil være at gøre jer fuldkomne. Men hvis 

Gud har givet dig ideen om fuldkommenhed til din dannelse, hvorfor så skjule lyset af den sandhed, som 

Faderen har lagt i dit væsen, som i alt, hvad han har skabt? Vid, at mennesket er som universet, og 

universet som mennesket. Universet er det store hjem for Herrens børn. Men i den er der mange 

habitater, som du må gå igennem for at opnå din fuldkommenhed, og menneskets sjæl er den helligdom, 

hvor din Herre skal bo. 

31 Hvis du forstår mit ord, vil du snart sige: "Fader, åbn portene til mit indre tempel allerede i dag, så 

din essens, som er liv og sundhed, visdom og kraft, kan komme ind i mig." 

32 Jeg siger til jer: Hvis du taler til mig på denne måde, vil det ske, fordi sjælen har accepteret sin 

opgave. Så vil du se Mig åbenbare Mig selv gennem dig, selv gennem din krop, den ubetydelige ting, som 

alligevel har storhed i sin form. 
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33 I dag bor I i denne verden, i morgen vil I bo i en anden verden hinsides jorden, og fra hver verden 

vil I bruge det, der er nødvendigt for jeres fuldkommenhed. 

34 Overalt vil I møde jeres brødre og søstre, for universet er fuldt af skabninger, og alle er Guds 

børn. 

35 Soler, stjerner, verdener, naturriger, væsener af enhver art, atomer, kræfter, alt, fra den højeste 

engel til den ukendte krybdyr, de er alle børn af det absolutte væsen, alt kommer fra ham. I ved, at der 

ikke findes nogen rigdom, som ikke har nogen ejer, og ejeren af denne universelle rigdom er Gud. 

36 Nu spørger jeg jer, disciple: Er det muligt, at I er syge? Er det muligt, at du er ked af det, selv om 

denne undervisning skal gøre dig fri og glad? 

37 For den åbenbaring, jeg har bragt jer, er åndelig oplysning nødvendig, som kun jeg, sjælens 

mester, giver jer. 

38 Hvis du altid har følt dig mere som en krop end som en sjæl, lærer jeg dig nu at være og føle dig 

mere som en sjæl end som en krop. Det er frelse, frelse og fred. 

39 Nogle gange spørger I jer selv, hvorfor I lider mere i denne tid end folk fra tidligere tider, og 

hvorfor I måtte komme for at opfylde en åndelig mission, som I ikke havde før. Men jeg siger til jer: 

Denne mission om at vandre åndeligt på det godes og lysets veje for at nå toppen af det guddommelige 

bjerg har altid været i din sjæl. Og på den anden side har gammel gæld akkumuleret sig i den nuværende 

tilværelse ─ værker, der ikke er afsluttet, og missioner, der ikke er afsluttet. 

40 Den, der ikke er i stand til at forstå betydningen af et nyt liv, vil gøre oprør mod min retfærdighed 

og se sin forsoningspligt som en straf. På den anden side vil den, der i en ny tilværelse anerkender 

muligheden for at betale gæld og vaske pletter væk, velsigne Herrens navn. 

41 I er stadig små børn, og som små børn bør I være oprigtige. Skammer du dig ikke over at bede mig 

om små ting i dine bønner. Det vigtigste er, at I beder om, at jeg må inspirere og uddanne jer. 

42 Bed, brug mine udtryk, styrk og helbrede gennem tro og den kraft, som disse spreder. 

43 I morgen, når din bøn ikke længere er beregnet på at helbrede dine sygdomme, men på at 

genopfriske dig i fællesskab med Faderen, vil din sjæl vandre gennem områder, som er ukendte for 

sindet. Til nogle vil I bringe jeres lys, fra andre vil I bringe budskaber, fra andre igen vil I modtage 

opmuntring og glæde for sjælen. 

44 Gud, som er i dig, vil give sine budskaber til kende gennem din mund, hvis din sjæl og dit legeme 

ved, hvordan de skal sendes videre. 

45 "Hvordan er det muligt, at Gud taler gennem mennesker?", spørger du måske. Men jeg siger jer: 

På den tid blev "Ordet" menneske for at kunne tale Guds ord. "Ordet, som er visdommens udtryk, tog 

kød på, og hans legeme var mennesket Jesus. 

46 Hvorfor skulle I, som er disciple af ham, i hvem "Ordet" talte, ikke åbenbare det ved hjælp af 

sjælen og endog kødet? 

47 I dag er I stadig studerende, og I er ikke altid i stand til at forstå min undervisning. Men indtil 

videre skal du tale til Gud med dit hjerte, med dine tanker, og han vil svare dig i dit inderste væsen. Hans 

budskab, som vil tale i din sjæl, vil være en klar, klog og kærlig stemme, som du vil opdage lidt efter lidt, 

og som du senere vil vænne dig til. 

48 Det er nødvendigt, at du i begyndelsen reflekterer over de budskaber, du modtager som svar på 

din bøn, så du virkelig kan genkende dem, du modtager fra din Fader, og aldrig forveksle dem med de 

stemmer, ideer, tanker og endda åbenbaringer fra din vildfarne sjæl. Kun i stilhed og meditation vil du 

være i stand til at genkende den vej, ad hvilken hvert budskab når frem til dig. 

49 Hvilket menneske kan sige, i hvilke åndelige regioner hans sjæl trænger ind, og til hvilken lyshøjde 

den er i stand til at svæve? ─ Ingen. Derfor tager den, der ikke kender bønnens veje, fællesskabet med 

Gud og den åndelige kontemplation, ofte fejl. For i stedet for at gå mod lyset, går han ind i mørke sfærer, 

hvorfra han modtager dårlige inspirationer og falske budskaber. 
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50 Gør en indsats, prøv at opnå den viden, der fører til åndens evige lys ─ der hvor din oprindelse og 

dit mål er. 

51 Strømme af sundhed spreder mit ord. Hvis I forbereder jer på at modtage, vil I blive sunde og 

raske. Hvis I således er i stand til at opnå sundhed, vil I bevise, at I har helbredt jer selv gennem Ånden. 

52 Spørg, bed, vend dig til mig. Jeg vil også give dig nogle fremskridt. Men stræb efter at opnå 

fortjeneste. 

53 Lad dit liv blive mere og mere harmonisk ved at danne én familie med alle dine brødre og søstre ─ 

tilstedeværende og fraværende, synlige og usynlige ─. 

54 Så vil du nyde en indre fred, som du aldrig har oplevet før, og som kommer af at følge den 

guddommelige befaling om at elske hinanden. 

55 Kære "arbejdere": Jeg ser jer flittigt dyrke markerne, forberede jorden og lægge frøet i den, som i 

morgen vil give jer frugter og dermed betale jeres anstrengelser tilbage. Vælg frøet og grav jorden, for I 

begynder nu et år, som er det første af de sidste tre år, hvor jeg vil give mig selv til kende blandt jer på 

denne måde. Der er ikke meget tid tilbage, og du skal skynde dig med forberedelserne. For jeg ønsker 

ikke at forlade jer som svage små børn, men som avancerede disciple, der allerede er tæt på at blive 

mestre. 

56 Efter min afrejse vil I være ansvarlige for den fortolkning, I giver min undervisning gennem jeres 

ord og jeres gerninger. Folk vil dømme min lære på jeres gerninger og jeres liv. 

57 Du vil ikke mangle min inspiration. Gennem den vil du kunne genkende det øjeblik, hvor du skal 

tale, og også hvad du skal sige. Med klare, præcise og enkle ord skal I gøre opmærksom på eksistensen af 

det hinsides, som jeg har åbenbaret for jer, og dermed skabe en åndelig vej for jeres medmennesker med 

sand kærlighed, og I skal altid styrke jeres ord med gerninger og eksempler. 

58 Efterhånden lærer du at føle andres lidelser som dine egne. Grunden til dette er, at når jeres sjæl 

mætter sig med min lære, rejser den sig, overvinder afstandene og trænger ind i det hinsides mysterier, 

hvor den opdager, at oprindelsen til alle væsener er én: Faderen, i hvem I alle er brødre og søstre. 

59 Men det er ikke kun din sjæl, der har fået impulser til at gøre fremskridt i mit arbejde. Jeres 

intellektuelle evner har også udviklet sig i takt med, at I har følt den åndelige inspiration i jer vokse sig 

stærkere og stærkere, og I har fundet ud af, at forståelsen af alt det, som I ikke klart kunne genkende før, 

vokser, og mysterierne bliver klarere og klarere. 

60 Hvis det ikke lykkes dig at trænge helt ind i åndens verden for at forstå og føle alt, hvad den 

indeholder, er det fordi du stadig er underlagt stoffets pres og verdens indflydelse. 

Jeg har åbenbaret mange ting for jer, men sandelig siger jeg jer, at mennesket aldrig vil forstå, selv 

ikke på denne jord, hvordan den verden er, der venter ham, hvordan sjælen lever der, hvilken lykke den 

oplever i ansigtet af det guddommelige, og hvordan den, der er fuld af ufuldkommenheder, modtager sin 

renselse. 

61 Hvis det menneskelige intellekt kunne forstå den rene sjæls lyksalighed i det hinsides, ville denne 

lyksalighed have grænser, sådan som mennesket har dem. Det er derfor, jeg siger til dig, at du ikke kan 

forstå det herfra, men du kan gætte dig til det. 

62 I kan heller ikke forestille jer intensiteten af den smerte, som en sjæl oplever, når dens 

samvittighed bringer den foran Min Guddommelighed. Derfor siger jeg det hele tiden til jer: Forbered jer 

og rejs jeres sjæl, for den vil få åbenbaret den lære, som den skal kende. Indse, at der må være en reel 

korrespondance mellem sjælen og intellektet, så du kan få en anelse om denne sandhed selv her. 

63 Jeg har tilladt din intelligens at vokse og søge det lys, den har brug for, i uendeligheden. Jeg har 

givet dig viljefrihed, så du kan vælge din egen vej. Men jeg har sat mine bud over din vilje. I denne lov vil 

du kunne genkende den rette vej, i den vil du finde viden til at rense dine gerninger. Hvis du ikke ønsker 

at følge denne vej, står det dig frit for at vende dig bort fra den. Men I vil ikke længere kunne bedrage jer 

selv, jeres samvittighed vil konstant tale til jer. 
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Selv da, når du kommer til mig ─ allerede uden et jordisk legeme ─ vil din indre samvittighedsdommer 

dømme dig og fortælle dig, hvilken vej du skal gå for at rense dig. Dette retfærdighedens lys er en del af 

Gud selv, som er i dig, og som lærer dig at elske det gode og afvise det onde. 

64 I disse forberedelsesår skal I hellige jer studiet af min lære. For der er mange hjerter, der har brug 

for dit ord. Der er træt af så meget fordærv, der er sult efter at leve åndeligt. 

65 Disciplene i dette værk vil skabe den åndelige næring, vil korrigere de misforståelser, som 

menneskeheden har haft indtil nu, vil dele de gode nyheder om denne tid, som I lever i, vil varsle 

fremgangen af verdenssyn og det liv, som denne tid vil bringe, vil stå til tjeneste for mennesker uden at 

skelne mellem klasse, sekt, religion eller race, vil opfylde ethvert åndeligt eller fysisk behov. Disse disciple 

vil være som et fyrtårn, der oplyser de skibbrudne i deres båd, de vil være den stjerne, der redder den, 

der famler forvirret i natten. 

66 De vil ikke bygge kirker af sten, og de vil ikke rejse altre for at gøre deres gerninger kendt. De vil 

bygge en stor åndelig katedral, hvis sten er hjerter af mennesker, der er forenet af kærlighedens kraft. 

67 Lyt nøje til min undervisning i de sidste tre år. For de disciple, der lærer denne lære, vil være 

lærere efter 1950. I den tid, hvor jeg ønsker, at I skal forene jer og virkelig hæve jer til mig, vil jeg oplyse 

jer med lyset fra min inspiration, så I kan udføre store og grundlæggende værker. Men forbered jer på 

dette, for når den af mig fastsatte tid er kommet, vil jeg ikke længere gøre brug af stemmebæreren. 

68 Mit lys vil skinne i hvert af mine børn, som forbereder sig på tiden med direkte samtaler med 

Mesteren. 

Men det vil ikke være i dem, der sælger mit værk og bliver svindlere. Forbered jer, så når mit ord 

slutter i 1950, vil I have forstået proceduren for at komme videre på vejen. For ─ hør godt efter!: Alle 

dem, der ikke har forberedt sig tilstrækkeligt, vil falde i forvirring. 

69 Forstå, elskede folk, hvordan I skal bringe mit ord til folket efter min vilje. For at du ikke skal fejle, 

skal du ikke forsøge at ændre de vaner, som menneskeheden har haft i århundreder, fra det ene øjeblik 

til det andet. Giv den min undervisning, og den vil forstå de vildfarelser, den har levet i. Den 

overtalelsesevne, som min undervisning har, vil oplyse hendes opfattelser, og sandheden vil blive 

erkendt. Så vil det, der engang syntes forkert i hendes øjne, skinne i uendeligt lys. 

70 Mine børn, jeg har været sammen med jer og rørt jeres hjerte, så I kan forberede et sted til mig i 

det, hvor jeg kan bo for evigt. 

Min fred være med jer! 



 

184 

Instruktion 206 
1 Min medfølelse med jer udspringer af Min kærlighed og er uophørligt udgydt over alle væsener. 

Min kærlighed velsigner og tilgiver jer altid og hjælper jer med at hæve jer selv på jeres udviklingsvej, så I 

føler jer tæt på Mig og gør jer værdige til at anerkende jer selv som Mine børn. 

2 Jeg har givet jer min lov, så I kan opføre jer i overensstemmelse med den. Dette er den vej, jeg 

har udstukket for jer siden tidernes morgen, dette er det fundament, som I skal bygge jeres værker på. 

Denne lov vil vise dig de principper, der er nødvendige for dig, fordi den indeholder mine kloge bud. 

3 Dette ord, som jeg underviser jer med i dag, er en fortsættelse af den undervisning, som jeg har 

givet jer fra de første gange, og som ikke stopper, for den har hverken begyndelse eller ende. Og 

efterhånden som din sjæl udvikler sig, vil du mere og mere forstå mine kloge lektioner, mit ønske om at 

fuldende dig. 

4 Jeg inspirerer jer med den højeste form for åndeliggørelse, så I kan elske mig på den mest 

værdige måde, og så I kan være modtagelige for mine manifestationer og fortolke dem korrekt. 

5 Når du har studeret mit ord og forstået dets betydning, vil du føle dig styrket og helt tilfreds. Så 

vil du tale kærligt til hele menneskeheden, som ikke ved noget om min ankomst på dette tidspunkt, og 

en følelse af medfølelse vil fylde hele dit væsen. Du vil vende dig til dine medmennesker for at afsløre for 

dem, hvad jeg har talt til dig, og du vil give dem al den rigdom, jeg har efterladt dig, som om den var en 

hellig ejendom i dine hænder. 

6 Menneskeheden har brug for lys for at kunne tage et skridt fremad. I alle skabninger, der er 

baseret på tro, er der sult, begær efter livet, efter viden om sandheden og også efter at vide, hvor rejsen 

går hen. Jeg vil instruere dem gennem dem, der har forberedt sig, og som i deres vanskelige mission ved, 

hvordan de kærligt skal rette alle de fejl, de vil opdage i deres tilbedelseshandlinger. I vil begynde denne 

mission ved at forsøge at tage mig som jeres eksempel. I skal ikke skelne mellem rig og fattig i jeres 

bestræbelser på at lindre smerten. Du må ikke påtvinge din tro eller tvinge nogen til at acceptere din 

viden. Skil jer ikke ad på grund af min genkomst, og bekæmp ikke dem, der har de tidligere testamenter, 

hvis de ikke kender eller ønsker at acceptere min sidste lære. 

7 Bring lys ind i mørket, bring fred i hjerterne og sluk utålmodigheden hos dem, der har ventet på 

mig. Kom jeres medmennesker til hjælp, og jeg vil passe på jeres familier og jeres gods. 

8 Hvis I handler på denne måde, vil I i menneskers sjæle bygge det tempel, der vil bestå, og hvor 

den tilbedelse vil blive udført, som jeg altid har forventet af mennesker, mine elskede børn. 

9 Sørg for, at dine værker er oprigtige. Tal altid sandheden, vær mine disciple. Med disse ord taler 

jeg til de kommende tiders folk, til alle dem, der ønsker at følge mig og tage mig som eksempel. 

10 Når år 1950 er gået, skal du ikke bede om et bestemt sted at bede eller studere mit ord. Vælg et 

hjem eller et udendørs sted eller det sted, hvor du tjener dit brød. Tag mine tolv disciple som eksempel, 

som vidste, hvordan de kunne finde et tempel, hvor de end kom hen, fordi de havde det i sig selv, i deres 

sjæl, og det store og sublime i deres handlinger var baseret på deres ophøjethed og deres fællesskab 

med mig. 

11 Så længe der er lidelse på jorden, så længe der er elendighed, vil Marias forbøn ikke ophøre et 

øjeblik, og hendes ånd vil oplyse alle hendes skabningers liv. 

12 Du tilbyder mig dit hjertes bolig, hvorfra du har kaldt mig, og jeg skyndte mig straks hen til 

mødestedet. 

13 På min vej har du oplevet en fred i sindet, som du aldrig har fundet på jorden før. I ønsket om 

sødme til din gane har du rejst mange veje, indtil du fandt honningen fra mit ord. 

14 Fra barndommen, i ungdomsårene og ind i den modne alder har du utrætteligt søgt den rette vej, 

fordi du kom af vejen, og tågeskyer hindrede dine skridt. Men lyset fra min Ånd viste sig for jer, og den 

dag var jeres opstandelsesdag, som er lige så vigtig som jeres fødselsdag. 

15 Glem ikke den dag, hvor du første gang hørte mit ord, for det var det øjeblik, hvor du vendte 

tilbage til lysets liv. 
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16 I er kommet i nød og har udforsket Mit Ord, nogle ydmygt og andre stolt, alle tiltrukket af kraften 

fra Mit nærvær. Du var nødt til at komme til mig. Der var så meget, der ventede på dig! Men mens nogle 

foragtede Min kærtegn, vendte Mig ryggen og gik en usikker vej, er andre blevet hos Mig for at glæde sig 

over Mine ord og hellige sig Mit Arbejdes tjeneste. 

17 Jeg er i alle mine børn, selv i en morders hjerte. Jeg fjerner mig ikke fra nogen, og jeg er tættest 

på den, der synes, at han er mest uværdig. 

18 De, der er kommet, opfordres til at bede for dem, der er faldet. Men vær ikke deres dommere, 

for også de skal nå lyset. 

19 Du må ikke forvente, at folk fornyer sig selv, uden at du har været et eksempel for dem. Jeg 

ønsker ikke, at I skal blive parasitter. 

20 I skal stoppe menneskers uhæmmede løb gennem ordets gave, som jeg har givet jer. Jeg vil betro 

dig mennesker som sarte planter, der har brug for vanding og pleje. For folk vil komme til mig fra alle 

veje, og selv fra fængslerne vil folk komme for at blive mine disciple. Men hvis du ikke opfylder din 

opgave i dag, skal din sjæl komme igen for at genoplive den "døde", som du efterlod på vejen ─ du skal 

komme igen for at helbrede den syge, som du ikke tog dig af, du skal stræbe efter brødet for at give det 

til den sultne, som du ikke tog dig af. Men hvorfor søge en så smertefuld forsoning, når du nu kan opfylde 

den gennem din pligt? 

21 Menneskevidenskaben er storartet, men videnskabsmandens sjæl er faldet i søvn og lader folk 

dø. Derfor har jeg lagt den helbredende balsam i jeres hænder, så at I, som er blevet menneskers læger, 

kan være et eksempel på hjælpsomhed og kærlighed. 

22 Epidemier vil bryde ud i verden, og en stor del af menneskeheden vil gå til grunde. Der vil være 

tale om ukendte og sjældne sygdomme, som videnskaben vil være magtesløs over for. 

23 Hele verden vil blive befriet for ukrudtet. Min dom vil fjerne egoismen, hadet og det umættelige 

ønske om magt. Store naturfænomener vil opstå. 

24 Nationer vil blive ødelagt, og hele regioner vil forsvinde. Det vil være et alarmopkald til jeres 

hjerter. 

25 Vejen er forberedt. Jeg er din vejleder, jeg er uadskillelig på din livsvej. 

26 Israels velsignede folk: Vær velkommen i jeres Herrens nærvær ─ den Herre, som ydmygt og 

ydmygt tager bolig hos jer på dette sted. Men det er ikke det materielle sted, hvor jeg viser mig selv. 

Boligen er i dit hjerte, usynlig, det er det, som du tilbyder Mig i det øjeblik, hvor du bliver åndeligt 

ophøjet. 

27 Jeg ved, at du mangler mit ord. Hvad ville I blive uden den, mit folk? Jeg ved, at du har brug for 

mig, og jeg kommer utrætteligt for at styrke dig. Mit ord rådgiver dig og løfter dig op ─ dette rene og 

lysende ord, som du ikke kan finde i nogen bog skrevet af menneskehænder. 

28 De videnskabsmænd, der har hørt mig, bekender ikke over for jer, at dette ord ikke er 

sammenligneligt med noget andet. Men i deres inderste hjerte erkender de dette. 

29 Jeg har ladet dig føle sjælens fred på denne vej, som du ikke tidligere har kunnet finde på jorden. 

Du har gået gennem mange veje. Du har prøvet mange slags honning fra blomst til blomst som den 

uvidende kolibri, men ingen var sødere for din smag. Men dette ord, som er blevet til honning på dine 

læber, har udslettet alle de smagsoplevelser, du tidligere har smagt. 

30 I har uophørligt søgt efter den rette vej og har fundet forskellige veje. Du har kæmpet mod 

mørket, men dit hurtige løb var blevet langsomt og træt. 

31 Men lyset fra min Guddommelige Ånd lyste for dig, og denne uforglemmelige dag for din ånd og 

sjæl er optegnet i det hinsides mindebog, hvor du med dine åndelige øjne skal læse alt det, du gjorde på 

jorden, og alt det, du hørte fra Mesteren. Den dag var for din sjæl en dag, hvor du genopstod til et liv i 

nåde. 

32 Nogle af jer kom her som succesfulde mennesker, andre som trængende. For nogle, som for 

andre, var tidspunktet fastlagt. Du måtte komme til din Fader, som kærligt ventede på dig, som tog imod 

dig og genoplivede dig til et åndeligt liv. 
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33 I er fyldt med glæde over mine ord og føler, at den kropslige materie, der omslutter jer, 

forhindrer jer i at give jer helt og holdent til mit velsignede værk. Men I underkaster jer ─ fordi I ved, at 

disciplene ikke må blande sig i mine høje råd, at disciplene skal være hengivne og lydige, at I gennem 

dette materielegeme vil lære både lysets vej og falskhedens og mørkets veje at kende. 

I vil nyde frugten af velvære i skyggen af det mægtige træ og fjerne uenighedens æble. I vil forfriske 

jer i skyggen af den grønne palme og se til, at dens blade ikke bliver ødelagt af larver, og at rovfugle ikke 

bygger deres reder på den. 

34 Jeg har efterladt jer på jeres vej, så I kan lære smagen af alle slags honning at kende og til sidst 

vælge den honning, der smager bedst for jeres smag. Jeg har gjort jer bekendt med de to yderpunkter, så 

I, ledet af mit guddommelige atoms åndedræt, kan skelne og altid hælder til det gode. 

35 Mesteren har fortalt jer: Bag den dør, som I finder lukket, og som I kalder "døden", er der liv. 

Livet er mig. Døden er den, der giver jer fristelser, som gør jeres øjne blinde og ikke lader jer leve ved min 

side. Men du har et kraftfuldt våben til at befri dig fra fristelser: det er bøn. Det er det våben, der giver 

dig følelsen af at være stærk, som bringer dig tættere på Min Guddommelighed og lader dig gå din vej 

sammen med Mig på din åndelige udviklingsvej. 

36 Jeg, Faderen, har ikke afvist nogen fra mit skød af kærlighed og tilgivelse, ikke engang dem, der 

har ladet sig forføre af fristelser og er faldet ned i afgrunden. Jeg har ikke fordømt nogen. Hverken på 

jorden eller i den "åndelige dal" findes der forsvarsløse væsener. Hvem af jer kan blive udstødt fra mit 

skød, fordi han er en synder og uværdig til at modtage min barmhjertighed? Jeg bor i hjertet på den 

forhærdede synder, som ikke kunne modtage lyset fra Min Guddommelige Ånd, fordi han ikke lyttede til 

det kald, der kommer fra hans samvittigheds stemme. Tror du, at jeg har fjernet mig fra ham på grund af 

hans kæde af ugerninger? Nej, for pokker. Jeg er alle skabningers Fader uden at afvise nogen af mine 

børn. Jeg er Kærlighed, og som en kærlig Fader forsømmer jeg ingen, mit folk. 

37 Det er jeres opgave at bede for den fortabte, at bede om, at lyset fra min Ånd må oplyse hans 

sjæl, så han kan vågne, bryde fristelsens bånd og fordrive det mørke, der har forblændet ham. 

38 Men Israel har sovet. Israel forventer, at folk opnår deres fornyelse gennem deres egne 

fortjenester. Den har ikke indtaget sin retmæssige plads, fordi dens opgave er at være et eksempel for 

andre. 

39 Men til jer, folk, siger jeg: "Hvem har jeg overladt min lov til? I hænderne på forhærdede 

syndere? Loven er i dine hænder. Hvem er da ansvarlig for, at mine bud endnu ikke er blevet overholdt? 

─ Israel! Men desuden siger jeg til jer: Hvorfor har I gjort jeres vækst til en parasitplante på jorden? 

Hvorfor har du ikke gjort noget for at udføre de ordrer, jeg har givet dig? Hvorfor tillader du synderen at 

følge sin vej i uhæmmet løb? Hvorfor bringer du ham ikke tættere på mig med den gave af ordet, som jeg 

har betroet dig, og taler til ham i mit navn? Ønsker du, at mørket fortsat skal blænde menneskets øje? 

Ved du ikke, at mørket skal fjernes gennem din mægling? 

40 Stå op, folk, siger Faderen til jer. Gå hen og rejs den faldne op. Nye ordrer, som jeg skal give 

menneskeheden. Store og nye opgaver vil jeg give hvert enkelt folk, hver enkelt af dets ledere og hver 

enkelt af dets indbyggere. 

41 Der vil ske store fænomener for dig. Årstiderne vil ændre sig. Vintrene vil være hårde, og du ved 

ikke, hvornår foråret kommer. For mænd har fastsat tidspunktet for det. Men hvem kunne modsætte sig 

min vilje? Regnen vil blive holdt tilbage og vil ikke nå dine marker. Gør jer derfor klar, folk, for kaosets tid 

nærmer sig blandt jer, og Israel må øge sin kamp. 

42 Fred hersker blandt jer. Behold den! Forvis ikke denne fred fra jeres hjerter. Denne nation blev 

udvalgt af mig, og det er ikke min vilje, at den skal berøres. Vær dog forberedt, for gennem jeres åndelige 

opfyldelse af jeres mission vil denne nation og menneskeheden modtage lys. 

43 Her har du mig, Israel! Du hører kun min stemme uden at kunne se mig. Men nøjes med at høre 

lyden af den himmelske klokke. 

44 Jeg følger dit kalds stemme ind i hjørnet af din natlejr. Ingen af jeres lidelser kan gå ubemærket 

hen for mig, og jeg vil give jer alt, hvad der er til gavn for krop og sjæl. 
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45 Jeg giver jer ikke falske rigdomme, for I ville ødelægge jer selv. Men jeg vil frelse dig for at hæve 

dig op til min højre hånd efter dette liv. 

46 Bed mig om rigdom til sjælen, og jeg vil give dig den. Smyk ikke kroppen, mens du lader sjælen 

være nøgen. 

47 Min lov, som blev givet til mennesket i de to første tider, er endnu ikke blevet overholdt. Derfor 

er jeg igen hos jer for at forløse jer. 

48 Siden 1866 er Mit Ord blevet hørt i denne nation, hvor det krystalklare vand strømmer ud fra dets 

kilder til dem, der er åndeligt tørstige. Her placerer Jeg Mig selv for at glatte mine elskede børns 

stenhjerter. 

49 Åh, hvis blot alle ville komme og høre mig! Men nogle, selv om de har hørt mig, vælger de ujævne 

veje fulde af murbrokker i stedet for at gå på Herrens lysets vej. Men det er jeres broder, den 

utaknemmelige, den ulydige, som i stedet for det evige livs brød foretrækker at spise jordens bitre brød. 

50 Salige er I, som bliver hos mig, idet I ved, at jeg er Kristus, der venter på den "fortabte søn". 

51 Jeres Fader er kommet for at undervise jer i sin lære ─ den åndelige lære, som ikke tillader 

fanatisme, og som lærer jer at opfylde den guddommelige lov og de menneskelige love perfekt. 

52 Jeg har ikke lært jer at skade eller dræbe jeres krop for at opnå min tilgivelse. Den eneste bod, jeg 

accepterer fra dig, er den, hvor du giver afkald på det, der er skadeligt eller 

Dårlig afkald, men ofte med smerte i dit hjerte. Hver gang du har handlet på denne måde, har dit hjerte 

følt min Ånds fred. 

53 Jeg taler til jer på denne måde, fordi jeg ikke ønsker, at jeres sjæl skal slæbe sig selv hen over 

jordens støv, selv om dens virkelige verden er en anden. 

54 Ved du, hvad der venter dig efter dette liv? Hvor vil din sjæl tage hen? Jeg siger jer kun: Vågn op 

og bed. Lær og handl. I er vandrere i denne verden, men snart vil denne vandring slutte, og I vil være 

tættere på Mig. 

55 I de tre tidsaldre har jeg valgt forskellige former for manifestationer for menneskeheden: I den 

første æra gennem Moses, for at lede jeres skridt mod frihed og lys. I den anden tidsalder blev "Ordet" 

menneske ved at blive menneske og efterlod et spor af frelse til verden. I dag er jeg kommet på den 

"Hvide Sky", som en Fredsregnbue, for at sige til jer: Kom i ønsket om Helligåndens lys. Jeg ønsker ikke, at 

I skal vente på nye tider, for de kommende tider vil bringe større smerte og hårdere prøvelser. 

56 Jeg overlader nu det tredje testamente til jer til at studere og følge det. For år 1950 nærmer sig 

allerede. 

57 Hvis du ikke bruger min undervisning, vil du græde bittert, når du hører Mesteren sige farvel til 

dig. Er det det, hvad du venter på? Venter I, indtil epidemier og sult også spreder sig, og sorg og smerte 

trænger ind i jeres hjem? 

58 Jeg ønsker at efterlade jer forenet og stærk. I må ikke fejlvurdere hinanden, elsk hinanden, og 

freden vil være universel. 

59 Hvem af jer vil i morgen krydse havene, krydse bjergene og komme ind i fjerne lande? Hvem skal 

forlade sin familie, sine børn, for at bringe mit ord ud til folkeslagene? 

60 Vågn og bed, for før 1950 spiste I alene det brød, som jeg gav jer. Du lukkede din hånd for at 

skjule resterne af maden og gemte vandet uden at tænke på dem, der var tørstige. Men tingene vil 

ændre sig, og efter de sidste tre år, hvor jeg vil give jer mit ord, vil I som mestre tage af sted for at 

undervise de nyankomne. 

Rens jer selv for mange af jeres ufuldkommenheder, så I kan være rene og være et eksempel for 

kirker og sekter. Forbered jer, for mange af dem, der i øjeblikket hører mig, vil vende mig ryggen. Andre 

vil rejse væk og gøre deres egen vilje. Blandt jer er den, som vil forråde mig, som vil udlevere mig og 

sælge mig. 



U 206 

188 

61 Studer mit ord, så du i morgen ikke vil sige, at han var et menneske, der talte, og ikke din Gud. 

Men hvem er i stand til at tale til jer, som jeg gjorde? Hvilket menneske har evnen til at forvandle og 

forny et folk, som jeg gjorde det? 

62 Snart vil I ikke længere høre den stemme, men I vil huske, at jeg var sammen med jer fra 1866 til 

1950, og at selv om mange hørte mig, så var der nogle af dem, der fordrev mit ord fra deres hjerter. I, 

som har været sammen med mig, vil også være sammen med Faderen i evigheden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 207 
1 Vær velsignet, fordi I ikke længere har brug for nogen billedlig repræsentation, der symboliserer 

Mig, for at føle Mit nærvær. Det er et skridt, du har taget i retning af åndeliggørelse. 

2 Foran dine øjne ligger et stort område, hvor du kan studere den ene lære efter den anden uden 

nogensinde at nå til enden. For det liv, I har som mennesker, er ikke nok til at forstå alt. 

3 Hvor har det, der omgiver dig, dog ændret sig, siden du hørte min stemme! Det slør, der dækkede 

dine øjne, er blevet revet over, og du kan ikke længere lukke dem. For hvem af dem, der ser lyset, ønsker 

at være i mørket igen? 

4 I kan ikke længere kvæle den beundring, taknemmelighed og kærlighed I føler for Mig i jeres 

hjerte, og I beviser det for Mig i jeres åndelige bøn og i jeres handlinger. Du har allerede glemt de 

bønner, som du har lært udenad, fulde af kunstige og valgte ord, som dit sind ikke forstod og dit hjerte 

ikke følte. Dengang havde du ikke en passende måde at tale til din Gud på. 

5 Når du i dag møder dine medmenneskers nød, elendighed eller smerte, føler du i dag, at der fra 

dybet af dit væsen stiger en følelse af medfølelse, af kærlighed, som er det sprog, der bedst udtrykker dit 

ønske om det gode for din næste. 

6 I lang tid havde I bygget et tempel for at tilbede jer selv. I har beundret jer selv i bevidstheden om 

den magt og det herredømme, I kunne udøve over andre. I har elsket jer selv, troet, at I var stærke og 

magtfulde. 

7 Jeg har bøjet din arrogance og har således fået dig til at føle ydmyghed, fordi du erkender din 

jordiske ubetydelighed. Jeg har åbenbaret for jer, at der er noget i jer, som fastslår jeres værdi og magt, 

og som gør, at I ikke kan blive forfængelige, og at dette er jeres ånd; at dens storhed er langt fra den 

selvhævdelse, som I føler i jeres kødelige væsen. For ånden er en del af Gud og står over alt det 

materielle. Dette er den sande storhed, som jeg har lagt i mennesket. Men du må stræbe efter, at dens 

lys ikke bliver svagere, så du kan opnå din opstigning på udviklingens vej gennem fortjeneste. 

8 Tidligere, da dit liv var domineret af lidenskaberne, følte din ånd sig lænket og undertrykt. Nu 

lærer I at beherske disse lidenskaber, for i mine disciples hjerte er der ikke plads til stolthed, ej heller til 

egoisme eller had. Din ånd begynder nu at lede dine handlinger, dine tanker og alle dine skridt i livet, og 

denne underkastelse er som en frivillig bod, som du underkaster dig for at rense de begåede 

overtrædelser. 

9 På den måde vil ånden få mere og mere magt i det gode. Og når den således kommer til 

slutningen af sin menneskelige rejse gennem livet, vil dens herlighed være så stor, at den, når den 

forlader denne verden, vil træde helt ind i åndens verden uden at have nogen spor af arrogance eller 

tegn på trængsler over sig. 

10 Den, der træder ind i den anden verden med denne ydmyghed og ophøjethed, vil ikke kunne 

glemme de strabadser, han efterlod på denne jord. Derefter vil han vende tilbage til den for at blive 

beskytter og vogter af de svage, de syge og de fortabte. 

11 Udvikl jeres ånds gaver ved at praktisere godhed, og sandelig, siger jeg til jer: Ulykker, pest og 

sygdomme vil trække sig tilbage fra den, der holder åndelighed og god forberedelse. Det sker ikke, for at 

han kan være stolt af det. For han vil ikke have opnået det med sin fysiske styrke, men med den ånd, der 

har kraft gennem ydmyghed. 

12 Foren dig med mig og hør mit ord. 

13 Verden har brug for frelse, brug for mennesker af god vilje, som går ud og forsvarer min lære. 

14 Dette er en tid, hvor mennesket ikke har fuldt kendskab til sin åndelige situation. 

15 Antallet af dem, der er vågnet op, fordi de har hørt mit ord, er meget lille sammenlignet med 

dem, der ikke har kendskab til min manifestation. Der er nogle, der intuitivt føler nærhed og 

tilstedeværelse af det åndelige. 

16 Mennesker har brug for en frelsende hånd og et frelsende ord. Den hånd og den stemme vil være 

mine nye disciple, som gennem en stor indsats vil bringe den åndelige viden, der vil redde de fortabte. 
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17 Prøvelsens tid nærmer sig. Jeg har trænet jer, så I vil have styrke og mod til at opleve alt det, jeg 

har meddelt jer. I denne konflikt vil folk lære at forstå, at årsagen til krigen mellem nationerne og til 

kampen mellem deres verdenssyn er, at de lever i uforståelighed og fremmedgørelse fra Kristi lære. For 

hvis dette blev fulgt, ville verden være tilfreds. Men hvis der i stedet for kærlighed er selviskhed ─ 

hvordan kan der så være klarhed i sindet og åndelighed i ens livsværk? Hvordan kan ånden under disse 

omstændigheder sejre over kødets modstand for at afsløre sit væsen? 

18 I stedet for at fjerne den elendighed, der omgiver dem overalt, er folk i dag ude på at drage størst 

mulig fordel af den for sig selv. 

Hvorfor har menneskene ikke udviklet sig opad i ønsket om et ideal, som ville give dem renere følelser 

og mere åndelige aspirationer? Fordi de ikke har ønsket at se ud over det, der er genkendeligt for deres 

dødelige øjne, dvs. de har ikke ønsket at se ud over deres strabadser, deres jordiske fornøjelser og deres 

materialistiske videnskab. 

De har brugt og udnyttet den tid, de har fået i verden, til at få så mange rigdomme og fornøjelser som 

muligt ─ i den tro, at når kroppen ender, er det hele slut for dem. 

I stedet for at udvikle sig opad og betragte sig selv som et Guds barn, synker mennesket i sin uvidende 

arrogance ned til et lavere væsens niveau, og når hans ånd taler til ham om Guddommen og det åndelige 

liv, tager frygten for Guds retfærdighed ham i besiddelse, og han foretrækker at lukke munden på denne 

indre stemme og "spilde" ingen tanker på disse advarsler. 

Han har hverken tænkt på sin egen eksistens eller på sin mentale og fysiske tilstand. Hvordan kan det 

være anderledes, end at han er støv og elendighed, så længe han lever og tænker på denne måde? 

19. Derfor lærer jeg jer, og se, de, der hører mig, har en anden idé i deres sind og tænker dybt over 

det højere liv, som er sjælens liv, og som allerede kan begynde at opstå i det jordiske liv, hvis man forstår, 

at der findes noget højere i mennesket, som er min guddommelige nåde. 

20. Heraf kan man se, at loven eller magten, der styrer alt, er Gud, hvis magt og visdom åbenbares i 

naturen, som er en afspejling af hans fuldkommenhed. Når denne menneskehed anerkender og 

anerkender sin Faders storhed, når den forstår, at det ikke er nødvendigt at skabe hans billede for at 

tilbede ham, og når den forstår at opdage ham selv i de tilsyneladende ubetydelige væsener i skabelsen, 

så vil den være på rette vej og på vej til at anerkende Guds visdom og magt, som alle skabte ting 

indeholder i sig selv. På denne måde vil de, der modtager min undervisning, blive mere og mere 

åndeliggjort, fordi deres opfattelse vil blive åbnet til bredere horisonter. Den mur, der holdt dem fanget, 

vil falde sammen foran deres øjne, så de vil se en verden, hvor de kan forstå og forstå den ene lære efter 

den anden. 

21. Men sandelig, siger jeg jer: Det, du har lært, er endnu ikke tilstrækkeligt til, at du kan forstå alt 

det, der er Min vilje. I lang tid endnu vil I skulle gå denne lange vej. Men jeg fortæller jer også, at fra det 

øjeblik I var i stand til at rive uvidenhedens slør af, kan I ikke længere vende om. Den, der har hørt denne 

himmelske sang, vil ikke længere kunne lukke sin hørelse for min inspiration, og hans læber vil ikke holde 

op med at prise sin Herre. 

22. I dag er du i stand til at sige en anden bøn hver gang, som kommer fra bunden af dit hjerte. For 

kort tid siden formulerede De stadig kunstige ord, som havde deres oprindelse i sindet og i bøger. Nu har 

din bøn ingen grænser, for hver gang du rejser dig indad med sand tro, føler du, at du kommer tættere 

og tættere på kampen. Derfor ─ i din egen og andres smerte og når du takker ─ er det i stedet for ord på 

dine læber inspirationen, der nærmer sig din sjæl for at føre den ind i Herrens nærvær. I dag er det ikke 

dine læber, der lovpriser Herrens herligheder, nu er det hele dit væsen, der vidner om hans godhed. 

23. Kend jer selv, og når I har opdaget jeres fejl, skal I rette dem. Opmuntrer jer selv med håbet om at 

vende tilbage til det sted, hvor enhver sjæl må gå hen. Kæmp mod jer selv med dette ønske. Bevis over 

for jer selv, at I er overlegne i jeres åndelige natur. Bevis over for jer selv, at I kan overvinde jer selv, når 

lidenskaberne og de dårlige tilbøjeligheder forsøger at dominere jer. 
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24. Men arven fra tidligere tider, hvor I levede for kroppens tilfredsstillelse og byggede et tempel for 

at tilbede jer selv, fordi I følte jer selv som evige, stærke og magtfulde, vil blive fjernet ved den virkelige 

erkendelse af, hvad åndelige og materielle værdier betyder. 

25. Overbevisningen om din styrke og din åndelige værdi må ikke være en grund til at være 

forfængelig. For åndelig storhed er meget forskellig fra jordisk storhed. 

26. Ånden er lysets gnist, kærlighedens frø, livets kim. 

27. Indse, hvilken forkert vej du gik, da du i dit forsøg på at opnå storhed lod dine jordiske ambitioner 

tage styringen. 

28. Lidt efter lidt forstår du nu åndelighed, og derfor vil din sjæl have lys, viden og nåde, når du 

kommer til slutningen af dette liv, som du har fået tildelt. 

29. Forstår du så den tid, du lever i? 

30. Bed om, at I må hjælpe de repræsentanter for nationerne, der mødes for at løse konflikterne 

mellem folkene. Tror du, at de alle har forskellige idéer til hver løsning? Nej, mennesker, de tager fejl ─ 

indvendigt, i deres samvittighed er de enige. Det er materielle interesser, der får dem til at se bort fra 

deres egne overbevisninger. Hvor let ville det ikke være at løse alle konflikter, hvis alle handlede i 

overensstemmelse med deres samvittighed. Så ville verden være i fred. De mænd, der styrer nationernes 

skæbner, ville da ─ langt fra at tænke på deres egen storhed ─ tænke på alles velfærd. Men intet af dette 

er at se, og mistilliden holder folk konstant på vagt. 

31. Igen siger jeg til jer: Hvis verden vender tilbage til min vej og følger min lære, vil den løse sine 

problemer og leve i fred. 

32. På denne dag kommer min universelle stråle ned på din sjæl for at nære dig med det evige livs 

brød. Det er min stemme, der har kaldt dig. 

Jeg ser blandt jer dem, der er kommet sidst, og som jeg inviterer til at genopfriske sig i mit ord. Nogle 

er troløse, andre er afgudsdyrkere, nogle kommer ind i folden som blide får, andre bærer hykleriets 

maske på deres ansigt. De tvivler på min tilstedeværelse, og indadtil håner de min undervisning, fordi det 

er umuligt for dem, at Skaberen skulle give sig selv til kende gennem den menneskelige forståelsesevne. 

33. Hvis det ikke var den sande Gud, der giver sig selv til kende, ville han ikke fremlægge de beviser, 

som jeg giver jer, og han ville heller ikke lære jer dydighedens vej. Den, der ikke tror, gør det, fordi han 

ikke har tænkt. Hans hjerte har lukket sig, og han er i mørke. 

34. Stemmen siger til dig: Jeg er den sande Gud, Faderen, Livet og Lyset. Jeg er kommet ned for at 

give mig selv til kende i denne form, for at fjerne jeres vildfarelser, fejltagelser og nederdrægtige 

lidenskaber, som forhindrer jer i at forstå og gennemskue sandheden. 

35. Jeg forråder ikke nogen til de andre, for I er med til min festmiddag. Gennem mit lys, der er i din 

ånd, taler jeg til din sjæl, så den kan blive rystet og vågne. 

36. Jeg er den samme Kristus, som I fordømte i den anden æra. Men tiderne er blevet markeret efter 

min vilje. 

37. Da I dengang førte mig til korset, hvor jeg selv udgød den sidste dråbe af mit blod af kærlighed til 

jer, lod jeg jer fremstå som en uskyldig, der ikke ved, hvad han gør, selv om I fordømte Messias, selv om I 

kendte årsagen til det. Men jeg overlod jer til tolv mænd, som efter Mesteren spredte Min Lære blandt 

menneskeheden. 

38. I dag opdager jeg blandt jer dem, som på et andet tidspunkt råbte af alle kræfter: "Korsfæst ham! 

Han er en troldmand!" Og som således fejlvurderede de fordele, som jeg gav. 

39. Tiderne er gået, og jeres sjæle er kommet til at leve i denne nation i overensstemmelse med min 

vilje, så I kan høre "det guddommelige ord", kærlighedens og livets ord, på en anden måde. 

40. Her er jeg med dig! Jeg rører dit hjerte, så du kan give mig ly. Jeg kommer ned i et ønske om din 

sjæl, som jeg elsker meget højt. For du har lænket den til synden og har formørket dens lys. 

41. Når jeres intelligens har skinnet, har det ikke været for at elske jeres næste. For din kærlighed er 

blevet slap i et liv med komfort og materielle tilfredsstillelser. 
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42. I glemmer sjælens evige liv og anser jer selv for at være guder i denne verden. I tvivler gradvist på 

Min eksistens og Min retfærdighed, fordi I ser, at Jeg ikke forhindrer blodsudgydelse blandt mennesker 

uden at forstå, at Jeg er ubarmhjertig som dommer og tillader forsoning og renselse af overtrædelser 

gennem smerte. 

43. Åbn dit hjerte! Løft din sjæl op! Lad den fortælle dig, at den stemme, du hører, er den samme 

som den, der altid har talt til dig om kærlighed, barmhjertighed og fuldkommenhed. Den tredje gang har 

overrasket dig! Ønsker ikke at se mig som et menneske, som I gjorde i den anden æra! Husk, at jeg 

fortalte jer, at jeg ville komme "på en sky". Min Guddommelige Ånd stiger ned til jer, og derfor sender 

Jeg Min stråle fra fuldkommenhedens stige ned på stemmebæreren, og således bliver Min stemme hørt 

selv i denne verdens snavs. 

44. Ikke kun du hører mit ord. Jeg, "Ordet", udgyder mit lys på kloden. Men hvis du spørger alle, om 

de har hørt en stemme komme fra det hinsides, vil de svare "nej". Hvorfor? 

Fordi folk går døve i verdens veje, omfavnet af synd og fanatisme, uden at lytte til det kald, der 

kommer til dem fra deres samvittighed. 

45. Siden 1866 har jeg givet jer Mit Ord, som er frelse for jeres sjæle, og som udstikker vejen for jer, 

hvor I vil opnå fuldkommen fred i hele verden. 

46. Jeg har betroet jeres sjæle en vanskelig mission, hvor de skal betale deres gæld til deres Herre. 

Jeg er ved at hive ukrudtet op for at binde det i bundter og smide det i ilden, indtil det er blevet til aske. 

For i sidste ende vil lyset skinne, og min undervisning vil blive anerkendt over hele verden. 

47. Mennesket vil skabe nye lærdomme og nye love, men det vil ikke længere være hans vilje, men 

min vilje. Så vil der være fred, harmoni og broderskab. Hjerterne vil ikke længere nære sig af had, ingen 

morderisk hånd vil rejse sig. Men for at alt dette kan ske, vil jeg først rense dig. Nogle af jer vil se disse 

profetier gå i opfyldelse fra den åndelige dal, og de, der fortsat bor på jorden, vil vidne om dem over for 

de nye generationer efter 1950. 

48. Folk: Den vej, som jeg har udstukket for jer for at nå mig, er én. Den er præget af lys. Det er liv og 

bøn. Det er sjælens vej. Hvis du går på den, skal du ikke forgå. Hvis I går på denne vej, skal I forkynde 

Åndens Lære for verden, vidne om Mine åbenbaringer og lære jeres medmennesker at komme til Mig 

gennem fuldkommen bøn. 

49. Husk, folkens, det eksempel på bøn, som jeg gav jer i olivenhaven, da jeg bad Faderen om 

tilgivelse for menneskeheden. Jesu legeme kastede sig ned foran den himmelske Fader, men ikke foran 

noget billede, og jeg rettede mine ord mod himlen, den samme som jeg testamenterede til 

menneskeheden. 

50. Endnu en gang overøser jeg jer med min barmhjertighed og omfavner jer kærligt. Livets vandrere, 

disciple og barn-disciple: Det er en nådens dag, når Mesterens stemme kommer ned for at kærtegne jer. 

Jeg viser mig ikke som en streng dommer, men som en retfærdig Fader, og med mit ord leder jeg jer ad 

den vej, jeg har udstukket, og som I er kommet bort fra. 

51. I er alle kæmpere. Jeg kan se, at nogle ankommer nedslået. Andre har opnået sejr, og andre har 

endnu ikke sunget en triumfversang. I befinder jer stadig midt i denne kamp og kender ikke dens udfald. 

De marker, som du skal så, og som du endnu ikke kender, er meget store. Men I har frø i overflod og vil 

kunne så det. 

52. Mens nogle er dedikerede og stærke i udførelsen af deres opgave, bliver andre overvældet af 

træthed og slapper af, selv om de ved, at der er et øje, der ser alt, et øre, der hører alt, og en hånd, der 

skriver alt ned. Tænk på, at du lader en dyrebar tid gå, som du lever i dag, og at dine øjne ikke vil åbne sig 

uden lys i morgen. Så vil din sjæl stige op og blive bedrøvet, fordi du ikke ville høre mit ord. Et enormt 

ønske vil tage din sjæl i besiddelse om at høre Mig som i denne tid. Men kun en streng stemme vil nå dig, 

samvittighedens stemme, som vil få dig til at skælve. 

Derfor siger jeg til jer i dag: Fjern jer ikke fra mit ord, vær ikke døve over for mine anvisninger. Tag 

denne instruktion til dig som et helligt skriftsted, som du skal stå til ansvar for over for mig, for det er 

loven. 
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53. Folkets blindhed i forhold til at forstå storheden i min undervisning er et resultat af deres synd og 

smerte. 

54. Denne essens, som jeg giver dig, er liv for sjælen og balsam for enhver betrøvet ånd. Det er som 

dug på golde marker. 

55. Hvis du endnu ikke har høstet gode frugter, så spørg din samvittighed om årsagen, og den vil 

svare dig, at for at opnå gode resultater må man arbejde og se på. Så gode eksempler på jorden, så dyd, 

afslør de evner, som jeg har skabt din sjæl med. Fjern de dårlige lidenskaber fra den og beklæd den med 

gode gerninger. Så vil I på jorden være mine sande børn og en legemliggørelse af min guddommelighed. 

56. Jeg har givet hver af jer ansvaret for at gøre Mit Trinitarisk-Marianske Åndelige Arbejde kendt, 

som vil blive diskuteret af menneskeheden og vil forårsage en revolution af ideer i sindet og forvirre alle 

dem, der ikke kan forstå begyndelsen af dette Arbejde og endnu mindre forstå dets endelige mål. 

57. Mine sædskifter sover og gør ikke mit arbejde kendt, som er rent og højere, fordi de erkender, at 

de har blandet deres dårlige gerninger med det. I har kun kort tid tilbage til at verden kan høre mit ord i 

denne forkyndelse. Hvis I sover, vil I i morgen have smerte og bitterhed i jeres hjerter. Men det vil ikke 

være Faderen, der dømmer dig, det vil være din samvittighed. 

58. Du har kun kort tid tilbage til at nyde denne mad. Hvem af dem vil være sammen med mig ved 

udgangen af 1950? Hvem af jer vil få den frugtbare hvede til jeres høst? 

59. Verden sover i sin dybe sløvhed og venter på, at du skal komme og vække den til live. I har endnu 

ikke begivet jer ud til de "døde", fordi I mangler tillid til mig. Hvad frygter du fra befolkningen? Frygter du 

deres retfærdighed eller død? Jeg har sagt til jer, at jeg vil befri jer fra døden. Husk, at jeg har givet jer 

evigt liv. 

60. Jeg er ikke blevet træt af at tale til jer, for jeg er "det evige ord". Mit ord er den mejsel, der 

bearbejder og glatter de stenhjerter, hvorfra jeg får krystalklart vand til at springe. 

61. I denne tid med smerte og tragedie ønsker jeg, at I skal tage mig som jeres eksempel. Men sæt al 

din tillid til Mig, så vil dine medmennesker kunne kende åndelighedens udstråling. Du kan gøre det 

samme med mig, vær ikke usikker. Korsets byrde er ikke over din styrke. 

62. Folk, som belønning for jeres store prøvelser har I mit ord. Du er blevet fejlbedømt og foragtet af 

dine slægtninge for mit arbejdes skyld. Hvor mange af jer var ikke hengivne til verdens orgier og 

fornøjelser og bragte dermed jeres sjæl til degeneration, for hvilken enhver udskejelse var et slag. Men 

hvem førte dig endelig på afveje fra denne vej? ─ Din mester. I har forstået Min kærlighed og takker Mig 

for den, idet I ved, at Jeg taler til jer som en belønning for jeres afkald. 

63. Du troede, at der ikke var noget blik, der kunne kende din fortid. Alligevel er jeg her og læser i dit 

livs bog, så du ikke tvivler på min eksistens og tilstedeværelse. 

64. I denne tid har jeg sat jer i stedet for mine disciple, ligesom jeg samlede mine apostle omkring 

mig i den anden æra. 

65. Mit ord fører dig på den vej, som mit spor efterlod. Du har rejst i lang tid, men der kommer stadig 

ikke et triumfskrig fra dine læber. Du er stadig midt i kampen og vil først modtage belønningen, når du er 

nået til slutningen af livets rejse. Nogle ser jeg stærke, andre udmattede. Jeg vil give dig hvile, så du kan 

spejle dig i dem. For nu er det en dyrebar tid, som ingen må spilde. 

66. I må ikke ignorere mine instruktioner og ikke være døve over for min stemme. Hør dette ord, og 

forstå dets betydning. Rens dit sind og rens dit hjerte, så du kan erkende dens storhed. I den er det, der 

giver liv til din sjæl. Det er den dug, som jeg lader falde på de tørre marker, og det er den sæd, som I skal 

bringe til menneskeheden. Hvis nogle af mine børn ikke kunne høste frugt efter at have sået, var det 

fordi frøet ikke var rent. Så den gode sæd og vent på den gode frugt. 

67. Fjern fra dit hjerte den frygt for mennesker, som altid har afholdt dig fra at udføre din mission. 

Befri din sjæl fra enhver plet, indtil den er nøgen, og begynd derefter at klæde den med lyset fra dine 

gode gerninger. Så vil du føle dig indre værdig til at udbrede min Lov. Forklar min doktrin og lad folk 

udforske den. Når de trænger ind i mit værk, vil de ikke opdage en begyndelse, og de vil heller ikke se 

dets afslutning. 
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68. Min undervisning er så ren, at I ikke har noget at undskylde eller skamme jer over for andre 

mennesker. Hvis I alligevel skammer jer, er det på grund af det, I har tilføjet den, eller fordi jeres liv ikke 

er i overensstemmelse med det, I lærer. Ofte vil I gerne gå ubemærket igennem; men det vil ikke være 

muligt, for jeg har sendt jer for at I skal dele dette gode budskab med jeres gode gerninger som 

eksempel. 

69. Verden vil blive klar over, at en ny tid uventet er begyndt for den, og den vil vende sig til dem, der 

kan fortælle den noget om disse ting. Men hvis du skulle sove ─ med hvor meget smerte ville du vågne! 

70. Der er kun "øjeblikke" tilbage for dig til at høre dette ord. Hvem af dem vil være hos mig, når det 

slutter? Hvem vil holde min lov ren, sådan som jeg har givet jer den? 

71. Husk, at du fra nu af skal gå ud med styrke for at opfylde din ædle mission. I skal ikke frygte 

døden, for jeg siger jer, at døden ikke vil blive sendt til jer. Men du bør slå dødsstødet til den fristelse, du 

bærer i din krop, så du ikke falder. Den gode discipel må lære at overvinde sig selv for at kunne lære 

andre at overvinde deres svagheder og lidenskaber. 

72. Kan I ikke se den enkelhed, hvormed jeg taler til jer? Sandelig, siger jeg jer, det er det samme som 

det, der manifesterede sig i den anden æra, hvor jeg begrænsede mig selv til at være som mennesket og 

hæve det gennem mit ord og mit eksempel, så det kunne blive som Gud. 

73. Vær mine redskaber, men hindrer aldrig, at jeg kan nå ud til hjerterne. Hvorfor tvivler du på, at du 

kan gøre det samme? Du har ikke forstået læren godt. Da I er mine børn, har I arvet noget lignende fra 

jeres far, og jeres far er god. 

74. Du er kommet ned på jorden fra det åndelige for at søge sporene af den guddommelige Mester 

hinsides alle skæbnebestemte streger. Og nu, hvor jeg giver mig selv til kende gennem jer, forlader I alt, 

hvad I har, for at høre mig. Tror I, at jeres forsagelser og ofre ikke vil blive belønnet af Mig? Glem ikke det 

endelige mål for din skæbne på en enkelt dag, så du kan tage et skridt fremad hver dag. 

75. Husk, at du ikke vil give mig noget. Alt, hvad du får, bliver dit. 

76. Hvorfor bøjer jeg mig ned og nogle gange endda ned i den dybeste afgrund for at redde dig? Fordi 

jeg elsker dig. 

77. I denne undervisning har I her et fundament, en kort og sikker vej til at vende tilbage til jeres 

fædreland. Det er læren om åndeliggørelse. Når du forstår det ─ hvor meget lys vil du få i dine tanker, i 

dine ord og i dine værker! Gentag ikke blot med jeres læber, at I er spiritister. Når du virkelig er det, 

behøver du ikke at trumfe det ud. 

78. Tænk over denne undervisning, som jeg i øjeblikket giver til dit hjerte og din sjæl. I morgen skal 

du lede efter dem der for at lære dine medmennesker dem. 

Min fred være med jer! 
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