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Forord 
De første bind af dette værk Book of True Life indeholder en del historisk baggrund og forklaringer i 

deres forord, så yderligere forklaringer er udeladt her. 

Desuden er der i slutningen af dette bind to bøger, der introducerer det samlede værk. 

De følgende uddrag kan give læseren en lille forsmag på det guddommelige ords klare og opløftende 

kraft: 

Så snart du forstår, at du er kommet til denne verden for at få erfaring og for at realisere den 

guddommelige lov om kærlighed og barmhjertighed over for din næste, er du trængt ind i dette livs 

harmoni. I ved allerede gennem mine åbenbaringer, at enhver, der ikke adlyder min lov, må vende tilbage 

til denne verden, indtil sjælen opfylder den opgave, der er betroet den. (228, 54) 

Der er en materiel del i dig, som er fra jorden, og en åndelig del, som er fra himlen. Der er et tidspunkt, 

hvor mennesket føler sig selv som materie, og et tidspunkt, hvor det føler sig selv som åndeligt. Når du 

forlader dette jordiske legeme og går over i den åndelige tilstand, vil du forstå det, du ikke har forstået nu. 

Din krop vil forblive her, fordi den tilhører jorden. Men din sjæl vil flyve op til de høje regioner, hvor du 

vil fortsætte med at leve for at fortsætte din åndelige udvikling. (228, 69) 

Sjæle er på forskellige trin på stigen, men jeg elsker dem alle lige meget og giver dem midlerne til at 

nå toppen. På samme måde bør du elske dine medmennesker uden hensyn til deres grad af sjælsudvikling 

opad. (223, 72) 

Alt skabt hylder Mig, fra atomet til den største stjerne, fra det mest retarderede menneske til den mest højt 

udviklede sjæl. I, som kender alt, hvad der findes i jeres verden, ser, hvordan hvert væsen og hvert legeme 

udfører en opgave og opfylder sin skæbne. I denne opfyldelse hylder de mig. Det er en hyldest til deres 

harmoni med helheden. Sandelig, siger jeg jer, alle skabte ting glæder sig over sig selv, selv klippen, som I 

synes at være følelsesløs eller død på grund af sin hårdhed og ubevægelighed. For Guds Ånd, som er i alt 

det, han har skabt, er liv. (229, 53) 

Åndens rige er uendeligt; men for at opnå den højde, der vil gøre dig i stand til at nyde det og leve i 

det, er det nødvendigt at kende vejen og have lys til at stige op til det. Men tro ikke, at jeg nedvurderer 

jeres jordiske liv: nej, disciple. Hvorfor skulle jeg nedgøre den, når jeg har forberedt den til dig! Forstå, at 

livet i den materielle verden også er en del af livet i det åndelige, uendelige og evige rige. (223, 26) 

Hvis I kunne forvandle denne jord fra en dal af tårer til en verden af lykke, hvor I ville elske hinanden, 

hvor I ville stræbe efter at gøre det gode og leve i overensstemmelse med min lov, så siger jeg jer sandelig, 

at dette liv ville være endnu mere fortjenstfuldt og ophøjet i mine øjne end en tilværelse fuld af lidelser, 

ulykker og tårer, uanset hvor stor jeres vilje til at udholde dem er. Hvornår vil du være i stand til at forene 

det åndelige liv med det menneskelige liv på en sådan måde, at du ikke længere vil se en grænse mellem 

det ene og det andet? Hvornår vil du gøre din tilværelse til et enkelt liv ved at forkaste tanken om døden 

for at gå ind i evigheden? Dette videnslys vil kun være i mennesker, når spiritualiseringen blomstrer i 

verden. (219, 16) 

Den tid vil komme, hvor denne verdens grænser vil blive ophævet af kærlighed, og hvor verdenerne vil 

komme tættere på hinanden gennem spiritualisering. (213, 61) 
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Instruktion 208 
1 Ekkoet af mit ord har vækket jer, og I er kommet fra fjerne lande, folkeslag og lande, på en lang 

vej fuld af hændelser, og længes efter at møde Mesteren. Og I har opnået det, I har slidt og ofret jer for, for 

I er kommet til mig. Du har taget det første skridt på den vej, der vil føre dig til toppen af bjerget, hvor jeg 

er gået foran dig for at vente på dig. 

2 Du har åbnet dit hjerte som en tom bog, så jeg kan skrive denne lære i det. Nogle har tilbudt mig 

deres intellekt, og jeg har også skrevet mit ord i det, i forventning om at hjertet vil blive modtageligt. For 

dette lys vil trænge ind i den åndelige sjæl, hvor det vil finde et hjem, som det aldrig vil forlade igen. 

3 Mit ord har aldrig været så klart og detaljeret som i denne tredje æra, hvor jeg har gjort det mere 

menneskeligt forståeligt. Mit ord får dig til at forstå, hvad jeg har givet dig i de sidste to tidsaldre. To bud, 

som jeg gav jer i begyndelsen, indeholder hele min lære: "Du skal elske Gud af hele dit hjerte og af hele 

din sjæl og din næste som dig selv." Senere sagde Jesus til jer: "Elsk hinanden", og nu fortsætter jeg min 

undervisning for at fuldføre mit arbejde blandt jer og dermed opfylde mit løfte om at vende tilbage. 

4 Jeg har ikke vist mig i nogen kirke på dette tidspunkt, for jeg kom for at ønske det tempel, der er i 

jeres hjerte. Liturgiernes højtidelighed og de religiøse rytters pragt tiltrækker ikke min ånd, og de 

repræsenterer heller ikke min kirke. 

5 I den anden æra forventede de religiøse ledere og præsterne, at Messias skulle fødes i kirken. Men 

jeg kom ikke til verden sammen med dem, for for mig var stalden i Betlehem renere, og hos hyrderne 

fandt jeg mere kærlighed og varme i den kolde vinter. Det er grunden til, at den tids teologer tog fejl, og at 

herskerne forfulgte mig fra min fødsel til min død. 

6 I dag er teologerne igen forvirrede i forbindelse med min genkomst, for profetierne og 

annonceringen af den samme er ikke blevet fortolket korrekt. 

7 Lige fra begyndelsen var der tvivl om mit komme, selv om jeg havde givet jer beviser, der vidnede 

om mig. På denne måde opbyggede jeg troen i mit folks hjerte. 

8 I den nuværende tid er der opstået store skarer af disciple; men på trods af deres mangfoldighed 

når de ikke op til den tro og kraft, som de tolv, der fulgte mig i den Anden Tidsalder, havde. Men hvad vil 

I gøre efter min afrejse? I ved alle, at jeg vil fortsætte med at tale til jer i løbet af de sidste tre års 

undervisning, som I vil modtage ved hjælp af det menneskelige sind. Hvis du virkelig forstod mig, ville du 

have vished om, at jeg er evigt sammen med dig, at jeg evigt taler til dig. Men hvem af jer forbereder sig 

indvendigt på at føle Mit Guddommelige Nærvær og høre Min Røst? Hvem vil inden 1950, den fastsatte 

tid for min afrejse, opnå den nødvendige åndeliggørelse til at kommunikere med Mesteren uden en 

stemmebærer? 

9 Jeg vil ikke blive fornærmet, hvis I ikke tilbyder mig altre eller blomster, eller hvis I ikke tænder 

lamper for mig. For det jeg altid har søgt i menneskets hjerte, er det åndelige alter. 

10 Blomsterne er havernes og engenes offergaver, deres duft og duft kommer til Mig som en 

kærlighedsgave. Derfor må I ikke berøve engene og haverne deres kærlighedsgaver. Tænd ingen andre 

lamper end dem, der er troen på Min Guddommelighed. For det nytter ikke noget at tænde olielamper, hvis 

jeres hjerter er mørke. 

11 I er ikke i stand til at forstå, og slet ikke til at gennemføre, den perfekte undervisning, som jeg har 

åbenbaret for jer. Dens navn, Trinitarian Marian Spiritual Doctrine, siger det hele: åndelig ophøjelse, 

anerkendelse af treenigheden af guddommelige åbenbaringer og ære for Maria, den guddommelige 

budbringer. 

12 Før året 1948 begyndte, sagde jeg gennem utallige stemmebærere til jer: "Gør jer klar, for jeg vil 

omskabe jeres åndelige ritualer." For jeg ønsker ikke, at verden skal dømme jer som dårlige disciple, der 

har fået deres Mester til at tage del i deres overflødige skikke. Jeg har betroet jer mit perfekte værk, som I 

ikke må forråde ved jeres handlinger. Enhver, der ønsker at følge mig, skal bære sit kors og videregive 

sandheden gennem hele sit væsen, så vidt han kan og hans evner tillader det. Du er ikke altid forberedt, 

men du bør altid være det, for når du mindst venter det, kan der opstå en prøvelse eller en nødlidende 

person, og så skal du være til stede med det samme. 

13 For familiefædrene er korsets byrde tung for dem. For efter at have bragt de nye generationer til 

verden har de forstået, at det ikke er nok til at betragte deres opgave som afsluttet. Faderens lov til det 
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første folk var: "Voks og former jer". Og i denne tid, hvor jeg ser en stor udvikling i den menneskelige 

sjæl, siger jeg igen til jer: "Voks og mangfoldiggør jer", men ikke kun i materielle ting, men også i 

åndelige ting, i dyder, i kærlighed. Dette er loven fra begyndelsen til slutningen, som I skal opfylde, for at 

I kan gå tilfredse ind i mit nærvær og sige til mig: "Herre, her er min åndelige og menneskelige opfyldelse, 

her er min frugt." 

14 Kære folk, tiderne tillader ikke, at I står stille. Naturens kræfter, smerte, krig, konflikt og kaos 

siger til dig uafladeligt: "Vågn op og arbejd!" Lad jeres hjerte fyldes med denne vin, som er Mesterens 

blod, så den kan flyde over som liv og kærlighed på jeres medmennesker. 

15 Husk, at mit ord kommer fra en Fader, som søger jer, som elsker jer og retter jer, som samler jer 

op, når I snubler, og som helbreder jer, når I er syge. Jeg er heller ikke kommet i dag for at give dig 

instruktioner, men blot for at kærtegne dig. Jeg vil gøre alle jeres gerninger klare i jeres samvittigheds lys, 

men ikke afsløre nogle af dem for andre, så I i stilhed kan høre den indre dommers stemme og huske på, at 

Jesu disciple skal prise deres Mester med deres gerninger. 

16 Jeg taler ofte om min afgang, som jeg gjorde med mine apostle i den anden æra: Jesus var omgivet 

af sine disciple. Næsten alle var ældre end mesteren. Mens nogle var midaldrende, var andre i en 

fremskreden alder. Der var kun én, der var yngre end Jesus, nemlig Johannes. 

Mesteren talte endnu en gang om sin snarlige bortgang, og i lyset af denne meddelelse spurgte disse mænd 

sig selv: "Hvorfor taler han om sin snarlige bortgang, selv om vi er tættere på enden?" Årsagen var, at 

disciplene ikke kunne forstå, at dette menneske, som var fuld af liv, kærlighed og kraft, kunne dø på 

jordisk vis. De kunne ikke forstå, at han, som kom fra Faderen, kunne ophøre med at leve. 

Men Jesus fortsatte med at tale om sin afrejse og fortsatte med at sige farvel, så at disse hjerter 

vænnede sig til tanken om adskillelse og forstod, at de måtte bruge tiden og beholde det dyrebare frø i 

deres hjerter. En af dem sagde til sin Mester: "Herre, hvis nogen forsøger at røre dig, vil vi forhindre det." 

Jesus svarede: "Det, der er skrevet, skal ske, og Faderens vilje skal ske. For hurtigere skal himmel og jord 

forgå, end at hans ord ikke bliver opfyldt." 

17 Disciplene lyttede fortvivlet og trist til ham og spurgte sig selv i hemmelighed: Hvad skulle de 

gøre, hvis han ikke længere var hos dem? Hvordan skulle de kunne kæmpe alene blandt mennesker? 

Hvordan kunne de bringe lys til den blinde, rense den spedalske, oprejse den døde og omvende synderen? 

Mesteren læste deres tanker, og ved den rette lejlighed sagde han til dem: "I vil være på mit sted som får 

blandt ulve. Men hvis I tror på mig og bliver på vejen, skal I ikke forgå." 

18 Min lidelse fandt sted, mit ord blev sandt, og mine apostle følte deres mod og tro forsvinde, da de 

så Jesus svede blod i olivenhaven, som om han var bange for mennesker ─ han, der havde magt i sine 

hænder. 

Over for den råbende folkemængde forventede de, at Mesteren ville bringe den til tavshed, eftersom 

han selv havde bragt de besatte til tavshed. Og da de forbryderiske hænder greb fat i rabbineren for at 

arrestere ham, spurgte de forfærdede disciple: "Herre, hvorfor lod du dig arrestere som en forbryder, når 

der ikke er synd i dig?" Alligevel gemte de sig og forlod deres Herre. Alligevel fortsatte Kristus med at 

undervise, både som Gud og som menneske. For han ønskede at være menneske for at være et perfekt 

eksempel og føle menneskelig smerte. I ham var al frygten, al opgivenheden. Han modtog i sit legeme al 

elendighed og vanærethed. Og så kom den sidste time. 

19 Fra højden af trækorset søgte hans øjne blandt mængden efter hans venner, disciplene ─ dem, der 

havde levet sammen med ham, og som elskede ham og fulgte ham på hans veje. Men de var der ikke i 

dødsøjeblikket, hans fysiske øjne så dem ikke. Kun Johannes, den yngste, var til stede og stod ved siden af 

Mesterens mor. Til disciplen gav han sit sidste budskab, og til Maria indviede han den universelle Moder i 

det øjeblik foran hele menneskeheden. 

20 Alt blev gennemført. 

21 Disciplene, der var forenet i sorg og sorg, søgte trøst hos Maria. Men Mesteren, som allerede var 

blevet et åndeligt væsen, gjorde sig selv synlig. Han besøgte Maria og de hellige kvinder, som vidnede 

over for apostlene om det, de tvivlede på. Men Jesus, som ønskede at bevise dem, at han fortsat boede 

iblandt dem, opsøgte dem også for at vise sig for dem. 

22 Apostlene opholdt sig i et hus ved en lejlighed. Thomas var ikke blandt dem. Mens disse mænd var 

ved at hengive sig til deres erindringer, kom Mesteren ind til dem gennem væggene og sagde til dem: 
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"Min fred være med jer." Disciplenes forbløffelse var ubeskrivelig, da de genkendte tonen i den stemme, 

som var unik for dem. 

23 Jesu skikkelse forsvandt igen, og apostlene fortalte Thomas nyheden fuld af mod og glæde. Men 

han spottede sine brødre. Og mens han benægtede vidnesbyrdet, viste Jesus sig igen i rummet med lukket 

dør og hilste: "Fred være med jer". Thomas ─ først bange ved synet af miraklet og derefter fuld af anger ─ 

så på Jesu skikkelse, men tvivlen plagede ham. Da sagde Mesteren til ham: "Kom her, Thomas, og læg 

dine fingre i såret på min side." Den vantro og materialistiske discipel satte dem ind, og gennem dette sår 

kunne han se det forjættede land. Da faldt Thomas ned for sin Mester, og grebet af smerte og anger 

bekendte han: "Herre, Herre, Herre, det er dig." "Ja, Thomas, du indrømmer nu, at det er mig, fordi du har 

set det. Salige er de, der tror uden at se." 

24 Mennesker: I oplever alt dette nu. Jeg meddeler jer min afrejse igen og igen. Jeg løsner gradvist 

jeres materialisme, så I senere hen ikke vil være vantro, uvidende eller forvirrede. 

25 På den sidste dag af mit ophold blandt jer ønsker jeg ikke at se jer rive jeres hår i stykker, jeg 

ønsker ikke, at jeres munde råber: "Hvorfor rejser du, Mester?" 

26 I det sidste øjeblik ønsker jeg at se jer indhyllet i en kappe af åndelighed, sindsro og hengivenhed, 

fuld af tillid til, at jeg ikke virkelig er gået bort, at jeg er tættere på jer. 

27 Jeg har fortalt jer, at alle øjne, både syndere og ikke-syndere, vil se mig. Nogle vil åndeligt se Jesu 

skikkelse, andre vil føle mit nærvær i deres hjerte, nogle vil opfatte mit lys i deres sind, og andre igen vil 

opleve mirakler på deres vej. Jeg vil vidne om mig selv i bøn og i prøvelser. Men det vil ikke være 

nødvendigt for jer at se Jesu menneskelige skikkelse, men at føle Mig i sjælen og i hjertet. Der skal ikke 

være nogen sorg, der skal ikke være nogen tomhed eller forladthed, der skal ikke være nogen sorg eller 

gråd. 

28 Jeg ønsker, at I skal forenes ved min afgang, så I kan forene alle jeres åndelige kræfter. Med dem 

kan du repræsentere det, som mesteren gav dig med sit ord. 

29 Hvis der er en sand forening blandt jer, skal der være tegn i himlen og på jorden, og folkene skal 

kende det. 

30 Dette har været mit undervisningsord, dette har været mit ord for kærlighed og undervisning: en 

uendelig kærtegnelse. 

31 I må forberede jer mere og mere ─ efterhånden som den tid nærmer sig, hvor jeg ikke længere vil 

tale til jer gennem den menneskelige intellektsevne. I vil søge at mætte jer selv mere og mere med den 

åndelige kraft, som mit ord overfører. 

Materialismen er på sit højeste. Indtil i dag har verden levet uden at føle eller høre mig. Der er kun få, 

der lever åndeligt, som ser Mit lys og går fremad på deres vej; men hvor mange er ikke i mørket. Nogle af 

dem er i forventning om mit genkomst, i dem lever troen på at Kristus vil vende tilbage og blive 

menneske. 

32 Disciple, I, som har hørt mig: I har klart for øjnene den opgave, som I skal udføre: at forkynde 

mennesker det gode budskab om mit komme i denne tid og at give dem kendskab til mine åbenbaringer og 

min lære. I er de vidner, der ved, at jeg er kommet til jer på samme måde, som jeg sidst blev set i den 

anden æra, nemlig åndeligt. 

33 Men før I kunne kommunikere med jeres Herre fra ånd til ånd, ønskede jeg at kommunikere med 

mig selv gennem almindelige menneskers intellekt, men begavet af mig, så at denne kommunikation 

kunne tjene jer som grundlag eller forberedelse til jeres fremtidige udvikling opad. 

34 Den menneskelige videnskab med dens resultater er bevis på, at sjælen har udviklet sig, og selv om 

vejen er forskellig i hvert enkelt tilfælde, har den efterladt spor af sin opadgående udvikling i alle tider. 

Den dag vil komme, hvor videnskaben selv vil bidrage til sjælens udvikling, for alt er rettet mod dette mål. 

Jeg siger jer, at den sande videnskabsmand er den, der af kærlighed til sin næste søger i skabelsens 

inderste dele efter dens hemmeligheder, indtil han finder det guddommelige lys. Den, der arbejder på 

denne måde, vil aldrig være indbildsk over sit arbejde, han vil kun betragte sig selv som et redskab for 

Skaberen. Af denne grund vil han aldrig benægte Guds eksistens. 

35 Der vil også komme en tid, hvor de munke, der er låst inde i cellerne, vil forlade dem, fordi de er 

overbeviste om, at deres flugt fra verden og deres mysticisme er nytteløs. De vil kæmpe blandt mennesker 
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for at opfylde det formål, som de blev skabt til. De vil med andre ord gøre en ende på den åndelige 

stagnation for at gå fremad. 

36 Spiritualitetens frø er den tredje tidsalders frø, som jeg sår blandt jer. Den giver menneskeheden 

hemmeligheden til at opnå et bedre liv. 

37 Se, hvordan mennesker på grund af mangel på åndelighed fejlvurderer og splitter sig selv. I har 

selv skabt forskellige veje, der fjerner den ene fra den anden. I er selv vidner til denne mangel på 

forståelse. 

38 Jeg siger jer igen, at krigen mellem mennesker endnu ikke er slut. For der vil komme en krig 

mellem ideologier, trosretninger og religioner, filosofier og doktriner, som hver især vil være den eneste 

indehaver af sandheden i forhold til de andre. 

39 Mit offer fra den anden æra er endnu ikke blevet forstået af denne menneskehed. Selv om de fleste 

hævder at anerkende Kristus, har de ikke anerkendt sig selv i mig. Hvorfor søge mig ad snoede veje, når 

jeg kun vandrer på mildhedens, barmhjertighedens og retfærdighedens vej? 

40 For at nå Mig er det vigtigt at elske dine medmennesker. 

41 I dag har man stadig brug for præster, dommere og lærere. Men når først din åndelige og moralske 

tilstand er forbedret, har du ikke længere brug for disse støttepunkter eller disse stemmer. I hvert 

menneske vil der være en dommer, en vejleder, en lærer og et alter. 

42 Jeg ønsker at se et folk uden ritualer, dekreter og dogmer, som ved, hvordan man går den rette vej, 

og som lever min lære om kærlighed. 

43 Jeg giver jer denne frihed i den nuværende tid, for I er ikke længere underlagt visse former for 

kult. Dette er ikke en ny vej, men en del af den samme vej, som jeg havde udstukket for dig, men som du 

ikke kendte. Undersøg mine ord, gennemdrøm dem, og du vil indse, at der er sandhed i dem. 

44 Jeg er kærlighed, og som kærlighed giver jeg mig selv til jer uden at stille nogen betingelser for 

jer. I den tid, I går igennem, har I brug for denne opmuntring, denne kærlighed, som er mere end al 

menneskelig hengivenhed. 

45 For at opnå den ophøjelse, der får dig til at kommunikere med min Guddommelighed, behøver du 

ikke længere at stimulere dine sanser ved hjælp af harmonien af nogle få musikalske toner eller at blive 

ophidset over for ritualer eller materielle genstande. For din sjæl bevæger kun det, der er dybt åndeligt. 

Hver gang du åbner dit hjerte for at løfte din sjæl til Mig, oplever du den følelse af fred, der kommer ned 

fra uendeligheden. 

46 Hvordan er det muligt, at der findes mennesker, som ikke gør noget for deres åndelige udvikling? 

Hvordan kan der eksistere mennesker, som synker lavere end de underordnede eller fornuftløse væsener? 

Det fornuftløse væsen synder ikke, fordi det kun begrænser sig til at følge sine egne love. Mennesket 

derimod synder meget, fordi det bærer i sig selv en sjæl af lys, en ånd og en intuitionsgave. 

47 Blandt dem, der er kaldet til at arbejde for dette værk, er der også dem, der af og til glemmer vejen, 

som glemmer det åndelige tegn, som Herren har mærket dem med, så de kun efterlader spor af fred og 

velsignelse på deres vej. Hvordan kan I stige ned fra det trin, som jeg har sat jer på? Det er grunden til, at 

jeg hele tiden kommer ned for at tale til jer, så at mit ord som en fin mejsel kan glatte jeres hjertes 

ujævnheder, så I forstår, at foreningen med Gud ikke kan blive etableret, hvis I ikke holder jer fra urenhed. 

Først da, når det lykkes dig at hæve din tankegang over al negativitet og du søger Mig i det Uendelige, vil 

du opleve en mærkelig følelse af lyksalighed. Herigennem vil du indse, at hvis du søger Mig på denne 

måde, vil Faderens barmhjertighed ikke tøve med at manifestere sig i din sjæl. 

48 I sandhed, i sådanne øjeblikke er du ikke længere i den materielle verden, selv om din krop stadig 

er på jorden. Den åndelige sjæl er svævet opad og har i den forbindelse afbrudt enhver fysisk forbindelse 

for at komme ind i et andet liv og et andet rum. Det er der, hvor Faderens kærlighed kan mærkes, hvor 

freden og lykken i hans rige bliver håndgribelig. 

49 For at vække denne længsel hos de ustyrlige, forvandler jeg mig selv til en trofast ledsager, indtil 

jeg får dem til at føle det gode i deres hjerte ─ den følelse, som får dem til at udføre gerninger, der bringer 

dem tættere på mig. Når de har taget dette skridt, vil de have set det enorme område, der breder sig foran 

deres øjne og indbyder dem til at arbejde og kæmpe. Hvilken glæde de føler i deres hjerter, når de forstår 

alt det, som de ikke så med deres øjne og ikke hørte med deres ører, fordi alt var forvirret for dem, og fordi 

de ikke var klar over, at de var kaldet til at udføre en ædel og delikat mission. 
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50 Til jer alle siger jeg: Hvis I er i stand til at blive ét med Mesteren, vil I føle andres elendighed mere 

og mere som jeres egen og vil forsøge at gøre for jeres medmennesker, hvad I har set Mig gøre for jer. 

Hvis I nogle gange finder jer selv uværdige eller klodsede, er det nok for jer at føle næstekærlighed og 

henvende jer til Mig for at gøre det, I ikke kan gøre. Det vigtigste er at begynde, også selv om opgaven i 

første omgang virker umulig. Senere vil der ske mirakler, og troen vil blive tændt. Så vil de sultne, de 

spedalske, de flæbende og de svigtede lidt efter lidt komme til jeres døre, behovet i alle dets former. 

Men I må våge og bede, for fristelser og forførelser vil forfølge jer og tilbyde jer verden i bytte for 

jeres åndeliggørelse. Der vil også komme nogen, som vil forsøge at forføre dig med tilsyneladende store 

ord og idéer. Lysten vil friste din krop og svække din sjæl. Du bliver nødt til at stå op imod alt ─ nogle 

gange alene, i andre tilfælde sammen med dine brødre. Dine våben vil være forberedelse, tro, din iboende 

hensigt og den viden, som du gradvist vil modtage fra Mesteren. 

51 Det er sådan, I bliver stærke soldater fra mennesker, der er blevet besejret af livet. I vil gå 

forberedt ind i den tid med kamp, som I oplever i øjeblikket. Din sjæl vil ikke fortvivle, for den vil føle, at 

den har brug for denne kamp for at rense og hæve sig selv. Sandelig, siger jeg jer, for hver enkelt, der kan 

vise Mig sit arbejde som fuldført, vil det blive accepteret som hans endelige arbejde i materien. 

52 Så, mens dit legeme bliver til støv, og din sjæl, der nu er befriet fra sin sidste menneskelige 

beklædning, har påbegyndt sit åndelige arbejde, vil den se den trappestige, hvorpå den trin for trin vil stige 

op ad de syv trin, indtil den når Faderens skød, som er kraft, nåde og lys. 

53 Se, selv om I er steget ned i så stor ufuldkommenhed, mens I gik gennem verdens veje i forskellige 

kroppe og kendte til snavs og urenhed, var I min kærlighed værdig. Men hele denne lange rejse var den 

erfaring, som din sjæl havde for at kunne værdsætte værdien i Mine love og værdien af det åndelige ─ for 

at forstå, at sjælens udvikling bringer herligheder og fuldkommen tilfredsstillelse. Det er derfor, jeg altid 

har inviteret folk til at gå denne vej. For så længe de ikke opnår det, vil lidelser blive ved med at plage 

dem, og falske fornøjelser vil blive ved med at plage dem. 

54 Det, jeg lærer jer, er til gavn for hver enkelt, der kærligt modtager min undervisning, så hans 

gerninger kan forvandle ham til en fremtidig mester, der vil videregive min kraft og mit lys, som skal 

overvinde verdens fordærv. 

55 Denne tids ugudelighed har åbnet afgrunde af fortvivlelse for folket. 

56 Der er mange værker blandt mennesker, som er store og gode af udseende. Derfor siger jeg til jer: 

Vågn op, så du kan bekæmpe ethvert bedrag, idet du ved, at der i dig er en uforlignelig og sand storhed. 

57 Hvilken større ære er der end at dele og praktisere godhed med andre? Hvilken større ære er der 

end den kærlighed, vi kan give til vores naboer, hvis lys og indflydelse kan hjælpe dem til også at gå vejen 

til fuldkommenhed? Hvilken større glæde er der for sjælen end at være i stand til at overvinde kroppens 

svaghed for at hæve sig højere op fra det niveau, hvor den befinder sig? 

58 Allerede i den anden æra talte jeg til jer om det åndelige liv, og jeres ånd forstod en del af det, jeg 

talte om, og det mål, som den er bestemt til. I dag, hvor jeg ser jer samles omkring mig igen, afslører og 

forklarer jeg jer alt det, som var uforståeligt for jeres sind. Og jeg siger jer endnu en gang, at enhver, der 

vil følge mig, skal tage sit kors op og følge mig. For mit kors betyder ikke død, men kærlighed og 

uselviskhed, ofring af overflødige goder til gavn for sjælen. 

59 Disciple, gør nutidens børn bekendt med min lære. Lad alle, der har forstået mit ord, opdrage deres 

børn med høje idealer og fjerne alt ondt fra deres hjerter. Så i dem frøet af godhed, som er åndelighed. Når 

disse børn først har forståelse nok til at forstå kraften i min undervisning, vil de ikke vakle på deres vej, 

men deres skridt vil være sikre, og ingen vil være i stand til at narre dem. 

60 Som en sol, der udstråler liv, lys og varme, har jeg udgydt mig selv over alle. Men hver enkelt vil 

få noget ud af det i overensstemmelse med sin udvikling og forberedelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 209 
1 Efterhånden som den fastsatte tid nærmer sig, hvor denne måde at give jer min undervisning på 

slutter, trænger I mere og mere ind i mit guddommelige budskab. 

2 I ved, at mens jeg har bragt jer mit ord, har verden levet uden at føle eller høre mig. 

3 Der er kun nogle få, der har hørt om mit komme. Resten af menneskeheden lever i forventning om, 

at når jeg kommer tilbage ─ som lovet ─ vil jeg gøre det kropsligt, dvs. at jeg bliver menneske igen. 

4 Kun I ved, at I allerede befinder jer i den tredje æra, hvor jeg taler til jer gennem dem, der er 

udvalgt som bærere af mit ords stemme. 

5 Menneskevidenskaben giver dig beviser på dens udfoldelse. Erkend, at dette også afslører sjælens 

udvikling. Mennesket har efterladt sine spor af fremskridt i alle tidsaldre, som de senere hen efterhånden 

gør sig til deres egne. 

6 Videnskaben er lyset fra Min visdom, som afslører dens hemmeligheder for menneskene. Den 

videnskabsmand, der har en ophøjet sjæl, vil ikke søge Mig ved hjælp af ritualer, for hans gave til 

videnskab vil konstant bringe ham tættere på Faderen, som er den guddommelige videnskab. Denne 

person vil aldrig prale af sit arbejde, for jo mere han opdager, jo mindre føler han sig selv. Han vil heller 

ikke være i stand til at benægte min eksistens, for i naturen vil han i hvert eneste øjeblik se sporet af 

Skaberen. 

7 Disciple, jeg har også lagt gaver i jer, som I skal udvikle, så I kan være dem, der med enkle ord, 

men fulde af sandhed, forankrer denne lære i jeres medmenneskers hjerter. 

8 Det frø af spiritualisering, som jeg altid har sået i verden, vil jeg endnu en gang efterlade i denne 

tid. Dette frø indeholder hemmeligheden til et bedre liv. 

9 Hvis menneskene i dag kæmper indbyrdes, hvis de er opdelt i troslærer, i klasser og racer, hvis 

menneskene ikke elsker hinanden, ikke forstår hinanden og ikke har barmhjertighed, så er det fordi mit 

kærlighedens frø ikke spirer i deres hjerter. Men i denne tid, når jeg kommer ned på markerne som en 

nådens dug, vil min sæd, som er gemt i hjertet på ethvert menneske, spire og bære frugt. 

10 Ligesom jeg annoncerede mit komme til jer i den Anden Tidsalder, annoncerer jeg i dag krigen 

mellem trosretninger, verdensopfattelser og religioner som et forvarsel om etableringen af mit 

åndeliggørende rige blandt mennesker. 

11 Mit ord vil som et brændende sværd ødelægge den fanatisme, der har omsluttet folk i århundreder. 

Det vil rive sløret af deres uvidenhed af og vise den lyse, skinnende vej, der fører til Mig. 

12 Når menneskeheden takket være sin fornyelse bliver modtagelig for det åndelige, vil den ikke 

længere have brug for både åndelig og jordisk lovens strenghed og jordens retfærdighed for at opføre sig 

godt, for så vil hvert menneske kunne være sin egen dommer. 

13 Min undervisning indfører hverken dogmer eller ritualer; den inspirerer kun til godhed. Min 

åndelige undervisning underkaster ikke nogen til visse former for kult; den er en konstant invitation til at 

gå sandhedens vej. 

14 Du kommer ind i skyggen af det mægtige træ, hvor ─ som du ved ─ det er ham, der tilbyder dig 

det evige livsbrød, den næring, der giver dig styrke til at holde livets rejse ud. 

15 "Ordet" er kommet til jer for at indvarsle en ny tidsalder. 

16 Gang på gang har jeg sendt jer åndelige budskaber, som opfordrer jer til at stige op. For kroppens 

materie lænker sjælen til jorden som et tungt kædeled. 

17 I løbet af jeres udvikling har I endelig forstået, at jeres skæbne ikke afhænger af materien, men af 

min vilje. 

18 Mennesket er ikke altid enig med mine hensigter, og det viser mig sin afvisning og ulydighed. 

Mange gange har han kaldt mig uretfærdig og har forsøgt at blande sig i mine høje råd. Andre tvivler på 

min magt, når de ikke får det, de ønsker fra mig, og når de bagefter har fået det, tilskriver de det kun deres 

anstrengelser. Derfor tænker de til sidst på sig selv som guder og konger og glemmer ham, som satte en 

åndelig sjæl i mennesket og omgav ham med en vidunderlig natur. 

19 Kunne mennesket med al sin videnskab skabe noget af det, som jeg har skabt? Nej, folkens. 

20 Den menneskelige videnskab har sine grænser, men det har Gud, Skaberen, ikke. Videnskab er lys, 

men i mange menneskers hænder bliver den til mørke. Men i universet vidner alting om mig. Alle naturens 
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riger synger deres sang til livet og kærligheden. Men på trods af at jeg gennem alle skabte ting fortæller 

jer: "Her er jeg", søger I mit billede i ufuldkomne værker, der er lavet af menneskehænder. Så bøjer du dig 

for dem og tilbeder dem og forhindrer derved din sjæl i at blive løftet. 

21 Jeg giver dig kærlighed, for jeg finder ikke et menneske, hvis hjerte åbner sig en smule for at gøre 

en andens lidelse til sin egen. De, som jeg overlader rigdom og magt til at tjene deres næste, nægter al 

medfølelse, og selv de, der hævder at repræsentere mig på jorden, omgivet af luksus og klædt som konger, 

lukker deres ører og hjerte for klagerne fra den, der længes efter kærlighed og barmhjertighed. 

22 Det er ikke mine veje. Den smalle vej, som jeg har udstukket, er godhedens vej. Derfor siger jeg 

jer endnu en gang: Mit ord er min vej, for det taler altid til jer om retfærdighed, moral og kærlighed. 

23 Jeg gør dit hjerte følsomt for at præge det med min lære, og du vil virkelig føle dig næret af det 

evige livs brød. 

24 Jeg elsker alle lige meget. Men ikke alle vil høre mig i denne tid. Som i den første og anden æra 

har jeg valgt et sted på jorden for at samle dem, der vil høre mig. 

25 I ethvert religiøst samfund tager folk lederskab af den samme, som kalder sig mine budbringere, 

mine udvalgte, mine begunstigede. Men jeg kan ikke se én retfærdig person, gennem hvem 

menneskeheden kan blive frelst. Der er ingen mund, der kan tale, som jeg talte til jer i Jesus. 

26 Folket bliver revet frem og tilbage midt i en hvirvelvind, og i deres kaos lider de og stønner over 

den forestående krig. 

27 Disse folk kunne, mens jeg vendte tilbage, have fået åndelig næring fra mine ord fra den anden 

æra, men det brød var skjult eller forfalsket. Og så ser du nogle mennesker bevæge sig frit, andre er 

ligeglade, de fleste er fanatiske og hårdnakkede. 

28 Hvornår vil den rige rigmand være klar til at dele sin rigdom ud til de fattige? 

29 Hvornår vil den prægtigt klædte være parat til at lægge sine klæder fra sig for at dække den nøgne? 

Menneskeheden er sulten efter eksempler og har brug for retfærdighed og barmhjertighed. 

30 Folk har glemt, at jeg har givet afkald på mit rige for at leve blandt jer og give jer alt det, der er i 

mig. Hvor er mine stedfortrædere, som virkelig tager mig som eksempel? 

31 Til jer siger jeg: Jeg har kaldt jer for at gøre jer til arvinger igen, og jeg giver jer fuldmagt til at 

helbrede de syge med min kærligheds balsam, som er mit eget blod. 

32 Kend jer selv, så I kan forstå, at jeg har gjort jer værdige til min nåde, selv uden fortjeneste, og se 

på de mennesker, der som vildfarne får klager. Se, hvordan mænd kommer hjem tomhændede, hør 

smertens og fortvivlelsens stemme. 

33 Se på dine hænder, i dem vil du finde kraft og trøst til at lindre disse lidelser. Hvorfor tvivler du på 

denne nåde? Lad troens lys brænde i jeres hjerter, indtil det bliver til en fakkel. Luk ikke jeres hjerter, for 

så vil I også blive rige gnier. Indse, at du må vidne om mig og tale om mig. Men hvis I ikke gør det, vil 

stenene vidne om mig. 

34 Jeg er magt og retfærdighed, men vent ikke på, at jeg giver jer disse lektioner ved hjælp af smerte 

eller naturkræfter, der er sluppet løs. Håber, at min guddommelige udstråling omgiver dig, og at min 

kærlighed velsigner dig for evigt. 

35 Min guddommelige ånd kommer til dig for at lindre din lidelse. For I er blevet sat på en stor prøve 

på jeres vej. Ydmyghedens mester kommer ned for at bringe dig sin undervisning og trøst. 

36 Til tider kalder jeg jer til ansvar for jeres manglende opfyldelse af min lov. For jeg gav den til dig 

for længe siden, og med den udstak jeg den perfekte vej for dig. 

37 Det er ikke længere passende for dig at gemme min undervisning i dit hjerte. Lær at se og føle mig, 

så du ikke falder i vildfarelse. 

38 Jeg har gjort jer til ejere af uendelige herligheder, men I ved ikke, hvordan I skal dele dem med 

jeres medmennesker. 

39 Det har været nødvendigt at gentage den lektion, jeg har givet jer siden 1866, mange gange, så den 

kan blive indprentet i jer. I ved, at jeg aldrig vil få jer til at gå baglæns. Jeg hjælper dig kærligt med at 

bringe dig på den rette vej. Jeg har talt til jer på jeres sprog med den største enkelhed for at gøre mig 

forståelig, og for at I kan forstå mit ord. 
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40 Jeg kan se, at De er stoppet på halvvejen, og at Deres fremskridt er beskedent. Men vend dig om 

og se på verden, der græder, på den vantro, der håner mit ord. Se også den, der tørster efter kærlighed og 

lys. Men I, disciple, kan ikke påberåbe jer uvidenhed, sygdom, nød eller svaghed. For det ville betyde at 

fornægte alt det, jeg har givet dig. Derfor skal I huske mine ord: "O I lidet troende!" 

41 Der er kun nogle få hjerter, der har været i stand til at løfte sig op og høre Mit Ord, hvor det er. Og 

mange er dem, der i stedet for at hæve deres sjæl til Mig, kun kommer for at vise Mig deres jordiske liv 

med dets elendighed og modgang. Dette er årsagen til jeres svaghed og manglende enhed blandt folket. 

Hvornår vil I glemme jer selv og bede mig om verden? 

42 Mødrene græder, fordi deres råd ikke bliver fulgt af børnene. Den øde by viser mig, hvor trist dens 

tilværelse er. Hustruen viser mig sit hjerte, der er misforstået af hendes partner. Men I glemmer alle 

sammen, at det er den vej, der fører til det forjættede land, nemlig offerets vej. "I min hule hånd er hver 

enkelt af jer skæbne." 

43 Vær trofaste, og når I lider meget, er jeg med jer. 

44 Øg ikke din smerte ved at bedømme det, som kun jeg kan bedømme, efter dine standarder. 

45 Husk, at jeg elsker dig. Jeg er ikke ligeglad med jeres lidelser og forstår jer virkelig. Se, I er så tæt 

på mig, men I begår stadig så mange overtrædelser. Men jeg tilgiver dig. 

46 Nogle, der står over for vægten af deres prøvelser, tvivler på min tilstedeværelse, forlader den rette 

vej og vender sig mod det, de forlod ─ i håb om at finde det, de tror, de har mistet, igen. Men de vender 

igen deres øjne mod mit værk, når de ser deres hænder tomme og deres ånd magtesløs over for de store 

verdensomspændende lidelser, pest og død, som banker på nationernes døre og også truer jer. For de er 

foruroliget over forvarsel om en ny krig. 

47 Vær ikke som de vantro, der kræver beviser fra Mig for at tro på Min eksistens, og som siger til 

Mig: "Få krigen til at slutte med det samme, giv alle bordene brød, så vil jeg tro på Dig." 

48 Jeg fortæller jer endnu en gang, at I kun har tre år tilbage, før denne proklamation til jer slutter, og 

at I må bruge denne korte tid til at invitere verden med dens kirker og sekter ind på lysets og 

åndeliggørelsens vej, hvor alle kan komme i kontakt med mig fra ånd til ånd. 

49 Det vil ske, når fanatisme og afgudsdyrkelse bliver udryddet fra nationernes hjerter. 

50 I vil da være som sømænd i et oprørt hav, der stoler på jeres redningsbåd. 

51 Jeg vil også sende et kald til alle dem, der tilhører Israels stammer og er spredt vidt og bredt, så de 

også kan opfylde deres mission. Så vil menneskeheden høre min stemme og se det strålende lys fra 

daggryet, der oplyser alle jordens indbyggere. 

52 Væn dig ikke til mit ord, og når du hører det, så læg ikke mærke til det medium, hvorigennem jeg 

overfører det til dig. Gennemtræng den og forstå dens betydning, så din viden kan blive komplet. 

53 Betydningen er udtryk for det guddommelige. 

54 Det, I nu hører og ser, er ikke den sædvanlige liturgi eller et ritual, der imponerer jeres sanser. For 

højtideligheden af denne manifestation er i jeres sjæl. 

55 I disse øjeblikke befinder I jer ikke inden for dette mødestedets fire vægge. Jeg har snarere ventet 

på jeres åndelige ophøjelse, så I kan opnå fællesskab med min Guddommelighed i sand indre tilbedelse. 

Jeg har tilladt jer at bygge disse mødesteder, så I kan finde hengivenhed, stilhed og samling af jeres tanker 

i dem og derved tiltrække min guddommelige stråle. Men disse fire vægge er ikke mit tempel. Disse 

forsamlingssteder er steder, der er beregnet til jeres sammenkomster. For det sande tempel, min helligdom, 

er i dit hjerte. 

56 Du spørger mig, om disse mødesteder vil forsvinde efter 1950, og jeg svarer dig: Nej, du ved ikke, 

hvor længe jeg vil give dig disse steder. For så længe folk ikke har kendskab til Mit værk, ophøjethed og 

udholdenhed i Min Lov, kan I ikke undvære dem. 

Efter min afrejse vil I samles på den dag, der er helliget hvile ─ ikke som en tradition eller til minde, 

men for at mindes og fortolke mit ord og den åndelige verdens ord. For at I kan give hinanden sande 

vidnesbyrd om Mine mirakler på jeres veje; for at I kan forblive forenet i kærlighed til Mig og tilbyde Mig 

en behagelig tilbedelse, og for at jeres hjerter ikke må blive kolde eller trætte, fanatiske eller 

materialistiske. 
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57 Du ved ikke, hvor længe jeg vil overlade disse mødesteder til dig. For efter 1950 vil der fortsat 

blive grundlagt nye ─ ikke for at Mit Ord skal lyde i dem gennem stemmebæreren, og heller ikke for at 

den åndelige verden skal etableres ─ for de tider vil da være forbi ─ men for at Mit Ord og Min Lære kan 

blive formidlet rent og uforfalsket i dem, som jeg har givet dem til jer. I denne atmosfære af fred vil mit 

nærvær, Marias nærvær, Elias' nærvær og den åndelige verdens nærvær være til stede. Der vil de syge 

blive helbredt, den blinde vil åbne sine øjne for lyset, den verdensfjerne vil kende respekt, synderen vil 

omvende sig, og alle vil modtage det, de har brug for, så det krystalklare vand, den gode frugt og det gode 

frø kan sprede sig. 

58 I ved ikke, om I i den nuværende inkarnation vil komme til at kende det sande tempel af min 

guddommelighed. Men du har til opgave at forberede vejen. Hvis I ikke når målet, så lad i det mindste 

vejen være banet for jeres børn, eller så deres børn kan træde ind i min Guddommeliges tempel. Så vil I 

forstå, at mit nærvær ikke kun er til stede på disse forsamlingssteder, at jeres sjæl ikke kun skal tilbede i 

dem. Du vil indse, at det guddommelige tempel er universet, dit hjerte er alteret, din tro er lygtepælen og 

offeret. 

Skabelsen er også et tempel, selv det støv, som dine fødder træder på. Bjergene er altre, der rejser sig 

op til mig. Dalene med deres tæpper og blomster bringer deres offer til mig. Den Kongelige Stjerne, alle 

stjernerne og planeterne er verdener, der betaler deres kærlighedshyldest til mig, og overalt hvor du går 

eller ser hen er min Guddommelige Ånd som Fader. Vid derfor, at du lever evigt i templet. 

59 Enhver har et tempel i sig selv, og dit hjem er også en helligdom, for i det bor den menneskelige 

familie, som er som den åndelige familie. Der i familiens skød er mit bedste tempel. 

60 Men i dag ser jeg, at det sande lys ikke forstås af dem, der går langt fra stien. Jeg ser, at det eneste 

sted, hvor de stiger op til mig, er den materielle kirke. 

61 Jeg ser kaos i menneskeheden, manglende respekt for menneskelige og guddommelige love. Min 

undervisning er blevet skjult i denne tid og betragtet som noget, der hører fortiden til. Derfor fejler 

mennesker, institutioner splitter og håner det Allerhelligste. Det er sådan, jeg finder menneskene: de 

afviser hinanden, ødelægger hinanden, dræber hinanden, forveksler sjælen med kroppen, det 

guddommelige med det menneskelige og lyset med mørket. 

62 I denne tid med forvirring og ondskab har jeg valgt en misforstået og undervurderet nation, nemlig 

den mexicanske nation, for at kalde dem og de udvalgte, der bor i andre nationer, til at samle dem omkring 

mig, for at glatte dem med mit ords mejsel, for at give dem opgaver, og derefter sende dem forberedt og 

fulde af kærlighed som ambassadører for mit arbejde i hele verden. 

63 Dette er det ansvar, der hviler på de mange mennesker, der hører mit guddommelige ord. 

64 Jeg renser mit folk og fjerner deres ufuldkommenheder. Men denne renselse vil ikke kun finde sted 

i jeres åndelige aktiviteter, den vil også påvirke jeres hjem. Jeg er dukket op som en hvirvelvind, og dens 

kraft får alle de dårlige frugter til at falde, så kun de gode frugter bliver tilbage i det åndelige og det 

menneskelige træs løvværk. For prøvernes tid nærmer sig, hvor man vil stille spørgsmål til jer. 

65 Mit arbejde vil blive opfattet som en ny sekt. Folk vil stille spørgsmål til dig i dit privatliv, i dit 

hjem, på dit arbejde, i alle dine pligter, og hvis du ikke er parat til at vidne for mig, hvis du ikke bekræfter 

mit ord med dine gerninger, vil du være som de hykleriske farisæere, der skjulte deres hjertes råddenskab 

under deres ulastelige kappe. 

66 Jeres Herres dom vil finde sted i det sidste år af min tilstedeværelse her, og frem for alt vil dagen 

for min afrejse blive følt af alle og set af alle øjne ─ både synderens og den syndiges. Jeg forbereder alle, 

så I kan blive sande bærere af mit ord ─ det ord, som Helligånden bringer jer i denne tid. 

67 Bevar ro og fred i sindet, for I er gået ind i den tid for kampen, som jeg for længe siden har 

bebudet for jer. Denne kamp vil finde sted mellem jer selv. I den vil du tage de samme våben i brug. De, 

der forstår Mig og elsker Mig, vil tage deres våben i brug for Min Sag. De, der ikke har forstået mig, vil 

bruge dem til at tjene deres egen sag. Men i sidste ende vil sandheden sejre. 

For nogen tid siden fortalte jeg jer: Husk en lignelse fra den anden æra: "Lad hveden og ukrudtet vokse 

sammen og høst først, når begge dele er modne, for at kunne skille hveden fra og derefter smide ukrudtet i 

ilden." Jeg, den gode husbond, har ladet mit ords hvede vokse sammen med syndens ukrudt i jeres hjerter. 

Men nu er tiden kommet til at slå med min retfærdigheds segl, så at der i mine arbejderes hjerter og i deres 

hjem kun må forblive sandhedens og kærlighedens sæd. 
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68 I går ikke til bunds i min undervisning, og derfor overrumpler prøvelserne jer. Derfor er I splittede 

og forstår ikke hinanden, for da mit ord blev bekræftet, var I ikke forberedt. Alligevel forbereder jeg jer, så 

I kan være rolige og fredfyldte og lade hvirvelvinden rive alle dårlige frugter af jer. For alt, hvad der ikke 

giver liv, frugt eller skygge, vil forgå. 

Under stormens kraft vil mange træer falde, mange arbejdere vil vende mig ryggen, mange kirkeledere 

vil give mig den opgave, som de har fået betroet, tilbage til mig. Men min vilje vil rette dig op. 

69 Tiden vil komme, hvor alle dem, der har vendt mig ryggen, vil vågne op og vende omvendt tilbage 

og sige til mig: "Mester, hvor rent er dit værk." 

70 Det, der i dag sker i dette folks skød, sker i alle verdens nationer. Jeg har vist mig for alle med mit 

retfærdighedens sværd, ikke kun i denne verden, men også i åndeverdenen og alle steder, hvor en 

ufuldkommen sjæl bor, for at oplyse, rense og fuldkommengøre den. Den samme, som taler til jer i dette 

øjeblik, talte til jer i den anden æra. Ud af alle de skarer, der hørte mig i Galilæa, udvalgte jeg kun tolv, og 

gennem dem spredte jeg min lære vidt og bredt over hele verden. 

På den tid virkede Jesu ord på mange som fantasi. Også i dag er der ingen mangel på dem, der mener 

det samme om Sandhedens Ånd. Men himmel og jord vil forgå hurtigere end mit ord ikke bliver opfyldt. 

71 Hvem kan forfølge jer eller beskylde jer for at være forbrydere eller bagtale jer, hvis I følger min 

lære? Men du skal kun undervise i det, som jeg har lært dig: Kærlighed, indre tilbedelse, viden om Min 

Guddommeliges sande tempel. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 210 
1 Jeg kommer for at befri jer fra den pine, som jeres materialisme har kastet jer ud i, og bringe jer 

den lampe, hvormed I kan oplyse jeres vej. 

2 I er den tredje tidsalders folk ─ de, der virkelig vil kende meningen med deres liv, og jeg hjælper 

jer med at opnå denne viden ved hjælp af mine åbenbaringer. 

3 I er folket i den nye æra, hvor mit rige søger jeres hjerte til at blive opbygget i det; hvor I vil gøre 

godhed til jeres åndelige ideal og lære, at den bedste bøn er den om jeres gerninger. 

4 Kærlighed og sandhed tilhører den åndelige sjæl, visdom udspringer af den, fordi den blev skabt til 

at elske og kende sin Fader.  

5 Jeg, Mesteren, ryster dig med minderne fra din åndelige fortid, som dit hjerte ikke kender, fordi de 

tilhører din åndelige sjæl, da den levede sin sande eksistens, da din verden var en anden, og du endnu ikke 

boede i det legeme, du nu har, som er berøringssten, ambolt og lærestykke for sjælen. 

6 Jeg bringer jer påmindelser om det åndelige liv, der er skjult bag jeres fysiske slør, for at fortælle 

jer, at det liv venter på jer igen, så I kan nyde det fuldt ud efter jeres pilgrimsrejse, jeres erfaring og jeres 

udvikling. 

7 Når du er tilbage i det evige hjem og føler lykken ved at leve i det, vil du ikke blive træt af at 

velsigne denne verden af tårer, som du kom til for at lære at sætte pris på lykken, freden og lyset. 

8 Min tilbagevenden ─ nu i ånden ─ har til formål at minde jer om lovens vej, som vil forene jer 

med det Absolutte, som vil få jer til at indgå i den universelle harmoni. Når I så bliver en del af denne 

guddommelige harmoni, når I så nærer jer selv med min visdoms brød, vil I virkelig vide, hvem I er. 

9 Hvad i alverden kan få dig til at græde, når du er hævet over menneskelivets elendighed? Hverken 

lidelser, eller prøvelser, eller moralske prøvelser, eller naturens kræfter ─ intet vil være i stand til at 

besejre eller modløse dig, når du først har opnået sand spiritualitet. 

10 Dine lidelser vil være for andres skyld, dine sorger vil være for alle menneskers frelse, og hver 

gang du ser et menneskes frelse, vil du føle, at Faderens lys oplyser dit indre, og du vil velsigne den dag, 

hvor du har taget det første skridt på vejen. 

11 Mit ord er den åndelige vej, som du må gå med alle dine sanser, al din intellekt og al din 

kærlighed, hvis du vil vide, hvor du kommer fra, og hvor du er på vej hen. 

12 Ingen kender sig selv endnu. Hvis du ikke engang kender din krop, hvordan vil du så kende din 

sjæl? Men I vil kende jer selv i det omfang, I anvender min guddommelige lære. 

13 Jeg underviser jer gennem ordet, for det indeholder alt, da det kommer fra mig, som er "Ordet". 

Lær at tale om det åndelige på en sådan måde, at hvert ord, du siger til andre, går fra dit hjerte til din brors 

hjerte, som var det en perle, en juvel af uvurderlig værdi. 

14 Lær at tale til sjæle, lær dem at høre deres samvittigheds stemme, gør deres sanser følsomme 

gennem min undervisning. 

15 Se, hvordan alle mine sætninger fører til den sti, der viser vejen. Selv om I i øjeblikket stadig ser 

på dem overfladisk, vil I i morgen, når I kan komme ind på et højere plan, kun opdage det væsentlige i 

mine ord. 

16 Jeg kommer ikke ned til jer, folkens. Når jeg siger til jer, at jeg er kommet ned til jer, er det 

symbolsk ment. For Min forkyndelse sker gennem en inspiration, der bliver til tanker i disse 

stemmebæreres sind. Da jeg ved, at i det øjeblik I hører disse budskaber, kan I ikke forstå dem og heller 

ikke huske dem, har jeg beordret jer til at skrive mine ord ned, så I i morgen gradvist kan forstå det, I ikke 

forstår i øjeblikket. 

17 Min manifestation er tilsyneladende ikke særlig imponerende på dette tidspunkt, fordi dens pragt 

er åndelig. Men I vil stadig føle den herlighed, hvormed jeg er kommet til jer, og I vil se denne lære udføre 

miraklet med at redde menneskeheden gennem åndeliggørelse. 

18 Det åndelige tempel, som Herrens børn har bygget med kærlighed, vil blive støttet af mange søjler. 

Hver enkelt af dem skal være en af dem, der holder fast ved min lovs vej. 

19 Tror du ikke, at det er muligt? Det er fordi I endnu ikke har tillid til jer selv. Jeg har dog tillid til 

alt, jeg har altid haft tillid til alt, og derfor har jeg i tidens løb betroet jer nye og stadig større åbenbaringer. 

Sandelig, siger jeg jer, den dag er ikke langt væk, hvor I vil give jeres medmennesker undervisning af dyb 
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visdom ─ dog ikke gennem det ord, som man studerer, men gennem det, der udspringer fra åndens kilde, 

når den er i fællesskab med den guddommelige Mester. 

20 Hvorfor skulle det ikke være muligt for gode følelser at vokse frem fra golde hjerter? Hvorfor 

skulle det ikke være muligt for nådens vand at flyde fra hjertet på en, der har syndet, for at slukke tørsten 

hos dem, der lider? 

21 I er ikke bare hjerner, der tænker i dag og ikke længere eksisterer i morgen. I er ikke bare kød, der 

lever i dag og snart vil ophøre med at eksistere. For mig er I frem for alle evige sjæle, Guds børn, og 

derfor viser jeg jer den vej, som virkelig svarer til jer. 

22 Jeg ønsker ikke at tilbageholde noget af det, som jeg har lagt i naturen for at bevare, bevare 

sundhed, ernæring, velvære og glæde mine børn. Tværtimod siger jeg jer: Ligesom jeg tilbyder jer åndens 

brød og inviterer jer til at indånde guddommelige essenser og fylde jer med åndelige udgydelser, skal I 

ikke fejlvurdere eller vende jer bort fra alt det, som naturen skænker jer. For på denne måde vil du opnå 

harmoni, sundhed, styrke og dermed en god opfyldelse af livets love. 

23 I ved, at jeg er jeres leder, folk. Men sig mig: Hvis jeg er jeres leder ─ føler I mig allerede i jeres 

hjerter, adlyder I mig allerede, adlyder I allerede mine bud og love? Hvis jeg er jeres leder ─ til hvilket 

punkt adlyder I mig? 

24 Samvittighedens stemme svarer fra dit indre og fortæller mig, at din offervilje ikke er absolut, at 

din lydighed ikke er konstant. 

25 Glem ikke et øjeblik, hvad jeg siger til jer i mit ord: Den, der adlyder mine love, oplever min fred. 

Derfor føler de, der kender mit ord, sig ikke ensomme eller triste. For ordene "ulykke", "fordømmelse" og 

"død" spøger ikke som en trussel eller som en skygge over deres sjæls fred. De ønsker at kende sandheden, 

at leve i lyset, at opnå sundhed, fred og visdom for evigt. 

26 De, der kommer til Mig på Min vej, ved, at de ikke kan fare vild, for et guddommeligt lys leder 

dem. Det er det lys, der giver dem vished om målet og den sande mening med deres liv. 

27 Min vej er godhedens vej, mine disciple. Gå på den skridt for skridt og så den med gode gerninger, 

gode tanker og gode ord. Men tæl aldrig dine gode gerninger op, tværtimod råder jeg dig til at registrere 

dine dårlige gerninger, ord og tanker på den mest præcise måde, så du begår færre og færre fejl. 

28 Overlad det gode frø, du har høstet, til mig og tag det dårlige frø. Undersøg den, så du kan kende 

årsagen til din svaghed. Pas på, at det ikke bliver blandet med det gode korn og ødelægger det. 

29 Kun godhed kan give fred, glæde, sundhed og forståelse. Derfor vil den, der er fuld af kærlighed, 

være stor i ånden. 

30 Det er det, jeg lærte jer, da jeg levede sammen med jer på jorden, og det er det, jeg minder jer om i 

dag. Ligesom jeg i Jesus helbredte de syge ved at røre dem med min hånd, rører jeg dem i denne tid for at 

gøre dem raske og lade dem få del i livets mirakel igen. 

31 I dag har jeg ingen materielle hænder til at røre dit syge legeme, fordi jeg kommer i ånden. Men 

ånden kan også berøre dig med sin kærlighed og få dig til at føle sit nærvær. 

32 Den tids blinde mænd ─ sjæleblinde ─ udgød Mesterens blod og gennemborede de hænder, som 

helbredte ved berøring, som strøg og velsignede; men de kunne ikke ødelægge min ånd, ej heller fange 

den eller fastholde den. Han hævede sig over menneskers elendighed og lovede at komme igen. For på den 

tid var han ikke anerkendt, og hans ord blev ikke opfattet som den højeste sandhed. 

33 Her er jeg i opfyldelse af mit løfte, og jeg forventer, at menneskeheden vil anerkende mig. 

34 Men hvis jeg skulle spørge dig: Hvad blev der af det velsignede legeme, som Kristus boede i? Kan 

du svare mig? Jeg må selv fortælle jer, at dette legeme, som var et redskab for den guddommelige 

kærlighed, efter at det havde fuldført sit arbejde, efter at dets læber og også dets øjne havde lukket sig for 

altid, blev givet til jorden for at fuldføre sin opgave som et menneskelegeme. Men da jorden havde 

modtaget ham i sit skød, blev bestanddelene af dette legeme, hvis celler kun var gennemsyret af 

kærlighed, spredt ud i uendeligheden for senere at falde ned som livgivende regn på de mennesker, der 

havde forkastet det liv, som Frelseren bragte dem. 

Når du tror, at Gud selv blev menneske for at leve sammen med dig, vil du fejlagtigt forestille dig, at 

du er så elsket af Faderen, og så vil du også tro, at du er Herrens mesterværk. Men sandelig siger jeg jer, at 

der er intet værk fra Faderen, som ikke er mesterligt, og I skal vide, at der findes sjæle, hvis 

fuldkommenhed, skønhed og majestæt I ikke engang kan forestille jer. 
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35 Der er større gerninger end dem, I kender her, og der er også gerninger fra jeres brødre og søstre, 

som er højere end menneskers gerninger. 

36 Hvorfor tro, at mennesket er det største, der findes i dag blandt Herrens værker? I er blot små 

væsener, der rejser langt i ønsket om sand storhed. 

37 Du er stor og perfekt, for så vidt som du er mit værk. Men hvad angår jeres værker, er I stadig 

meget små og ufuldkomne. Derfor åbenbarer jeg mig selv som Mester blandt jer for at give jer nye 

åbenbaringer, der vil bringe jer til toppen af godhed, viden og kærlighed og forene jer harmonisk med alt, 

der er perfekt. 

38 Hvordan kan der være fuldkommenhed i jeres verden, når der er smerte, når der er de trængende, 

de onde, de sårede, de undertrykte, når der er de arrogante, de selviske og endda mordere? 

39 Lyksalighed er et privilegium for de høje hjem; men i jeres verden ser jeg endnu ikke lyksalighed. 

40 Med dette ord giver jeg jer i dag mit nye budskab, så I kan opstå til et nyt liv. 

41 Skab din fred, skab din verden af lyksalighed ved at bruge effektiviteten af min lære til dette. 

42 Du har kæmpet meget for at opnå komfort, fornøjelser og fremskridt. Men dine mål indebærer ofte 

egoisme, dårlig selvoptagethed og magtbegær. I stedet for lykke eller fred høster du smerte, krig og 

ødelæggelse. Det er det, I høster i dag. 

43 Hvordan skulle jeres gerninger på jorden være fuldkomne, når jeg ser, at I er fjendtlige over for 

naturens elementer, som netop er dem, I lever af? 

44 Min undervisning ønsker ikke at forhindre dig i at bruge naturens elementer og kræfter, men den 

betyder og lærer dig at bruge dem til gode formål. 

45 Naturkræfterne kan ændre sig fra venner og brødre til dommere, der straffer dig hårdt. 

46 Det var for længst på tide, at menneskene høstede frugten af erfaringerne, så de ikke længere 

udfordrede naturkræfterne. For de vil ikke kunne stoppe dem med al deres videnskab. 

47 O menneskehed ─ altid langt fra mig! På trods af din glemsomhed, så forsvinder min hukommelse 

ikke fra dig, verden gennemvædet af mit Blod: Jeg bringer dig min kærlighed på ny. 

48 Husker I mine eksemplariske gerninger i den anden æra? ─ Så hør: 

49 Jeg var uden for en landsby, da en mægtig mands udsending kom til mig og sagde: "Herre, hvor 

længe har jeg ikke måttet gå for at nå dig!" Jeg sagde til ham: "Salig er den, der søger mig, for han vil altid 

finde mig." 

50 "Hvem står du foran?" ─ spurgte jeg ham. "For ham, som helbreder alle sygdomme ved sin kraft. 

Er du Guds søn?" Jeg svarede ham: "Jeg er begyndelsen og enden, jeg er opstandelsen og livet, jeg er den, 

som er kommet ned fra himlen til jorden for at frelse jer. Ser I disse mennesker følge mig gennem lande, 

provinser og landsbyer? I morgen vil I ligeledes følge mig, idet I tager jeres pragtfulde kappe af og blander 

jer med de almindelige mennesker og de fattige. Sandelig, siger jeg jer, I er kommet for at kalde på mig i 

jeres Herres navn, som ønsker, at jeg skal helbrede ham for hans spedalskhed. Er det ikke sådan?" Denne 

person blev påvirket og følte sig grebet af frygt. Men jeg sagde til ham: "Frygt ikke, jeg har kun talt 

sandheden, for det er det, jeg er kommet til verden for at gøre." 

51 Da sagde tjeneren til mig: "Herre, da du allerede ved det, så kom til min Herres hus, som kalder 

dig." 

52 "O menneske," sagde jeg til ham, "sig til din Herre, at det er nok for mig, at han har troet på mig. 

For når du kommer hjem, vil han allerede være ren." 

53 Manden flyttede sig, og snart var hans øjne strålende af glæde og vidnede om Jesu ord. Da kom 

Matthæus til mig og sagde: "Mester, en kvinde spørger efter dig." "Jeg ved det allerede," svarede jeg ham, 

"det er Maria Magdalene, der søger mig, for at jeg kan befri hende fra de ånder, der har besat hende." 

Disciplen var overrasket over, at jeg vidste alt. 

54 Jeg var på vej til en landsby, da jeg så Maria komme hen til mig. "O elskede Søn, jeg ved, at din 

mund har bebudet din snarlige afrejse, og selv om mit hjerte allerede vidste det, må jeg i det mindste 

fortælle dig, at jeg lider umådeligt meget for menneskehedens skyld." "Ja, sådan står det skrevet," svarede 

jeg hende, "og sådan må det også ske. Min offerdød er nødvendig; frøet må dø i jorden, for at det kan bære 

frugt og formere sig. Din Søns blod, som, når det udgydes, vil volde dit hjerte stor smerte, vil være som en 
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flod af liv for de mennesker, jeg efterlader som dine børn. Min død vil blive liv, og ikke et øjeblik vil du 

og jeg blive adskilt." 

55 "Jeg går nu til Lazarus' hus, for han skal snart ned i graven. Men jeg vil føre ham tilbage derfra, for 

at min Faders navn kan blive herliggjort." 

56 "Gå du også derhen, for at din tilstedeværelse kan trøste disse kvinder. For deres smerte vil snart 

blive stor, og i din kærlighed vil de finde en meget sød trøst." 

57 Jeg vendte tilbage for at genforenes med mine disciple. Det var allerede de sidste dage af mit 

ophold blandt dem. Jeg gav dem dette at forstå, så de ikke ville blive overrasket over det. Peter græd og 

modtog stille og roligt mine instruktioner. John pressede mine hænder mellem sine, da han fik at vide, at 

han ville blive hos min mor, så de begge kunne trøste hinanden i retssagens timer. 

58 Thaddeus led allerede ved tanken om adskillelse fra Mesteren, men jeg var stadig blandt dem. 

Øjeblikket var ømt og smertefuldt, mere end læberne talte sjælene. Men jeg var "Ordet", og mit ord måtte 

lindre den enorme smerte, der havde ophobet sig i disse hjerter. 

59 Jeg talte som Fader til børn, som bror til brødre, som Lærer til disciple: "I har drukket sammen 

med mig af vandet fra tørstige pilgrimme, I har udholdt de lange vejs strabadser i begæret efter mine ord 

og mine gerninger, I disciple. Sandelig, siger jeg jer, selv om jeg forsvinder fra jeres åsyn, skal jeg ikke 

forlade jer. Hvis I ønsker at bære mig i jeres hjerter, må I affinde jer med min død, så jeg kan leve i jer og 

tale gennem jeres mund." 

60 "Disciple, lyt til mig til det sidste af mine ord." Så kom en pragtfuldt klædt kvinde til mig. Det var 

Magdalene, som havde søgt Mig i lang tid for i Mine øjne at finde det lys, der kunne redde hende. I 

drømme havde hun set nazaræeren, da han befriede hende fra hendes urene byrde. Hun kom til mig drevet 

af sin sjæl, der hungrede efter lys og frelse. 

61 Hun faldt ned foran mig til stor forbavselse for alle de tilstedeværende, og da de forventede, at jeg 

ville vende mig bort fra hende eller i det mindste rette et ord af bebrejdelse til hende, sagde jeg til hende: 

"Hvorfor græder du? ─ Du græder af smerte og af glæde. Men jeg tilgiver jer meget, for I har syndet 

meget." 

62 I det øjeblik faldt alle de lænker, der bandt hende til verden, af dette væsen, og da hun var fri, 

fulgte hun mig som den mest trofaste af mine disciple. 

63 Den kvinde, som havde været skændsel og skamplet i sit hjem og ødelagt menneskers liv, blev ved 

et ord om tilgivelse forvandlet til Mesterens ydmygste tjenerinde og senere til Marias kærlige støtte, da 

sorgens time kom for dem begge. 

64 Jeg, som hører sjælenes stemme, hørte den kvinde spørge mig: "Herre, er det muligt, at jeg med al 

min synd er værdig til at være sammen med dig i den sidste time, som du har bebudet? Er det muligt, at 

jeg virkelig vil tjene dig?" ─ "O kvinde," svarede jeg hende, "rejs dig op, for du er nu ren. Dæk dig selv 

med ydmyghedens kappe og vend tilbage til din egen. Find Maria og følg hende." 

65 Da jeg bagefter så overraskelsen stå skrevet på alle ansigter, sagde jeg: "Jeg er verdens lys, som er 

kommet for at oplyse vejen for den, der er fortabt i mørket. Jeg er befrieren, som bryder fangernes lænker. 

Du har set det, som du endnu ikke havde set, og nu har du set det. Men det øjeblik er ikke langt væk, hvor 

I alle vil føle mit liv vibrere i jeres væsen." 

66 Jeg forlod ejendommen, fulgt af mine disciple. Men jeg stoppede op i skyggen af et træ og sagde 

til dem: "Nu nærmer det sig, men I kan stadig nyde frugten af mit ord. I vil ganske vist blive efterladt som 

får blandt ulve, men I vil ikke blive slået, for min kappe vil dække jer. Se, hvor store skarer der er; du skal 

give dem mad, som jeg gjorde det i ørkenen, og du skal mangfoldiggøre brødet, som jeg viste dig." 

67 Således talte Jeg til jer gennem Jesus, idet Jeg kærtegnede hver enkelt af Mine disciple, mens deres 

øjne græd, og de udtrykte i deres hjerter følelser fulde af ømhed over for Mig og gav Mig utallige løfter 

om at følge Mig. 

68 I dag vil jeg ikke minde jer om de sidste tre dage, jeg har tilbragt på jorden. Det vil ske ved en 

anden lejlighed, velsignede folk, når jeg vil tale til jer om den sidste nadver, om mit sidste ophold i 

Getsemane Have, hvor jeg trak mig tilbage for at bede, og endelig vil jeg tale til jer om min offerdød. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 211 
1 Min visdom og kærlighed omdanner jeg til menneskelige ord, så de kan nå dit hjerte. 

2 Jeg kommer til jer, folk, for at I for en kort stund kan leve under mit ords åndelige stråler, for at I 

for nogle få øjeblikke kan leve i det åndelige livs rige. 

3 Tag og spis mit ords brød, som er styrke og liv, for at du ikke skal blive svag i prøvelser. 

4 Nogle af mine nye disciple vil opleve deres Golgatha, hvor de vil fuldføre deres mission på jorden. 

Men dette topmøde kan kun nås af dem, der er helt åndelige, ophøjede og kærlige. 

5 Hvil for tiden og hør mit ord. Styrk jer selv, for i morgen skal I tage jeres kors op. Men frygt ikke, 

folk, for den, der tager dette kors på sig, gør det, fordi hans hjerte flyder over af kærlighed til folket. 

6 Hvem vil gøre oprør mod at skulle opfylde denne mission, når hele hans væsen er domineret af en 

uendelig barmhjertighed og en stor hjertelighed? 

7 Enhver, der har en stærk sjæl i denne åndeliggørelsens æra, vil tage korset op med kærlighed og 

bære det frivilligt. 

8 Dette kors er bestemt for de store i ånden, dem, der føler sig gennemsyret af den sande kærligheds 

ild. 

9 En ild er i øjeblikket ved at fortære denne menneskehed, men den er ikke min. Den ild, hvormed 

menneskebrødre nu ødelægger hinanden, kommer fra deres vold, lidenskaber, fjendskab, deres enorme 

grådighed, deres ønske om hævn og deres materialisme. 

10 Den ild, som menneskeheden bliver fortæret i, er ikke den, der kommer fra Helligånden, men fra 

det helvede, som menneskene har skabt med deres synder. 

11 Min guddommelige ild er liv, der udstråler lys for alle væsener, ikke ødelæggelse eller død. 

12 Min ild er det lys, som renser og forædler, som oplyser og styrker, men aldrig den ild, som piner 

for evigt eller ødelægger sjælens liv. Det er liv, ikke død. 

13 Hvis jeg har kaldt dig i denne tid til at høre mig, så husk, at det var for at give dig endnu en 

mulighed for at stige op til lyset ─ i en åndelig epoke, der er gunstig for blomstringen af den sæd, jeg har 

bragt til verden. 

14 Jeg lægger min visdom og min kærlighed i din sjæl ─ denne strøm af åndeliggørelse, som er liv, 

sundhed, glæde og fred. 

15 Udgyd Sandhedens Ord over menneskeheden ─ ikke kun det, som jeg efterlader jer skriftligt, men 

også det, som udspringer af Ånden. 

16 Jeg ønsker, at I skal rejse jer i denne tid. Mens nogle vil være som stjerner, der guider vandrerne på 

verdens forskellige stier, vil andre være som fyrtårne, der sender deres lys over de stormfulde hav af 

udfoldede menneskelige lidenskaber og oplyser de fortabtes vej. Jeg ønsker, at min undervisning skal være 

på jeres læber, for at Guds ord, som er det evige livs brød, kan blive udbredt over hele jorden. 

17 Forstå, at jeg er kommet for at forny denne verden, for at rense den, for at forvandle alt. 

18 I disse mindeøjeblikke lader jeg alt rum fyldes med Mit lys; at alle, der er til fods, et øjeblik holder 

pause i Mesterens tanke og tænker efter; at alle, der dør i denne time, ser på Mig med sjælens øjne, så de 

ikke frygter at forlade denne verden. 

19 Jeg er kærlighedens såmaskine, I er mine marker. Hvem kan tvivle på min magt til at gøre jer 

frugtbare i kærlighed? 

20 I kan ikke vide, hvilken rigdom af frø jeg bringer jer. Hvis De ikke kan absorbere den helt, vil jeg 

fortsat gemme den til dem, der endnu ikke har fået den. Og hvis selv de ikke kan bruge det, vil det blive 

stående for de kommende generationer, indtil der ikke er mere mark at dyrke eller frø at så. 

21 Forstå mit budskab, så du kan få det til at blomstre på din vej. Åbn dine øjne, så du kan se de 

gerninger, som jeg gør hver dag. 

22 Ser I de mænd, der ønsker at være magtfulde ved hjælp af magt? Meget snart vil du se dem 

overbevist om deres fejl. 

23 Jeg vil bevise for dem, at man kun kan blive virkelig stor og mægtig gennem godhed, som er 

kærlighedens udstråling. 

24 Men så længe den ene og den anden ikke ved, hvad kærlighed er, må jeg fortsætte med at 

undervise verden. 
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25 "Ordet" skinner sit lys på dig for at lære dig at give det videre til dem, der kommer efter dig. Og 

jeg vil sørge for alle. 

26 Jeg er den evige såmaskine. Selv før jeg kom til jorden og blev kaldt Jesus af mennesker, var jeg 

allerede Sædemanden, jeg var allerede kendt af dem, der var hinsides materialisering, fejl eller uvidenhed 

─ dem, der boede i åndelige regioner og hjem, som I endnu ikke kender, og som I heller ikke kan forestille 

jer. 

27 Af dem, der kendte mig, før jeg kom til jorden, sendte jeg mange af jer for at vidne om mig i 

verden og forkynde Kristi komme, Faderens kærlighed og ord. Nogle af dem var profeter, andre var 

pionerer, og endnu andre var apostle. 

28 Det er ikke kun i denne verden, at mine skridt har sat deres spor. Hvor der har været behov for en 

forløser, har jeg været til stede. Men jeg må fortælle jer, at i andre verdener er mit kors og mit bæger 

blevet fjernet af jeres brødres og søstres fornyelse og kærlighed, mens jeg her i denne verden efter mange 

århundreder stadig er kronet med torne, martyr på jeres ufuldkommenheders kors og stadig drikker 

bægeret med galde og eddike. 

29 Da mit kærlighedsarbejde omfatter frelse for hele menneskeheden, venter jeg på jer med uendelig 

tålmodighed, og jeg har givet hvert menneske ikke én, men mange muligheder for at stige op, og jeg har 

ventet mange tidsaldre på at vække alle dem, der er sunket ned i dyb sløvhed. 

30 I befinder jer nu på et tidspunkt, hvor I kan udvikle jer opad fuld af lys og fuld af liv. Jeg har løsnet 

endnu et segl fra Livets og Visdommens Bog, så I kan få kendskab til endnu et kapitel af dette værk. 

31 Jeg giver jer med rette målestok så meget, som I kan indtage, og kun det, som I kan forstå og 

fastholde. 

32 Folk vil gøre fremskridt i deres udvikling, og i det omfang deres sjælsudvikling og opadgående 

udvikling skrider fremad, vil jeg give dem min visdom i større overflod. 

33 Jeg ønsker, at jeres sjæl skal være som en kalk, der kan modtage de herligheder, som Faderen har 

bestemt for jeres sjæl. Forstå, at det store kun hælder ind i det store, og at det ubetydelige ikke kan 

tilfredsstille det store. 

34 Jeres Faders vilje er, at I skal være nyttige i skabelsesplanen, at I skal være harmoniske toner i 

skabelseskoncerten. 

35 Jeg ved, at den, der føler kærlighedens indre illumination, frivilligt vil tage korset på sig og gå 

skridt for skridt mod sit Golgatha, vel vidende at det betyder ophøjelse og nærhed til Faderen. 

Hvis det er nødvendigt, vil I lade jer korsfæste, fordi I ved, at i denne selvudlevering, i denne 

overgivelse, vil I opstå herligt fra de døde ligesom Mesteren for at stige op til åndens rige, hvor livet 

eksisterer i fylde og fuldkommenhed. 

36 Menneskeheden, her er jeg. Jeg er kommet for at redde dig fra elendighed. Den blide hånd, som 

har rørt de hårdhjertede, har været min. Den kærlige Læge, som gik ind i dit hjerte for at helbrede dig, har 

været Mig. 

37 I syge og sørgende mennesker, jeg har været hos jer, og I kunne ikke genkende den, der besøgte 

jer, I kunne ikke se himlens lys i mine øjne. Åh I mennesker, I har ikke forstået meningen og betydningen 

af hver eneste dråbe af Mit Blod, som Jeg har udgydt for jer! I er ikke glade, fordi I ikke ville vande jeres 

marker med det vand, som jeg gav jer. 

38 Kom her for at høre den koncert, hvis klange taler til din sjæl om perfekt kærlighed og harmoni 

uden ende. 

39 Lad det guddommelige lys komme ind i dit hjerte, som det oplyste den nat, hvor jeg bad min sidste 

bøn i Getsemane Have. 

40 Husker I, hvordan jeg overgav mig selv til den skare, der søgte mig for at dømme mig? 

41 Meget betydningsfuld var den undervisning, som Mesteren gav til alle i det øjeblik; men ingen 

forstod den. 

42 Denne overgivelse var et offer af lydighed, ydmyghed og kærlighed. Det var et levende eksempel 

for menneskeheden. For enhver, der overgiver sig til mennesker af kærlighed, bliver værdig til senere at 

overgive sig til Gud. 
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43 Kære mennesker, mit liv var en åben bog, som I kunne lære at elske af. Men du vidste ikke, 

hvordan du skulle læse det. 

44 Jeg har medfølelse med jeres svaghed, som afslører den lille styrke, der er i jer. Alligevel er jeg 

stærk og stor nok til at kompensere for din svaghed og umodenhed, og kærlig nok til at supplere din 

mangel på kærlighed. 

45 Jeg nærmer mig jer og lærer jer at være rene, at rense jer i udholdt og opløftende smerte, hvilket 

betyder oprigtig og ægte omvendelse. 

46 Rensning er nødvendig for at gøre sjælen fuldkommen. I skal ikke bedrage jer selv med hensyn til 

rensning og fuldkommenhed, for en fuldkommen sjæl er større end en ren sjæl, der blot er ren. 

47 Du vil snart være i stand til at blive ren, men du ved ikke, hvor lang tid og hvor mange prøvelser 

din sjæl skal gå igennem for at opnå fuldkommenhed. 

48 Det er nødvendigt, at du allerede ved meget om det åndelige liv, så du ikke bliver forvirret, når du 

går fra denne tilværelse til den anden. Hvor mange mennesker anser sig selv for lykkelige, fordi de har 

rigdom, komfort og tilfredsstillelse på jorden, og de kan ikke forestille sig, at smerten en dag vil hjemsøge 

dem, og slet ikke som åndelige væsener, når de forlader kroppen på jorden og med den alt, hvad de ejede. 

De bliver så de mest ulykkelige væsener, vandrere uden fred, uden glæde og uden kundskabens lys. De er 

som skygger, der vandrer hvileløst rundt. De græder ikke, som man græder i verden, men deres lidelser ─ 

selv om de ikke længere er fysiske ─ er uendeligt meget stærkere end dem, de oplever i det jordiske 

legeme. For sjælen står nu alene over for sin dommer, sin samvittighed. 

49 I de områder, som de kunne nå med deres sjæls ringe styrke, er de blevet trængende, de har 

oplevet, hvad elendighed, ensomhed, forladthed og nød er. I deres triste tilværelse har de kun et lille glimt 

af håb: at de vil finde fred. 

50 Vær hellere fattig på jorden, idet du ved, at du gør noget til gavn for din sjæl. Hellere være 

trængende, nødlidende, syg, ubetydelig ─ men ikke i hjemmet, hvor det sande liv er. For smerten i den 

åndelige verden er uforlignelig større end i det materielle liv. 

51 Salig er den, der anerkender min lære og derved går fra stolthed til ydmyghed, for han vil få 

fredens rige. 

52 Du er ikke trængende, selv om du har almindeligt stofligt tøj på. Forstå dette, så du kan vokse op 

uden for din verden. Hvad tager du dig af behovene i denne tåre-dal? Det er tusind gange mere trist ikke at 

have fred i det åndelige, ikke at være stærk eller stor. De store sjæle overvinder alt, bevarer ro i sindet i 

lyset af prøvelser og lever det sande liv, som er fuld af lys og fred. 

53 Det lykkes dig ikke at erkende sandheden, fordi du ikke ønsker at beskæftige dig med den. Kun de 

enkle og ydmyge af hjertet kan genkende den. 

54 De, der ikke ser sandhedens lys, fortæller mig hele tiden, at mit ord var ufrugtbart, fordi de 

fortsætter med at nære korruption. De fortæller Mig, at vejen til Golgatha og offerdøden på korset, de 

mirakler, som Jeg udførte, Min undervisning i kærlighed, Min barmhjertighed, Mine sidste ord og det 

sidste åndedrag, som var en bøn om tilgivelse til Mine forfølgere og bødler, var ufrugtbare. 

55 Hvad ved de om alt dette, som ikke kender sandheden? Men den, der svæver over afgrunden, beder 

for sine bødler og velsigner sine bagvaskere, hans ånd stråler stærkere end solens lys. 

56 Til dem, der tror, at alt dette liv, alle disse lidelser og alt dette arbejde var nytteløst, siger jeg, at der 

ikke vil være nogen, der ikke modtager dette lys i sin tid og redder sig selv gennem det. 

57 Men det er ikke alle, der tænker sådan. Der er dem, der ─ selv om de befinder sig i fangekælderens 

mørke for at bøde for en forbrydelse ─ har øjeblikke, hvor de vender deres tanker mod Mig og siger til 

Mig i en stammende bøn: "Herre, hvis den synder, der følte anger i Dit nærvær, fandt frelse hos Dig ─ 

hvorfor skulle jeg så ikke nære det håb, at Du i sidste øjeblik vil række Din hånd ud til mig som Dimas og 

gribe mig ud af mørket for at bære mig ind i lyset?" 

58 Hvor mange, som endnu ikke har været i stand til at uddrive mørkets fyrste, som de bærer i kødet, 

har øjeblikke af tro, oplysning, omvendelse og håb på Frelseren? Hvor mange forviser ikke tanken om 

fornyet og endnu større straf i det hinsides fra deres hjerter og foretrækker at tænke og tro, at Jesus venter 

på dem for at befri dem fra deres pine og frygt! 

59 Det er dem, I kalder samfundets afskum. Se, hvordan der er øjeblikke, hvor de har mistanke om 

sandheden. Men I, som nyder frihed, anerkendelse og tillid til verden, og som ofte tror, at I ved alt, fordi I 
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dømmer alt og giver jeres mening til kende, I har ikke et øjebliks oplysning, som ville lade jer se 

sandheden ansigt til ansigt ─ tværtimod indhyller I jer selv i tvivl og skygger. 

60 Det frø, som jeg såede i sjæle med mit ord, min lidenskab og mit blod, blomstrer ikke altid på 

toppen af et menneskes, et folks eller en verdens liv. Ofte blomstrer den først i det øjeblik, hvor mennesket 

møder døden og fornemmer det liv, der venter ham ─ når han, der var stolt og hovmodig i sin styrke, 

pludselig falder ned på smertens seng, fortvivlet og besejret. Der reflekterer han, renser sig selv og 

forædler sig selv i tanken om Mig, han dømmer sig selv efter Mine eksempler. Så græder han og forandrer 

sig, for på et øjeblik har sandheden nået ham. 

61 Selv da de stolte nationer levede i deres materielle magts pragt, og deres folk var febrilsk hengivne 

til deres lidenskaber, opfyldte de deres pligt over for Gud falsk og hyklerisk ved at praktisere religion, 

fordi al deres opmærksomhed og kærlighed var underlagt deres ambitiøse mål. Men da nederlag og 

ødelæggelse kom, da de så deres drømme om storhed blive knust, og virkeligheden kom til at vække dem, 

vendte de deres øjne mod mig og sagde: "Herre, du har ret, fred kan kun være for mennesker af god vilje, 

og dit og vores rige er bestemt ikke af denne verden." 

62 Er du klar over, at min sæd ikke er tabt? Til jer, der tvivler på dette, siger jeg, at I skal søge dette 

frø gennem refleksion, uden at vente til det er smerten, der konfronterer jer med sandheden. 

63 Denne verden er fuld af mit ord. Det er en løgn, at mit spor skulle være dækket. Hvor I end går 

hen, vil I finde tegn på Mig og ekkoer af Min stemme, som vil lyde for evigt i jeres bevidsthed. 

64 Jeg er til stede overalt og taler til jer uophørligt, for jeg er endnu ikke holdt op med at give jer mit 

budskab. 

65 Mine folk: Hvorfor vil I nogle gange stadig gerne sætte jeres mester på prøve? 

66 Ja, jeg ved allerede, at der også er dem, der ikke forstår, hvorfor Kristus, hvis han var Guds søn, 

overgav sig til sine forfølgere og ikke kunne undslippe døden. Hvis jeg ikke havde ønsket offerdøden, ville 

det have været meget let for mig at forsvinde for ikke at overgive mig selv til dem, der søgte mig. De ville 

være blevet forbløffede ved synet af en mirakuløs og uforståelig forsvinden, som fik dem til at udbryde: 

"Det er sandelig Guds Søn!" Men det var ikke den undervisning, jeg var kommet for at bringe, for den 

ville ikke have lært kærlighed. Desuden ville jeg fortælle jer, at den, der gør hans vilje, og som ikke er 

Faderens vilje, er ikke forenet med ham. 

67 Det er nødvendigt, at du forstår alle disse forklaringer. For hvis I ikke forstår det, der sker nu, 

hvordan kan I så forstå eller forudse det, der skal komme? Jeg vil derfor give jer nogle åbenbaringer på 

forhånd, så de kan tjene jer som forberedelse, som løfte og profeti. 

68 Jeg, Mesteren, siger til jer: Når mennesket en gang er blevet stort og ophøjet ved at opfylde loven 

og virkelig er forenet og i harmoni med Ånden, vil der ikke længere være to liv for ham, som nu deler 

hans eksistens, nemlig det menneskelige liv på jorden og det åndelige liv i Åndens universelle og 

uendelige verden. 

69 Så vil han kun se på én eksistens, for der vil kun være én vilje i hans væsen. Der vil ikke længere 

være nogen konflikt mellem kødet og samvittigheden, og han vil føle sig forenet med det universelle liv. 

Uanset om han vil leve i det åndelige eller på jorden ─ hvor han end måtte være, vil han føle sig i sin 

Faders hus. Overalt vil han nyde Herrens nærvær, og overalt vil han samvittighedsfuldt og lydigt udføre 

sin mission. Den kropslige materies død vil så ikke længere betyde det, som den betyder i dag. De vil være 

dem, der overvinder døden og går ind i det evige liv. 

70 Efter at jeg har fortalt jer, at det var min vilje at overgive mig til mine forfølgere den nat, spørger I 

mig: "Herre, var Judas ikke skyldig dengang?" Men jeg siger jer, at I ikke skal fordømme ham. For for at 

dømme ham som jeg gør, må I have medfølelse i jeres hjerter. Han var lige så umoden og menneskelig 

som I, og i sin svaghed lod han mænd få ham til at forråde sin Mester. 

71 Tror du, at denne discipel allerede var kommet som en af Gud udpeget til at forråde sin Mester? 

Nej, mit folk, ingen behøvede at forråde mig. Timen var kommet, forfølgerne holdt øje med mine skridt, 

blodets dom ventede mig. 

72 Denne mand var ligesom alle de andre, der fulgte mig, også blevet udvalgt til at så kærlighedens 

frø. Han fejlede i det afgørende øjeblik, da han vendte ham, der havde elsket ham så højt, ryggen og tog 

parti for dem, der søgte at dræbe mesteren, fordi han indså, at Jesus ikke var konge af jorden, men af en 

ukendt verden, og disciplen drømte stadig om denne verdens rigdomme. 



U 211 

24 

73 Hvor stor var ikke Judas' anger, da han i sin samvittighed hørte den ene sætning efter den anden, 

som han havde lært af Jesus, hvor stor var ikke hans smerte, da han tænkte på, hvad han var blevet kaldet 

til at gøre, og hvad hans arbejde var! 

74 Jeg fortæller jer alt dette, så hvis en af jer skulle forråde mig på dette tidspunkt, kan han ikke 

undskylde sig selv ved at sige, at det måske var meningen, at han skulle gøre det. 

75 Ingen har været bestemt til at forråde. I er alle blevet kaldet til at forløse jer selv gennem min 

kærlighed. 

76 Det var mig, der var bestemt til at dø på et kors, for bagefter at blomstre igen i en gravhule og vise 

jer livets sejr over døden. 

77 I dag siger jeg til mine nye disciple: Når det gælder om at gøre mine værker retfærdige, så elsk 

ikke penge, for de er sjælens falske mønt, deres værdi er negativ og repræsenterer falske værdier for det 

evige liv. Penge kan føre jer på afveje fra den sande barmhjertigheds vej, ydmyghedens vej, som alle mine 

apostle skal følge. 

78 Jeg må fortælle jer, at jeg på forhånd vidste, hvad Judas ville gøre, og jeg beviste det, da jeg sagde, 

at en af de tolv ville forråde mig. ─ Hver enkelt af disse disciple gav, hvad han havde at give, hver enkelt 

af dem var som en tone i den koncert, jeg gav til verden. 

79 Hvis den ene bragte tonen af renhed og ophøjethed, bragte en anden tonen af tro og styrke, en 

anden tonen af veltalenhed og overtalelse, en tredje tonen af ydmyghed og mildhed. Så hver enkelt gav, 

hvad han havde medbragt, hvad han havde taget fra Mesteren, og hvad han følte. Kun én var svag, men 

hans svaghed tjente også som en lektion for folket, så de ikke ville handle som ham, men ikke for at være 

hans dommer. 

80 Disciple, løft jeres tanker i denne nat, så I kan være sammen med mig ved nadveren. Nær jer selv 

med mit lys, drik mit ords vin. I den kan du finde en åben bog at læse, og samtidig vil du være i det 

åndelige. 

81 Kom til bordet, hvor I vil føle den guddommelige kærligheds vibrationer, men hvor I også vil føle 

angsten, hvor håbets sødme blandes med afskedens bitterhed og forræderiets kys. 

82 Det er her, du bedst kan høre samvittighedens stemme, som vil fortælle dig, om du også har 

forrådt, om du har løjet, om du har kysset uden kærlighed. 

83 Før I sætter jer til bords, skal I vaske jer i bønnens rene vand. Rens sindet og hjertet, så du tillader, 

at det er sjælen, der får del i dette åndelige måltid. 

84 Er du klar nu? Sæt dig omkring mig og lyt i dit hjertes dybeste stilhed og hengivenhed. 

85 Er alting klar nu, er I her nu klar og pyntet til festmiddagen? Det var mit ønske, at jeres sjæl ikke 

var mindre ren i disse øjeblikke end dugen på dette åndelige bord. 

86 Lad det materielle livs hvirvelvind stå udenfor, den menneskelige elendighed og de menneskelige 

prøvelser. Kom herhen, I inkarnerede sjæle og også I, der lever i det åndelige. Mennesker, kom her for at 

lære at tale med mig, så I ikke længere er slaver på jorden. For den, der taler med Mesteren fra ånd til ånd, 

har opnået fuld frihed over "kødet", verden, uvidenhedens mørke, over ethvert åg. 

87 Spis mit ords brød omhyggeligt, så I kan forstå, hvordan Jesu kamp var i de timer af smerte, og 

hvordan han besejrede døden. 

88 I dag siger jeg til jer: Bed i stilhedens og åndelighedens have, så du kan lade hele dit væsen blive 

gennemsyret af styrke og være i stand til at bære korsets byrde til toppen af bjerget. 

89 Bed om, at du må se din indre himmelstige blive oplyst: den åndelige fuldkommenhed. 

90 Vær opmuntrende, så I kan fortsætte jeres missionsrejse utrætteligt, og så skal I ikke være bange 

for at se jeres klæder blive revet i stykker eller for mennesker, der forfølger jer ved at søge fejl eller 

forseelser hos jer for at anklage jer. 

91 Glem jeres trængsler og også jeres jordiske glæder og tag Åndens på. 

92 Der er få, der ved, hvordan man beder for at glæde sig, og der er flere, der beder for derefter at 

græde. Til dem siger jeg: Lav en sang ud af alle jordens trængsler, men lad den lyde med en sådan tro og 

håb på Mig, at I pludselig oplever overraskelsen ved at synge en lovsang, der kommer fra hjertet og er 

fyldt med kærlighed og fred. 
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93 Jeg taler til jer om åndelig glæde, og alligevel må I ikke glemme i jeres hjerter de timer, der 

nærmer sig og fortsat vil være helliget til erindring. 

94 Ja, folkens, i morgen klokken tre om eftermiddagen vil I se solen blive dæmpet, og alle, der går ind 

og mindes mig, vil være bedrøvede. 

95 Solen vil gemme sig mellem sorgens blomster, ligesom den gemte sig bag mørke skyer den dag, så 

den ikke skulle være vidne til folkets utaknemmelighed. 

96 Kristus, Mesteren, gav sin lære på trods af alle mulige menneskelige ufuldkommenheder. 

97 Blev han hånet? Mesteren tog hånet op for at give en lektion. De udspurgte ham på en snedig 

måde? Han svarede kærligt og klogt, for det var det, han var kommet for at gøre. Blev han forrådt? Han 

gav sin lære om tilgivelse i lyset af dette forræderi. Hans liv blev krævet? Han gik med til det og gav sit 

liv. Det var nødvendigt at acceptere alt for at kunne redde og overbevise. 

98 Sig mig nu, I elskede disciple: Når I bliver forrådt af jeres medmennesker ─ gør I ikke oprør, gør I 

ikke modstand? Vid: For at vinde et hjerte er det nogle gange nødvendigt at blive forrådt. Det er ikke vold, 

der vinder åndens kampe ─ det er ægte kærlighed. 

99 Mine disciple: Bogen er forblevet åben i denne tid. Lad Jesus komme ind i jeres tanker i disse 

øjeblikke, så I i jeres stille timer og erindringer kan mindes alle de øjeblikke af Min lidelse, som I kender. 

Den, der mindes Mig på en ophøjet og åndelig måde, vil modtage det lys, der vil få ham til at opdage 

betydningen af mange uerkendte lektioner som inspiration. 

100  Lad Mig gå gennem dine tankers gader med Mit kors på Mine skuldre. Lad Jesus glemme sine 

smerter og gå sin lidelsesvej i tanken om sine børn og glemme deres fornærmelser. Lad Mig brede Mine 

arme ud på Mit kors og bede om tilgivelse for dem, der ikke har anerkendt Mig. Lad Mig være i dig, indtil 

du ser kærlighedens, livets og retfærdighedens sejr. 

101  I menneskemasser: Hvordan vil I være sammen med mig som venner og disciple? Eller vil du 

danne mit kors? Vil I være som de søm, der gennemborede mine hænder og fødder? Vil du være tornene i 

min "krone" eller den lanse, der gennemborede min side? 

102  I græder, folk, og I fortæller Mig, at I vil være sammen med Mig, som Johannes var: ved 

Mesterens fødder på korset. Og jeg siger jer, at jeg også ønsker, at I skal være som den discipel, som I alle 

blev symboliseret i, da jeg forlod jer som Marias børn under Marias kærligheds kappe. 

103  Jeg giver jer min kærlighed og min velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 212 
1 Salig er den, som vender sig til mig, som søger Mesteren, som søger tilgivelse, som tager korset på 

sig, for hos mig skal han finde lyset, som leder ham, og tilgivelse for sine synder. 

2 Mesteren byder jer velkommen med kærlighed på denne mærkedag. Det spor af hans lidelse, som 

han efterlod i menneskeheden, fornyes på denne dag. 

3 Selv om blodet fra dette legeme fordampede, forblev dets essens i alle menneskers sjæl. Det er 

uudsletteligt i jeres ånd, for I husker mig, når I i øjeblikke mærker korsets byrde eller Golgataens 

besværlige opstigning. 

4 Siden Jesus har udstukket vejen med Kærlighedens Blod, søger enhver person, der stræber efter 

frelse eller sjælens fuldkommenhed, de spor, jeg efterlod på jorden, som de kan følge. Det er denne vej, 

som jeg viser dig i øjeblikket, og på den vil du nå det åndelige liv, hvor der hverken er mørke eller smerte. 

5 Den kristne verden har gjort korset til sit symbol, fordi Jesus udgød sit blod på dette træ og døde 

som menneske for at udføre sit frelsesværk på det. Siden da er korset blevet betragtet som et symbol på 

guddommelig kærlighed og tilgivelse. Men den har været et symbol på kampen om verdensanskuelse 

blandt mennesker. 

I dag, da der er gået en alder siden denne offerdød, er jeg igen til stede i verden ─ ikke længere som 

menneske, men åndeligt. Men sandelig siger jeg jer, at det kors er ikke længere nødvendigt for mig. Jeg vil 

ikke længere bære den på mine skuldre, I vil ikke længere se Rabbi, der er dækket af blod og kronet med 

torne, hvis krop er pisket, og som har vådt vejens sten med sit blod. I vil ikke længere se ham med øjne, 

der er lukkede af smerte, og som vækker medlidenhed hos nogle og rædsel hos andre. I vil ikke længere se 

ham ankomme til bjergets top for at blive naglet til korset blandt onde. 

6 Korset, som var skam og skændsel for den, der døde på det, blev forvandlet til et symbol på offer 

af kærlighed. Det kunne de, der forfulgte Mig og valgte den mest skændige død for Mig for at tilfredsstille 

deres grusomhed, ikke engang have forestillet sig. For pøbelen længtes efter at anklage og fordømme ham, 

som ikke havde gjort noget imod dem, som var godhed, trøst og tilgivelse for alle mennesker. Mennesket 

var i en afgrund, hvorfra det ikke forstod det gode, den kærlighed, som jeg viste det med min offerdød. 

7 I denne tid er jeg ikke kommet som et menneske, og det er ikke på mig, at korset skal hvile. I dag 

er det mig, der bygger et kærlighedens kors på jeres hjerter, så I kan følge mine skridt. 

8 I har allerede følt den tunge byrde af dette kors, I har allerede følt jeres kød blive pisket, når 

smerten er trængt ind i sjælen. Du har også allerede følt, hvad det vil sige at falde på stien. Dit livs lidelser 

har været sviende slag, og hånen, når de har troet, at du var vanvittig som Jesus selv på grund af din måde 

at søge mig på, har været som den lanse, der flåede Frelserens side op. 

9 Se, jeres liv er som en Golgatha, disciple. Enhver, der ønsker at tage mig som eksempel, følge mig 

og komme til mig, må leve med lidelse og drikke bægeret med galde og eddike. 

10 Du har med rette kaldt denne jord for en tåre-dal. I er kommet til den for at kende godt og ondt, for 

ingen er født fuldkommen i viden og fortjeneste. Derfor har jeg givet jer frihed til selv at vælge den vej, så 

jeres sjæl kan nå højere niveauer ved egen kraft. 

11 Men for den, der vælger den dårlige vej, er det nødvendigt, at han lærer at kende smerten på den, 

så han, når han mærker, at han bevæger sig væk fra nåden og lyset, renser sig og styrker sig selv i 

omvendelse og dermed lærer at overvinde fristelserne. 

12 Hvor fortjenstfuldt for Gud er ikke den indsats, som den, der kæmper mod de fristelser, der bliver 

mere og mere påtrængende, jo mere han stræber efter sin fornyelse, gør sig fortjent til. 

13 Min offerdød var ikke nyttesløs, folkens. For både de, der elsker Mig, og de, der fornægter Mig, vil 

være nødt til at følge i Mine fodspor. Dette arbejde vil blive skrevet ind i tidsaldernes bog og bære frugt 

for evigt. 

14 I kan ikke vide, hvorfor byrden af jeres kors, dvs. ansvaret og lidelserne, er lettere for nogle end 

for andre. Alle I på denne jord kender ikke jeres fortid, ingen kender det tidspunkt, hvor jeres sjæl modtog 

lyset. Derfor skal I tage korset op med overgivelse. For den, der følger mig på denne måde, vil overleve 

selv døden. 

15 Min stemme taler i dag om lov og retfærdighed, det er den samme stemme, som I hørte på Sinai. I 

dag, som dengang, ser jeg mange menneskers vantro. Jeg gav jer dengang loven, der er hugget i sten, én 
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gang og endnu en gang, fordi Moses brød den første, da han var ude af sig selv over for jeres 

afgudsdyrkelse og jeres svaghed. Men i dag, som jeg skriver det i din samvittighed: Hvad vil du gøre med 

ham? Vil I handle på en sådan måde, at Elias, denne tids budbringer, vil kræve, at I overholder min lov? 

16 Fra bunden af dit hjerte siger du til mig: "Herre, det er længe siden, at vores utaknemmelighed 

forårsagede, at tavlerne med din lov blev knust af Moses' vrede. Hvordan skulle vi i denne tid kunne være 

i stand til igen at være ulydige mod din lov?" Men Faderen siger til jer: Du skal holde dig vågen. For i den 

anden æra kom Jesus for at bringe jer Kærlighedsloven, og I lod ham udgyde sit blod til sidste dråbe og 

anerkendte ham ikke. 

17 Jeg spørger jer, folk, og jer, menneskeheden: Hvor er den lov, som jeg gav jer på Sinai? Hvor er 

det evige livs brød, som Jesus gav dig bagefter? ─ Med bøjet hoved hører I mine spørgsmål, fordi I 

erkender, at I er på afveje. 

18 I den første æra var I ét folk bestående af tolv stammer. Men Israel undertrykte al frygt for min 

retfærdighed og delte sig i forskellige folkeslag. I dag er du igen på jorden. Men hvordan kan I opdele jer 

selv i folkeslag eller stammer, når en enkelt familie består af børn fra forskellige stammer, og selv ægtepar 

består af medlemmer fra de tolv stammer? Hvem har forstået denne plan? Det er mig, der har udvalgt jer 

og forenet jer. Det er derfor, at nogle ryster ved at høre denne stemme uden at vide hvorfor. For det er 

dem, der også har hørt mig i tidligere tider. 

19 Nu er den tredje tid ved at nærme sig sit klimaks. I den modtager I nu ørkenens manna, Jesu blod 

og Helligåndens lys. Når I har brug for renselse, har I Maria, jeres Universelle Moder, som vasker jer med 

sine kærlighedstræner og dækker jer med sin barmhjertighedens kappe. 

20 Igen siger Faderen til sit folk: "Foren jer. For jeg ser, at ─ mens nogle beslutter sig for at adlyde 

mine bud, er der andre, der modsætter sig dem. I må ikke splitte jer selv, for så åbner I døren for fristelser. 

Mit ord er for alle, selv om der blandt tilhørerne er dem, der ikke bøjer nakken for Min stemme, fordi de er 

domineret af den tvivl, der skyldes, at de ser Mig manifestere Mig gennem et uuddannet, klodset og 

simpelt sind. 

21 Hvor mange af dem, der forfulgte og hånede Mig i tidligere tider, lever nu i en sjælelig fred, som 

Jeg gav dem som bevis på Min kærlighed, der tilgiver alt. Men da de hørte, at jeg var vendt tilbage, blev 

deres sjæle overvældet af frygt, og de kom derfor forsigtigt for at undersøge, om det var sandt, at jeg var 

kommet til syne. Da de hørte mig, blev de rystet, fordi de følte sig kaldet af min stemme. 

22 Dette er det folk, som jeg valgte til at bringe lys og fred til nationerne, og som var spredt og skjult 

blandt menneskeheden. Men mit klarsynede og gennemtrængende blik vidste, hvor hver enkelt af mine 

tjenere befandt sig for at kalde dem og angive deres mission, som jeg stadig venter på at opfylde. 

23 Verden så ligegyldigt på Marias liv på jorden. Men sandelig, siger jeg jer, i dag vil I genkende 

hendes moderlige stemme, hendes kærlige stemme, som er vuggevise, trøst, håb og balsam. Nogle vil 

anerkende det, andre vil benægte det. Alligevel breder hun ømt og kærligt sin guddommelige kappe ud 

over universet, og under den giver hun varme og beskyttelse til alle sine skabninger. Hun redder og 

forløser også; hun er den himmelske helligdom, som indeholder de hemmeligheder, der endnu ikke er 

afsløret. Når hendes krop som kvindes krop var den helligdom, hvor Jesu legeme lå i sikkerhed ─ hvor 

meget er så hendes ånd ikke værd for alle hendes børn! 

24 Hvor dyb har ikke den smerte været, som verden har gennemboret hendes mors hjerte, og med 

hvilken ømhed hun skjuler sine tårer for kun at vise dig hendes søde smil og hendes kærlige kærtegn! 

Mellem min ubarmhjertige retfærdighed og menneskenes synder er der altid Marias, jeres himmelske 

Moders, forbøn og moderlige kærlighed. 

25 Fra "skyen" taler jeg til dig og inviterer dig til at komme til mig. 

26 Jeg kan stadig se dig studere den første side af bogen, men min undervisning er kun kortvarig. 

27 Jeg ønsker, at I, når I ankommer til Mig, skal kunne sige til Mig: "Herre, her er frugten af min 

høst: fornyelse af nogle af mine medmennesker gennem mit eksempel." For hvis I ikke opfylder jeres 

mission, vil I ikke kunne komme ind i mit rige. 

28 I tre gange har jeg tilbudt dig sjælens frelse, men du er forblevet døv for min stemme. Dette er mit 

sidste opkald til dig. Derfor beder jeg jer om at lytte til mig, at klæde jer i ydmyghed, at komme ned fra 

jeres høje piedestal og forvise alt had fra jeres hjerte. 
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29 Mit ord er ikke blomstrende, det er klart og tydeligt, så I alle forstår det og ikke giver det 

forskellige fortolkninger. 

30 Der må ikke være nogen uvidende blandt mit folk, for jeg har oversvømmet jer med visdom. 

31 På alle træer ser jeg gode frugter og andre, dårlige frugter. Men du skal ikke tilbyde mig noget af 

det sidste. Du er bestemt til at vælge de velsmagende frygter, som du skal præsentere for mig. Du er 

allerede klar over alle dine opgaver. Tidligere gik du snublende gennem verden, fordi et mørkt slør 

dækkede dine øjne. Men jeg kom som et lyn i natten for at oplyse jeres veje. Siden da ved du, hvor du skal 

hen. 

32 Du har lært at rådføre dig med din samvittighed, før du tager et skridt. 

33 I dag, mens I er forenet, skal I være lydige mod min lære. For de store prøvelser nærmer sig. 

34 Mesteren er med jer endnu en gang. På denne dag er jeg kommet for at forkæle jer, for at løfte jer 

op med Mit kærlighedsord, for at give jer Mit fredskys og for at spørge jer om, hvad I tilbyder Mig i jeres 

hjerte. 

35 Jeg er ikke kommet for at dømme jer, men for at bede jer om at udvise ægte kærlighed og 

barmhjertighed i jeres handlinger og lytte til jeres samvittigheds stemme. 

36 Til alle tider har jeg udgydt mit blod for jer ─ nogle gange for menneskers jordiske blik, andre 

gange usynligt. Jeg våger altid over dig, så du ikke lider i denne verden, og så du efter dit jordiske liv 

opnår evigt liv for din sjæl i det hinsides. Men I har ikke forstået mig, I har ikke adlydt mit ord, og derfor 

er jeg i denne tid kommet ud af den hvide "sky" for at ringe med min melodiske klokke og bede jer om at 

forene jer og elske hinanden. 

37 Du begynder at studere, men du har endnu ikke forstået bare den første side af min bog, selv om du 

ved, at den tid, hvor jeg giver dig mit lærdomsord, allerede er kort. Du må studere og udforske min lære og 

modigt begive dig ud på din rejse. For jeg vil ikke modtage jer, hvis I ikke først har studeret det, jeg har 

givet jer i denne tid. 

38 I har fået Mig til at græde og udgyde Mit blod, og nu vil Jeg have jer til at komme til Mig og sige 

ved Mine fødder: "Mester, her er undervisningen, her er høsten, her er det gode eksempel, som Jeg har 

givet menneskene. Der er den fornyede menneskelighed." 

Jeg ønsker, at I skal stille den mand og den kvinde, som I har omvendt, frem for mig. For uden denne 

opfyldelse af missionen vil I ikke komme ind i Min skjulte visdoms helligdom. Tre gange er jeg kommet 

til denne verden for at give jer forskellige muligheder for at frelse jeres sjæl. Men I har ladet mine ord gå 

hen og har ikke adlydt mine bud. Derfor siger jeg jer, at dette er den sidste af disse muligheder, og at I må 

indse, hvad jeg nu lægger i jeres hjerter ved at klæde jer i ydmyghed, ved at stige ned fra jeres falske 

storheds piedestal, ved at udrydde ond vilje og had til jeres medmennesker og ved at forene jer. For det er 

det, jeg beder jer om, for at min retfærdigheds scepter ikke skal falde over menneskeheden. 

39 I er ikke længere uvidende, for jeg har givet jer min undervisning i rigelige mængder, og jeg beder 

jer: Hvorfor ser jeg, at mine disciple ikke ønskede at forstå mig og fortolke mine ord og mine anvisninger 

på forskellige måder og efter deres egen vilje? Har jeg ikke talt til jer på jeres eget sprog, med enkle ord, 

så I alle kan forstå mig? Jeg taler ikke til nogle på en anden måde end til andre. Derfor ønsker jeg ikke, at I 

i morgen skal sige til mig: "Mester, vi kan ikke forstå dig, vi forstår ikke dine instruktioner, og derfor 

følger vi dem ikke." ─ Nej, Israel, det er nødvendigt for dig at udrydde den gift, som du stadig bærer i dit 

hjerte i øjeblikket. I skal tage denne lov rigtigt, for den er ikke skyld i jeres synd, og det er ikke retfærdigt, 

at mit værk skal have skylden for disse fejl. Hvorfor har menneskene ikke været i stand til at værdsætte 

den, skønt jeg giver den til jer så hvid og ren som en snemark? 

40 Vågn og bed, for jeg ser hele tiden uenighed mellem nogle og andre. Jeg ser, at I ønsker at vende 

jer bort fra min lov, nogle ved at vende ryggen til den, og andre ved at gå deres egen vej, snuble og falde i 

torne i stedet for retfærdigt at følge den vej, jeg har lagt for jer. 

Overalt vokser der træer op, som giver menneskeheden en anden frugt end den, jeg giver jer. Men jeg 

ser, at der også er gode frugter blandet ind i det, og derfor siger jeg til jer: Fjern de dårlige frugter og lad 

kun de gode frugter blive tilbage. Vælg dem og giv mig kun den rene sæd og den gyldne hvede. 

I er ikke længere mørkets børn, som I var før. For jeg er dukket op blandt jer som en lysende stråle for 

at oplyse jeres vej, for at få jer til at forstå, hvad sandhedens vej er. Nu kan I genkende den og gå på den, 

for jeg har givet jer styrke og taget jer ved hånden, så I kan tage de første skridt og senere gå alene, men 



U 212 

29 

sikkert, uden smertefulde oplevelser og uden at falde i synd og uden at lade jer forføre af den ondskab, der 

hersker i verden. 

41 I dag er I ikke længere uvidende børn, i dag ved I, hvordan I skal gå fremad, hvilke værker I vil 

udføre, og hvad der er de gode og dårlige måder. For jeg har givet dig hjerte og samvittighed, så du kan 

rådføre dig med dem. 

Derfor har jeg længe bedt jer om, at I ikke spiser den forbudte frugt, at I ikke trækker jeres tveæggede 

sværd for at hugge jeres brors ære af, at I bliver bevidste om oprigtigheden og fuldkommenheden af Min 

Lov, som har været én til alle tider, så I kan rejse jer med forståelse og god vilje ved at adlyde Mine 

himmelske bud, så der kan være fred på hele jorden og ikke længere ødelæggelse ødelægger livet. Jeg vil 

ikke se jer græde og have bitterhed i jeres mund. Også på denne dag vil jeg give dig min guddommelige 

barmhjertighed. 

42 Salig er den, der er forberedt, for han skal se fred på sin vej og føle sin sjæl og sit legeme flyde 

over af min barmhjertighed. Fra den evige herlighed sender jeg krystalvand ned, så I kan rejse jer styrket i 

denne tid. Jeg giver jer Min kærlighed i strømme, så I kan gå fremad og indse, at Jeg er utrættelig, så I i 

morgen kan tage Mig som eksempel, befri jer selv for al materialisme, al forfængelighed, og ved kun at 

bringe gode gerninger være et blankt spejl, som menneskeheden kan betragte sig selv i. 

43 Jeg er altid kommet på jagt efter de fortabte for at befri dem fra synd og sætte dem på vejen til 

frelse. I morgen vil de store prøvelser komme, og det er Min vilje at efterlade jer som Jesu modige 

soldater, der kan kæmpe og gå sejrrigt ud af kampen. 

44 I nærvær, myndighed og væsen har jeg været iblandt jer denne morgen. Jeg giver dig det daglige 

brød og den helbredende balsam. Jeg velsigner jer, jeres børn, de trængte mødre, de ældre. Til alle giver 

jeg min fred, min kærlighed og mit lys. 

45 Elsker, I mennesker, elsk med den reneste kærlighed, der kan føre jer til sandheden. Så vil du vide, 

hvad jeg vil fortælle dig med disse ord. Den kraft, der bevægede Jesu læber, da han var sammen med jer, 

var kærlighedens kraft ─ den stemme, gennem hvilken jeg siger til jer: "Jeg er vejen, sandheden og livet." 

46 Der findes ingen større magt end kroppens. Det er også ild, der renser, og nådevand, der renser. 

47 Hvor meget jeg end taler til jer, er der stadig disciple, som tror i dag og ikke længere tror i morgen, 

for de har timer med tro og timer med tvivl. 

48 Jeg ser i jer et folk, der er trætte af deres menneskelige liv og har meget travlt, og deraf opstår et 

folk, der kalder sig selv spiritualistiske, men som lever meget tilbøjeligt til at leve med jordiske ting. 

49 Men jeg har sagt til jer: Vågn op til sandheden og vær ikke som de skriftkloge og farisæerne, der 

kun renser det ydre af karret, eller som, når de forsøger at gøre gode gerninger, mener, at de ikke må give 

alt, fordi de så ville blive fattige og ikke have brød til munden. 

50 Åh, hvor længe skal I, der tænker sådan, ikke vandre rundt som skygger! I vil blive født og 

genfødt, så længe I ikke lærer at give den kærlighed, som jeg lærer jer. 

51 Jeg vil ikke have, at I skal være små børn for evigt. Er det rigtigt, at dette folk i deres bønner siger 

til mig: "Herre, jeg elsker dig", og så ikke gør et barmhjertighedsværk på deres måde? Hvorfor fanger jeg 

dig stadig i at snyde? Hvorfor praktiserer I ikke sand barmhjertighed, og når I gør det, er det kun for at 

blive set og hørt i den forbindelse? 

52 I bedrager jer selv, og sommetider praler I af jeres tro, skønt jeres tro er blevet kold. Så ser jeg, at I 

også er kolde i Kærlighed, i Trofasthed og i Oprigtighed. 

53 Sandelig, siger jeg jer, ingen skal gå igennem korsets dør, medmindre han lærer at være trofast. 

54 Mine elskede disciple, jeg siger jer: Selv om jeg til tider taler til dig med hårde ord, er de ikke så 

krævende, som du fortjener efter dine gerninger. 

55 Jeg ønsker kun at rense dig for ufuldkommenheder med mit ord. Hvor er de "hvide klæder", som I 

burde have forberedt til jer selv for at være sammen med Mig ved dette festmåltid? 

56 Jeg ønsker at trænge ind i dit indre for at se min helligdom. O menneskesjæle, I, som tror, at I først 

er født for nylig, og dog er I for længe siden kommet fra Ham, som bærer Faderens kærlighed og 

Moderens kærlighed i sig! For fra ham udspringer alle former for fuldkommen kærlighed. 

57 Ligesom du ser menneskets legeme udvikle sig, udvikler ånden sig også i det. Men kroppen støder 

på en grænse i sin udvikling, mens ånden har brug for mange ting og evigheder for at nå sin 

fuldkommenhed. 
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58 Dette er grunden til din reinkarnation. Du blev født ren, enkel og ren som et frø fra Guds faderlige 

og moderlige kreative ånd. Men tag ikke fejl, for det er ikke det samme at være ren og enkel som at være 

stor og fuldkommen. 

59 Du kan sammenligne det med et barn, der lige er blevet født, og en erfaren person, der underviser 

børn. 

60 Dette vil være din skæbne i alle livets faser, når din ånd er udviklet. Men hvor langsomt udvikler 

din ånd sig! 

61 Det er næsten 2000 år siden, at jeg med få ord lærte jer vejen ind i Guds rige: "Elsk hinanden", 

sagde jeg til jer. Du har levet mange gange, med eller uden en jordisk krop, i denne "dal" eller andre dale. 

Men du har ikke vidst, hvordan du skal lære lektien. 

62 Du har lang vej at gå, før denne sublime lære bliver en realitet i din sjæl. 

63 Denne verden er kaldet til at åndeliggøre sig selv sammen med sine indbyggere og dermed gøre en 

ende på skæbnens lidelser og slag. 

64 Min kærligheds ild vil smelte sneen i jeres hjerter, og selv om århundreder går, vil jeg fortsætte 

med at undervise, og I vil endelig lære og elske. 

65 Kan du huske Maria Magdalene? Har du ikke forstået det symbol, som hun repræsenterer? 

66 Menneskets sind forstår ikke mine symboler, det standser foran mysteriet og nøjes med symbolet. 

67 Symbolerne er forældede billeder, som skal være fraværende fra menneskehedens tilbedelse af 

Gud i lysets tidsalder. 

68 Maria Magdalene ─ synderen, som verden kaldte hende ─ havde fortjent min ømhed og min 

tilgivelse. 

69 Hun opnåede snart sin frelse, hvilket ikke sker med andre, som kun halvhjertet beder om tilgivelse 

for deres synder. Mens hun hurtigt fandt det, hun søgte, er der andre, der ikke finder det. 

70 Magdalene blev tilgivet uden at prale af sin omvendelse. Hun havde syndet, som I også syndede; 

men hun havde elsket meget. Den, der elsker, kan vise afvigelser i sin menneskelige adfærd, men 

kærlighed er ømhed, der strømmer ud af hjertet. Hvis du ønsker at blive tilgivet ─ ligesom hende ─ så 

vend dine øjne mod mig fuld af kærlighed og tillid, og du vil blive fritaget for enhver overtrædelse. 

71 Den kvinde syndede ikke længere. Den kærlighed, der flød over i hendes hjerte, brugte hun på 

Mesterens undervisning. 

72 Hun blev tilgivet, selv om hun havde begået fejltagelser. Men i hendes hjerte brændte den ild, der 

renser, og på grund af den tilgivelse, som synderen fik, adskilte hun sig ikke et øjeblik mere fra Jesus. 

Mine disciple derimod lod mig være alene i de blodigste timer. Men den lille Maria skilte sig ikke fra mig, 

hun fornægtede mig ikke, hun var ikke bange og skammede sig heller ikke. 

73 Derfor fik hun lov til at fælde tårer ved foden af mit kors og over min grav. Hendes ånd fandt snart 

frelse, fordi hun elskede meget. I sit hjerte havde hun også en apostolsk ånd. Hendes omvendelse lyser 

som sandhedens lys. Hun havde kastet sig ned for mine fødder for at sige til mig: "Herre, hvis du vil det, 

vil jeg blive fri for synd". 

74 Du derimod ─ hvor ofte vil du ikke overbevise mig om din uskyld ved at dække dine overtrædelser 

til med lange bønner. 

75 Nej, disciple, tag ved lære af hende, elsk jeres Herre virkelig i hver af jeres brødre. Elsk meget, og 

dine synder vil blive tilgivet. I vil blive store, hvis I får denne sandhed til at blomstre i jeres hjerter. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 213 
1 Min Ånds lys er med jer, Kristus er over jeres ånd, og gennem menneskelige læber åbenbarer han 

livets og sandhedens ord som en vej, der fører til mig. 

2 Åbn portene til din helligdom, så jeg kan træde ind i det reneste af dit væsen. 

3 I kalder denne dag for "opstandelsessøndag", fordi det er en dag, hvor I mindes de begivenheder, 

som Jesus gennemgik på sin jordiske rejse. 

4 Endelig skal du fjerne mysteriets slør, så du kan træde ind i sandhedens helligdom. I denne 

undervisning afslører jeg for jer meningsfulde lærdomme, så de mørke slør af mystik, som I plejede at 

dække mit lys med, kan forsvinde fra jer. Hør: Kun den, der dør, kan opstå igen. Tror du, at Jesus "døde" 

på det tidspunkt? Har du været i stand til at forestille dig din mester "død"? 

5 Døden" er kun et symbol. Døden" eksisterer kun for dem, der endnu ikke har opnået en erkendelse 

af sandheden. For dem er døden fortsat et skræmmebillede, bag hvilket der gemmer sig mystik eller 

intethed. Men til jer siger jeg: Åbn jeres øjne og forstå, at I heller ikke skal dø. Du vil blive skilt fra 

kroppen, men det betyder ikke, at du vil dø. I har evigt liv ligesom jeres Mester. 

6 Da jeg forlod min krop, gik min Ånd ind i åndernes verden for at tale til dem med sandhedens ord. 

Hvad angår jer, talte jeg til dem om guddommelig kærlighed. For dette er den sande viden om livet. 

7 Sandelig, siger jeg jer, Jesu Ånd var ikke et øjeblik i gravhulen, han havde mange 

kærlighedsværker at gøre i andre livsverdener. Min uendelige Ånd havde mange åbenbaringer at give dem 

─ ligesom til jer. 

8 Der findes også verdener, hvor åndelige væsener ikke ved, hvordan man elsker. De lever i mørke 

og længes efter lys. I dag ved menneskene, at hvor uvenlighed og egoisme hersker, er der mørke, at krig 

og lidenskaber er den nøgle, der lukker porten til den vej, der fører til Guds rige. 

9 Kærlighed er derimod den nøgle, hvormed man åbner lysets rige, som er sandheden. 

10 Her har jeg givet mig selv til kende gennem menneskelige kroppe, der har jeg kommunikeret 

direkte med de højere åndelige væsener, så de kan undervise dem, der ikke er i stand til at modtage min 

inspiration direkte. 

11 Disse høje, lysende væsener er det, som stemmebærerne er for jer her. 

12 Nu tror jeg, at I forstår grunden til, at jeg kom til denne verden, og grunden til, at jeg besøgte disse 

verdener. 

13 Jeg har sagt til ånderne: "Du skal fødes på ny. Men før du søder i et jordisk legeme, skal du rense 

din sjæl for ethvert skadeligt indtryk, så du i din genfødsel kan blive som brændende fakler. 

14 De, der har lyset fra min Helligånd i sig, er som brændende fakler. De, der ikke ønsker at kende 

sandheden, er som slukkede fakler, der ikke brænder, fordi de ikke har tændt sig selv i min visdoms ild. 

15 Jeg ønsker ikke, at I skal være slukkede fakler, for så vil I ikke være i stand til at opfylde jeres 

skæbne, dvs. jeres ånds mission. 

16 Sandelig siger jeg jer, i de øjeblikke, hvor mit ord skinner gennem menneskets sind, er der tusinder 

og atter tusinder af kropsløse væsener, som er til stede ved min manifestation og hører min stemme. De er 

altid flere end dem, der er fysisk til stede. Ligesom I stiger de langsomt op fra mørket for at træde ind i 

lysets rige. 

17 Du er udødelig, det har jeg fortalt dig. Når kroppens celler dør, er det ikke ensbetydende med, at 

sjælen også dør. 

18 Denne mindedag er symbolet på sjælens herlighed, på opstandelsen, på lyset i jeres lampe. 

19 Det har behaget Mig at give Mig selv til kende blandt jer i disse mindedage for at vække følelser af 

tro, medfølelse og åndeliggørelse i jeres hjerter. Jeg har brugt disse timer til at rense og rense jeres hjerter. 

20 Hvorfor har I besmittet jer? Fordi I ikke har tilladt jer selv at lade jer lede af Åndens kraft, hvis 

kraft I har forvekslet med jeres menneskelige vilje, jeres forfængelighed og jeres luner. 

21 Det er nødvendigt, at du trænger ind i dit hjerte, ind i dit indre, så du kan vide, i hvilken grad du 

lytter til samvittighedens stemme, i hvilken tilstand af kærlighed du er over for din næste. Så vil du vide, i 

hvilket omfang du brænder fakler eller slukker fakler. 

22 Jeg siger jer: I overensstemmelse med jeres kærlighed skal også den kraft, den godhed og det lys, 

som I har, være i overensstemmelse med jeres kærlighed. 
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23 Også du vil få din befrielsesdag og din herlighedsdag. Hvilken dag vil det være? Den, hvor du er 

sejrherre på dit livs slagmark. 

24 Jorden er en slagmark, og der er meget at lære. Hvis det ikke var sådan, ville nogle få års liv på 

denne planet være nok for jer, og I ville ikke blive sendt ud igen og igen for at blive født på ny. Der findes 

ikke noget mørkere og mere dystert gravkammer for ånden end dens egen krop, når den er klædt i snavs og 

materialisme. 

25 Mit ord løfter dig op fra denne grav og giver dig vinger til at svæve op til fredens og det åndelige 

lys' regioner. 

26 I det omfang din sjæl triumferer over mørket og overvinder forhindringer, kommer lyset til syne i 

den. Nogle vil derfor tilbagelægge vejen på længere tid end andre. 

27 Stor vil den være, der følger det åndelige fremskridts spor, og som gennem jordliv og tidsaldre 

opnår lys, erfaring og opadgående udvikling. 

28 Efter denne kamp, anstrengelserne og tårerne vil I opleve jeres befrielse og jeres himmel ─ den 

hvor I vil stige op fuldt strålende gennem Åndens lys. 

29 Himlen er ikke et bestemt sted, himlen er det endelige mål for sjælens udvikling. Da denne himmel 

ikke er et bestemt sted, må du forstå, hvorfor de, der tvivler på eksistensen af den lyse sjæl, siger: "Jeg skal 

dø" og betragter døden som en ende. Men de, der tror på det evige liv, siger: "Jeg skal leve for evigt." 

30 De, der materialiserer deres tro og religiøse praksis, forstår og søger Gud i en begrænset form. 

31 Spiritualisten ved, at den Almægtige er i alt, at verden, universet og uendeligheden er gennemsyret 

af min essens og min tilstedeværelse. 

32 Den, der anerkender og forstår mig på denne måde, er et levende tempel for Gud og vil ikke 

længere materialisere Åndens åbenbaringer gennem symboler eller billeder. 

33 Sig ikke mere, at der kun er én himmel og én jord, og at disse er bestemte steder. Der er milliarder 

af verdener. Glem ikke, hvad jeg sagde i Jesus: "I min Faders hus er der mange palæer." 

34 Det er godt, at du overholder din naturs love i det materielle liv. Men du skal forstå, at disse love 

ikke er evige. 

35 Jeg er igen kommet til de ydmyge, for det er dem, der forstår disse ord bedst. Husk, at jeg sagde: 

"Den, der er blevet ydmyget, vil blive ophøjet." 

På denne dag, som I kalder Opstandelsesdagen, skal I åndeliggøre jer selv, så I kan sige: "Jeg er 

templet og lygtepælen, jeg er offeret." 

Elsker hinanden, ja, folk, for den, der elsker, bærer himlen i sig.  

Velsignede mennesker, sjæle fra Israels tolv stammer, inkarneret i denne tid for at danne 

menneskehedens skjold ─ jeg forbereder jer åndeligt og fysisk for at gøre jer til et villigt redskab og for at 

sætte jer ind på den vej, som jeg viser jer, så I kan efterlade jeres eksempel til de nye generationer. 

36 Blandt jer er efterkommere af Ruben, Dan, Juda og Levi, Issakar og Zebulon og alle 

stammeforfædrene, og som stærke sjæle, I er, skal I fortsat udvise denne styrke og tro på jeres Gud. 

37 Navnet "Israel" kan ikke udslettes, og selv om dette folk er blevet misundt, prøvet og forfulgt, vil 

det ikke gå til grunde, fordi det er jeres forfædres afkom, som var stamme og liv i mange generationer. I 

dag ser du denne race dekadent og degenereret i høj grad, fordi den har elsket sit "kød" mere end sin sjæl 

og er blevet stolt af sine gaver. Derfor har jeg inkarneret jer i et andet land, i en anden race, så I ikke falder 

i disse fejltagelser. 

38 Spiritualisering har været inspireret til jer siden tidernes morgen. Det er et frø, som I har fået til at 

pleje med omhu, og jeg har betroet jer opgaven med at overføre det til alle folkeslag uden forskel på race. I 

dag, på tidernes højdepunkt, kommer jeg til jer for at kræve en redegørelse fra jer om dette frø. 

39 I mennesker bærer alle dette frø i jer, for før I fik et jordisk legeme, var I åndelige væsener, og 

åndeliggørelse er den vej, der er bestemt for jer, hvor I skal fuldkommengøre jer selv. 

40 I er de mest begavede mennesker. Alligevel har I ikke vidst, hvordan I skal bruge jeres gaver, I har 

ikke villet fortolke min vilje. I har elsket denne verden, som jeg har forberedt til jeres sjæls forfriskning, 

udvikling og velsignelse, som om den var jeres evige hjem, og I har slået dybe rødder i den. I glemmer det 

åndelige liv og forbereder ikke jeres indgang til denne "dal", som venter jer. 
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41 Se, denne verden er befolket med sjæle, som på grund af deres manglende åndelighed, deres 

manglende forberedelse, har få fortjenester. Men hvor meget smerte, hvor meget anger fanger dem. I må 

ikke bebo denne verden uden først at gøre det muligt for de sjæle at gøre fremskridt, som, enten af 

uvidenhed eller af oprør, ikke har været i stand til at gennemføre deres opstigning. 

42 Det, som menneskeheden kalder fremskridt, er ikke tilfældet for sjælene. For hvis de blev ophøjet, 

ville de elske mig mere end alle skabte ting, og der ville være fred og harmoni blandt mennesker. Men de 

tilbyder mig kun deres åndelige tranghed og uvidenhed. 

43 Hvor svært er det ikke for mennesker at omvende sig til godhed. I overholder ikke mine love og 

ønsker ikke at ændre jeres liv. Mit ord fornærmer dig, når jeg taler til dig om fornyelse. Hvorfor vil du 

have mig til at tie stille, selv om du er frelst? 

44 Vær stærk, Israel, bekæmp det onde. Gør selv noget ved jer selv, hvis I har spor af ondskab i jer. 

Rens den atmosfære, du indånder, overvind enhver fremmed indflydelse, udnyt dine evner og muligheder, 

se og bed. 

45 Styrk folkets tro og byg med den et tårn så højt, at det når op til himlen, mens dets fundament er 

urokkeligt. 

46 Med jeres bøn og åndelige arbejde kan I stoppe de ødelæggende naturkræfter i deres vækst. For 

efter 1950 vil de blive sluppet løs med større magt end i dag. Menneskeheden vil rense sig selv, så den kan 

modtage den gode nyhed, og efter sin store smerte vil den se fredens regnbue lyse og føle mit kald, som 

inviterer den til at træde ind i et nyt liv. 

47 I dag, hvor I er vendt tilbage til Jorden, er I vidner om mit nærvær. Det er en af de opgaver, du 

altid har haft. Men du er overrasket, når jeg taler til dig på denne måde, fordi du tror, at du ikke har nogen 

viden om din sjæls fortid. Men dette spor er så dybt, at hverken du eller tiden kan slette din livshistorie. 

48 Jeg underviser jer, så I senere kan forkynde min lære. De, der vil høre jer, vil blive overrasket over 

jeres ord og vil tage jer for de nye profeter og apostle. Så vil de elske dig. 

Sørg for, at dit arbejde bærer frugt. Så ikke på ufrugtbar jord, udsæt ikke mit arbejde for 

latterliggørelse. Vær vis og vær velbehagelig for dem, der beder dig, og tilgiv dem, der ikke ved, hvordan 

de skal modtage dig. 

49 Mit ord har givet genlyd i jeres sind, og min Ånd som Mester glæder sig over at undervise mine 

nye disciple. 

50 Hvis du tænker dig godt om, vil du opdage, at jeg altid har været med dig, og at mit budskab lige 

siden den første åbenbaring har guidet folk på vejen til åndeliggørelse. Det er kun naturligt, at jeg efter 

flere tusinde år med menneskelige sjæle på denne jord skulle bringe jer en undervisning med et større 

åbenbaringsindhold end den, I har nu. 

51 Min Lære, som til enhver tid er forklaringen på Loven, er kommet til jer som en vej til Lyset, som 

et sikkert brud for sjælen. Alligevel har menneskene, der benytter sig af den frie vilje, som de er blevet 

udstyret med, og som ønsker en vej for deres liv, altid valgt den lette vej til materialisering, nogle uden at 

lytte til samvittighedens krav, som altid peger i retning af det åndelige, og andre skaber kulter og ritualer 

for at bilde sig selv ind, at de går solidt på den åndelige vej, når de i virkeligheden er lige så egoistiske 

som dem, der har forvist Mit Navn og Mit Ord fra deres liv. 

52 Hvis du herfra kunne se den "åndelige dal", hvor de materialiserede væsener bor ─ dem, der intet 

har arbejdet for den åndelige rejse efter dette liv ─ ville du blive forfærdet. Men du vil ikke et øjeblik sige: 

"Hvor frygtelig er Guds retfærdighed!" Nej, i stedet ville du udbryde: "Hvor er vi dog hårdhjertede, hvor 

uretfærdige og grusomme over for os selv! Hvor ligeglade med vores sjæle, og hvor kolde vi har været 

som Jesu disciple!" 

53 Det er derfor, Faderen har tilladt disse væsener at manifestere sig i jeres liv og bringe jer de 

smertefulde, undertrykkende nyheder om deres mørke og fredsløse liv. De er indbyggere i en verden, der 

hverken har det strålende lys fra de åndelige hjem eller skønhederne fra den jord, de har beboet. 

54 Den brede dal af forvirring, anger, smerte, mørke og fortvivlelse er kun oplyst af samvittighedens 

lys, som vækker det ene af disse væsener efter det andet. Når dette lys endelig trænger ind i hele sjælen, 

genkender den sin vej, den smider materialiseringens klæde, som den stadig havde på sig, den føler igen, 

at den er levende, at den er opstået igen, at en stemme kalder den fra uendeligheden, og at denne stemme 

er Faderens stemme, som fra tidernes morgen har udstukket vejen til lys og lyksalighed for den. 
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55 Ingen af jer skal bo i forvirringens mørke og ikke drikke omvendelsens tårers bæger. 

56 For at spare jer selv for denne uendelige bitterhed, så forbarm jer over jeres sjæl, gør ægte 

kærlighedsgerninger, ikke tilsyneladende gerninger, som I forsøger at narre jer selv med. 

57 Min undervisning formidler spiritualitet, og spiritualitet betyder sandhed, oprigtighed, lys, 

oprigtighed og kærlighed. 

58 Dette er min vej, den unikke vej ─ den, der blev udstukket for dig fra begyndelsen og er skrevet i 

hver eneste samvittighed. 

59 Min stemme, der endnu en gang lyder i den mest skjulte del af dit væsen, kalder dig til den tabte 

vej, til den glemte vej, så du kan opnå fortjenester, som vil være lys, tilfredsstillelse og opløftning for din 

sjæl, når den skal passere gennem det tågeslør, der findes mellem det materielle og det åndelige. 

60 Jeg taler til jer om dette slør, fordi jeres lave niveau af åndelig udvikling endnu ikke gør jer i stand 

til at forene alle eksisterende livsverdener til én. Ligesom jeres mangel på broderskab har opdelt jer på 

jorden i folk og nationer, har umodne væsener i universet set sig adskilt af verdener, hjemmeplaneter og 

verdensrum. 

61 Den tid vil komme, hvor denne verdens grænser vil blive ophævet af kærlighed, og hvor 

verdenerne vil komme tættere på hinanden gennem spiritualisering. 

62 Indtil da fortsætter kampen mellem samvittigheden og den frie vilje, som mennesket vil bruge og 

bruge til at gøre af sit liv, hvad det vil. 

63 Kampen mellem disse to kræfter vil nå sit højdepunkt, og sejren vil være på Åndens side, som i et 

absolut kærlighedsoffer til sin Fader vil sige til ham: "Herre, jeg giver afkald på min viljesfrihed, fuldfør i 

mig alene din vilje". 

64 Jeg vil velsigne den, der således kommer foran mig, og indhylle ham i mit lys. Men jeg vil lade 

ham vide, at jeg aldrig mere vil fratage ham den velsignede frihed, som han har fået tildelt. Thi den, som 

gør sin Faders vilje, som er trofast og lydig, er sin Herres tillid værdig. 

65 Forstår du, hvad jeg har fortalt dig om åndeligt liv? Se, hvor enkelt og klart det åndelige er i 

modsætning til jeres lære og instruktioner, som komplicerer alting. 

66 Tænk over det, disciple. 

67 Mit hemmelige skatkammer åbnes, og jeg lader noget fra det blive åbenbaret for folk gennem 

stemmebæreren. 

68 I 1866 lyste en stjerne som den, der annoncerede Messias' fødsel. Kun få så det, fordi verden sov. 

69 Denne stjerne var Elias, og med hans manifestation gennem Roque Rojas' sind blev en ny åndelig 

tidsalder åbnet. Med sit lys oplyste han vejen for at vejlede menneskene og forkynde dem en tid med store 

åbenbaringer. Men da Elias er min profet og min forløber, profeterede jeg gennem hans ånd tiden for min 

manifestation på samme måde. 

70 De første tilhørere, de første vidner til dette møde var overraskede over at høre, at de ord, som 

Roque Rojas talte, ikke kom fra ham selv, men fra det hinsides, at det var et ord fuld af trøst, løfter og håb. 

71 Det lille antal disciple voksede og blev til en stor skare, der, da de senere modtog Mesterens 

nærvær gennem nye stemmebærere, i Ordet genkendte en frugt af guddommelig smag og åndelig essens, 

som var den eneste, der kunne slukke deres tørst og stille deres sult. 

72 Der opstod et nyt apostelskab i dette samfund, bestående af enkle og ydmyge hjerter, men fyldt 

med kærlighed og tro på at følge mig. Selvfølgelig manglede der blandt dem ikke en ny Thomas, som 

måtte se for at tro på min tilstedeværelse ─ en ny Peter, som, selv om han troede på mig, ville fornægte 

mig af frygt for mennesker, og en ny Judas Iskariot, som ville forråde mig ved at fordreje mit ord og min 

sandhed for penge og smiger. 

73 De skarer, som udgør dette folk, blev mange og spredte sig ud over byer, landområder og 

landsbyer, og fra dette folk opstod sandhedens og retfærdighedens apostle, selvopofrende arbejdere fulde 

af iver i deres Herres lære og profeter med rene hjerter, som talte sandheden. 

74 Jeg sætter dem ved et umådeligt stort, usynligt åndeligt bord, så de spiser mit himmelske brød og 

drikker min evighedsvin, så de aldrig mangler styrke i deres mission. Mens nogle forbliver åndeligt 

apatiske, mens de lytter, er der også dem, der uophørligt stiller spørgsmål til Mig, fordi de er nysgerrige. 
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De spørger mig, hvorfor jeg åbenbarer mig selv for menneskeheden i denne form, hvorfor Elias kom før 

mig, hvem Elias er, hvem Roque Rojas er, og hvem der brød de syv segl. 

75 Jeg svarer og underviser alle med den perfekte Mesterens kærlighed. Hvis nogle er forvirrede, 

fordi jeg ikke kommer midt i prægtige altre eller prangende ceremonier, så fortæller deres åndelighed 

andre, at Jesus aldrig søgte pomp og pragt eller forfængelighed, men hjerter. 

76 Jeg er altid kommet for at begære din sjæl, ikke for din krop. For legemets materie tilhører jorden, 

hvis skødes skød ønsker den, mens sjælen gennem sin samvittighed altid vil høre den guddommelige 

stemme, der kalder den. 

77 Tiden for min prædiken ved mit nuværende, sidste komme er af lang varighed. Den dækker 

perioden fra 1866 til 1950. 

78 De første frugter af min undervisning vil være jeres åndelige og fysiske fornyelse ved at fjerne 

afgudsdyrkelse, fanatisme, overtro, falske fortolkninger, og også selviskhed, ond vilje, laster og enhver 

plet. Når det sker, vil I kunne tale om min Lov uden at forvirre nogen. I vil ikke pålægge min undervisning 

jeres fejltagelser, og I vil heller ikke forsøge at skjule dem ved at forbeholde dem for jer selv. 

79 Løft din sjæl gennem en mere perfekt religionsudøvelse og løft dit hjerte gennem et dydigt liv, så 

vil du være som begyndelsen på en ny verden, på en ny menneskehed, som vil vide hvordan man rejser sig 

på fundamentet for åndeliggørelse, som jeg bringer dig i min åbenbaring af den tredje æra. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 214 
1 Jeg giver jer mit ord gennem menneskelige læber, fordi I ikke engang opfatter de budskaber, som 

jeg konstant sender til folk. Det er grunden til, at jeg måtte manifestere mig gennem menneskets intellekt. 

Det er ikke sådan, at jeg har brug for menneskelige redskaber for at åbenbare mig selv. Det er jer, der har 

haft brug for det. 

2 Min kærlige lov er kun kommet for at fjerne tistel efter tistel fra stien, så I kan komme til Mig. 

3 Intet er umuligt eller vanskeligt for Faderen. Derfor gjorde jeg mennesket selv til redskab for min 

manifestation, og derved beviste jeg min kærlighed til jer, idet jeg tilgav jeres ufuldkommenheder og ikke 

tog anstød af jeres fejl og mangler. Jeg gav jer også beviser på min magt, da jeg gav jer mit kloge, kærlige 

og guddommelige ord gennem et dårligt intellekt og gennem urene og klodsede læber. 

4 I har alle set dette mirakel, da I følte, at stemmebærerens kropslige materie forsvandt, og I 

opfattede Mesterens tilstedeværelse. I glædede jer over det guddommelige ord, I følte jer transporteret ind 

i en verden af lys, og I nød den åndelige fred i henrykkelse. 

5 Hvor lang tid gik der, mens Mesteren talte til dig? Hvor længe var du i denne forhøjede tilstand? 

Du kan ikke sige det, for i den time var du uden for tiden. 

6 Efterfølgende, da undervisningsordet var slut, havde I en uendelig længsel efter at vende tilbage til 

jeres hjem for at gentage Mine ord. I havde det ædle ønske at møde en person på vejen, som havde 

fornærmet jer, for at tilgive ham, eller en nødlidende person for at bringe ham det gode budskab om mit 

nærvær. 

7 Når du endelig møder en person, som du vil fortælle, hvad du har hørt, indser du, at dine læber er 

for klodsede til at gengive den guddommelige instruktion, og så indser du, at dette ord virkelig er dybt, og 

at den måde, hvorpå disse stemmebærere bliver aktive, også fortjener din opmærksomhed. 

8 Mesteren siger til dem, der lider, fordi de synes, at de er for klodsede til at udtrykke det 

guddommelige ord: "Vær ikke bekymret, for lidt efter lidt vil jeres gaver udfolde sig, indtil den dag 

kommer, hvor I ikke engang har brug for manifestationen gennem stemmebærerne. For det budskab, jeg 

sender dig, vil du modtage direkte gennem den perfekte dialog mellem ånd og ånd. 

9 Når du er klar til at tage dette skridt ─ vær meget opmærksom på det, jeg siger til dig nu: livet vil 

da være for din sjæl, for dine sanser og for dit sind som en strøm af visdom, som en kærlighedssang, som 

en trappestige, der fører dig op til Skaberen. 

10 Nå snart op til denne højde, folkens, så I kan leve på en høj, åndelig måde og i sand harmoni med 

alle skabte ting. 

11 I øjeblikket er I kun små børn, der er disciple af en undervisning, der er uendelig i kraft og visdom. 

Men den, der lærer dig det, er alle mesteres mester. Lad ham lede dig frivilligt, og du vil se, hvordan hans 

kærlighed vil fjerne enhver tornede hæk og snublesten fra stien. 

12 Mit ord i denne tredje æra ønsker at udfylde det umådelige tomrum, der findes i menneskers sjæle 

─ et tomrum, som menneskene aldrig har været i stand til at udfylde gennem menneskelig kærlighed, 

gennem verdens rigdomme, gennem udadvendte ritualer og kulter. 

13 Det længe ventede budskab er nu kommet til jer, og det velsigner dem, der har ventet på det, og 

vækker dem, der sover. Mit budskab er til alle, og alle vil få kendskab til det i den time, hvor det gradvist 

vil nå ud til alle hjerter, alle folk og alle nationer. 

14 Mit ord er sandhedens og retfærdighedens lys, der skinner i menneskehedens mørke. Den taler til 

jeres sjæl og inspirerer den til at reflektere, så den kan kende årsagen til mit komme og opklaringen af 

ethvert mysterium. 

15 For at mennesket kan synge en fredens hymne, må det elske og tilgive. Du må ikke længere nære 

selviskhed, ej heller vrede, had eller illusioner. For så vil I stoppe min Ånd, som vil komme til jer for at 

oprette sit fredsrige blandt mennesker. 

16 Ja, mennesker ─ selv om I kun er en lille del af menneskeheden, kender I til den moralske og 

materielle splittelse, der findes. I ser deres elendighed og nød, deres trængsel og fortvivlelse. Denne 

elendighed og smerte lider ikke kun kroppen, men også sjælen, som er blevet svag af mangel på 

fortjeneste. 
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17 Vær ledere for jeres medmennesker, vær mine vejvisere. Føl min kærlighed og elsk betingelsesløst 

og uselvisk. Bliv oplyst og bær dette lys ud i verden. Inspirér jer selv med sandheden og dyk ned i de store 

åbenbaringer, jeg har givet jer gennem tiderne, og giv denne viden til dem, der ved mindre end jer. 

18 Gennemtræng jer selv med dette lys og opdag den evne, som jeg har udstyret jeres sjæl med. Hvis 

I så bruger værdien af disse gaver, vil I vide, hvordan I skal elske livet, og allerede i denne jordiske dal, 

som I bor i, vil I elske og erkende det evige liv. 

19 Elsk og tilgiv meget, hvis I ønsker at kalde jer selv mine apostle. Tænk på mig, og dine trængsler 

vil forsvinde. Du må ikke føle smerte, når du bliver fornærmet. Velsign og overlad din sag til mig. Så vil 

du føle dig lykkeligere end dem, der tror, at de er rige på grund af deres rigdom. For så vil du have tilgivet. 

Du ved ikke, om denne tilgivelse ikke er prisen for din frelse. Med denne handling vil du være i stand til at 

oplyse sjælen hos den, der forårsagede din lidelse, og dermed vil du også have reddet ham. 

20 Elsk alt, selv den luft, I indånder, for i den er min kærlighed, som den er i hele skabningen. Elsk 

den tid og den time, I lever i, for min Ånd er åbenbaret i alt. Kan du ikke mærke, hvordan naturen, som 

omgiver dig, beder om fred og kærlighed? Jeg vil genoprette alle naturens kræfter, jeg vil genoprette alle 

skabninger. Mennesket vil imidlertid skulle lide alle konsekvenserne af sine fejltagelser, som var årsag til 

ødelæggelsen. 

21 Dette brød, som jeg giver jer i denne tid, er den næring, som menneskeheden har brug for ─ den 

eneste, der kan styrke den. Modtag det med kærlighed og bliv stærk gennem det, så du kan udføre din 

opgave. 

22 Lev dit liv fuldt ud, lev med tillid og tålmodighed, så du kan bevise din tro. Frygt intet, jeg er med 

dig. Hvis du er stærk, vil du kunne se din by falde sammen sten for sten og ikke fortvivle. For i jer er der 

guddommelig styrke, den del af min Ånd, som I kan udrette store ting i jeres medmenneskers hjerter. Du 

kan give glæde til de trængte, du kan tørre tårer, du kan genoprette en nedtrykt ånd. Det arbejde, du 

udfører med tro og kærlighed, vil være stort og uforgængeligt. 

23 Lad min kærlighed føre dig til evigt liv. Åbn dine øjne og del i de herligheder og skønheder, som 

jeg har skabt for at gøre alle mine børn lykkelige. Mine velsignelser når ud til alle, troende og ikke-

troende. Jeg rydder vejen for torne, så I ikke længere vil gøre jeres fødder ondt og altid vil gå sikkert i 

lydighed mod jeres himmelske Fader. 

24 I mit ord giver jeg dig helbredelse for dine lidelser, i dit ord lægger jeg balsam for de syge. Men 

forstå, folkens, at denne balsam ikke kun er til kroppen, men også til sjælen. Ikke kun for den, der lever i 

verden, men også for den, der er i det åndelige. 

25 Når jeg til tider taler til jer gennem disse stemmebærere, ser jeg, at nogle er omgivet af forvirrede 

sjælevæsener, andre er besat af dem, og endnu andre bliver forfulgt af dem. De dominerer din vilje, 

forvirrer dit sind eller gør din krop syg. Så taler jeg til dem i åndens sprog og fjerner dem fra din vej. Men 

alt skal ikke nødvendigvis gøres af mesteren. Jeg ønsker, at I skal vide, hvad der er årsagen til, at disse 

væsener, jeres åndelige brødre og søstre, invaderer jeres jordiske liv, og hvad I skal gøre for at befri jer fra 

deres dårlige indflydelse og samtidig gøre lys i de sjæle, der fortjener jeres medfølelse. 

26 De sjæle, der ikke længere hører til menneskelivet, kommer til mennesker og lever stadig hos dem. 

Jeg gav jer mange lektioner om dette i den anden æra, da jeg brugte de tilfælde, hvor nogle besatte blev 

bragt til mig. Men disse mennesker og deres præster kunne ikke forstå betydningen af disse åbenbaringer 

og dømte Mig i overensstemmelse med deres dårlige mening. 

27 Nu udvider jeg min undervisning, så I kan få denne viden og give jer våben til at bekæmpe og 

besejre forvirring. 

28 Disciple: Grunden til, at der blandt jer er forvirrede ånder uden fred og uden lys, er de onde tanker, 

de onde ord, de onde lidenskaber, de onde skikke, de onde laster. Alt dette er som en kraft, der tiltrækker 

alle dem, der ─ fordi de ikke har renset sig selv ─ må søge urene "boliger" at bo i. De er væsener, der 

allerede er uden jordiske kroppe, og som i deres forvirring søger fremmede kroppe for at udtrykke sig 

gennem dem. Men som følge af deres forvirring og indflydelse er det eneste, de opnår, at de forstyrrer 

freden, forplumrer sindet eller gør dem, de nærmer sig, syge. 

29 Disse ånder er indbegrebet af sygdom, de er indbyggerne i skyggerigerne, som hverken ved, hvad 

liv er eller hvad død er. 
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30 Jeg, som er Åndens lys, søger det ene fortabte menneske efter det andet, den ene efter den anden af 

dem, der er døde for åndeligt liv, for at redde dem fra deres pine og få dem til at føle fred ─ den fred, der 

kommer af forståelse. Men jeg siger jer igen, at ikke kun Mesteren, men også disciplene skal bringe lys til 

de væsener, som, selv om de er usynlige for jeres jordiske øjne, er synlige for den, der ved, hvordan han 

skal forberede sig. 

31 Den rigtige måde at kæmpe mod de dårlige påvirkninger fra denne verden, som er mere talrig og 

stærkere end jeres, er at bede, at forblive trofast mod min lære og udholdenhed i det gode. Den, der 

kæmper med disse våben, befrier ikke kun sig selv, men han redder og befrier også sine åndelige brødre og 

søstre. 

32 Hvordan kunne I være spiritister, hvis I ikke kendte denne lære? Hvordan kunne Jesu helbredelse 

have været fuldstændig, hvis han ikke havde afsløret helbredelsen af de besatte? 

33 Studér mine ord grundigt og prøv ikke at gøre videnskab ud af min lære, og brug ikke det, jeg har 

lært dig for at befri dig, uden at elske dem, der måske har forstyrret dig, for så vil du falde i mørket 

sammen med dem. 

34 Hvornår vil I gennem jeres gode gerninger gøre denne jord til en verden, hvorfra alle, der lever 

gennem den forstyrret, senere vil gå videre fulde af lys? Hvornår vil du endelig ophøre med at være et 

passende opholdssted for tilstedeværelsen af denne verden af dårlige påvirkninger? 

35 Hvis I ikke tager højde for denne virkelighed, vil I aldrig kunne frigøre jer fra disse snarer, og I vil 

heller ikke kunne gøre noget til gavn for de mange fattige sjæle. I vil være ─ nogle såvel som andre ─ 

syge mennesker, som hele tiden overfører deres sygdomme til hinanden. 

36 Tænk derfor på formålet med min undervisning, på meningen med min genkomst, på alt det, som 

mit ord indeholder med sit lys, så I ikke længere betragter jer selv som de eneste indbyggere i denne 

verden. Se alt, hvad der omgiver jer, og bliv virkelig lysets børn. 

37 Lyt til mig, udforsk mit ord, og jeg forsikrer jer, at I hurtigt vil blive disciple af Mesteren fra alle 

tider og alle epoker. 

38 Israels folk: I har været udsat for mange kampe gennem tiderne, I har oplevet slaveri, forfølgelse 

og lange vandringer. Hvil dig, og vær nu fri på denne jord, som jeg giver dig som et midlertidigt hjem. I 

denne tid vil I ikke drage ud for at søge et land, der flyder med mælk og honning, og I vil heller ikke drage 

ud for Samaria, men søge mit åndelige rige. I vil komme til denne enorme "dal", som inviterer jer til at 

nyde freden, til at lade jer omfavne af lyset fra min visdom og til at genvinde jeres tabte styrke. 

39 Udfold din sjæl, for du lever i en ny tid, og som Faderens førstefødte søn har du indledt dette 

åndeliggørelsesstadium blandt menneskeheden, som er i overensstemmelse med dig. 

40 Før du begynder din mission, skal du lytte til mig og lære af mig. Mit ord er lærebogen, og når du 

har forstået det, så gå til dine medmennesker, prædiker og tilføj dine gerninger til dine ord. Bed og tal med 

mig og med jeres skytsengle, så jeres inspiration kan blive frugtbar. Jeg inviterer dig til at begynde et liv 

med indre kontemplation, så du kan koncentrere alle dine energier om at opfylde din mission. Så vil du i 

løbet af kort tid opleve en forvandling af dit væsen. Du vil se din skæbne klart og tydeligt, og du vil være 

som et fyrtårn af lys, der vil oplyse dine medmenneskers vej. 

41 Du vil ikke frygte fremtiden, fordi du ved, at jeg er din vejleder, og at jeg har sørget for alting med 

retfærdighed. Det øjeblik vil komme, hvor du vil føle dig inspireret af mig, og drevet af din ånd vil du 

opsøge de syge og give dem trøst. Du vil vende dig til dem, der hungrer og tørster efter sand viden, og til 

dem vil du give Ordet, som er lys. Du vil også gå hen til de arveløse, de ydmygede, og også dem vil du 

give din hånd. Så vil I snart se jer selv forvandlet til rådgivere, til vejledere og fortalere for folket. 

42 Jo større ødelæggelse dine medmennesker er faldet i, jo større bør din tålmodighed og medfølelse 

med dem være. 

43 I ved, at I alle oprindeligt var rene, og at I til sidst vil være det igen. Glem ikke din oprindelse, og 

skynd dig på din vej, så du hurtigt kan vende tilbage til mig. 

44 Menneskeheden har mangedoblet sig i antal, og jorden er fuld af denne sæd. Mennesket har 

opfyldt mit bud, som jeg gav ham i begyndelsen af tiden. Men der er mange love, som han ikke har 

forstået at overholde. Det er ikke kærligheden, der får ham til at udføre store gerninger. Det er ikke 

fornuften, som han har arbejdet for. Hans sjæl er sunket meget dybt, og i sit fald har den mistet balancen. 

Men jeg stopper den og får den til at vende tilbage til det niveau, den fortjener De dyder, jeg har lagt i 
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sjælen, er så store, at ─ hvis den havde været villig til at gøre brug af dem ─ ville den være på et meget 

højt niveau, og smerten ville ikke have grebet fat i den for at få den til at lide. 

45 Du kan stadig genvinde det, du har mistet. Det er derfor, jeg er kommet til dig og giver dig alle 

midler til at opnå din ophøjelse. 

46 Kom til mig, menneskehed, spørg mig, og jeg vil give dig. Mine nådegaver er ikke ophørt, kilden 

flyder over med nåde til alle, der beder om den. Jeg tilgiver dig og gør dig ren, så du kan begynde at 

opfylde din mission. 

47 Velkommen til inspirationskilden, hvor du slukker din tørst og trætheden forsvinder. I Mig er det 

krystalklare vand, som slukker sjæles tørst efter kærlighed. 

48 I denne tid er din livsrejse blevet farlig og dit daglige arbejde hårdt. Derfor er jeg kommet for at 

oplyse jeres pilgrimsrejse med mit ords lys, som er håb. I Min undervisning opmuntrer Jeg jer konstant til 

at fortsætte og minder jer om, at I ikke må glemme, at jeres eksistens er forgængelig, hvorefter et liv efter 

døden venter jer for at indhylle jer i sin fred. 

49 I er i sandhed ørkenvandrere, der lever af essensen af mit ord, og opmuntret af jeres sjæls tro 

stræber I mod det mål, I skal nå. 

50 Tro er en kraft, der opløfter, forvandler og oplyser. Gennem den kan mennesket stige op til sin 

Skaber. For dens lys oplyser lovens vej, som fører os til Faderen. 

51 På denne måde, med denne tro, går du din vej, idet du med fuld enighed med sjæl og krop 

accepterer de faldgruber og skæbneslag, som denne tid bringer. Men den dag vil komme, hvor I vil tale om 

mig og vidne om den måde, hvorpå jeg har været sammen med jer, hvordan I har hørt og set mig, og 

hvordan I har modtaget min inspirerende transmission. Jeg meddeler jer, at I vil finde mennesker, der er 

parate til at forstå åndeliggørelsens lære. I dag kan I ikke forkynde, at Mesteren er iblandt jer, for de ville 

ikke tro jer og ville tro, at I var vanvittige. 

52 Se på historien om, hvordan de, der er inspireret af Gud, altid er blevet fejlbedømt, fordi folk, der 

er dækket af materialisme, ikke kan se sandheden. 

53 Det samme vil ske for dig, når du taler om mit værk, når du møder dem, der er faldet i fanatisme, 

uvidenhed og materialisme. Sammen med dem vil I forklare min lære, og hver enkelt vil forstå den i 

overensstemmelse med sin åndelige udvikling. Men i sidste ende vil denne sandhed skinne, fordi jeg er 

sandheden. 

54 Når folk først har opnået fred, vil tiden være inde, hvor Mesteren vil åbenbare jer store lærdomme 

for sjælen ─ åbenbaringer, der vil blive forstået af de kommende generationer, som vil have en større 

udvikling. 

55 I er sammen med mig og lær at så, vel vidende at frugterne vil blive nydt af dem, der kommer efter 

jer, selv om de ikke vil møde de forhindringer, som I har mødt. Men de vil stadig dømme dine værker. 

Derfor skal I efterlade et spor af kærlighed og barmhjertighed på vejen, så I i det åndelige kan få 

tilfredsstillelsen af at have opfyldt den lov, som jeg har lært jer. Føle mit ord og lad mig dømme dig. I 

mellemtiden skal I ændre jeres liv og jeres værker. 

56 Hvis I ønsker, at jeres medmennesker skal opdage, at I er mine disciple, så lad dem vide det 

gennem jeres hjertes blidhed. Lad ydmygheden afspejle sig i dine handlinger, for den, der er blid af hjertet, 

er også blid af sjælen. Den stolte og forfængelige mand ser stærk ud, men i virkeligheden er han fattig i 

sjælen. 

57 Spiritualismen ødelægger skikke og traditioner, der er indført af mennesker, og som har stoppet 

ånden. Spiritualisme er en uafbrudt udvikling og ophøjelse af ånden, som renser og perfektionerer sig selv 

ved hjælp af sine evner og kvaliteter, indtil den når frem til sin Skaber. Spiritualismen viser den måde, 

hvorpå ånden udtrykker, føler og modtager sin Herre. Spiritualisme frigør ånden og bringer den til 

udfoldelse. 

58 Det åndelige er den universelle kraft og det universelle lys, som er i alt og tilhører alle. Ingen vil 

finde min lære mærkelig. 

59 Åndens kvaliteter er uforanderlige, fordi de er dyder fra min Guddommelighed, evige kræfter. 

Forstå dog, at alt efter hvordan du har levet, vil den renhed, du kan vise, være større eller mindre, alt efter 

hvordan du har levet. 
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60 Når du har bragt pletter på din sjæls renhed, og den hører samvittighedens bebrejdelser, frygter den 

det guddommelige, som er kilden til rensning, forløsning og tilgivelse. 

61 Min lære åbner sig igen som en bog for menneskeheden, så de kan bade sig i denne lærdoms rene 

vand og forvandle deres liv, vende sig bort fra materialistiske tilbøjeligheder og stræbe opad i ønsket om 

evigt liv. 

62 Når du først kender det højere liv, vil du ─ uden at se bort fra det liv, du lever i ─ forstå at sætte 

det over alle forfængeligheder, og menneskene vil skille sig af med alt det overflødige og ubrugelige. 

Dette vil være et tegn på, at menneskeheden begynder at føle en længsel efter at nå de åndelige regioner. 

63 Min undervisning vil medføre, at der bliver en mere fuldkommen opfattelse af livet i denne verden. 

64 Indtil du når denne verden, har du en mission, som er dit skæbnekors, med hvilket du vil nå toppen 

af bjerget. 

65 Forstå mig og fortvivl ikke, for den lære, som du snart vil prædike, er ikke en fantasi, for det 

åndelige vibrerer i alle mennesker, da alle har ånd. 

66 Sandelig, siger jeg jer, når spiritismen hersker på jorden, vil menneskene have lagt grunden til sand 

fred. 

67 I vil ikke se den tidsalder fra jorden, men I forbereder den nu, og når den er på sit højeste, vil fred 

og lykke også være i jeres sjæl. 

68 Det vil være frugten af den sæd, som Kristus såede i den Anden Tidsalder på de marker, der 

allerede var forberedt i den Første Tidsalder. 

69 I dag er hveden stadig blandet med ukrudt. Men når dette er ødelagt, og hveden spirer med gyldne 

aks, vil den tidsalder, som menneskeheden har ventet på, komme. 

70 Jeg er Vejen, gå den, og I vil være hos mig for evigt. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 215 
1 Mine ord er som dråber af dug, der falder ned på dit hjerte for at give det nyt liv, for jeg finder det 

visnet. Grunden til dette er, at I havde glemt mit løfte om at vende tilbage og følte jer døde med hensyn til 

åndeligt liv. 

2 Da den svage flamme af dit håb slukkede, hørte du, at der blev banket på dit hjertes dør. Da I 

åbnede og så mig, genkendte I mig ikke, fordi I havde glemt mig. Det var nødvendigt at vise jer såret på 

min side og sige til jer: "Sæt jeres fingre der", så I kunne vide, hvem han var, som bankede på jeres dør. 

3 I er som Emmaus-gængere, der ikke kunne genkende mig, da jeg var ved deres side. I er som 

Thomas, der først troede, da han så og rørte ved mine sår. 

4 Eftersom I har bedt mig om beviser på mit nærvær, og jeg har givet jer dem, skal I vide, at jeg er 

kommet for at befri jer fra afgudsdyrkelse, for at bringe jer tilbage til den enkle religionsudøvelse, til en 

tro uden spidsfindigheder og til at udøve barmhjertighed blandt jer. 

5 Jeg har fundet jer i færd med at tilbede døve, blinde og ubevægelige idoler, udføre ritualer, der er 

utidige og uhensigtsmæssige for den åndelige udvikling, I har i dag, og praktisere det, som jeg aldrig har 

indført. 

6 Ingen anden end jeg kunne fortælle dig sandheden om dine fejl uden at såre dig, og samtidig 

tilbyde dig et lys, næring og stimulans, som øjeblikkeligt fyldte tomheden i dit hjerte. 

7 Aldrig mere vil du blive forblændet af falske og uvirkelige herligheder, og du vil heller ikke føle 

dig forført af ord, der kun appellerer til sindet, men aldrig kan trænge ind til sjælen. Fra nu af vil den, der 

virkelig har optaget essensen af dette ord, ikke længere kunne spise noget andet brød end det 

guddommelige. 

8 Hvilket menneske har nogensinde talt til jer som jeg har gjort det gennem disse enkle mænd, som 

er mine stemmebærere? Hvem har nogensinde talt om åndeliggørelse, sådan som du har hørt det i dette 

ord? Hvem i dit liv har nogensinde givet dig beviser, som har været en bekræftelse på en guddommelig 

åbenbaring? Ingen, mit folk. 

9 Mit ord kalder folk som en ringende klokke til samling, og de kommer i lange tog, i hobetal. 

10 Tiden er kort, hvor jeg giver mig selv til kende for jer i denne form, og jeg ønsker, at der skal være 

mange, der modtager lyset fra mit ord, så hele folket, når året 1950 er ved at være slut, vil være bevidst om 

mit bud og villigt bøje sig for min Faders vilje, når året er omme. 

11 Der er stadig tid til at forberede folket til den dag, og når de derefter samles, vil det ikke længere 

være for at høre mit ord gennem talebæreren, men for at studere den undervisning, de har modtaget, for at 

føle min inspiration i deres sind, og så vil de med overbevisning sige: "Herren er med os." 

12 Det er sådan, jeg ønsker at se jer: som gode disciple. 

13 I begyndelsen af min undervisning fortalte jeg jer, at jeg havde indført den enkle tilbedelse ─ den, 

der hverken har ritualer eller ceremonier, og som alligevel hæver sig over røgelse og røgelse af røgelse, 

over lyden af sang: kærlighedens, barmhjertighedens og broderskabets tilbedelse. 

14 Det er nødvendigt, at I foretager en nøje undersøgelse af jeres tilbedelseshandlinger, så I fjerner 

ethvert spor af afgudsdyrkelse, religiøs fanatisme, overtro og trosretninger, der er uegnet til dette arbejde. 

15 Hvis I tror på Kristus og elsker alle hans gerninger, så indse, at denne enkelhed og åndelighed, som 

jeg inspirerer jer i dag, er den samme som den, jeg prædikede i den anden æra med ord og gerninger. 

Hvorfor har I så vendt jer bort fra den enkelhed, uden hvilken der ikke kan ske nogen spiritualisering? 

16 Se, hvor mange fejl, menneskeheden er faldet i. Men lyset fra en ny dag er kommet, og med det vil 

intet kunne skjule sig eller hænge i mørket. 

17 Det er grunden til, at jeg i øjeblikket gør alle jordens stier farbare, så spiritismens disciple og 

apostle kan sprede sig over hele verden og forkynde mine gode nyheder. 

18 Før jeg sender jer til andre lande, ønsker jeg, at enhver, der kalder sig discipel af denne lære, skal 

være åndelig i sit liv og i sine gerninger, så hans vidnesbyrd kan være sandt og dermed troværdigt. 

19 Når du når til spiritualisering, er vejen let. Det er ikke svært at stige op, hvis du er inspireret af 

ønsket om at komme højere op. Fristelser vil ikke længere få dig til at falde ned i afgrundens afgrunde og 

få dig til at falde tilbage. Du vil så kun tage fra denne verden det absolut nødvendige, det tilladte og 
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uundværlige, og dermed give din sjæl frihed til at drømme om en bedre verden og lade den kæmpe for at 

nå den. 

20 Mit lys bader din sjæl og er en guide på alle dine veje. Dette lys er faldet ned over alle mennesker 

uden forskel på race eller trosretning. 

21 Israel er vendt tilbage i denne tid og er spredt ud over hele verden for at opfylde sin åndelige 

mission. Det er det ældste folk, det førstefødte, og derfor er det det første, der kommer i kontakt med mig. 

Dens sjæl har udviklet sig i overensstemmelse med den lov, som blev givet til enhver sjæl, da den blev 

sendt til jorden. 

22 I første gang, da jeg kom første gang, overraskede jeg folk i deres enkelhed og uvidenhed. De 

levede på et lavt moralsk niveau, og jeg talte til dem fra toppen af bjerget for at give dem min første 

instruktion. 

I den anden æra, efter en lang æra, hvor jeg gav jer beviser, så jeres sjæl kunne konsolidere sin tro og 

leve i overholdelse af min lov, kom jeg til jer mere opvågnet, mere udviklet, men langt fra den sande 

opfyldelse af den lov, som jeg bad jer om. For I var ikke i stand til at sætte jeres gaver i sjælens tjeneste. 

23 Jeg kom dengang for at fortælle jer, hvordan I skal anvende loven for at opfylde den, hvordan I 

skal ære Faderen, og hvordan I skal vidne om sandheden. Jeg var sammen med dig i Jesus, så hele din sjæl 

kunne føle og mærke mig, og jeg efterlod dig forberedt med mit ord. 

Derefter gav jeg dig tid nok til, at din sjæl kunne bruge min lære og leve i mit discipelskab. I har fortsat 

med at udvikle jer og er blevet mere vågne. Men for at nå jeres højdepunkt har I ikke forberedt jeres vej 

nok til at komme tættere på mig. Jeres lys er svagt, jeres tro er skrøbelig, og I har ikke gættet, at mit tredje 

komme allerede var nært forestående. 

I 1866, på det tidspunkt, som Mit Ord og profetierne havde bebudet mig, kom Jeg til dig for at 

efterlade en visdomsskat i din sjæl, i den nye undervisning, som Jeg lovede dig til den tid. 

24 Hvor få har ikke været vågne og ventet på mit komme. Menneskeheden sov, da denne nye 

tidsalder blev indledt. 

25 Det har været Min vilje, at I altid skulle være vågne i forventning om Timen, så I ikke ville blive 

overrasket ved nogen af Mine komme, og så ville Jeg se jeres fremskridt og viden. 

26 Du har gået på mange stier for at nå mig og er gået vild på dem. Det har været nødvendigt for 

hyrden at dukke op og opsøge sine får for at samle dem i en enkelt forhindring. For der var intet menneske 

på jorden, som jeg kunne have betroet denne opgave, for jeg kan ikke finde et eneste menneske, som er 

parat. 

27 I øjeblikket oplyser og forbereder jeg mennesker af god vilje i alle nationer, så de kan tale om mit 

komme i ånden og om nådens tid, som nu nærmer sig. Hver enkelt af dem har en vanskelig opgave, og 

gennem hans formidling vækker jeg sunde idealer hos de andre. Jeg giver liv til deres sjæle og indgyder 

kærlighed og tillid til min lov, så den giver dem styrke i deres kamp for menneskehedens frelse og 

åndelige fremskridt. 

28 Undgå at folkene deler sig for min undervisnings skyld. I må ikke skabe uenighed, og I må ikke 

føle jer overlegne indbyrdes. Jeg inspirerer alle til den åndelighed, som er fred, kærlighed og respekt for 

ens næste. Opgiv religiøs fanatisme, perfektioner gudstjenestehandlingerne, løft dine medmenneskers 

religiøse praksis op på et højere niveau. Dette er Min vilje, og når I er sammen, så anerkend hinanden, elsk 

hinanden og vidner om Mig. 

29 I, som hører dette ord, gør jeres sjæl føjelig og studerer min lære. Vær ikke opmærksom på 

stemmebærerne og tilskriv dem ikke dette lys. De er blot redskaber, gennem hvilke jeg manifesterer min 

vilje. Hæve dig over dit sind, så du kan føle mig med din sjæl. 

30 Hvor lille er ikke mennesket til at realisere en manifestation af denne storhed, hvis nuværende fase 

begyndte i 1866 og slutter i 1950. Lær af denne Mester, som til enhver tid har undervist jer, og føl også, at 

I bliver dømt, for han er både Fader og Mester, men også Dommer. 

Opfyldelsen af de ordrer, jeg har givet jer, er for nu, mens I bor på jorden. Senere, når I er i det 

åndelige rige, vil I få nye ordrer. Jeres kamp er stor, udødelig, fordi I er mine børn. Hvordan vil I 

perfektionere jer selv i det korte liv, som jeres kropsskal har, og dermed hævde at nå Mig for at hvile i 

fred, når arbejdsfeltet er så bredt, som enhver sjæl må dyrke? Befri jer først fra jeres forsoningsbyrde, vær 

barmhjertige mod jer selv og gør jer nok fortjeneste til at betale jeres gamle gæld til Min Lov. 
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31 Jeg vil have jer til at holde op med at være små børn og i stedet blive disciple. Vær altid ydmyg, så 

jeg ikke beder dig om at gennemgå prøvelser, der overstiger din styrke. Åbenbar velgørenhed og 

tålmodighed i dit liv. Når I har vundet jeres medmenneskers tillid, mens I afslører Mit arbejde, så tal om 

Mit komme som en trøstens ånd og vækker folks sjæle, så de kan leve på et højere niveau og stræbe efter 

at blive oplyst og ophøjet gennem åndelig lydighed. Deres hjerter er frugtbar jord, hvor I kan plante det 

guddommelige frø. 

32 Hvis I er forberedt, vil I blive spredt ud over hele verden og gå alle veje. Hvor skal du tage hen? 

Det ved du ikke. I vil gå af tilsyneladende materielle årsager, men i bund og grund vil det være min vilje, 

der vil føre jer til det forudbestemte sted. 

33 Bring lys og velsignelser, helbredende balsam og fred til provinserne, så I kan blive anerkendt som 

mine budbringere, sande disciple af kærlighed og barmhjertighed. Pas på jeres skridt, for I vil blive dømt i 

jeres liv. 

34 Lyt til mig, for jeg gør din fremtid kendt og afslører den på forhånd. Du må ikke vanhellige mit 

værk ved dine gerninger, og du må ikke formørke din sjæls lys. 

35 Bestig bjerget og nå toppen af spiritualisering. Slå ikke rod i denne verden. Da jeg har sagt jer, at 

dette ikke er mit rige, vil I som mine disciple heller ikke finde det her. Dematerialiser jer selv og fordyb jer 

i jeres indre, så I kan kende alt det dyrebare i jeres sjæl. 

36 Tiden for min manifestation gennem det menneskelige intellekt er ved at være slut, og I ved ikke, 

hvad der vil ske med menneskeheden bagefter. I har ingen idé om de prøvelser, der vil komme over dem, 

fordi I ikke har udfoldet jeres gaver. Intuitionen er ikke klar i jeres sjæl, og I har ikke forberedt jer på at 

modstå naturens kræfter, som vil blive sluppet løs med stor voldsomhed for at ydmyge menneskeheden. 

Jeg har givet dig kraft i bønnen til at stoppe ondskab, synd, sygdom og ulykker, uden at du har gjort brug 

af disse evner indtil nu. 

37 O I Thomasser fra den tredje æra, som ikke har forstået mig! Hvor er dine åndelige gaver? Hvor 

har du begravet dem? Hvorfor har du glemt dem? I ved det ikke, men jeg vil fortælle jer, at disse gaver er 

skjulte. De vibrerer i dig, men du kan ikke mærke dem, fordi du er materialiseret. I må ikke leve 

ubeskæftiget, I må afsløre dem i alle former og gøre store mirakler med dem, så I kan vidne for jeres Fader 

og for jer selv. 

38 Arbejd, Israel, for at du kan komme i besiddelse af fredens land, det åndelige land, som er et løfte, 

der venter dig. 

39 Jeg modtager jeres bekendelse, jeres taknemmelighed på denne dag, hvor I modtager bekræftelsen 

af jeres åndelige gaver. Gør dig klar og lyt: Efter 1950 vil du kun kommunikere med mig åndeligt. På 

samme måde vil dine børn og dem, der vil følge efter, modtage mit ord. Der vil ikke længere være nogen 

sendere, men jeres tro vil fortælle jer, at jeg er kommet helt ned for at modtage og gøre alle mine børn 

lykkelige. 

40 I vil alle blive forberedt og vejledt af Mig i de kommende tider, og Min lære fra i dag vil være 

detaljeret og klar, hvis I husker den eller lader jeres øjne glide hen over de nedskrevne skrifter. 

41 Min kærlighed er med jer, I mine disciple! Helligåndens lys overstrømmer dig altid, dette lys 

tændes i din troslampe. 

42 I, som føler behov for åndelige gaver, som søger at rense jeres liv, jeres sind og jeres hjerte i 

omvendelsens og fornyelsens vand ─ I, som ønsker at kende sandheden og længes efter den ─ hør min 

stemme, der kommer til jer som en kærtegn, så I kan blive fyldt med mit lys. I denne tid skjuler sandheden 

sig, og fantasien hersker. Derfor giver jeg jer min guddommelige essens, som er sandhed og næring for 

sjælen. 

43 Jo bedre du forstår min sandhed, jo lettere vil det være for dig at gøre fremskridt gennem udvikling 

af dine åndelige evner, som svarer til dine fysiske sanser. Føler du ikke, at din sjæl længes efter at nå frem 

til en kilde med krystalklart vand, det vil sige en enkel lære uden sofisteri, uden ritualer eller former for 

tilbedelse? For denne lære, som jeg bringer dig, er stor og fuld af lys, det er den, du søger. Tiden kan ikke 

skade dens faste fundamenter, for de er baseret på min vilje. For dem, der elsker sandheden, vil Min 

Doktrin være kærlighedens, visdommens og retfærdighedens Doktrin. 

44 Det, der er fra Gud, kommer til mennesket på grund af Faderens kærlighed til barnet. Jeg forventer 

kun, at barnet er klar til at modtage mig. Faderen ønsker, at hans visdom, som også er i dig som et atom, 
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skal udfolde sig og åbenbare sig selv. Jeg er her for at opmuntre dig. Jeg forventer blot, at I lytter 

opmærksomt til mine ord, så I kan modtage de hemmeligheder, som jeg vil give jer til kende. 

45 I tidligere tider har jeg gennem mit eksempel efterladt kærlighedens lære i jeres verden. Nu 

fortsætter jeg med at give jer Åndens lære, som har magt til at oplyse verden, til at fjerne sindets 

uvidenhed, til at lette vejen, til at undgå unødig lidelse, forvirring og tårer. For den bitterhed, der 

produceres, så stor er sødmen i Min Lære, og for mørket af krig og elendighed så stor er lyset fra Mine 

åbenbaringer. 

46 Universets tempel har min undervisning som søjle og støtte, for i den er den guddommelige og 

skabende kraft, der underviser, som forløser, som overbeviser og giver liv. 

47 Jeg taler med menneskelige læber, men min kærlighed forvandler mine tanker til hørbare ord, så I 

kan høre mig og frelse jer selv og leve i Gud. Jeg er læreren i denne kærlighedsskole, som aldrig bedrager 

et ædelt hjerte, der ønsker at gøre fremskridt. Jeg gør først et hvert menneske til en barnediscipel, derefter 

til en discipel og senere til en mester, som lærer sandheden. Fra hvert eneste menneske vil jeg skabe et 

stærkt lys, der vil oplyse vejen for mange fortabte sjæle. Hvert menneske vil være et redskab for Min vilje 

uden at miste sin egen vilje. For jo større din åndeliggørelse er, jo mere vil du være i harmoni med 

Faderens vilje. 

48 Du har lidt mange bitterheder på grund af din frie vilje. Men du skal vide, at jeg aldrig har forladt 

dig. Du skal ikke tage så mange omveje for at nå frem til sandheden. Elsk den, for den vil komme til dig, 

når du åbner din kærligheds porte. Elsk den enkle sandhed og frigør jer fra teorier og spidsfindigheder. 

Dette lys vil oplyse vejen i dit livs ørken, og du vil ikke komme træt eller for sent frem. Materialisterne 

opdager ikke sandheden, for den er baseret på kærlighed, for den er lys, visdom, åbenbaring, og derfor er 

kærligheden en sand mester. 

49 Materialisterne vil komme til jer, de indædte verdensfæller, og de vil sige: "Vores hjerner er 

overtrætte af ideologier, bøger og videnskaber. Hjælp os med at finde sandheden." Så skal du med visdom 

opløse de skyer, der formørker deres sind. 

50 Hør i uendelighed spørgsmålene og svarene som havets brusen, som vindens brusen. Hør den 

visdom, der forvandler uvidenhed til viden, fred i sindet og varme. Hør det kærlige løfte om kærlighed, 

som gør tilværelsen værd at leve i viden om liv og død, om de store mysterier, om Guds love i mennesket, 

om evighed og lys. Hør det! 

51 Du har endnu ikke lært at elske eller tilgive, fordi du stadig er umoden. Men er det jer, der 

udforsker for at tro? Ingen har endnu nok åndeligt lys til at kunne bedømme mit ord eller mit arbejde fuldt 

ud. Jeg har prøvet filosoffer, lærde, skolelærere og tænkere, og også de evige tvivlere, som bliver ved med 

at spørge: "Er det virkelig Faderen?" Men til alle har jeg sagt: "Træet kendes på sin frugt. Mit ord siger, 

hvem jeg er. Mit ord vil fortsat overraske filosoffer og uoplyste." Til jer siger jeg: Kun gennem 

kærligheden vil I vide, hvem jeg er, og hvem I er, for gennem den vil I kunne se mit ansigt. Lad jer ikke 

forsinke, lad jer ikke opskræmme af evighedsspørgsmål. I kærligheden vil du finde svarene, og i 

sandhedens store horisont vil du opdage det sande liv. 

52 Gå på denne måde, og himlen vil glæde sig, og lyset vil skinne i din tilværelse, fordi du vil have 

erstattet dit hjertes tristhed med sød og sund livsglæde. 

53 Tror I, at selv om jeg ser verden og dens indbyggere på højdepunktet af den fordærv, de befinder 

sig i, og selv om de har så meget brug for mig, som de har, at jeg vil forlade dem? Tænk over det, for jeg 

har overrasket dig med den måde, du har talt og tænkt på. 

54 Jeg er Frelseren, Mesteren, som kommer til den faldne synder for at rejse ham op, åndeliggøre ham 

og lære ham at elske. 

55 Verden vil blive forvandlet, når den hører sin frelser og kender og adlyder hans love. 

56 Tag imod dette ord, som er en lære for sjælen, og gør jer klar til at modtage det, som den 

forjættede trøster giver jer til jeres åndelige fremskridt. For du skal komme i kontakt med din Herre fra 

ånd til ånd. 

57 Glem ikke mit ord, når glæden over at have hørt mig har forladt dig igen. 

58 Faderens barmhjertighed og kærlighed tager imod jer. 

59 Faderens arme er åbne for at omfavne dig, og du må hvile i dem. Trøst jer selv i jeres sorg og hør 

dette ord, der vil gøre jeres tilværelse lykkeligere. 
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60 Med hvilken glæde Min Ånd kommer ned til jer, uden at stoppe Mig for at dømme jeres synder. 

Jeg taler til jer om kærlighed, og i dette ord bliver den, der har en plet på sig, renset, synderen bliver frelst, 

og den, der sover, bliver vækket. 

61 Evighedens ur med sit melodiske klokkespil kan høres over hele verden for at få menneskeheden 

til at forstå den tid, den lever i. 

62 Jeg søger dig, fordi du tilhører mig, og da jeg elsker dig, vil jeg ikke længere have, at du skal gå på 

afveje. I er gnister af mit guddommelige lys, og I vil smelte sammen med mig. Det er evigheden, som jeg 

tilbyder jer, så I kan beundre al dens herlighed. 

63 Jeg taler til jer med klare og enkle ord, så I forstår deres betydning og ikke senere klager over, at 

jeg taler til jer med uforståelige ord. 

64 Da jeg gav jer min undervisning i lignelser i den anden æra, kunne I ikke forstå mange af dem. Nu 

giver jeg jer forklaringen på al læren gennem Helligåndens strålende lys. 

65 Forstå, at alle lidelser i dette liv, som du lever, er konsekvenser af menneskelige fejl. For jeg, som 

elsker dig, kunne ikke tilbyde dig et så bittert bæger. Jeg har fra første gang åbenbaret loven for jer som en 

vej til at frelse jer fra fald, fra undergang og "død". 

66 For jer alle vil det øjeblik komme, hvor jeg vil bede jer om at aflægge regnskab for min lov og for 

de gaver, som jeg har givet jer. 

67 I går jeres livsrejse, og nogle bærer pligtens og smertens kors, andre bærer deres synders kors på 

deres skuldre. Men hvis du kalder på mig, vil jeg være din korsbærer for at hjælpe dig med at komme til 

mig. 

68 Følg mine instruktioner, og straks vil du føle din byrde blive lettere, du vil føle dig beroliget, og en 

dejlig friskhed vil lindre din sløvhed. 

69 Åbn dine øjne, gå ind med åndeligt blik og betragt min herlighed. Se, hvordan porten åbnes, som 

skal lukke de syv ånder ind, som jeg har betroet menneskeheden. Det er syv dyder, som ifølge Min vilje 

altid skal virke i jer. De er: Kærlighed, ydmyghed, tålmodighed, ordentlighed, munterhed, udholdenhed og 

barmhjertighed. Lad disse dyder være solidt forankret i jeres hjerter, og I vil opleve lyksalighed. 

70 På denne måde kommer min Ånd tættere på jeres for at fylde den med lys og sige til den: Den 

krop, som I i dag har som en midlertidig beklædning, er det middel, hvormed I skal opnå stor renselse og 

åndelig ophøjelse. 

71 Hvis en person med spedalskhed dukkede op på din vej ─ ville du så gå bort i rædsel? Ville du 

ikke kunne røre ham med din hånd? Ville du være bange for at blive smittet? Nej, mine disciple. I stedet 

for at se på kroppens elendighed bør I se på dens sjæl, som er jeres egen bror, som er mit barn, der venter 

på jeres barmhjertighed. Hvor meget mangler du stadig at lære? 

72 Velsignet er det menneskehjerte, der angrer sine svagheder og beslutter sig for at forbedre sig. For 

ikke alene er han tilgivet, men han får også mit lys. Det er min opgave at gøre syndere til mine elskede 

disciple. 

73 Jeg er opstandelsen og livet. Kom til mig, og du vil leve for evigt, for i mig vil du finde fred. 

74 Lyset fra min Helligånd er udgydt over hele universet. Gennem intuitionens, åbenbaringens og 

seeriets gaver vågner folk op til den nye tidsalder. 

75 Min Ånd vibrerer med retfærdighed og trænger ind i åndens dybeste dybder for at hjælpe den med 

at befri sjælen fra synd, binde ukrudtet i bundter og smide det i ilden. 

76 Så du kan sige til verden: "Her er Faderen, som er iblandt os", du har stadig en masse arbejde at 

gøre. 

77 Mange nationer er udtørret af sult, sult efter brød fra jorden og himmelsk brød. 

78 Ved hjælp af religioner, filosofier og sekter søger folk Mig. Det er måder, hvorpå de en dag vil 

finde mig. 

79 Så længe du går på den lige vej, der fører direkte til mit hjerte, vil du ─ selv om du skal 

tilbagelægge lange afstande, bestige bjerge og overvinde afgrunde ─ for hvert skridt du tager, føle, at du 

kommer højere op på den åndelige vej, hvorfra du kan se silhuetten af det forjættede land. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 216 
1 Disciple, opfyld mine ordrer, så I ikke græder over den tabte tid. Fordyb jer i studiet af mit ord, så 

I kan vide, hvad der skal opfyldes, og hvad der vedrører dem, der kommer efter jer. 

2 Jeg har åbenbaret dette åndelige arbejde for jer, de ydmyge, tidligere end for videnskabsmændene, 

fordi jeg blandt jer har fundet renhed og uskyld, tro og vilje til at følge min lære ─ villigheden til at bære 

dette frø til hjertet af jeres medmennesker. Derfor har jeg udvalgt jer, for I er de fattige, som har følt 

trængsel, som ikke har søgt trøst på jorden eller dens glæder. For I ved, at der hinsides denne verden findes 

sand åndelig fred, godhed og glæde. I har ikke ladet jer bedrage af falsk storhed, I har ikke søgt tidsmæssig 

magt, fornøjelser, der kun varer et øjeblik. Du længes efter mere end alt, hvad denne verden kan tilbyde 

dig. Elsk Mig og stol på, at Jeg vil lade dig vende tilbage til det hjem, der venter dig, til det skød, hvorfra 

du kom ud, og hvor du vil få Mit Rige. 

3 Dette håb gør dig stærk i trængslerne og uovervindelig i din kamp. Hvis du fortsætter med at være 

trofast i opfyldelsen af din mission, vil du snart opnå åndens sejr over kødet, fordi du har tilladt din Gud at 

påvirke dit liv. I dit enkle liv vil du være i stand til bedre at opfatte min lære, du vil tillade dig selv at blive 

oplyst af den, og du vil opleve uventede glæder fra andre. 

4 Derfor følger du mig, og intet kan skille dig fra mig nu. Du føler dig elsket af den perfekte 

kærlighed og er lykkelig. Du elsker mig, og din glæde er baseret på det. 

Sandelig, siger jeg jer, mine disciple fra den anden æra og alle dem, der har fulgt mig, elskede mig på 

samme måde. Derfor skader tvivlen eller latterliggørelsen fra dine medmennesker dig ikke. Smerte, som er 

en berøringssten for sjælen, får dig ikke til at trække dig tilbage. Du ved, at du lever et forgængeligt liv, og 

du søger at opnå fortjeneste for at nå det mål, der, som du ved, venter dig. 

5 Gør jer klar, for jeg vil efterlade jer som menneskehedens vogtere. Dine gaver er latente, så du kan 

gøre god brug af dem. I vil alle være til stede på årets sidste dag 1950 med jeres værker og gaver for at 

blive bedømt af mig. Nogle af jer vil være sammen med mig i ånden og andre i den jordiske krop for at 

modtage mine sidste ordrer. Derefter vil stierne være åbne for jer til at sprede jer for at bringe de gode 

nyheder og efterlade et vidnesbyrd i menneskers hjerter om mit komme i denne tid. 

6 Jeg beder jer ikke om ofre eller arbejde, der overstiger jeres kræfter. Jeg beder kun om jeres 

kærlighed, som jeg har udstyret jer med, om ydmyghed og tålmodighed, så I kan fuldføre jeres mission. 

7 Min manifestation vil slutte på den sidste dag i år 1950 for at udvælge de disciple, som jeg har 

udstyret med mine nådegaver. Mesteren vil overvåge jeres arbejde, og jeg vil ikke give efter i min iver for 

at få jer til at udføre alle mine ordrer. 

8 Disciple, jeg advarer jer. Hvor ofte vil du ikke se videnskabsfolk afvise dette arbejde! Men du vil 

tilgive dem og fortsætte din vej. Hvis du gør det, vil jeg overraske menneskeheden ved at give dig 

mulighed for at opdage gennem din ånd det, som menneskene med al deres videnskab ikke har været i 

stand til at opdage. 

9 Jeg kalder jer konstant "disciple" for at opmuntre jer i kampen, for at forvise den idé om 

mindreværd, som fattigdom og ydmygelser har efterladt i jer, fra jeres hjerter. Jeg ønsker at gøre dig stor i 

viden om det åndelige, så du kan vække menneskene til et højere liv, til et perfekt liv, hvor åndens lov 

harmonisk forenes med de love, der styrer det materielle liv. 

10 I er ikke de eneste, der har mine hemmeligheder, og I er heller ikke de eneste, der er værdige til at 

modtage en åndelig arv. Jeg fortæller jer dette, for at I aldrig skal prale af at være de mest værdige og 

elskede, og for at forfængelighed aldrig skal spire i jeres hjerte. Hvis du tillader sådanne følelser at stige 

op i dit væsen, vil du være i fare for at miste den nåde, du har opnået. 

11 Mennesker, jeres iver og jeres kærlighed vil gøre jer til evige besiddere af åndens gaver. Jeg 

ønsker, at I altid skal være ydmyge, nidkære i det gode, i loven, i sandheden, venlige med den åndelige 

godhed, som er højere end hjertets. 

12 Min lære er det lys, hvorfra al visdom, al viden, alle åbenbaringer og videnskaber udgår. Den 

afslører alt på en enkel måde. Når det først er Ånden, der styrer menneskers skridt, vil du kunne se, at det, 

som videnskabsfolk kun har kunnet opdage efter lang tids studier og store ofre og slid, let kan opnås 

gennem sjælens ophøjelse, gennem bøn, gennem meditation i Gud og gennem inspiration i det gode. 
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Hemmelighederne vil blive afsløret for jer, og de skjulte skattekamre vil blive åbnet, som mennesket 

aldrig kunne have trængt ind i på anden vis. 

13 Meget af det, jeg har talt til jer i denne tid, er profeti, som nogle gange henviser til de næste tider, 

andre gange til fremtidige tider. Det er derfor, at mange mennesker ikke ønsker at tillægge dette 

guddommelige budskab nogen betydning. Men dette ord vil stå fuld af lys blandt de kommende tiders folk, 

som vil genkende og opdage store åbenbaringer i det, hvis nøjagtighed og perfektion vil forbløffe 

videnskabsmændene. 

14 Det er grunden til, at jeg har pålagt jer at skrive mit ord ned, så det kan blive skrevet trofast og 

uudsletteligt ned i en bog, når I går fra dette liv til et andet, eller når dette folk efterhånden glemmer min 

lære. 

15 For jer, folk, er det nu det rette tidspunkt at gå ud og give bevis på denne sandhed ved at udføre 

mirakler med de gaver, som jeg har åbenbaret for jer. 

16 I skal ikke sove i forventning om de tider, som jeg har talt til jer, for derefter at stå op og sige til 

folket: Det, som I nu har foran jeres øjne, er allerede blevet forudsagt. Nej, folkens, det er absolut 

nødvendigt, at I annoncerer det på forhånd, at I profeterer det, at I baner vejen for, at alt det, jeg har 

forudsagt og lovet jer, kan komme. Så vil I have opfyldt jeres mission som pionerer for åndeliggørelse på 

jorden. Når mirakuløse ting begynder at vise sig i verden, og Herrens Ånd taler til jer gennem 

begivenheder uden fortilfælde, og når menneskets ånd begynder at afsløre uanede gaver og evner, vil I se 

alle trosretninger, teorier, normer, institutioner og videnskaber blive rystet. Og så vil menneskeheden 

indrømme, at de, der ydmygt prædikede en tilsyneladende mærkelig lære, havde ret, for deres ord blev 

bekræftet, da de gik i opfyldelse. 

17 I vil så se, at jordens folk er interesserede i åndelig undervisning, at teologerne sammenligner 

Kristi lære med de nye åbenbaringer. Og du vil se mange, som altid har været ligeglade med det åndelige, 

få en levende interesse for studiet af åbenbaringerne fra denne og tidligere tider. 

18 I dag kan I ikke se opfyldelsen af alt det, som jeg meddeler jer, selv om I gerne ville have det, men 

I kan ikke se det. Men hvis du virkelig tror på mit ord, vil du med din tros blik være i stand til at se mange 

begivenheder i fremtiden, og hvis du er forberedt, vil dine drømme, dine visioner og inspirationer ikke 

bedrage dig. 

19 Lyt til mig med dyb opmærksomhed: Når jeg holder op med at tale til jer i denne form, så saml Mit 

Ord, som I har optaget i afskrifter, med kærlighed for at efterlade det til fremtidige generationer som et 

vidnesbyrd om det, jeg har talt til jer i denne tid. 

20 Betragt mit ord som en sæd, så du ikke tillader, at den mindste urenhed blandes med det. 

21 De marker, som er menneskehedens hjerter, vil snart blive renset og klar til at blive sået, og ville 

det være retfærdigt, at disse marker skulle være rene, men at frøet ikke skulle være det? 

22 Tænk på mit ord, kære disciple. Gennem den forvandler og renser I jer gradvist med henblik på en 

god gennemførelse af jeres mission. 

23 Nu er jeg vendt tilbage til folket for at hjælpe dem i deres nuværende prøvelser. Mesteren siger til 

dig: Vær ikke bekymret efter 1950, når I ser tegnene på mit komme i herlighed. Glæd jer snarere, fordi jeg 

har gjort det muligt for jer at være vidne til disse åbenbaringer direkte. 

24 Ligesom jeg i Anden Gang efter offerdøden viste mig i ånden for Magdalene, og hun udbrød 

overrasket og samtidig fuld af glæde: "Herre, lovet og herliggjort i al evighed", således har jeg i dag vist 

mig for jer, da I troede, at Mesteren var fraværende eller ligeglad med jeres lidelser; men efter jeres 

overraskelse har I velsignet mig. I har modtaget mit lys i jeres sjæl, og efter at have modtaget så stor nåde 

har I husket på jeres medmennesker og har bedt for dem og sagt: "Jeg er heldig at høre dit ord, mens andre 

ikke kender denne lære." Men Mesteren fortæller dig: Jeg har åbenbaret min Ånd på forskellige måder i 

alle nationer. De, der har forberedt sig, er klar over, at de lever i en tid med nåde og retfærdighed og har 

følt mit nærvær. 

25 Ligesom jeg tilgav Magdalene, tilgiver jeg dig. Men jeg ønsker, at I skal gøre jer værdige for mig, 

som hun gjorde. 

26 Hvor mange eksempler, der er værd at efterligne, kan I ikke få fra jeres brødre og søstre fra andre 

tider! Deres arbejde er som en åben bog. Men du ─ ønsker du ikke, at dit eksempel også skal bevares på 

skrift? Jeg vil kun tage de af dine værker op, som jeg finder værdige til at give til dine efterkommere. I 
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derimod vil I, mens I stadig lever i kødet, ikke høste hverken ære eller ærbødighed. Vær ydmyg, og lad 

andre bedømme dine værker. 

27 I den store dags arbejde, der venter dig, vil jeg være din Cyreneus*. Min undervisning vil forårsage 

store omvæltninger i verden. Der vil ske store ændringer i skikke og idéer, og der vil ske forandringer selv 

i naturen. Alt dette vil indikere begyndelsen på en ny tidsalder for menneskeheden, og de ånder, som jeg 

snart vil sende til jorden, vil tale om alle disse profetier for at bidrage til genoprettelsen og den 

opadgående udvikling af denne verden. De vil forklare mit ord og fortolke, hvad der sker. 
* Simon af Kyrene bar Jesu kors (Markus 15:21) 

28 Kom og hør Mig, koncentrer dig om bunden af dit hjerte, og jeg forsikrer dig: uanset hvor lille din 

tro på Mit nærvær er, vil du føle Mig. 

29 Jeg fordømmer ikke jeres mangel på tro, tværtimod tilgiver jeg den, fordi I ikke var forberedt på at 

modtage mig. For menneskeheden sov i århundreder en dyb søvn, forblændet af fanatisme og afguderi, af 

materialisme. 

30 Hvem havde mindet jer om, at jeg havde annonceret, at jeg ville vende tilbage, og at I derfor skulle 

holde øje med mig? Dine forældre? Dine præster? Hvem holdt dig vågen? 

31 Kun få levede i forventning om begivenhederne, i ønsket om at den symbolske "sky" af mit løfte 

ville dukke op i horisonten, oplyse jeres sjæl, styrke jeres krop og afsløre for jer, at min tilbagevenden er i 

Ånden. 

32 Derfor har jeres kamp for at forstå Min tilstedeværelse i denne tid været stor, og I har måttet 

overvinde mange forhindringer for at nå Mig. Men alt dette er fortjenstfuldt, jeg giver jer æren for det og 

siger jer sandelig, at intet af den bitterhed, I måtte have lidt for at følge mig på denne vej, vil være uden 

belønning. 

33 Hvad tror du, at du får som belønning for din tålmodighed med at udholde latterliggørelse og 

foragt selv i din familie: at dine slægtninge omvender sig! Men da du har haft tålmodighed nok til at 

udholde deres uforstandighed, må de også vente på det øjeblik, hvor deres tro bliver tændt. For at opnå 

dette skal du gøre en stor indsats med arbejde, med ord, bønner og gode tanker. Men til sidst vil du se 

miraklet blive til virkelighed. 

34 Jeg vil betro jer opgaven med at forkynde mit genkomst for jeres medmennesker. Jeg betroede dig 

budskabet eller glædelige budskaber fra min åndelige kommunikation med menneskeheden. Glæd jer ved 

tanken om, at I er bærere af et så værdifuldt budskab, og lad denne glæde være balsam for de sår, I får på 

kampens vej. 

35 Nogle er kommet til manifestationen af Mit Ord med samme uskyld som hyrderne i Betlehem, 

deres enkle tro var deres hjertes ydmyge offer. Andre er kommet for at få beviser fra mig for at kunne tro. 

De var de syge, som havde søgt efter sundhed i lang tid og fra dør til dør uden at finde den. Andre igen, 

som de skriftkloge og farisæerne, kommer for at undersøge mig, stille spørgsmål til mig og sætte mig på 

prøve, idet de altid frygter, at sandheden vil afsløre deres hykleri og falskhed. Alt hvad jeg modtog, alt 

hvad jeg fik, var en kærtegn, en demonstration af min magt, et bevis på min sandhed. 

36 Jeg må også fortælle jer, at af alle dem, jeg har nævnt, er mange blevet for at følge mig, fordi deres 

hjerte var fuldt af taknemmelighed, og deres sjæl blev oplyst af lyset fra mit ord i ønsket om at lære at så 

og dyrke sandheden. 

37 Fra en lille skare, der samledes for at høre min første undervisning, er I allerede blevet til skarer, 

der danner et fællesskab. Men i øjeblikket vil ikke alle være i stand til at blive sande apostle for dette 

budskab om åndeliggørelse. 

38 Blandt disse skarer er der mennesker af alle slags og med alle slags sind, ligesom der også er sjæle 

af forskellig udvikling blandt dem. Men for at denne guddommelige åbenbaring, dette budskab, som jeg 

har bragt i mit ord, endelig kan blive afklaret og klart forstået af de mennesker, der har deltaget i mine 

manifestationer, må de gennemgå mange prøvelser, gå igennem mange indre kampe og lide mange 

"smeltedigler", indtil de kommer ud af dem som en sand discipel af spiritismen. 

39 Det er ikke første gang, at mennesker har kæmpet for at fortolke en guddommelig åbenbaring eller 

for at få klarhed over en sag, der for dem er et mysterium. Allerede i "den anden æra", efter min 

forkyndelsesvirksomhed i verden, overvejede folk Jesu personlighed og ville vide, om han var 
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guddommelig eller ej, om han var ét med Faderen eller en person, der var forskellig fra ham. De dømte og 

undersøgte min undervisning på alle måder. 

40 Nu vil jeg igen være genstand for fortolkninger, diskussioner, argumenter og undersøgelser. 

41 Man vil undersøge, om Kristi Ånd, da han gav sig selv til kende, var uafhængig af Faderens Ånd. 

Og der vil være andre, der siger, at det var Helligånden, der talte, og ikke Faderen eller Sønnen. 

42 Men det, I kalder Helligånden, er Guds lys, og det, I kalder Sønnen, er hans ord. Så når du hører 

dette ord, når du benytter dig af min undervisning fra den anden æra eller tænker på loven og 

åbenbaringerne fra den første æra, så vær opmærksom på, at du er i nærvær af den ene Gud, hører hans 

ord og modtager lyset fra hans ånd. 

43 Det er på tide, at I studerer denne åbenbaring, så når I bliver udspurgt og sat på prøve, kan I være i 

stand til at svare med ord af sandt lys og efterlade fred og lyksalighed i hvert eneste hjerte, hvori I lægger 

essensen af mit ord og lyset fra jeres fortolkning. 

44 Jeg er sulten og tørstig efter jeres kærlighed, mennesker. Lad mig være sammen med dig et øjeblik, 

for jeg har noget at sige dig. 

45 Hvorfor søger du mig kun, når dine lidelser tynger dig? Ville det ikke behage dig at tilbyde Mig 

dine glæder, dine sejre og dine tilfredsstillelser? 

46 I den anden æra inspirerede jeg jer med kærlighed og tillid, så I kunne nærme jer mig uden frygt. 

Hvorfor tvivler du så nogle gange på min kærlighed eller min tilgivelse? O I "fortabte sønner", som frygter 

for at vende tilbage til Faderens hus! Jeg vidste: på trods af de beviser på uendelig kærlighed, som jeg gav 

dig dengang, var det nødvendigt at vende tilbage for at søge dig ─ ikke for at du skulle se mig igen som 

menneske, men for at du skulle føle mig indeni, dybt inde i din sjæl. 

47 Saml jer igen omkring Mig som Mine disciple i gamle dage, følg Mig igen som de store skarer 

gjorde, for Jeg vil få jer til at høre den himmelske koncert af Mit Ord og samtidig gøre de 

kærlighedsværker, som I kalder mirakler. 

48 Jeg kommer som Fader, så at alle, der har manglet kærlighed, hengivenhed og ømhed i verden, kan 

finde guddommelig varme hos mig. 

49 Jeg kommer som en læge, så I kan overgive jeres sygdomme, jeres bekymringer og alle de 

hemmelige lidelser, som har gjort jeres sjæl og samtidig jeres krop syg, til mig. 

50 Jeg kommer som en ven, så du kan betro mig dine dybeste hemmeligheder, kampe og længsler og 

lade mig gå ved din side. 

51 Jeg kommer som Mester, fordi jeg ønsker at åbne visdommens og livets bog for jer. 

52 Jeg kommer som dommer for at dømme ─ som I siger ─ de levende og de døde, som jeg siger: de 

inkarnerede og de ukropslige, uden at det mindste af jeres gerninger undslipper min retfærdighed. 

53 Blandt de skarer af mennesker, der samles i de enkle forsamlingslokaler for at høre Mig, er der 

mange, der forstår og føler dette ord. De er de sjæle, der er udviklet på de lange veje af kamp, prøvelser og 

erfaringer og renset i de svære smertetider. De forstår mig og beder mig ikke om verdslige goder. De ved, 

at der i deres sjæl er en bog med viden, og de forventer kun den guddommelige instruktion fra Mesteren, 

som gør dem i stand til at vide, hvordan de kan overføre det lys, som sjælen bærer i sig selv, til dem, der 

har brug for erfaring og instruktion. 

54 Her er også dem, der uden at have rejst langt, vil bruge mit ord som en vej for ikke at gå på afveje, 

og deres kærlighed vil spare dem uendelige lidelser for deres sjæl. 

55 Langt de fleste mennesker her har én bøn i hjertet: deres smerte. De kommer alle for at fortælle 

mig, at deres byrde er meget tung og deres bæger alt for bittert. De gør Mig opmærksom på deres 

ensomhed, skuffelser, modgang, svagheder, elendighed, sygdom, sorg og mange andre modgang. Men det 

er ikke kun dem, der lider, smerten er til stede i hele menneskeheden. De ved ikke, at det er nu, der er 

renselsens tid, hvor sjæle og mennesker vasker deres pletter væk og derefter tager et skridt fremad mod 

bjergets top. Når disse pletter er slettet, vil du ikke længere opleve et øjeblik af smerte, fordi fornyelsens 

helbredende balsam vil have givet dig den sundhed tilbage, som Herren lagde i sine skabninger, da de kom 

ud af hans skød. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 217 
1 Kom til mig, mine elskede disciple, hvil i mit hus og sæt jer til bords ─ nu hvor jeg er hos jer. For 

disse tider vil ikke komme igen. Der vil komme en ny tid for jer, hvor I vil tage et skridt fremad på jeres 

udviklingsvej. 

2 I er stadig børn, der lever under Faderens omsorg, som ikke vil tillade, at I kommer langt væk fra 

Faderens hjem, for at I ikke skal snuble eller falde ned i en afgrund. Men snart vil du være stærk og 

tilstrækkeligt forberedt til at dække alle stier. 

3 Gør jeres hjerter til en skattekiste, hvori I vogter mine ord som juveler. 

4 Jeg er vendt tilbage til dig, selv om jeg ved, at jeg er vantro. Jeg minder dig om min lidenskab og 

genopliver den. I dag minder jeg jer om det øjeblik, hvor Mesteren, som taler til jer, steg op til den 

guddommelige trone for at være evigt sammen med Faderen. Det var efter at Jesus havde fuldført sin 

mission på jorden, at han kom ind i den Eviges nærvær som et blidt lam. 

5 Gud åbenbarede sig selv til menneskeheden fra de tidligste tider, og hans lære blev hørt. Herrens 

stemme gjorde sig menneskelig og forståelig for primitive skabninger. Samvittigheden i dem, som er 

guddommelig visdom, lærte dem at kende godt og ondt. Når de gjorde gode gerninger, følte de fred, og når 

de gjorde onde gerninger, følte de smerte. Det var de første lektioner, de første udtryk for samvittighed. 

6 I tidens løb, da folk ikke længere lyttede til denne stemme, sendte jeg folk fulde af dyd og visdom, 

som med deres ord og eksempel fik dem til at følge den gode vej.  

7 Husk, at jeg i de tidligste tider sendte en retfærdig mand, Abel, hvis brændoffer af kærlighed til 

Min Guddommelighed var forløberen for bøn og fuldkommen tilbedelse. 

8 Jeg sendte dig Noah, den fromme, som ikke lyttede til hånen og kun var opmærksom på at følge en 

guddommelig ordre om at bygge en redningsark for det troende folk. 

9 Blandt jer var Abraham, Isak og Jakob, som udgjorde stammen af et træ, hvorfra der udsprang 

grene, blade og frugt. Disse patriarkers eksempel er blevet bevaret i skrift ─ med Abrahams urokkelige 

tro, Isaks lydighed og Jakobs trofasthed og åndelige styrke. En af frugterne af dette træ var Moses, 

repræsentanten for min lov, legemliggørelsen af min retfærdighed. I ham kunne du se et billede af min 

majestæt. 

10 I tidens løb er jeg gået mere og mere ind i menneskers følelsesliv, og derfor måtte jeg også blive et 

menneske for at komme endnu tættere på dit hjerte. Men for at komme til verden var det nødvendigt at 

forkynde mig gennem profeterne. 

11 Jeg levede blandt folk og gjorde mit liv til et eksempel, en lærebog. Jeg lærte alle lidelserne, 

fristelserne og kampene, fattigdommen, arbejdet og forfølgelserne at kende. Jeg oplevede afvisning fra 

slægtninge, utaknemmelighed og forræderi, den lange arbejdsdag, sult og tørst, latterliggørelse, ensomhed 

og død. Jeg lod hele byrden af menneskets synd falde på mig. Jeg tillod mennesket at undersøge min ånd i 

mit ord og i min gennemborede krop, hvor selv de sidste ribben kunne ses. Men Gud gjorde mig til en 

spottet konge, en udsat konge, og jeg måtte også bære skammens kors og gå op ad bakken med det, hvor 

røverne døde. Der sluttede mit menneskeliv som et bevis på, at jeg ikke kun er ordets Gud, men også 

handlingens Gud. 

12 I 1866 åbnede min nåde døren til en ny tidsalder: Helligåndens tidsalder. Kender hele 

menneskeheden den tid, den lever i? Kun de spiritistiske mennesker, som jeg samler "i skyggen af disse 

træer", ved det. Mit værk vil først blive anerkendt i verden efter store kampe og begivenheder, efter 

"krige" om doktriner og verdenssyn, så menneskene vil rejse sig og bekræfte, at en ny tidsalder er begyndt. 

13 Det er nogen tid siden, at den, gennem hvem jeg gav mig selv til kende for første gang på denne 

tid, forlod denne jord: Roque Rojas, udsendingen, hvis skridt blev styret af Elias', Forløberens ånd. På 

denne måde løsnede jeg det sjette segl og skabte dermed et uendeligt stort brud for spiritismen. 

14 Og fra Roque Rojas til i dag har I kæmpet, I trinitarisk-marianske spiritister, og i denne kamp har I 

brugt jeres styrke, jeres ungdom, jeres liv og alt, hvad I ejede, til at følge mig og ære dette værk. I stilhed 

og ydmyghed har I bestræbt jer på at give menneskene kendskab til Herrens genkomst. 

15 Mit "ord" er ikke blevet et menneske igen. Jeg befinder mig i øjeblikket "på skyen", symbolet på 

det hinsides, hvorfra min stråle udgår, som oplyser stemmebærerens sind. 
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16 Det har glædet mig at kommunikere mig selv gennem mennesket, og min beslutning er perfekt. Jeg 

kender mennesket, for jeg har skabt det. Jeg anser ham for værdig, for han er mit barn, for han er 

udsprunget af mig. Jeg kan gøre brug af ham, for jeg har skabt ham til dette formål, og jeg kan åbenbare 

min herlighed gennem hans formidling, for jeg har skabt ham for at forherlige mig selv i ham. 

17 Mand! Han er mit billede, fordi han er intelligens, liv, bevidsthed, vilje, fordi han besidder noget af 

alle mine egenskaber, og fordi hans ånd tilhører evigheden. 

18 Ofte er du mere ubetydelig, end du troede, og andre gange er du større, end du kan forestille dig. 

19 De stolte tror, at de er store uden at være det. Og ulykkelig er den, der er tilfreds med dette livs 

unødvendige rigdom uden at opdage hjertets og åndens sande værdier. Hvor ringe er hans begær, hans 

begærlighed, hans idealer! Hvor lidt han dog er tilfreds med! 

20 Men den, der ved, hvordan man skal leve, er den, der har lært at give Gud, hvad der tilhører Gud, 

og verden, hvad der tilhører verden. Den, der forstår at forfriske sig i naturens skød uden at blive slave af 

materien, ved hvordan man lever. Og selv om han tilsyneladende ikke synes at have noget, er han herre 

over dette livs goder og er på vej til at besidde Guds riges skatte. 

21 Hvad jeg siger jer i denne tid, har jeg ikke lært jer i tidligere tider. Dette er mit Nye Testamente. 

Jeg er den uopfordrende pilgrim, der uophørligt banker på din dør og ikke lader dig sove. Jeg er den 

skygge, der følger dig overalt. Hvad mere ønsker du? Min kærlighed er uendelig. 

22 Min afskedstime nærmer sig allerede. Mit besøg i denne periode har været lang: fra 1866 til 1950. 

23 Sandelig, siger jeg jer, hvis nogen siger, at mit ord ikke har gjort jer godt eller ondt. Men husk, at 

jeg ikke ønsker, at I skal være som de snyltende planter, at I ikke skal være tilfredse med ikke at gøre 

noget ondt, men at det giver jer tilfredsstillelse at gøre det gode. For den, der ikke gør det, selv om han 

kunne gøre det, har gjort mere ondt end den, der, fordi han ikke er i stand til at gøre noget godt, kun gør 

det onde, fordi det er det eneste, han er i stand til at gøre i overensstemmelse med sin åndelige udvikling. 

24 Jeg kaldte dig til denne vej, fordi jeg så, at du var trist i din sjæl. I søgte Mit lys i forskellige 

former for tilbedelse, I længtes efter mirakler for at vidne om troen på Mig. Men da jeg krydsede din vej 

for at spørge dig, om du var tilfreds, svarede du: "Jeg har smagt på det, men det har ikke styrket hverken 

mit hjerte eller min sjæl. 

25 I mellemtiden ventede livets træ på at give den rejsende sine frugter, og kilden med det 

krystalklare vand løb over og ventede på den tørstige pilgrim som et løfte om fred. Jeg er den 

guddommelige gartner, som ventede sørgmodigt og betragtede årstidernes gang på markerne. 

26 Nu er de store skarer af dem, der tørster efter kærlighed, fred, sandhed og arbejde, ankommet. I har 

smagt på frugterne, og efter at have slukket sult og tørst har I grebet arbejdsredskaberne for også at blive 

gartnere. 

27 Der er ikke længere forgængelige rigdomme blandt jer. Hvor er dine varer blevet af? I tænker ikke 

længere på dem, og I klager heller ikke over at have mistet dem, for i dag har I genfundet den åndelige 

skat af Min sandhed, som er i Mit Ord ─ i dette Ord, som Jeg giver jer gennem et ydmygt barn. For hvis 

jeg talte til jer gennem en lærd eller en filosof, ville I ikke tro mig. 

28 Folk af alle klasser kommer til mig. Men disse klasseforskelle er meningsløse over for Mesteren. 

Ikke alle, der er kommet for at høre mig, er blevet hos mig. "Mange er kaldede, men få er udvalgte." 

Mange skal endnu komme, men ikke alle vil følge mig. Men sandelig, siger jeg jer: I alt har jeg sået mit 

ord, og Kristi sæd dør aldrig. Min sæd er ikke forgæves, og menneskets hjerte, der er ufrugtbart for en kort 

tid, skal blive frugtbart og bære frugt. 

29 I kvinder, som vådede denne verdens vej med jeres tårer og markerede jeres vej gennem dette liv 

med blod: Hvil dig hos mig, så du kan få ny styrke og fortsætte med at være kærlighedens ly, ilden i 

hjertet, det faste fundament i det hus, jeg har betroet dig på jorden, så du kan fortsætte med at være lærken, 

hvis vinger dækker ægtefælle og børn. Jeg velsigner dig. 

30 Jeg ophøjer manden og giver kvinden plads ved mandens højre hånd. Jeg helliger ægteskabet og 

velsigner familien. 

31 I denne tid kommer jeg med kærlighedens sværd for at rette op på alle ting, da de tidligere blev 

fordrevet af mennesket. 

32 Disciple af min Guddommelighed: Jeg er her blandt jer og viser jer endnu en side i min lære. 
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33 Det er det brød uden surdej, som I spiser i dette øjeblik. Og det vand, I drikker, er af det vand, som 

aldrig mere vil få den, der drikker det, til at tørste. 

34 I er som udlændinge på denne jord, fordi jeres sande fædreland er et andet. Jeg viser dig en vej ─ 

det er den vej, der fører til det "forjættede land". Mit ord sætter dig på vejen til fremskridt. Jeg er den 

utrættelige Mester, som forbereder jer, så I efter min afgang kan opnå fuldkommen fællesskab med min 

Guddommelighed. 

35 I dag former og glatter mit kærlighedsord jeres hjerter med min mejsel. 

36 Ligesom i den første æra krydser du i øjeblikket besøgsørkenen. Men I skal ikke omkomme af sult 

og tørst på jeres vandring. Fra dit eget hjerte, der er hærdet som en klippe, vil jeg få det krystalvand af 

omvendelse og kærlighed til at strømme frem, som slukker sjælens tørst. Og når hungeren efter 

retfærdighed og sandhed griber fat i folket, vil mit ord falde ned over jer som ørkenens manna, så I kan 

spise af det. 

37 Det øjeblik vil komme, hvor I alle vil vende tilbage til mig. Men bliv nu blandt mennesker, for at I 

kan lære dem at vandre på sandhedens vej. I vil sprede jer ad forskellige veje uden at tage en anden 

rejsetaske med jer, idet I stoler på Mig. Men du vil arbejde i stilhed, ydmygt, uden pral, og jeg vil hjælpe 

dig i kampen og styrke dig i din bøn, uanset om du kalder på mig i et hjørne af din natlejr eller i skyggen 

af et træ. Den dag vil komme, hvor du vil finde anerkendelse hos mig. 

38 I må forstå, at Min afgang er nær, så I kan åbne jeres hjerter og løfte jeres sjæle for at se Mig. 

39 Gennem mange stemmebærere har jeg givet mig selv til kende, så I ikke kan tvivle på mig. Jeg har 

valgt dem uden hensyn til deres sociale klasse, deres levevilkår eller deres race. Gennem deres munde har 

jeg givet jer jeres arv, så I ikke skal føle jer forældreløse eller forladte i fraværet af mit ord. 

40 Hvis I virkelig forbereder jer, vil I være træet, kilden og bordet for den festmiddag, der vil 

modtage alle de "fortabte sønner", som er kommet væk fra Faderens hjem. Så vil folkene ikke bøje sig for 

dig, men de vil anerkende dig og knæle for mig. 

41 Min lov har til alle tider virket for ubøjelig til, at I kunne opfylde den, og derfor har I skabt sekter 

og ritualer, som var forståelige for jer, for jeres åndelige kapacitet. 

42 Hvis I havde fulgt mine bud fra den første æra, ville I have anerkendt Jesus og ikke have ofret 

ham. Hvis menneskeheden havde levet i overensstemmelse med min lære fra den anden æra, ville de ikke 

have tvivlet på mit vidnesbyrd gennem menneskets intellekt. 

43 Det er ikke dig, der skal dømme folkene. Men jeg vil, som der står skrevet, dømme folkene og de 

religiøse samfund i jer. Dette folk skal være et eksempel på iver, renhed og åndelighed. 

44 Menneskehedens klagesang steg op til mig. Det er børnenes gråd, det er de unge, der kræver 

retfærdighed, det er de gamle, der beder om fred. 

45 Grunden til dette er, at menneskene har mistet kærlighedens frø, som de uden at vide det bærer i 

den reneste del af deres hjerte ─ så dybt inde, at de ikke selv er i stand til at opdage det. 

46 Kærlighedens frø er blevet kvalt af had, forfængelighed og nederdrægtige lidenskaber. Og så 

fyldes lidelsens bæger endnu en gang for at blive drukket til sidste hånd. 

47 Mens verden lider skibbrud midt i stormen, ser du stille og roligt på katastrofen fra redningsbåden. 

48 Du sover i Faderens skød uden at tænke på dem, der græder. Alligevel fejrer de en gudstjeneste, 

der er viet til mig midt i skæbnens slag, som jeg accepterer, selv om de er indhyllet i fanatisme og 

afgudsdyrkelse, fordi jeg er Fader. Men jeg får dem til at forstå, at mit hjerte venter på fuldkommen 

tilbedelse. 

49 Fra alter til alter, fra ritus til ritus og fra sekt til sekt bevæger folk sig i deres søgen efter livets brød 

uden at finde det. Og af skuffelse bliver de til blasfemikere, de går ad veje uden mål og lever uden Gud og 

uden lov. Men husk, folkens, at blandt dem er de store ånder, at blandt dem opdager jeg Helligåndens 

profeter og disciple! 

50 Lysets ånder, der arbejder i det åndelige, er nu ved at forberede stier gennem sletter, have, bjerge 

og ørkener, så disse racer, disse folk kan drage af sted i karavaner og store skarer til den nation, hvor mit 

ord har lydt, og mine undere er blevet set. 

51 Når disse mennesker så banker på dine døre ─ hvad vil du så tilbyde dem? Så giv dem ikke 

ufuldkommenheder, for de er trætte af dem. De vil komme og begære sandhed, barmhjertighed og 

kærlighed. De vil komme for at lære at fejre en gudstjeneste, der er lige så ren som blomsterduften. 



U 217 

53 

52 I dag siger jeg til jer, at I skal lære de sidste at opfylde min lov. I den findes læren om de Tre 

Tider. 

53 Bliv inspireret til at bede. I bønnen i Getsemane Have har jeg vist jer, hvordan den perfekte bøn 

bør være. 

54 Så længe I ikke er forberedt, vil mine veje forblive blokeret, og jeg vil ikke give kald til de store 

skarer. 

55 Jeg ønsker ikke at skilles fra dig i din uenighed, ulydighed og mangel på forståelse. 

56 Jeg kan se, at du allerede er ved at forberede mit kors til min afgang ─ et kors af 

utaknemmelighed. 

57 Der er stadig tid til at fordoble jeres indsats, så denne time ikke kommer som en overraskelse for 

jer, og I siger: "Faderen er gået bort", fordi I ikke længere hører Mig gennem stemmebæreren. Men jeg vil 

være til stede, og seerne vil bevidne det. I vil høre min stemme gennem inspiration, og når I underviser i 

hjemmene og i provinserne, vil det ikke være jeres læber, der taler, men mig. 

58 Dialogen mellem ånd og ånd vil nå sit højdepunkt i disse tider, og min tilstedeværelse vil blive følt 

med stadig større klarhed i tidens løb og fra generation til generation. 

59 I lyset af disse åbenbaringer vil ingen kunne beklage fraværet af Mit Ord, og den, der alligevel 

græder, vil gøre det, fordi hans samvittighed bebrejder ham, at han ikke har udnyttet den tid, hvor Jeg var 

her blandt jer, og han føler sig derfor for svag og ubehjælpsom til at fortsætte på vejen. 

60 Jeg ønsker, at I skal forblive som vidner om, at I har været sammen med mig ─ for at vise folk "de 

bøger af guld", som jeg har givet jer lov til at samle. 

61 Blandt dette folk skal der hverken være præster eller præster. Der vil kun være tjenere. Disse 

mødesteder vil være steder for samling og studier, hvor kirkelederne vil være opmærksomme på folkets 

opfyldelse af deres mission. 

62 Mange lærers regeringstid vil være meget kort. For hver eneste af dem, som ikke indeholder et frø 

af sandhed, retfærdighed og kærlighed, vil blive ødelagt. 

63 Men mit kærlighedsarbejde vil blive anerkendt. Udlændingen vil komme og banke på din dør. Lad 

ham komme ind, og gør en lejr klar til ham, så han kan hvile sig. Men hvis han først vil have noget at 

spise, så giv ham det. Når han har fået nok og sover, skal du beskytte hans søvn. Når han vågner op og ser 

dagens lys, vil de gerninger, han har gjort, passere forbi hans sind, og han vil vaske selv den sidste plet 

væk med sine tårer. Så vil jeg give ham et hvidt klæde og sætte ham sammen med dem, der har været 

sammen med mig. 

64 Jeg er i den tredje æra og giver mine instruktioner til menneskeheden. For I har ikke stolet på de 

budbringere, jeg har sendt jer. 

65 Mens menneskelige skabninger diskuterer min guddommelighed, min eksistens og min 

undervisning, findes der verdener, hvor jeg er elsket i fuldkommenhed. 

66 Samtidig med at nogle har opnået den største åndelige renhed, oplever jeres planet en tid med stor 

moralsk og åndelig fordærv. 

67 Men I, som hører mig, skal vide, at jeg har sendt jer blandt mennesker for at være et eksempel på 

ydmyghed og lydighed mod min lov. Jeg sendte din sjæl klædt i min nåde, indhyllet i mit lys og med 

loven i sin samvittighed. 

68 Når I for en kort tid er faldet i forfald, er gået ind i mørket og er bukket under for svagheder, rejser 

jeg jer op med Min stemme og beviser derved for menneskeheden, at Jeg selv kan vælge Mine disciple ud 

af skidtet. 

69 Jeg er den guddommelige godhed, der åbenbarer sig selv ved hvert eneste skridt. Hvis du ikke 

ønsker at komme højere op ved at søge Mig åndeligt, men foretrækker at blive hængende og betragte 

naturen, vil du også finde Mig i den: Den kongelige stjerne, hvis lysstråler giver liv og varme, taler om 

Mig. Den luft, der giver dig liv, er min egen ånde. 

70 Men når I løfter jer åndeligt til Mig i jeres gerninger eller i bøn, opfatter I den nåde, der findes 

hinsides, og en vej til lyset, der lover mirakler og åbenbaringer i Faderens himmelske skatkammer. 

71 I har kendskab til disse skønheder, som livet i det hinsides rummer, og derfor arbejder I med iver i 

Herrens vingård. 
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72 Jeg ønsker, at der skal være kærlighed blandt arbejderne, jeg ønsker, at der skal være 

barmhjertighed. 

73 Det træ, jeg har lagt på dine skuldre, er ikke tungt, det er ikke umuligt for dig at udføre den 

opgave, der er betroet din sjæl. Hvis du stoler på Min kraft, vil du se, hvordan det umulige bliver muligt 

for dine skridt, og du vil opdage, at enhver, der lever i lydighed mod Min lære, er tæt på Mig. 

74 Jeg vil sende enhver "arbejder", som er tilstrækkeligt forberedt, ud i alle jordens lande for at bringe 

de gode nyheder. 

75 Din sjæl er i dag engageret i en stor kamp med kroppen. Den har trukket sit sværd for at 

konfrontere den fristelse, der vil besejre den i mit navn. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 218 
1 Salige mennesker: I kommer for at møde Mesteren, som uophørligt kalder jer til samling for at 

nære jer med sin kærlighed og styrke jer i prøvelsens stund. I kommer og efterlader alt for at høre mig. 

Fædrene forlader deres børn, moderen forlader spædbarnet i vuggen i ønsket om trøst for hende og dine 

børn. De unge giver afkald på jordiske fornøjelser, de gamle glemmer byrden af deres prøvelser, og alle 

lader de menneskelige lidelser, sygdomme og frygt bag sig for at tilpasse sig Mig og sige til Mig: "Mester, 

vi har bedt tidligt og løftet vores sjæle, og Elias, vores hyrde, har forberedt os til at høre det guddommelige 

ord. Tag imod os." 

2 I forenes i skyggen af dette træ, der har spredt sine grene til grænserne af denne nation, som jeg har 

udvalgt, og I hører under dets mange grene det samme ord, den samme betydning og modtager den samme 

frugt, som jeg har givet jer så længe. 

3 Af jer alle har jeg skabt et folk, som er det førstefødte blandt alle jordens folk, udvalgt til alle tider, 

men ikke det eneste af mig elskede folk. For jeg elsker og har elsket alle verdens folk til alle tider. Men 

denne, min udvalgte, har elsket mig på enestående vis og har vist sig værdig til at modtage min gunst. 

Men de begunstigelser, som jeg har givet den, har gjort den til en rig gnier, og derfor har den sagt: "Jeg 

er den mest elskede, den udvalgte, den, der står over de andre, den, der er tættest på Herrens ånd. De andre 

skal bøje sig for mig, for over mig har Faderen udgydt sin lov og sine goder." Men jeg siger til jer: Du må 

ikke blive indbildsk. Det har behaget mig at skænke jer i de tre tidsaldre. I tre lange tidsaldre har jeg virket 

på din sjæl i de forskellige kroppe, du har haft, så du skulle tage mig som et eksempel og få del i mine 

gaver og være fuld af kærlighed til dine medmennesker, som et træ, hvis skygge og frugt ville være der for 

alle vandrere. 

4 Men nu, i denne æra, oplyst af min Ånd, begynder I at forstå, hvad Faderen gav jer i de tidligere 

tider, hvad Jesus lærte jer i den anden æra, og jeg siger til jer: Vær ikke som den rige gnier igen, men vær 

som den mester, der giver sig selv til sine disciple af kærlighed. Når I viser jer frem for andre 

broderskabssamfund, skal I ikke føle jer overlegne eller sige, at I er de eneste, der har de tre testamenter, 

og at I er deres ejere, at I har besiddet Pagtens Ark, Tabernaklet og Symbolerne. Nej, folkens! Jeg vil have 

jer til at fortælle jeres brødre og søstre fra forskellige racer, at I alle kan tilhøre Herrens udvalgte folk, den 

velsignede familie, fordi I alle er udsprunget af én Ånd, én Fader. 

5 Så vil I have forstået jeres mission og vil være i stand til at være verdens frelse. I vil ikke længere 

tillade, at Faderen gør sig hørbar materielt for at gøre sig forståelig for de børn, der ikke ved, hvordan de 

skal rejse sig åndeligt, og I vil sige til mig i jeres bøn fra ånd til ånd: "Fader, bliv på din trone. I har været 

på vej nedad i lang tid og har lidt på grund af vores materialisering og synd. Selv i den tredje æra har du 

været nødt til at tale til os på mange måder for at undervise os og har udgydt din kraft og dine dyder over 

dette dit folk, som er dine disciple. Overlad os som ansvarlige for menneskeheden." 

6 I alle tider har det til alle tider virket alt for vanskeligt for jer at opfylde min lov, fordi I er 

mennesker, og derfor har I fra de tidligste tider skabt forskellige religioner og praktiseret dem på en 

ufuldkommen måde. Hvis I i den første æra havde adlydt mine love, som Moses har overleveret, ville det 

ikke have været nødvendigt for Jesus, Faderens ord, at komme til jer. Hvorfor led Mesteren? Fordi Judæas 

folk fejlbedømte ham, drev ham bort fra deres midte og korsfæstede ham, uden at de vidste eller følte, 

hvem han var. 

7 Disse mennesker havde ikke forberedt sig, de havde ikke adlydt de guddommelige love, de havde 

lavet deres egne love ud fra disse og de bud, som de troede, at de kunne opfylde dem med. Men den 

guddommelige Mester blev menneske, og med sin fødsel, sit liv og sin lidelse skrev han endnu en side i 

den guddommelige visdoms bog, hvor hvert ord blev bekræftet af kraftfulde gerninger, ord og gerninger, 

der var beseglet med blod. På denne måde modtager I det andet testamente, og hvis I havde fulgt disse to 

testamenter ─ ville jeg så have været nødt til at give mig selv til kende i denne tid gennem menneskelig 

overlevering, gennem ufuldkomne og forgængelige intellektorganer? Hvis I havde praktiseret mine bud og 

min lære, som jeg har givet jer med så megen kærlighed, ville I ikke kritisere mig i dag eller tvivle på mig, 

fordi jeg manifesterer mig gennem den menneskelige evne til at forstå. 
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8 Foren de tre testamenter, og forfalsk ikke mit ord, ej heller mystificer det. Det er den arv, jeg 

efterlader til menneskeheden. Min Ånds lys oplyser dig og din sjæl, som ved, hvem den er, husker sin 

fortid og ved også, hvorfor jeg er kommet på dette tidspunkt, og kan forstå min undervisning. 

9 Kun på denne måde vil I erkende renheden og fuldkommenheden af mit værk, der er givet i tre 

tider, og som er hævet over menneskelige religioner og ideer. Det er vejen, livet, begyndelsen og 

slutningen for enhver sjæl ─ det, som min visdoms bog indeholder. 

10 Hvorfor anerkender sekterne og de almindelige kirker Mig ikke og viser så stor mangel på 

forståelse? I, som hører mig, skal ikke dømme nogen. Jeg vil dømme ─ som der står skrevet ─ alle 

nationer og alle religiøse samfund. 

11 Hvis du opfylder din mission i ydmyghed, vil verden tro dig. Denne verden, der er træt af ord og 

ritualer, har brug for eksempler. I, Israel, har modtaget den rene sæd til alle tider ─ hvem kunne I tage som 

eksempel? Hvilket af de religiøse samfund, der er opstået, har været opmærksom på at overholde alle mine 

bud?: Ingen. Men jeg kan sige jer: Hvis I møder fromme mennesker i dem, så tag dem som eksempel. Hvis 

du møder kærlighed, så tag deres kærlighed som eksempel. Hvis I ser i dem ærbødighed for Mig, så 

efterlign dem, så I kan lære at værdsætte dyd og give hver enkelt det, der tilkommer ham retfærdigt. Men 

tag aldrig den uperfekte, den skyldige, som forbillede. Hvis du ikke ved, hvad der er rigtigt og forkert, så 

bed, lyt til mit ord, og lad din samvittighed rådgive dig. 

12 Menneskehedens klagesang når mig; børnenes, de unges, de modne mænds og kvinders og de 

ældres smerte trænger opad. Det er et råb, der kræver retfærdighed, det er en bøn om fred, om 

barmhjertighed, der kommer fra Ånden. For kærlighedens sæd i denne verden er fordærvet, og ved I, hvor 

kærligheden er nu? I det inderste af menneskets hjerte, så dybt inde, at mennesket ikke kan opdage det, 

fordi hadet, magtbegæret, videnskaben og forfængeligheden har knust frøet, og der er hverken åndelighed 

eller barmhjertighed. Lidelsens bæger bliver stadig mere fyldt, og verden drikker det til sidste hånd. 

13 Men I, folkens, kan I betragte den storm, der er brudt løs, i fred fra redningsbåden, fulde af tillid til 

Faderen. Mens nogle af disse krigsførende nationer bespotter Min Ånd, og andre praktiserer ufuldkomne 

religiøse kulter, forherliger I Mig. Men I vil alle vågne op i denne tid med prøvelser og i sidste ende 

forenes gennem kærlighed og åndelig viden. 

14 Disciple, jeg tager imod jer og er hurtig til at tilgive jer. Jeg ønsker at føle mig elsket af jer, og jeg 

ønsker også, at I skal leve i harmoni indbyrdes. Det fraværende barn skal vende tilbage til mit skød, og 

hvis det har vendt sig bort fra mig på grund af manglende forståelse eller uvidenhed, skal det ikke frygte, 

at jeg bebrejder ham for hans opførsel. Jeg ønsker at kærtegne din sjæl og give den det tilbage, som den 

har mistet ─ dens fred, glæde og håb. Det er Mit ønske, at I smager sødmen i dette liv, at I også forstår at 

acceptere dets modgang, at I lever ydmygt og tålmodigt, at I stræber efter jeres opadgående udvikling. 

Hvem kunne fjerne mig fra dig, eller hvilken magt er der, der kan forhindre mig i at elske dig og beskytte 

dig? 

15 I derimod er i stand til at fjerne jer fra mig og opføre jer som "den fortabte søn", og først når 

smerten sårer jeres hjerte, husker I, at der er en Fader, som elsker jer og er klar til at stå ved jeres side og 

redde jer fra enhver fare, der truer jer. 

16 Jeg har altid indgydt tillid i jer, så I ser i Mig en kærlig Fader, en trofast ven, en fortrolig. 

17 Husk lignelsen om den fortabte søn ─ I, som bærer byrden af en stor overtrædelse, og husk, at jeg 

er over al kærlighed og tilgivelse. I skal huske, at I er bestemt til at komme til Mig fuldkommet, fri for fejl, 

ren. Da I i dag har mulighed for at forme jeres hjerte og udføre store åndelige gerninger, må I udnytte disse 

tider og forkorte dagene i jeres "forvisning". 

18 Eftersom du allerede har erfaringerne fra tidligere tider og ved, at der findes loven om reparation ─ 

hvorfor vil du så falde tilbage i fortidens fejltagelser i stedet for at tage et stort skridt fremad på din vej? 

19 Se menneskeheden, som den nu søder for sine overtrædelser og vasker sine pletter væk. Den 

gennemgår store omvæltninger for at rense og genoprette alt det, den har plettet. 

20 Mit ord bliver til virkelighed. I har set en stor del af mine profetier gå i opfyldelse foran jeres 

vantro øjne. Mange andre skal I snart se, og om dem skal I vidne. Min dømmekraft er åbnet, som jeg har 

bebudet for disse tider. 

21 Kaos omslutter nationerne. Mens nogle er vågne og kender årsagen til deres lidelser, sover mange 

og er tilfredse med at leve uden at bekymre sig om at se årsagen til alle disse prøvelser. 
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Du kender årsagen, du har læst i Visdommens Bog, og mit ord har forberedt dig. Intet kan overraske 

dig. Men I er stadig for umodne til at vække menneskeheden til live. Du er endnu ikke blevet stærk, og 

dine skridt er stadig usikre. I har hørt mit ord, men I kan ikke forstå det, eller, hvis I har forstået det, så 

anvender I det ikke. I er splittede, selv om I ved, at I er ét folk, og I føler de opgaver, som jeg har givet jer, 

som om de var en ubærlig byrde. 

Jeg spørger dig: Hvorfor er I ikke trængt ind til kernen af denne lære, selv om jeg har oplyst jer med 

sandhedens lys? Hvorfor er I ikke stærke, skønt jeg har givet jer dette evige livsbrød at spise, hvoraf en 

krumme er nok til at give den sultne liv? Årsagen er, at I har vænnet jer til mit ord og har modtaget det 

uden at bruge det. Husk: Mens I er fulde af det, er der mange sultne, der længes efter at modtage det for at 

blive næret af det. 

22 Den tid nærmer sig, hvor dette ord vil ophøre. Derefter skal det forblive i mine disciples hjerter og 

vil blive skrevet ned i bøger for at blive kendt af menneskeheden. Jeg ønsker, at I efter 1950 skal 

opretholde den største renhed i jeres tilbedelseshandlinger og lydighed mod mine direktiver og befalinger. 

På denne måde vil I vidne om, at jeg var med jer. 

23 Alle jeres opgaver er blevet givet jer i overensstemmelse med jeres evner og styrke, for jeg kender 

jeres grænse, hvor I kan bryde sammen. Arbejd af kærlighed, ikke af frygt. Se på kernen i min lære. Min 

faderlige kærlighed og tilgivelse manifesterer sig i alle mine børn. 

24 Hvilken lykke jeg opdager i jeres hjerter, når I hører mit ord! Jeg er den uendelige tålmodighed, 

der venter på den tid, hvor du vil rejse dig fuldt ud til kampen. Jeg har afsløret din fremtid for dig. 

25 Hvor stor bliver ikke jeres daglige arbejde efter min afrejse! Du har ikke engang gættet det endnu. 

For denne gang har jeg nogle hemmeligheder at afsløre for jer, så I kan overbevise mænd. 

26 Jeg overraskede jer som de fiskere fra den anden æra, som jeg fandt i deres arbejde og pligter, og 

som jeg sagde til: "Følg mig, fra nu af er I menneskefiskere." Jeg gav dem evnen til at helbrede de syge, 

gav dem ordets gave, oplyste dem med mine åbenbaringer og lærte dem at befri de besatte. Da de var 

forberedt og styrket, viste jeg dem vejen og ledte dem til de forskellige områder, så de kunne anvende min 

frelseslære der. 

27 I denne tid har I ikke været tolv udvalgte i denne tid. I er en talrig skare, som jeg har samlet og 

undervist i skyggen af forskellige træer. I skal være dem, der vil indgyde folk mod i de store prøvelser, der 

truer verden. 

28 Snart vil den åndelige verden ikke længere give sig til kende, og jeg vil have jer til at udfolde jeres 

gaver, så I ikke vakler til den tid. 

29 Jeg ønsker, at I lever vågen, så I intuitivt eller i drømme kan høre stemmen fra det hinsides, når 

den siger til jer: "Rejs jer!" Så skal I lede jeres skridt mod hjem og lande, hvor sygdom eller 

naturkræfternes uhæmmede vold har efterladt ødelæggelse. Hvis I skal rejse til fjerne lande, så lyt til 

Faderens instruktion, som vil angive tidspunktet og vise jer vejen. 

30 Folk fra kirker og sekter vil komme for at se dig. De vil sætte din autoritet på prøve. Nogle, der er 

overbevist om dine evner, vil friste dig med penge for at bruge dig til materielle formål. Glem ikke, at alle 

dem, der gør mit arbejde til en forretning, vil miste min nåde. 

31 Jeg vil snart ikke længere tale til jer gennem menneskelig transmission, for det er blevet påbudt på 

skrift. Men jeg vil ikke forlade dig. Jeg vil give dig inspiration og få dig til at føle min tilstedeværelse. Din 

gode samvittighed vil ikke tillade tiden at efterlade dybe spor i din krop. 

32 Ethvert bedehus og møde, hvor min lære ikke praktiseres i oprigtighed, vil forsvinde, og kun dem 

vil overleve, som er et tilflugtssted og en redningsbåd for den nødstedte. 

33 Efter min afrejse vil dette folk blive renset. Den tid med verdslige kampe og konflikter vil da være 

i fuld gang, hvorefter freden vil komme og elendigheden vil forsvinde. 

34 Vær stærke, for i kampens tid vil I blive forfulgt og fjendtligt indstillet. I vil blive nægtet arbejde 

og brød. Men så vil jeg åbenbare min barmhjertighed og min kraft for dig. For du skal ikke lide sult, dit 

ansigt skal aldrig blive vansiret, og du skal ikke være i nød. Så vil din sjæl huske rejsen gennem ørkenen 

til det forjættede land i den første æra og huske, at da du var tørstig, åbnede klippen sig for dig for at 

tilbyde dig sit friske vand. Da den brændende ørkensol brændte ned over jer, dækkede skyerne jer som en 

beskyttende kappe, og da sult og nød truede, faldt mannaen ned som et budskab om jeres Faders 

kærlighed. 
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35 Jeg advarer jer først og fremmest, så I i morgen ikke kan sige, at jeg ikke havde forberedt jer på 

dette. 

36 På en klar måde forklarer jeg jer min undervisning, så I ikke falder i fristelse eller bliver 

overraskede. 

37 Jeg ønsker altid at se jer forberedt, så I kan forstå og respektere min vilje. Eftersom I er de første, 

der har modtaget min undervisning, og I har oplevet de beviser, for hvilke jeg kom ned for at formidle mig 

selv til menneskene, må I gøre en indsats for at efterlade et godt eksempel for dem, der kommer efter jer. I 

skal kende jeres åndelige oprindelse, jeres pligter og de opgaver, som jeg har betroet jer, så I kan våge 

over jeres sjæl og holde jer i dyd. 

38 Efterhånden som I har udviklet jer og er kommet til jorden den ene efter den anden i forskellige 

inkarnationer, kan I se, at i alle de tider, der er gået, har Mit Arbejde været uforanderligt, uforanderligt. Jeg 

åbenbarer altid de samme kvaliteter for jer, jeg får jer til at føle min faderlige kærlighed, min uendelige 

tålmodighed og mine forløsende gerninger. Men på trods af alle disse beviser genkender I mig ikke. Det er 

nødvendigt, at I vågner op og aflægger regnskab for den tid, jeg har givet jer, så I kan opnå jeres frelse i 

den tid. 

Øjeblikket nærmer sig, hvor I skal rejse til det hinsides, men I har ikke skyndt jer at komme til mig på 

det tidspunkt, hvor jeg kalder jer til at tilbyde jeres høst. Denne høst skal bestå af frø, der er blevet dyrket 

gennem bøn. Desuden skal din sjæl være i den bedste tilstand af omvendelse og ophøjelse. 

39 Husk: Da du er en del af min Ånd, har du liv og nåde ligesom jeg. I er rene med hensyn til jeres 

oprindelse, og når I vender tilbage, skal I ligeledes nå frem til Mig. Derfor må du i denne tid kæmpe 

uophørligt for at vende tilbage til din oprindelige renhed og fuldkommenhed. 

40 Hav medfølelse med jeres brødre og søstre og med jer selv, for I udgør alle én familie, én sjæl. 

Over jer er der væsener, der arbejder for jeres frelse, for jeres opløftning, og som krydser rummet som 

jeres beskyttere og arbejder velgørende. Hvad ville der blive af jer uden deres hjælp? For I har ikke 

forstået, hvordan I skal fortolke min vilje, og I falder i fejl hvert øjeblik. 

41 Tænk på dine åndelige beskyttere og støt dem i deres kamp ved at gøre deres arbejde mindre 

smertefuldt. Strø ikke deres sti med tidsler, overhør ikke deres stemme, som altid advarer dig mod fare, 

deres råd, som leder dine skridt, og deres lys, som leder dig. Lev i harmoni med dem, og du vil være i 

perfekt fællesskab med mig. 

42 I skal ikke adskille jer fra jeres medmennesker ved hjælp af et mærke eller nogen materielle 

kendetegn. Skil jer ud ved jeres gerninger, og det er jeres egne medmennesker, der skal vidne om dem. På 

denne måde vil du vinde tillid hos dem omkring dig og gøre dine fjender til venner. 

43 I er ikke alle opvågnet. Men jeg vil bruge et forberedt hjerte på hvert samlingssted til at vække 

resten. Så at I i kaldets time, i Herrens retfærdighedens time, alle kan tilbyde Mig én frugt, lige i alle Mine 

håndværkers hænder. For at Faderen kan give menneskeheden et kald, og alle jordens folk kan få adgang 

til jeres nation, så de kan komme og modtage ikke kun det ord, jeg efterlader i skrift, men også jeres 

eksempel. 

44 Således vil min lære finde vej blandt alle lærdomme. For i sidste ende vil den sejre og sejre over 

alle andre. 

45 Enhver lære, der ikke bekræftes af gerninger og eksempler, har fået sin egen dødsdom. Men 

enhver lære, som bekræftes af gerninger, vil sejre. Mine eksempler, min offerdød i den anden æra fortæller 

jer meget, og i dag fortæller jeg jer det: Den, der besegler sit ord med sit blod og sit liv, er et eksempel på 

sandfærdighed og sjælens styrke. 

46 I denne tid vil I ikke besegle jeres ord med blod eller liv. Verden hungrer ikke efter dit liv, og den 

tørster ikke efter dit blod. Mennesket tørster efter sandhed, efter kærlighed og barmhjertighed. Når I har 

forberedt og åndeliggjort jer selv uden at forfalde til fanatisme, når I oprigtigt adlyder mine guddommelige 

love og de menneskelige love, som Faderen har lært jer, så vil I give verden hemmeligheden om dens 

frelse, hemmeligheden om fred og frelse på alle måder. 

47 For mit arbejde er ikke rettet mod videnskaben eller mod menneskelige institutioner. Den er ikke 

rettet mod ægteskab og familie. Den er ikke rettet mod noget, der har med retfærdighed og kærlighed at 

gøre. 



U 218 

59 

48 Sandelig, siger jeg jer: Hvis mennesket i andre tider har rejst sig mod videnskaben som en tjener 

for Min Guddommelighed, har denne tjener ikke æret Mig, har ikke forstået Mig og har ikke fulgt Mig. 

For eftersom jeg er oprindelsen til al åndelighed, er jeg også oprindelsen til al videnskab. Men hvis I ofte 

har hørt, at Faderen afskyr de menneskelige videnskaber, så refererer det ikke til videnskaberne i sig selv, 

men til det formål, som mennesket har givet dem. Jeg afskyr de dårlige videnskaber, som har ført 

menneskeheden til dens undergang ─ de videnskaber, som mennesket har sat i ondskabens tjeneste for at 

ødelægge livet og livets grundlag. Det er i mine øjne det, der er det afskyelige ved videnskaberne. Men for 

hver videnskabsmand, der er blevet en velgører for menneskeheden, har jeg en udvalgt plads på det 

åndelige plan, selv om I ikke har erklæret ham for hellig. 

49 Det er det, Mesteren fortæller jer i dag, så I ikke falder i fanatisme. For i virkeligheden nyder I 

også videnskabens frugter, fordi jeg har inspireret menneskene med mit lys, så de kan finde livets 

elementer på deres vej. Hvis det ikke havde været Min vilje, at mennesket skulle bruge videnskaben til sin 

fordel, ville Jeg ikke have skabt naturkræfterne, og Jeg ville heller ikke have placeret alt det, som 

mennesket har brugt til sit fremskridt og sin udvikling, i jordens indre og i livets sfærer. Men jeg gjorde alt 

for at opfriske, gavne og udvikle sjælen og også kroppen. 

50 Allerede i de tidligste tider gav jeg jorden til dens første indbyggere og sagde til dem: "Jeg giver 

den i jeres varetægt, den er jeres skat, jeres have, jeres bolig og jeres hjem. Vækst og mangfoldighed!" 

Men denne sætning har jeg ikke kun givet jer som mennesker til forøgelse af menneskeheden, men også 

som sjæle og intelligenser. For jeg vil gøre jer mangfoldige på alle måder og på alle områder i ånd og 

sandhed. 

51 I denne tid vender jeg mig mod alt overflødigt og unødvendigt, mod alt dårligt, forkasteligt, mod 

enhver dårlig sæd. Med Min åndelige lære bekæmpede jeg alle dem, der satte videnskaben i det ondes 

tjeneste. Jeg vil bekæmpe alle dårlige videnskaber, indtil mennesket vågner op til min sandhed. Så vil 

denne lære ligesom dagslyset trænge ind overalt og vække alle. Forbered jer på dette og erkend jeres 

opgave, jeres mission og jeres ansvar blandt mennesker. 

52 Anerkend, hvad mit arbejde lærer dig. Se de horisonter, som min lære og mit ord åbner for dig, og 

tænk på hvor stor sjælen er og hvor korte afstandene er. Han, der har bedt med kærlighed, har følt sin brors 

smerte og har frigjort sig selv og er gået herfra til fjerne steder, idet han efterlader sin kærlighed, sin 

helbredende balsam og sin kærtegn til dem, der lider. 

53 For mit folk Israels bøns skyld, som stiger op til mig på alle forsamlingssteder, velsigner jeg den 

jordiske verden og giver den mit lys og min faderlige kærtegn, fordi den ikke tager del i mit ord. Jeg får 

min kærlighedskraft til at nå alle hjerter, så de alle føler mig, så de begiver sig ud på vejen til min sandhed, 

på jagten efter vejen. For jeg forbereder nu alle, så de kan nå mig. 

Min fred være med jer! 



U 219 

60 

Instruktion 219 
1 Jeg giver dig min helbredende balsam, min styrke og min kærtegn i dette øjeblik. 

2 Jeg er jeres korsbærer. For da byrden af mit kors på jorden blev trykkende, var der en mand med 

barmhjertighed i sit hjerte, som delte min byrde med mig. 

3 Her er jeg ─ klar til at komme dig til hjælp, når du bryder sammen på stien, til at give din sjæl 

styrke og løfte den op, så den kan fortsætte sin rejse. 

4 Trin for trin nærmer du dig "Golgatha" i dit liv på jorden, hvor din sjæl vil sige til Mig: "Fader, i 

dine hænder overgiver jeg min ånd, for alt er fuldbragt." 

5 Salige er de, der, når den time kommer, og de taler disse ord, har fuldført deres opgave, for deres 

fred og deres velsignelse vil være stor. 

6 Jeg ønsker, at I alle skal nå dette topmøde, uanset om I ankommer i flækker og uden materielle 

goder. Der vil du føle mit nærvær og min barmhjertighed, som du aldrig har følt det før. 

7 Der venter jeg på manden, der venter jeg på kvinden, på forældrene, på mødrene ─ alle, som kom 

til verden med opgaver at udføre. 

8 Ønsker du at nå toppen? Stol på mig, som er din skæbne. Tag imod prøvelserne med kærlighed, 

adlyd min vilje, hvad det end måtte være, med et smil på jeres læber, med tro og overgivelse i jeres hjerter. 

9 Glem ikke, at jeg er almægtig og allestedsnærværende, så at tvivl eller svaghed ikke kan føre dig i 

fristelse. 

10 Nogle gange, når I græder i verden og tænker, at jeg bor i Himlen, hvor alt er åndens lyksalighed, 

tvivler I på min kærlighed, fordi I ikke forstår, at Faderen har glæde, mens millioner af hans skabninger på 

jorden lider indtil døden. Grunden er, at I ikke vil forstå, at min lykke ikke er fuldkommen, før det sidste 

af mine børn har nået frelsens land. 

11 Da jeg er jeres far, må jeg nødvendigvis have medfølelse med det, som børnene føler. Kun på 

denne måde vil I forstå, at ─ mens hver enkelt af jer lider og føler sin egen smerte ─ deler den 

guddommelige ånd alle sine børns smerte. 

12 Som bevis på denne sandhed kom jeg ind i verden for at blive menneske og bære et kors, der 

repræsenterede al verdens smerte og synd. Men hvis jeg som menneske bar byrden af jeres 

ufuldkommenheder på mine skuldre og følte al jeres smerte ─ kunne jeg så vise mig som Gud ufølsom 

over for mine børns trængsler?  

13 I min ånd er der en lovsang, hvis toner ingen endnu har hørt; ingen kender den, hverken i himlen 

eller på jorden. Den sang vil blive hørt i hele universet, når smerte, elendighed, mørke og synd er udslettet. 

Disse guddommelige toner vil give genlyd i alle sjæle, og Faderen og børnene vil forenes i dette kor af 

harmoni og lyksalighed. Sandelig siger jeg jer, selv stenene vil tale, når denne harmoni oplyser mine 

elskede børns liv. 

14 Fortsæt med at rense din sjæl, fortsæt med at udvikle den og fuldende den, idet du altid bærer din 

tro i dig som en uslukkelig flamme. 

15 Jeg må fortælle jer, at så længe I bor på jorden, kan I bestræbe jer på at gøre jeres tilværelse på 

jorden så behagelig som muligt. Det er ikke nødvendigt at græde, lide og "bløde" uophørligt for at fortjene 

fred i det hinsides. 

16 Hvis I kunne forvandle denne jord fra en dal af tårer til en verden af lykke, hvor I ville elske 

hinanden, hvor I ville stræbe efter at gøre det gode og leve i overensstemmelse med min lov, så siger jeg 

jer sandelig, at dette liv ville være endnu mere fortjenstfuldt og ophøjet i mine øjne end en tilværelse fuld 

af lidelser, ulykker og tårer, uanset hvor stor jeres vilje til at udholde dem er. Hvornår vil du være i stand 

til at forene det åndelige liv med det menneskelige liv på en sådan måde, at du ikke længere vil se en 

grænse mellem det ene og det andet? Hvornår vil du gøre din tilværelse til et enkelt liv ved at forkaste 

tanken om døden for at gå ind i evigheden? Dette videnslys vil kun være i mennesker, når 

spiritualiseringen blomstrer i verden. 

17 Lyset fra mit ord redder jer i denne tid fra materialismens mørke, som sjæle er blevet begravet i ─ 

et mørke, der ikke lader dem erkende sandheden, selv om den er tæt på dem, og de bærer den i sig selv. 

18 Den tredje tid er med jer, og beviser og tegn på den vil blive givet til mennesker, og der vil følge 

endnu større tegn, som når en stor klokke ringer for at vække de levende og de døde. 
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19 Bed, observer, mediter, lad min inspiration guide dig. Du vil altid kunne genkende den, fordi du vil 

føle dig ansporet til godhed og opløftelse, når din sjæl hilser på sin Skaber. 

20 "Ære være Gud i det højeste, og fred på jorden til alle mennesker af god vilje." 

21 Velsignet folk, udvalgt af min barmhjertighed: Jeg har udvalgt jer i disse tider med fordærv, 

forvirring og smerte for at forene jer i én familie og for at danne fredens folk blandt jordens folkeslag. 

22 I lever i en tid med kaos. Kun de, der er i stand til at åndeliggøre sig selv i disse prøvelsestider, kan 

overleve smerten, forvirringen og den forestående storm. Kun de, der hæver sig over alle jordiske 

ubetydeligheder, menneskelige prøvelser, vil være i stand til at modstå det verdensomspændende kaos 

med sindsro og ro, og vil være som skibbrudne midt i havet, der formår at holde fast i et stykke træ, som 

vil være troen på min kærlighed. 

23 Jeg forbereder jer på denne tid. Det er derfor, jeg lærer jer at tage mig som jeres eksempel. Men 

det er ikke min vilje, at I skal være de eneste, der følger min undervisning. Jeg ønsker, at dit hjertes dyder, 

dine ord og dine gerninger skal tiltrække alle hjerter, som må komme til Mig for at modtage Min 

undervisning i denne tid, så at folket kan formere sig i antal, styrke og ophøjelse blandt menneskeheden. 

24 Men hvad består dette kaos, denne storm, denne prøvelse, der nærmer sig, af? Det er gæren i det 

lidelsesbæger, som menneskeheden endnu ikke har drukket. Det er nødvendigt, at mennesket, som gennem 

tiderne har skabt dette bæger med sine gerninger, tømmer det til sidste dråbe, så det kan erkende sit eget 

værk og dets frugt. 

25 Salige mennesker: De mennesker, der rejser sig fulde af selvhævdelse og gør krav på magt i 

nationerne, blandt jordens folk, er store sjæle, udstyret med magt og indehavere af store missioner. Men de 

er ikke i min guddommeliges tjeneste. De har ikke sat deres store begavelser og evner i kærlighedens og 

barmhjertighedens tjeneste. De har skabt sig deres verden, deres lov, deres trone, deres vasaller, deres 

herskabsområder og alt det, de kan sætte deres øjne på. 

Men når de føler, at deres trone ryster under besøgene, når de føler, at en mægtig fjendes invasion er 

nært forestående, når de ser deres skatte og deres navn i fare, så går de af sted med al deres kraft, fyldt med 

storhedsvanvid, med jordisk forfængelighed, med had og ond vilje, og kaster sig over fjenden uden at tage 

hensyn til, om deres arbejde, deres idé, kun efterlader et spor af smerte, ødelæggelse og ondskab bag sig. 

De har kun fjendens udslettelse for øje, oprettelsen af en endnu større trone, for at få det størst mulige 

herredømme over nationerne, over rigdommene, over det daglige brød og endda over folks liv. 

26 Jeg forbereder jer til at blive mine soldater, men ikke dem, der forårsager ødelæggelse eller 

ondskab, ikke soldater af had og fordærv, af mørke og grådighed, men soldater af åndelighed, broderskab, 

kærlighed, mildhed og barmhjertighed. I skal gå ud fuld af styrke og tillid til mig, jeres forbillede, fuld af 

tillid til jeres våben, som er sandhed og retfærdighed. Jeg forbereder jer, så I allerede nu kan kæmpe mod 

den fjende, som også er stærk, men ikke stærkere end I. 

27 Den dag du vågner op til åndelighed, vil du forstå, at mørket er svagt i forhold til lyset, at hadet 

kun er et atom i forhold til kærlighedens uimodståelige kraft, og at dette atom forsvinder ved kontakt med 

sand barmhjertighed, at materialismen svinder i forhold til åndens gaver. Det materielle er forgængeligt, 

men det åndelige har evigt liv. 

28 I er i færd med at danne det åndelige folk, der er i stand til at opløse verdens forvirring, at befri den 

fra materialisme og fanatisme ved jeres eksempel, ved de gode tanker, ord og gerninger, som allerede er 

jeres. 

29 Når mennesker spørger jer om lærdomme, som I ikke har hørt fra mig, eller som I ikke har kunnet 

forstå, vil jeg tale gennem jer, og jeg vil overraske mennesker ─ de lærde, teologerne, de mægtige, de 

befuldmægtigede og dommeren, jordens undervisningsmænd. 

30 Jeg vil sørge for, at min trinitarisk-marianske åndelige lære trænger ind overalt, som luften flyder 

overalt, som lyset udsletter alt mørke og oplyser verden. På samme måde vil mit arbejde blive spredt, på 

samme måde vil min undervisning blive spredt. Den vil trænge ind i alle religiøse samfund, alle 

institutioner, alle menneskelige samfund, alle hjerter og alle hjem. Den vil rejse over lange afstande, 

krydse ørkener og have og fylde denne verden, fordi den tredje æra, lysets tidsalder, er begyndt for hele 

menneskeheden. 

31 Til alle tider har jeg gjort mine manifestationer menneskelige. Husk, at jeg i den første æra valgte 

Moses til at give mig selv til kende for jer. Han var mit talerør og min budbringer. 
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Jeg kaldte ham op på bjerget og sagde til ham: "Moses, sænk dit ansigt, for du må ikke se på mig. Gå hen 

og sig til dit folk, at jeg er deres Herre og Gud, at jeg er deres fædres Gud, og at det er min vilje, at de skal 

rense sig både indvendigt og udvendigt, så de kan blive værdige til at modtage mine bud, min lov og mine 

forskrifter." Gennem Moses åbenbarede jeg mig selv som Fader, som Lov og Retfærdighed. Gennem ham 

gav jeg mig selv til kende for mit udvalgte folk. Gennem dette menneske lader jeg mine bud komme ind i 

alle hjerter. 

32 I den anden æra ønskede jeg at være tættere på dig. Det var ikke min guddommelige vilje, at folket 

kun skulle se mig som en ubarmhjertig dommer. Jeg ønskede at føle mine børns kærtegn, de skabninger, 

der er skabt i mit billede og lighed med mig. I en handling af kærlighed og mildhed blev Faderen 

menneske for at lære ydmyghed, som er sjælens storhed, den sande opfyldelse af lovene, livet i kærlighed 

─ for at lære mennesket at kæmpe for et retfærdigt, evigt og sandt ideal. 

33 Jesu lære, der er givet som en vejledning, som en åben bog, som menneskeheden kan studere, er 

ulig noget andet hos noget andet folk på jorden, i nogen generation, i nogen race. For de, der har sat sig for 

at overbringe retfærdighedens forskrifter eller læren om velgørenhed, er blevet sendt af mig til jorden som 

vejvisere, som budbringere, men ikke som Guddom. Kristus alene kom til jer som Guddom. Han gav dig 

den klareste og bedste instruktion, som menneskets hjerte har modtaget. 

34 Men nu, i denne tid, elskede folk, er jeg ikke blevet menneske som i den anden æra, men det har 

behaget mig at kommunikere mig selv til alle mine skabninger gennem menneskets intellekt. Selv i den 

"åndelige dal" og i de uendelige rum er Mit Guddommelige Nærvær blevet følt. For på stigen til 

fuldkommenhed er der mange trin; i den "åndelige dal" og i de uendelige rum er der mange verdener. Men 

sandelig siger jeg jer, at jeg altid har givet mig selv til kende for alle, og alt efter det åndelige niveau i den 

verden, de befinder sig på, har min åbenbaring været blandt dem. 

35 Nogen spørger mig: "Hvorfor giver Faderen sig selv til kende gennem menneskets sind, selv om 

mennesket er syndigt, urent og har nederdrægtige lidenskaber i sig?" Men Mesteren fortæller jer: Min 

velsignede stråle er renhed og fuldkommenhed, og selv om Faderen ikke er forarget over menneskets 

synd, kan han ikke komme i kontakt med de urene. Jeg kommer derfor til "fodskammelens" ånd, og det er 

ånden, der overfører mit lys, mit ord og min instruktion til stemmebærerens sind. Allerede på forhånd har 

"fodskammelen" rejst sig op til Mig i en handling af kærlighed, ærbødighed og forberedelse, for ikke at 

blande de lavere lidenskaber og kødets tilbøjeligheder sammen med mine lærers fuldkommenhed. 

36 Men snart vil jeg ikke længere gøre mig selv kendt gennem det menneskelige intellekt. For den tid 

vil komme, hvor I vil være i stand til at gennemføre dette fra ånd til ånd. Så vil min guddommelige stråle 

også nå din ånd, og der vil du høre min stemme, modtage mine inspirationer, mine profetier og mine 

instruktioner. Det er derhen, hvor jeg fører jer i øjeblikket. 

37 Jeg vil fortsætte med at instruere jer og tilgive jer, så I i de sidste øjeblikke af min manifestation 

gennem det menneskelige sind kan sige til mig: "Herre, hvor stor var ikke vores synd og ondskab. Vi har 

erkendt det i tide, vi har renset os selv indvendigt og udvendigt ─ i vores åndelige liv og i vores 

menneskelige liv. Og nu overlader vi os til din uendelige barmhjertighed, fordi vi elsker hinanden, elsker 

alle skabte ting, danner ét legeme og én vilje." 

38 Når I når dertil i 1950, vil synderens og de frommes øjne se mig i al min herlighed, for det vil være 

der, I begynder at opfylde den lov, som Faderen har betroet jer. 

39 Vær stærke på vejen, mennesker, for jeres ånd er ved at udføre en vanskelig mission på denne 

planet. Kun den, der renser sig selv gennem kærlighed, som adlyder mine love, behøver ikke længere at 

reinkarnere på denne planet. Men den, der efterlader et spor af blod eller ondskab i sin "sidste" 

reinkarnation, må vende tilbage til denne jord for at gøre bod på fejltagelser, genopbygge det ødelagte, 

give liv til den, han efterlod livløs, og tilgive dem, han ikke tilgav. Kort sagt, for at sone. 

Derfor siger min uendelige kærlighed til dig: "O du utrættelige pilgrim på jorden, som længe har 

vandret på dine stier med bitterhed i dit hjerte! Se på ham, som vil trøste dig og styrke dig, så du kan gå 

livets vej til det sidste." 

40 For længe siden begyndte du denne rejse, og det er ikke første gang, at jeg har manifesteret mig på 

din vej. Min barmhjertighed har rejst de faldne, helbredt de syge og genoprettet livet i de "døde". Min 

Faders stemme har vækket den sovende. 



U 219 

63 

41 Din sjæl er oplyst af det lys, som min Ånd udstråler på dig, og den ser sin fortid som en lang vej til 

åndelig forsoning og udvikling af sjælen. I forstår også det ansvar I har påtaget jer over for jeres Mester 

for at være trofaste vidner om min lære. Jeg har fortalt dig, at den dag vil komme, hvor repræsentanter for 

kirker og sekter vil komme for at udspørge og undersøge dig, og jeg ønsker ikke, at de skal se dig i en 

ubehagelig situation. De vil finde dig ydmyg, men i din ydmyghed vil du afsløre min visdom. 

42 Menneskeheden vil få brug for jer, og I, som åndeligt set repræsenterer det ældste folk på jorden, 

bør ikke skjule de gaver, som jeg har givet jer. Du skal læse den bog, som jeg har åbnet for dig. 

43 Fra skabelsens begyndelse har jeg til alle tider sluttet en pagt med jer. Det, jeg har tilbudt, har jeg 

trofast opfyldt. Men sandelig siger jeg jer, at mit folk altid har brudt sine løfter! 

44 Seks gange har jeg fornyet denne pagt med dig, fordi jeg elsker dig og ønsker din frelse. 

45 I de Tolv, som jeg valgte i den anden æra, er de menneskelige dyder og svagheder legemliggjort. 

Jeg brugte deres dyder som et eksempel og et incitament for menneskeheden og brugte deres 

ufuldkommenheder til at lære jer store lektioner. Thomas' vantro repræsenterer det faktuelle menneske, 

som kun tror på det, han rører ved og ser. 

46 Peter er den, der frygter menneskers domme, og Judas er den, der sælger sjælens goder. 

47 I denne tid giver jeg jer ikke jordiske rigdomme, jeg har allerede givet jer dem på andre 

tidspunkter. Nu gør jeg dig rig på visdom. 

48 Videnskabsfolk har til alle tider benægtet og bekæmpet mine åbenbaringer og åndelige 

manifestationer. Men jeg bekæmper ikke videnskaben, for jeg er videnskaben. Det er mig, der inspirerer 

den til mennesket til dets eget bedste og forfriskning. Sandelig, siger jeg jer, den, der bruger videnskaben 

til at skabe ondskab, er ikke inspireret af mig. 

49 Kend mit ord efter dets betydning. Jeg er vintræet, fra ham drikker I vinen. 

50 Hvad har du brug for for at kunne følge mig? Jeg vil give dig alt. Jeg bygger nu en helligdom i dit 

hjerte for at bo i det for evigt. For mit ord gennem den menneskelige stemmebærer vil snart ikke længere 

blive hørt, og kun din sjæl vil føle det genlyde i det uendelige. 

51 Salige er de åndelige, for de vil føle mit nærvær og vil være dem, der, selv om de går deres vej i 

elendighed og tårer, vil bringe trøst og frelse til denne menneskehed. 

52 Min universelle stråle oplyser din opfattelse, og i dette lys, der strømmer gennem dig, føler du dig 

fyldt med mit nærvær. Seerne betragter og oplever med glæde dette lys, der omgiver enhver sjæl. De har 

set en stor bog, som viser Israel, og som indeholder den undervisning, som er åbnet i det sjette kapitel. 

53 I har følt det rige, der er lovet jer, meget tæt på, når I hører mit ord, og I fornemmer allerede den 

lykke, der venter jer. Al din frygt forsvinder, fordi du begynder at anerkende mig som Fader. Og når I ser 

opfyldelsen af mine løfter til Israels folk, det udvalgte folk, i en anden tid, bliver I fyldt med håb, og I 

begynder at tage store beslutninger om at korrigere og adlyde min lov. 

54 Ved Mit fornyede komme vil sjæle af stort lys ─ væsener, som nu forkynder jer mit riges nærhed 

og forbereder menneskehjertet ─ ledsage Mig. 

55 Din verden er blevet oplyst af mit nærvær. Snart vil I træde ind i en æra af åndelig genfødsel, som 

skal bringe jer til genfødsel af alle dyder og placere jer på højere livsplaner. Men ligesom jeg er kommet 

til jer, er jeg kommet til andre livsverdener, hvor sjælen kæmper, fuldender sig selv og søder i smerte. 

Mellem disse livsverdener og jeres ønsker jeg at etablere en pagt og et venskab. Jeg vil have jer til at 

forene jeres tanker med de væsener, der bor i dem, til at dedikere bønner til dem, som vil trøste og oplyse 

jeres brødres og søstres lidende sjæl. 

56 På denne måde vil du komme til den erkendelse, at din mission ikke er begrænset til at hjælpe dine 

synlige brødre og søstre, men at der er væsener, som du ikke kender, som du ikke kan opfatte direkte fra 

din nuværende livsverden, og som ikke desto mindre har brug for dig. 

57 Denne verden, som er jeres hjem i dag, hvor Min klare manifestation er blevet givet til jer, er egnet 

til, at I kan gå i forbøn hos Mig og bede for de væsener, som Jeg taler til jer om. 

58 I alle tidsaldre har jeg åbenbaret mig selv fuld af visdom, essens og kærlighed. I har været vidner 

til mine åbenbaringer. Hvem ved ikke, at jeg, HERREN, har talt til verden fra dens første dage? Hvem ved 

ikke, at jeg i Jesus kom for at give jer min lære? Jeg ønsker, at menneskeheden skal vide, at jeg er kommet 

i dag for at forklare og fortolke alle ord og mysterier, der kan være indeholdt i den evige visdoms bog. 
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59 På din uafbrudte rejse gennem livet er du blevet beskyttet af mig. I er evige vandrere og kender 

ikke den fremtid, der venter jer. Du kan ikke gætte, hvornår en storm nærmer sig, og heller ikke hvornår 

fredens regnbue vil dukke op. Jeg alene, som våger over jer, vil forkynde jer ─ når I er parate ─ hvad der 

skal ske. Denne dal på jorden, som nogle gange har været behagelig og sød for dig, har også været 

fjendtlig for dig og har fået dig til at udgyde tårer, som du har renset og renset din sjæl med. 

60 Kom til mig, I er trætte af vejen. Kom ind i skyggen af dette træ, som viser sig for dig fuld af 

barmhjertighed og kærlighed til alle dets børn. Når du så har hvilet, og alle dine lidelser er lettet, så tænk 

på dem, der lider, og gå i forbøn for dem. Jeg kan give dem alt uden din mægling, men det er mig en 

glæde, når kærlighed, medfølelse og barmhjertighed manifesteres i barnet, og det deler sine brødres og 

søstres smerte eller lykke. 

61 Din eksistens har ingen grænser, kødets ende er ikke sjælens. For når det synker ned i jorden, 

overlever det og finder i sit nye liv uendelige stimuli til at stræbe og hæve sig yderligere. Så frigør sjælen 

sig selv, befriet fra det legeme, der har undertrykt den, og finder et stort aktivitetsområde, hvor den kan 

bruge sine evner og dyder. 

62 Da Jesus døde på korset, slettede I billedet af mennesket fra jeres fantasi og forestillede jer Mig 

som ubegrænset ─ i stand til at trænge ind i alle verdener for at omfavne universet med Min kærlighed. 

63 I skal alle betragte jer selv som ligeværdige og elske hinanden som brødre. For efter 1950 vil 

"kontorerne" forsvinde blandt jer. Der vil ikke længere være nogen ledere, ej heller stemmebærere, 

"søjler" eller seere, "gavebærere" eller "guldfjer", ej heller "grundstenen", der vil ikke være nogen 

forskelle mere. For at være betydningsfuld er det nok for mig at se jer forberedt, selv om I ikke har haft 

nogen embeder, så jeg kan udføre min forbøn gennem jeres mægling, og I kan blive ledet af den. 

64 Det er ikke kun dem, der har haft disse embeder, der er blandt dem, der er bemyndiget til at udføre 

store opgaver. Jeg ønsker, at I alle skal tjene denne sag, og at hver enkelt af jer har alle kontorerne i jer, så 

I alle føler jer ansvarlige for mit arbejde. 

65 Mit ord vil ikke længere være fysisk hørbart, og derved vil I opnå en større åndeliggørelse. For så 

vil du søge Mig i det uendelige ved at hæve dine tanker. Du vil søge at behage Mig ved at udføre 

fortjenstfulde gerninger, og det vil give dig større åndelige fremskridt. 

66 Jeg ønsker, at I skal betragte jer selv som virkelige brødre og søstre, at I skal leve sammen, så I kan 

føle jer tættere på hinanden, så I kan være tættere på mig. I, der har fået en større forståelse af Mit Arbejde 

─ instruer jeres brødre og søstre, alle dem, der tager deres første skridt. Giv hinanden hånden, beskyt 

hinanden. Dette er min vilje. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 220 
1 Vær velkomne til mig, disciple. 

2 Her er Mesteren, der opfylder sit løfte om den anden æra og kommer som Helligånden for at 

oplyse jorden med sit lys. 

3 Sammen med mig er de, som tvivlede, som bespottede mig, men som i dag kommer angrende og 

beder om tilgivelse og bliver mine tjenere. 

4 Før jeg kom, har Elias været sammen med jer for at fjerne natten og bringe jer lyset, for at bringe 

jer tættere på kilden af nåde og visdom, som jeg er. 

5 Jeg har fundet dig forberedt og har fået dig til at sætte dig ved mit bord for at smage min mad. 

6 Åndeligt udgød jeg Mit Blod dråbe for dråbe for at bane vejen for jer til at gøre det godt igen, så I 

aldrig mere må forvilde jer fra stien. 

7 Min kærlighed strømmer ud over jer, men ikke alle af jer er modtagelige for den. Mens nogle føler 

det i deres hjerter, er andre ubevægelige. Alligevel fjerner jeg ingen fra mit bord, for der skal ske åndelig 

opstandelse for alle mine børn. 

8 De, der virkelig har følt Mit nærvær i denne forkyndelse, takker Mig for den trøst, som Mit Ord 

har givet deres hjerter, der følte sig alene og forladt. 

9 Dette mødested er ikke Faderens hus, mit alter er i dit hjerte. Din tro er det lys, der tændes for mig, 

og din samvittighed er det højere lys, der skinner på din vej, som vender dig fra de dårlige veje, som 

advarer dig mod afgrundene, som opmuntrer dig til at gøre det gode. 

10 I ved, at jeg skabte lyset, ligesom jeg skabte alle skabte ting, for at dette lys, som I har kaldt "dag", 

skulle åbenbare jer skabelsens herligheder, og I skulle få kendskab til min kærlighed og min magt. 

11 Jeg har skabt jer "i mit billede og lighed", og da jeg er treenig, er der også denne treenighed i jer. 

12 Din materielle krop repræsenterer Skabelsen gennem sin form og perfekte harmoni. Din 

inkarnerede sjæl er et billede af "Ordet", som blev menneske for at efterlade et kærlighedsspor i den 

menneskelige verden, og din ånd er en strålende gnist af Helligåndens guddommelige lys. 

13 Hver gang et menneske har vendt sig bort fra min lov og ikke har lyttet til sin samvittigheds 

stemme, er det gået ind i fristelsens, mørkets og syndens nat. Så måtte jeg dømme hans handlinger, og ved 

Min dom oplevede han smerte. Men jeg gav ham altid mulighed for at angre og gav ham tid til at gøre det 

godt igen: Ved min dom bøjede synderen sig for min dom. Men senere, da han havde modtaget min 

tilgivelse og mine nådegaver, faldt han tilbage i sin synd. For at vise jer vejen til jeres bod, blev jeres Gud 

menneske blandt jer, og den Universelle Moder måtte blive kvinde for at forløse jer med sin moderlige 

kærlighed. 

14 Spirituelt er I allerede nået langt, og nu er I forbløffet over den intuition og den udfoldelse, som de 

nye generationer afslører fra deres ømmeste barndom. For de er sjæle, der har oplevet meget og nu 

kommer igen for at fremme menneskeheden ─ nogle på åndens stier og andre på verdens stier, alt efter 

deres evner og deres mission. Men med dem vil alle mennesker finde indre fred. Disse væsener, som jeg 

taler til jer om, vil blive jeres børn. 

15 Der er ikke mere tid til at krydse ørkener eller til at beskæftige jer med unødvendige opgaver. 

Tænk på fremtiden, og forbered morgendagens menneskehed. For når du taler om min undervisning og 

udgyder min helbredende balsam, vil folk spørge dig forbavset: "Hvem har givet dig så stor undervisning, 

og hvem har givet dig så usædvanlig kraft til at helbrede sygdomme?" Så vil folk genkende min magt i 

mine "arbejderes" kærlighedsarbejde. 

16 Sjælen får syv stadier i forskellige reinkarnationer for at udvikle og perfektionere sig, for at gøre 

fremskridt og for at sone sig selv. Men det er ikke givet det at huske de tidligere jordliv. Kroppens materie 

er som et tæt slør, der dækker den. Kun samvittigheden giver dig intuitionen om, at du skal gå fremad på 

lysets vej, som er vejen til fuldkommenhed. 

17 Denne vej er stigen med syv trin, som vil føre sjælen ind i mit skød, hvor den vil forblive og evigt 

udstråle sit lys til dem, der står på de nederste trin. 

18 Det er min guddommelige og evige plan. I er mine medarbejdere og vil i sidste ende regere 

sammen med mig, når I har brudt materialismens lænker. 
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19 Skynd dig! Gør alt, hvad du kan gøre i dag! Følg mine anvisninger, og du vil opleve min fred selv i 

denne verdens største kaos. 

20 Tro, håb og kærlighed vil så svæve over din sjæl som engle. 

21 Jeg oplyser hjertet, sjælen og sindet, så I i denne tid med min manifestation kan forstå visdommen 

i mit ord. Denne tid vil sætte sit præg på de kommende generationer, så de kan forstå den tid, de lever i. 

22 Jeg er kommet som et fyrtårn for at oplyse jeres sjæl, for at styrke den, og jeg har været 

opstandelse for alle dem, som troede, da de hørte mig. For når de har oplevet freden i det højere liv, har de 

taget sig selv op, besluttet sig for at ændre sig og givet afkald på overflødige goder. Hvis de er i stand til at 

klare prøverne, vil de udgøre min hær af soldater af god vilje. De vil modsætte sig den onde verden, der er 

befolket af åndeligt forstyrrede mennesker, som, selv om de gør brug af det, jeg har skabt, stadig fornægter 

mig ─ en verden, der er gjort til en ørken, hvis brændende varme sand brænder fodsålerne på vandrerens 

fødder. I denne ubarmhjertige ørken vil folk blive pisket ubarmhjertigt af ideologiske storme. 

23 Hør på mig: forbered jer og frygt ikke. For hvis du har troen i dig og som et ideal mit værk, vil du 

have min styrke som en stav til at støtte dig på livets vej. 

24 Lad kærligheden og troen vise sig i jeres hjerter, for deraf vil tilgivelsen til den, der har krænket 

jer, udspringe. Sandelig, siger jeg jer, ondskaben har altid holdt op ved denne mur. I skal dog drikke meget 

bitre kopper, I elskede disciple. 

25 Kampen vil begynde efter min afrejse, når jeg ikke længere er jeres rådgiver gennem det 

menneskelige intellekt, og I kun vil finde mit ord i de skrifter, jeg efterlader jer. 

26 Mit ord har forklaret dig alt det, som før var et mysterium for dig, så intet er ukendt for dig, og du 

kan modigt møde prøvelserne med sindsro. 

27 I har haft en tid med uudslukkelig glæde gennem min undervisning. Din sjæl, som længtes efter 

sublime glæder, vil forblive tilfreds, fordi den har været i stand til at betragte sandhedens lys i betydningen 

af mine udtalelser, sjælens liv, som venter dig ─ det liv, hvor intet er begrænset, hvor alt er smukt og 

perfekt, og som du allerede nu kan rense din sjæl ved at tænke på. 

28 I forventningen om denne eksistens føler din sjæl evighedens lyksalighed, din krop bliver 

genoplivet og retter sig op, fordi mennesket så ved, at alle hans smerter, hans kampe og hans forsagelser 

vil finde deres retfærdige belønning for sjælen: fred. 

29 Det, som du er ved at erhverve dig i øjeblikket, er spiritualisering, for spiritualisering er også viden 

om evigt liv. Men når I kommer i harmoni med skabelsen, vil I have fundet en anden form for 

åndeliggørelse, fordi I vil leve inden for mine love. 

Hvis kroppens forfald plejede at betyde enden på vejen for dig, ved du i dag, at vejen først begynder på 

det tidspunkt. Kroppen er kun en flygtig beklædningsgenstand. 

Du er allerede klar over, at du ikke kun er substans, men også essens, fordi du ved, at der hvor 

mennesket ender, er ikke enden på sjælens vej. 

30 Men du spørger: "Mester, er det da muligt, at det, der er essens, blandes med det materielle?" Og 

jeg siger til jer: "Ja, mine børn. For Faderen, som er almægtig og allestedsnærværende, er i alt det skabte, 

for at det skal have liv." 

31 Hør altid sandheden. Det er som krystalklart vand, der lader dig se alt det, der er på bunden. Forstå 

at opdage mig i din egen inspiration. 

32 Mit ord er enkelt, selv når jeg taler om store åbenbaringer. For ligesom jeg på en klar og forståelig 

måde har forklaret jer vejen, der fører til den sande Himmel, siger jeg jer, at jeg i denne tid med mit ord vil 

afskaffe det helvede, som menneskene har skabt gennem deres religioner og fejlagtige fortolkninger for at 

indgyde frygt og lægge et blindfold af uvidenhed på mennesket. 

33 Mit ord har åbnet sine sider foran dig som en bog for at give dig et enkelt billede af det hinsides. 

De tider, hvor folk praktiserede deres religion i kirkelige former og glemte loven, vil være forbi, for det 

betød at handle i strid med pligten. 

34 Jeg er ikke kommet for at skræmme dig. Jeg er kommet for at indgyde kærlighed i jer. 

35 Jeg har lært jer, at jeg ikke straffer jer, at jeg kun tillader jer at høste frugterne af jeres såning, som, 

hvis de er søde, vil være jeres lyksalighed og frelse, og hvis de er bitre, vil vække jer til anger og ønske om 

at fuldkommengøre jer selv. 
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36 For at hjælpe jer i jeres kamp har jeg forberedt en ny dag fuld af lys og nåde, så I kan genopfriske 

jer selv med mit ord, Israels folk. 

37 Fra din barndom, i din ungdom, i din modne alder og i din alderdom har du søgt mig. I er kommet 

til mig i forskellige aldre. Jeg ser i de samfund, som Israels folk består af, alle aldre ─ fra det nyfødte barn 

til de gamle. 

38 Den gamle mand siger til mig: "Jeg er kommet sent til dig, min Fader! Og i en meget kort tid skal 

jeg nyde dit ord, dine goder og din barmhjertighed." Men Faderen siger til ham: "Gamle mand, vær hos 

mig, du skal aldrig mere skilles fra mig. Følg mig i dag, og når din sjæl når tærsklerne til den "åndelige 

dal", dvs. ind i det nye liv, vil du ikke længere være gammel. Du vil altid være ung og stærk. 

Klager ikke over, at I først er kommet nu, hvor jeres krop er træt og syg, for at kende lyset fra Min 

Lære. Husk, at jeg har kaldt børn, som er vokset op i mit arbejdes skød, og som i dag, efter at være blevet 

mænd og kvinder, er gået bort, er blevet trætte af mit ord og har søgt nye veje og glemt mine råd og mine 

kærtegn. Men jeg vil trække dem tilbage, og i den sidste time vil de alle være sammen med mig, for jeg er 

i alle livets planer, hvor sjælen bor." 

39 Når mennesket ved at undlade at bede og udføre gode gerninger forlader den gode vej, mister det 

sin moralske styrke, sin åndelighed, og er udsat for fristelser, og i sin svaghed tillader det synder, og disse 

gør hjertet sygt. Men jeg er kommet som en læge til de syges lejr og har givet ham al min kærlighed og 

omsorg. Mit lys har været som frisk vand på hans feberophedede læber, og da han mærkede min balsam på 

sin pande, sagde han til mig: "Herre, kun din barmhjertighed kan redde mig. Jeg er meget syg af sjælen, og 

døden vil snart komme over mig." Men jeg sagde til ham: "Du skal ikke dø, for jeg, som er Livet, er 

kommet, og alt det, du har mistet, skal du få tilbage." 

40 Opfyld dine pligter og forvandl alt det onde, du har gjort, til noget godt. Jeg giver jer sjælens 

styrke til at udføre dette store fornyelsesarbejde. For jeg har en stor opgave til dig. 

41 Det er sådan, jeg møder dig i den tredje tid. Jeg kender din lidelse og din frygt. Men I skal alle 

blive helbredt, for i jer er princippet om evigt liv. 

42 Forbered jer, så I, mens I gør jer værdige for Mig, kan præsentere jeres hjerte for Mig som et indre 

og ydre rent kar, hvori Jeg kan lægge Mit Ord. Med det lys, jeg giver dig, kan du forstå det. 

Jeg kan danne sætninger ud fra hvert af mine "ord" og lave gode bøger ud fra dem. Jeg træner jeres 

opfattelser, så I kan tale til jeres medmennesker og tilfredsstille den sult efter sandhed og retfærdighed, 

som menneskeheden føler. 

43 Værn om mit ord, så I ikke ved min afsked siger: "Hvor har jeg dog haft et stort privilegium, og 

jeg forstod det ikke." 

44 Jeg ønsker ikke, at I skal være som de børn, der, selv om de har en god og kærlig far, foragter ham 

og først når denne har lukket øjnene for denne verden, og jeg lader ham tage plads i den "åndelige dal" 

blandt de børn, der er begunstiget på grund af deres dyd, græder over deres mangel på kærlighed og 

taknemmelighed over for denne far og for sent indser det gode, de havde, som de ikke værdsatte. 

45 Arbejder nu, mens jeg er hos jer, for at I kan sige til verden: "Herren taler nu og giver bevis på sit 

nærvær." Før dem, der søger mig, til mig, for de vil tro. I morgen skal I forberede jer meget på at 

overbevise jeres medmennesker. 

46 Hvert øjeblik rammes du af lidelser, der får dig til at græde, og du siger til Mig: "Mester, hvorfor 

sætter du mig på prøve, når du lovede mig fred?" Men jeg siger jer så: Det sker, fordi sjælen takket være 

disse prøvelser forbliver vågen. Midt i komforten slukker troens lys, og du forbliver på vejen til kamp og 

perfektion. Hvis din krop gør dig ondt, eller hvis dit hjerte lider, så vær opmuntrende. For i dag har du i 

mit værk genvundet fred og sjælens sundhed. 

47 Den dag vil komme, hvor I vil gå til folk velforberedte, med åbne øjne og udviklet intuition, for 

med respekt at trænge ind i deres hjerter og opdage deres smerte, deres sjælelige fattigdom. Med min 

undervisning vil I så kunne lindre deres nød og opmuntre deres sjæle. 

48 Hver gang du anvender mit ord, vil du opleve mirakler. Den vil aldrig skuffe dig. Hvis I forbereder 

jer tilstrækkeligt, vil I opfylde jeres opgave og min vilje. 

49 Jeg har givet hver menighed en specifik opgave: Nogle har jeg forberedt som en frelsende ark for 

alle dem, der ikke har fundet forståelse hos deres medmennesker til at udvikle deres åndelige gaver, andre 

som en lyskilde, som jeg har hældt min visdom ind i. I andre har jeg åbenbaret mig selv som kærlighed og 
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har oversvømmet dem med hjertelighed og barmhjertighed. Der vil også komme nye kirker og nye 

"arbejdere", for jeg samler nu "de sidste". Disse vil være som en stav til "den første". I dag er de stadig 

små børn, men de vil blive mine disciple, og senere vil de være lærere for de nye generationer. 

50 For at blive anerkendt skal I leve i dyd, i opfyldelse af alle mine bud. I mit værk er I alle lige, "den 

første" og "den sidste". Sidstnævnte måtte forberede sig på kortere tid for at kunne undervise sig selv i min 

undervisning. 

51 Til "arbejderne" siger jeg: Træn jer selv, så den åndelige verden kan manifestere sig perfekt 

gennem jeres intellekt, og det ord, der kommer fra jeres læber, kan være højt og have åndelig essens. Lad 

ikke min inspiration blive skjult, når den passerer gennem dit sind. Da dit ansvar er stort, vil din belønning 

også være stor. Du har ingen idé om den glæde og fred, som du vil få, når du har opfyldt din mission. Dine 

gaver er af stor værdi, og de vil give dig sand lykke. 

52 Ulegemliggjorte sjæle af forskellig art nærmer sig "arbejderne" med ønske om barmhjertighed, og 

når de har fundet jeres hjertedøre lukkede, og I ikke har givet dem nogen trøst, er jeres hjerne blevet træt, 

og de stakkels sjæle har efterladt deres indflydelse af smerte og rastløshed hos jer. 

53 Opfyldelsen af missionen venter på dig. Vær velgørende. "Israel er blevet forberedt til at bringe lys 

og fred til trængende sjæle. Indtil du opfylder dette, vil du føle et stort kors af forpligtelser på dig, som 

ikke vil forlade dig, før du har udført dit arbejde. 

54 Jeg lover dig min fred som en dyrebar belønning. 

55 Du er renset i din tankegang og er klar til at høre mig. Jeg præsenterer mig utrætteligt for jer for at 

gentage mine guddommelige manifestationer, så I kan fjerne den tvivl, der stadig måtte være i jeres 

hjerter. 

56 Jeg har åbenbaret mit nærvær og mit væsen, så ingen kan benægte, at jeg har været blandt dette 

folk. 

57 Den visdom, som jeg formidler gennem stemmebæreren, er ikke hentet fra bøger, den er ikke en 

ophobning af viden, som mennesket kunne have erhvervet sig i tidens løb. Jeg giver jer heller ikke 

historisk viden, som menneskeheden gør det. 

58 Jeg åbenbarer mit lys gennem en person, der er ligesom dig, med den samme viden som du har. 

Det eneste, jeg kræver, er renhed i intellektet og oprigtighed i sjælen hos den, der for en kort tid bliver et 

instrument og talerør for Guddommelighed, samt åndelig forberedelse og samling af dem, der vil høre 

mig. Når denne forening af tænkning og vilje finder sted, kommer lyset fra min ånd til jer. For i disse 

øjeblikke har din sjæl frigjort sig fra materialismen, og dit hjerte forstår det gode. Hele dit væsen føler da 

et behov for at komme tættere på Faderen, fordi du er overbevist om, at du ikke er i stand til at udrette 

store gerninger uden min hjælp, hvad enten de er åndelige eller materielle. 

59 Du kom til Mig med et hjerte, der var sønderrevet af tvivl, for du havde længe søgt efter sandheden 

uden at finde den, og da du hørte Mit Ord, tvivlede du først. Men derefter kom troen, og du ønskede at 

kende det, der eksisterer bortset fra din krop og dit materielle liv. I ønskede at forstå disse åndelige gaver, 

og I overbeviste jer selv om, at selv om den krop, I nu har, forbliver død i jorden, fortsætter jeres sjæl med 

at leve, fordi en stemme fortæller jer, at I ikke kun er materie. 

60 Og I spørger jer selv: Hvad er sjælen? På hvilken måde lever den? Hvordan skal vi forberede det 

til at komme ind i den verden, hvor det skal leve evigt? Hvilken udvikling skal den opnå? Og hvilket 

forhold vil den have til de andre ånder og endda til selve Guddommen? 

61 Alle disse spørgsmål, som I har stillet jer selv, har I stillet jer selv, fordi interessen drager jer ─ den 

interesse, som senere er blevet mere og mere en sjælelig nødvendighed, hvorved I har erkendt, at det, I har 

hørt fra stemmebærerens mund, har rørt jeres hjerte dybt. 

62 I er kommet uden at blive tvunget af nogen, og I er heller ikke kommet som bedraget. Det har ikke 

været pral eller prangende kunst, der har forblændet jer, for I har fundet disse steder magre og ydmyge. 

Det har været det lysende lys i mit ord. 

63 Bliv ikke bedrøvet, når I husker, at jeg allerede i den anden æra sagde til jer: "Mange er kaldet, 

men få er udvalgt." For i sandhed er det ikke mig, der vælger. Jeg kalder alle, og sammen med mig bor de, 

der elsker mig og ønsker at følge mig. Hvis I, der er blevet kaldet, ønsker at være blandt dem, der følger 

mig, så vær udholdende. 
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64 Mit ord og mine åbenbaringer er for alle. Nogle vil nå til forståelse før, andre senere, men alle vil 

nå dertil. 

65 Det er mennesket, der i kraft af sin frie vilje frivilligt vælger den vej, som han forstår eller finder 

lettest at følge. Jeg sender en opfordring til alle, men det er den, der er bedst forberedt, der vælger den 

bedste vej. 

Det er det samme med den, der kommer for at høre mit ord, som har været modtagelig for kaldet og har 

skælvet ved at høre min undervisning. Han vil i den finde den sandhed, han søger, og han vil ikke længere 

gå bort fra den. Det vil være dem, der ikke har brug for udstillingen og herligheden af kirker bygget af 

mennesker, fordi de ikke længere inspirerer dem til hengivenhed eller tro. De ved, at disse kirker vil være 

overflødige, så snart mennesket er blevet åndeliggjort. Hans forberedelse vil være en opfordring til 

perfektion, som er Min Guddommelighed, der vil nærme sig ham for at rense ham. På den måde vil jeg bo 

i hans hjerte og skabe sandt åndeligt fællesskab mellem ham og min Ånd. 

66 Hvis du for et øjeblik kunne skille dig helt af med din materielle del, ville din sjæl blive fyldt med 

lyksalighed, når den føler sig omgivet af lyset fra det hinsides. Det er dette lys, der kommer til jer i en 

begrænset form gennem min guddommelige stråle. Jeg begrænser Mig selv for at gøre Mit nærvær synligt 

for jer. For da jeg er universel styrke, skabelse, kraft, lys og liv, kunne jeg ikke komme til jer med al min 

kraft. 

67 Ligesom I kun har brug for de nødvendige stråler fra solen, der skinner på jer for at leve, siger jeg 

jer også: Hvis I misbruger denne magt, vil I skade jer selv, for den er for stor og stærk til skabninger som 

jer. 

68 Det samme sker i det åndelige. Du må bruge den del af det guddommelige, som er nødvendig for 

din sjæl, idet du ved, at du i den gnist, som du modtager, har al den styrke, der skal til for at føle den 

inspiration, som bevæger dit hjertes strenge ─ det lys, som giver dig intellekt og sansning til at udføre din 

opgave. I den vil du opdage den harmoni, der skal være mellem Gud og mennesket. 

69 Jeg fortæller jer dette for at hjælpe jer med at forstå denne manifestation, så I kan hæve jeres 

sjælsdel af jeres væsen, og jeres sind kan modtage inspirationen fra det hinsides, det høje råd, der lærer jer 

den måde, I bør leve på. Så vil du forstå, at den mindste del af dig er den krop, du har som en skal. 

70 Jeg er som en sol, og du er som en gnist af den. Du blev skabt lille, så du kunne vokse gennem 

dine fortjenester, ved at udvikle dine evner. I var oprindeligt rene ─ en renhed, som I senere blev plettet af 

prøvelser og synd. For I blev sat på en vej, hvor I ville udvikle jer opad gennem jeres viljes anstrengelser, 

så I ville opnå fortjeneste og høste en høst på den måde. 

Hvilken indsats ville du have gjort for at udvikle dig opad, hvis du altid havde boet i himlens højder? 

Hvilken lyst til at udvikle jer selv kunne have eksisteret i jer, hvis I havde været store fra begyndelsen? For 

hvilke fortjenester kunne jeg have belønnet dig, hvis du altid havde været perfekt? Men du kom til jorden, 

og på jorden opdagede du den modsatte følelse af perfektion, af godhed. I har oplevet fristelsen, der fører 

til det onde, kødets svaghed og verdens forførelser. Så begyndte sjælens kamp i sin kropslige skal, hvis 

natur var anderledes end dens egen. Sjælen ─ oprindeligt forvirret af verden og den natur, som den så sig 

omgivet af ─ faldt i sløvhed og lod kroppen vokse og arbejde i overensstemmelse med dens jordiske 

betingelser, dens kropslige lidenskaber. 

71 Det var derfor nødvendigt, at sjælen kom til jorden, den ene efter den anden, i forskellige legemer, 

hvoraf nogle var mere fuldkomne end andre, med et længere liv end andre, alle med forskellige 

tilbøjeligheder, så sjælen kunne danne sig en idé om sig selv, så den kunne opnå viden og ophøjethed. 

Således kunne den gradvist komme til den tid, hvor den ikke blot ville forstå, men endda lære sin fremtid 

blandt menneskeheden at kende, og også det åndelige liv, der ventede den. Den, der opnår dyb viden i sin 

kamp for tilværelsen, vil ikke længere have brug for nye jordiske kroppe til sin udvikling, for han vil være 

i stand til at opholde sig i livets åndelige verdener. Således vil han gradvist stige op ad stigen til perfektion 

trin for trin, indtil han når frem til Mig. 

72 Når nu din skæbne er så stor, og din åndelige sjæl er som Mig, hvordan kan du så falde i 

afgudsdyrkelse og skabe et billede med dine hænder for at tilbede Mig i det? Hvorfor beundrer I ikke 

hellere Mig i naturen ─ eftersom I ikke ved, hvordan I kan trænge ind til det åndelige ─ og inspirere jer 

selv i kontemplationen af dens herlighed, i det liv, der spirer og rører sig ved hvert skridt I tager? i de 

utallige skønheder og vidundere, som jeg har prydet jeres verden med, på himmelhvælvingen, hvor 



U 220 

70 

tusindvis af for jer ukendte verdener skinner, som taler til jer om liv, lov og lydighed, så I ud fra dem kan 

forme jeres kærlighedsbøn, jeres taksigelse og jeres trosbekendelse? 

73 Dette er jeres tid, o sjæle! Vågn op, stå op, kom til mig! 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 221 
1 Folk, jeg rører nu ved de mest følsomme strenge i jeres hjerter for at forberede jer og gøre jer 

værdige til at modtage min undervisning. 

2 Jeg taler nu til jer gennem den Guddommelige Moder, den Ånd, som blev menneske i den Anden 

Tidsalder for at opfylde en høj skæbne. 

3 Maria blev sendt for at åbenbare sin dyd, sit eksempel og sin fuldkomne guddommelighed. Hun 

var ikke en kvinde som alle andre kvinder blandt mænd. Hun var en kvinde af en anderledes natur, og 

verden betragtede hendes liv, lærte hendes måde at tænke og føle på, kendte hendes sjæls og krops renhed 

og ynde. Hun er et eksempel på enkelhed, ydmyghed, uselviskhed og kærlighed. Men selv om hendes liv 

var kendt af den daværende verden og de efterfølgende generationer, er der mange, der ikke anerkender 

hendes dyd, hendes jomfruelighed. De kan ikke forklare, at hun både var jomfru og mor. Årsagen hertil er, 

at mennesket er vantro af natur og ikke ved, hvordan det skal bedømme de guddommelige gerninger med 

en vækket ånd. Hvis han ville studere skrifterne og udforske Marias inkarnation og hendes forfædres liv, 

ville han til sidst vide, hvem hun er. 

4 Maria er guddommelig af natur, hendes ånd er ét med Faderen og Sønnen. Hvorfor dømme hende 

menneskeligt, når hun var den udvalgte datter, der fra tidernes morgen blev annonceret til menneskeheden 

som det rene væsen, i hvem "det guddommelige ord" skulle inkarneres? 

5 Hvorfor bespotte og tvivler mennesket så på min magt og undersøger mine værker uden respekt? 

Årsagen er, at han ikke har fordybet sig i min guddommelige lære, ikke har tænkt over, hvad skrifterne 

siger, og heller ikke har underkastet sig min vilje. 

6 I dag, i den tredje tidsalder, tvivler han også på, at Maria giver sig til kende for mennesker. Men 

jeg siger jer, at hun deltager i alle mine gerninger, fordi hun er legemliggørelsen af den mest ømme 

kærlighed, som bor i min Guddommelige Ånd. 

7 Jeg har givet jer beviser på denne sandhed og har tilladt profeterne fra alle tider at bevidne Maria 

som Universel Moder. I dag har de, der har denne gave, ligeledes set hende manifestere sig i allegorier 

eller lignelser. Du har på en måde følt hendes moderlige indflydelse, der har kærtegnet dig, hendes 

opmuntring og trøst, der har lettet dine lidelser, og du føler også, at hendes forbøn har reddet dig fra 

mange farer ─ i en tid, hvor verden går forskellige veje i et betagende tempo, styret af videnskaben, hvor 

materialisering, forfængelighed og fornøjelser har ført menneskene på afveje fra den sande vej. 

8 Derfor kalder jeg på Mit folks hjerte for at undervise dem og derefter sende dem ud som 

budbringere af denne gode nyhed. 

9 Mine udsendinge er altid blevet afvist. Men vær ikke bekymret, for den Almægtige er med sine 

tjenere. Jeg blev selv fejlbedømt, for ikke alle var i stand til at erkende Guds tilstedeværelse i Kristus og 

var kun villige til at se en profet eller en oplyst i ham. 

10 Jeg måtte vidne om Mig selv gennem Mit liv, Mine overmenneskelige gerninger og Min 

overmenneskelige død. Og i lyset af denne sandhed begav mange sig ud med brændende tro i deres hjerter 

og vidnede om Min lære. 

11 Selv om jeg var død, forlod jeg dig ikke. For efter offerdøden åbenbarede jeg mig selv åndeligt 

fuld af liv. Jeg kom til mit folk i den "åndelige dal", og der forberedte jeg dem, indhyllede dem i mit lys, 

iklædt dem renhedens hvide kappe og sendte dem ud i verden for at blive mennesker igen. Men tiden var 

inde til at forene mit folks stammer, og derfor kaldte jeg dem til dette hjørne af jorden. Thi I er virkelig 

Israels Folk, men ikke ved Blodet, men åndeligt. Mit rige er ikke af denne verden, og det er heller ikke 

jeres evige hjem på jorden. 

12 Se jeres konge og Herre, når han fuld af ydmyghed og kærlighed kommer ned til menneskelig 

fordærv for at bringe sin instruktion til de døde i lyset af den tredje æra. 

13 Søg mig ikke længere i afguderiske kulter. Det er ikke længere tid til at elske Mig på en fanatisk 

måde. Lige fra de tidligste tider har jeg bekæmpet disse onde tilbøjeligheder blandt jer og har åbenbaret jer 

direkte fællesskab med Min Ånd gennem bøn. 

14 Tidligere tiders skrifter kunne afsløre for jer, hvad jeg gentager for jer i dag; men mennesket har 

vovet at forfalske mine sandheder for at sprede dem forfalsket. Og så har I nu en psykisk syg, træt og 

ensom menneskehed. 
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15 Det er derfor, at Mit opvågningskald høres gennem stemmebæreren, fordi Jeg ønsker ikke, at I skal 

falde i forvirring. 

16 På den vej, som jeg viser dig i denne tid, vil du være i stand til at opdage det, som jeg lærte dig i 

tidligere tider, for de er alle en og samme ting. 

17 Folk går deres vej med længsel, i ønsket om retfærdighed, sandhed, barmhjertighed og kærlighed. 

De snubler og falder på grund af menneskers ligegyldighed. Men de, der har hørt denne stemme i den 

tredje æra, har følt min tilstedeværelse, og ved min åndelige essens har de tilfredsstillet sult, tørst og 

smerte. Alligevel er der blandt dem, der har været vidne til min manifestation, nogle, der benægter den, 

fordi de mener, at det er umuligt for Gud at lade sig manifestere gennem et syndigt menneske. 

Til den ikke-troende siger jeg, at det reneste guddommelige lys ikke bliver formørket af menneskelig 

syndighed, fordi mit lys er uendeligt højt hævet over menneskers gode eller dårlige gerninger, og desuden 

er jeg kommet for at give lys til den, der bor i mørket. 

18 Det er en guddommelig glæde at komme til synderen, at trøste hans hjerte, at få ham til at føle 

Faderens varme og at lade ham mærke smagen af det evige livs brød. 

19 I, som hører mig og ved, at I er Herrens folk ─ forstå, at I indtil nu ikke har opfyldt den mission, 

som Faderen har givet jer fra tidernes morgen, at I har skjult loven og sået smerte på stierne. Men 

bitterheden og skæbnens slag har fået dig til at lære smerte at kende, så du kan forstå og elske din søster, 

menneskeheden. 

20 Mit ord er universelt. Men hvis det ikke bliver hørt af hele verden, er det på grund af deres 

materialisme, der dækker menneskenes øjne som et mørkt bandage, og fordi deres åndelige hørelse har 

mistet følsomheden til at høre det guddommelige ord. 

21 Farlige tider er på vej mod jer. Krig med dens enorme smerte, elendighed og sorg vil endnu en 

gang ryste menneskeheden. Tanker og følelser vil blive kastet i forvirring, og alt dette vil påpege 

menneskehedens manglende lydighed over for mine love om kærlighed og retfærdighed. Men jeg, som en 

kærlig Fader, vil modsætte mig kaos og vil lade mit lys skinne som et fredens og forløsningens daggry på 

himlen. 

22 Jeg forbereder jer, så I i morgen kan være verdens lys, så I kan være liv og brød, barmhjertighed 

og kærlighed blandt jeres medmennesker. 

23 Gennemtræng mit ord, og du vil finde mig i dets betydning. 

24 Mit ord, som er lys og fred for sjælen, stiger ned til jeres hjerter i disse øjeblikke. Mit lys ønsker 

dette folk, som har modtaget mine guddommelige åbenbaringer i "de tre tider". 

25 Israel sov, da tegnene på mit komme pludselig begyndte at vække det og forstyrre det. Jeg 

placerede mig selv blandt folket og åbnede en ny tidsalder for dem. 

26 Jeg bragte mere omfattende undervisning i min nye undervisning end tidligere tiders undervisning, 

fordi jeg fandt større modtagelighed i sindet og større udvikling i sjælene. 

27 I skal ikke tage det faktum, at jeg har valgt et folk på jorden blandt de andre, som en præference: 

Jeg elsker alle mine børn og de folkeslag, de har dannet, lige højt. 

28 Ethvert folk bringer en mission til jorden, og den skæbne, som "Israel" har bragt med sig, er at 

være Guds profet blandt mennesker, troens fyrtårn og vejen til fuldkommenhed. 

29 Mine profetier og åbenbaringer, som jeg har givet jer siden de første tider, blev ikke fortolket 

korrekt, fordi timen endnu ikke var kommet for menneskeheden til at forstå dem. 

30 I fortiden var "Israel" et folk på jorden; i dag er det mennesker spredt over hele verden; i morgen 

vil Guds folk bestå af alle sjæle, som sammen med deres Fader vil danne den guddommelige familie i 

fuldkommen harmoni. 

31 Mit ord er visdommens bog, som vil lade mennesket træde ind i et ukendt, højere og smukkere liv. 

Han vil lære dens væsen at kende, og gennem sin ånd vil han forstå de åbenbaringer, som tidligere 

forekom ham som uudgrundelige hemmeligheder, men som Faderen ville åbenbare dem, når timen var 

kommet. 

32 Du vil søge og elske den åndelige lære, og ved at stræbe efter dette ideal vil du føle, at din vej i 

livet på jorden bliver lettere. Hver time, der går, hver dag og hvert år, der går, bringer jer tættere på 

højdepunktet af denne tid. 
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33 Jeg giver mit ord i overflod, så I ikke bliver forvirrede, når det ikke længere bliver hørt, så I ikke 

bliver forvirrede. Jeg ønsker ikke, at den dag skal overrumple "den første" og "den sidste". Med hvilken 

tillid I vil kunne hellige jer opfyldelsen af jeres mission bagefter, hvis I forstår at forstå og følge mine 

instruktioner! 

34 I skal stadig forkaste mange skikke, som stadig formørker jeres liv og jeres tilbedelse. I må stræbe 

efter at hæve jeres eksistens, så I kan lære at læse den guddommelige bog, som findes i Mig. 

35 Jeg taler mere til ånden end til hjertet, for det er ånden, der kan forstå, hvad ophøjelse og evighed 

betyder. Men til dem, der har gjort denne jord til deres "evige" hjem og søger herlighed, ære, fornøjelser 

og magt på den, siger jeg: Se på jeres verden, hvor den er rystet af smerte, fuld af elendighed og 

elendighed og bestrålet af en selvisk og forfængelig videnskabs vildledende lys! 

36 Hele livet og alle menneskers gerninger bliver bedømt i disse øjeblikke. Selv naturen hjemsøger 

sjælene gennem sine elementer og taler til hjerterne. 

37 Jeg vil spørge hvert væsen, hvad frugten af dets opgave er. Hvad vil hans svar være over for den 

Evige? Og I Mængder af Mennesker, som har hørt min Røst i denne Tid, og som ved, at I med hvert af 

mine Ord har modtaget en Opgave, hvad vil I svare, når Timen kommer? 

38 Sandelig, siger jeg jer, jeg giver både nogle og andre den nødvendige tid, så de ikke kommer 

nøgne, plettede og ulykkelige til mig. Jeg ønsker at se dig stærk, så du kan modstå ulykker, livets store 

lektioner og fristelser. 

39 I sandhed, siger jeg jer, I er stærkere, end I tror, men I må trænge endnu mere ind i min 

undervisning, så I kan opdage den åndelige skat, som ethvert menneske er udstyret med, i jer selv. 

40 Du kan løse konflikter, fjerne mørket og skabe lys, fjerne det onde og tiltrække det gode. 

41 Guds soldater vil blive kaldt dem, der forstår at tage deres våben i brug og med dem besejre enhver 

modstand. De mere udviklede sjæle vil ufrivilligt beskytte deres svagere brødre og søstre, og disse vil til 

gengæld fornemme med hvilket hjerte de vil føle sig mere sikre. 

42 En mands storhed vil ikke længere blive målt på hans jordiske besiddelser, hans titler eller hans 

tøj. I et fattigt menneske vil der kunne være en sjæl, der er hævet ved sin udvikling og spiritualisering, og 

blandt disse er der mange, der vil afsløre den evige sandhed for menneskeheden. 

43 Denne time, hvor I forenes med Mig, er et øjeblik af åndelig lyksalighed for jer, fordi I gør jer klar 

til at modtage Min ordinspiration og Mine ordrer. Din sjæl har renset sig selv til at modtage og forstå 

essensen af denne instruktion. 

44 Nogle af jer har været villige og parate til at høre mig, andre har stædigt nægtet at anerkende mig. 

Men jeg venter tålmodigt på, at disse disciple vågner op. Jeg er kommet som en kæmper og har kastet mig 

ud i kampen for at erobre sjæle, fordi de er mine børn. Det vil ikke være strenghed, der overvinder deres 

genstridighed, men min kærlighed og min tålmodighed. Jeg ønsker, at I skal se mig, at I skal genkende 

mig, så I kan elske mig og vide, at I lever i et univers, som jeg styrer med årvågenhed, og at I skal følge 

retfærdighedens vej, som jeg har givet jer. 

45 Jeg har givet jer loven og har ventet på, at I skulle overholde den på grundlag af det, som jeres 

samvittighed siger jer. Jeg har ikke påtvunget jer min vilje, da jeg har givet jer jeres egen vilje, jeres egen 

frihed, jeres egne evner til at blive som mig. Men hvis du vil kende mit ønske, siger jeg dig, at jeg nu 

ønsker at se dig vandre bevidst inden for retfærdighedens love, fri for overtrædelser, så du kan efterlade 

dine efterkommere en god sæd, et klart eksempel og en lysende vej. 

46 Den instruktion, som jeg i dag giver jer til jeres perfektionering, er en del af Mit Ords Bog, hvori 

Min visdom er indeholdt, så den kan studeres og føles ─ mere med ånden end med sindet eller hjertet. 

47 Der er meget fattigdom i folks sjæle som følge af deres lave åndelighed. Det er derfra, tristheden, 

følelsen af at være forladt og sulten kommer. Denne menneskehed, som jeg elsker så højt, må nære sig 

selv med visdom, med ren essens, og kun det guddommelige ord vil styrke den. For at menneskeheden kan 

modtage vidnesbyrdet fra de mennesker, der har hørt mig, må de afvente jeres forberedelse og engagement 

for at opfylde jeres mission. 

48 Jeg har lært jer at arbejde med ånden, så at jeres arbejde kan blive rig på fordele. Jeg har fortalt jer, 

at hvor jeres fødder ikke kan gå hen, fordi afstanden er for stor, kan jeres ånd bære jeres budskab og 

forbedre situationen for folk og nationer i fare, for hjem, hvor lidelsen er trængt ind, eller for de syge, der 

beder om nåde. Alt det, I kan gøre i mit navn, tillader jeg jer at gøre, så I kan vise mig større fortjeneste. 
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49 Der er ingen afstand for ånden, som den ikke kan overvinde. Du kan sende din bøn eller et godt 

ønske til dine medmennesker, og du vil ikke møde nogen hindring, der kan stoppe dig i dit ønske om at 

sende dit budskab om god vilje til andre. 

50 Din ånd fornemmer, at tiden nu er nær, hvor den vil gå ind i en periode med større ophøjethed, 

hvor den må opnå forståelse af sine gaver i deres fulde betydning. 

51 Jeg ønsker ikke at forlade jer uden at have modtaget den sidste af de lektioner, jeg har at give jer. 

Jeg vil gøre jer opmærksom på mit værk i denne tid, fra den første del til den sidste, så I kan føle jer i 

stand til at vise menneskeheden mit ords vidnesbyrd med jeres kærlighedsgerninger. 

52 Jeg har lært jer at bede, så I kan lære at være i kontakt med mig og modtage min inspiration, som 

vil oplyse jer i jeres øjeblikke af prøvelser. For menneskene vil blive kastet ud i et kaos, der er større end 

det, de oplever i øjeblikket, og derfor er det nødvendigt, at I beder for alle jeres medmennesker. 

53 Jeg er ved at skrive menneskehedens historie ned. I denne bog vil alt det, du har gjort i verden, 

blive skrevet ind. Ønsker du at vise eksempler på lydighed og tålmodighed, eller foretrækker du at 

efterlade dig et arvegods af ulydighed og oprør? 

54 Mange af jer vil ikke få en anden mulighed for at vende tilbage til Jorden for at gøre bod på jeres 

overtrædelser. Du vil ikke længere have det redskab, du har i dag, nemlig din krop, som du støtter dig til. 

Du må forstå, at det at komme til verden er et privilegium for sjælen, det er aldrig en straf. Derfor skal du 

gøre brug af denne nåde. 

55 Efter dette liv vil I tage til andre verdener for at modtage nye lektioner, og der vil I finde nye 

muligheder for at stige yderligere og perfektionere jer selv. Når I har udført jeres pligter som mennesker, 

vil I forlade denne verden med tilfredshed, fordi I har opfyldt jeres opgave, og der vil være fred i jeres 

sjæl. 

56 På dette tidspunkt har jeg sendt jer ud, ikke kun for at redde jer selv, men fordi jeg har betroet jer 

en legion af inkarnerede og ikke længere inkarnerede væsener, som I skal være vejledere og vogtere for. 

57 Til alle skal I bringe Mit Ord med den samme renhed, som jeg har givet det til jer ─ enkelt i sin 

ydre form, men dybt i sin kerne, fuldt af indhold, fuldt af åbenbaringer for alle, uanset om de er uddannede 

eller uuddannede. Efter de store stridigheder, der bryder ud i verden på jagt efter sandheden, vil min lære 

sejre, ét verdenssyn vil sejre. Menneskers former for tilbedelse af Gud vil blive forenklet og blive 

åndelige. Du vil have kendt alle veje og vil have valgt den korteste vej for at nå mig. 

58 Mit arbejde vil være kronen på alle de menneskers indsats, som har levet opofrende i forventning 

om min genkomst. Den vil opklare mange af de mysterier, som mennesket endnu ikke har været i stand til 

at forstå, den vil være et magtfuldt våben i hænderne på dem, der elsker godhed og retfærdighed, og den 

vil fylde hjerterne med glæde. 

59 I vil se de store "fyrster" omvende sig til min lære og opgive deres herredømme, deres timelige 

magt, for at opnå Åndens magt ─ den, der aldrig forgår. På samme måde vil I se kirker bryde sammen, 

som før var strålende i deres arrogance og forfængelighed, for derefter at følge mit spor af ydmyghed. Selv 

i mine sidste ord vil de sultne hungre efter Sandhedens Ånd, Trøsteren, Mesteren, som vender tilbage som 

sejrherre for at genopbygge sit rige i menneskenes sjæle. 

60 Før alt dette sker, vil al svindel og al løgn blive fordømt. Du vil ikke længere tillade nogen 

forfalskning. De bøger, der ikke indeholder sandheden, vil forsvinde, og kun den ene bog vil forblive, som 

jeg har betroet menneskene, og som har været skrevet i deres egne sjæle siden tidernes begyndelse. 

61 Hver gang menneskeheden har været i fare, er jeg kommet for at redde den. I dag forbereder jeg 

mit folk til at være bolværk for denne menneskehed, som er blevet viklet ind i så mange kampe, som er 

faldet ned i et kaos, som den ikke har været i stand til at rejse sig fra. Når denne prøvelse er overstået, vil 

fredens regnbue skinne. 

62 Hvem af jer vil være på jorden til den tid? Hvem af jer vil leve for at opleve denne fredens 

tidsalder? Sandelig, siger jeg eder, den dag er ikke langt borte, og da skal disse 

verden være en afspejling af det forjættede land, der findes i det hinsides. 

63 Den kærlighed, som er jeres oprindelse og eksistensberettigelse, vil være i alle hjerter, hvorfra der 

vil opstå en simpel og ren tilbedelse af Gud, som vil nå Mig. 

64 Du har ikke tænkt på morgendagen og venter roligt på, at begivenhederne skal udfolde sig. Du 

stoler på, at mesteren vil forsvare sit arbejde. Men I skal huske, at det er mennesket, som jeg ønsker at 
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frelse med mit værk. Jeg har altid vendt mig mod hans fjender, men disse er hans forfængelighed, hans 

egoisme, hans kærlighed til verden, hans materialisme, og jeg ønsker, at I skal være uovervindelige 

soldater i denne kamp, så I kan stoppe og ødelægge den ondskab, der bor i jer i dag. 

65 Omvendelse som rensende vand vasker nu sjæle rene, og lyset, erkendelsen af mine bud, trænger 

ind i dem. De gode intentioner er begyndt at spire. 

66 Jeg velsigner alle mine børns gerninger og gode tanker. 

67 Jeg kommer for at give dig det, du mangler. Hvad kan disse skabninger give dig, gennem hvilke 

jeg manifesterer mig for at nære din sjæl? Selv om de ligesom I er i mit billede og har mine dyder i sig, er 

de ikke i stand til at tilbyde jer Åndens Brød. Betragt dem kun som mine redskaber til denne form for 

manifestation, som jeg har indgået med mennesket. 

68 Israels sjæl har udviklet sig. Ikke desto mindre har den ikke nået fuldstændig åndeliggørelse, og 

det har været nødvendigt for Mig at give jer Min instruktion i hørbare ord gennem den menneskelige 

forståelsesevne for at gøre Mig selv forståelig for jer. 

69 Den tid, hvor Jesus, mit inkarnerede "ord", åbenbarede sig for mennesker, er forbi. Han er nu et 

eksempel for nutidens stemmebærere, og hvis de efterligner ham, vil de få store indvendinger, og store 

skarer vil følge dem. 

70 Ikke alle har forstået Mit værk, som blev skrevet med bogstaver, der har været uudslettelige 

gennem tiderne. Derfor nærmer jeg mig jer for at hjælpe jer med at forstå min undervisning fra tidligere 

tider og studere de nuværende åbenbaringer. Befri jer selv, folk, der skal ikke længere være nogen 

trældom eller fangenskab. Vær fri til at elske, tro, tænke og arbejde for det globale gode. 

71 Søg og erkend i jer selv ligheden med Mig, så I udfører kraftfulde gerninger og lader Mit billede 

blive genkendt i jeres kærlighedsgerninger for jeres medmennesker. Hvis I derimod afviger fra den rette 

vej, fjerner I jer fra jeres Skaber, og I vil ikke tillade min ånd at manifestere sig i jeres værker. I vil så 

begrænse de kræfter, som jeg har givet jer, I vil miste retning og vil ikke vide, hvor I kommer fra, hvor I er 

på vej hen, og hvornår I vender tilbage til mig. 

72 Menneskets ånd er sulten, den søger den næring, som den mangler i religioner, verdenssyn eller 

lærdom. Han føler sin Faders kald og ved ikke, hvor han skal finde ham. Jeg talte til hans ånd fra bjerget, 

så han kunne lære at udvikle sig opad og opnå direkte fællesskab med min ånd. 

73 Jeg inviterer alle ind i mit hjem, og da der er mange, der ikke ved, hvordan de skal søge mig, har 

jeg gjort mine manifestationer direkte synlige. Som en god hyrde gør jeg den forhindring, som mit skød er, 

synlig for at lade sjæle hvile i det. 

74 Jeg vil sørge for alt til dig på din hjemrejse til mig. Forstå betydningen af mit ord, så vil du få den 

nødvendige viden og opmuntring i det. 

75 Luk ikke nogen ud, på alle stier er der mennesker af god vilje ─ sjæle, der elsker Mig og ved, 

hvordan de skal modtage Mine gaver. Hav altid mit bud for øjnene, som siger: "Elsker hinanden". 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 222 
1 I ser Mesterens afgang som meget nær, og derfor græder I i stilhed, fordi I er blevet vant til Mit 

kærlige ord. Men jeg siger til jer: Jeg vil ikke rejse uden først at have givet jer min sidste instruktion, og 

derfor skal I ikke være besværlige med at viderebringe min instruktion. 

2 Store prøvelser fulde af smerte nærmer sig, og din bøn vil kunne udrette meget i disse bitre timer. 

Foren jer i jeres åndelige arbejde, følg mine ordrer, for jeg ønsker ikke, at jeres overtrædelser og ulydighed 

bliver trykt i Den Gyldne Bog. 

3 I denne tid har antallet af kaldede været stort. Hver gang jeg placerer mig blandt jer, kommer nye 

hjerter til for at øge jeres rækker. De ligner grave, fordi de beholder en død mand i sig selv, som er deres 

eget hjerte. 

4 Men smerten renser sjælene. Derfor vil mange ikke længere inkarnere. De vil tage til andre 

livsverdener for at hellige sig de opgaver, som Faderen pålægger dem at udføre. 

5 Jeg hjælper dig med din fornyelse, så du ikke behøver at sone dine overtrædelser, når du forlader 

denne verden, men kan komme ren for den øverste dommer. 

6 Forstå, at alt, hvad I gør mod jeres medmennesker, gør I mod Mig, for I er alle en del af Mig selv. 

Glem ikke dette, så I kan se jeres Fader i hver af jeres naboer. 

7 Folk ender med at finde glæde ved at forårsage smerte. Men før eller senere kommer omvendelsen 

også som en ubønhørlig dommer, der dømmer dig og vasker dig ren. 

8 Hvis I i denne tid opfylder jeres høje mission om at forny jer selv og redde jeres medmennesker, 

vil jeres og mit folks navn i morgen blive omtalt med ærbødighed og taknemmelighed, selv i de fjerneste 

egne. 

9 Gå ikke glip af den tilfredsstillende følelse af med rette at kunne kalde jer mine disciple efter min 

afgang. Men I skal være parate til at vise jer i provinserne, i byerne og landsbyerne for at bringe det gode 

budskab om mit tredje testamente og vidne om det med jeres gode gerninger. 

10 På nuværende tidspunkt har nogle menneskelige doktriner tilsyneladende sejret, og der findes 

forskellige ideologier. Men den time nærmer sig, hvor et enkelt verdenssyn vil sejre, hvor menneskeheden 

vil forenes i en enkelt doktrin, og det vil være spiritismen. 

11 Naturens kræfter vil sørge for, at menneskene vågner, og når de forsøger at fordreje min sandhed, 

vil disse kræfter tale om min retfærdighed. 

12 Mit værk vil nå præsteskabet, jordens konger og herrer, og I vil se dem knæle for min 

Guddommelighed. Så vil mange bøger forsvinde i ilden, og bogen vil blive almindelig viden, som mine 

"guldfjer" har skrevet ned under mit diktat til de kommende generationers viden. 

13 De vil studere denne bog, og folk vil råbe efter den, fordi de er ivrige efter at kende fremtiden. For 

det store kaos vil blive spottet af menneskeheden. 

14 Hold fast ved håbet, for efter dette kaos vil freden være stor! Velstanden vil være meget stor. Selv 

naturen, som til tider virker fjendtlig over for dig, vil du se dejlig ud i dens forskellige årstider. Bjergene, 

dalene og bakkerne vil blomstre og være smukke. Træerne vil være fulde af gode frugter, og sundhed, 

velvære og fred vil omslutte menneskelivet. 

15 I dag renser jorden sig selv for enhver urenhed, indtil den opnår en ny jomfruelighed. 

16 Lige før plagerne bryder ud, vil jeg give jer et forvarsel om dem og tale til jer i drømme, så I kan 

blive advaret og bede for de andre. 

17 I har endnu ikke været vidne til begyndelsen af kampen mod mit arbejde og må vågne op, for 

uddannede mennesker vil bekæmpe det. 

18 Hold op med at tænke for meget på kroppens behov og tænk i stedet på hele menneskehedens 

åndelige fremtid. 

19 Min lære vil sprede sig over hele jorden, men det vil ikke være de uvidende, der vil gøre den 

kendt. De vil være mine nye apostle af ydmyghed og åndelighed, som med deres gerninger vil vidne om 

deres Skabers barmhjertighed og kærlighed. 

20 Lad ikke menneskeheden se, at I er svage og ikke har lært noget af mig. Indse, at folk har meget at 

lære af dig. Vær ikke som dem, der siger: "Herre, lad din vilje ske i mig", men som gør oprør i prøvelsens 

øjeblik og endda vover at tilskrive mig fejl og mangler. 
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21 Jeg taler enkelt, på jeres sprog, for jeg ønsker ikke at lade noget forblive hemmelighedsfuldt. I 

disse sidste år af mit ophold blandt jer vil jeg gøre jer opmærksom på mange lærdomme. O Israels 

velsignede folk, der gennemtrænger ørkenen som en utrættelig vandrer, stop et øjeblik for at høre mit ord. 

Mit hus åbner sine porte for alle vandrere, der ydmygt banker på. Sæt din sult og tørst, og du vil aldrig 

mere være sulten og tørstig. 

22 I gennemgår nu dage med prøvelser, tider med rensning og reparation. Men jeg er med dig for at 

hjælpe dig til ikke at blive svækket under prøvelsen. Styrk jer selv i visheden om, at I er de samme 

mennesker som tidligere: et stærkt og modigt folk, en redningsbåd for skibbrudne, en god rejsekammerat, 

en ven, en bror og en rollemodel. Den opgave, jeg har betroet jer i dag, er at elske. Kærlighed er det frø, 

jeg har sået i jer, fordi det er oprindelsen og årsagen til alle skabninger. 

23 Når du reflekterer over, at jeg er visdom ─ at visdom udspringer af kærlighed. Når I anerkender 

mig som dommer ─ er denne jurisdiktion baseret på kærlighed. Når du betragter Mig som magtfuld ─ Min 

magt er baseret på kærlighed. Hvis du ved, at jeg er evig ─ Min evighed kommer fra kærligheden, fordi 

den er liv, og liv gør sjæle udødelige. Kærlighed er lys, er liv og viden. Og denne sæd har jeg givet jer fra 

tidernes morgen ─ den eneste sæd, som jeg har sået som en perfekt landmand på de marker, der er jeres 

hjerter. 

24 I dag, i den tredje æra, begiver I jer endnu en gang ud på Herrens marker for at så den sæd, I har 

fundet. Men du har oplevet, at ikke alle marker er lette at så, og du har også set, at nogle bærer frugt 

hurtigt og andre sent. Nogle har I fundet hårde som sten, andre var dækket af tidsler og ukrudt, og meget 

få har været rene og velberedte. Man måtte arbejde hårdt for at rydde markerne og så dem. Men hvis du 

har været tålmodig og vandet dem med din tros vand, kunne du se på de tidligere golde marker, at frøet var 

spiret og vokset, og du glædede dig over det. De marker, der tilsyneladende konstant afviste dig, er nu dine 

venner, dit håb og har bragt fred i din sjæl. Der er jeres arbejde, jeres iver og jeres hengivenhed, I kan ikke 

længere adskille jer fra dem. 

25 Fortsæt med at våge og bede for disse marker, for af den frugt I høster, vil I kunne ernære jer selv 

for evigt. Men for at denne frugt kan være velsmagende for dig og give dig sandt liv, må du dyrke den 

flittigt, så frøet bliver til en plante, og denne bliver til et mægtigt træ med brede grene, der giver 

velkommen skygge til den rejsende og rigelig frugt, der giver liv til store skarer. Og derefter skal dette frø 

vende tilbage til jordens hjerte for at fortsætte med at spire, vokse og bære frugt indtil tidernes ende. 

26 Hvor stor er min glæde, når jeg er blandt mine disciple, i disse øjeblikke af ægte åndeligt 

fællesskab. Det er det lykkelige øjeblik, hvor Faderen føler sine børns kærlighed, og de modtager det 

faderlige kys, der styrker dem. Det er det øjeblik, hvor I efter jeres ankomst siger til mig: "Fader, vi har 

arbejdet i overensstemmelse med dine instruktioner. Men da vi ikke er fuldkomne, kommer vi til Dig som 

små børn, fulde af ydmyghed og ydmyghed, for at vise Dig vores sæd, som den er nu, og for at Du, 

Guddommelige Mester, kan instruere os med Din kærlighed og visdom, rette os og fortælle os, hvordan vi 

skal fortsætte. Vis os, hvad vi har gjort dårligt, så vi med din hjælp kan forbedre det og, forberedt af din 

barmhjertighed, præsentere værket for menneskeheden uden at tilføje eller fjerne nogen fortjeneste fra 

det." 

27 Og jeg svarer jer: Vær velsignet, fordi I stoler på mig. I ved, at I ikke kommer til en bøddel eller en 

uretfærdig dommer, men at I er hos en Fader, som er fuld af kærlighed og undervisning. 

28 Jeg giver jer yderligere instruktion, så I kan forberede jer og bruge mine ord indtil det sidste 

øjeblik, så I efter 1950 kan forblive som lærere og ledere af mennesker. 

29 Verden er underkastet en retssag, nationerne føler den fulde vægt af min retfærdighed falde over 

dem, og mit lys, min stemme, der kalder jer, gør sig gældende i hele menneskeheden. 

Mennesker føler Mit nærvær, de opfatter Min Universelle Stråle, der kommer ned og hviler på dem; de 

mistænker Mig uden at kende dette værk*, uden at have hørt Mit ord, og de hæver deres sjæle til Mig for at 

spørge Mig: "Herre, i hvilke tider lever vi? Disse trængsler og lidelser, som har ramt menneskene - hvad 

betyder de, Fader? Hører du ikke denne verdens klagesang? Har du ikke sagt, at du ville komme igen? 

Hvornår vil du så komme, Herre?" Og i alle trosgrupper og religiøse samfund opstår Mine børns ånd, og 

de søger Mig, spørger Mig, spørger Mig og venter på Mig. Og når de ikke er i stand til at føle mig på 

grund af deres manglende forberedelse, bliver deres tro svag, de bliver forvirrede og de bespotter. 



U 222 

78 

Men jeg siger jer, at det allerede ville have været på tide, at jeres udsendinge havde krydset jeres 

nations grænser og var kommet til dem som pionerer for min lære, der bragte dem de gode nyheder og 

hjalp dem med at forstå meningen med prøvelserne, årsagen til det kaos, som menneskeheden lever i. 
* 

Kristi åbenbaringer ved hans genkomst i ordet i åndelig form, som begyndte i 1866 i Mexico gennem pioneren 

Elias. 

30 I sov, folkens, og I lod tiden gå ubrugt hen, og I begrænsede jer kun til at nyde mit ords 

hjertelighed, til at modtage mine mirakler, til at høre min tilgivelse, som konstant kærtegnede jer, uden at 

tænke på, at i de øjeblikke, hvor I nød freden, var der millioner af jeres medmennesker, som var på afveje 

fra livet og mistede deres tro, som gik deres vej uden Gud og uden lov, som var berøvet det daglige brød 

og den åndelige næring. 

31 Mens I samles omkring et bord med jeres brødre og søstre, med jeres børn, hustruer eller 

ægtefæller for at nyde jeres måltider, er der tusindvis af spredte familier, der ser deres hjem ødelagt af de 

krige, der har opildnet menneskers lidenskaber og magtbegær. Mange forældre har mistet deres børn, 

mange mødre har ingen mad til deres små børn. Der er mange forældreløse børn, som i lang tid ikke har 

kunnet se deres forældres elskede ansigt ─ enker, som har mistet forstanden af ren smerte, mange mænd, 

som er blevet taget til fange, som tømmer et bæger af lidelse og kun spiser et stykke brød, som ikke er nok 

til at nære deres kroppe. 

32 Selv om den fysiske smerte, som nationerne lider, er blodig ─ så tænk på, hvor meget større 

smerten er for sjælene, som de lider i øjeblikket. Sandelig, siger jeg jer, de drikker nu af det bitterste 

bæger. 

33 Rejs jer op, o folk, forbered jer i bøn, så I kan nå disse nationer med jeres tanker som fredens duer 

og åbne lysets, fornuftens og retfærdighedens porte for disse folk. Jeg forbereder dig nu, men først vil jeg 

rense dig. Husk: For at nå frem til mig ─ hvor mange prøvelser måtte I ikke gennemleve, og hvor meget 

bitterhed har plaget jeres sjæl og krop! For nogle var det sygdom, for andre var det modgang, afvisningen 

af elskede, deres forsømmelse eller deres bortgang. Smerte i alle dens former blev drukket af dig som et 

meget bittert bæger for endelig at rense dig. Dit hjerte åbnede sig i den dybeste smerte, som rensede dig til 

at kunne genkende og elske Mig. 

34 Da I kom til mig, ledet af Elias, den gode hyrde, kom I meget ydmygt for at spørge mig, hvad jeg 

ville gøre med jer. For du bad mig ydmygt om at udføre min vilje i dig. Og min vilje har været at lære jer 

kærlighed, tilgivelse og barmhjertighed i alle deres former. Til dette formål har jeg givet jer åndelige 

gaver, evner og nådegaver. 

35 Jeg er stadig blandt jer, fordi I endnu ikke har været i stand til at forstå min guddommelige 

instruktion i al dens storhed. I er endnu ikke rustet til kamp, og derfor vil jeg fortsætte med at tale til jer 

indtil udgangen af 1950. 

36 Denne lære skal ikke kun frelse mit udvalgte folk, men alle jordens nationer. Jeg vil befri mine 

børn fra enhver trældom og ethvert fangenskab, så de kan føle sig som deres egne herrer og ikke igen falde 

i uvidenhedens eller fanatismens fangenskab. Når de så har opnået fuld frigørelse, kan de begynde at befri 

deres medmennesker. I dag er I stadig i gang med at rense jeres skikke og ritualer ─ både åndelige og 

menneskelige. Derefter skal I udføre det samme arbejde blandt menneskeheden. Men jeg må gøre jer 

opmærksom på, at I skal gøre det med ydmyghed, uden at prale af åndelig ophøjethed ─ med en mildhed, 

der afslører jeres oprigtige hensigter gennem sand kærlighed i jeres gerninger. 

37 Udfør din mission med fasthed og tillid til Mig og gør alt det, du ikke gjorde i tidligere tider, så du 

efterlader dit arbejde færdigt, og du kan endelig nå den åndelige fuldkommenhed, der venter på dig. 

38 Hvis denne verden indtil nu har været en tåre-dal, er det fordi mennesket har forladt min lov. Jeg 

skabte et paradis for ham og fik mange af de første ånder til at inkarnere i de første jordiske kroppe uden at 

ophøre med at være engle. Jeg ønskede, at de ikke skulle miste deres nåde, når de kom til jorden, og at de 

skulle leve i fred og overgivelse. Men mennesket ønskede det ikke på den måde, og hans svaghed og 

utaknemmelighed, hans mangel på åndelighed, lagde grunden til en verden af smerte og kampe. 

39 Manden har lidt for at arbejde for sit daglige brød, og kvinden har stået ham bi på hans vej gennem 

smerte og ulykke. Men denne verden, som har været en dal af tårer i så mange tidsaldre, vil blive en 
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fredens dal, når I, mine første disciple, er blevet hele og går ud overalt for at vidne om mig med jeres gode 

gerninger. 

40 Denne planet, som har modtaget sjæle med forskellige grader af udvikling, hvoraf de fleste var 

retarderede, vil i sit skød modtage væsener med stor udviklingshøjde, som kan kommunikere med mig fra 

ånd til ånd. Hver kommende generation vil leve med større renhed, indtil himmeriges rige er kommet ind i 

menneskenes hjerter. 

41 For at opnå alt dette må du kæmpe i dit eget hjem, så du gør det til et tempel for kærlighed og 

undervisning i min lov, hvor forældre er mine repræsentanter for deres børn på jorden, og hvor børn er 

juveler af stor værdi for deres forældre ─ sarte planter, der skal passes med kærlighed. Mennesket skal i 

sin dyrkning af marken, i det arbejde, der er tildelt ham, modigt fremme opfyldelsen af sin opgave som et 

banner. Kvinden skal være mandens kærlige ledsager og opofrende mor, så de begge sammen med deres 

børn velsigner det brød, der giver dem næring. 

42 Jeg ønsker, at I skal tage brødet fra min undervisning med jer, hvor I end går hen, og prædike med 

ydmyghed. For nogle vil, når de ser på jeres liv, nysgerrigt spørge: Hvem er de, der forstår at leve med så 

megen kærlighed og enkelhed? Hvem er de, der er tilfredse med et stykke brød, og som trods deres 

fattigdom viser sig sunde og stærke, og som ikke har brug for at henvende sig til videnskabsfolk i deres 

ønske om råd og sundhed? 

Men når de endelig spørger dig, hvem der har undervist dig, skal du fortælle dem: Den Guddommelige 

Mester "i Ånd", som kom til os i den Tredje Tidsalder for at opfylde det løfte, han gav i forgangne tider. 

Jeg ønsker, at I skal vidne om mig med jeres gerninger, for menneskeheden er træt af ord. Der er 

mange af jeres medmennesker, som kæmper for at forkynde evangeliet, og som, selv om det er det ord, jeg 

gav jer i den anden æra, ikke har været i stand til at frelse menneskeheden i denne tredje æra, fordi de har 

manglet praksis af gode gerninger, det eksemplariske. Mine apostle gav deres liv for netop disse ord. De 

forstod meget godt at tage Mig som deres eksempel og beseglede deres opfyldelse af missionen med deres 

blod. 

43 I dag kræver jeg ikke dit blod, at du ofrer dit liv. Det, jeg beder jer om, er kærlighed, oprigtighed, 

sandhed og uselviskhed. 

44 Det er sådan, jeg underviser jer, og det er sådan, jeg instruerer jer, og det er sådan, jeg uddanner 

disciplene af Min Guddommelighed i denne tredje æra; for jeg ser jer se ligegyldigt på verdens gang, og 

det er fordi I ikke ved, hvordan I skal sætte jer ind i menneskenes hjerte, hvor der er så meget elendighed 

og så meget smerte. Der er stor ulighed, for jeg ser herrer, som kun mangler kronen til at kalde sig konger, 

og jeg ser undersåtter, som er sande slaver. Det har ført til en kamp. Blandt de herrer, der er blevet rige i 

verden, er der mange, der kalder sig kristne, men jeg siger jer, at de kender næppe mit navn. 

45 De, der ikke ser deres næste i deres medmennesker, som ophober rigdom og tager det, der tilhører 

andre, er ikke kristne, fordi de ikke kender til barmhjertighed. Kampen mellem det åndelige og det 

materielle vil komme, og menneskeheden vil blive fanget i denne konflikt. Men hvor mange lidelser skal 

den ikke udholde, for at retfærdighedens sejr kan komme! 

46 Midt i denne strid om doktriner og verdensopfattelser vil min undervisning få gyldighed, som om 

lyset fra et fyrtårn dukker op midt i en storm. På grundlag af mit ord skal du forstå den situation, der vil 

nedtvinge menneskeheden. Så vil du dømme med bedre dømmekraft og vide, hvad du skal gøre for ikke at 

forblive inaktiv. 

47 Forstå, at den eneste åndelige skat, som I skal kæmpe for, er min lov. I har ofret de symboler, som 

I plejede at tilbede mig gennem, for at give adgang til en mere fuldkommen opfattelse. Alligevel ─ se, 

hvordan nationer selv i denne tid rejser sig og bestrider besiddelse af de lande og steder, hvor jeg 

åbenbarede mig selv i tidligere tider. Jeg har fået mange symboler til at forsvinde, men menneskene løber 

ikke tør for grunde til deres afgudsdyrkelse og fanatisme. 

Jeg siger til jer: Før de kommende generationer bøjer sig for nutidens afguder, vil min retfærdighed 

ødelægge dem, og de eneste søjler, der vil kunne modstå min retfærdigheds magt, vil være dem, der støtter 

de helligdomme, der er bygget på jeres hjertes fundament ─ troens, fredens og broderskabets 

helligdomme. For det åndelige er uopslideligt. 

48 Så når jorden er forberedt, vil min åndelige lære forsigtigt trænge ind i menneskenes hjerte i den 

tredje æra, og dens sejr vil ikke blive opnået ved blod eller fornærmelser. Spiritualismen vil komme ind 
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gennem gensidig forståelse. Ingen, der forsøger at gennemtvinge min lære med magt, vil være sandhedens 

soldat, for min lære kommer ikke gennem materiel erobring. 

For hvis jeg sagde til jer i den anden æra, da jeg forberedte jer til at herske i jeres hjerter, at mit rige 

ikke er af denne verden ─ hvordan kunne jeg så sige noget andet til jer i dag, hvor jeg oprejser jeres sjæl til 

at herske i det? 

Min doktrin hviler på et fundament af kærlighed. Men I har glemt det, og derfor sagde jeg til jer, at det 

ville være nødvendigt for mig at vende tilbage blandt menneskene for at minde dem om den glemte lov ─ 

den lov, som jeres forgængere elskede, og som mange martyrer og apostle døde for, mens de tænkte på jer. 

49 Mit offer fra dengang var ikke nok, og derfor er jeg her hos jer igen. Der er brug for nye apostle, 

og snart vil jeg sende dem ud med den guddommelige sæd. Ligesom vindene, der går fra den ene ende af 

jorden til den anden, vil Min Lære sprede sig. Mine budbringere vil ikke gå alene, en verden af usynlige 

væsener vil ledsage dem som værter af lys for at gøre deres rejse endnu mere mirakuløs, og de vil i 

sandhed blive hørt af alle. 

50 Disciple, lær af mig, indtil den tid kommer, hvor I skal ud og undervise jeres medmennesker i min 

undervisning. Vid allerede nu, at når året 1950 er forbi, vil I ikke længere være i denne henrykkelse til at 

tale, at det vil være nok at hæve jeres tanker til Mig med den forberedelse, som jeg har lært jer, så at der 

kan komme ord af lys fra jeres læber. Udvikl dine åndelige gaver, så du kan være i stand til at modtage 

min inspiration. 

51 Jeg giver dig disse instruktioner, så du kan studere dem grundigt og forstå deres betydning, som vil 

være til nytte for dig i morgen, når du skal undervise dine medmennesker i min kærlighedslære. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 223 
1 Jeg er kommet ned til dig for at søge dig, for du har længe været på afveje og har ikke gjort noget 

for at finde den sande vej. 

2 I havde savnet Min tilstedeværelse som Mester, og derfor stillede Jeg Mig selv hos jer for at give 

jer mod, styrke og tro til at kæmpe for jeres frelse. 

3 En stor åndelig uvidenhed omslutter menneskeheden, den er ikke klar over sin skæbne og sit 

ansvar på jorden, og derfor er den gået på afveje. 

4 Mennesket ved ikke, hvem det er, og derfor ved det heller ikke, hvor meget det har i sin sjæl. Han 

har været tilfreds med at udvikle sine menneskelige evner. Men han har ikke lagt mærke til de sjælelige, 

fordi han ikke interesserer sig for det ophøjede og ædle. 

5 Hvordan kan mennesket således opdage de evner, det har i sig selv? 

6 Det har været nødvendigt at bringe Mig tæt på jeres hjerte for at ryste jer op fra den dybe åndelige 

sløvhed, som I var sunket ned i, og for at minde jer om, at I ikke blot er materie, at I ikke er ubetydelige og 

slet ikke pariaer. 

7 Da I hørte mit ord, sagde I med glæde til mig: "Herre, er det muligt, at der er så mange gaver i 

vores væsen?" Så begyndte du at forstå noget af det, du er, og af det, du betyder i universet. 

8 Nogle gange tvivler I på de gaver, som jeg har fortalt jer, at I er deres ejere. Men jeg fortæller dig, 

at din tvivl kommer af, at du ikke har udfoldet dem, og derfor kan de ikke manifestere sig på den måde, du 

gerne vil have. 

9 Det er sandt, at der er tilfælde, hvor du kan udføre fantastiske gerninger alene ved hjælp af tro. 

Men I skal vide, at det var min kærlighed, der gav jer dette mirakel for at styrke jeres tro, selv om I selv 

endnu ikke ville have været i stand til at udføre dette arbejde. 

10 Udviklingen af sjælens evner tager lang tid, og en enkelt jordisk krop er heller ikke tilstrækkelig til 

det, ligesom en enkelt tilværelse på jorden heller ikke er tilstrækkelig til det. Men mit forsyn, som er i 

alting, giver altid hver sjæl nye legemer, hvor den kan fortsætte sin udvikling, og hjælper den med sin 

fuldkommenhed, så den kan nå frem til det sted, som er bestemt for den. Jeg fortæller jer dette, fordi jeg 

har opdaget, at I tænker, at det, I har opnået, er meget lidt i forhold til det, I har fået at vide, at I har, og så 

opstår der tvivl i jeres hjerte, og modløsheden griber jer. 

11 Gennem det, jeg nu har fortalt dig, vil du nu være i stand til at forstå, at det ikke vil være muligt for 

dig at udvikle de gaver, som din sjæl er udstyret med, fuldt ud. For da de tilhører et væsen, der hører til 

evigheden og er en del af uendeligheden, er det kun naturligt, at du i et så kort liv som menneskelivet på 

jorden ikke når så langt som til at opleve den fulde udvikling af nogle af dine evner. 

12 Ikke desto mindre må jeg forklare jer, at fordi I ved, at I ved, at I i den nuværende tilværelse ikke 

kan opnå den største udfoldelse af jeres evner, må I ikke slække på jeres iver efter at opnå jeres højere 

udvikling. Tværtimod, tænk på, at hvis du kan opleve den fulde udvikling af dine åndelige gaver i en 

enkelt tilværelse, så ville de være meget små. 

13 Alt, hvad jeg beder jer om, er, at I tager et skridt fremad i hver inkarnation, men at det er et fast 

skridt mod perfektion. Så vil det være jeres sjæl, der vil opfatte dens fremskridt, efterhånden som den 

afslører sig selv med stadig større visdom gennem de kroppe, som hver især er betroet den. 

14 I befinder jer nu i den forberedende fase: gennem mit ord er alle de gaver, som I besidder, allerede 

blevet åbenbaret for jer, og I er blevet gjort opmærksom på den opgave, som I skal løse på jeres åndelige 

udviklingsvej. 

15 I er allerede blevet testet af de prøvelser, som en sjæl skal udsættes for for at modtage et budskab 

eller en guddommelig åbenbaring. Det eneste, der er tilbage, er, at du skal begynde din udfoldelse og stole 

på, at din vej vil blive oplyst af samvittighedens lys, som altid vil fortælle dig, hvad du skal gøre. 

16 Du vil gerne have, at din dialog fra ånd til ånd er perfekt, at seerskabets gave er fuldt ud 

manifesteret, at kraften til at helbrede giver dig mulighed for at udføre mirakler i alle tilfælde, og at det 

(indre) ords gave blomstrer på dine læber og flyder over i trøst, visdom og profetier. Men når I overbeviser 

jer selv om, at I stadig er langt fra at nå disse højder, bliver I triste, I bliver dumme og dystre. Hvorfor er 

det sådan, disciple? Forstår du ikke, at meget af det, du ønsker at opnå, afhænger af din forberedelse? 
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17 I ved, hvilken forberedelse disciplen skal have for at kunne genopfriske sig selv med frugten af sin 

åndeliggørelse, og hvad det består i at leve et rent liv: at være klar til at bede, til at tjene sine 

medmennesker, til at modstå fristelser, så i det øjeblik, hvor I har brug for jeres åndelige styrke og jeres 

gaver til at udføre et kærlighedsarbejde, vil I finde jer klar og dermed få den tilfredsstillelse at se det 

mirakel, som I har bedt om i jeres bøn fra Faderen, blive til virkelighed. 

18 Så vil I kunne se de første lysstråler fra den store dag, som længe er blevet annonceret af profeter 

og budbringere. I vil være i stand til at føle Mig komme ned i Ånden for at tale til jer om det Evige Liv, 

der venter jer alle, fordi I alle er bestemt til det samme. 

19 Jeg trænger ind til det inderste af dit væsen for at bevise dig, at der ikke er nogen barrierer eller 

forhindringer for mig, der kan forhindre mit lys i at nå ned til bunden af din sjæl. 

20 Jeg fortæller menneskene, at ─ eftersom de har gået gennem det jordiske liv uden at bekymre sig 

om sjælens pligter og opgaver ─ sender jeg dem dette budskab om visdom, så de kan forberede sig og 

blive i stand til at træde ind i det åndelige liv, når kaldet går ud til alle. 

21 Jeg siger til dem: Når de har blokeret vejen for sjælen her på jorden, så lad dem i det mindste give 

den mulighed for at forberede sig på den tid, hvor den ikke længere har brug for et jordisk legeme. 

22 Tror du, at livet er begrænset til din eksistens på jorden? Tror du, at Min Lov og Min Lære kun 

oplyser dit liv på jorden? Nej, I menneskemængder, som hører mit ord: Jeg har ikke indført den 

guddommelige lov for jeres legeme, jeg har oplyst jeres sjæl med den. 

23 Jeg ved, hvorfor jeg taler til dig på denne måde. For Mit blik opdager blandt mængden de 

mennesker, som har brug for, at Jeg taler til dem på denne måde. 

24 Det er materialisterne, som ikke ser længere end deres øjne kan se, som ikke tror på, at der bag 

deres intellekt og sanser begynder evigheden, sandheden og visdommen. 

25 De, der allerede er begyndt at lade ånden sjælen herske i deres værker, i deres tanker og i hele 

deres liv, de, der allerede er begyndt at frigøre deres sjæl fra alt det, der binder den til verden, behøver 

ikke, at jeg taler til dem på denne måde. De kom også til manifestationen af mit ord i en materialiseret 

tilstand, uden at forstå, hvad de hørte, uden at forstå betydningen, og jeg besøgte dem også i det, de 

elskede mest i livet. 

26 Åndens rige er uendeligt; men for at opnå den højde, der vil gøre dig i stand til at nyde det og leve 

i det, er det nødvendigt at kende vejen og have lys til at stige op til det. Men tro ikke, at jeg nedvurderer 

jeres jordiske liv: nej, disciple. Hvorfor skulle jeg nedgøre den, når jeg har forberedt den til dig! Forstå, at 

livet i den materielle verden også er en del af livet i den åndelige, uendelige og evige verden. 

27 Strengt taget er det formål, som mit ord skal opfylde blandt jer, at vise jer den sikre vej, som I skal 

gå for at opnå åndeliggørelse. 

28 Når jeg taler til jer om åndeligt liv, henviser jeg ikke kun til eksistensen af de kropsløse sjæle, men 

jeg får jer til at forstå, at det åndelige liv er overalt, fordi alting udspringer af det. 

29 Kun lyset fra dette liv vil være i stand til at afsløre sandheden for jer, kun i det vil mennesker være 

i stand til at forstå alt det, de ser og har brug for at vide. 

30 De, der insisterer på ikke at ville kende sjælens liv, vil kun være fattige væsener, der vil leve på 

jorden uden mål, snublende og faldende uden at indse, at de i deres inderste væsen bærer nøglen til 

evighedens dør og også den lampe, der kan oplyse dem om den vej, der fører til fred, visdom og 

lyksalighed. 

31 Men min barmhjertighed vækker dem fra deres dybe søvn, vækker de "sidste", så de kan hjælpe de 

"første" i deres kamp i denne tid mod materialismen ─ i alt det, de ikke var i stand til at gøre. 

32 Verden er forberedt og renset af smerte og venter på den guddommelige Mesterens disciple. 

Menneskeheden gennemgår en prøvetime. 

33 Forstå omfanget af din mission. 

34 Jeg vil oplyse din vej, når dit lys for en kort stund bliver mørkt, så at din sjæl ikke snubler eller går 

på afveje. For I er fredens budbringere, I er indehavere af en evig åbenbaring. 

35 Jeres form for tilbedelse skal ikke længere være besmittet af fremmede påvirkninger, og I skal 

heller ikke igen falde i åndelig trældom. 
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36 Mennesker skal ikke hænge deres Herrens billede op foran jeres øjne, fordi de endnu ikke har 

været i stand til at opdage mit sande billede, selv om de bærer det i sig selv. 

37 I ethvert menneske er der et hinsides, et hemmeligt skatkammer, noget uendeligt, en hemmelighed. 

Der er den helligdom, hvor Faderen bor, hvis dør er lukket, fordi I ikke har været i stand til at trænge ind i 

jer selv. Mennesket har ikke forstået at opdage den sande helligdom, som det bærer i sig selv. Han ser kun 

udad og føler kun det ydre. Det er kroppen og de fysiske sanser. 

38 Dette er den tid, hvor hele menneskeheden sover åndeligt. Der findes ikke et eneste religiøst 

samfund, der tilbyder sand tilbedelse af sin Gud. I skal rejse jer for at bringe mit ord og vidne om mig med 

jeres eksempel. Uden kærlighedens gerninger vil min lære på jeres læber ikke have nogen 

overtalelsesevne. 

39 Jeg vil sende dig ud til folkene, når jeg ser dig forberedt, når du er sandfærdig i din sjæl og i dit 

kød. Så vil I være i stand til at løse de store konflikter, I vil være i stand til at passere gennem store 

hvirvelvinde uden at blive fejet væk, I vil være i stand til at modstå storme og passere gennem tætte tåger, 

fordi I allerede åbner jeres øjne for et højere lys end nogen menneskelig videnskab. 

40 Da du er ydmyg, er du bestemt til at fjerne mange slør i ansigtet på filosoffer og lærde. For alle 

skal I være fred, trøst og frelse. 

41 I alle jordens folk giver jeg i øjeblikket tegn på min nye manifestation gennem intuition og 

drømme. Ekkoet af mine skridt kan allerede høres i nærheden. 

42 Forstår, hvor højt jeg elsker jer; hvorfor frygter I mig? Den, der er inden for min lov, har intet at 

frygte fra mig. 

43 I lytter til mig med ærbødighed og hengivenhed, og alligevel frygter I mig. Årsagen er, at din 

samvittighed fortæller dig, at du endnu ikke gør perfekte gerninger. 

44 Opfyld jeres pligt over for jeres Gud og jeres næste, betal jeres taknemmelighedsgæld, og I vil alle 

blive modtaget af Herren. 

45 Hvis nogle på grund af klodsethed, manglende studier, manglende åndelighed eller uvidenhed 

stopper på vejen, skal de andre ikke også stoppe. Men giv den, der er faldet, din støtte, og vækk den, der 

sover, til at vågne. 

46 Sandelig siger jeg jer, at de "første" ikke vil opnå sand perfektion på denne jord, og det vil I heller 

ikke, selv om I kommer længere frem på vejen. Efter dem vil der komme andre, som vil tage endnu et 

skridt fremad, og efter dem vil der komme andre, som vil gå endnu længere, og så fremdeles. Men mens 

de gør fremskridt i deres udvikling, vil I som åndelige væsener allerede være steget åndeligt op. Det er 

derfor, jeg siger til jer, at den "første" altid skal bane vejen for den "sidste". 

47 Snart vil I forlade dette jordiske legeme, og når I så kommer ind i den åndelige verden, vil I 

overbevise jer selv om, at jeres livsvej på denne jord ikke har været nyttesløs, og at kendskabet til 

spiritismen gjorde det muligt for jer, da I forlod kroppen, at sprede sjælens vinger for at nå jeres Faders 

nærhed. 

48 Nærer håbet om dette nye liv, og I vil blive trøstet i de ulykker, I nu lider i denne dal af tårer, blod 

og død. 

49 Gør jeres medmennesker til mine disciple. Se, hvordan den "sidste" straks forstår mit ord. Forstå, 

at du ikke må tilbyde ham dårlig frugt. 

50 Menneskeheden er nu ved at nå en vis modenhed i sjælen til at forstå mit arbejde. 

51 Efter 1950 vil denne lære ikke blive glemt, men snarere blomstre op. Arbejdet vil blive mere 

intenst, og guldbøgerne vil blive åbnet, så visdommen kan strømme ud af dem, og I vil forstå det, som I 

ikke forstod før. De skrifter, der indeholder mine principper og lignelser, vil blive båret fra provins til 

provins, fra hjem til hjem og fra hjerte til hjerte. 

52 Så vil du opleve, hvor mange der vil tage godt imod dig og byde dig velkommen med åbne arme, 

fordi deres sjæl længes efter at se Faderen på hans sande alter. 

53 I skal videregive min lære ved hjælp af doktrinære eksempler og bud fra Moses, idet I husker Jesu 

ord og det, jeg har åbenbaret for jer i denne "tredje æra", og forener alt i ét værk. 

54 En "krig" mellem verdenssynspunkter og lærdomme vil bryde ud i verden. Men jeg vil sørge for, 

at denne bevægelse fører jer til lyset. 
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55 Mit lys er på hele jorden. Overalt i hende vil jeg oprejse mænd og kvinder, gennem hvem jeg vil 

give mig selv til kende. 

56 Denne nation, som I lever i, vil udføre en stor mission i denne tid og i de kommende tider. I de 

største smerter og prøvelser vil den være et bolværk, den vil give lys og fred og være en støttepille for 

andre folk. Hendes hjerte vil frigøre sig fra selviskhed og fordelstanker og vil ændre sig til et velgørende 

og broderligt hjerte. 

57 Alle religiøse samfund vil blive dømt, og de mest magtfulde vil blive hårdest ramt. I ved ikke, 

hvem af dem der vil tage deres herlighedstrone på deres skuldre for at overføre den til andre lande på flugt 

fra min retfærdighed. 

58 I dag vil jeg fortælle jer, at der ikke skal rejses nogen materielle kirker eller fanatiske altre blandt 

jer. Ritualet og traditionen vil forsvinde. Hverken præster eller gejstlige må ophøje sig selv foran dig. 

59 I vil ikke have nogen autoritet eller magt til at give noget menneske titlen helgen. 

60 De, der opnår et stærkt åndeligt bånd med min guddommelighed, vil være de mest ydmyge. 

61 Tiden er kommet, hvor der ikke vil blive efterladt en sten på en anden af den ufuldkomne kultus, 

hvor den eneste kirke vil være i mennesket, alteret i dets hjerte, offeret i dets værker, lysestagen i dets tro 

og klokken i dets kald, der vækker de sovende sjæle. 

62 Jeg taler kærligt til jer, så I kan genkende mig på denne kærlighed. 

63 I er små væsener, som jeg fører på vejen til åndelig udvikling, og som jeg tilgiver deres fejl, så de 

lærer at tilgive deres naboer. 

64 Gennemdrøft mit ord stavelse for stavelse, så du kan blive åndeligt stærk og blive som en stav 

blandt mennesker. 

65 Jeg har givet jer af mit lys, som I kan oplyse jeres brødre og søstre med. Med denne autoritet vil du 

ligesom Jesus befri mørkets sjæle, som befolker jorden i trældom og forvirring. 

66 Mit lys omgiver og indhyller alt, fordi I alle er kommet ud af Min Ånd. Du tilhører mig, og til mig 

skal du vende tilbage. 

67 I skal ikke tro, at jeg kun kommer for Israels folks skyld. Det er sandt, at jeg lige siden de tidligste 

tider har givet jer love, ordrer og instruktioner for at gøre jer til mine disciple, som skal undervise 

menneskeheden, som skal være de blindes syn, de lamme stave og de spedalskes helbredende balsam. 

Derfor har jeg kun efterladt jer som ældre brødre og søstre. 

Men jeg ønsker også, at I skal forstå, at når jeg taler om disse lidelser, så taler jeg om sjælens blindhed, 

om manglende mental smidighed eller frihed og om den spedalskhed, som er laster og synd. Du skal vide, 

at det er din sjæl, jeg vil frelse, selv om dit legeme også er værdigt til min barmhjertighed. Men dertil giver 

jeg alle disse ting. 

68 Der er en stor helbredende kraft i din sjæl, som ikke har manifesteret sig fuldt ud på grund af 

manglende tro og tillid til denne gave. 

69 Sjælen er klædt i min nåde, men den snubler på grund af kødets svaghed. Stræb efter harmoni og 

forening mellem din sjæl og din krop, så du kan gøre min vilje. 

70 Mit ord er krystalklart vand, der forfrisker dig, så du ikke længere tørster i denne verden. 

71 Menneskeheden søger og elsker Mig i sine religiøse samfund og sekter, og den modtager Min 

kærtegn og Mit lys. 

72 Sjæle er på forskellige trin på stigen, men jeg elsker dem alle lige meget og giver dem midlerne til 

at nå toppen. På samme måde bør du elske dine medmennesker uden at tage hensyn til deres grad af 

sjælsudvikling opad. 

73 Jeg ønsker, at du åbner dit hjerte helt og holdent for at forberede min bolig i det og for at tænde 

troens fakkel der. Jeg vil lære dig at føle andres smerte, som om det var din egen. 

74 "Stammerne" i dette "folk" vil forene sig åndeligt, før de bebudede store strabadser kommer. 

75 I må nu gøre jer fortjeneste, så verden kan få lys på sin vej, og I kan åndeligt bekæmpe den 

selviskhed og det had, der igen har fået fat i menneskers hjerter. 

76 Salig er den, der hører mig og åbner sit hjertes døre, for han skal være min gode discipel. 
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77 Giv plads i dit hjerte til tro, håb og kærlighed, så der i det må være absolut tillid til din Herre, så du 

ikke føler dig træt på vejen og ikke standser op, og så du kan gøre barmhjertighedsgerninger blandt dem, 

der lider. 

78 Det er den sæd, jeg altid har betroet dig. Men hvis du ikke har udført perfekte gerninger som din 

Fader, er det fordi du kun er halvvejs, og dit kød stadig synder. Jeg ved alt dette, og derfor søger jeg dig 

med uendelig tålmodighed. 

79 Derfor er jeg i øjeblikket i gang med at skabe ─ lektion efter lektion ─ visdommens bog, som jeg 

vil efterlade foran jeres øjne, når jeg trækker mit ord tilbage. I den vil I finde den undervisning, der vil 

opmuntre jer til fortsat at følge den smalle vej til jeres missionsopfyldelse fuld af håb og længsel efter det 

land, jeg har tilbudt jer, som er mit eget skød. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 224 
1 Jeg skriver hver eneste af jeres værker i bogen om sjælens opadgående udvikling. Og for at I kan 

kende jeres opgave på jorden, har jeg vækket de åndelige gaver, som jeg har betroet jer siden tidernes 

morgen. 

2 I kom fra mig, og fra det øjeblik var I forberedt, og da jeg sendte jer til jorden, som er et sted for 

kamp og fuldkommenhed, gav jeg jer loven, som lærer jer at elske jeres Fader og også siger jer: Elsk 

hinanden, så I kan være i harmoni med alle de væsener, jeg har skabt. I mine øjne er I alle store og 

værdige. Jeg har skabt alle med den samme kærlighed, og for mig er der ingen forskelle mellem den ene 

og den anden. 

3 Jeg har længe ventet på, at børnene skulle komme tilbage. Hvis dit hjerte ikke bliver rørt, når du 

hører mit ord, hvis du ikke udgyder tårer af anger, er det fordi du ikke har holdt øje med og ventet på 

opfyldelsen af mit løfte, som jeg har givet dig i den anden æra. Jeg er nu kommet for at bringe åndelige og 

materielle fordele. Mit ord, som er frugten fra livets træ, vil mætte din sult. Jeg bringer fred til mennesker 

af god vilje, som er den belønning, jeg giver jer for at adlyde mine bud på jorden. 

4 Løft din sjæl op, rens dit hjerte og gå ind i åndeligt fællesskab med Mig i en handling af kærlighed 

til Min Guddommelighed. Jeg vil udgyde mine goder over dig. 

5 Bed, og din bøn vil omvende syndere og overbevise ham om hans overtrædelse, som har syndet i 

uvidenhed og ikke ved, hvor meget han har forbrudt sig mod mig. Jeg fjerner kimen til det onde og lader 

jer kende fordelene ved fornyelse og opfyldelse af mission. 

6 For hver af jeres gode gerninger har jeg en velsignelse, for jeres problemer en løsning, og for jeres 

smerter en helbredende balsam. Men når I så er raske og stærke, så lær jeres medmennesker, inspirer dem 

til at gøre det gode og vær et eksempel, så det ikke kun er ordene, der taler om Mig, men jeres gerninger, 

der skal vidne om, at I er Mine disciple, og at I tager Mig som eksempel. 

7 Jeg taler til den kristne verden og til dem, der ikke har troet på Kristus, til Israels folk, dvs. til dem, 

der tror på Moses. Til alle vil jeg give mit lys og min kærtegn. Dette lys vil fjerne fejl og uvidenhed, og 

troen på Mig vil forene alle sjæle og gøre dem lige indbyrdes. 

8 Efter en stor kamp vil freden vende tilbage til folket. I dag står I over for fjender af jeres tro, jeres 

åndelighed og jeres gode handlinger, fordi den herskende atmosfære er uren, og I har ikke været i stand til 

at stoppe ondskabens fremmarch. Men i virkeligheden er det jer, der har til opgave at forvandle denne 

verden ved at give den den sundhed, fred og tro, som den har mistet, tilbage. 

9 Du vil ikke være alene i din kamp. Før det kæmper din Gud, og det gør han som altid. De onde 

magter vil blive bundet, mennesket vil blive befriet og få genoprettet sit liv, og troen vil vende tilbage til 

hjertet. 

10 Hvis I oplever store triumfer i udøvelsen af jeres evner, så bliv ikke stolte af dem, lad jer ikke 

beundre, bare fordi I har været det redskab, jeg har brugt til at "tale" til mennesker. 

11 Husk, at jeg har tilgivet dine overtrædelser og fjernet dine fejl og mangler. Jeg har brugt enkle, 

uuddannede og uvidende sind, som jeg har trænet til at udføre mine råd. 

12 Mit ord vil blive bevaret på skrift. Denne bog vil være en vejledning og instruktion for folket. Hvis 

du ikke er tilstrækkeligt forberedt til at forstå mine nye bønner, så fortsæt med at studere mit ord. Jeg 

forbereder hjerterne hos de disciple, som skal udarbejde denne bog. I den vil du finde min essens og mit 

nærvær. Det vil være den arv, jeg vil efterlade menneskeheden. De, der er inspireret af Mig, vil indføre 

love af kærlighed, efterlade kloge bud, tanker og principper, som verden vil lære at kende. For mit ord vil 

finde modtagelige hjerter, der er klar til at modtage det hos alle jordens folk. 

13 De nationer, der har oplevet krigens strabadser, venter på udsendinge, der bekræfter deres tro på, at 

jeg er kommet igen for at etablere mit rige i menneskets ånd og for at indgå en pagt om kærlighed og 

retfærdighed med det, som det står skrevet. 

14 Jeg har sat en skytsengel ved din højre hånd, som kender dit liv. Han har til opgave at vejlede dig 

og beskytte dig mod farer. Det er den "åndelige verden", der hjælper dig og dermed opfylder en stor 

kærlighedsopgave. I har Elias, den opofrende hyrde, som leder jeres sjæl, hvad enten I er inkarneret eller 

ikke længere er inkarneret. 
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15 Hans navn er ikke kendt af hele menneskeheden, og det samme gælder hans mission. Men snart vil 

den lære, at han altid er min pioner. 

Maria er moderkærlighed og jeres trøst i alle de trængsler, som sjælen er udsat for. Hun går i forbøn for 

dig, og i disse svære tider står hun ved din side for at opmuntre dig i prøvelsen. Hun er forbeder mellem 

Sønnen og Faderen. Og Mesteren, som taler til jer, er kommet for at instruere jer og for at lade jer være 

forberedt som mine efterfølgere, når jeg går bort. 

16 Menneskeheden, jeg vender tilbage til dig ved hjælp af det menneskelige sind for at placere min 

instruktion i din ånd og min essens i dit hjerte. Jeg vender tilbage til jer som en fakkel af himmelsk lys for 

at lede menneskene ind på åndeliggørelsens vej, som er vejen til evigt liv. 

17 Lyset fra min lære oplyser jer, så I skinner i denne verdens skygger. 

18 Modtag dette budskab, som Kristus sender dig, så du mentalt kan kontakte din himmelske Fader, 

for han vil kærligt svare dig på samme måde. 

19 Velkommen, I trætte mennesker, som er trætte af at lide: kom og hvil i min kærlighed. Jeg er fred 

og fred i sindet, og jeg ønsker at efterlade det samme i din sjæl. Jeg er jeres korsbærer og jeres håb. Glæd 

jer og vær opmuntret, jeg er med jer! 

20 I de øjeblikke, hvor du hører mit ord, føler du dig glad. Der er fred i min Guddommelige Ånd, når 

jeg føler, at I lytter til mig, og jeg ønsker at videregive denne følelse til jer. I har længe ventet på min 

tilbagevenden. 

21 Hold mit ord, som er guldhvede, og fortab det ikke. Det er nødvendigt, at I anerkender den enorme 

betydning af næstekærlighed, for så vil I opleve de vidundere, som kærligheden virker. Hvor er det trist, 

når nogen af mine børn ikke føler den glæde i deres hjerte, som deres åndelige sjæl oplever! Jeg ønsker at 

se dig trøste, elske og helbrede, hvad enten det er kroppen eller sjælen hos den, der lider. Den, der elsker, 

kender ikke til det had, der har forværret livet. Den, der elsker, kender ikke til den vrede, der ødelægger 

hjertet og bedrøver sjælen. Den, der elsker, har godhed i sit ord, i sit udseende og i sine gerninger, hans liv 

er fyldt med kærlighed, og hans fysiske død vil være mild. 

22 Min Ånd trøster dig i al evighed med sit faderlige ord. Men når du lider dybt og råber til mig i din 

smerte, tror du, at dit kald ikke er blevet hørt af mig. Du tvivler, fordi du ikke er i stand til at føle mig. For 

selv om I bærer Mig i jer, ved I det ikke, og I tror det heller ikke. Hvornår har jeg undladt at fortælle dig, 

at jeg elsker dig? Hvis du kunne høre mig ─ hvor ville du være glad. Ethvert menneske ville være en 

såmaskine på mine marker, en planteskolemester i mine frugtplantager, og hans kærlighedssæd ville blive 

vandet af mig. 

23 I er materialiserede, og derfor er I gået på afveje og føler jer fjernt fra mig. Men jeg vil give dig 

den åndeliggørelse, som vil bringe dig tættere på denne kilde til visdom og åbenbaring. Der er mange, som 

dagligt læser i mit evangelium uden at følge og leve efter min lære. Hvad nytter det dem at gentage mine 

ord? De derimod, som følger mig på hjertets vej, på følelsernes vej, vil komme tættere på deres Mester. 

24 Sandelig siger jeg jer: Kom til mig, mennesker, men det skal være på kærlighedens stige, på en 

generøs tankestige. Begynd nu, så du kan gøre en ende på din lidelse, så du kan holde op med at græde og 

vågne op fra den søvn, du er sunket ned i. 

25 Der er så mange måder at tjene mig på og være til gavn for din næste på. Spred min sæd som en 

trøst for dem, der lider. Stå imod de prøvelser og smerter, der rammer dig på din rejse gennem livet, ved at 

tro. Troen kender intet "umuligt", fordi den er en guddommelig gave. Forenet med kærligheden vil den 

være jeres forsvar mod denne verdens storme. Hvad vil du være uden gode handlinger i livet? Gør brug af 

denne eksistens, for hvis det ikke sker, vil du ikke kende sjælens sundhed, fordi den kun henter sin styrke 

fra godhed. Sørg for, at dine tanker er rene som liljer, at dine gerninger dufter som blomster. 

26 Stå op, I folk, og kom til mig, for jeg venter på jer. Kom ad hjertets vej, og du vil nå dit mål ad 

den, og selv om århundreder går, vil jeg fortsat vente på dig. 

27 Vær ikke som fugleunger, der dør i reden, før de har lært at flyve. 

28 Jeg taler til jer gennem tanker, der kommer fra Gud på tidspunktet for indre parathed 

(stemmebærerne), selv om de kommer til udtryk gennem menneskelige læber. Mit nærvær kommer til dig, 

kærtegner dig og vækker dig. Så vent ikke til i morgen for at kærtegne dem, der til gengæld venter på dig. 

Jeg ønsker ikke at høre dig sige: "I morgen vil jeg tage af sted for at opfylde min mission." For hvis du 
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ikke bruger dit liv, vil du blive ved med at græde, og jeg vil blive ved med at vente på dig. Du er mit 

elskede frø, som under min omsorg lover at bære smukke blomster og gode frugter. 

29 Der i evigheden er sjælene af dem, der har været store i verden gennem deres kærlighed, deres 

barmhjertighed. Der forenes de efter at have afsluttet deres opgave på jorden, og derfra tilbyder de deres 

hjælp til de svage mennesker og de bange sjæle, der stadig vandrer rundt i verden, og de udgyder deres 

kærlighed til menneskeheden. Der er ingen splittelse eller fremmedgørelse som i jeres verden, hvor 

mennesker hverken elsker eller forstår hinanden, fordi deres trosretninger og religiøse dogmer adskiller 

dem fra hinanden. Vid, at religioner kun er midlertidige stier, der fører sjæle til lyset, hvor alle vil skinne 

lige meget, forenet af kærlighedens lov. 

30 Derfor siger jeg til jer, at kærligheden bør være hjørnestenen i enhver religion, fordi dette lys er 

hinsides al teori, videnskab og filosofi, og fordi det føles og anerkendes af alle mennesker. 

31 Blandt de skarer, der hører mit ord i denne tid, er der dem med stærke og udviklede sjæle, der 

kommer i et ønske om det åndelige og undgår ceremonier, ritualer og former for tilbedelse. De kommer og 

ønsker Gud som kærlighed og visdom, som de tilbeder mere end materien, og når de først er frie, føler de, 

at de hverken har brug for præster, mestre eller lærere. De er som fakler, der lyser vejen for andre. 

32 Mange af dem, der i dag lever i den "åndelige dal", har udstukket vejen til udvikling for jer med 

deres uudslettelige tegn på tro, barmhjertighed, visdom og kærlighed. De er høje, strålende væsener, som I 

vil møde, når I vender tilbage til det hinsides. For de vil forene alle i den uendelige kærlighed til Faderen, 

som alle religiøse samfund på jorden bør forenes i. De budskaber, der sendes af denne verdens væsener, 

kommer som hvide fugle for at slå sig ned i sindet hos dem, der er forberedt af kærlighed og inspiration. 

Hvor mange af de tanker, inspirationer eller budskaber, der kom til menneskene i form af engle, måtte ikke 

vende tilbage til det hinsides, fordi de ikke vidste, hvordan de skulle modtage dem. Der, i mit skød, vil de 

vente på at menneskehjerter forbereder sig på at sende dem igen som et kærlighedsånde. 

33 Gør jer klar, o folk! Luk ikke længere jeres hjerter, når budskabet vender tilbage til jer, når 

bølgerne vender tilbage, når fuglenes sang vender tilbage med daggryet, når håbet vender tilbage til 

hjerter, der er trætte af at lide og vente. 

34 Kærlighed! De, der ikke elsker, bærer en dyb sorg i sig selv: at de ikke har det smukkeste og 

højeste i livet, at de ikke har det, de ikke føler, at de ikke har det. 

35 Det var det, som Kristus lærte jer med sit liv og sin død, og som han efterlod jer i sit 

guddommelige ord, der er opsummeret i sætningen: "Elsker hinanden med den kærlighed, som jeg har lært 

jer". 

36 Den dag vil komme, hvor de, der ikke har elsket, vil frigøre sig fra deres bitterhed og fordomme, 

komme til Mig og hvile hos Mig, hvor de vil vende tilbage til livet og høre Mit kærlige Ord fuld af 

uendelig ømhed. Sandelig, siger jeg jer, i min kærlighed er min styrke, min visdom og min sandhed. Den 

er som en uendelig stige med trin, der viser sig i forskellige former ─ fra de laveste mennesker til de 

højeste sjæle, der har opnået fuldkommenhed. Elsk, selv på din egen måde, men elsk altid. Had ikke, for 

had trækker et spor af død med sig, hvorimod kærlighed får dig til at tilgive og glemme al vrede. 

37 Undersøg mit ord. Jeg vil gerne høre jer tale om Åndens gaver, kærlighedens og 

barmhjertighedens gaver. 

38 Vid, at visdom også opnås gennem hjertets følelser. Disse følelser bliver til ord, der indeholder 

dybtgående lærdom, sublime ideer, som kærligheden indgyder. 

39 Jeg giver jer dette lys, så at jeres liv kan blive løftet og forvandlet, så I kan give dette lys til de 

syge, til børnene, til de trængende, for denne vej vil ikke trætte jer. 

40 Bliv apostle for godhed, og jeres åndelige ansigt vil blive så smukt, at det vil afspejle sig i jeres 

værker. 

41 Hvis I har troet, at I er kommet i himlen, fordi I lytter til mine undervisningsforedrag, så tager I 

fejl. Kun den, der følger min lære, vil komme i himlen. Hvis du tror, at sjælen vil få den nødvendige fred i 

sindet ved at deltage i de forskellige religiøse samfunds ritualer, så siger jeg dig med sikkerhed: Nej! 

Sjælen har kun fred, når samvittigheden ikke bebrejder den. 

42 Min kærlighed søger altid den, der har mest brug for den. Derfor blev jeg dengang menneske for at 

hengive mig til et folk. Dette folk hørte mit ord. Men selv om de hørte sandheden, genkendte de mig ikke, 

og deres blindhed kulminerede med udgydelsen af Lammets uskyldige blod. 
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43 Jerusalem! Jerusalem! ─ Landet, hvor min prædiken og mit offer sluttede. Du vil ikke være den 

eneste, der er i smerte og krig. Men I vil blive hårdt ramt. Men der vil også være krig andre steder, fordi 

menneskene skaber den med deres tankegang, og i den skal de finde deres ende. 

44 Hvis folk tænker på krig i deres sind, er det fordi de ikke har kærlighed i deres hjerter. Men jeg 

spørger dig: Hvorfor kan du ikke elske og tilgive? Tror I, at jeg elsker dem, der ofrede mig, mindre end 

dem, der græd for mig? Vid, at I stadig korsfæster mig gennem jeres mangel på kærlighed og forståelse. 

45 Jerusalem er nu et smertefuldt sted, og jeg siger til jer: Pas på med at udgyde uskyldigt blod eller 

bagtale Mine udsendinge, for jeres børn vil så udgyde mange tårer på grund af alle dem, I forkaster, og de 

vil lide stor smerte på grund af den, som I gør ondt. Det skal ikke være min straf, men frugten af din 

såning. 

46 Græd, I mennesker, hvis I ikke ved, hvordan I skal elske, græd, hvis I ikke ved, hvordan I skal 

tilgive, græd med bitterhed som en, der græder over sin egen død. For den, der ikke elsker, kan ikke 

komme til mig. Derfor siger jeg til jer: Græd, bliv rørt indeni, for hvis I føler, er det fordi I stadig har liv 

og kan vaske jer rene i jeres angerens tårer. 

47 Til alle tider har jeg henvendt mig til Mit folks børn for at minde dem om den pagt, de har indgået 

med Faderen, og for at fortælle dem, at de er budbringere af Min fred blandt denne menneskehed, der er 

kommet på afveje på syndens vej. 

48 Mit lys har altid oplyst "Israels" vej for at gøre gerninger i det, som er velbehagelige for Herrens 

øjne. 

49 Lyset fra min guddommelighed har altid skinnet ned på folket. Men da de troede, at de var blevet 

forladt, mistede de deres åndelighed og tro og faldt i afgudsdyrkelse. 

50 Derfor har dens åndelige fremskridt været langsomme. Hvis dette folk havde frigjort sig fra 

egoisme fra de tidligste tider og havde videregivet alt det, jeg gav og åbenbarede til jordens folk, ville min 

Lov og min Lære blive respekteret af hele menneskeheden. Men se på verden, som den passerer uden min 

Lov, og som drikker et meget bittert bæger og lider sult og smerte. 

51 Mit folk var ikke i stand til at forhindre, at jorden blev gennemsyret af menneskeblod. Freden kom 

aldrig til verden, fordi budbringerne af den holdt den for sig selv i deres hjerter, fordi de tvivlede på, at de 

var i stand til at udføre dette mirakel. I er som min discipel Thomas, der gav jer et smertefuldt eksempel og 

viste sig selv for jer som en af mine apostle, der tvivlede på min sandhed. Også blandt jer er der dem, der 

tvivler. 

52 Der er børn af dette folk, hvis hjerter er blevet forfængelige, indtil de troede, at de var uanfægtede 

herrer på jorden. De er sjæle, der er domineret af verdens materialisme og af hjertets behov for at vise sig 

frem. 

53 Det er dem, der har glemt min retfærdighed og sjælens udødelighed, der har dækket dem med et 

mørkt bandage, som forhindrer dem i at se mit klare lys. Men min retfærdighed og min kærlighed kommer 

i denne tid ned til medlemmerne af dette folk, som efter min vilje endnu en gang er inkarneret på jorden 

for at fortælle menneskene, hvordan de skal fordele min fred og mine velsignelser blandt menneskeheden. 

Blandt dette folk her er de mennesker, som jeg sendte ud på dette tidspunkt, så de kunne bekræfte min 

nye åbenbaring blandt jer, og så de senere kunne vidne om den over for jeres medmennesker. 

I føler nu en dyb smerte, når I ser, at selv om I er tæt på jeres Herre, elsker I ikke hinanden, I har ikke 

anerkendt hinanden, og I har øjeblikke, hvor I føler jer fredsløse. 

54 I vil ikke se mig som et menneske på dette tidspunkt, men selv om I ikke ser mig med jeres øjne, 

vil I tro på min manifestation. I må erkende den tid, I befinder jer i åndeligt set, og den mission, jeg har 

betroet jer. 

55 Denne tid med ansvar vejer tungt på dig. For at komme videre i kampen skal du på forhånd 

udforske mit ord med en følelse, som om du lyttede til Mesteren på bredden af en flod. I denne tid vil din 

sjæl gennem fornyelse opnå stor renhed og blive værdig til at dele sine gaver med andre og værdig til at 

være i mit nærvær. 

56 Når verden får at vide, at I har haft Mig iblandt jer og har hørt Mig, vil den i dette folk søge dyder, 

eksempler og lærdom, der kan overbevise dem. 

57 Det er ikke kun dig, der vil gøre godt mod andre. Det er mig, der forbereder hjerter til at gøre dig 

tjenester, når du har brug for dem. Og I, der er clairvoyante, vil vide, hvem I skylder disse fordele. 
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58 For det vil ikke være min vilje at lægge torne på jeres vej, for jeg elsker jer virkelig. I vil kun møde 

det, som I selv har sået på vejen, og hvis det er smerte, hvis det er modvilje, hvis det er tårer, så bebrejder I 

ikke jeres Gud og bespotter ikke, for I er lysets børn. 

59 Forstå, at I alle er arvinger til mit kongerige. Men for at få den skal du yde en stor indsats for at få 

den. 

60 Handl i overensstemmelse med min lov i dit liv, og den vil bringe dig som en lysende stjerne til 

portene til det "forjættede land". 

61 Vær i verden lyset, vejen, viden. Inviter dine medmennesker til at komme til mit bord, som venter 

på dig. Her vil du nyde det evige livs brød. 

62 Spis, rige og fattige, for denne fest koster jer intet. Men I skal blande jer med hinanden, så der kan 

herske sand glæde ved denne fest. 

63 Kom nærmere for at høre dette ord, for snart vil du ikke høre det mere. 

64 Når jeg taler om, at slutningen på denne manifestation nærmer sig, kan nogle af jer ikke forstå, 

hvorfor jeg ikke tillader, at den fortsætter i ubegrænset tid blandt mennesker. Hertil svarer jeg, at ingen af 

de manifestationer, som Gud har talt til menneskene i tidens løb, har været evige. Jeres Fader måtte altid 

menneskeliggøre sig selv i processen, og hvor meget dette var nødvendigt for at blive hørt, set og følt af 

jer. Derfor vil fysisk synlig manifestation aldrig være den højeste og mest fuldkomne måde at 

kommunikere med Herren på. 

65 Når du har nået et højt niveau i dit liv gennem åndeliggørelse, når retfærdighed, kærlighed og lys, 

som er til stede i Min Lære, er normen for dine gerninger, og den veneration, du viser Mig, er absolut 

åndelig, så vil du være i en tid med dialog fra ånd til ånd, med fuldkommen kommunikation ─ når Faderen 

ikke længere er tvunget, når han ikke længere behøver at gøre sit guddommelige "ord" menneskeligt for at 

tale til mennesker gennem menneskelige læber ─ når han ikke længere behøver at bruge det klodsede 

intellekt hos de stemmebærere, som jeg har givet min forbøn i denne tredje tid. 

66 Min lov, der er hugget i sten, er evig i sin betydning, men dens ydre form er forgængelig. Jeg lod 

tavlerne forsvinde, hvorpå budene var indhugget. Det, jeres Fader ønskede, var, at loven skulle forblive 

skrevet i hjerterne. Jeg fortæller jer også, at ikke engang Jesus, den forjættede, den salvede, Guds søn, var 

evig på jorden. Hans ord, hans undervisning, hans gerninger og hans eksemplariske liv var virkelig 

uforgængelige, havde evig essens. Men hans menneskeliv på jorden var kort. For efter at han havde 

udgydt sig selv i visdom, kærlighed og barmhjertighed, var der ingen grund til at blive et øjeblik længere, 

efter at han havde fuldført sit eksemplariske værk. Kristi stemme er Faderens ord, den lød og vil lyde for 

evigt i alle sjæle. 

67 Det samme vil ske i denne tid, folkens. Denne måde, hvorpå Min Ånd giver sig selv til kende for 

jer gennem stemmebærernes hjerne, vil snart ophøre, for den er ikke den mest fuldkomne. Men den 

betydning, der kommer ud af de ord, der kommer fra stemmebærernes læber, vil være evig, for det er den 

samme essens af ord som den, jeg bragte jer før, og den samme essens, der indeholder den lov, som jeg 

gav jer i den første æra. 

68 Tænk seriøst som gode disciple, og I vil indse, at de ydre former, den menneskeliggjorte eller 

materielle del af alle jeres Faders manifestationer ikke kan være blandt jer for evigt. For hvis dette skulle 

ske, ville I aldrig finde ud af jeres stagnation, I ville aldrig udvikle jer. Men du må forstå, at din åndelige 

skæbne er at stige op, at opnå, at sejre, at sejre, at kende. 

69 Den ydre del af denne åbenbaring af Faderen på Sinaibjerget var stenen, som tjente som middel til 

at indhugge den guddommelige lov i den. 

70 Den ydre del af Guds manifestation til menneskeheden gennem Jesus var legemet, Kristi 

menneskelige form. Og i den nuværende tid har den ydre del af min manifestation været stemmebæreren, 

og derfor vil denne form for åbenbaring, ligesom tidligere tiders åbenbaring, ophøre. 

71 Forstå, at I er børn af det spiritualistiske folk, som ikke skal nære sig med former, men med 

essensen. Hvis I forstår mit ord rigtigt, vil I aldrig mere falde i afgudsdyrkelse, og I vil heller ikke holde 

fast ved de ydre handlinger af tilbedelse, ved former, ved det flygtige, fordi I altid vil stræbe efter det 

væsentlige, det evige. 

72 Indse, at du lever bundet til det materielle i alt. Jeg har set, hvordan I, når en af jeres kære forlader 

denne verden, klamrer jer til hans livløse krop og ønsker at give den nyt liv eller at holde den tilbage, uden 
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at tænke på, at det ikke er denne krop, denne form, som I skal forblive forenet med, men sjælen i ham, der 

fra det øjeblik ser på jer fra en verden med mere lys, uden at forlade jeres side, uden at forvirre eller 

glemme jer, uden at bryde de evige bånd, som I alle er forbundet med. 

73 Den, der græder over kødets død, fordi han tror, at han derved ser et elsket væsens endeligt, er en 

"død mand", der græder over en anden død mand, er en uvidende mand og uden lys, der har lukket sit 

hjerte for det, der betragter ham fra lyset. 

74 Hvis mennesket ville begrænse sig til at studere og leve efter min lære i stedet for komplicerede 

religioner, ville der være mere lys i jeres verden, der ville være fred i sjæle. 

75 Stor er det testamente, som Gud har lagt i dine hænder. Men du ved endnu ikke, hvad du har. 

Derfor er jeres planet stadig en tåre-dal. 

76 Hvis menneskene i stedet for at drømme om at finde Pagtens Ark, som indeholdt Lovens Tavler, 

og i stedet for at ville udødeliggøre den guddommelige Mester i forskellige billeder, ville de begrænse sig 

til at gennemskue betydningen af den guddommelige Lov og Lære, ville de virkelig forenes, og der ville 

være fred. 

77 Jeg fortæller jer alt dette, fordi I, der har modtaget en af de store åbenbaringer i denne tid, er i fare 

for at klamre jer til den ydre del, det vil sige formen, for at forsøge at beholde den for evigt hos jer. De, der 

handler på denne måde, vil være "døde mennesker", der vogter deres døde, for alle former forgår, og af 

dem er kun det væsentlige, det åndelige, det evige tilbage. 

78 Brug din intellekt til at forstå og din vilje til at handle. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 225 
1 Kære disciple: Min kærlighed og fred er med jer. Jeg lærer jer med min guddommelige instruktion 

at glemme jordens goder, så jeres sjæl kan løsrive sig og forene sig med Mesteren i det hinsides. 

2 I hvert hjerte er der en sorg, en klage, som I forsøger at skjule for mit blik. I kommer for at lære af 

mig, men I ønsker ikke at vise mig jeres sorg. Men du er foran mit gennemtrængende blik, som trænger 

ind til bunden af dit hjerte og føler med din smerte. 

3 Før jeg giver dig min instruktion, vil jeg lægge min balsam på dine sår og fylde din sjæl med fred. 

Jeg ønsker at se dig stærk, at føle dig tæt på mig. De bånd, der eksisterer mellem dig og Faderen, skal 

blive tættere for hver dag, så de kæder, der binder dit hjerte til jorden, kan brydes, og din sjæl kan blive fri. 

Jeg har lært jer at adlyde åndelige og menneskelige love, så I ikke falder i materialisme eller åndelig 

fanatisme. 

4 I har lidt meget for at nå frem til det punkt, hvor I kan bevidne min tredje åbenbaring og høre mit 

ord igen. Blandt jer er der dem, som, selv om de har hørt mig, ikke er fri for lidelse, fordi deres sjæl ikke 

har været i stand til at frigøre sig fra menneskelige behov. Men jeg kommer som en tålmodig og kærlig 

Mester for at hjælpe jer med Min instruktion, så de nyankomne kan komme videre i deres vandring. 

Livets prøvelser er en del af min undervisning, de former og stålsætter jeres sjæle til at modstå de nye 

prøvelser, der vil komme. Smerte har været den måde, hvorpå I er kommet til mig. 

Det samme skete i den anden æra. Det var de blinde, de spedalske, de lamme, de besatte, de døve ─ de, der 

havde ulmende sår ikke kun på deres kroppe, men også på deres "hjerter" ─ som vidnede om mig. 

5 De kærligheds- og barmhjertighedsgerninger, som jeg udførte blandt jer, og som I kaldte mirakler, 

tændte troen i disse hjerter, og gennem dem kom mange andre til mig. Det var Min vilje at gøre disse 

gerninger for at få de dybeste strenge i hjertet og sjælen til at skælve, så mennesket direkte ville opleve 

Jesu kraft ─ dette overnaturlige menneske, som udførte gerninger, som det var umuligt for andre 

mennesker at udføre ─ gerninger, der var over videnskaben og alt, hvad Herrens sendebud havde gjort i 

tidligere tider. Det var endnu ikke tidernes fuldendelse, og derfor kom Faderen, da han er Ånd, ned til 

menneskene skjult i Jesu kød, så alle hans gerninger blev synlige og hans ord hørbare. 

6 Det er derfor, at jeg først helbredte de fysisk syge ved mange lejligheder, så at beviset ville blive 

givet til de mest vantro og materialiserede menneskers øjne. For hvis jeg kun havde udført disse mirakler 

på sjælen, ville de hverken være blevet set eller troet af folket. 

7 Tiderne har ændret sig. Hvis I ikke var de samme, ville jeg gentage disse mirakler blandt jer for at 

vidne om mig. Men I var mine vidner i den tid. I har ikke kun været vidner til min barmhjertighed, men 

har også modtaget den. Hvor mange af jer har ikke følt Jesu kærtegn, det blide tryk fra hans hånd på jeres 

hoved. Hvor mange af jer har ikke hørt lyden af dette ord, som fyldte jeres krop og sjæl med dets 

helbredende kraft og kærlighed. 

8 I dag kommer jeg direkte til din sjæl, for jeg har fundet den blind hos nogle, uden bevægelighed 

hos andre, døv for den guddommelige stemme hos endnu andre, og spedalsk af synd og laster hos nogle. 

Derfor har jeg kaldt jer til at komme til mig frivilligt og fredeligt. Men du var forhærdet i dit hjerte. Først 

da smerten var meget intens, begav du dig ud til Mig. 

Førhen bankede du på den ene dør efter den anden i ønsket om fred i sindet, sundhed eller komfort. 

Men da I fandt disse fordele ingen steder, bøjede I ydmygt jeres nakke for at komme ind i mit nærvær. I er 

alle sammen kommet denne vej. Ikke et eneste hjerte, ikke en eneste sjæl er kommet til mig, som ikke har 

brug for min barmhjertighed, og derfor siger jeg jer endnu en gang, at I har fundet denne vej gennem 

smerte. 

9 Nogle krævede i deres vantro et mirakel fra mig for at tro. Derefter satte jeg dem på prøve ved ikke 

at give dem det mirakel, de krævede. For den, der tror på mig og elsker mig, stiller aldrig betingelser til 

Faderen. Andre fortsatte på trods af deres manglende tro med at lytte til min undervisning, indtil deres 

hjerte bøjede sig, hvilket fik miraklet til at ske over dem. Da de åbnede øjnene fulde af tro på deres Herre, 

opdagede de med uendelig glæde, at de havde genvundet sundhed og fred. Og endnu andre, som ligeledes 

holdt ud i at lytte til Mit Ord, glemte deres fysiske smerte og løftede deres sjæl, indtil de selv velsignede 

deres lidelser, fordi de var blandt dem, der kom tættere på Mig. 
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10 Vær velsignet, fordi I har indset, at jeg på denne måde har prøvet jeres tro og kærlighed, og at I 

gennem jeres længsel efter frelse har fået min barmhjertighed og mine gaver. 

11 Jeg har været Mester, jeg har været Far, Læge og Dommer. Jeg er den højeste kærlighed. Søg altid 

Mig som Fader og Mester. Du må ikke blive syg, for at du ikke skal søge mig som læge, og du må ikke 

anfægte min retfærdighed, for at jeg ikke skal være med dig som dommer. 

12 Ved at praktisere moral, dyd og spiritualisering vil du blive befriet fra kroppens sygdomme og 

samvittighedens bebrejdelser. 

13 Jeg siger jer endnu en gang, at jeg ikke er kommet til menneskeheden i dag for at gentage mine 

mirakler fra den anden æra. For jeg er kommet for at begære jeres sjæl, men uden at glemme jeres legeme, 

for det er også min skabning. Jeg er kommet for at fylde dit hjerte med fred og for at få dit ansigt til at 

smile midt i denne tids omskifteligheder og smerter. 

14 Jeg har oplyst dit hjerte med lyset fra et ideal, som er en realitet, for dette ideal er mig, målet for 

den vej, hvor du altid vil have min tilstedeværelse og min hjælp. På den vil jeg være en vækkeur, en ven, 

en læge og en vogter, som vil beskytte din søvn. 

15 Din sjæl er nu ved at opdage sin verden, selv om den stadig bor på jorden. Den er nu ved at lære sit 

fristed at kende, den har fundet vejen, og fra den ser den sit sande fædreland i horisonten. 

Du spørger mig i dit hjerte, hvilke der vil nå ham, og jeg svarer dig: Alle. Men i fremtiden vil det ikke 

være smerte, der styrer dig, og heller ikke prøvelser, der tvinger dig. Det vil være din kærlighed, det lys, 

der fører dig til mig. Prøverne på vejen tjener kun til at ryste dig op fra din materialisme. 

16 Når stormene og orkanerne er forbi, vil der være ro og fred i jeres hjerter. Så vil I nå jeres forening, 

og Faderen vil sige til jer: "Nu er I forberedt. Tænk nu på andre, nu har du ret til at belære dine 

medmennesker, for nu kan du være et godt eksempel. 

17 Det "nye Jerusalem" vil åbne sine porte. I den vil vagterne forblive, og fra den vil budbringerne 

drage ud til nationerne for at bringe salighed og vidnesbyrd. 

18 Dit ord vil skubbe afguderne ned fra deres piedestaler, og det lys, der udgår fra dig, vil sprede 

mørket. 

19 Selv om du synes, at det er et for stort ansvar, siger jeg dig, at du kan klare denne opgave. For din 

sjæl begyndte sin udviklingsvej for længe siden. 

20 I den første æra beholdt Israel kun Pagtens Ark for sig selv. Men da Jesus prædikede på jorden, 

overskred han Judæas grænser og sendte sine apostle til andre nationer for at sprede kærlighedens sæd. 

21 I dag kommer jeg som Helligånden, og min universelle lære omfatter alle, uden at skelne mellem 

racer, lærde og uvidende, rige og fattige. I den vil alle universets indbyggere forenes og bo i et uendeligt 

antal verdener. 

22 Fra dette "folk" vil der opstå det åndelige tempel, hvor jeg vil bo for evigt ─ det indre tempel, hvor 

et alter af kærlighed til Min Guddommelighed vil opstå ─ en helligdom, som ikke vil blive bygget med 

sten, men med bønner, barmhjertighedsgerninger og sande vidnesbyrd. I dette tempel vil mit billede være 

─ ikke det, som er skabt af menneskehånd, men det, som jeg har skabt "i mit billede og lighed": 

mennesket, udstyret med sjæl og oplyst af Åndens lys. 

23 I har en refleksion af det Guddommelige i jer, jeg er virkelig i jer. Den intelligens, den vilje, de 

evner, sanser og dyder, du besidder, vidner om den højere natur, som du tilhører, og er et levende 

vidnesbyrd om den Fader, som du stammer fra. 

24 Af og til, gennem ulydighed og synd, pletter og besudler I det billede I bærer af mig i jeres væsen. 

Så ligner I mig ikke, for det er ikke nok at have en menneskelig krop og sjæl for at være et billede af 

Skaberen. Sand lighed med mig består i jeres lys og i jeres kærlighed til alle jeres naboer. 

25 "Voks og former jer" siger jeg til jeres sjæl i denne tredje æra, som jeg sagde til menneskehedens 

fædre, da jeg bad dem om at befolke jorden med menneskelige skabninger. Voks og mangfoldiggør jer, 

elskede folk, men voks i åndelighed og øg i dyder. 

26 Vær lys blandt så meget mørke, der hersker i denne tid. Vær bøn og manna, vær balsam og 

kærtegn, så vil du harmonere med de mennesker, der elsker mig, med de sjæle, der tilbeder mig. 

27 På jorden har du et tilflugtssted, som er dit hjem ─ den institution, som er universets billede, så du 

i dens skød kan få styrke til livets kamp. 
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28 Sørg for, at dit hjem har noget af et fristed, at det er et lille kongerige, en oase i dit livs tørre og 

fjendtlige ørken. Vogt over dit hjem, men fald ikke i selviskhed på grund af overdrevne ambitioner, for så 

vil det ikke længere ligne universet på grund af dets mangel på gæstfrihed, kærlighed og barmhjertighed. 

Lad dit tag være gæstfrit og dit bord broderligt. 

29 Kun på kærlighedens vej vil du nå Mig og lære Mig at kende. Det er derfor, jeg har instrueret jer i, 

hvordan I skal leve i overensstemmelse med denne lære. For den inspirerer dig med ægte kærlighed. 

30 Mit ord vil være din guide i denne tredje tid og vil føre dig gennem forhindringer, "afgrunde" og 

"mørke", fordi det indeholder mine instruktioner. 

31 Husk, at jeg alene er din frelse. I tidligere tider, i nutiden og i kommende tider har Min Lov været, 

er og vil være jeres sjæles vej og vejledning. 

32 Salige er de, der bygger på min lov, for de vil aldrig gå vild ved vejkrydset. De vil komme til det 

forjættede land og synge en triumfversang. 

33 Elskede mennesker: Hvert skridt fremad, som I tager på vejen, velsigner jeg og fylder derved jeres 

sjæl med fred og tillid som et incitament for jer til ikke at stoppe op eller falde i søvn, som I gjorde i 

tidligere tider. 

34 Vær ikke tilfreds og tilfreds med dit tidligere arbejde. Vær opmærksom på, at målet stadig er langt 

væk, og for at nå det må I stadig "vandre" meget, erhverve nye fortjenester og anstrenge jer for at nå jeres 

højdepunkt. 

35 Sjælens fuldkommenhed kan ikke måles i tid på jorden, det være sig århundreder eller tidsaldre. 

Sjælens fuldkommenhed og udvikling har evigheden som sit aktivitetsområde. Men fordi du har evigheden 

foran dig, må du ikke glemme dagene eller minutterne i dit jordiske liv og tænke, at hvis du lader dem 

ligge uudnyttede, har du stadig en stor mulighed for at erstatte dem. 

Du er ikke blevet klar over, hvad din sjæl lider, når den har misset bare et enkelt skridt på sin 

udviklingsvej, eller når den er sakket bagud i et "øjeblik". Det er nødvendigt, at du erkender den værdi, 

som hvert øjeblik af din eksistens har, så du lever vågen og bruger det til gavn for din fysiske og åndelige 

forbedring. 

36 Jeg ved, at I ikke alle kan komme videre på denne vej med samme skridt. Derfor siger jeg til dem, 

der allerede har været i stand til at gå med et sikkert og fast skridt: Glem ikke dem, der kommer efter dig. 

Erkend, at nogle kommer trætte, andre er stoppet, og at andre igen mister troen for en kort stund. 

37 Jeg giver jer mandatet til at tage jer af dem, der snubler og falder på vejen, så I kan finde lejlighed 

til at udøve jeres broderskab og bevise, hvad I har lært af min lære. 

38 Hvis nogen har til hensigt at holde sin viden, sin tro og sine gaver for sig selv, fordi han frygter, at 

andre vil bruge og nyde det, han har udarbejdet, vil han komme til mig alene og tomhændet. Han vil give 

mig sin sæd, men ikke sin høst, fordi han aldrig har sået, men har nøjedes med at modtage sæd og bruge 

den til sig selv. 

39 Den, der glemmer sig selv for at give sine medmennesker noget af det, han bærer i sin sjæl, og hvis 

største glæde er at hjælpe sin næste til at stige op til toppen af bjerget, hvor det åndelige mål er, vil 

ankomme med store skarer i sit kølvand, velsignet af sine åndelige brødre og søstre, med en sjæl fuld af 

lys i opfyldelsen af sin mission. 

40 Kom til mig, disciple, elever og efternøler. Disciple kalder jeg dem af jer, som har studeret min 

lære fra det øjeblik, hvor jeg afslørede for jer, at nu er den tredje tid, hvor menneskets sjæl må svæve op 

og nå en stor højde for at være i harmoni med Faderen. 

Og til jer, som føler jer som disciple, siger jeg i sandhed, at dette ikke er den første lektion, I har 

modtaget fra mig. For længe siden, i andre tidsaldre, talte jeg til jer, og siden da har I kendt loven, og siden 

den tid har jeg også ventet på, at I skulle opfylde den. 

Til jer, som jeg har kaldt efternøler, siger jeg, at I ikke skal undre jer over, at jeg giver mig til kende 

blandt jer, for det er blevet forudsagt, at jeg ville vende tilbage til menneskene. 

41 Hør mig, alle sammen, og forbered jeres sjæl, for jeg giver jer sjælsmad, brød uden surdej, som jeg 

sagde til jer i den anden æra. Kun fra Mig kan I modtage dette brød, som er essensen og kærligheden fra 

Min Ånd til alle skabninger. Nær jer selv med det fra i dag, så ingen af mine børn mangler denne næring. 

Dø ikke af sult, for jeg, Faderen, siger jer nu, at I aldrig har haft mig så tæt på jer som nu. 
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42 Jeg har lovet at støtte jer og beskytte jer, fordi I er mine børn. Tvivl ikke længere, føl dig ikke 

sulten eller forladt af denne kærlighed, og føl mit nærvær på alle niveauer, hvor du befinder dig. 

43 Jeg ønsker, at I skal kende smagen af den frugt, jeg tilbyder jer, så I ikke bliver bedraget. For 

slutningen af min manifestation nærmer sig, og efter den tid vil der være farer og snarer for det udvalgte 

folk. De, der ikke studerer den undervisning, de modtager, nøje, vil kunne falde i fristelse. Kun de disciple, 

der forbliver årvågne og bønner, vil se sig selv fri for fejl og bringe den rene sæd og vide, hvordan de skal 

give den videre til deres medmennesker. 

44 Jeg har markeret tidspunkterne for mine åbenbaringer i de tre tidsaldre: Fra det første menneske til 

Jesu fødsel var den tid, der udgjorde menneskehedens første tidsalder. Det var en lang periode fuld af 

prøvelser, kampe og oplevelser for din sjæl, som var i fuld udvikling. Jesus markerede begyndelsen på den 

anden tidsalder, og mennesket studerede den lektie, han gav ham med sit eksempel, og det blev rystet, da 

det mærkede "Ordet", Faderens udsending, nærme sig. 

Hans ophold i denne verden var kort; efter kort tid vendte han tilbage til Faderen, hvorfra han var 

kommet, efter at have uddannet og forberedt de udvalgte, så hans ord kunne bringes til jordens ender. Fra 

den tid og indtil 1866, da tegnene viste sig og annoncerede begyndelsen på en ny tidsalder, fandt det sted, 

som var indeholdt i den anden periode. 

Efter den tid har en ny cyklus åbnet sig for menneskeheden, den tredje, og min Ånd har i sin fulde 

effektivitet instrueret jer om at gå fra den ene periode til den næste og modtage den sæd, det lys og den 

nåde, der svarer til den pågældende tid, så I kan genkende den grad af udvikling, I har nået, og skridt for 

skridt kan I nærme jer åndeliggørelse. 

45 Den tidsperiode, hvor jeg giver jer Min instruktion gennem et menneskes mellemkomst, er fastlagt, 

og ligesom enhver ordre fra Mig skal den ske. Derefter vil jeres tro, intuition og tillid til Mig fortælle jer, 

at Jeg er tæt på jer, og I vil føle Mig dybt inde i jeres sjæl lede jeres skridt og altid pege på toppen af 

bjerget og hjælpe Mine børn med at opnå fuldkommenhed, som er det mål, der venter på sjæle. 

46 Velsignede kvinder: I hører også til mit apostelskab. Der er ingen forskel mellem mandens og din 

ånd, selv om I er fysisk forskellige, og opgaverne på begge sider er også forskellige. 

47 Tag Jesus som din ånds herre og følg ham på den vej, som hans kærlighed har udstukket. Gør hans 

ord til dit eget, og tag hans kors til dig. 

48 Jeg taler til jeres ånd med de samme ord, som jeg taler til mennesker, fordi I er åndeligt 

ligeværdige. Men hvis jeres kvindehjerte søger et eksempel at efterligne, hvis I har brug for perfekte 

eksempler til at støtte jer i at fuldkommengøre jer selv i livet, så husk på Maria, se hende i hele hendes liv 

på jorden. 

49 Det var Faderens vilje, at Marias ydmyge liv skulle nedskrives af mine disciple, som kendte og 

talte med hende under hele hendes tjeneste. 

50 Det liv ─ ydmygt for dem, der kender det ─ var strålende fra fødslen til dets afslutning i verden. 

Maria skrev mange sider af kærlig undervisning med sin ånds ydmyghed, med sin uendelige ømhed, med 

sit hjertes renhed, med sin kærlighed til menneskeheden, som hun udtrykte mere med tavshed end med 

ord, da hun vidste, at den, der skulle tale til menneskene, var Kristus. 

51 Marias ånd var selve moderkærligheden, som udgik fra Faderen for at give menneskeheden det 

perfekte eksempel på ydmyghed, lydighed og sagtmodighed. Hendes vandring gennem verden var et spor 

af lys. Hendes liv var enkelt, majestætisk og rent. I hende blev profetierne opfyldt, som fortalte, at Messias 

ville blive født af en jomfru. 

52 Kun hun havde været i stand til at bære Guds sæd i sit skød, kun hun var værdig til at forblive 

menneskehedens åndelige moder efter at have opfyldt sin opgave over for Jesus. 

53 Derfor er Maria jeres perfekte eksempel, kvinder. Men vend jer til hende og tag hende som 

forbillede i hendes stilhed, i hendes ydmyge gerninger, i hendes uendelige selvfornægtelse af kærlighed til 

de trængende, i hendes tavse smerte, i hendes barmhjertighed, som tilgiver alt, og i hendes kærlighed, som 

er forbøn, trøst og sød hjælp. 

54 Jomfruer, ægtefæller, mødre, forældreløse piger eller enker, ensomme kvinder, I, der har et hjerte 

gennemhullet af smerte ─ kald Maria jeres kærlige og omsorgsfulde mor, kald hende i jeres tanker, 

modtag hende i jeres ånd og føl hende i jeres hjerte. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 226 
1 Mesteren velsigner jer, folkens. Jeg forbereder jer til at genopfriske jer selv i mit nærvær og til at 

modtage styrke til at modstå de åndelige, moralske og materielle prøvelser, der stadig findes blandt jer. 

2 Jeg har ofte talt til jer om de prøvelser, der vil ramme verden i denne tid. Hvis du åbner dine øjne, 

vil du se, at de allerede er kommet. Der vil komme større i morgen. De, der har modgiften mod dem, vil få 

mulighed for at vinde respekt. Hvis du følger mine instruktioner, vil du være i stand til at kommandere 

naturkræfterne, som så vil stoppe og ikke gøre skade på dine kære, og de vil adlyde dig som lydige tjenere. 

Din kraft vil ikke kun omfatte en lille gruppe mennesker, men hele regioner og nationer vil få lindring i 

deres trængsler gennem bønnen fra "Israels folk". Men ve dig, hvis du ikke forbliver "årvågen" og 

bedende, for så vil din manglende opfyldelse af din mission tynge din sjæl, og du vil føle dig for skrøbelig 

til at klare modgang. 

3 I denne tid med refleksion og opfyldelse af missionen må I forberede jer på at fuldføre den 

mission, som I begyndte i tidligere tider. Ret fejl, giv kærligt din sjæl dens renhed tilbage. Jeres tvivl er 

stor, fordi I som udsendinge fra Mig ikke har givet alt det videre, som jeg har betroet jer til gavn for 

menneskeheden. 

4 Velsignet er den, der har tro, men jeg velsigner også den, der kommer til mig og beder mig om 

denne dyrebare gave. "Troen vil redde dig", har jeg altid sagt til dig. I de alvorlige kriser, i de store 

prøvelser, vil enhver, der beder og stoler på os, blive frelst. Hvorfor falder I nogle gange ned i 

fortvivlelsens og håbløshedens afgrund, selv om I ved, at jeg elsker jer, og at I nyder min fulde 

beskyttelse? Hvis I ikke har en energisk tro, så søg den i jer selv, og når I har fundet den, så bær den med 

jer som en lampe, der oplyser jeres vej. Så vil du være stærk, tålmodig og i overensstemmelse med din 

skæbne. 

5 Jeg har lært dig at bede, og i den bøn var vi i tankefællesskab. Du har kaldt på mig i dine lidelser 

og i dine fredstimer. Selv når du har syndet, har du søgt mit nærvær for at græde sammen med mig over 

dine overtrædelser og således berolige din sjæl. Min kærlighed og tålmodighed er grænseløs og åbenbares 

til dig uden ophør. 

6 Den fastsatte dato for min afrejse nærmer sig. Mit ord vil da ophøre, men jeg vil forblive i ånden i 

mine disciples hjerter. På det tidspunkt må du have lært at søge mig i dit indre tempel. Herligheden af det 

vil være i jeres sjæls tro, kærlighed og ophøjelse. Ingen vil kunne ødelægge denne helligdom, hvis I har 

bygget den med urokkelig tro. Hold ud i min undervisning, så du til enhver tid kan erkende den opgave, 

jeg har betroet din sjæl til enhver tid. 

7 Søg Mig i det Uendelige med din sjæls følsomhed, men bed ikke om at se Mig. Dine øjne kan ikke 

se min Ånd. Johannes, min discipel fra den anden æra, så i sit store syn ikke min Ånd i al sin herlighed. 

Jeg viste hans åndelige øjne kun allegorier, som indeholdt et stort mysterium, som han i al sin ophøjethed 

ikke var i stand til at fortolke. Han takkede mig for det, jeg havde givet ham, og skrev ned til fremtidige 

generationer, hvad han så og hørte i det store ansigt. 

8 Profeter i denne tid: Gå ærbødigt ind i det Uendelige, og jeg vil for jeres forberedelses skyld give 

jer smukke visioner, som vil opmuntre folket og forkynde dem de kommende begivenheder. Selv børn vil 

vidne om det, de har set, og jeg vil give dem store syner. Min visdoms lys vil skinne over dig. 

9 Det ord, som Mesteren overfører i denne tid, har den fortjeneste at afsløre lærdomme, der er 

ukendte for mennesker, gennem et forberedt menneske, der opfylder sin opgave som stemmebærer med 

ægte forståelse. Denne nåde lærer jer samtidig at forstå, gennem mine manifestationer, den udvikling, som 

sjælen har opnået i den tredje æra. 

10 Mit lys har fået dig til at se denne sandhed klart og tydeligt, det gennemsyrer hele dit væsen. Det er 

krystalklart vand, som den trætte sjæl kan slukke sin tørst med. For hjertet er det en opmuntring i kampen 

mod den elendighed og de fristelser, som man må modstå dag efter dag. Denne viden er den styrke, der 

opmuntrer jer, er den nåde, der fornyer mine disciple. 

11 For at kunne genkende noget mere af sjælen og det liv, der omgiver dig, måtte du udfolde dig i 

forskellige jordliv. I er trådt ind i lysets tidsalder, som gør jer i stand til at genkende Min Lære i dens 

sande betydning og ikke længere på den måde, som I forestillede jer den. Og det gør det muligt for dig at 

genkende den vej, der fører til evigt liv. Hvor mange åbenbaringer vil mennesket ikke få kendskab til 
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gennem dette lys, og hvor mange tidligere fejltagelser vil det ikke beklage, når det opdager dem! For nu er 

det opvågningens time, det er ånds- og tankefrihedens tidsalder. 

12 Alle overflødige skikke, som mennesket har slæbt med sig som kæder, vil falde fra ham, når han 

frigør sig fra materialismen gennem sin nye forberedelse. 

13 Du bliver nødt til at hæve din stemme, så verden kan høre den. I skal være talerør for denne gode 

nyhed, som sande vidner, der forstår at forklare det, som deres ører har hørt og deres sind har modtaget, og 

som bekræfter det med jeres gerninger af kærlighed og barmhjertighed. 

14 Hvis der ikke har været fuldkommenhed i jeres handlinger indtil nu, er det fordi I ikke har ønsket 

at forvandle jer selv gennem min undervisning. Du har manglet vilje, selvfornægtelse og indsats. Men din 

sjæl ønsker at svæve op i ønsket om at komme tættere på Mig og at opfylde sin opgave. 

15 Når videnskabsmænd udbasunerer deres store viden, er det fordi de er overbeviste om den. For at 

kunne tale om mit værk må I også fordybe jer i det, indtil I er overbevist om dets sandhed. 

16 Forstå: Du kan ikke tale om eller bekræfte noget, du ikke kender, af frygt for at falde i usandhed 

eller fejl. Hvis du derimod er forberedt, og der er viden og dyb tro i dig, vil du være i besiddelse af 

sandhedens lys. 

17 Husk, at min undervisning ikke er begrænset til dine idéer og din forståelse. Min guddommelige 

visdom har ingen grænser. Ingen kan hævde at have kendt eller forstået nogen af mine åbenbaringer, før 

jeg åbenbarede dem for ham. 

18 Mens videnskabsmændene forsøger at forklare alting med deres materielle viden, afslører jeg for 

de ydmyge det åndelige liv, det virkelige liv, hvori årsagen, grunden og forklaringen til alt, hvad der 

eksisterer, ligger. 

19 Den viden, du giver mig, vil give anledning til den opfattelse, folk har af mit arbejde. Mange vil af 

mangel på forståelse dømme Min Lære ud fra jeres ubemærkethed, ligesom Jesus, Kristus, i den "Anden 

Tidsalder" blev dømt ud fra sit ydmyge udseende og sin enkle klædning, og fordi de tolv, der fulgte ham, 

også var enkelt klædt. Men jeg siger jer i sandhed, at de ikke var dækket af klude, og at de kun havde 

forkastet jordiske forfængeligheder, fordi de på grund af min undervisning havde forstået, hvori sjælens 

sande værdier består. 

20 Jeg siger til jer, mine disciple: Når mennesker begynder at studere mit arbejde, og de søger jer og 

spørger jer, så fald ikke i fristelse, idet I tror, I er overlegne på grund af den viden, I har modtaget fra mig. 

Jo mere ydmyg du er, jo mere ædel og troværdig vil de anse dig for at være. 

21 På denne måde vil lyset, der opløser fanatismen og befrier sjælen, gradvist bevæge sig fra person 

til person. Og de, der kaldte sig selv kristne uden at være det, vil lære Kristi sande lære at kende og 

fortolke den gennem dette lys. For det vil give dem en opløftende opfattelse af det åndelige liv, som Jesus 

talte om i sin lære. 

22 Disciple, lyt til mig, for han, som lærte jer ydmyghed og kaldte jer brødre i sin kærlighed, er den 

samme, som taler til jer i dag i denne tid. 

23 Mit hemmelige skatkammer åbner sig for disciplene for at forvandle dem til mestre. Hør mig og 

studer mit ord, så jeg kan sende jer til provinserne og folkeslagene for at sprede min lære. 

24 På dette tidspunkt taler jeg til jer fra Min "Trone", og Min stemme høres i jeres verden gennem en 

person, som er begavet af Mig. 

25 Ligesom Messias' komme blev annonceret i den første æra, har jeg også annonceret min 

tilbagevenden til jer. Og her er jeg nu! 

26 I 1866 gav Elias' ånd, profeten og pioneren, sig til kende for at forberede Herrens veje, for at tænde 

et lys i de "første" hjerter, for at forkynde dem min snarlige ankomst og for at forberede de stemmebærere, 

mænd og kvinder uden uddannelse, gennem hvem min Helligånd ville manifestere sig. 

27 Gennem disse talerør har jeg givet mig selv til kende, så Mit Ord også kan blive hørt af de 

udpegede Guds tjenere på jorden, så alle dem, der på nogen måde overtræder Mine love, kan afholde sig 

fra at fortsætte med at vanhellige dem, og de kan lære folk den sande vej, der fører til Mig. 

28 Igen vil de skriftkloge og farisæerne rejse sig for at dømme og prøve mig ─ nu i jer. Men jeg siger 

jer: Vær ydmyge med den ydmyghed, som jeg lærer jer, for at de kan kende jer som mine disciple. 

29 Israels folk er endnu ikke forenet. For mens nogle er "i ånden", har andre stadig et jordisk legeme. 

Mens nogle bliver reddet, er andre på kanten af afgrunden. Blandt disse er de, som tror, at de elsker 
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Faderen, men som i virkeligheden tilbeder Guldkalven. Men den tid nærmer sig, hvor dette folk vil blive 

forenet og forberedt. 

30 I, der hører Mig og er en del af dette folk, er blandt dem, der har fulgt lyden af Mit kald, der er som 

en melodisk klokke. I vil modtage belønningen for jeres lydighed og gode vilje, når I hører "det 

guddommelige ord" ─ det samme som talte i Jesus, rabbineren fra Galilæa. 

31 Jeg lærer jer ikke at censurere jeres medmenneskers tro og tilbedelseshandlinger i deres forskellige 

religiøse samfund. Min doktrin, som er altomfattende, lærer jer respekt for enhver tro. I ved, at jeg er i 

alle, både i den rene og i den, der er plettet af synd. 

32 Jeg elsker alle og straffer ingen. Det er min retfærdighed, der retter og fuldender sjæle. 

33 Den guddommelige ånd er fuld af kærlighed, i ham er der ingen vrede. Tro på det: Hvis Faderen et 

øjeblik skulle føle vrede over dine fornærmelser og overtrædelser, ville det øjeblik være nok til at udslette 

dig. 

34 Derfor er jeg kommet "på den hvide sky" for at lade dig høre mit ord, for at fjerne din ondskab, for 

at åbne dine åndelige øjne for sandheden og for at præsentere mig selv i dit livs ørken som en palme, 

under hvis skygge du har hvilet. 

35 Jeg har ikke givet jer materielle rigdomme, for hvis I skulle modtage alt, ville I vende mig ryggen. 

Hvad ville du gøre, hvis du blev rig? Men sandelig, siger jeg jer: Det, som jeg giver dig nu, er mere end en 

juvel ─ det er en skat. 

36 Hvor tager sjælene hen efter den fysiske død? Dit hjerte ved det ikke, det kender ikke disse 

verdener. Men du må stige op ad den smalle vej i din åndelige udvikling, så din sjæl ikke kommer ind i 

mørkets dal. 

37 Stå op og lev et nyt liv, et liv i fred. Jeg vil have jer til at "se" og bede nu, for menneskeheden står 

over for udslettelse. 

38 Nogle tror ikke på Min tilstedeværelse, fordi de har noget imod disse mødestedernes fattigdom og 

beskedenhed og den ubemærkethed af de stemmebærere, gennem hvem Jeg giver Mig selv til kende. Men 

hvis sådanne tvivlere studerede Kristi liv, ville de indse, at han aldrig søgte pral, hyldest eller rigdom. 

39 Disse steder kan være lige så fattige og ydmyge som den stald og det halm, som jeg blev født på 

dengang. 

40 Disciple, I har siddet ved mit himmelske bord, og ved det har I spist og drukket min kærligheds 

brød og vin. 

41 Fra min "trone" sender jeg min stråle for at glæde dig med koncerter i mit ord. 

42 Jeg har ventet på jeres komme som i tidligere tider. 

43 Sæt dig ved mit bord og omgiv mig. Hvis du er sulten og tørstig, er der mad her: Tag for jer selv 

og spis. Når du føler dig trist eller syg, er mit nærvær her for at give dig sundhed og trøst. 

44 Nær altid håbet om, at du vil bo hos mig i evighed. Ligesom jeg har opfyldt mine løfter om verden, 

vil jeg også opfylde mine løfter om det åndelige liv. 

45 Gør jer fortjeneste på jorden, og I vil aldrig afvige fra den vej, der fører til mig. 

46 I denne tid går I gennem en ny ørken, hvor I ikke er døde af sult, for i den har mit ords mirakel 

fundet sted, som har næret jeres sjæl, ligesom I nærede jer selv med mannaen i ørkenens ødemark og 

senere spiste af brødene og fiskene i Jesu mirakel ─ også i ørkenen. 

47 I dag er det ikke den varme sandørken, I skal krydse, og det er heller ikke jordens brød, jeg 

tilbyder jer. Nu stiger I op til bjergets top, og det evige livs brød giver jer næring. Din sjæl forstår perfekt 

den billedlige betydning, som jeg taler til dig, fordi din åndelige udvikling gør dig i stand til at trænge ind i 

kernen af min undervisning. 

48 Du bestiger nu bjerget trin for trin under vægten af dit kors. Når du bliver træt, så kald på mig, og 

straks vil Mesteren, som din korsbærer, hjælpe dig med din byrde, så du kan fortsætte din forsoningsrejse 

til enden. I har alle missioner og opgaver, og det er derfor, jeg er sammen med alle ─ både børn, unge og 

voksne. Men når jeg har udstukket din skæbne og betroet dig korset, er det fordi jeg ved, at du kan gøre 

din Fader retfærdighed. 

49 Ingen vil være i stand til at bestemme sit åndelige udviklingsniveau eller det eksistensniveau, som 

hans eller hendes medmenneske befinder sig på. Det er kun mig, der kan vurdere det. 
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50 Jeg er kommet for at bryde de lænker, der binder jer til verden, for at give jer den åndelige frihed 

til at stige i begæret efter Lyset, som er Sandheden. 

51 Ingen ønsker at være sidst, I ønsker alle at være først. Derfor skal du erhverve dig fortjeneste, 

arbejde. Vand markerne med kærlighed, gør dem frugtbare og så Mesterens frø på dem. Så vil de 

generationer, der kommer efter jer, kunne genkende på jeres mærke, at I er blevet undervist af Faderen. 

52 Beskyt dine marker med det lysets sværd, som jeg har givet dig, så at fristelsen ikke ødelægger 

dine frø. 

53 Jeg har tilbudt jer himmeriges rige som belønning for jeres åndelige arbejde. I den vil I være 

sammen med jeres Skaber, som i denne æra kommer til jer som Fader og Mester for at trøste og oplyse jer. 

Her er Min undervisning, hvor I vil se Min kærlighed, Min oprigtighed, Min retfærdighed og også Mit råd 

åbenbaret, hvormed Jeg ønsker at lede jer til visdom. 

54 Til alle tider har jeg åbenbaret mig selv for mennesket på en enkel måde, så det kunne forstå mig, 

og jeg har altid gjort det inden for dit intellekt og dit hjertes rækkevidde. Jeg er kommet ned til jer for at 

give jer et eksempel på ydmyghed, da jeg sænkede mig selv ned til jeres elendige liv for at hæve jer til et 

bedre liv. 

55 Jeg har spurgt jer, hvilken måde I foretrækker, at jeg skal tale til jer på, og I har svaret mig, at I vil 

anerkende mig i hvilken form jeg end måtte gøre det. Sæt mig ikke på prøve. Det I skal gøre er at forsøge 

at åndeliggøre jer selv, så I bedre kan fortolke Mine manifestationer og derved vidne fuldt ud om Min lære 

med gerninger af sand kærlighed. 

56 Jeg har altid bragt jer lyset og vist jer den opadgående vej. I dag forbereder jeg jer, så I med jeres 

bøn kan falde ind i en større henrykkelse og se det åndelige liv tæt på og se jeres Fader i al sin herlighed 

over sine skabninger. 

57 Min Ånd kalder i øjeblikket alle sjæle, sind og hjerter til at spise sig mætte af mig, fordi I er sultne. 

I har ikke vidst, hvordan I skal nære jer af mine ord, I har ikke brugt den undervisning, jeg har givet jer i 

tidligere tider. Livets Bog, hvori loven og budene står, er gemt, men glemt af den nuværende verden. 

58 Jeg er kommet i ånden, og mit nærvær har vakt jer. Mit lys har nået dig, og din samvittighed har 

mindet dig om alle dine gerninger. 

59 Jeg inviterer jer til at træde ind i et nyt liv og til at opnå en større sjælelig ophøjelse. Jeg har tilladt 

jeres åndelige udvikling gennem tiderne, så I i dag forstår Mine åbenbaringer og efter at have hørt Mig, 

tager I med jeres sjæl ethvert ansvar, der kommer til jer, og omfavner jeres mission med kærlighed. 

60 Hvordan vil du få menneskeheden til at opnå spiritualitet i en tid med så stor materialisering og 

forvirring af sindet? Vær opmærksom på, at dit arbejde er vanskeligt, at du skal være stærk og tålmodig i 

kampen for at udføre det. I må gøre en stor indsats for at rette op på den fejlfortolkning, der er blevet givet 

til Min Lov, og også den ufuldkomne måde, hvorpå I tilbyder Mig jeres tilbedelse. Men I må huske på, at I 

ikke kan ændre ideerne og formerne for tilbedelse på et øjeblik, men at I for at opnå dette må bevæbne jer 

med tålmodighed og god vilje og være et eksempel på kærlighed med jeres gerninger. 

61 I første omgang var jeres tilbud materielle. Jeres ofre var uskyldige væsener: Lam eller fugle, også 

frø og afgrøder, som du troede, du ville glæde mig med. Du var stadig meget umoden og kunne ikke se ud 

over din verden. Jeg har givet dig den ene tidsperiode efter den anden og har altid ventet på din opvågnen. 

62 I den anden æra modtog I mit ord gennem Jesus, og han lærte jer den mest fuldkomne kærlighed, 

som et barn kan vise sin Fader. Han åbnede en ny verden for menneskets sjæl og efterlod dig en skat af 

visdom, som du stadig ikke har forstået. 

I dag, i den tredje æra, åbner jeg Livets Bog for jer, og i den viser jeg jer nye lektioner, der taler til jer 

om Min Ånds nærhed, om fredens tidsalder, der venter mennesket efter dets rensning og åndelige 

opløftning. 

63 Alle disse lektioner lever i dybden af din sjæl. I dag underviser jeg jer, så I i morgen kan være 

ledere og lærere for de nye generationer og passe på deres sjæle, så ingen unyttige traditioner eller falsk 

viden kan slå rod i dem. Bær loven og mit ord i din sjæl. Undervis med den og bring menneskeheden, som 

er begyndt at genopstå, ind på den sikre vej. 

64 Jeg har ikke sendt Moses eller profeterne for at bringe jer dette budskab. Jeg er selv kommet for at 

forberede dig til at tage et afgørende skridt på den åndelige vej. 
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65 Vågn og bed, vær altid forsigtige og handl i overensstemmelse med mine anvisninger, så I kan 

indse storheden i denne åbenbaring af den tredje æra. 

Min fred være med jer! 



U 227 

102 

Instruktion 227 
1 O elskede folk: Igen hører jeg jeres bøn, hvor I beder mig om at trøste jer, fordi I går igennem 

hårde prøvelser, der får jer til at græde. 

2 Jeg ser for tidligt bøjede kroppe, for tidligt gråtæppede tindinger, ældede ansigter på børn og unge. 

Jeg ser ingen glæde i menneskenes hjerter og ingen fred i deres sjæle. 

3 Selv I, som er det udvalgte folk, nyder ikke den fuldkomne lykke, for I ved bedre end de andre, at I 

lever i en verden af kampe, forsoning og prøvelser, at der hersker fred i andre, højere verdener end denne, 

og at man må gøre sig fortjeneste for at stige op. 

4 Jeg har givet denne menneskehed små hvil midt i dens kamp, så den kan få ny styrke og hvile et 

øjeblik på sin vej. 

5 Mennesket søger forgæves efter velfærd, fred, herredømme og jordisk ære. Han har hele tiden kun 

oplevet snublen, skuffelse og smerte. 

6 Åh, hvis han blot ville acceptere sin skæbne i ydmyghed og forstå sin natur som en åndelig sjæl 

udstyret med styrke og kraft. Hans kamp i livet ville være anderledes og hans gevinst reel, hans stræben 

ville være generøs og hans sejre sande. 

7 Men tro ikke, på grund af det, jeg fortæller jer, at denne menneskehed, som I er en del af, befinder 

sig i en afgrund. Jeg fører dem skridt for skridt til lyset, til frelse, fordi alle er bestemt til at bo ved min 

højre hånd, og jeg er deres vejleder. 

8 Denne menneskehed er et land, der hungrer og tørster efter viden og spiritualisering. Sandelig, 

siger jeg jer, synden skal ikke sejre, men det gode skal herske, og der skal være fred på jorden. 

9 Menneskets sjæl har renset sig selv i smerte, i prøvelser, og er nu klar til at høre, se og forstå mig. 

10 For mange af jer synes min undervisning umulig at følge, og det er fordi I har materialiseret jer og 

er faldet i vildfarelse. Men de af jer, som er ydmyge, som har ladet smerten slide dem op, og som har bøjet 

deres nakke for mig, og som ikke har andet end deres ønske om at stige op til mig, har fundet det muligt at 

overholde mit ord og har med glæde set de første frugter af deres såning. 

11 I kommer fra forskellige veje. Men jeg skelner ikke mellem jer med hensyn til klasse, titel eller 

race. I er alle forenet som disciple og udgør ét fællesskab. Jeg opdager store sjæle blandt jer, som er skjult 

under et fattigt og ubemærket dække, og hvis de ikke bliver genkendt, er det fordi de er ydmyge og ikke 

har nogen uddannelse. Men de elsker mig, vidner og forstår mig. Jeg vil danne mit nye apostelskab af alle 

dem, der har troet på mit ord i denne tid, og jeg vil bevise over for denne menneskehed, at min 

undervisning er for alle tider, at min undervisning er evig. 

12 Jeg blev ikke anerkendt af alle i "den anden æra". Da jeg viste mig i det jødiske folks skød, som 

allerede ventede på mig, fordi de så de varsler, som profeterne havde givet, gå i opfyldelse, skabte min 

tilstedeværelse forvirring hos mange, som ikke forstod at fortolke profeterne korrekt og forventede at se 

deres Messias som en mægtig fyrste, der ville nedkæmpe sine fjender, ydmyge kongerne og 

undertrykkerne og give besiddelser og jordiske goder til dem, der ventede på ham. 

13 Da disse mennesker så Jesus ─ fattig og uden et klæde til benene, hans krop var kun dækket af en 

simpel kappe, født i en stald og senere arbejdede han som en simpel håndværker, kunne de ikke tro, at han 

var den, som Faderen havde sendt, den forjættede. Mesteren måtte udføre synlige mirakler og gerninger, 

for at de kunne tro på ham og forstå hans guddommelige budskab. 

14 Sandelig, siger jeg jer, jeg er ikke kommet ned for at give blinde synet, for at rense de spedalske 

eller for at gøre de døde levende igen. Mit arbejde var en Gud fuld af visdom og evighed, som kom i 

begær efter menneskers sovende sjæl for at oprejse dem til sandt åndeligt liv. 

15 Disse mirakler var kun beviser på, at det, jeg udrettede, var andre ikke i stand til at gøre, og på 

denne måde at vække og kalde de sjæle, der var sunket ned i en dyb søvn. 

16 Hvem genkendte mig i de dage? De syndere, som jeg tilgav; dem, der hungrede og tørstede efter 

retfærdighed, dem, der længtes efter sandhed, åndelighed og evighed. 

17 Hvem har ikke genkendt mig? De magtfulde, teologerne, farisæerne og de mange, der ikke troede, 

var mit ord årsag til forvirring. 

18 Mange sagde: "Det, som denne mand prædiker, kan umuligt ske." Men I ved, at tolv mænd fulgte 

mig direkte og lærte af mig, og til dem sagde jeg: "Hold min lære, handl og lær. Jeg vil snart gå bort, men 
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jeg vil ikke være langt væk, I vil have mig i jeres hjerter, og jeg vil fortsætte med at vidne om mig. Hvad 

jeg har gjort mod dig, skal du gøre mod dine medmennesker. 

19 De mennesker, der blev forberedt af profeterne, var ikke i stand til at forstå mig. Men min sæd blev 

nu sået og båret ud til nationerne og provinserne gennem de tolv disciple. Mens det udvalgte folk afviste 

dem, forfulgte dem og dømte dem ved deres domstole, tog folkene i de hedenske nationer imod min sæd, 

og den bar frugt. 

20 Det hedenske Rom modtog mine disciple og med dem frøet af min lære. Dette folk, som var blevet 

frugtbart af smerte og træt af fornøjelser, modtog min undervisning med glæde og blev åndeligt stærkt. Fra 

den opstod nye apostle, som bragte min lære videre til andre folk. 

21 De mennesker, som ikke var i stand til at følge mig, som troede, at det var umuligt at følge min 

lære - hvor er de nu? Jeg fortæller jer, at de, opdelt i mange dele, igen er på jorden: nogle er blevet 

magtfulde gennem jordisk magt og flytter denne verdens skæbner; andre er med Mig som vidner til Min 

nye manifestation; og resten er inkarneret endnu engang og venter på Mig. 

22 I repræsenterer det folk, der fulgte mig, bestående af syge, syndere og dem, der hungrer efter 

retfærdighed. 

23 I dag er jeg ikke kun kommet for at gentage min undervisning fra den anden æra, men for at give 

jer endnu en lektion, for at få jer til at tage et skridt fremad. Det frø, som jeg har sået i jer, plejer jeg for at 

høste frugten bagefter. 

24 Fyld jer selv med åndeliggørelse og fortsæt med at modtage mine goder, så I kan bringe frugten af 

min lære til menneskeheden. Mærk mit nærvær. Jeg kommer til jer som en lysstråle, der bliver til brød, 

trøst og kærtegn, når den kommer ind i jeres hjerte. 

25 Jeg optræder ikke som dommer for at afsløre jeres overtrædelser for jeres brødre og søstre. Mit 

kærlighedsord er der for at rette og glatte hjerterne. 

26 Der er ingen på jorden, som underviser i Min Lære med den sandhed, som jeg har åbenbaret den 

med. Men der er faktisk nogle, der har skjult det. Derfor er jeg kommet ned til denne verden i denne form 

for manifestation, så menneskeheden igen kan se den lysende stjerne, så de skibbrudne kan finde 

redningsbåden. 

27 Jeg har givet de udstødte en arv, jeg har helbredt de syge og derefter gjort dem til helbredere, så de 

kan vise min magt til verden. For over for sådanne handlinger må selv videnskabsmanden vågne op og 

blive bevidst om den tid, han lever i. 

28 Jeg lærer dig at kontrollere din krop og gøre den til en lydig medarbejder i din åndelige mission. 

Men jeg lærer også jeres sjæl at befri sig fra sin kropslige skal, når den opdager, at den er træt, for at 

sprede sine vinger og, befriet fra sine lænker, arbejde fuld af kærlighed i den "åndelige dal" og ved sin 

tilbagevenden bringe et budskab af håb og opmuntring til hjertet. 

29 Det er derfor, jeg siger jer, at I vil være verdens lys, fordi I er spiritismens apostle. Men udnyt mit 

ophold blandt jer, for 1950 nærmer sig. Jeg vil ophøre med at tale til jer i denne form, og jeg ser jer endnu 

ikke forberedt. 

30 Min Lov og Mit Ord i denne tredje æra med dens åbenbaringer, dens profetier og nådegaver udgør 

Arken i den Nye Pagt, hvori menneskenes sjæle vil smelte sammen og forenes. Men før det sker, skal den 

afvises og bekæmpes. 

31 I vil være dem, der forsvarer det nye Tabernakel, de nye soldater i min sag, som ikke vil blive 

besejret i kamp, fordi mit nærvær og mit ord har gjort jer stærke. 

32 I skal ikke skjule jer i prøvelsernes dage, for det ville ikke være retfærdigt, hvis I ─ selv om jeg er 

kommet for at give jer visdom og autoritet ─ skulle skjule jeres gaver for dem, der mangler jeres 

barmhjertighed. 

33 Se Mesteren omgivet endnu en gang af sine disciple. Jeg åbenbarer mig selv i visdom, og jeres 

sjæle vil skælve, for efter at have levet gennem de prøvelser, som jeg har udsat dem for, føler de et ønske 

om at gennemtrænge sig selv med lys og styrke sig selv. Det er en stråle af Mit lys, der når hjernen hos 

den, gennem hvem Jeg manifesterer Mig ─ det er en inspiration, gennem hvilken Jeg sender dig Mit 

budskab. På denne måde afslører jeg det åndelige liv for jer, og dermed oplyser jeg endnu en gang den vej, 

som Jesus har udstukket i sin Lære. 
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34 I det omfang I efterhånden hører mit ord, vil jeres væsen blive lettere, og tørsten efter retfærdighed 

vil blive mindre. Så vil din samvittighed lyse din vej, og du vil være tilstrækkeligt forberedt til at tilbyde 

Mig gerninger, der er i overensstemmelse med Min lov. 

35 Når I nærmer jer mig, søger I ikke kun sjælens frelse, men også kroppens frelse, og når Faderen ser 

jeres indsats, giver han fordele til den ene eller den anden, som det er hans vilje. 

36 Sjælen er den del af dit væsen, hvis liv ikke har nogen grænser. Den eksisterede før din jordiske 

krop. Jeg taler til din sjæl, fordi den tilhører en anden verden. Ikke desto mindre taler jeg også til kroppen 

og kærtegner den. For hvis der er fred og ro i hjertet, vil mennesket være i stand til bedre at modtage Mig. 

37 Hvis du er for optaget af de fysiske behov, distraherer du din sjæl og fjerner den fra sine opgaver. 

38 Der er stadig dem, der, når de hører Mig, spørger sig selv: "Er det sandt, at Mesteren giver sig selv 

til kende gennem mennesker? At Gud, selv om han er almægtig og skaber, kommunikerer sig selv gennem 

en hjerne, der ikke er værdig til at formidle sin herlighed i et ydmygt samlingssted?" Jeg siger til jer: Se 

ikke på den rige indretning eller fattigdommen på disse forsamlingssteder for at få et billede af jeres Gud. 

Er det nødvendigt, at I altid skal ønske ritualernes falske pragt for at tro på min tilstedeværelse? Glem ikke 

det eksempel på ydmyghed og materiel fattigdom, som Jesus viste jer, fra det sted, hvor Messias blev født, 

til det sted, hvor han døde. I ydmyghed ligger jeres Mester ─ i ydmyghed. Guds rige er baseret på det 

virkelig evige, ikke på magtens pragt. Forstå Min sande storhed, ydmyghed og barmhjertighed, så I ikke 

længere vil være forbavsede over, at Jeg giver Mig selv til kende gennem en forståelsesevne, som I finder 

uværdig ─ på et forsamlingssted, der ikke har nogen materiel betydning. Bedøm heller ikke vigtigheden af 

dette arbejde ud fra det lille antal af dem, der omgiver mig i dag, for det, som jeg har åbenbaret for jer, vil 

være gyldigt til sin tid og vil forbløffe verden. 

39 Sandelig, siger jeg jer, jeres liv og jeres gerninger skal være et vidnesbyrd om, at I er mine 

disciple. 

40 Elsk Mig i alt det, som er skabt af Mig, og afvis tanken om, at Gud kunne være begrænset på 

nogen måde. Menneskeheden har fremstillet et billede af mig på forskellige måder for at føle, at jeg er 

sammen med dem. Hvorfor søger I mig ikke i mine gerninger? Jeg har givet dig lov til at betragte alle de 

vidundere, der omgiver dig, så du i dem kan genkende min skaberkraft ─ fra de knapt mærkbare 

skabninger til den majestætiske kongestjerne. Men jeg siger ikke, at jeg er naturen, og jeg siger heller ikke, 

at den er Gud. Jeg siger heller ikke til jer, at solen er Min Guddommelige Ånd, for de er alle kun små 

atomer i Skaberens værk. 

41 Hvis I begrænsede jeres sind til disse trosretninger, ville I efterligne jeres forfædre ─ dem, der 

tilbad Mig i solen. Men du må ikke dømme dine forfædre dårligt, for dengang var mennesket næppe i 

stand til at erkende Guds skabende kraft i denne naturkraft. For i den fandt han varme, lys og liv. Husk, at 

de ikke var meget langt fra sandheden. 

42 Når jeg manifesterer mig gennem menneskelig transmission, fortæller jeg dig ikke, at denne person 

er din Gud. Men jeg må kun begrænse mig selv, så I kan modtage mig og høre essensen af mit ord, som er 

den samme for alle stemmebærere, selv om udtryksformen ændrer sig. Et enkelt intellekt er ikke nok til at 

fortælle alle, hvad jeg har at afsløre for jer. 

43 På denne enkle måde har jeg givet jer Min undervisning, så I kan finde den vej, der vil føre jeres 

sjæl til den fred og fuldkommenhed, som den længes efter. Derfor råder jeg jer til at opgive 

forfængelighed og dårlige tilbøjeligheder. Jeg lærer jer at elske og gøre godt mod jeres medmennesker 

med sandt broderskab og med bevidsthed om jeres pligter over for dem. 

44 Jeg har lært jer, at jeres krop forfalder, og kun jeres sjæl overlever. Den vil efter dette liv stige op 

til det sted, hvor dens fortjenester fører den hen. Derfra vil det fortsætte med at kæmpe for at stige mere og 

mere og komme tættere på fuldkommenhed, hvilket betyder at komme tættere på Gud. 

45 For at opnå dette lærer jeg jer i øjeblikket, hvordan I skal bede og søge mig. Og jeg ønsker, at I 

skal undervise jeres medmennesker med ægte næstekærlighed, ligesom jeg underviser jer. 

46 Ligesom jeg ikke har fordømt dine fejl og mangler, ønsker jeg heller ikke, at du skal fordømme 

dine medmenneskers fejl og mangler. 

47 Vis dem kun det, som jeg har lært dig. Den, der er forberedt, vil forstå dig. 

48 Så, også selv om du ikke høster her. 
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49 Fornem mit ord, mine børn. For i de sidste tre år, i hvilke I stadig vil høre mig, skal I gå fra at være 

disciple til at blive disciple. 

50 Du kommer på den perfekte vej, der fører dig til din frelser. Og endnu en gang, som i tidligere 

tider, kommer Israel før menneskeheden. Du har viden om det åndelige liv og er ansvarlig for loven. 

51 Det er slut med hvile og inerti: Du har rejst dig for at opfylde din mission og har lukket dit hjerte 

for verdens fristelser. 

52 Du er i en ny reinkarnation, det vil sige i en ny kropsskal, så din sjæl kan fuldføre sin skæbne på 

jorden og komme til Mig renset for at modtage det, jeg har i vente til den i det hinsides. 

53 I er de nye disciple og ligner de tolv disciple fra den anden æra, som nogle gange forlod Mesteren 

for at bevise de gaver og den lære, de havde modtaget, og som bagefter vendte tilbage med sorg, fordi de 

ikke havde udført mirakler på grund af manglende tro eller næstekærlighed. 

54 Dengang lærte jeg dem lignelsen om sennepsfrøet og fortalte dem, at tro kan flytte bjerge. De så 

Mig oprejse de døde, befri de besatte fra forvirrede ånder, helbrede de uhelbredelige og frelse syndere. 

Men efter at Mesteren var gået bort, vågnede de op til den sande tro på deres evner, til at videreføre den 

lære, de havde lært, med perfektion og til at undervise deres medmennesker i den med kærlighed. 

55 I venter nu også på min afrejse, så I kan tage af sted og dele de gode nyheder. 

56 Gennemdrøft mit ord, lær af mig, så I snart kan blive gode apostle, som vidner om Helligånden 

med jeres kærlighedsgerninger. 

57 Jeg befinder mig på toppen af bjerget. Derfra taler jeg til jer og præger mine ord i jeres hjerter ─ i 

forventning om, at I vil vide, hvordan I kan bruge jeres frie vilje rigtigt, så I forkaster verdens 

forfængelighed og bevidst gør min vilje, som er fuldkommen. 

58 Forsøg ikke kun at forstå mit ord med intelligens, idet du overhører din ånds stemme, hvori 

visdommen fra det hemmelige skatkammer åbenbares. 

59 Jeg har kaldt syndere for at gøre dem til dydige mennesker. Min opgave som Mester er at 

undervise uophørligt, indtil sjæle er fuldkommengjorte. Mange af jeres medmennesker gør sig klar til at 

følge jer, til at tage jer som et eksempel, fordi de ved, at I er mine disciple. Er du allerede forberedt på at 

modtage mig? Har du allerede lært af mig? Jeg siger jer, at kun opfyldelsen af jeres åndelige og jordiske 

pligter vil give jer ret til at kalde jer selv for mine disciple. 

60 Hvis du arbejder for fornyelse af menneskeheden, vil du til sidst få et glimt af en "ny dags 

morgengry" og føle min fred. 

61 Mit ord underviser dig, men det tvinger dig ikke. Jeg har givet jer viljefrihed, så I kan føle jer som 

herrer over jeres handlinger og opfylde loven med overbevisning, så jeres fortjenester bliver ægte. 

62 Endnu en gang er jorden farvet blodrødt, krigen har formørket folkets sjæl. Atmosfæren er fyldt 

med sorg, lidelse og frygt. Alligevel har jeg midt i dette kaos vist mig og gjort mig selv synlig for nogle og 

hørbar for andre. Af den smerte, verden oplever, er mit bæger fuldt. Det er det, du tilbyder mig på dette 

tidspunkt, og jeg accepterer det. 

63 Min undervisning bringer lys til enhver sjæl. Jeg lægger fred, harmoni, i dit hjerte. Lyt ikke til min 

stemme, som er en Faders stemme, der elsker jer. 

64 Hold mit ord, for år 1950 nærmer sig allerede, og det er min vilje, at min lære til den tid bliver 

trykt, så den kan blive til føde for jeres sjæl. Så skal I forberede jer på at give disse skrifter til folk at læse, 

og I vil huske de øjeblikke af lykke, som I oplevede, da I lyttede til Mesteren. 

65 Kæmpere fra den tredje æra, I, som spreder mit ord: Vær utrættelig. I skynder jer at forberede jer, 

så snart tiden kommer, hvor jeg forlader jer uden mit ord. Lidt efter lidt har I mættet jer selv med den 

styrke, som min Lære indeholder. 

66 Ikke alle, der hørte mig i den anden æra, troede på mig. Det har været nødvendigt at vende tilbage 

til verden for at give jer nye beviser. I den nuværende tid er det heller ikke alle, der har lyttet til mig, der 

har troet på mig. Kroppen forhindrer som et tykt slør sjælen i at modtage det guddommelige lys. Men dette 

slør forsvinder, når man gennemgår min lære om at give plads til sjælens impulser til at frigøre sig fra 

materialismen og nærme sig sin Skaber. 

Hvis nogle af dem, der lytter til mig, ikke har følt denne forøgelse i deres væsen, siger jeg jer, at den tid 

vil komme, hvor de vil se dette lys. Andre, som lytter trofast til Mig, har ikke opnået viden om åndelige 

åbenbaringer, fordi de ikke har haft den nødvendige forberedelse til at forstå instruktionen. 
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67 Hvis mange mennesker i verden er gået i stå i deres udvikling, er det fordi de har begået fejl i deres 

trosafgudsdyrkelse. De kan ikke forstå høje ideer, fordi de har ladet deres åndelige opfattelser forfalde. 

I mit arbejde har I følt, at det højere nærmer sig jer for at omgive jer med en atmosfære af fred. Selv 

jeres legeme har deltaget i denne fred, da det også er et skabning af Herren, skabt i fuldkommenhed. 

Perfekt er både det åndelige og det materielle. Således kan du genkende den guddommelige almagt 

selv i et atom og en celle. Og hvis du studerer ånden, vil du opdage dens enkle natur som et atom i et 

højere liv. Så vil du indse, at der ikke er noget, der er adskilt fra det guddommelige. 

68 Alt i min skabelse er bevægelse, harmoni og orden, der fører til perfektion. For at mennesket kan 

vågne op, og for at hans ånds stemme kan lede ham til virkeligheden, må han ikke kun se på skabelsen i 

dens ydre fremtoning og dermed ikke tage hensyn til dens væsen. Mennesket uden tro på det åndelige liv 

vil falde i materialisme, fordi det vil betragte denne verdens eneste liv som det eneste liv, der findes i 

denne verden. Men når han endelig bliver træt af sine glæder eller fortvivlet over sine lidelser ─ hvad sker 

der så med ham? Nogle vil miste deres åndelige ligevægt, andre vil blive fornærmede over deres liv. 

69 Ikke alle mennesker er på samme niveau af forståelse. Mens nogle opdager mirakler ved hver 

eneste lejlighed, ser andre alt som ufuldstændigt. Mens nogle drømmer om fred som højdepunktet af 

verdens åndeliggørelse og moral, proklamerer andre, at det er krigene, der driver menneskehedens 

udvikling fremad. 

70 Til dette siger jeg til jer: Krige er ikke nødvendige for verdens udvikling. Når mennesker bruger 

dem til deres ambitiøse og egoistiske formål, skyldes det den materialisering, som de, der foretrækker 

dem, befinder sig i. Blandt disse tror nogle kun på eksistensen i denne verden, uden at kende eller benægte 

det åndelige liv; men blandt mennesker anses de for at være lærde. Derfor er det nødvendigt, at alle 

kommer til at kende denne åbenbaring. 

71 Så længe de, der i deres religiøse fanatisme kun forventer en straf i helvede i det hinsides, holder 

fast ved denne opfattelse, vil de skabe deres eget helvede, fordi sjælens forvirring ligner det menneskelige 

sinds forvirring, selv om den er meget stærkere. Du spørger nu: "Mester, er der frelse for dem?" Jeg siger 

jer, at der er frelse for alle, men fred og lys vil først komme til disse sjæle, når illusionens mørke er blevet 

fjernet. Har du nogensinde følt medlidenhed med en person, hvis forvirrede sind får ham til at se ting, der 

ikke eksisterer? Hvor meget større ville din smerte ikke være, hvis du i det hinsides skulle se de vildledte 

væsener, som ser deres indbildte helvede! 

72 Hvilket menneske, der har kendskab til den legemlige død og den sande forsoning, kan blive 

forvirret i dødens time? 

73 Min lære om fuldkommen kærlighed og visdom er ikke kun et spørgsmål om denne tid eller om 

den anden æra. Jeg har hele tiden talt til jer om denne lære. Men den falske fortolkning af åbenbaringerne 

har fået mennesket til at forfalde til fanatisme og forvirring. 

74 Når materialismens smerte i sig selv bliver uudholdelig for den forvirrede sjæl, vil denne smerte 

vække den til lyset. Derefter vil den dybt beklage sin fejltagelse. 

75 Undervis jeres medmennesker i disse lærdomme, så at længslen kan vokse i folk til at stræbe efter 

en verden af perfektion, hvor sjæle gennem deres perfektion når Faderens skød. 

76 Jeg er lyset, der forener jer alle i Mig. For at give jer dette ord bruger jeg en af jer, som har lige så 

lidt fortjeneste som I alle sammen. Se i den min kærlighed og min barmhjertighed. 

77 Året 1950 nærmer sig, og ved dets afslutning vil jeg tage afsked med jer. Det vil være smertefuldt, 

og du vil savne mit ord. Men det vil blive bevaret på skrift, og der vil alle kunne finde Mesterens lære. Så 

vil I sige: "Hvor kærlig var hans undervisning! 

Til den tid vil jeg forberede sind og læber, som vil tale til jer ved inspiration. Andre vil læse min lære, 

og så vil du igen føle den kraft, du modtog, da jeg gav mig selv til kende. På denne måde vil jeg være 

blandt jer, i jeres sjæl og i jeres sind, i harmoni og broderskab. 

78 Jeg har givet jer alle mere lys til jeres liv. Hvis du støder på torne ved hvert eneste sving, er det 

fordi menneskets vej er en tornet vej. Bed, og din tro vil støtte dig i ønsket om evigt liv. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 228 
1 På toppen af bjerget, hvor Mesteren er, er der også Maria, den Universelle Moder ─ hende, der 

blev kvinde i "den anden æra", så miraklet med inkarnationen af det "guddommelige ord" kunne blive en 

realitet. 

2 Mennesket har ofte dømt og undersøgt Maria og også den måde, hvorpå Jesus kom til verden, og 

disse domme har revet den moderlige ånds rene klæde af renhed, hvis hjerte fik Hans Blod til at flyde ned 

over verden. 

3 Jeg har fjernet slørene af det ukendte i denne tid for at fjerne tvivlen hos den vantro og give ham 

viden om den åndelige lære. 

4 Menneskene har gjort min sandhed, der er som en vej, til mange veje, som de for det meste går 

vild på. Mens nogle søger den Himmelske Moders forbøn, og andre fejlvurderer hende, omslutter hendes 

kappe af kærlighed og ømhed dem alle for evigt. 

5 Fra tidernes morgen afslørede jeg eksistensen af den Åndelige Moder, som profeterne talte om, 

selv før hun kom til verden. 

6 Nogle gange irettesætter jeg jer i mit ord, men min irettesættelse indeholder lys, folkens. Jeg ville 

ikke være en perfekt mester, hvis jeg ikke fortalte jer alt det, I har brug for at vide. Jeg ville ikke være en 

far, hvis jeg ikke sagde til jer, når I er kommet på afveje. 

7 Jeg ønsker ikke, at din sjæl skal blive besmittet eller dø i respekt for det sande liv. Derfor opsøger 

jeg dig med min retfærdighed, når jeg finder dig overgivet til skadelige fornøjelser og forlystelser. Din 

sjæl skal komme ren til mit skød, som den kom derfra. 

8 Alle de, der forlader deres kroppe i jorden og løsriver sig fra denne verden i en tilstand af 

distraktion, vågner ─ når de ser mit nærvær åbenbaret i evighedens lys, der oplyser ånden ─ fra deres dybe 

søvn i bitre tårer og i fortvivlelse over selvanklagerne. Så længe smerten i barnet fortsætter med at befri 

sig fra sine lidelser, lider Faderen også. 

9 Tvivl ikke på, at jeg giver mig selv til kende gennem det menneskelige intellekt, så "de sidste", når 

de hører klokkens lyd og Herrens kald, kan se Helligåndens lys, som vil give dem frelse. 

10 Jeg søgte hverken kirker eller synagoger i den tid. Eftersom jeg blev født i ly i en stald i den anden 

æra, manifesterer jeg mig i dag gennem mennesket, selv om det er en synder. Den måde, hvorpå jeg 

præsenterer mig selv, er præget af fattigdom og ydmyghed. Men bliv ikke overrasket, når I tænker på, at 

jeg dengang levede sammen med de fattige og viste min ydmyghed selv i mine klæder. 

11 I Min kærlighed til de mennesker, der ikke ved, hvordan de skal søge Mig, til de fortabte og til 

alle, der har brug for Mig ─ i Min guddommelige opgave at elske jer, har Jeg søgt vejen til at nærme mig 

jer, så I kan se Mig, høre Mig og føle Mig. 

12 I dag giver jeg jer mit ord under det ydmyge tag i disse huse, som er et modstykke til de steder, 

hvor jeg engang samlede jer: ved bredden af en flod, i bjergene eller i ørkenen. 

13 Men hvis begivenhederne gentager sig ─ skal I endnu en gang korsfæste Mig og smertefuldt 

gennembore Marias hjerte med syv dolkestik? 

14 Da Jesus døde på korset, var han et øjeblik omgivet af mørke og en uendelig følelse af at være 

forladt. I den samme time følte Maria en umådelig opgivelse i sin mors hjerte. Grunden til dette var, at 

Sønnen følte sig misforstået af folk på det tidspunkt. 

15 Kom til mig, menneskehed, jeg er Vejen, Sandheden og Livet, jeg er Kærlighedens Mester, som 

forvandler menneskets sjæl. I syge og trætte mennesker, jeg tager imod jer og velsigner jer, og mens jeg 

velsigner jer, lindrer jeg jeres smerte. 

16 Kom med barnlig tillid til at hvile hos mig og få den instruktion, du har brug for. Jeg er ham, der 

byder dig velkommen for at opmuntre dit hjerte. Rummet er fyldt med klagesang, smerteråb og gamle og 

nye lidelser. 

17 I, der hører dette ord eller gentager det i morgen ─ når I modtager dets betydning, så lad alle jeres 

problemer, svagheder og ønsker ligge bag jer for at hengive jer til at reflektere over det guddommelige, 

som jeg bringer jer. 

18 Sjælen har også problemer, og du skal gøre en indsats for at løse dem. På hvilken måde? Ved at 

lade visdommen trænge ind i dig ─ det frø, som med min omsorg og din indsats vil spire og udvikle sig, 
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indtil det bliver til evigt livets træ. Så vil I give gode frugter til verden, som den har så meget brug for. 

Dette vil være virkeliggørelsen af mit arbejde blandt jer. 

19 Jeg har sagt til dig: "Stå op og gå!" Men i dag har jeg sagt det til din sjæl med enkle ord og vist den 

vejen, der fører til det sande paradis, til evigheden. 

20 Jeg vil trække jer ud af jeres triste sløvhed, så I kan få kendskab til alt det, der er beregnet til 

sjælen, og desuden lære jer at besidde det. År, æraer og tidsaldre er gået over denne planet, og alligevel 

fortsætter menneskeheden uden at kende sandheden og fornægter stadig Kristus. For for menneskene 

eksisterer der kun det tilsyneladende liv i materielle kroppe og former, og de tillægger kun dem betydning, 

idet de ignorerer og ikke opfatter sjælens evner. 

21 Mennesket, der er skabt med sjæl og legeme, glemmer vigtigheden af sjælens liv, som burde være 

det vigtigste for ham, og er kun opmærksom på den menneskelige del, søger i det materielle sin lykke, sine 

fornøjelser, sine tilfredsstillelser og lidenskaber, og når jeg taler til ham om sjælen, ender han med at sige, 

at disse lærdomme kun er en af mange. Det er grunden til, at han forbliver apatisk på sin vej. 

22 Det menneske derimod, som længes efter at blive åndeliggjort, renser sit hjerte og sind, vasker sig i 

omvendelsens vand, giver afkald på ambitiøse materielle mål og føler, at hans livs skridt er oplyst af Guds 

lys. Dette menneske ved, at de, der opnåede storhed i deres sjæl, forvandlede sig selv i deres lidelsers 

smeltedigel, hvorved de blev ledere af menneskeheden på jorden og senere oplyste væsener i det åndelige 

rum, beskyttere af mennesker, inspiratorer og vogtere. Disse sjæle er forenet med menneskeheden gennem 

kærlighed, og derfor lyser de i et firmament hinsides det synlige, i det dejlige åndelige liv, og oplyser 

denne menneskehed med deres lys uden nogensinde at forlade den. 

23 Det er nødvendigt, at du vågner op, så din sjæl indser længslen efter at manifestere sig gennem sin 

materielle krop. Vid, at du gennem dine værker kan udtrykke din sjæls udviklingsgrad. Begynd med at 

være tolerant over for andres svagheder. Husk, at hvis du allerede har rejst på ujævne veje og rettet dine 

fejltagelser, er der andre, som endnu ikke er gået igennem dem, og derfor skal du være forstående over for 

din næste og hjælpe dem med at rejse sig fra deres fald og give dem lyset fra din erfaring. 

24 Jeg siger jer sandelig, at jeres ældre brødre og søstre, som plejede at gå den vej, som I går i dag, 

har besteget åndelige højder, fordi de levede for at elske deres naboer, da de var velgørere, læger og lærere 

på jorden. Derfor siger jeg til jer: Hvis du havde adlydt din sjæls impulser, ville du være i en bedre 

situation. Og hvis I ikke gør brug af det, jeg tilbyder jer i denne undervisning, vil jeg senere i den åndelige 

verden bebrejde jer for jeres manglende pligtopfyldelse. Gå derfor ikke glip af denne mulighed, arbejd 

med kærlighed og stol på mit ord. 

25 Den, der fornægter kærligheden til sine medmennesker, fornægter den til Kristus. Når du ser din 

næste lide og græde og trænge til dig, hvorfor tjener du ham så ikke? Årsagen er, at du har materialiseret 

selv de ædleste og mest ømme følelser. 

26 Forvandl dit væsen og dit liv, dematerialiser det, du har materialiseret. Spiritualisér dine følelser, 

tanker og værker. Bliv mere og mere bevidst om ånds sjælens mission, så vil du gennem denne 

forvandling ikke længere være ubrugelig, men blive nyttig, og dit liv vil vidne om min sandhed. 

27 For alle vil det øjeblik komme, hvor sjælen vil føle et brændende ønske om at triumfere over 

kroppen, at udslette egoismen, at afsløre den kærlighed, den har modtaget fra Faderen, og den visdom og 

magt, den har fået i arv. Når sjælen indtager sin sande plads i mennesket, vil han ligne Kristus. Ordet 

"Kristus" betyder kærlighed, kraft og visdom, sandhed og liv. 

28 Men der vil gå endnu et par generationer i denne verden, uden at menneskeheden vil forstå Kristi 

store betydning. Kristus forsvandt som menneske og er dukket op som en triumferende ånd uden krop, helt 

som kærlighed. Han er den konstante åbenbaring af guddommelig barmhjertighed over for 

menneskeheden. 

29 Du skal vide, at det glæder mig at se dig nyttig og klar til at tjene dine medmennesker. Det glæder 

mig at se dig i de syges lejr. Jeg glæder mig, når jeg ser jer så frøet af min undervisning, kærtegner, trøster 

og hjælper dem, der har brug for hjælp. Husk: Da jeg var i verden, efterlod jeg Min Undervisning baseret 

på grundlaget af dette guddommelige højeste bud: "Elsk hinanden". Men århundreder er gået, og jeg 

venter stadig på, at I skal føle dette bud i jeres hjerte. 

30 Forbered dit hjerte, dit sind og din sjæl, for du skal høre mit himmelske ord. 
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31 I må ikke blive ofre for fejltagelser, for jeg taler til jer i fuldkommen klarhed og gennem 

forskellige stemmebærere. 

32 Jeg kommer også for at undersøge jeres hjerter for at se på, hvad I har forstået af min lære. Jeg 

søger lyset fra din tro. 

33 Lyt til din ånds stemme. Mediter, så du kan opfylde alt det, du har lovet din Fader. 

34 Min lov er blevet besudlet på denne jord, men jeg har altid pålagt jer at vogte og forsvare den. 

35 Du må ikke plette loven, du må ikke sove, du må ikke materialisere dine sjæle. Arbejde! 

36 Tænk på, at din sjæl er den samme som den, der i andre tider ikke adlød Faderens bud, og at den i 

dag har en ny mulighed for at blive frelst, som din Herre giver den af kærlighed. 

37 Jeg ved, Israel, at på trods af Min store kærlighed til dig vil folkemængderne rejse sig, som i den 

anden æra, for at skade Mig og gøre nar af Mig. Jeg ved, at Iskariot gemmer sig blandt jer. Men Min 

manifestation gennem det menneskelige intellekt vil ikke være nytteløs, det vil ikke være forgæves, at Jeg 

har løst det sjette segl. 

38 Jeg er kommet iblandt jer for at frelse jer ved at forny og korrigere jer, vende jer fra snavs og synd 

og i stedet tilbyde jer vejen til fred og velvære. 

39 Salig er den, der renser og forbereder sig, for han skal sejre i prøvelserne. 

40 Krigens og ødelæggelsens elementer er sluppet løs. Sult og pest med deres ukendte og 

uhelbredelige sygdomme truer jer. Vågn derfor og bed. Arbejd på din mission, så vil prøvelsen gå over. 

41 Jeg er Kristus, den samme, som åbenbarede sig i Jesus i den anden æra. Det har behaget Mig at 

give Mig selv til kende for jer i denne form. 

42 På dette tidspunkt skal alle jordens folkeslag mærke mig. 

43 Mit ord er den instruktionsbog, som jeg har lagt i jeres hænder, så I kan studere den. Der vil være 

sekter mod sekter, religioner i krig med andre religioner, og doktriner mod doktriner. Over for dette kaos 

af sjæle ønsker jeg, at I skal være et eksempel og være et beskyttende forsvar. 

44 Bliv ikke indbildske, fordi I er mine udvalgte. Når I har påtaget jer dette ansvar, må I ikke "sove", 

for så vil I igen falde ned i de afgrunde, som I har efterladt bag jer, og når elendighed og smerte møder jer 

på jeres vej, vil I spørge jer selv: "Hvordan er det muligt, at vi, som var blandt dem, der hørte Mesterens 

lære, skulle drikke et så bittert bæger?" 

45 Husk mine eksemplariske gerninger og lær at elske det åndelige mere end det materielle, og vær 

virkelig bekymret for din sjæls velfærd efter dens jordiske liv. Udarbejd et liv fuld af lys og fred for den 

fra nu af. For indtil nu har jeres legemes velbefindende, dets forfængelighed og dets klæder været vigtigere 

for jer end sjælen, som går til grunde af sult og tørst, og hvis klæde er revet i stykker. 

46 Du må ikke tage fejl. Kroppen er sjælens beklædning, og det er sjælen, der skal stige op til mig. 

Kroppen er støv, og den vil vende tilbage til støv sammen med sine jordiske ejendele. Tillad din sjæl at 

opnå de åndelige skatte, for disse vil den meget vel tage med sig ind i evigheden. 

47 For dem, der er rige på jordiske goder, eksisterer jeg ikke, deres rigdom er alt for dem. De har 

glemt mig. Hvad bekymrer de sig om verdens elendighed og smerte? Hvad bekymrer de sig om andres 

sorg? De har lukket deres ører for samvittighedens stemme, som dømmer dem i alle tilfælde og taler til 

dem om min magt ved hvert eneste tilfælde. 

48 Sandelig, siger jeg jer: På den måde udfordrer de min retfærdighed. 

49 Men alting vil ændre sig, tilpasningen vil få en ende, og den magt, som jeg har givet visse 

mennesker til at bringe godt eller ondt til menneskeheden, vil blive underkastet en dom. 

50 Hvor mange ville ikke allerede have lært mit arbejde at kende, hvis I var gået ud og havde inviteret 

de trængende til at spise af brødet på mit bord! 

51 Husk, at det, jeg har givet jer, er til jeres medmennesker. 

52 "Elsk hinanden" lærte jeg jer allerede dengang. Der er gået århundreder, og jeg fortsætter med at 

tale til jer om den samme lære, men I føler stadig ikke dette sublime bud i jeres hjerter. 

53 Jeg spørger jer, for at I kan svare jer selv indvendigt: Hvem kan elske de selviske? Forstå, at jeg 

taler til jer om dem, der kun tænker på sig selv, som ikke gør tjeneste, som ikke giver et brød væk, som 

ikke giver nogen trøst. Kun jeg forstår deres karakterfejl og kan derfor elske og forstå dem. 
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54 Så snart du forstår, at du er kommet til denne verden for at få erfaring og for at realisere den 

guddommelige lov om kærlighed og barmhjertighed over for din næste, er du trængt ind i dette livs 

harmoni. I ved allerede gennem mine åbenbaringer, at enhver, der ikke adlyder min lov, må vende tilbage 

til denne verden, indtil sjælen opfylder den opgave, der er betroet den. 

55 I er som tusindårige træer, der viser et væld af revner som et spor af deres kamp mod tiden og 

stormene, selv om menneskets sjælslys ikke skinner fuldt ud i mennesket. Jeg elsker jer inderligt, men 

naturkræfternes voldsomhed vil fortsat piske menneskeheden, for det har udfordret den, og dets virkninger 

vil være ødelæggende. Det er den krig, som det materialistiske menneske vil udløse, og det vil medføre 

ødelæggelse blandt folkene, som vil græde bittert. Men hvem vil kunne trøste dem? 

Hør: Menneskeheden vil få det ene opvågningsopkald efter det andet, og de frigjorte elementer vil 

komme ned over planeten og ødelægge hele landområder. Så vil du indse, at du ikke har levet op til det 

åndelige arbejde, at du ikke har gjort noget. Jeg taler til hele den kristne verden. 

56 Folk vil græde over din sindstilstand, for den er hård som granit og kold som en gravsten. Hvordan 

vil du trøste dem? 

57 Hvis du var frugtbar jord, ville frøet allerede være spiret i dig. Men du er en ufrugtbar jord, der 

ikke bærer frugt. Menneskeheden vil vende sit blik mod dig. Men hvordan vil I give den den kærlige 

opmuntring, som den har brug for, hvis jeres hjerter kun udstråler foragt, bebrejdelser og hårdhed? Hvem 

vil høre klager fra folk med bekymrede hjerter? Hvem vil være et skjold for dem, der lider? Det må være 

mig, gennem mine stemmebærere, der trøster dem, der lider. 

Alligevel siger jeg til den kristne verden: Åbn jeres hjerte, så I i det mindste kan opfatte folkets gråd. 

Gør en indsats for at modvirke virkningerne af krigene og ulykkerne. For i virkeligheden er det, der er sket 

indtil nu, meget lidt i forhold til det, der endnu ikke er sket. Den menneskelige smerte har endnu ikke nået 

sin højeste grad, og I som kristne, som I hævder at være, må bevise, at I er det. Hvis du ikke forsøger at 

være det nu ─ hvornår vil du så gøre dig klar til at opfylde din mission? 

58 Rummet giver genlyd af dine medmenneskers desperate smerteskrig. Hvis du så, hvad der er nået 

til dette punkt, ville du angre din manglende pligtopfyldelse, og så ville du gøre noget til gavn for din 

næste. Der er væsener i den åndelige verden, der græder for disse menneskers skyld og beder for dem, der 

er blinde på grund af deres egoisme, og også for deres skyld, for at den storm, der raser over denne verden, 

kan blive mildnet. Ligesom dem ønsker jeg at se dig blive forvandlet til helbredende balsam, til kærtegn, 

til lys, til medfølelse. Fjern fra jeres hjerter den ligegyldighed, der fjerner jer fra den menneskelige familie, 

og tænk på, at døden vil gå over denne verden og feje de fleste af dens indbyggere bort. Der er en sygdom 

i sjælen og i kroppen. Der er kroppe, som bliver raske af materielle lægemidler, og andre, som ikke kan 

blive raske, fordi det er sjælen, der er syg. 

59 Disciple, ønsker I ikke at helbrede både sjælens og kroppens sygdomme? Sandelig, siger jeg jer, I 

kan gøre det. Men hvornår vil du begynde din aktivitet? Hvornår vil du gøre en ende på din materialisme? 

Hvornår vil du begynde det nye liv med åndeliggørelse? 

60 Forvandl jer selv gennem min undervisning, føl jer selv som nye mennesker, praktiser mine dyder, 

og lyset vil komme til syne i jeres ånd, og Kristus vil manifestere sig på jeres vej. 

61 Mine budskaber er den kraft, der besjæler jorden, er som en sol, der giver varme og liv, er det 

vand, der vandes. Jeg taler om dit hjertes jordbund, som stadig er ufrugtbar på trods af mine uophørlige 

proklamationer. 

62 "Folk, folk, folk, rejs jer, tiden presser sig på, og hvis I ikke gør det på denne "dag", vil I ikke 

vågne op i dette jordiske liv. Vil du fortsætte med at sove på trods af mit budskab? Ønsker du, at kødets 

død skal vække dig ─ med den fortærende ild fra din sjæls anger uden materie? 

63 Vær oprigtige, sæt jer selv i stand til at være i det åndelige liv, i ansigtet af sandheden, hvor intet 

kan undskylde jeres materialisme, hvor I virkelig vil se jer selv i klude ─ plettede, beskidte og revet ─ som 

jeres sjæl vil bære som tøj. Sandelig, siger jeg jer, der vil I ved synet af jeres elendighed og i følelsen af så 

stor skam føle et enormt ønske om at vaske jer rene i den dybeste omvendelses vand, vel vidende, at I kun 

rene kan gå til Åndens fest. 

Se ud over den menneskelige egoisme med alle dens svagheder, som i øjeblikket er din stolthed, din 

tilfredsstillelse, og fortæl mig, om du har følt med i menneskers smerte, om kvinders sukader eller børns 
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skrig giver genlyd i dine hjerter. Så fortæl mig: Hvad har du været for folket? Har du været i live for 

dem?" 

64 Når du har foretaget en selvundersøgelse i lyset af din samvittighed ─ er du så ikke klar til at min 

Guddommelige Ånd skal dukke op og befri dig fra de lænker, du har skabt med dine fejltagelser? Beslut 

dig for at opnå åndeliggørelse, så kludene kan falde fra din sjæl. Jeg vil hjælpe jer med at lære jer selv at 

kende indvendigt, som I er. 

65 Men I, som med stor interesse vil læse de skrifter, der vil sprede essensen af Mit Ord ─ I vil blive 

indre bevæget, fordi I vil vide, at Jeg elsker jer, ligesom alle dem, der lytter til Mig lige nu. 

66 I lang tid har Mesteren ventet på dig på livets vej, og selv om tiderne går, vil jeg fortsat vente på 

dig. Vær opmærksom på, at ingen kommer til Faderen uden at gå den vej, som Kristus har udstukket. Men 

kom nu, selv om I er plettede, flossede og beskidte. Jeg vil rense dit sind og dit hjerte, jeg vil forny dit 

"klæde", og jeg vil føre dig til den "ejendom", hvor jeg fejrer en åndelig fest. Der vil du finde visdommens 

og kærlighedens udsøgte mad, der vil du høre den harmoniske lovsang, som hele universet sender op til 

mig. 

67 Jeg ønsker, at I skal lære at elske, for at jeres kærlighed, der bliver til medfølelse, kan føre jer til de 

syge og få jer til at opsøge dem, der har mistet troen. Jeg ønsker, at du skal velsigne alt, uden at der er 

noget, du ikke kan velsigne, så du gennem din åndeliggørelse og perfektionering gradvist kan nærme dig 

forståelsen af det sublime. 

68 Det er materialistisk egoisme, der har fået fat i størstedelen af menneskeheden, og sjælen har i 

århundreder ventet på at få mulighed for at afsløre sig selv. Sandelig, siger jeg jer: Hvis det var tilladt, 

ville stenene, rystet af essensen af mit ord, bevæge sig for at demonstrere jeres mangel på åndeliggørelse, 

og I ville se dem rejse sig op og råbe: "Kristus har ret." Men jeg vil til sidst besejre dig gennem kærlighed. 

Selv om verden skammer sig over dig, vil jeg ikke gå fra din side. Når de fordømmer dig nådesløst, vil jeg 

forsvare dig og genoprette dig i dine fald. 

69 Der er en materiel del i dig, som er fra jorden, og en åndelig del, som er fra himlen. Der er et 

tidspunkt, hvor mennesket føler sig selv som materie, og et tidspunkt, hvor det føler sig selv som åndeligt. 

Når du forlader dette jordiske legeme og går over i den åndelige tilstand, vil du forstå det, du ikke har 

forstået nu. Din krop vil forblive her, fordi den tilhører jorden. Men din sjæl vil flyve op til de høje 

regioner, hvor du vil fortsætte med at leve for at fortsætte din åndelige udvikling. 

70 "Salige er de, der sørger, for de har himmeriges rige." "Salige er de, der græder, for de skal 

trøstes." Nu tilføjer jeg: "Salige er de, der forstår det skjulte og usynlige i de lange sætninger, for de skal 

have visdom." 

71 Alle, der elsker, vil være rige, fordi de vil føle sig elsket. Elsk, selv om du ikke bliver elsket. Vær 

som Jesus. Kærligheden står over de små ting. 

72 Jeg behøvede ikke at komme for at lide blandt jer. Men jeg siger dig, at min kærlighed er bundet til 

din skæbne. Jeg vidste, at du havde brug for mig, og jeg kom til dig. Men jeg har aldrig sagt til jer: Elsker 

mig, så jeg kan elske jer. 

73 Ved du, at nogle bliver elsket uden at fortjene det? Det er sådan, jeg elsker dig. Giv Mig dit kors, 

giv Mig dine trængsler, giv Mig dine mislykkede håb, giv Mig den tunge byrde du bærer: Jeg vil tage mig 

af al smerte. Føl dig fri af din byrde, så du kan være lykkelig; gå ind i Min kærligheds helligdom og vær 

stille foran universets alter, så din ånd kan tale med Faderen på det smukkeste sprog: kærlighedens sprog. 

Fred være med jer! 
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Instruktion 229 
1 Kære disciple, jeg viser mig i jeres helligdom, i Mesterens bolig, som er blevet åbnet i jeres sjæl 

gennem jeres ophøjelse. 

2 Nogle af jer har lyttet til Mig mange gange, andre hører Mit Ord for første gang og er forbløffede. 

Men sandelig siger jeg jer, at både nogle og andre har hørt denne stemme i en anden tid. 

3 Jeg er kærlighedens ord, der bringer trøst til den, der lider ─ den forvirrede, den grædende, den 

sørgende, synderen og den, der har søgt mig. Mit ord er livets flod i disse hjerter, hvor de slukker deres 

tørst og vasker deres urenheder væk. Det er også den vej, der fører til det evige hjem med hvile og fred. 

4 Hvordan kan du tro, at livets kamp ─ dets ofre, modgang og prøvelser ─ ender med døden uden en 

retfærdig belønning i evigheden? Derfor er min lov og min lære med deres åbenbaringer og løfter 

stimulans, kærtegn og balsam i jeres hjerter i løbet af jeres daglige arbejde. Kun når du vender dig bort fra 

min lære, føler du dig sulten og svag. 

5 Jeg nærer jer med kærlighed, så I kan føle jer mættet af den og bringe den som perfekt frø til de 

hjerter, der sover, og til dem, der hungrer efter den. 

6 Der vil være fred mellem jer, hvis I elsker hinanden. Husk, at jeg er fredens ånd. 

7 I åndelig henseende er I de mennesker, der til enhver tid er udvalgt til at vise menneskeheden 

vejen. Nu er jeg kommet for at fortælle jer, at I skal være jeres medmenneskers frelse. Tung er dit kors' 

byrde, o folk. Tidligere bestod I af stammer, men nu danner I en åndelig familie. Som en fremmed banker 

jeg uophørligt på din dør for at opmuntre dig, så du kan opfylde din skæbne og være et eksempel for 

menneskeheden, som jeg elsker lige så meget som jeg elsker dig. 

8 Du er den førstefødte blandt jordens folkeslag ─ den første, der vågnede til Åndens lys. Derfor er I 

nu Helligåndens disciple. 

9 Føl hverken frygt eller tvivl over for dit ansvar. For selv om I er rige i ånden, ville I føle jer 

trængende, hvis I begyndte at tvivle. 

10 I denne tid, som i fortiden, har menneskeheden kontakt med min Guddommelighed gennem jeres 

formidling. Gennem jer har jeg gjort vejen synlig for andre, og i morgen vil alle sekter og religiøse 

samfund komme til den en efter en. Mennesker vil forenes åndeligt, for der er kun én Gud, og I vil alle 

blive forenet i ham. 

11 Folk befinder sig på forskellige åndelige niveauer. Men kun jeg kan vide, hvor langt de enkelte er 

nået i deres udvikling. 

12 Alle er kommet for at sone deres overtrædelser og for at opnå deres ophøjelse gennem deres 

fortjenester. For alle har jeg lys, fordi jeg elsker alle. 

13 I dag befinder du dig i en oase. Men du ved ikke, hvilke veje du har tilbagelagt. 

14 I må ikke igen splitte jer selv. Husk, at jeg fik jeres "folk" til at komme fra én mand, og den mand, 

som jeg fandt fromhed i, var Jakob, som jeg kaldte "det stærke Israel". I hans hjerte var der en helligdom 

for Min Guddommelighed, og jeg belønnede ham ved at give ham tolv sønner, som skulle blive stamfædre 

for Herrens folk ─ grundstammen i det folk, som har fulgt mig gennem tiderne. 

15 Jeg ønsker ikke, at I fortsat skal gå på afveje. Indse, at du bærer mit lys som et segl i din sjæl. Det 

er den pagt, du har indgået med mig om altid at følge mit lys, at være trofast mod mig. 

16 Her er mit bord, hvor jeg lader alle sidde ned, uden at skelne mellem stamtavler eller racer. Til alle 

tilbyder jeg det samme brød. 

17 På denne måde vækker jeg jer ligesom Lazarus, da jeg sagde til ham: "Stå op, sov ikke længere." 

18 Det er den vej, som du aldrig må stoppe på. For når vægten af dit kors tynger dig ned, kommer den 

guddommelige korsbærer dig til hjælp og siger til dig: "Stop ikke." 

19 På samme måde som jeg åbenbarer mig selv for din sjæl, lader jeg din krop føle mit nærvær i 

naturen, så begge dele, som udgør ét væsen, kan stige op til bjergets top. 

20 Fra mig er du udgået, og til mit skød skal du vende tilbage. Jeg er begyndelsen og enden, Alfa og 

Omega. 

21 De beskedne menneskelige omstændigheder skal ikke være vigtige for jer, når I ved, at I kan opnå 

sjælens storhed som en juvel af uvurderlig værdi. 
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22 Luk ikke din hånd for den trængende, og betragt ham ikke som uværdig til din barmhjertighed, 

fordi han måske er ugudelig. Tænk på mit bord på dette tidspunkt: Mange omgiver mig, som tidligere har 

svælget i snavs. I dag er de mine disciple. 

23 Således har Mesteren talt til jer i dag. Jeg tilgiver og velsigner dig. 

24 Lyset fra min visdom er med dig. Jeg slukker din sjæls tørst med min kærligheds krystalklare 

vand, som er trøst og balsam. Jeg er tilgivelse. Den, der tager den faste beslutning om at ændre sig, vil 

opleve min tilgivelses sødme i det øjeblik, hvor han bliver forsonet med sin egen samvittighed. Verden 

tørster efter åndelig viden. Beviset herpå er, at menneskeheden stræber efter at udforske skabelsens 

mysterium. Sjælen er dog stadig ufuldkommen. Derfor søger den Guds nærvær for at rense sig sammen 

med ham. 

25 Den opvågnede sjæl søger lyset og vejen uden at den menneskelige del af væsenet ofte er klar over 

det. Så arbejder sjælens materielle natur imod den, modarbejder dens vej til åndelig udvikling. Derfor 

forklarer jeg jer hemmelighederne gennem Mine åbenbaringer og gør dem forståelige for mennesket ved at 

gøre Mig selv umiskendeligt kendt og ved selv at appellere til dets sanser. Og alligevel er mennesket ofte 

imod at acceptere det, der er klart som lyset. 

26 Hvor meget måtte sjælen ikke kæmpe mod kroppens modstand! Mennesket opnår ofte en stor 

udvikling og store fremskridt inden for videnskaben og i det menneskelige liv, men viser alligevel ingen 

fremskridt af nogen art i sjælen. Religionerne vækker ham ikke fra denne mentale sløvhed, hvor han kun 

finder mystifikationer og fanatisme. 

27 Derefter nægter sindet at trænge ind i det åndelige af frygt for at afdække den hemmelighed, der 

afslører årsagen til dets mentale retardering og den 

Mennesket skaber sig selv en måde at lukke munden på sin samvittigheds råb ved at tilpasse loven til sin 

komfort, sin tro og sit liv. På denne måde føler han sig rolig og berettiget i sine handlinger. På denne måde 

kan han foregive velgørenhed, medfølelse og barmhjertighed, selv om han langt fra føler det. Han kan 

præsentere sig selv foran de storslåede altre, som mennesket har skabt, og foregive en kærlighed og tro, 

som han ikke engang kender. 

28 Jeg kommer i den tredje æra for at bringe lys til verden. Men til jer, mine disciple, siger jeg i 

sandhed: Bliv ikke fanatiske i min lære. Indse, at jeg har forberedt dig ved at frigøre din sjæl fra gamle 

traditioner for at give den mulighed for at udvikle sig. Tag ansvaret for at rette op på dine medmenneskers 

fejl. Nægt dit hjerte og dine læber enhver kritik, så du uden harme kan dømme alt, hvad der kommer foran 

dig på din vej. 

29 Du vil opdage, at folk stadig tror på helligheden af de steder, hvor de samles for at fejre deres 

ritualer, og at de betragter selv de genstande, der findes der, som hellige, og at deres repræsentanter anser 

sig selv for at være overlegne og retfærdige. 

30 Men til jer siger jeg: Er I meget tæt på mig, fordi I har hørt mig med en levende stemme, og fordi 

jeg har givet jer gaver? Føler du dig overlegen i forhold til dine medmennesker? Indtil nu har du kun 

tilladt dit intellekt at blive så kvik, at du har kunnet forstå mit ord. Når du har forstået det, kan du arbejde 

på din sjæls udvikling, idet du ved, at alt, hvad du gør for det gode og for din næste, er fortjenstfuldt for 

dig og vil bidrage til din sjæls udvikling. 

31 Min Lære oplærer jer, så I evigt kan udfolde det lysvæsen, der er i jer, skabt med fuldkommenhed 

og visdom, som er sjælen, så I kan rense og rense de pletter, som jordiske lidenskaber har efterladt på den, 

én efter én, indtil I når den oprindelige renhed. 

32 Sandelig, siger jeg jer, før min afrejse vil der være så meget lys i jeres sind, at I vil se klart det, 

som I før kun vanskeligt kunne forstå. Så vil jeres viden og tro være større, og I vil have lært at afsløre 

jeres Faders kraft ved hjælp af åndelig ophøjelse i bøn. I vil ikke længere tvivle eller vise jer utilfredse, 

som I sommetider gør, når I har sagt til mig: "Mester, jeg har forberedt mig, jeg har bedt, jeg har lagt den 

helbredende balsam på de nødlidende, og alligevel har jeg ikke fået det, jeg bad om." 

Hertil kan jeg sige til jer: Hvorfor tvivler I? Er det ikke din tro, der skal frelse dig? Har jeg ikke lært 

jer, at ikke alt, hvad I beder om, er godt for jer? Du kender ikke engang dine medmenneskers materielle 

natur. Hvad ved du om deres åndelige natur? Hvad ved du om, hvad denne sjæl har brug for til sin 

udfoldelse, til sin rensning og fuldkommenhed? 
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33 Jeg underviser jer og forenkler undervisningen: Elsk, vær barmhjertig, bed og bed for dine 

medmennesker, og lad Mig så gøre Min Vilje, og du har allerede opfyldt din pligt. På denne måde vil du 

lære at acceptere alt som en fordel, selv det, som du tidligere anså for at være i strid med dit helbred eller 

din tro. 

34 Ikke kun overgivelse skal være din ledsager, men også erkendelsen af, at alt, hvad du modtager fra 

mig, er til dit bedste. Men hvis jeg imødekommer din anmodning, fordi det er så godt for dig, så glæd dig 

og opildn din tro endnu mere. 

35 Jeg er mesteren fra gammel tid, som underviser jer på ny, Kristus kom som en fuldkommen sjæl 

for at åbenbare sig selv blandt mennesker. Hans barmhjertighed var grænseløs, da han blev menneske og 

tog offerdøden på sig af kærlighed til menneskeheden. Jesus er et forbillede for barmhjertighed. Tag ham 

som dit eksempel. Glem ikke, at ethvert væsen har en opgave, som det skal opfylde, og at det derfor vil 

blive udsat for en prøvelse, som I skal acceptere med den ydmyghed, hvormed Jesus accepterede sin 

lidelse. 

36 Elskede disciple: Forstå allerede nu, hvor I er gået ind i forberedelsestiden, at det vigtige øjeblik, 

hvor mit ord i denne form slutter, nærmer sig. 

37 Mesteren sover ikke, og I skal heller ikke sove, for jeg forbereder afslutningen på min 

manifestation gennem den menneskelige hjerne. Min Ånd vil ikke forlade jer, men I vil føle mig endnu 

tættere gennem jeres åndeliggørelse. 

38 Den, der ikke forbereder sig og lader min undervisning passere forbi uden at forstå den, vil føle sig 

som en forældreløs efter min afgang, og han vil føle mig fraværende. 

39 De gode disciple vil hverken være triste eller bedrøvede, fordi de vil have en dyb forståelse af 

mine påbud og vil derefter se en horisont åbne sig foran deres ånd i uendeligheden, hvorfra de vil modtage 

store inspirationer fra Faderen, som ikke længere vil være begrænsede, som når de overføres af en 

stemmebærer, fordi de kommer direkte fra Helligånden. 

40 Efter den dag, som min Guddommelighed har fastsat, vil I ikke længere høre mit ord. Men det vil 

forblive indgraveret i dit sind, i dit hjerte og i bøgerne. 

41 Den, der så optræder som stemmebærer og påkalder min stråle, kender ikke den dom, han fælder 

over sig selv. Jeg gør jer opmærksom på dette, så I ikke lytter til falske profeter, falske talebærere og 

falske kristusser. Jeg ryster jer vågen, så I kan undgå tider med forvirring og forhindre mørkets sjæle i at 

trænge ind blandt jer. Vær opmærksom, for I vil blive nødt til at stå til ansvar over for mig for denne 

undervisning, hvis I ikke er forberedt. 

42 Den, der allerede indstiller sig på dette, vil nyde store inspirationer, vil tale med Mig og vil glæde 

sig over at høre Mig gennem læsning af Mine doktrinære taler, som Jeg vil efterlade jer som en arv. Hans 

vej vil ikke være usikker, det vil være let for ham at udføre sin mission, han vil føle mit nærvær i 

prøvelserne. 

43 Så ved jeg, at du har taget et skridt fremad. 

44 Dette vil ske, når I begynder at bevise renheden og sublimiteten af min lære, fordi I ikke vil tillade 

nogen ydre kulter, fanatisme eller afgudsdyrkelse blandt jer selv. 

45 Gennem jeres tanker, ord og handlinger vil I vidne om mit åndelige arbejde. 

46 Så længe I ikke forstår min lære og ikke har forberedt jeres hjerter og sjæle, vil jeg ikke kunne 

bruge jer som budbringere af de gode nyheder, og I vil se forhindringer dukke op foran jeres skridt, som 

vil stå i vejen for jer. Men hvis disciplen lever mit arbejde og føler det i sin sjæl, vil jeg åbne veje og føre 

ham til jordiske pilgrimme, der har brug for sjæl, så han kan introducere dem til min lære. 

47 Glæd dig, for den stemme, der vækker dig, er mit kærlighedsord. Men pas på, at det ikke er en 

anden stemme, der vækker dig, og den stemme vil være jordens dom i morgen. 

48 Folk vil være nødt til at håndtere dig. Der vil være retfærdighedens og lovens mænd, teologer og 

teosoffer, videnskabsmænd. De vil komme med forskellige hensigter, men de vil opsøge dig og sætte dig 

på prøve. Du må ikke skjule dit liv og dine gerninger ved kun at vise dem min lov. Dæk ikke jeres 

ufuldkommenheder med mit ords perfektion, som er skrevet i jeres bøger. 

49 Hvis der er dårlige eksempler i menneskehedens historie, må du ikke tage dem som forbillede. 



U 229 

115 

50 Før i tiden talte jeg ikke til jer på denne måde. I den første æra oplyste loven den menneskelige 

ånd. I den anden æra oplyste Kristus menneskets hjerte gennem kærlighedens lys. I dag oplyser 

Helligåndens lys din ånd for at hæve den over alt, hvad der er menneskeligt. 

51 Fra en og samme Gud har du modtaget disse tre budskaber, og mellem dem alle er der gået en 

alder ─ den tid, der er nødvendig for åndens udvikling, så den kan modtage det nye budskab eller den nye 

instruktion. 

52 Nu kan I forstå, hvorfor jeg har kaldt jer Helligåndens disciple. 

53 Alt skabt hylder Mig, fra atomet til den største stjerne, fra det mest retarderede menneske til den 

mest højt udviklede sjæl. I, som kender alt, hvad der findes i jeres verden, ser, hvordan hvert væsen og 

hvert legeme udfører en opgave og opfylder sin skæbne. I denne opfyldelse hylder de mig. Det er en 

hyldest til deres harmoni med helheden. Sandelig, siger jeg jer, alle skabte ting glæder sig over sig selv, 

selv klippen, som I synes at være følelsesløs eller død på grund af sin hårdhed og ubevægelighed. For 

Guds Ånd, som er i alt det, han har skabt, er liv. 

54 Se, hvordan den kongelige stjerne sender sit lys, som er energi, liv og varme, så langt som dens 

kraft rækker. Det er dens varme, der får havets vand til at stige og, forvandlet til skyer, at blive båret bort 

af vinden og falde som frugtbar regn på de tørre marker, som derefter bliver dækket af grønt, af blomster, 

af træer med frugter og blade, hvis grene tjener som hjem for fuglene, der på deres sprog sender deres sang 

op i det uendelige. Mens alt spirer, alt vokser og formerer sig, alt pryder sig selv i en konstant hyldest til 

Faderen, glæder Skaberen sig over sit værk og lader alle skabninger glæde sig over ham. 

55 Men du ─ hvad er du midt i skabelsen? I er også væsener, der opfylder en opgave. Men du tilhører 

ikke kun den materielle natur, du er også udstyret med en sjæl, som har samvittighed, intuition, intelligens, 

åbenbaring, vilje, frihed, fornuft og følelser. Derfor er I blandt alle denne planets skabninger overlegne 

væsener, som har alt til rådighed som redskab, som tjener, som mad, forfriskning og element for jeres 

åndelige og menneskelige fremskridt. 

56 Eftersom din sjæl gør dig overlegen i sin udvikling, så husk, at din religionsudøvelse også skal 

være overlegen, og det er sjælens. Jeg har åbenbaret det for dig til alle tider. 

57 Menneskeheden har lige siden sin begyndelse søgt efter en måde at tilbede Mig åndeligt på. Den 

intuitive viden om Min eksistens har fået dem til at søge Mig og trænge ind i det hinsides. Og da jeg så 

denne rastløshed i mennesket, åbenbarede jeg mig selv for ham. Det, jeg har åbenbaret for ham, er den 

åndelige vej, der fører sjælen til fuldkommenhed. Men for at denne menneskehed kunne nå til 

åndeliggørelse, som den endnu ikke har nået, måtte jeg lade jer gå gennem alvorlige overtrædelser og store 

forvirringer, gennem store stier af lidelser og prøvelser, gennem tider med lys og tider med mørke, indtil I 

nåede frem til portene til åndens tid, som er den tid, I nu lever i. 

58 Den ærbødighed, som din sjæl skulle vise Mig på en høj og ren måde, blev materialiseret i dit 

hjerte, da din krop viste Mig den ved at formulere bønnen i sindet, og læberne udtalte den; da du tilbød 

Mig naturens frugter, som om de var dine værker; da du opfriskede dine sanser med ceremoniernes pragt, 

mens din sjæl præsenterede sig for Mig nøgen, sulten, beskidt og dum, fordi den opgave, der tilhørte den, 

var blevet overtaget af kroppen. 

59 I den tredje tid vil min åndelige undervisning give ånden frihed til at sprede sine vinger. Og at stige 

op til Faderen for at tilbyde ham sand tilbedelse. 

60 Men mennesket har som menneske også en hyldest til Skaberen. Og denne hyldest består i at 

opfylde sine pligter på jorden ved at adlyde de menneskelige love, vise moral og dømmekraft i sine 

handlinger og opfylde sine pligter som far, barn, bror, ven, herre og tjener. 

61 Enhver, der lever på denne måde, vil ære mig på jorden og vil gøre det muligt for sin ånd at svæve 

op for at forherlige mig. 

62 Sjælens kærlighed må ikke begrænses til jeres børn og jordiske brødre og søstre. Åndelig 

kærlighed skal være universel, så den elsker uden forskel på sociale klasser eller grader af sjælsudvikling. 

63 Sjælen må være stærk over for den materielle naturs svagheder, som frister den til fanatisme og 

afgudsdyrkelse. Den skal frigøre sig fra fordomme og lidenskaber, så den kan give den, der har den, 

fornuft og acceptere den sandhed, som han lever i. 

64 Så vil I være fredens folk, som følger Mit ord med deres liv: "Giv Gud, hvad der tilhører Gud, og 

Kejseren, hvad der tilhører Kejseren", og som ikke giver Faderen, hvad der tilhører verden, og ikke giver 
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verden, hvad der tilhører Gud, men som er i stand til at harmonisere alle love for at opfylde dem på en 

retfærdig måde, fordi de anerkender, at enhver guddommelig lov om kærlighed og retfærdighed er udgået 

fra Mig. 

65 I den anden æra talte Jesus til jer med den største fuldkommenhed. Nu taler jeg til jer med den 

største klarhed og enkelhed. Men meget af det, jeg åbenbarede for jer dengang, gav jeg jer ikke dengang, 

fordi I endnu ikke var i stand til at forstå det. 

66 For hver enkelt af dem, der er blevet kaldt til min undervisningsadresse, og som er blevet udpeget 

til en opgave, har det været fordi han er klar til at forstå denne lære. Jeg fortæller jer endnu en gang, at det 

ikke er første gang, at jeres sjæl besøger denne planet, og det er heller ikke første gang, at den har 

modtaget lyset fra en guddommelig åbenbaring. Men dens fortid er i øjeblikket skjult bag stoffets slør. Din 

sjæl ved det, og når den hører mit ord, vågner den op og føler, at den virkelig er kommet langvejs fra, på 

en lang, meget lang vej, hvor den har set og oplevet meget. 

67 For at høre denne lære måtte man "vandre" i lang tid for at høre den. Men din sjæl har ikke mistet 

modet, er ikke blevet gammel, for alder, forfald og død påvirker ikke sjælen, men derimod udvikling, 

erfaring og udfoldelse, hvilket betyder kamp; og prøvelserne giver den modenhed og bringer den tættere 

på det evige livs fylde. 

68 I har haft en tilværelse med velvære og glæde, med pragt og glæde; andre har været præget af 

ulykke og fiasko. Nogle har været til for at opnå forsoning, andre for at få erfaring, nogle for at udvikle 

sindet, andre for at udvikle følelserne, og den eksistens, I har nu, er til for at hæve sjælen. 

69 Du har vidst alt og besiddet alt. Hvis du derfor i dag ser, at du hverken har rigdom, glamourøse 

levevilkår eller titler, skal du ikke beklage dig over det og huske, at for at gå fast i denne tid og opnå 

åndeliggørelse måtte du miste alt overflødigt og unødvendigt for at opnå dit åndelige fremskridt. 

70 Da I er bærere af en dybt åndelig lære, vil I ikke være i stand til at præsentere den for verden under 

ydre kultformer. For med din selvmodsigelse ville du kun fremkalde mistanke og latterliggørelse. 

71 Fredsriget nærmer sig, og selv om I ikke ved, hvor lang tid der er til den tid, er jeg begyndt mit 

arbejde med moralsk og åndelig genoprettelse. Når den tid kommer, vil denne verden, som indtil nu har 

været en dal af forsoning og tårer, blive et hjem for avancerede sjæle. 

72 Vær ved godt mod, for jeg er stadig hos jer. Stol på mig, da I endnu ikke kan stole for meget på jer 

selv. Men vær vedholdende, indtil I opnår den åndelige forberedelse, som jeg kræver af jer, så I kan have 

tillid til jer selv. 

73 Snart vil du se folk, der er interesserede i de åndelige gaver, nogle stiller spørgsmål, mens andre 

diskuterer dem. 

74 Jeg giver dig min kærtegn og min helbredende balsam. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 230 
1 Jeg ser jer komme fra forskellige steder, I kommer for at forfriske jer i skyggen af Faderens tag. I 

har samlet jer, og derfor er der glæde i Faderens hjerte. For når selv to hjerter er forsonet, fejrer jeg en fest. 

2 I gennemlever en tid med prøvelser, hvis betydning I endnu ikke har forstået, selv om I har lyset 

fra mit ord. Men da tid er en skat, som I ikke bør spilde, kommer jeg som Mester for at lære jer at bruge 

den ved at fortælle jer om jeres skæbne og jeres opgave. 

3 Udnyt disse øjeblikke, for snart vil jeg forlade jer. Mit guddommelige ord, som jeg har givet jer i 

så mange år gennem det menneskelige sind, vil da ende for evigt. 

4 Der er stadig kort tid tilbage, hvor jeg vil give jer alle mine instruktioner og skrive hele min bog. 

5 Derfor kommer jeg hastigt til jeres hjerter for at fortælle barnet, at det har vænnet sig for meget til 

mit ord, at det skal vågne op fra sin dybe søvn, at det skal tage hakke og skovl og grave og dyrke markerne 

og elske dem som sit eget liv; at han skal dele sine marker og sit vand med sine medmennesker, at hans 

øjne skal se venligt ud, at han skal række sin højre hånd ud som et tegn på venskab, og at hans hjerte skal 

være fri for egoisme, for at han kan være en sand arbejder på Herrens marker. 

6 Forvent ikke, at menneskenes hjerter vil blive bevæget til at skabe fred på jorden. Rejs dig op og 

arbejd! Ønsker ikke nogle menneskers nederlag og andre menneskers sejr for at få fred og frihed. Det, der 

bør sejre, er retfærdighed, broderskab og kærlighed. 

7 Det vil ikke være mennesker, der skaber sand fred på jorden. Fred vil komme til denne verden fra 

mit rige, når I har opnået sand åndelig forberedelse. 

8 Det lys, der oplyser jer på dette tidspunkt, er lyset fra det sjette segl, og hvis nogen skulle hævde, 

at det er et andet segl, der er løst, er han i vildfarelse. Den sjette lysestage brænder nu som et uudslukkeligt 

lys, der oplyser de levende og de døde med sine åbenbaringer og vækker sjæle med sine nye profetier. 

Men tro ikke, at dette lys kun oplyser den, der hører dette ord. For sandelig siger jeg jer, at selv 

videnskabsmænd og teologer er under dette lys. 

9 Hvorfor gør I ikke en indsats for at studere min undervisning, så Mesteren ikke behøver at gøre sig 

fysisk hørbar for at forklare det, som I skal forstå gennem fortolkning? 

10 Forene videnskabens frugter med frugterne af sjælens kærlighed, og du vil få en god smag i 

munden. 

11 Hvil jer, vandrere, nyd træets kølige skygge og spis af dets frugter. 

12 Faderen er med jer, som altid har gjort sig gældende på jeres vej. 

13 Jeg modtager jer som repræsentanter for hele menneskeheden og ser jer forberedt til at modtage og 

føle min åndelige tilstedeværelse. 

14 Du har altid søgt Min Guddommelighed. Når du følte, at du ikke havde fundet Mig, skyndte du dig 

hen til de billeder, som dine hænder skabte for at føle Mig tæt på dig. Det er sådan en stor del af 

menneskeheden lever i denne tid. Den søger og tilbeder mig i billederne, mens jeg taler til verden på 

højdepunktet af denne manifestations tid. 

15 I øjeblikket vækker jeg folk gennem drømme ─ symbolske og profetiske drømme, som folk på 

grund af manglende tro og forberedelse ikke lægger mærke til eller fortolker, og derfor glemmer de 

drømmeansigtet uden at vide, at det er et guddommeligt budskab. 

16 Hvor langt væk fra den sande vej er menneskeheden ikke! Verden lever under sin frie viljes 

herredømme og løber efter nydelse og jordiske lidenskaber. 

17 Sjælen sover, intelligensen er endnu ikke vågnet op til det lys, som er sandheden, og den 

guddommeliggør heller ikke det sande liv. 

18 Mennesket har stadig ikke givet sin samvittighed mulighed for at tale og dømme. Der er stadig 

nogen, som tror, at de er ufejlbarlige og fri for fejl, selv om de bærer mørke i deres hjerter. 

19 Men nu er menneskene trætte af dette, og derfor nærmer jeg mig dem for at vise dem vejen, for at 

fylde deres sjæl med lys, for at få dem til at forstå deres fejl og den tabte tid og for at udløse en kamp 

mellem lyset og mørket i mennesket. 

20 På mange måder åbenbarer jeg mig selv for mine børn, altid med uendelig kærlighed, så at deres 

sjæl ikke går til grunde. 
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21 Hvis I er gået ind i disse ubemærkede bedehuse, er det ikke sket af egen fri vilje. Det var min 

barmhjertighed, der kaldte jer hertil for at give jer åndelig næring og for at vise jer vejen til frelse, hvor I 

kan komme ind i mit nærvær. I skal ikke komme hverken modløse eller arrogante, men værdige og 

ydmyge. 

22 Jeg tilbyder jer evig fred, ligesom jeg tilbød jer Kana'ans land i den første æra. I kan ikke afvige fra 

stien, for den er markeret med mit blod. Mit blod er sandhed, er kærlighed og evighed. Vågn op, for Min 

sandhed åbenbaret i Min Lære er blevet forfalsket af mennesker, og nogle åbenbaringer er blevet skjult. 

23 Mit og mine apostles eksempel blev ikke taget som et eksempel af alle, der forsøgte at følge mig. 

Mange er blevet herrer i stedet for tjenere. De fyldte deres hjerter med en følelse af overlegenhed og 

arrogance og var kun ude efter rigdom, pomp og pragt og ære. I den proces glemte de de fattiges behov og 

blev ligeglade og afstumpede over for andres elendighed og lidelse. Derfor går folk fra det ene 

trossamfund til det andet i deres søgen efter sandheden. Derfor har de et åndeligt behov for at skabe nye 

sekter for frit at søge mig. 

24 De, der engang blev betragtet som helgener og halvguder, bliver nu afvist af en desillusioneret 

menneskehed. 

25 Folk opsøger ikke længere skriftefogeden for at få dem frikendt for deres fejl, fordi de finder det 

uværdigt. Og truslen om evig helvedesild gør ikke længere indtryk på synderens hjerte eller skræmmer 

ham. 

26 Ulven udnytter denne mentale desorientering og lurer bag hækken. 

27 Enhver tjener af min guddommelighed og enhver repræsentant har til opgave at skabe fred blandt 

mennesker. Men det er det modsatte, som de gør i øjeblikket. Alle tror, at de er de første, alle ønsker at 

være de stærkeste og glemmer, at den eneste stærke er mig, som er i alt. 

28 Nu kan I forklare jer selv, hvorfor jeg lovede jer at komme igen i den anden æra. Nu forstår du, 

hvorfor jeg underviser dig på ny. For kun Mit ord kan fjerne åndens mørke bandage, kun Min kærlighed 

kan frelse dig fra dine synder. 

29 I er blevet kaldet og udvalgt til at være et eksempel på troen på mit komme og på tillid og lydighed 

mod mit ord. Men vent ikke på, at de sidste, der er kommet sidst, giver jer et eksempel på god opfyldelse 

af min lov, for så vil jeres smerte blive meget stor. Men når I ser dem tage af sted, krydse grænser og 

komme ind i andre nationer som budbringere af mit ord, vil I indse jeres forsømmelighed og 

utaknemmelighed. 

30 Tænk over det, og hvis du ønsker at være troværdig, så begynd med at være et godt eksempel i dit 

hjem. Jeg ønsker, at I, selv om I tidligere afviste hinanden på grund af stammeforskelle, i dag skal elske 

hinanden som én familie. 

31 Dette er mit klare ord. Hvis jeg skulle tale til dig på et andet "sprog", ville det ikke være rigtigt. 

32 Jeg forbereder jeres hjerter til at bo i dem. Verden vil ligeledes forberede sig, fredens frø vil spire i 

menneskets sind, og I, som har spredt det i alle jordens hjørner, vil glæde jer, når I ser frugterne af jeres 

arbejde. I har nemlig efter Mesteren lært at leve i godhed og har bedt for alle. 

33 I alle nationer vil der blive talt om forsoning, broderskab og fred, og det vil være begyndelsen til 

foreningen. 

34 Jeg har forberedt dig og spurgt dig, om du allerede er klar til at gå ud på vejen til dine 

medmennesker for at vise dem den visdom, jeg har givet dig som ordinspiration, og for at besvare deres 

spørgsmål på tilfredsstillende vis. Lad det ikke virke umuligt for nogen at opfylde denne mission. Tænk 

på, at den viden, jeg har givet dig, gør dig i stand til at forstå din mission. 

35 Det vil ikke være nødvendigt for jer alle at besøge de nationer, som I kalder "fremmede", for at 

udbrede min doktrin. Det er nok at hæve jeres tanker i bøn og rense jeres hjerter, så jeres sjæle vil 

manifestere sig for jeres medmennesker på afstand og føle med dem, uanset hvor de befinder sig. Og de vil 

blive vækket af lysvæsener. 

36 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 stræber efter at opnå åndelig dominans med magt. 

De vil blive overrasket, og verden vil blive overrasket, når folk indser, at volden ikke har besejret 

fornuften, broderskabet og retfærdigheden. 



U 230 

119 

37 Pas på med at gøre det, der ser ud til at være velgørenhed, selv om der er egoisme i dit hjerte. Gør 

så meget godt, som du kan, uden at det er i egen interesse. Gør det af kærlighed, som er den lov, jeg har 

lært jer, så har I gjort jer fortjeneste for jeres sjæl. Giv min lære videre, som jeg har givet den til jer. Det er 

det samme som det, jeg har lært mine profeter og apostle på andre tidspunkter. 

38 Mennesket har i sin materialisme fundet en aftale om at ændre det ord, som jeg gav jer i tidligere 

tider. Men Mit værk er fuldkomment og har sine rødder ikke i jordiske ord. Forbered jer, og I vil altid 

opdage min sandhed. Så vil I opdage, at jeg til enhver tid har givet jer min sæd i rigelige mængder, så I 

også kan give den videre på denne måde. 

39 Det vil ikke være nødvendigt for dig at imponere nogen ved hjælp af ritualer eller ydre former for 

tilbedelse. Dit hjertes tempel skal blive synligt, og i det skal dine medmennesker se deres lygtepæle og 

deres altre. 

40 Lær allerede nu at føle mig, både i dine værker og når du kæmper for at efterlade snavset, når du er 

faldet. 

41 Jeg har lært jer at søge sandheden i enkelhed. Hvor ynkeligt er det menneskelige sind dog ikke, når 

det søger sandheden i de komplicerede doktriner, som det selv har udtænkt. 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? 

42 Jeg boede sammen med folket i den anden æra og delte jeres brød og jeres tag. Men Kristi storhed 

er rodfæstet i hans ydmyghed. 

43 Således lærer jeg jer, for at I skal vide, hvordan I skal adskille jer fra materielle ting af hensyn til 

kærligheden til jeres næste. Men først må I rense jer selv, for det er loven, at I udvikler jer, og da det er 

loven, at alt udvikler sig, må de begivenheder, der endnu ikke er kommet, ikke forstyrre jer. Det, som dine 

øjne så ser, bør kun fylde dig med jubel, når du indser, at alting er styret af en yderst fuldkommen lov, og 

at det, der sker i dag, ikke kunne være sket før, fordi alting nærmer sig sin fuldkommenhed. 

44 Det er ikke kun på jorden, at man arbejder for menneskehedens fremskridt. Det er også fra en 

anden verden, at man beder og arbejder for sin frelse og sit fremskridt: det er den åndelige verden. Derfor 

siger jeg jer, at den åndelige sæd vil bære frugt efter de store kampe i alle religiøse samfund. 

Hvis folk siger, at dette er en ny religion, som skaber splid, skal du svare, at spiritismen er en doktrin, 

at den er den samme som den første og eneste doktrin, der har styret sjæle. Men den stemme skal komme 

fra dit hjerte, hvor dine følelser har deres rødder. De vil vise sig, når du græder over andres smerte, selv 

når du græder af glæde over din nabos smerte. For det er det, jeg altid har lært jer. 

45 Jeg taler til jer gennem det menneskelige intellekt, Mit lys og Min nåde strømmer ind i det og 

bliver til ord ─ det Ord, som viser den eneste vej til Mig: den af fuldkommenhed og den af renhed i 

følelserne. 

46 I har brug for store beviser på åndelighed, så jeres tro kan vågne til nyt liv, og jeres håb kan vokse 

sig stærkere. Du har brug for det klare ord til at løfte dig op fra den sløvhed, som du befinder dig i. Min 

Guddommelige Ånd måtte manifestere sig selv i denne form, så I ville føle, at Faderen aldrig forlader jer, 

at han leder jer fra sandhedens rige. 

47 Er du ikke overbevist over for dette bevis på kærlighed? Mine tanker er lys, der skinner ned for at 

genoplive jeres lampernes døende lys. Mesteren fortæller dig, at universets sandhed vil blive åbenbaret 

gennem det åndeliggjorte menneske, fordi han vil vide, hvordan man lever harmonisk i denne verden, 

hvortil han kommer for at lære lektioner, der er nyttige for hans udvikling. Denne verden er ikke evig, og 

det behøver den heller ikke at være. Når dette hjem ikke længere opfylder det formål, som det nu er til, vil 

det forsvinde. Når din sjæl ikke længere har brug for de lektioner, som dette liv giver her, fordi andre, 

højere lektioner venter på den i en anden verden, vil den på baggrund af det lys, den har fået i denne 

jordiske kamp, sige: "Med hvilken klarhed forstår jeg nu, at alle op- og nedture i dette liv kun var 

erfaringer og lektioner, som jeg havde brug for for at forstå bedre. Hvor lang virkede den livsrejse dog 

ikke for mig, så længe lidelserne tyngede mig ned. Men nu, når det hele er forbi ─ hvor kort og flygtigt 

forekommer det mig dog ikke at være i forhold til evigheden." 

48 Mennesket er kaldet til at gøre sin sjæl større, er kaldet til at åndeliggøre sin tilværelse mere og 

mere, jo mere han stiger op i sin søgen efter fuldkommenhed. 
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49 Den krop, du har, er også bestemt til at blive åndeliggjort. Når det sker, vil folks levevilkår ændre 

sig. De vil udvikle åndelige evner, som stadig er ukendte for verdens indbyggere i dag. 

50 Du har brug for denne lære, som genopliver dit håb, denne kilde til uudtømmelig og sand visdom, 

som kan slukke din tørst. Mit lys stiger ned til det formørkede sind hos den, der siger, at han ikke elsker 

sjælen, fordi han ikke kender den, men elsker materiel rigdom, fysisk skønhed, der smigrer hans 

forfængelighed, intelligens, der er årsag til beundring, navne og titler. Det er det, han elsker, og det er at 

elske de uværdige. 

Mennesket er ikke kroppen eller dens rigdomme. Mennesket har kun værdi og eksisterer kun på grund 

af sin sjæl. 

Jeg siger jer igen, at mennesket er kaldet til at være den, der udtrykker sandheden om universet, 

himlene og verdenerne. I dag er han endnu ikke i stand til at opnå dette, fordi hans materialisering ikke 

tillader ham at udfolde åndens subtile gaver. 

Når denne materialisme forsvinder, vil han blive en seer, som vil glæde sig over at se det åndelige livs 

vidundere. Så vil han forstå Saulus' forvandling til Paulus, menneskets forvandling i en sådan grad, at det 

har været nødvendigt at skifte navn. Med hans tidligere navn forsvandt mindet om hans lidenskaber, og 

hans sindelag og de ugerninger, han havde begået, blev til aske. 

Når sjælen forstår, at den udvikler sig, at den mangler ophøjelse, eller at det, den måtte lære og udfolde 

i den materielle verden, nu vil være slut, så er den klar til at forene sig med det guddommelige lys, fordi 

sjælen er lys, der bevæger sig mod lyset. 

51 Glæd jer, folk, tænk på, at I er trækfugle i denne verden fuld af tårer, elendighed og lidelse! Glæd 

jer, for det er ikke jeres hjem for evigt, der venter jer bedre verdener. 

Så når du forlader denne jord, så gør det uden fortrydelse, så vil smertens suk, arbejdet og tårerne blive 

her. Du vil sige farvel til denne verden og svæve op til dem, der venter dig i himlens højder. Derfra vil I se 

jorden som et punkt i rummet, som I vil huske med kærlighed. 

52 Vær ikke bedrøvet, for den dag vil komme, hvor du vil forlade denne tåre-dal, hvor du har lidt så 

meget, og som du i morgen vil elske i bevidstheden om, at du i den har fået det lys, som din sjæl længtes 

efter. 

53 Vær lykkelig ved at elske din næste, helbrede de syge, trøste de trængte, give de fattige nyt mod. 

Så vil himlens velsignelser komme til dig. Ønsker I at åndeliggøre jer selv? Kristus vil hjælpe dig til at 

opnå denne nåde. 

54 Sandelig, siger jeg eder, selv om menneskene i dag er mere materie end ånd, skal de i morgen være 

mere ånd end materie. Mennesker har forsøgt at materialisere deres ånd totalt, men denne totale 

materialisering vil de ikke opnå. For ånden er som en brillant, og en brillant holder aldrig op med at være 

det, selv når den er faldet i jorden. 

55 Mennesket kender ikke den fuldkomne sjæls lyksalighed, fordi det ikke har nået højden af 

fuldkommenhed. Hvis han renser sit hjerte og bevarer min sandhed i sin sjæl for at praktisere den, vil han 

opdage en fred og en lykke, som han ikke kendte før. Det vil være det liv, som symboliseres af træet i den 

første lignelse, der blev åbenbaret for menneskeheden, og hvis modne frugter vil mætte sjælens sult. 

Forædl jer selv, hævet jer over det jordiske, og I vil ikke længere lide under andres utaknemmelighed eller 

mangel på forståelse fra andre. 

56 Kærlighed er stigen, der fører til Gud, som elsker dig, og til Maria, den åndelige Moder, som også 

elsker dig, og til dine åndelige brødre og søstre, som også elsker dig. 

57 En strøm af budskaber udgår fra den guddommelige ånd. Behold så mange af dem, som du finder 

rigtige i dit hjerte. 

58 Overgiv mig dine lidelsers mørke. Jeg vil forvandle dem til fredens klarhed. Overgiv dine sukader 

og tårer til mig. Når jeg besøger dit hjerte i stilhed, vil jeg trænge ind som en solstråle for at oplyse det. 

59 Jeg har givet jer kærlighedens ord, så I kan føle denne styrke i jeres hjerter. Her er min trøstende 

balsam, som hældes ud over alle jeres lidelser og styrker jeres sjæle. 

60 Jeg siger jer, vær velsignet, hvis I nærmer jer mig med et forberedt hjerte. For mit ord vil da blive 

til helbredende balsam og kærtegn, der opliver din tros flamme. 

61 Mit rige kommer ned over den lidende menneskehed, og mit ord lyder gennem denne tidsalders 

udvalgte, så at de, der hører mig, kan blive deres brødre til trøst. 
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62 Til alle tider har jeg haft mæglere mellem mennesker og min guddommelighed. Det var den 

ydmyge og ydmyge af hjertet, jeg brugte. Jeg forbereder nu de nye budbringere af min lære, så at denne 

gode nyhed kan være en opvågnen til åndeligt liv blandt mennesker. 

63 Hvor mange af dem, der er i stand til at opfylde en ædel åndelig mission, sover stadig spredt ud 

over hele verden! De vil vågne op, og de vil bevise deres åndelige fremskridt, når de i deres ophøjede 

følelser bliver nyttige væsener for deres naboer. De vil være ydmyge og aldrig prale af overlegenhed. 

64 Forfængelighed ─ en svaghed, der allerede viste sig i det første menneske ─ vil blive bekæmpet 

gennem åndeliggørelse. Det er den kamp, der altid har eksisteret mellem ånd og materie. For mens ånden, 

når den begærer Faderens væsen, er tilbøjelig til at søge det evige og det høje, søger kødet kun det, der 

tilfredsstiller og smigrer det, selv om det er til skade for ånden. Denne kamp, som viser sig i ethvert 

menneske, er en kraft, som opstår i mennesket selv som følge af den indflydelse, verden udøver på det. For 

det jordiske kræver alt det, der svarer til dets natur. Hvis ånden er i stand til at kontrollere denne kraft og 

lede den i den rigtige retning, vil den have harmoniseret begge naturer i sit eget væsen og vil opnå 

fremskridt og ophøjelse. Hvis den derimod lader sig dominere af materiens magt, vil den blive forført til 

det dårlige, den vil være en båd uden ror midt i stormen. 

65 I, der hører mig, føler et ønske om at vende jer bort fra alt skadeligt for at befri jeres sjæl. I er midt 

i en kamp, og derfor siger jeg til jer: Fortsæt med at våge og bede, så den tid kan komme, hvor jeres sjæl 

bliver ét med kroppen og harmonerer med den. 

I dag lider du stadig af verdens tiltrækning og føler dig for svag til at modstå fristelser. Intuitivt 

fornemmer mennesket en fuldkommenhedens tidsalder, men det ved ikke, hvornår den vil være. 

66 Folk vil stræbe efter dette mål på forskellige måder. Men kun de vil nå det, der kæmper for sjælens 

fremskridt. De, der hengiver sig til religiøs fanatisme, vil ikke udvikle sig, og de, der bruger deres tid på at 

studere det materielle, vil kun opnå materielle resultater. 

67 Spiritualisering vil være det, der fører mennesket til fuldkommenhed. Men forveksl ikke den sande 

åndelighed, som er foreningen med Skaberen og tilnærmelsen til ham gennem kærlighed, barmhjertighed 

og indre tilbedelse, med de "videnskaber", hvormed mennesket profanerer og gør det hinsides væsener 

materielt opfattelige. Her er min lære, som fjerner det slør af uvidenhed, der skjuler sandheden for 

mennesker. 

68 Min Kærlighedslære forberedte jer i den tid til at modtage min åndelige verdens nærvær i jeres 

midte, så den ville hjælpe jer med at forstå mit ord ─ en tid, der nu er ved at være forbi. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 231 
1 Mit gennemtrængende blik trænger ind i jer, og jeg ser, at I danner en buket med jeres hjerter for at 

tilbyde den til Min Guddommelighed. 

2 Jeg ser jeres lidelser og lindrer dem gennem min faderlige kærtegn, så I, opmuntret af mit ord, kan 

blive et folk, der er stærkt i prøvelser. 

3 Hver gang I er kommet til Mig for at fremlægge jeres svagheder eller for at bede Mig om hjælp i 

de pinsler, I gennemgår ─ hver gang I har været i fare for at bryde sammen under korsets vægt, og I har 

vendt jer til Mig, har Jeg befriet jer fra jeres byrde og smerte og gjort jer til stærke sjæle. Så sagde jeg til 

dig: "Fremad, vend ikke dit ansigt bagud, for din sjæl ville blive fyldt af frygt, hvis den så sin fortid. 

4 Jeg har reddet jer fra ødelæggelse for at bringe jer til frelsens havn, hvor I nu er og nyder dette 

brød. Du har hvilet på mit fredens bryst. Jeg har været en lysstråle i din tilværelses mørke for at hjælpe dig 

med at gå din vej uden at snuble. 

5 Hvis de mundstykker eller stemmebærere, gennem hvem jeg manifesterer mig selv, skulle tale 

indefra sig selv, ville de ikke være i stand til at lære jer sandhedens vej. Men deres læber taler lysets ord, 

fordi jeg manifesterer mig selv gennem deres intellekt, og jeg har sagt jer, at jeg er Vejen. 

6 Du har set, at mange undrer sig over denne lære og spekulerer på, om det er sandt, at det er 

rabbineren, der taler her ─ om det er sikkert, at "Ordet" er vendt tilbage til denne verden, der korsfæstede 

Jesus? 

7 I her ved, at jeg har lovet jer dette, I ved, at jeg er tilgivelse, og at jeg opfylder min guddommelige 

mission ved at oprejse de "døde", helbrede de syge og give de blinde synet tilbage. I kender årsagen til 

min tilbagevenden og den måde, hvorpå jeg er kommet. Men alt dette vil sætte spørgsmålstegn ved 

verden, og mange vil tvivle på det. 

8 Jeg har fortalt jer, hvorfor jeg i stedet for at henvende mig til de lærde, teologerne eller 

videnskabsmændene har henvendt mig til de uuddannede og de enfoldige for at gøre mig selv kendt 

gennem dem. For vidnesbyrd fra enkle mennesker vil forbløffe verden. 

9 Hvis I undersøger det grundigt, vil I overbevise jer selv om, at jeg til alle tider har kommunikeret 

med menneskeheden gennem mennesker, og at de altid har været ydmyge og enkle. 

10 Jeg har givet jer forskellige eksistenser på jorden, så I kan være vidner til disse manifestationer og 

opfylde jeres mission. 

11 I må bruge min undervisning, så I kan trænge ind i de hemmeligheder fra det hinsides, som 

Faderen ønsker at afsløre for jer. Mit hemmelige skatkammer har ikke skjult sig for dit blik, ellers ville du 

aldrig kunne komme ind i det evige liv. 

12 Studér, tænk dybt; for nogle er forvirrede ved tanken om, hvordan det er muligt ─ hvis jeres ånd er 

en partikel af min Guddommelighed ─ at den lider? Og hvis åndens lys er en gnist af Helligåndens lys ─ 

hvordan kan det så se sig selv midlertidigt indhyllet i mørke? Indse, at denne udviklingsvej er at opnå 

tilstrækkelig fortjeneste over for Gud til, at du kan forvandle din ånd fra en uvidende og uudviklet ånd til 

en stor lysets ånd ved Faderens højre hånd. 

13 Kom til mig og hør endnu en gang mit ord, som er næring for din sjæl. Dette ord, som jeg har givet 

jer i denne tredje æra gennem det menneskelige intellekt, har udrettet miraklet med at forene jer, at løfte 

jer fuld af iver og tro ind i min guddommelighed, når det åbenbarer sig selv fuld af sandhed og 

undervisning. For din sjæl følte sig træt af jordisk undervisning, dine fødder var for trætte til at rejse de 

lange afstande i søgen efter fred, kærlighed og sandhed. Dine hænder var også for trætte til at dyrke 

markerne uden at få en høst, som ville have givet din sjæl tilfredsstillelse. 

14 Det har været min vilje, o folk, at I skulle rejse disse veje og smage disse frugter; at I skulle banke 

på forskellige døre og lære hjertet af mennesker af forskellige racer og køn at kende; at I skulle tage 

forskellige filosofier, doktriner og teorier fra bøgernes indhold; at du ville lære de fattige menneskers liv 

på jorden at kende med al dets elendighed og smerte; at du ville opleve denne verdens falske rigdom med 

dens fornøjelser og bedrageriske herlighed; at du ville høre menneskers stemme og lære deres inspiration 

at kende; at du ville modtage det gode og det onde, som de ville bringe dig i tidens løb. Så at I efter denne 

rejse ville møde Mig som den sidste, der kommer til jeres hjerters døre ─ den sidste, der krydser jeres vej, 

den sidste af jordens pilgrimme, der går ved jeres side og spørger jer: "Hvor skal I hen? Hvor kommer du 
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fra, og hvad søger du?" Og at du så, uden stolthed og uden selvhøjtidelighed, bøjet af smerte og styrket af 

erfaring, oplyst og styrket af kamp, straks ville erkende mig, åbne dit hjerte for mig, bekende din 

elendighed og bekende, at kun jeg kan forstå din smerte, dine fejltagelser og også dine længsler. 

15 Det er grunden til, at størstedelen af dem, der kommer til mig, bliver fanget af denne kraft, når de 

hører mit ord. De føler, at jeg ser dem helt ned i deres hjerter og føler min kærlighed omkring dem. Og da 

I ventede på mig, vidste I, at efter de store kampe, de store kampe i tilværelsen, efter den mørke nat, som I 

levede i, skulle lyset fra en ny dag komme. Du vidste, at når du havde tømt dit bæger af bitterhed til 

bundfaldet, ville der komme en anden, som skulle fylde det med sødme. For håbet, tilliden til mine løfter, 

som jeg havde givet dig i andre tider, var ikke slukket i din sjæl, flammen var forblevet i dit hjerte. Selv 

de, der har benægtet, at det er mig, der manifesterer mig i denne tid, har ikke gjort det med deres sjæl, men 

med deres kødelige natur, som er uvidende og uimodtagelig over for åndelige åbenbaringer, og som ikke 

kender noget til mig. Alligevel ved jeg alt og har givet de vantro, de stivnakkede, endnu en gang, fordi jeg 

ved, at det ikke er deres sjæl, der fornægter mig, og at den må rejse sig op fuld af lys og befri sig selv fra 

sin egen kropslige skals lænker, så den kan se og føle mig og udbryde, som Peter gjorde i Anden Gang: 

"Du er sandelig den levende Guds Søn!" 

16 Af børn vil jeg gøre jer til disciple. For når I har hørt mig, vil jeg give jer en visdomsbog, så I kan 

undervise jeres medmennesker med den og bringe det gode budskab til indbyggerne i jeres land og 

derefter til de andre folkeslag. Når du lærer af mig, vil du være blid og ydmyg. I vil ikke nøjes med blot at 

udforske mit ord eller at tale med veltalende ord for at imponere folkemængderne, men jeres inspirationer 

og indsigt, jeres klare og dybe ord skal bekræftes af gerninger, som vil være frugten af jeres forståelse. Jeg 

ønsker ikke, at disse værker kun skal udspringe af jeres intellekt, men at de skal dikteres af jeres 

samvittighed til jeres hjerte, hvor kærlighedens frø er sået. 

17 Så vil du helt sikkert være i stand til at omvende folk. For når de er trætte af meningsløse ord, syge 

og trætte af de forskellige lærers og verdenssyns perversitet, vil de længes efter en instruktion, der taler til 

dem om sand kærlighed, barmhjertighed og fred, som bringer lys ind i mørket og udgyder helbredende 

balsam, hvor der er smerte ─ som forvandler dem, der er mentalt eller moralsk degenererede i deres natur. 

Så vil min lære helt sikkert sejre, og antallet af dem, der følger mig og bærer fredens, enhedens og den 

gode viljes banner frem, vil vokse. 

18 Jeg ønsker, at I bruger denne tid pligtskyldigt, at sjælen instruerer og stimulerer kroppens skal, at 

den bøjer den og til sidst gør den til sit eget redskab, sin villige tjener; at det ikke er "kødet", der tilbyder 

Mig den tilbedelse, som sjælen burde tilbyde Mig, at den ikke placerer sig mellem jeres ånd og Min. For 

så vil renselsen være varig, og det, som kroppen føler, vil påvirke sjælen, fordi den endnu ikke er i stand til 

at få overtaget over smerte og svaghed. Spiritualisér jer selv uden at forfalde til fanatisme, og I vil opleve, 

hvor meget fred I vil opleve, hvor meget opmuntring I vil give jeres hjerte, og hvor stærke I vil være over 

for de udfordringer, som smerte, alderdom og sygdom giver jer. 

19 Dette er min undervisning. Hvem af jer er ikke i stand til at forstå det? Det er så klart som 

dagslyset, og I kan alle se dette lys. Jeg giver dig denne undervisning, så du kan indprente den 

uudsletteligt i din sjæl. For i morgen vil den give dig styrke, når prøvelserne truer dig. 

20 På denne jord har der altid været kamp mellem mennesker, krig, stridigheder og uenighed. Lige 

siden de tidligste tider har nogle menneskers idéer altid været i strid med andre menneskers idéer. Og 

således ser du, at mod dyd er opstået laster, mod retfærdighed uretfærdighed, mod sjælens stemme mod 

"kødets" stemme, mod den ene viden mod den anden. Og de, der fra de tidligste tider har gjort min 

åndelige lære kendt, har haft videnskabsmændene som modstandere. Jeg ser stadig i denne tredje tidsalder 

disse kampe mellem mænd. Men den dag er kommet, hvor jeg skal sige det sidste ord. 

21 Al visdom, viden og videnskab kommer fra mig. Jeg forberedte denne planet, så den kunne blive 

hjemsted for inkarnerede sjæle, og før jeg sendte jer ud, plejede jeg denne verden med nåde, med 

kærlighed og visdom. Jeg lagde i den, på dens overflade, i alt, de nødvendige elementer til jeres liv, til 

bevarelse, glæde og tilfredshed for mine børn. 

For at I i denne naturs skød skulle opdage alle livets kilder ─ alt det, der var indhyllet i mystik eller 

opbevaret i et dybt skatkammer, gav jeg jer gaver, jeg oplyste jer og gav jer videnskabens gave, så I ved 

hjælp af denne evne og i overensstemmelse med jeres behov, jeres udvikling og jeres prøvelser kunne 

finde den uudtømmelige kilde til liv og visdom. 
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22 I har alle haft glæde af denne videnskabens gave. Men jeg udvalgte nogle for at betro dem store 

missioner, så de kunne opdage alt det, der er til gavn for sjælen, og de ville derefter give jer af det 

uudtømmelige vand fra denne kilde og hjælpe jer i jeres liv og jordiske lykke. De udvalgte har jeg også 

betroet den intuitive viden om det åndelige liv ─ det liv, som ligger hinsides videnskaberne, over denne 

jordiske natur. Derfor har mennesket lige siden de tidligste tider tilbedt Mig og har spottet eksistensen af et 

universelt væsen, en magtfuld, almægtig Gud og Skaber, som har et ophøjet liv i vente til dig, der ligger 

hinsides denne verden ─ et liv, hvor ånden, kærligheden, lyset og fornuften vil skinne, for alt dette er en 

del af din sjæl. 

Men selv om I alle har denne intuitive viden, der uophørligt taler til jer om disse evner, har det været 

nødvendigt for mig at sende sjæle til jer med stor autoritet, så de kunne afsløre de største mysterier for jer; 

så de kunne slå hul på sjælene og føre dem til mig ad de korteste og sikreste veje. Det er profeterne, 

patriarkerne og de af Gud sendte fra alle tider. 

23 Så selv om nogle bragte missionen om at give lys til sjæle og andre missionen om at gøre 

videnskaben kendt, har den ene til enhver tid rejst sig mod den anden uden at tænke på, at de ikke er 

modsatrettede missioner, men at de begge supplerer hinanden. Mit lys er blevet udgydt over alle 

mennesker, så I kan forstå jeres opgave og respektfuldt påtage jer den rolle, der er jeres. 

24 Hvis I har hørt fra mig, at jeg irettesætter videnskabsmændenes arbejde, at jeg stiller videnskaben 

til ansvar, så skyldes det, at nogle ikke har brugt livskilden, de åbenbaringer, som jeg har givet dem, til 

menneskehedens bedste og fremskridt, men har sat dem i ondskabens og ødelæggelsens tjeneste. Men over 

alle dem, der har opfyldt deres mission, som har søgt med ydmyghed, ophøjethed og respekt for at opdage 

det, som det har været Min vilje at åbenbare for dem, har Jeg udgydt Mit lys, de har alle været mig 

velbehagelige; og se, hvor mange velgørende gerninger de har udført. 

25 Jeres jordiske liv har udviklet sig, det er ikke længere det samme som i tidligere tider, og i det 

omfang jeres skridt har bragt jer ind på evolutionens vej, har I mødt videnskabens frugter, som alle, der 

har opfyldt deres mission, har fået. De, der har forfalsket Min mission og er trængt ind i Mine skattekister 

for at opdage naturens hemmeligheder og for at bruge naturens kræfter for at bruge dem til ødelæggelses- 

og dødsgerninger ─ dem irettesætter jeg og kalder på. For jeg er kommet for at kalde alle mennesker og 

naturkræfter til orden og bringe dem på rette spor, og alt må genoprettes og vende tilbage til sin plads. 

26 Der vil komme en tid, hvor menneskeheden vil anerkende det guddommelige lys, den visdom, som 

jeg har tilladt, og endelig vil den også indse, at jeg er kilden, hvorfra alle væsener er opstået ─ at frøet og 

frugten er i mig, og at jeg har givet jer lov til at tage del i alt dette, så I kan leve et liv, der er jeres sjæl og 

min guddommelighed værdigt. 

27 I den tid med åndeliggørelse, som jeg nu annoncerer for jer, vil menneskene stille deres 

indsigtsevne i sjælens tjeneste, og selv videnskaben vil bøje sig for dens lys. Hvornår vil den dag komme? 

I er i øjeblikket ved at forberede vejen for, at menneskeheden kan nå dette mål. For det arbejde, jeg har 

befalet jer at udføre, har en verdensomspændende mission. 

28 Mennesker vil hellige deres videnskab, deres styrke, deres talent og deres hjerte til at tjene min 

guddommelige sag uden at forsømme deres pligter, deres opgaver i verden. De vil vende sig til de sunde 

fornøjelser, som er sunde for deres ånd og materie. De vil kæmpe for deres fornyelse og deres frihed, de 

vil ikke lade sig smitte, de vil ikke tage noget, de ikke har brug for. Så vil korruption og skamløshed 

forsvinde fra jorden. Så vil ånden have opnået absolut herredømme over sit kropslige hylster, og selv om 

den stadig bor i materien, vil den leve et åndeligt liv i kærlighed, broderskab og fred. 

29 Det vil være den tid, hvor krige vil forsvinde, hvor der vil være gensidig respekt og hjælpsomhed, 

hvor I vil indse, at I ikke længere kan disponere over jeres næstes liv eller jeres eget. I vil da vide, at I ikke 

ejer jeres liv, ej heller jeres børns og ægtefællers liv eller denne jord, men at jeg ejer hele skabelsen. Men 

da I er mine elskede børn, er I også ejere af alt det, der er mit. Men selv om jeg er Herre og ejer af alt, 

hvad der er skabt, er jeg ikke i stand til at dræbe mine skabninger, at skade nogen eller at påføre dem 

smerte. Hvorfor har de, som ikke er livets ejere, så taget det, der ikke tilhører dem, for at gøre sig af med 

det? 

30 Når denne lære bliver forstået af menneskene, vil de have taget et skridt opad i deres åndelige 

udvikling, og denne verden vil være et hjem for avancerede ånder. I ved ikke, om I vil bebo denne planet 

igen efter den tid. Jeg vil bestemme, hvem der skal opleve disse nådetider, hvem der skal se dette jordiske 
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rige, som i en anden epoke var en dal af tårer, ødelæggelse og død. De have, bjerge og marker, der har 

været vidner til så megen smerte, vil derefter blive forvandlet til et fredens sted, til et billede af de hinsides 

verdener. Jeg har meddelt jer, at når kampene ophører, vil mit rige allerede være tæt på jer, og så vil jeres 

ånd blomstre i dyder. Min undervisning vil være til stede i alle ånder, og jeg vil give mig selv til kende 

gennem mænd og kvinder. 

31 Åndens gaver vil udfolde sig. Det (indre) ords gaver, healing og dialog mellem ånder vil blive 

beundringsværdige blandt folk i den tid. 

32 Videnskaben vil ikke stoppe på sin vej; men videnskabsmanden vil trænge ind i min lære, studere 

den og undre sig over mine åbenbaringer. Og inspireret af dem vil han skabe velgørende værker, som ikke 

kun vil fremme menneskeheden, men også sjælen hos inkarnerede og ikke-inkarnerede. 

33 Hvis min ånd i fortiden og nutiden var tilfreds, når han betragtede mine børns værker, hvad enten 

de var åndelige eller materielle - smukke værker, der udsprang af følsomhedens eller intelligensens hjerte - 

hvor stor vil min glæde ikke være, når det ikke kun er nogle få, hvis sjæl er ophøjet, men når det er 

menneskeheden i sin helhed, der udøver kærlighed. Så vil der ikke længere være tårer, sorg og 

forældreløshed i hjemmene som følge af krigene, og kun tro, sundhed, styrke og harmoni vil vare ved i 

livet for de mennesker i de tider, der er bestemt for denne planet. 

34 I er de første generationer, der modtager de gode nyheder om denne tredje æra, og I skal være dem, 

der baner vejen for alle dem, der kommer efter jer. Fjern kløfterne, fjern stenene på vejen, så du kan 

efterlade god vilje, mod og gode principper som arv. 

35 Det er ikke dig, der vil bringe mit arbejde til sit højdepunkt. Der er ingen blandt jer, der skal forene 

Israels folk. I vil ikke længere være vidner til gennemførelsen af min doktrin i hele verden i jeres kroppe. 

Dette arbejde vil jeg fuldføre. For hvis nogen skulle rejse sig blandt jer for at bøje mit folks stædige nakke 

og opnå deres åndeliggørelse, ville denne person ophøje sig selv eller ikke udholde de prøvelser, der ville 

komme over ham. 

36 Men jeg, den stærke, som elsker og tilgiver, vil forene jer. Jeg vil sende jer den ene prøvelse efter 

den anden, så de kan knuse jer og forene jer i det samme åndelige ideal.  

37 Jeg ønsker ikke, at mit folk skal forberede et nyt kors, et blodstillads eller en domstol til mig. Jeg 

ønsker at bo i jeres indre helligdom, jeg ønsker at indtage min trone i mit folks sjæl for at kommunikere 

mig selv til dem i hvert øjeblik og vente dem i mit evige hjem, på min universelle ydmyghedens trone, på 

min æresplads som en kærlig Fader, når I alle, fulde af fortjeneste gennem opfyldelsen af jeres mission, 

gjort stærke af kamp og renset af dyd, vil komme til mig i ære for at modtage jeres høje belønning. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 232 
1 Udvalgt folk: I hører mit ord gennem menneskets intellekt, I er til alle tider blevet forberedt til at 

gå forud for menneskeheden. Alt er blevet dig givet af min nåde. Jeg er kommet ned til jer, fordi jeg elsker 

jer, og jeg har betroet jer den tredje del af bogen, som indeholder buddene, loven for jer og for 

menneskeheden. 

2 Verden er drevet rundt i en voldsom storm og har mistet sin retning. Den har ikke sat sig for at 

finde den sikre vej. Mennesket har været tilfreds med at leve, at søge det nødvendige for at bevare sin krop 

og har glemt sjælen, som er kernen i hans væsen, og som jeg har betroet en meget vigtig opgave. Jeg er 

dukket op blandt jer og har fundet jer levende midt i kaos, og mit ord har sagt til jer: Stop, vend tilbage til 

lovens opfyldelse, tag jeres kors op, følg mig, og der vil være fred blandt jer. 

3 I løbet af denne tid har jeg forberedt jer ved at hælde mit lys i strømme ind i jeres sind. Lige fra 

jeres første skridt har I været standhaftige, og denne tro, denne kærlighed til Mit Værk inspirerer jer til at 

tale til jeres medmennesker i Mit navn. Mange vil høre jer og komme til mig og hungre og tørste efter 

kærlighed. Andre vil komme og længes efter lindring af deres lidelser. Andre vil komme farende, kun 

drevet af deres nysgerrighed. Men jeg lover dig, at alt vil lykkes. Jeg vil give alle beviser, for det er mig en 

glæde at give barnet et tegn på, at jeg har hørt dets ønske. 

4 Efter min afrejse vil I fortsætte med at forberede hjerter, I vil føre dem væk fra uvidenhed, fra 

falske overbevisninger og fra fanatisme. Men hvordan vil I være lærere for jeres medmennesker? Hvordan 

vil du opnå ydmyghed, retfærdighed og retfærdighed? Ved at bede og opfylde min lov. I skal ikke give jer 

ud for at være retfærdige mennesker, for I er endnu ikke retfærdige. Vis jer som mine disciple, idet I 

dagligt kæmper for at fuldkommengøre jer selv. Når jeg ser dig udføre din opgave med uselviskhed, vil 

jeg bringe en mængde af dine medmennesker til dig, som jeg har udpeget til at modtage viden om mine 

sidste åbenbaringer. 

5 Jeg vælger fra de sekter, som menneskene har skabt, og som er afskårne grene af livets træ, dem, 

der ønsker åndeliggørelse ─ dem, der søger Mig på en ufuldkommen måde, men som elsker Mig ─ dem, 

der udtaler Mit navn med hengivenhed og præsenterer Mig for handlinger af kærlighed, ydmyghed og 

taknemmelighed. Jeg kommer som den gode fisker i hjerternes begær, og selv om antallet af dem, der 

følger mig, i dag er lille, vil de i morgen blive mangefoldige. Allerede nu nærmer den time sig, hvor 

beviserne vil overbevise verden om, at jeg er kommet for at efterlade jer min arv af kærlighed, og I vil som 

vidner til disse åbenbaringer tale om dem på en rigtig måde. 

6 Gør ingen som helst forskel på dine medmennesker. I det åndelige ideal vil alle menneskelige racer 

og klasser forenes i det åndelige ideal. 

7 Læg dine medmenneskers behov i mit hjerte. Jo mere de er syndere, jo mere kærlighed og 

barmhjertighed har de brug for. Nu nærmer tiden sig, hvor min undervisning vil sprede sig, og 

"arbejderne" vil gå til forskellige områder. De vil slå sig ned efter Min vilje på de steder, hvor Mit Ord vil 

strømme ind i åbne hjerter, som Jeg har forberedt som frugtbar jord, der er klar til at modtage den 

guddommelige sæd i sit skød. Der er dit aktivitetssted. Jeg gør dig ansvarlig for en række mennesker, som 

jeg vil overlade til din pleje, så snart jeg ser dig stærk og klar. 

8 De gode nyheder vil nå ud til folk uanset doktrin eller sekt. Alle vil vide, at jeg kommer i den 

tredje æra som den Hellige Ånd. Den tid vil komme, hvor disse åbenbaringer vil blive fuldt ud kendt, og I 

vil blive bekæmpet af denne grund. Men bare rolig, mit lys vil ikke blive dæmpet. Netop da vil mit ord om 

denne tid stråle i den største pragt. 

9 Jeg forbereder jer som flittige arbejdere på markerne. "Ordet vil være rigeligt på dine læber. Ofte 

vil I tale om lærdomme, som I ikke kender. De vil være de nye inspirationer, der kommer fra Min Ånd til 

dit modtagelige hjerte. Dine handlinger skal altid være i overensstemmelse med dine ord. Alle dine 

handlinger skal være oprigtige, så du kan blive troet. Jeg vil se på jeres værker og dømme dem. 

10 Husk Israels folks rene skikke fra de første tider og vend tilbage til dem. Dens sundhed og styrke 

stammer fra deres lydighed og ærbødighed over for min lov. Ud af dette folk kom eksemplariske mænd, 

patriarker og profeter. Der er Abraham, Isak og Jakob, som er jeres races stamme. De blev testet mentalt 

og fysisk, men styrken forlod dem ikke. Det var nødvendigt, at de, der skulle give liv til Israels folk, skulle 
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være et eksempel på styrke og kærlighed for alle deres efterkommere. Her vil I kende jeres styrke og jeres 

effektivitet i store prøvelsers time. 

11 Jeg er i øjeblikket ved at forberede de sjæle, der skal fortsætte med at inspirere folket efter min 

afgang. De vil våge over den grundlæggende lære i mit Arbejde, og I skal lytte til dem og respektere dem. 

12 Opfyld din opgave i den nuværende periode, og derefter vil de kommende generationer fortsætte 

dit arbejde. Jeg vil altid sende væsener af stor højde til jorden for at våge over Loven, over essensen af 

Min Lære. 

13 Vær enig med dine forsøg. Til den, der ikke har fået det, som han beder mig om og tror, at det er til 

hans bedste, siger jeg: Jeg kender din skæbne; men det, du beder mig om, vil ikke bringe dig lykke, men 

kun lidelse. Tænk på din erstatning. På jorden vil du ikke nyde fuldkommen fred. Kun pligtopfyldelse vil 

give dig ro i sindet i dag. Men i morgen, når du er i det åndelige liv, vil du sige til mig: "Fader, du vidste 

hvordan du kunne lede mig, som det var godt for min sjæl. For hvis du havde givet mig det, jeg bad dig 

om, ville jeg være gået vild eller have forsinket min vej til dig." 

14 Jeg har givet dig mit ords lys i denne tid, så du kan arbejde for verdens fred, og så din sjæl kan 

tage endnu et skridt på vejen til fuldkommenhed. Jeg har fået dig til at forstå de gaver, som din sjæl har, så 

den kan overvinde alle de forhindringer og modgang, der står i vejen for den. Jeg har fået dig til at forstå, 

at denne tid med bitterhed, som du går igennem, er en tid med forsoning, som du må tømme som et bæger 

med overgivelse og tro. 

15 Således er jeg kommet fra uendeligheden for at befri jer fra de lænker, der holder jer nede. 

16 I denne tredje tidsalder har jeg forenet alle dem, der i tidligere tider fik til opgave at gøre min 

sandhed kendt for menneskeheden, så de kan opnå mine velsignelser.  

17  Derfor har jeg givet jer nye åbenbaringer. 

18 Gør min lære til din egen, så du kan praktisere den. Men når I forlader disse forsamlingssteder, der 

er som træer for vandrere, i hvis skygge I har hørt lærken trille, så begiv jer ikke ud til skadelige 

fornøjelser i stedet for at søge kontemplation for at meditere. For den åndelige essens, som du har 

modtaget fra Mesteren, vil da slippe ud af dit hjerte. 

19 Lidenskaberne river som hvirvelvinde den nåde, som jeg har klædt jer med, ud af jeres sjæl, og når 

I fratager jer den, tillader I svaghed og sygdom at tage jeres væsen i besiddelse. 

20 Ret din sjæls bøn til det Uendelige, så du kan skabe en atmosfære af fred omkring menneskeheden. 

Når I ser jeres medmennesker under byrden af min retfærdighed, så gør jer fortjeneste, og deres pine vil 

blive afbrudt. Bed for verden, når du hører naturkræfternes stemme. I skal ikke søge tilflugt for jer selv 

alene. Hvis I tager jer af jeres medmennesker i trængselstiden og glemmer jer selv, vil jeg beskytte jer. 

Beskyt mennesker med din bøn og barmhjertighed. 

21 Tro på bønnens kraft. Men I skal vide, at den først og fremmest skal føles for at nå mig. 

22 Hvis du allerede havde en stærk og sand tro, ville du udføre mirakler. Skynd jer, for den time vil 

komme, hvor I skal ud for at udbrede kendskabet til dette værk på verdens veje. Så skal I ikke frygte for 

menneskers retfærdighed, og bagvaskelse skal ikke bekymre jer. 

23 Du har gjort fremskridt på din vej. Vend blikket tilbage og se på din fortid. Tilbage var 

materialisme, arrogance, arrogante lidenskaber, afguderi, uvidenhed og synd. 

24 Men bliv alligevel på stien, så du kan opnå endnu større åndelige fremskridt. Så vil du opleve 

freden i det forjættede land i dit hjerte. 

25 Dette er den dag, hvor det udvalgte folks ånd vil modtage inspiration og deres sind vil blive oplyst 

til at forstå den lære, som blev bevaret i Livets Store Bog, og som jeg måtte sætte foran dem i 

overensstemmelse med mit ord, der blev givet i tidligere tider. 

26 Og I har for at komme til mig forladt verden, har renset jer selv, og da I var forberedt, bad I om at 

modtage min Universelle Stråle. Den har oversvømmet din sjæl, og under dens indflydelse er dine gaver 

blevet vækket, og de mest sarte strenge i dit væsen er blevet sat i vibration. 

Du har set mange følelser opstå fra dit hjertes dybder, som du ikke kendte før nu, og som fik dig til at 

se på dette liv på en anden måde. Og da du så var i stand til at gøre kærlighed og barmhjertighed effektive, 

følte du dig stærk nok til at udrette store gerninger og forstå store mængder af dine medmennesker. Du 

ønsker at øge din omsorg for de nødlidende og sende budskaber af lys med dine tanker til dem, der er langt 

fra dig. Du kan gøre alt dette, for jeg har åbnet et stort område foran din sjæl, hvor du kan arbejde. 
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27 Dine åndelige gaver har ingen grænser, de vil ikke blive udtømt, selv om du tror, at du har givet al 

din rigdom videre. Jo mere du giver til andre, jo mere vil din arv vokse. Din mission har altid været at 

arbejde for fred og at forsvare verden. 

28 Jeg har sat jer på prøve, så I kan få tillid til jer selv, så I kan vide, hvad I er i stand til. Hvor mange 

gange har jeg ikke sendt dig det bevis, du havde brug for, når du har været ubeslutsom, eller manglet tro, 

eller har mistroet din sjælsstyrke, og gennem det har du modtaget svaret. Den ene prøvelse efter den anden 

har jeg ladet dig gå. Men jeg har forberedt jer på forhånd, for jeg har aldrig ønsket at overraske nogen. 

29 Jeg styrer jeres skridt, omgiver jer med en atmosfære af fred, hvor I kan studere og fordybe jer i 

min lære. Men når I så er forberedt, skal I gå frem til de mennesker, der vil opstå på den tid. I dag skinner 

dine værker endnu ikke. Men mit folk må blive stærkt i dyd, må kæmpe mod materialisme for at hjælpe 

menneskeheden med at finde den sikre vej, der vil føre dem til mig. 

30 I har allerede nydt min ånds fred, da I svævede op i forening med mig. Men den varige fred er 

endnu ikke i dig. I er i begyndelsen af vejen, og kun jeres fortjenester vil give jer den ubeskrivelige glæde 

ved at komme tættere på Mig. Jeg vil mangedoble jeres frugter og forkorte vejen, så I snart vil nå mig. 

31 I var blandt de første til at modtage dette guddommelige budskab, og jeg ønsker, at I skal vide, 

hvordan I kan videregive det til andre. Denne menneskehed, der tvivler og har mistillid i dag, vil tro. Jeg 

har givet den nok beviser i denne tid, og de taler alle sammen til den om mig. Hun vil forblive døv i kort 

tid. Derefter vil hun høre det kald, jeg giver hende, hun vil blive tiltrukket af min undervisning, hun vil 

ønske at finde ud af, hvad der venter sjælen efter dette liv, og hun vil finde svaret i den bog, jeg efterlader 

til alle: "Livets Bog". Alle vil i sidste ende få lyset, for det er en guddommelig arv. Det er den arv, der er 

jeres, og som ikke vil blive nægtet nogen. Jeg vil instruere alle ─ både dem, der forstår at følge og fortolke 

mine instruktioner korrekt, og dem, der ikke adlyder mig. 

32 Når du har studeret dine værker og grædt over de få frugter, du har opnået, så sørger din sjæl, når 

den bliver klar over, hvor langt du stadig er fra det mål, jeg har bestemt for dig, og du husker den profeti, 

som du fik at vide, og som du fik at vide: "Hvis 'Israel' ikke arbejder for sin forening, vil det opleve en ny 

krig, og endnu en gang vil kvinden udgyde tårer og manden udgyde sit blod, og i hjemmene vil der være 

sorg, nød og sult, og sjælen vil lide." 

33 Derfor siger jeg til jer, at I ikke må være uhøjtidelige over for hinanden, at I ikke må gøre 

uenighedens gerninger. Min instruktion har til formål at forene alle sjæle, at bringe dem tættere sammen, 

så I kan blive ét og alle kan anerkende Mig som jeres Fader. 

34 Læg nu din byrde af bekymringer bag dig, kom til Mig uden tvivl eller frygt, hav fuldkommen 

tillid og tillad Min vilje at finde sted i dig. Jeg ved, hvad der foregår inden i dig, og jeg giver dig den 

styrke, du har brug for. 

35 Jeg er oprindelsen og målet for alt, hvad der er blevet skabt. Det er ved min vilje, at I kom til 

denne verden, og det er ved min vilje, at I forlader den igen. 

36 Jeg kommer som en kærlig Fader for at give dig min tilgivelse, fordi du stadig er svag. 

37 Dette liv er blevet betroet dig som en mulighed for din sjæl til at opnå fortjeneste. Derfor bør alle 

dine tanker og menneskelige handlinger være inden for min lov om kærlighed og retfærdighed. Men 

menneskene har forvildet sig fra den vej, som min Lov viser dem, og derfor har det været nødvendigt at 

vende tilbage til dem for at minde dem om det. Det er med denne hensigt, at jeg er kommet i kontakt med 

jer på dette tidspunkt. Grunden til at I kommer for at høre mit ord er at fordybe jer i min undervisning og 

forberede jer på det åndelige liv. Kom ikke af nysgerrighed, af pligtfølelse eller fordi du tror, at du 

opfylder din opgave. Kom med ønsket om at finde en ny åbenbaring, en ny lære i hver ny lektion. Brug 

min tilstedeværelse, og du vil være bedre forberedt til at opfylde din mission. 

38 Uanset om du har været fysisk sund og rask, om du har haft tilfredsstillelse og komfort, eller om 

du har været udsat for sygdom, modgang og fattigdom ─ alt dette forbliver her på jorden, hvor 

menneskelivet slutter og sjælens liv begynder. I har stræbt efter at hæve sjælen og har måttet lide og 

besejre jeres krop. Derfor siger jeg til jer: Lyt godt efter, fortolk endnu bedre, og udforsk jer selv, så I kan 

opdage sandheden. 

39 Men når du møder dem, der hævder, at du følger en ny doktrin, bør du fortælle dem, at du kun har 

forladt de kirkelige ritualer, der hører til den ydre tilbedelse, og at du har vendt dig bort fra religiøs 

fanatisme. 
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40 Mit arbejde vil blive anerkendt i hele verden. For ligesom jeg i andre tider sendte profeter for at 

forkynde mit komme, vil jeg i denne tid sende mine nye profeter for at gøre min lære kendt og for at 

forkynde det kommende rige for alle mennesker af god vilje. 

41 Hver enkelt åbenbaring er sket i overensstemmelse med menneskehedens åndelige kapacitet og 

den tid, som den har levet i. I dag er jeg kommet på denne måde, i morgen vil jeg tale til jer på en mere 

ophøjet måde. 

Dette rally vil snart være slut, det vil slutte ved udgangen af 1950. Så skal mine disciple tage af sted 

som lærere, der ikke vil føle sig alene. For i lyset af deres ånd, i den del af min Guddommelighed, som 

findes i hver enkelt af jer, skal jeg tale, tilgive, elske og undervise. 

42 Så vidt denne samvittighed tillader det, skal din sjæl være fri. For den vil ikke engang have brug 

for forsamlingssteder for at videregive min lære. Du vil tale hvor som helst, hvor en lejlighed byder sig, og 

dit liv vil være den helligdom, hvor du tilbeder Mig med renhed i dine gerninger. 

43 Selv om det i øjeblikket synes umuligt for jer at skabe fred i menneskeheden, siger jeg jer, at 

freden vil komme, og mere end det: at mennesket vil leve i åndeliggørelse. 

44 Meget ulykke vil ramme verden, før den tid kommer. Men disse lidelser vil være til gavn for 

menneskeheden, både jordisk og åndelig. Det vil være som et "så langt og ikke længere" for menneskers 

uhæmmede onde gerninger, egoisme og nydelsessøgning. På denne måde vil der opstå en balance. For det 

ondes kræfter vil ikke længere kunne overvinde det godes kræfter. Denne renselse har et udseende af straf 

uden at være det, fordi den altid rammer de mest følsomme og elskede. Men i virkeligheden er det et 

middel til at redde de ånder, der er kommet af vejen eller har forvildet sig fra den. De, der dømmer jordisk, 

kan ikke opdage noget nyttigt i smerten; men de, der mener, at de har en ånd, der vil leve evigt, får lys, 

fasthed og fornyelse af den samme smerte. 

45 Hvis du tænker åndeligt ─ hvordan kan du så tro, at smerte er et onde for menneskeheden, når det 

kommer fra en Gud, der er lutter kærlighed? 

46 Tiden går, og der vil komme en tid, hvor disse store prøvelser vil begynde at dukke op, og selv den 

sidste rest af fred vil flygte fra verden, som ikke vil vende tilbage, før menneskeheden har fundet min Lovs 

vej og lytter til den indre stemme, som vil fortælle den uafladeligt: Gud lever! Gud er i dig! Kend ham, føl 

ham, bliv forsonet med ham! 

47 Så vil din måde at leve på ændre sig. Egoismen vil forsvinde, og alle vil være nyttige for andre. 

Folk vil blive inspireret af min retfærdighed til at skabe nye love og til at styre nationerne med kærlighed. 

48 Bring mit budskab snart videre til menneskeheden, så de kan bruge min undervisning og advarsler. 

Mennesket vil indse, at dette ord virkelig var en profeti, og at det havde forudset alt. 

49 Når det urolige hav har lagt sine bølger, og vindene har lagt sig, når der ikke længere er nogen 

plager, der plager nationerne, og når plagerne er blevet udryddet, så vil fred begynde for menneskeheden. 

50 I skal bede og bønfalde for verden, som skal gennemleve den største af dens prøvelser og drikke 

det bitreste bæger. 

51 Hvor mange af jer, som tror, at I har tro i dag, vil ikke skælve ved synet af disse katastrofale 

begivenheder! Hvor mange af jer, der tror, at I er modige, vil skjule jeres fejhed! Jeg forbereder jer, så I 

kan være bevidste om jeres handlemuligheder, når den time kommer, og så I kan udføre den mission, jeg 

har betroet jer. 

52 Alle mysterier er blevet forklaret for jer i denne tid, selv mysteriet om Treenigheden i 

åbenbaringerne af Min Guddommelighed, som jeg vil gentage med få ord: 

53 Faderen, Gud har ingen form, ingen grænser, ingen begyndelse og ingen ende ─ en doktrin, som 

du ikke kan forstå. Sig derfor: Gud er Skaberen af alt lys, den kraft, der opretholder universet, det liv, der 

pulserer i alle væsener. 

54 Og Sønnen? Sønnen er "Ordet", han er Guds kraft begrænset i et perfekt menneske: i Jesus. For at 

Faderens kærlighed skulle bo i ham. 

55 Da den guddommelige ånd var i Jesus, var han både menneske og Gud ─ menneske i kraft af sin 

materielle natur og Gud i kraft af sin åndelige natur. Som menneske havde han egenskaber, som er 

særegne for mennesker: Han følte og led som et menneske. Men hans viden om sin egen mission og hans 

åndelige styrke fik ham til at overvinde fysiske behov og fristelser. Alt, hvad der ikke var i harmoni med 
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hans mission, blev afvist af ham. Således kunne Gud gennem dette retfærdige og rene menneske åbenbare 

sig selv som menneske. 

56 Da Jesus afsluttede sin mission, vendte han tilbage til den guddommelige ånd og bar i sig sporene 

af det menneskelige liv ─ af de prøvelser, som han udsatte sig selv for som menneske. Derfor har Sønnen, 

da han er Faderens kærlighed, noget om hver enkelt af jer, og I føler jer forstået, fordi I ved, at han levede 

i jeres verden og gik på det samme støv, som I går på. 

57 Men Faderen og Mesteren er én og samme Gud. 

58 Og Helligånden ─ det kan jeg fortælle jer ─ er den højeste form, hvori dette væsen åbenbarer sig 

selv for alle mennesker, der i deres ånd har en gnist af Skaberens natur. 

59 Helligånden, Faderen og Sønnen er én og samme kraft, én vilje, ikke tre personer, men ét 

guddommeligt væsen, som måtte åbenbare sig selv for sine børn i forskellige former for at blive forstået. 

60 Indse, hvor meget kærlighed der er i jeres Gud, som, selv om han er almægtig, ikke tøver med at 

begrænse sig selv, så I kan føle og se ham, som mangfoldiggør sig selv for at vise jer, at han ikke kun er 

jeres Skaber og dommer, men også jeres Fader, jeres Ven, jeres Broder, jeres Mester. 

61 Du siger: "Hvordan er alt dette muligt?" I er stadig små væsener, som jeg begrænser mine 

forklaringer over for for at tilpasse dem til jeres hjernes kapacitet. 

62 Jeg tilgiver dig og giver dig min velsignelse. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 233 
1 Min Ånds lys være med jer. 

2 Disciple, I, som kommer og kæmper med jer selv, som stræber efter åndelig evighed og ikke er 

tilfredse med jeres gerninger ─ gør jer klar. For selv om det er helt rigtigt, at I ikke har opnået det, som 

jeres sjæl længes efter, og I har heller ikke set frugterne af jeres arbejde, så siger jeg jer alligevel, at I har 

opnået ophøjelse og fremskridt. Du vil finde dette bekræftet i det liv, der venter dig, hvor du vil få den 

fulde viden om dine åndelige fremskridt. Der vil du føle, at Mesterens kærlighed virkelig er trængt ind i dit 

væsen, og at følelsen af barmhjertighed over for dem, der lider, har slået rod i din sjæl. Det vil være den 

høst, I bringer ind efter de forskellige reinkarnationer, I har haft. 

3 Den "åndelige dal" vil være befolket af lysånder, hvis dyder vil tjene det gode og menneskehedens 

fremskridt. 

4 De, der virkelig forbereder sig i denne verden og udfører deres mission med sand barmhjertighed 

og kærlighed, vil ikke være ivrige efter at se deres arbejde fuldført for at høre triumfråbet. For de, der 

længes efter det, har stadig meget materielt og lidt åndeligt over sig. 

5 Da jeg sagde til dig, at du skulle give din krop den betydning og plads, den har i din skæbne, 

henviste jeg til at vide, hvordan du skal lede den, så den bliver et redskab til din perfektion. For det er din 

sjæl, der skal nå mig. 

6 Se, hvor enkel min undervisning er på alle måder. Derfor siger jeg til dig, at du aldrig skal forsøge 

at gøre det kompliceret. Se, hvordan jeg gør det lettere for dig at leve op til den. Men i det omfang jeg ser, 

at I åndeligt forstår min instruktion, får jeg jer til at føle jeres ansvar for at gøre det. Jo mere uvidende en 

person er om Min lære, jo mindre er hans ansvar. 

7 Hvorfor er der dem, der har været sammen med mig, men som forlod mig? Hvorfor bytter de Mig 

ud med tilfredsstillelser, der skader deres sjæle? Og når jeg når dem på deres vej og kalder på dem, ender 

de med at fortælle mig i deres utaknemmelighed, at de aldrig har set mig eller følt mig. Hvordan kunne de 

så hurtigt tro, at de havde glemt Ham, der går med dem skridt for skridt ─ Ham, der har stået ved deres 

side i prøvelsens time og i livets omskiftelser ─ Ham, der i disse øjeblikke har bragt det plagede hjerte den 

himmelske harmoni af Min kærtegn og Min guddommelige fred, som siger til det: "Kom til Mig, hvil hos 

Mig, følg Mig, Jeg er den himmel, du søger." I det øjeblik følte dette hjerte sig grebet af en bølge af 

følelser, fordi det fandt ud af, at mennesket ikke er alene på sin vej, og en bøn af kærlighed blev vredet ud 

af det, som var en tak til Mesteren. Er det muligt, at nogen kan glemme disse beviser på min kærlighed? Er 

det muligt, at nogen, der har modtaget dem, nægter at have følt mig? 

8 I, som lytter til Mig, spørg Mig: "Mester, hvordan kan jeg vide, hvad der er godt og hvad der er 

dårligt?" Til dette svarer jeg dig: Jeg er den guddommelige retfærdighed, og som retfærdighed 

manifesterer jeg mig selv i hver enkelt af jer gennem samvittigheden, som er lys fra min guddommelige 

ånd. Det er Guds "stemme" i mennesket, og da der er evner i mennesket, der gør det muligt for det at 

forstå denne "stemme", dens "kald" og domme, kan ingen retfærdiggøre sig selv ved ikke at kende den 

gode vej, som er kærlighedens og retfærdighedens lov. Hvad er de evner eller egenskaber, der gør 

mennesket i stand til at høre sin egen vejleder og dommer? Intuition, fornuft og følelser. 

9 Den, der handler dårligt, gør det derfor ikke, fordi han ikke har ører til at høre denne stemme, men 

fordi han har lukket dem for at undgå at høre sin egen dom. Det er ikke fordi han ikke har øjne til at se den 

gode vej, men fordi han med vilje har gjort sig selv blind for at gå på den vej, som han selv har skabt efter 

sin egen vilje. 

10 Jeg siger til jer: Hvorfor lukker I munden på Guds kærlige og harmoniske stemme, som taler til jer 

gennem jeres samvittighed, selv om den altid fører jer sikkert ind på det godes vej? 

11 Ofte er "kødet" som et tykt slør, der ikke tillader dig at se sandhedens lys. Det er derfor, jeg 

fortæller dig, at du vil høre den stemme i al sin klarhed, når du allerede er befriet fra kroppen. Dette 

øjeblik kan være et øjeblik af højeste lyksalighed for sjælen, der har nået opfyldelsen af sin mission på 

jorden, eller et øjeblik af uendelig smerte, når den indser sine fejl og ser sine pletter, der får den til at 

ønske en ny krop som en mulighed for at begynde rejsen på en ny. Derefter åbenbarer Faderens 

retfærdighed, som har kærlighed som sit udspring, sig som magt ved at give sjælen et nyt menneskelegeme 

til at opfylde sin skæbne. 
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12 Hvor mange muligheder som disse har jeg ikke givet hver enkelt af jer, så I kan komme til mig ved 

tidernes ende, eftersom I tilhører mig som børn. Men jeg ønsker ikke kun, at I skal komme til mig af 

barmhjertighed og kærlighed, men også på grundlag af jeres fortjenester, så I kan vise jer værdige til at 

besidde og se hele herligheden i mit værk. 

13 Sandelig, siger jeg jer, der er mere glæde i himlen ved en enkelt omvendt synders ankomst, end når 

hundrede retfærdige kommer derind. Det er det godes sejr over det onde, når den sjæl, der er faldet ned i 

mørket, genvinder sin storhed. 

14 Jeg taler til jer på denne måde for at fjerne alle de fantasifulde overbevisninger fra jer, som hindrer 

jeres åndelige udviklingsvej. For min lære er ikke blevet præsenteret klart for jer af dens fortolkere. 

15 Mennesker, vær stærke over for smerte. Når du først har forstået det, vil du være taknemmelig over 

for mig for at have prøvet dig. 

16 Træk dig nær til mig og lyt til mig, for i mit ord vil jeg give dig åndelig næring i mit ord. 

17 Min undervisning i denne tid har gjort det mirakel, at den har gjort jer mange mennesker ivrige 

efter lys. 

18 I dit hjertes stilhed har du hørt Mesteren, og sammen med ham har du hvilet dig fra de lange rejser, 

hvorfra du bringer din træthed og dine smerter som en høst. 

19 Det, verden hungrer efter, er kærlighed, fred og sandhed. 

20 Bring enhed, hvor der er uenighed, lys, hvor der er fejl, moral, hvor synden bor, og balsam, hvor 

der er smerte. 

21 Så vil du være et klart spejl ─ et spejl, som er din ånd, hvori min guddommelige instruktion 

reflekteres, og hvori menneskeheden ser sine ufuldkommenheder. 

22 Stor er din skæbne blandt menneskeheden. Derfor har jeg undervist jer, for at I ikke skal snuble, så 

jeres medmennesker kan fordømme jer. 

23 Gør dit legeme til en ydmyg tjener, som aldrig stiller sig mellem din ånd og Min, som forstår at 

yde Mig den tjeneste, der tilkommer ham, og som tillader din ånd at tilbyde Mig den tilbedelse, der 

tilkommer den. 

24 Spiritualisering, når den er rigtigt forstået, vil give dig styrke og sundhed. 

25 Lige siden tidernes morgen har lovens budbringere og åndens undervisning haft 

videnskabsmanden som modstander. Der er udbrudt store kampe mellem de to, og tiden er inde til at jeg 

fortæller jer noget om disse konflikter. 

26 Jeg skabte denne verden for at tjene som et midlertidigt hjem for inkarnerede sjæle. Men før de 

ville befolke den, gav jeg dem åndelige, mentale og viljemæssige evner. Jeg kendte på forhånd mine 

skabningers skæbne og udvikling. Jeg placerede i jorden, dens indre, dens overflade og dens atmosfære 

alle de nødvendige elementer til menneskets bevarelse, næring, udvikling og også forfriskning. Men for at 

mennesket kunne opdage naturens hemmeligheder som livets kilde, lod jeg dets intelligens vågne op. 

27 Således blev mennesket åbenbaret begyndelsen til den videnskab, som I alle er i stand til at udføre, 

selv om der altid har været mænd med større talent, hvis opgave det har været at vriste naturens 

hemmeligheder ud af dens kræfter og elementer til gavn og glæde for menneskeheden. 

28 Jeg sendte også store ånder til jorden, så de kunne afsløre det overnaturlige liv for jer ─ det, der er 

over denne natur, hinsides videnskaben. Gennem disse åbenbaringer blev det åbenbaret, at der findes et 

universelt, stærkt, skabende, almægtigt og allestedsnærværende væsen, som har et liv i vente til mennesket 

efter dets død, sjælens evige liv. 

29 Men da den ene har bragt åndelige missioner og den anden videnskabelige missioner med sig, har 

den ene og den anden, religioner og videnskab, altid stået op imod hinanden som fjender i kamp. 

30 I dag fortæller jeg jer, at materie og ånd ikke er modstridende kræfter; der vil herske harmoni 

mellem de to. Lys er Mine åndelige åbenbaringer, og lys er også videnskabens åbenbaringer og 

opdagelser. Men hvis I har hørt fra mig, at jeg ofte har fundet fejl i videnskabsfolks arbejde, er det fordi 

mange af dem har misbrugt energien, de tidligere ukendte elementer og naturkræfter til skadelige formål 

som ødelæggelse, fjendtligheder, had og hævn, jordisk dominans og umådeholdent stræben efter magt. 
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31 Jeg kan fortælle jer, at for dem, der har udført deres mission med kærlighed og gode intentioner ─ 

for dem, der respektfuldt og ydmygt har trængt ind i mine hemmelige skattekister, har det været mig en 

fornøjelse at afsløre store hemmeligheder for dem til gavn for min datter, menneskeheden. 

32 Videnskaben har siden verdens begyndelse ført menneskeheden til at gå den materielle fremskridts 

vej, hvorved mennesket har fundet videnskabens frugter på alle måder ─ nogle søde og nogle bitre. 

33 Nu er tiden inde til at forstå, at alt lys tilhører min Ånd, at alt liv kommer fra min 

Guddommelighed, fordi jeg er den hemmelige skatkammeret, den oprindelige kilde og oprindelsen til al 

skabelse. 

34 Disse kampe mellem det åndelige og det videnskabelige vil forsvinde fra menneskets liv i det 

omfang, det åndelige vil blive forenet med videnskaben i et enkelt lys, der vil oplyse menneskets vej til 

uendeligheden. 

35 I er begyndt at forberede jer på den tid. For spiritismen har en verdensomspændende mission at 

opfylde. Det vil være den, der åbenbarer det sande liv for alle mennesker. 

36 Forestil dig en menneskehed, der sætter sin videnskab og sit talent i samme videnskabs tjeneste, 

som tilbyder en behagelig tilbedelse af Gud uden henrykkelse og uden afgudsdyrkelse, hvor selv 

fornøjelserne er sunde, og hvis fornøjelser er sunde for krop og sjæl ─ så har du en ny, åndeligt høj 

verden, moral og videnskabelighed. Du vil respektere din næstes liv og ikke gøre dig af med dit eget. For 

disse mennesker vil forstå, at de ikke er herrer over sig selv, og at den eneste ejer af alting er mig. 

37 Prædestinerede er dem, der vil leve i verden i nådens tid. Det, der var en tårernes dal, et område 

med ødelæggelse og død, vil blive forvandlet til en fredens dal. 

38 Det vil være en gunstig tid for udfoldelse og blomstring af åndelige gaver. Så vil videnskaben ikke 

hindre sjælens opadgående udvikling, men jeg vil gøre det muligt for den at trænge endnu mere ind i mine 

mysterier, hvor jeg vil afsløre store hemmeligheder for den til gavn for menneskeheden. 

39 Min ånd vil som altid glæde sig over mine børns gode gerninger, hvad enten de er åndelige eller 

videnskabelige eller frugter af deres modtagelighed for skønhed. 

40 Dette folk her vil bane vejen. Men du vil ikke se den tid med dit jordiske legemes øjne. 

41 Der vil ikke komme noget forløsende kald fra jer, ikke engang et kald til at forene dette folk. Det 

vil være mit ord, der forener og forløser jer. 

42 Når min proklamation slutter i 1950, vil jeg finde mig selv i din helligdom. Der, i dit hjerte, vil der 

være den kærlighedstrone for mig, som mit folk skal rejse for mig. I ønsker ikke, at jeg skal vise mig selv 

på et kors, i en skammel eller i en retssal. 

43 Tillad ikke tiden at slette disse ord, så du kan danne den store bog om din Faders Visdom ud fra 

dem. 

44 Bed ved at tale til sjælen, for din krops stemme lyder ikke i himlen. 

45 Mens nogle viser sig i ånden, fordi de ikke kunne komme fysisk, viser andre mig kun deres fysiske 

skikkelse, fordi deres sjæl bor langt væk og er optaget af materielle ting. Alligevel har jeg fortalt jer, at 

man skal forberede sig på at høre mig. Men jeg ønsker, at mit lys skal strømme ned som åndelig manna, 

hvor end mine børn er. 

46 Jeg vil tilberede et festmåltid på den dag, så alle, der bor på jorden, og de store åndelige skarer, der 

bor i det hinsides, kan festes på det. 

47 Jeg modtager jer i lyset af De Syv Seglernes Bog. Elias forberedte det menneskelige sind på min 

manifestation i den tid. Siden da har du opdaget flere og flere nye åbenbaringer i mit arbejde. Nogle gav 

en korrekt fortolkning af min undervisning, andre fordrejede dens betydning, og da timen kom for folk til 

at forgrene sig til fællesskaber eller mødesteder, arbejdede de hver især på den måde, som de var blevet 

instrueret af dem, der gik forud for dem. 

48 Da I hørte mit ord første gang, var antallet af mine tilhørere lille. Blandt dem var der mænd og 

kvinder, voksne og børn. Den lille forsamling voksede og blev et folk, og så åbenbarede jeg for dem, at de 

åndeligt set var "Israel", som var skjult og spredt over hele verden. 

Tiden gik, og folkemængderne blev flere og flere. Så kaldte jeg dem til møde, fordi jeg havde opdaget, 

at deres hjerter levede adskilt, at der ikke var nogen enhed eller harmoni mellem dem. 
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49 Mit ord blev herligt åbenbaret, og mit hjerte åbnede sig som en ark, hvorfra loven og løfterne flød 

ud. Foran den bøjede folket nakken og svor med løftede højre hænder at følge Faderen, de svor at forene 

sig. Mit ord dengang var uudsletteligt, fordi det forblev skrevet i folkets ånd, ligesom løftet til dette folk 

blev forstået som en ny pagt med den guddommelige ånd. 

50 Siden da har I kæmpet for jeres enhed, så der kan være ét lys og én form for tilbedelse i jeres 

hjerter. Men ikke alle respekterede denne pagt, ikke alle gjorde idealet om enhed og åndeliggørelse til 

deres eget, og det har bragt hvirvelvinde og orkaner over dette folk og har undertiden gjort det svagt. I dag 

ser jeg, at mens nogle kæmper for at bevare renheden, oprigtigheden og enkelheden i denne lære, har 

andre i mangel af åndelighed ikke forstået denne oprigtighed og har derfor besudlet den med fremmede 

ritualer og påvirkninger fra forskellige religioner. 

51 Jeg bringer disciplene i denne tid en undervisning, hvis indhold er essensen af det, Moses lærte ─ 

af det, Jesus udstrålede til menneskeheden, og af det, min Ånd åbenbarer for jer. 

Men jeg har set, at der blandt jer er nogle, som har skjult min sandhed for at kunne ophøje sig selv som 

herrer og konger over for deres samfund. Hvis de kunne, ville de bære en krone på deres hoveder, en 

kappe over deres skuldre og et scepter i deres højre hånd. Men i stedet ydmyger de deres brødre og søstre 

og nyder at modtage hyldest, smiger og ros. 

52 Folk kommer til mine mødesteder dag efter dag. Nye skarer og de sidste disciple mangedobler 

dette folk. Når de kommer til en menighed, hvor mine børn stræber efter at vise godheden og renheden i 

mit arbejde, bliver de fyldt med lys og priser mig. Men når de kommer til det sted, hvor forfængelighed og 

lidenskaber har deres rede, falder de i forvirring, og på denne måde forvirrede fortsætter de deres vej. 

Hvordan kunne de også stoppe den kaotiske fremmarch af de "arbejdere", som går foran folkemængderne? 

Hvordan kunne de bevise over for verden, at det ikke er en sekt eller en ny religion, men den evige lov, 

Helligåndens lys, der er blevet til lære, så den kan føre menneskene til deres sjæles fuldkommenhed? 

53 Hvis I havde forstået essensen af min Lære og dens formål fra begyndelsen, ville der ikke være så 

mange forvirrede på vejen. I troede, at jeres gaver var til jeres jordiske tilfredsstillelse, og I lod mit ords 

lys blive slukket, når det nåede hjerterne. Røstbærerne sendte mit ord videre fra det første til det sidste 

mødested, indtil deres hals blev hæs, så i det mindste deres stemmes lydstyrke ville vække og gøre indtryk 

på jeres forhærdede hjerter. 

54 I har set, hvordan samfundene ikke har anerkendt hinanden på grund af deres forskellige 

synspunkter og idéer og er forblevet uberørte af dette uden at gøre noget for at fjerne denne uenighed. 

Nogle gange har man lyst til at tage sig selv op og bede sine samfund om at stå til ansvar og give dem 

instrukser. Men hvad kan man lære dem, hvis man ikke ved noget? 

55 Jeg ved, at de, der har lidt og kæmpet for at vise Min lære i al dens renhed, græder i disse 

øjeblikke, når de hører disse ord. De beder mig om tilgivelse og om styrke til at holde ud i bruddet, og jeg 

giver tilgivelse, styrke og lys til alle. 

Jeg velsigner de ydmyge. Men til dem, der ikke er det, siger jeg: Vær ydmyge, glem ikke, at jeg 

sammenlignede jer med den fortabte søn i min lignelse, som ─ efter at han havde spildt sin arv langt fra sin 

fars hus og set sine hænder tomme og sin krop udmattet og udsat ─ vendte hjem og længtes efter sin fars 

arme. Han tog imod ham og holdt en fest af glæde over at have ham hos sig igen. Derefter blev sønnen 

ydmyg, lydig og kærlig over for sin far. For smerten over hans overtrædelser havde bragt lys ind i hans 

hjerte. 

Men I, til hvem jeg sagde, at jeg i denne tid modtog jer som den fortabte søn, mener I, at det er rigtigt, 

at I, efter at jeg har holdt et festmåltid ved jeres ankomst, sat jer til mit bord og overøst jer med nådegaver, 

skal være fulde af forfængelighed og tilrane jer mit hus? 

56 Mit ord har kunnet bevæge jeres hjerter, og nogle har taget den beslutning at forædle deres 

gerninger og andre den beslutning at ændre dem. Derefter siger Mesteren til dig: "Tidspunktet for renselse 

er kommet. Gå tilbage til jeres samfund og udvikl de gaver, som jeg har givet hver enkelt af jer. Det er mit 

ønske, at de mange ufuldkommenheder og vanhelligelser ophører, hvis I ikke ønsker at blive berøvet mit 

ord før den tid, som min Guddommelighed har fastsat. 

57 Studér mine ord, tænk over dem og gå derefter i gang med den faste hensigt at rette op på dine fejl, 

rette op på dine ufuldkommenheder og rense dine former for tilbedelse. Bed og se efter, der er stadig tid til 

at ødelægge den dårlige sæd, så den gode sæd og høste dens frugt. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 234 
1 Du har forladt verden for en kort tid for at være sammen med mig. Du har levet gennem prøvelse 

efter prøvelse og har fået lys i din sjæl. For min kærlighed har været med jer i de svære timer og har 

mindet jer om mine trøstende og opmuntrende ord. 

2 Den spiritualistiske lære er den nye Pagtens Ark, som menneskeheden vil finde lys og trøst i disse 

tider. 

3 Når I ser, at disse forsamlingshaller ikke er nok til at rumme folkemængderne, vil jeg kalde jer til 

dalens enge, markerne, til et bjerg, og der vil jeg åbenbare min Ånd blandt jer. 

4 Generelt set har menneskeheden ikke hørt mit ord på nuværende tidspunkt. Deres åndelige inerti er 

dyb, og derfor finder de ikke fred. 

5 Du har haft Helligånden som din lærer. Det er derfor, at jeg holder Dem ansvarlig for freden. 

6 Denne guddommelige lære kræver et grundigt studium, så du kan opdage hele sandheden, den 

indeholder. Det er den stjerne, der oplyser vejen til sjælens frelse. 

7 Den tredje æra overraskede verden i en afgrund af fjendskab, synder og fanatisme. Den var ikke 

forberedt på at føle den nye æra komme, det nye daggry. Den må udholde sine lænker et stykke tid endnu, 

indtil fornyelse og omvendelse bryder dem, og derefter rejser den sig moralsk og åndeligt. 

8 Tro ikke, at jeg kun er sammen med dig. Over hele verden er der religiøse samfund, hvor folk 

finder et tilflugtssted for deres sjæl, og i hvert menneske er der et sted, hvor jeg går hen for at give mig til 

kende i ham: ånden. 

9 Min kærlighed banker på alle døre med et løfte om fred. Lige fra den magtfulde mand, den, der er 

blevet forfængelig i sin jordiske herlighed, og den, der har opnået visdom, til den paria eller det mest 

ukendte menneske ─ de har alle besøg af deres Herre. 

10 Jeg er kommet i denne tid for at oprejse et folk, hvis velklingende stemme skal høres på hele 

jorden. Jeg har betroet den en håndfuld hvede, så den kan blive dens dyrker. Før det har jeg sat det til mit 

bord og givet det vinens saft at drikke, så det kan styrke sig selv og holde ud på sine vandringer. Med mine 

kloge råd har jeg lært den at genkende de forkerte veje, så den kan adskille sig fra dem. Jeg har vist den 

den sande helligdom, så den kan træde ind i den og føle mit nærvær overalt. Jeg befriede den, fordi jeg 

ikke ønskede, at dens fødder eller hænder skulle mærke vægten af kæderne på dette tidspunkt. 

Men når jeg har givet den store evner og opgaver, er det ikke for at den kan blive vildledt og 

forfængelig og tro, at den er konge, gud eller dommer. Jeg giver kun dens ånd så meget, at den vil klæde 

sig med ydmyghed og hellige sit liv til at være nyttig for sine medmennesker og tjene menneskeheden. 

11 Jeg ønsker, at den, når den kommer til Min Guddommelighed, kun skal tilbyde Mig frugten af sin 

såning og ikke bede Mig om tilgivelse for sine overtrædelser. I er de spirituelle mennesker, som jeg 

forbereder. I dag, selv om I modtager Min lære, begår I stadig fejl, fordi I er en del af denne sørgelige 

menneskehed, der slæber sig selv hen over jorden, fordi den ikke vidste, hvordan den skulle udvikle sig 

opad. 

12 Jeg har sat en hyrde foran jer, Elias, som skal føre jer til frelsens forhindring, som I ikke vil 

springe over. 

13 Mit arbejde, som delvist hviler på jer, vil veje på jer som et kors af ansvar, afkald og ofre. Men du 

vil ved hvert skridt og hvert fald have en støtte fuld af kærlighed, som vil genoprette dig med al sin 

barmhjertighed. 

14 Indtil nu har din gang været klodset, usikker og akavet, og som følge af din ufuldkommenhed har 

du høstet bitterhed og udgydt tårer. Grunden til dette er, at I stadig er små børn. Når jeg i fremtiden sender 

jer ud på de stier, der fører til provinserne, vil I gå sikkert og med tro på vejen. 

15 På denne dag siger jeg til jer: Tag en beslutning i dit hjerte og din sjæl om at følge mig med fred, 

enhed og god vilje. På denne måde vil du forvente det, som den Evige har bestemt for 1950. 

16 Indse, at jeg i disse øjeblikke tilgiver dine overtrædelser, så du kan gå din vej uden denne byrde. 

Men lad ikke syndens tunge byrde på din sjæl endnu en gang. 

17 Se: Når jeg giver jer mit ord om tilgivelse, bliver det til lys i mørket. 

18 Disciple: Selv om I alle er kommet her på samme måde, er jeres skæbne forskellig, og jeres opgave 

er også forskellig. 
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Inden sjælen kommer til jorden, har den set sin livsbane på forhånd, og denne viden er, når den er 

inkarneret, blevet omdannet til erfaring og intuitiv viden og har således reddet sig selv fra afgrunde og 

fald. 

I denne undervisning udgyder jeg min visdom. For I er mine disciple, som baner vejen for de mestre, 

som jeg vil sende til menneskeheden. Denne forberedelsesvej er fyldt med farer og fristelser. Hold øje, så 

du kan opdage ulven i underskoven. Så skal du gribe Kærlighedens sværd, som din modstander ikke kan 

modstå, og markerne, der er dækket af tidsler og torne, skal blive til blomstrende dale. 

19 Da I har hørt dette lysets ord, ville det ikke være rigtigt, hvis I i morgen faldt ind i falske veje. 

20 Udøv kærlighed, vis barmhjertighed, som er en datter af kærlighed, og du vil blive frelst. I må ikke 

skjule det brød, jeg har betroet jer. 

21 Vær ikke ligeglad med jeres medmenneskers smerte, for så vil I ikke så troen på min lære. Sæt jer 

ind i hver enkelt sjæl, og I vil indse, at alle søger lyset, som er sandheden. "Kødet" vil sjældent afsløre 

sjælens kampe. 

22 Forbered jer. For mens I lærer denne lektie, råber de trængende på barmhjertighed og ømhed. 

23 Disciple, udnyt denne tid, som er kostbar. I skal til at blive arbejdere på Herrens marker, som er 

menneskers hjerter. I skal utrætteligt gå ud i provinserne og hjemmene, for tiden til at sove er forbi. 

24 Du vil blive virkelig overrasket og glad, når du ser, at dine medmenneskers hjerter allerede var 

forberedt på at modtage dig. 

25 Lysånder, der kommer ned fra det åndelige, våger og arbejder på menneskers veje ─ både de 

vigtige og de ubemærkede. 

26 Nu er et nådens øjeblik for dem, der bor på jorden, og for dem, der ikke længere bor på jorden, 

fordi de hører min stemme, som første gang blev hørt i denne form i 1866. 

27 De første, der lyttede til mig, behandlede mit værk som et træ og skar de første grene af for at 

plante dem ud i forskellige områder. Nogle fortolkede min undervisning godt, andre gik glip af vejen. 

28 De grupper, der samledes i skyggen af de fattige mødelokaler, var små. Men efterhånden som de 

blev flere og flere, og folkemængderne voksede, opfordrede jeg dem til at forene sig, så alle ville 

anerkende sig selv som disciple af én Mester og praktisere undervisningen på samme måde; så at frøet 

ikke ville blive sået efter "arbejdernes" skøn*, men efter den guddommelige vilje. 
*Reference

 
 til Jesu lignelse om "arbejderne i vingården". 

29 Foran den nye pagts åndelige ark lovede folkemængden overgivelse, lydighed og god vilje; men da 

orkanerne og hvirvelvindene brød ind med magt og piskede træets grene, blev nogle af dem svage, mens 

andre forblev urokkeligt urokkelige og lærte de nye "arbejdere" at dyrke "markerne". Nogle af dem, der 

havde indset størrelsen af denne åbenbaring, havde til hensigt at trænge længere ind i mine mysterier, end 

det er min vilje, for at opnå en viden og en magt, der ville gøre dem bedre end de andre; men meget snart 

blev de konfronteret med min retfærdighed. 

30 Andre, som ikke kunne opdage dette arbejdes storhed i dets renhed og enkelhed, overtog ritualer, 

symboler og ceremonier fra sekter og kirker, idet de troede, at de ville give mine manifestationer 

højtidelighed. 

31 Jeg har kaldt jer "det stærke folk", fordi I har ernæret jer af mit guddommelige ord, som er en sand 

visdomsbog, der ikke er skrevet af menneskehænder. Hvert ord er en side i den, og hver side er 

betydningsfuld. Fornem det, nøjes ikke med at huske mine transmissioner. Så vil denne bog blive bevaret i 

jeres hjerter. 

32 Nu hvor tiden nærmer sig, hvor jeg ikke længere vil tale til jer, retter jeg op på alt det, som jeres 

forgængere ikke vidste hvordan de skulle rette op på. For jeg vil ikke have nyankomne blandt disciplene, 

som ikke forstår min undervisning, og heller ikke "arbejdere", som ikke ved, hvordan man sår. 

33 Den lære, som jeg lærer jer, er ikke ny. Sig ikke, at der med mit komme er opstået en ny religion 

på jorden. Min manifestation i denne æra viser jer den samme vej som den, jeg har udstukket for jer siden 

tidernes begyndelse, og mit ord forklarer og afslører for jer hemmelighederne i loven og den doktrin, som 

I modtog tidligere. 

34 De, som I kalder udlændinge, har været iblandt jer for midlertidigt at forøge jeres rækker og blive 

disciple af min Guddommelighed. Betragt dem alle som sande brødre. Vær ikke et dårligt eksempel, tag 
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ikke hemmeligt imod udnævnelser, tag ikke forhastet ansvar eller noget, der ikke tilhører dig, for så vil du 

se de planter, du skal dyrke, blive ufrugtbare. Det vil gøre jeres hjerter meget ondt. 

35 Forbered jer. For jeg har allerede fortalt jer, at jeres brødre og søstre fra forskellige religiøse 

samfund vil banke på jeres døre, nogle for at stille jer til regnskab for det, de mener, I har skjult for dem, 

andre for at bede jer om at forklare mange hemmeligheder, og endnu andre for at søge tilflugt og trøst i 

jeres hjerter. Forbered jer, så I kan beskytte de trængende og give et tilfredsstillende svar til den, der 

spørger jer. 

36 Lad de høje og lave, de lærte og de ulærte finde vej til dig. Men tillad ikke at svindel spreder sig i 

mit arbejde eller blandes med det, og tillad heller ikke vanhelligelser. 

37 Min lære skal forvandle mennesker ved at overbevise dem gennem sin kærlighed, sin mildhed og 

sin retfærdighed og vil bringe dem fornyelse og fred. "Kongerne" vil ydmygt stige ned fra deres "troner". 

De broderskabskrige vil vige for tilgivelse og enighed. De dårlige lidenskaber vil blive dæmpet, og den 

blodtørst, der kan sammenlignes med dyr, som dræber hinanden for at tilfredsstille deres instinkter, vil 

vige for menneskelige følelser. 

38 Dette folk her vil være jordens gode ånd, en ånd af fred og velsignelser. 

39 Elskede disciple: Min lære er hos jer, som endnu ikke er lavet af materielle bøger. 

40 Jeg overraskede jer dengang, da jeg fik jer til at høre mit ord gennem enkle og klare 

forståelsesorganer. Men det er ikke første gang, at jeg har brugt simple eller uvidende mennesker til at 

forbløffe de lærde med min magt. 

41 I, der hører mig, kan ikke sige, at I derfor alle er på samme niveau. For den sjæl, der er aktiv på 

denne måde, udvikler sig hurtigere end den trægke sjæl og end den, der i nydelsen af sine frugter bliver 

slap i sin selviskhed. 

42 Selv om det er din sjæl, som jeg søger og forbereder på en sådan måde, at den snart vil være i stand 

til at kommunikere direkte og åndeligt med mig, vil menneskeheden også vende sine øjne mod den 

levende og sande Gud og glemme billeder og ligheder. Men jeg siger jer, at I aldrig har manglet min lov 

som frelsens lys. For længe siden blev Moses inspireret til det. 

I den er der to bud, som, hvis de blev fulgt af mennesker, ville medføre tro på hele min lære, opfylde 

hele loven og være et skridt mod fuldkommenhed. Det er dem, der taler til dig om at elske Gud af hele dit 

hjerte og din sjæl og om at elske din næste som dig selv. 

43 Min lov bliver ikke udøvet blandt mennesker; beviset er, at der er uretfærdighed. Se, hvordan den 

rige ydmyger den fattige, den stærke dominerer den svage, den, der nyder livet, er ligeglad med den, der 

lider. Det er derfor, jeg ønskede at skabe retfærdighed i denne tid ved at give de fattige, de svage og de 

lidende nåde, så deres hjerter kan blive glade og deres læber kan tale ord af kærlighed og tilgivelse for 

dem, som de er blevet krænket af. Således viser jeg jer vejen til at få Himmelrigets skatte. 

44 Snart vil jeg sende jer ud til provinserne, landsbyerne, byerne og folkene for at sprede 

barmhjertighed, så menneskeheden kan rense sine pletter og opnå frelse. Eller ønsker du, at denne verden 

skal forblive et sted for evig forsoning? Jeg ønsker, at I skal føle min ånds fred på denne jord, en 

forventningsfred, som I vil nyde i mit skød. 

45 Indse, hvor vedholdende og utrættelig jeg har været, siden jeg begyndte at tale til jer i denne form i 

1866. For jeg ønsker at efterlade jer forberedt og forenet, når min ordinspiration er færdig, og tiden for den 

direkte manifestation af min ånd til jeres begynder blandt jer, det vil sige, himlens manifestation til jorden. 

Men "mit ord" vil så fortsat manifestere sig fra "skyen" som intuition, åndeligt ansigt og inspiration. 

46 Teologerne i denne tid vil undersøge Mit Ord og de nye Skrifter og vil spørge: "Hvem er I, der har 

talt på denne måde?" Ligesom de skriftkloge og farisæerne i gamle dage gjorde oprør og sagde til mig: 

"Hvem er I, der ikke adlyder og erstatter Moseloven?" Så vil jeg få dem til at forstå, at de tre åbenbaringer 

er den eneste lov, som jeg altid har lært og fulgt. 

47 Mange af dem, der fordømmer mig i denne æra, tilhører dem, der tvivlede i "den anden æra". Men 

jeg har bevaret dem og sendt dem tilbage til jorden for at bevidne min lovs sejr og for at åbne deres øjne 

for lyset. 

48 Disciple, I har virkelig drukket af mit ords mælk og honning. Forbered jeres hjerter til at tale med 

jeres Mester. Elias fører dig til mig og inviterer din sjæl til at stige op til fredens regioner. Denne får dig til 

at glemme jordens ubetydeligheder, så du kan være ved min højre hånd og glæde dig over mit ord. 
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49 Jeg har kaldt jer fra forskellige provinser og nationer for at forene jer til ét folk. Jeg samler jer i 

disse ydmyge hjem for at bringe min undervisning til jeres ører. Du har følt min tilstedeværelse og fulgt 

mine skridt. I skal nemlig være trofaste vidner om dette værk, som mange først vil få kendskab til efter 

1950. Men salig er den, som adlyder mine bud, for han skal være beredt til alle tider. 

50 Jeg vil fortælle jer i essensen af mit ord grunden til mit komme i den tredje æra og til mine 

proklamationer, så I aldrig kan falde i vildfarelse. For jeg siger jer, at efter min bortgang skal der opstå 

falske profeter, og I skal ikke lytte til dem. Efter denne tid skal du ikke søge mig i den form, som jeg taler 

til dig i dag, for så ville du begå en alvorlig overtrædelse i mine øjne, efter at jeg har advaret dig. 

51 I skal så kun søge Mig åndeligt, præsentere Mig for jeres tro og de fremskridt I gør i jeres 

handlinger og arbejde hen imod foreningen. I vil tiltrække nye disciple til jeres forsamlinger, for dette folk 

vil formere sig i dette og andre nationer. 

52 Den vej, jeg viser dig, er en vej af kærlighed, afkald og offervilje. For at nå Mig må du ofte ofre 

det, der er dig kærestes ved dig. Dit hjerte, som er bundet til jordiske tilfredsstillelser, må vende sig bort 

fra dem for at hellige sig studiet og udforskningen af Min Lære. 

53 I den anden æra blev mit ord hørt af en masse mennesker. Blandt dem udvalgte jeg tolv, som jeg 

gjorde til mine disciple. De blev undervist af mit ord. Min kærlighed bearbejdede deres hjerter på alle 

mulige måder som en mejsel. De levede tæt på mig og fornemmede storheden i disse guddommelige 

manifestationer, og de læste i mine eksemplariske gerninger min skæbne af kærlighed og forløsning. De 

led for min sag, og da jeg forlod jer, blev de apostle for mig. 

De forlod alt for at følge mine skridt. Bagvaskelse eller falske vidneudsagn fik dem ikke til at trække 

sig tilbage. Kun kærlighed og hengivenhed levede i dem. Det, jeg havde sået i deres sjæle, havde båret 

frugt, og før og efter min afrejse gav de mig deres frugt til at smage, og jeg fandt den fuld af sødme og 

overgivelse, og jeg sagde til dem: Hør mig også fremover, og senere skal jeg gennem jeres mund gøre jer 

bekendt med store åbenbaringer, som I endnu ikke kender til jer selv. "Ordet vil være uudtømmeligt og 

inspirationen frugtbar, som vil strømme ud på mange måder gennem jeres transmission. I vil alle være en 

gave til menneskeheden ─ en gave, som jeg giver dem som et vidnesbyrd om min sandhed. 

54 Mine disciple lovede at tage mig til forbillede i alle deres handlinger og at gøre mod 

menneskeheden, hvad jeg gjorde mod dem. De afsluttede deres arbejde, og deres eksempel er evigt. 

55 Ligeledes forbereder jeg jer med den samme kærlighed i den tredje æra og spørger jer: Er I klar til 

at acceptere de prøvelser, som jeg sender jer, hvis det er min vilje, for at fuldkommengøre jeres sjæle? ─ 

"Ja", siger I til mig fra bunden af jeres hjerter. "Vi elsker dig og ønsker at tjene dig, men vi forventer al din 

hjælp." 

Jeg siger jer: Min opmuntring vil aldrig forlade jer. Jeg vil vejlede dig, så mit lys altid vil vise dig dine 

pligter, og dine gerninger vil altid være inden for mine love. 

56 I er steget op, folkens, og I fornemmer allerede det åndelige liv. I føler for en kort tid freden i det 

rige, der venter jer, I har oplevet tilfredsstillelsen ved at opfylde pligten, og I siger til Mig: "Mester, 

undersøg den sæd, vi præsenterer for dig, og sig os, om vi har opfyldt vores pligt eller misligholdt den." 

Men jeg siger til jer: Jeg har modtaget jeres kærlighed og gode intentioner. Vær rolig, du har stor magt til 

at sejre i prøvelser og en modgift mod alt ondt. Brug alle dine evner, så du kan se, hvor stærk du er. Jeg vil 

pleje dine evner, jeg vil få dem til at vokse, og jeg vil gøre brug af dem. For I skal bære stor frugt for 

menneskeheden, og så vil I se jer selv fulde af Mine nådegaver og goder. 

57 Når I er klar, så se ikke ligegyldigt på dem, der lider, forag ikke de fattige. Udøv barmhjertighed, 

lad mit lys oplyse deres liv, lad den kærlighed, som jeg har lagt i dig, nå dem og give dem varme, 

opmuntring og håb. 

58 Elsk åndeligt med en højere og uselvisk kærlighed. Elsk mig, som jeg elsker dig. Elsk jeres 

medmennesker, for jeg er i hver enkelt af dem. 

59 Vær ydmyg blandt de ydmygste, vær alles tjenere, som jeg er jeres tjener. Jeg har ofte modtaget 

dine instruktioner og har adlydt dig for at lære dig. Den, der tjener, ydmyger ikke sig selv, men ærer sig 

selv. Men du må ikke kræve betaling for din service. Der er ingen på jorden, der kan værdsætte dit 

arbejde. Jeg vil give dig retfærdighed efter dine fortjenester. 

60 Overlad alle dine anliggender til mig, og jeg vil dømme dem med nåde. Hvis jeg ser, at jeres 

hensigt var at gøre godt, at I bestræbte jer på at forsvare de principper, som jeg gav jer til jeres frelse, at I 
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forstod at lytte til mig og adlyde mig, vil jeg acceptere jeres gerninger, og dermed vil I bringe frelse ikke 

kun til jer selv, men også til den åndelige vært, som I er bundet til af broderlige bånd, og som udgør jeres 

familie. Dit gode eksempel vil ikke kun give genlyd i den verden, du bor i, men også på andre livsplaner, 

og det vil være som et frø, der vil formere sig i tidens løb. Og I vil høste frugterne sammen med mig og 

ernære jer evigt af dem. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 235 
1 Jeg kom til dig som en ny dag, og jeg fjernede kærligt din manglende forståelse og din tvivl med 

mit lys. 

2 Kom til den festmiddag, som jeg har forberedt, så du kan mætte din mund med den gode mad, der 

vil fylde dig med styrke og nåde. 

3 Jeg inviterer jer til at nyde fred og frelse fra det urolige hav og markerer endnu en gang 

broderskabets og kærlighedens vej for jer, fordi jeg ønsker, at I bliver et eksempel på dyd og 

pligtopfyldelse. 

4 Farer omringer og truer din sjæl. Men mit lys holder dig vågen, og din bøn gør dig sejrrig. I ser 

denne verden fyldt med ondskab og selviske handlinger. Manden og kvinden skader sig selv og strøer 

deres vej med tidsler og torne. Du er ked af det, når du ser børnene gå på afveje. Det er netop her, at der er 

brug for lysets, trøstens og fredens budbringere. 

5 Mens stormene pisker menneskeheden, gennemgår jeg Livets Bog blad for blad foran jeres ånd for 

at gøre jer til fredens soldater. 

6 Min Ånd taler til dig gennem det menneskelige intellekt. I denne tid er "Ordet" ikke blevet 

menneske, og derfor kan jeg igen sige til jer: Salig er den, der har troet uden at se mig, for han vil få 

kendskab til mange lærdomme fra mit hemmelige skatkammer. 

7 Disciple, tænk på den nærmeste fremtid, som er afslutningen på denne form for min forkyndelse. 

Året 1950 nærmer sig, og efter det vil I ikke længere høre mit ord. Hvis I ikke våger, vil fristelsen 

overfalde jer, og den falske Kristus vil præsentere sig selv gennem "arbejdere", som i dag er i Min tjeneste 

og i morgen på grund af deres svaghed vil benægte, at Mit Ord er slut. De vil lægge en mørk bandage om 

deres brødres øjne og føre folkemængderne ind på smertens og mørkets vej, de vil lægge uvidenhedens 

lænker om deres sjæle og rive afgrunde af forladthed og bitterhed op foran dem. Så vil de, der er faldet ind 

i denne forvirring, blasfemisk vende sig mod Mig og fordømme Mig, idet de glemmer, at Mesteren 

advarede jer i tide, så I ikke ville falde i fristelse. 

8 Kend vejen, kend, at Helligånden i sin visdom kalder dig fra toppen af bjerget for at give dig hvile, 

for at lade dig høre den himmelske stemme, der velsigner din sjæls ankomst, som vidste, hvordan den 

skulle besejre kroppens svaghed og verdens snarer. 

9 Lad din sjæl drikke den vin, som jeg tilbyder den, lad den fortsætte med at nære sig selv med min 

kærlighed. De syge vil blive raske igen, og de blinde vil se mit lys. For disse hjerter vil åbne sig som en 

blomst, hvis duft vil nå Faderen. 

10 Må min guddommelige ånds barmhjertighed oplive jeres legeme og sjæl, kære disciple. 

11 Jeg modtager jer som små børn for at give jer en lektion gennem den menneskelige 

forståelsesevne. 

12 Gå hen til Mig, lyt til Mig, og husk hver enkelt af Mine sætninger, udforsk dem, for gennem deres 

betydning vil du være i stand til at glemme dine smerter, trængsler og sorger. Glem fortiden for en kort 

stund og lev i nuet. Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. 

13 Hellig dine rene tanker til dette sublime øjeblik, for jeg ønsker at nå ind til det inderste af dit hjerte. 

14 Når I er i stand til at forstå og leve min lære gennem mit ord, og I har udviklet jeres sjæls evner, vil 

I have fyldt jeres hjerter med vand fra denne guddommelige kilde, hvormed I vil kunne slukke de 

trængende menneskers tørst. 

15 Formålet med min undervisning er menneskehedens moralske og åndelige frelse. For at hjælpe jer 

i jeres opadgående udvikling udstråler min ånd dette lys for at hjælpe jer. Dette er meningen med mit 

budskab. 

16 Sandelig siger jeg jer, at den menneskelige fornyelse skal begynde med kvinden, så hendes frugter, 

som vil være morgendagens mænd, kan være fri for de fejl, der har ført jer til degeneration. 

17 Derefter vil det være op til manden at gøre sin del af dette genoprettelsesarbejde; for enhver, der 

har fordærvet en kvinde, skal genoprette hende igen. 

18 Husk, mænd, at det ofte har været jer, der har bragt dydige kvinder ned i deres net ved at søge de 

følsomme og svage sider i dem. Men de spejle, som var klare, men som nu er blevet slørede, skal du få 

dem til igen at afspejle deres sjæls renhed og skønhed. 
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19 Hvorfor foragter I i dag netop dem, som I plejede at forføre til et degenereret liv? Hvorfor klager 

du over kvinders degeneration? Forstår, at hvis I havde ført dem på min lovs vej, som er hjertets og åndens 

lov, som er hjertets og åndens lov, som er respekt og kærlighedens lov, og elsket dem med den kærlighed, 

der ophøjer, og ikke med den lidenskab, der nedværdiger, ville I ikke have grund til at græde og klage, og 

de ville ikke være faldet. 

20 Manden søger og forventer dyder og skønhed af kvinden. Men hvorfor kræver du noget, du ikke 

fortjener? Jeg kan se, at De stadig mener, at De har store fortjenester, selv om De kun har få. Genopbyg 

med dine værker, ord og tanker det, som du har ødelagt, og giv ære, moral og dyd den værdi, som de har. 

21 Hvis I bestræber jer på denne måde, mænd, vil I hjælpe Jesus i hans frelsesarbejde, og jeres hjerte 

vil blive fyldt med glæde, når I ser hjemmene blive hædret af gode hustruer og ærefulde mødre. Din glæde 

vil være stor, når du ser dydigheden vende tilbage til dem, der havde mistet den. 

22 Frelsen er for alle. Hvorfor skulle ikke selv den største synder blive frelst? Derfor siger jeg til jer 

mænd: Arbejd sammen med mig for at frelse dem, I har bragt i fordærv, ved at indgyde dem nyt håb med 

lyset fra min lære. Lad mine kærlige tanker nå deres sind og hjerter. Bring mine budskaber til dem også i 

fængslerne og på hospitalerne, selv til stederne i mudderet. For der vil de græde af anger og smerte, fordi 

de ikke var stærke nok, da verden med dens fristelser trak dem i fordærv. 

23 Alle kvinder har engang været børn, alle kvinder har engang været jomfruer, så du kunne nå 

hendes hjerte med empati. 

24 Jeg vil gøre brug af de mænd, der ikke har disse dyder, og overlade denne opgave til dem. Husk, at 

jeg har sagt til jer: "I skal kendes på jeres gerninger". 

25 Tillad sjælen at tale gennem den jordiske manifestation. 

26 Men til dem, der ikke var villige til at respektere de kærlighedsincitamenter, som Jeg har lagt i 

dette væsen, siger Jeg: Hvorfor siger I, at I elsker, når det ikke er kærlighed, I føler? Hvorfor giver du 

andre anledning til at falde, og intet stopper dig? Overvej: Hvad ville dit hjerte føle, hvis det, du gør ved 

disse afblomstrede blomster, blev gjort mod din mor, din søster eller din elskede og derfor respekterede 

hustru? Har I nogensinde tænkt på de sår, I har påført forældrene til dem, der har opdraget dem med så 

megen kærlighed? 

27 Spørg dit hjerte i en reel undersøgelse i samvittighedens lys, om du kan høste, hvad du ikke har 

sået. 

28 Hvad forbereder du for dit fremtidige liv, hvis du bliver ved med at skade dine naboer? Hvor 

mange vil blive dine ofre? Hvad bliver din afslutning? Sandelig, siger jeg jer, I har gjort mange til ofre i 

jeres lidenskabers hvirvelvind; nogle hører til jeres nutid, andre til jeres fortid. 

29 Jeg ønsker, at hjertet og munden, som var en havn for utroskab og løgn, skal blive en havn for 

sandhed og kysk kærlighed. 

30 Oplys jeres naboers vej gennem ordet og jeres eksempel, så I kan være frelser for faldne kvinder. 

Åh, hvis bare hver af jer ville redde mindst én! Tal ikke dårligt om den kvinde, for det sårende ord, der 

sårer én, vil såre alle, der hører det ─ for fra det øjeblik vil de også blive onde dommere. Respekter andres 

handlinger og hemmeligheder, for det er ikke op til dig at dømme dem. Jeg foretrækker mænd, der er 

faldet i synd, og som jeg vil genoprejse, frem for hykleriske mennesker, der viser renhed og alligevel 

synder. Jeg foretrækker en stor synder, men en oprigtig synder, frem for en falsk dyds skuespil. Hvis I 

ønsker at smykke jer, så lad det være oprigtighedens festlige klæder. 

31 Hvis du finder en dydig kvinde med høje følelser og føler dig uværdig til at komme til hende, selv 

om du elsker hende, og hvis du derefter ydmyger og foragter hende og efter at have lidt og erkendt din 

overtrædelse henvender dig til hende for at få trøst, vil du banke forgæves på hendes dør. 

32 Hvis alle de kvinder, der har spillet en rolle i hver mands liv, havde modtaget ordet og følelsen af 

kærlighed, respekt og forståelse fra ham, ville jeres verden ikke være på det syndens højdepunkt, som den 

er. 

33 Behandl ikke din ægtefælle dårligt, vær barmhjertig, hun er en del af jer selv. Jeg har sagt til jer: 

"Elsker hinanden." Begynd med din egen familie, for så vil du også elske og forstå de andre. 

34 Kærlighedens og fredens mester har rystet jer med sine ord fulde af hjertelighed, men også af 

retfærdighed. For hvis jeg altid talte til jer med mildhed, ville mit arbejde ikke være færdigt. Nogle gange 

er jeg en forårsbrise, der kærtegner og andre gange en efterårsstorm, der pisker. Årsagen er, at du til tider 
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føler dig for stor. Du føler dig elsket og beundret, men i virkeligheden er du forfængelig, egoistisk og 

hjerteløs. Du kender ikke din elendighed, som kun jeg har gjort dig klar for dig, så du kan erkende din 

umodenhed. 

35 Begynd at tænke, arbejde og leve, menneskeheden har brug for nye mænd og kvinder, som vil vise 

den vejen til frelse med deres gode gerninger som eksempel. 

36 Folk, folk, folk, alle jer, der støder sammen! Jeg har fundet dig, der fornægter din ondskab og 

praler af det, du tror er storhed, mens du skjuler dine skamfulde pletter. Men jeg siger jer, at den mand, der 

tror, at han er prisværdig i sin tilsyneladende storhed, er en fattig mand i sjælen. Og til dem, der i mangel 

af dyder bespotter andres fejl og dømmer andres overtrædelser, må jeg sige, at de er hykleriske og meget 

langt fra retfærdighed og sandhed. 

37 Det er ikke kun dem, der myrder, som tager kroppens liv, men også dem, der river hjertet i stykker 

gennem bagtalelse. De, der dræber hjertets følelser, troen, idealet, er sjælemordere. Og hvor mange af dem 

lever frit, uden fængsel og uden lænker. 

38 Bliv ikke overrasket over, at jeg taler til jer på denne måde, for jeg ser blandt jer ødelagte hjem, 

fordi I har tilsidesat jeres pligter og indgået nye forpligtelser uden for dem uden at bekymre jer om jeres 

elskedes smerte og forladthed. Se jer omkring, hvor mange ødelagte hjem der er, hvor mange kvinder der 

er i undertrykkelse, og hvor mange børn der er uden en far. Hvordan kunne ømhed og kærlighed eksistere i 

disse hjerter? Mener I ikke, at den, der har dræbt disse menneskers lykke og ødelagt det, der var helligt, er 

en forbryder? 

39 I er blevet så vant til ondskab, at I endda kalder de mennesker, der opfinder disse nye dødsvåben, 

for fantastiske, fordi de kan ødelægge millioner af liv på et øjeblik. Og du kalder dem endda lærde. Hvor 

er din fornuft i det? Man kan kun blive stor gennem ånden og kun den, der vandrer på sandhedens vej, kan 

blive lærd. 

40 Forveksl ikke krigsforbryderne med de store genier, for ikke at give din beundring til dem, der kun 

bærer det onde i deres sjæl, selv om de udadtil udviser en værdighed, som de ikke har. Hvis man et øjeblik 

hørte fornuftens og samvittighedens stemme, ville det slå dem ned fra deres piedestal. Men den 

degenererede er ligeglad med at erkende sig selv, som han er, og når han et øjeblik ser det elendige 

menneske, han bærer i sig, foretrækker han at vende sine tanker mod noget andet. Det er ubehageligt for 

ham at erkende og vurdere sine fejl. 

41 Åh, jordens folk, hvornår vil I endelig høre budskabet fra den indre samvittighedsstemme, som ved 

hvert eneste skridt rejser sig for at bebrejde jer jeres uværdige handlinger. 

42 I lytter til mig med uro, og det er fordi ─ når Kristi sandhed taler ─ mennesket bliver stille i 

bevidstheden om sin gæld. 

43 I dag har jeg inspireret dig til at redde den kvinde, der er snublet på sin vej; og når du så 

præsenterer mig for den, du har reddet, vil jeg give hende en blomst, velsignelser og en meget stor fred, så 

hun ikke falder igen. 

44 Hvis I udfører denne opgave på denne måde, vil de væsener, der er blevet såret af verden, føle Jesu 

kærlighed komme ind i deres hjerter. 

45 Jeg vil høre det, når de siger til mig i deres bøn: "Min Fader, se ikke på min synd, se kun på min 

smerte. Døm ikke min fordærv, se kun på min sorg." I det øjeblik vil min trøst komme ned over det 

plagede hjerte, og det vil rense sig med tårer. Hvis du blot vidste, at synderens bøn er mere følelsesladet 

end den stolte, der tror, han er retfærdig og ren. 

46 Blandt de skarer, der hører mit ord, er også de kvinder, som jeg har talt til jer om. Min kappe har 

beskyttet dem mod jeres blikke og jeres domme, for jeg har også sat dem ved Åndens store festbord. 

47 Jeg har kaldt dem til denne kærlighedens og tilgivelsens fest, så de i mit nærvær kan føle den 

kærlighed, som de har søgt og aldrig har følt og fundet blandt mennesker. 

48 På disse bedrøvede hjerter vil Min ømhed strømme ned og tale til dem, og de vil føle Mig og tro 

Mig. 

49 Så vil I se, hvad der er det arbejde, der besudler, og det, der forløser. I vil opleve de mirakler, som 

ægte kærlighed udfører, og således vil I hjælpe jeres Herre med at genoprette det, som I selv har ødelagt. 

Jeg vil rense det, som du har besmittet, og jeg vil rense det. Så vil disse nedfaldne blomster igen pryde 

universets alter med deres dyd og duft. 
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50 Se, hvordan jeg frikender syndere gennem læberne på dem, der også er syndere! 

51 Men I kvinder, som tror, at I tilhører højere sociale klasser og skammer jer over at nærme jer dem, 

der har syndet ─ ve jer, hvis I føler jer fornærmede over dette, fordi I ikke har forstået, at I åndeligt set alle 

er lige! Mange af jer har ikke syndet fysisk, men I har syndet i tanken, og hvor mange andre af jer har ikke 

formået at skjule jeres fejltrin! Så hvis du har syndet ─ hvorfor er du så forarget? Jeg fortæller jer, at piger, 

såvel som hustruer og mødre, må kæmpe for det ædle ideal, som jeg har inspireret jer med i dag. 

52 Dette er den instruktion, som Mesteren giver dig med sit ord, som giver dig styrke og kærlighed. 

Arbejd og elsk, så dit hjerte kan opnå den fred og åndelige lykke, som jeg talte til dig i Bjergprædikenen. 

53 Jeg kommer ikke ned til jer, men I stiger op på "skyen" for at høre min stemme. 

54 I den tredje æra blev det guddommelige ord ikke menneskeligt, det kom til jer i åndelig form. 

Denne del af jorden, som I bor på, er i dag bestemt til at modtage opfyldelsen af mine løfter og råd. Det er 

her, jeg skriver det tredje af mine testamenter, og det er her, jeg har samlet jer, så I kan vente på mig. For I 

er de samme som dem i fortiden. 

Ligesom I ventede på Mig i den tid, og jeres ventetid var smertefuld, fuld af længsel, kun opmuntret af 

lyset fra Mit løfte om at vende tilbage, således også i den Første Tid, da jeres trældomskæder raslede, 

udholdt I hjemløshedens lidelser, støttet af håbet om Mit løfte, som jeg gav jeres forfædre. Jeg satte jeres 

tro på prøve, I fortjente fortjenester for jeres udholdenhed, og til sidst fik I det forjættede land som 

belønning. 

55 Du har opdaget et nyt liv. Folket glemte deres tidligere slaveri. De falske guder holdt sig væk fra 

dem. Undertrykkelsen og trældommen var forbi, og hvert eneste barn i Israel åbnede sine øjne og så, at 

solen var hans, at børnene var hans, at markerne var hans, at brødet smagte godt, og at der var frugt i 

overflod. 

I gjorde store fremskridt, så længe I levede inden for min lovs grænser. Men nyheden om jeres pragt 

nåede frem til andre imperier og vakte deres besiddelseslyst, og da der opstod uenighed blandt folkets 

stammer, faldt andre folkeslag over jer for at gøre jer til imperiernes og kongerigernes tjenere og 

tributanter igen. 

56 Min retfærdighed tog dette land fra jer, men reddede samtidig jeres sjæl for at rense den og sende 

den ud for at søge det hjørne af jorden, der ligner det, I ejede, og hvis jomfruelige skød har givet jer mælk 

og honning og har været rig på velsignelser. 

57 Til ham er jeg kommet for at længes efter dig. Her er mit nærvær endnu en gang iblandt jer, 

oplyser og opmuntrer jer, så I ikke igen bliver slaver af verden eller af de lavere lidenskaber. De lænker, 

du har brudt, må ikke tvinge dig ned igen, og selv om du føler dit menneskeliv undertrykt, vil din sjæl 

blive befriet for lænker, så du kan rejse dig op og se Min sandhed. 

58 Tag alle dine lidelser og ulykker som en smeltedigel, der renser dig, eller som en ambolt, der gør 

dig stærk på din sjæls vej mod opstigning og rensning. 

59 Jeg ved, at I lider, for jeg smager på jeres daglige brød og finder det bittert. Jeg kommer ind i dit 

hjem og føler ingen fred i det. Jeg opsøger dig i et hjørne af din natlejr og finder dig grædende. Så får jeg 

dig til at føle mit nærvær og giver dig min styrke, så du ikke falder sammen under smertens vægt. Du lever 

med frygtelige og verdensomspændende smerter, men fra dine læber vil der aldrig komme en bespottelse. 

60 Når prøvelsens dage er forbi, vil du blive overrasket over, at du er kommet helskindet igennem 

dem, og du vil indse, at jeg altid har været med dig. 

61 Jeg har indkaldt dig på dette tidspunkt for at give dig en ny mulighed for at opfylde din mission. 

For I skal dele jeres arv med alle jeres medmennesker, for jeg elsker alle lige meget. 

62 Du vil finde fuldstændig fred for din sjæl, når din kamp i den åndelige dal er slut. I øjeblikket er I 

soldater, der kæmper for denne sag, og I må ikke sove. 

63 Dette spiritistiske folk lever ukendt. Verden har ikke kendskab til din eksistens, de magtfulde tager 

ikke notits af dig. Men kampen mellem spiritister og kristne, mellem spiritister og jøder, nærmer sig. 

Denne kamp er nødvendig for at sikre gyldigheden af min undervisning i hele menneskeheden. Så vil Det 

Gamle Testamente blive forenet med det andet og tredje testamente i én essens. 

64 For mange af jer kan det virke umuligt, men for mig er det det mest naturlige, det mest rigtige og 

det mest perfekte. 
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65 Da jeg levede blandt jer som menneske, blev Moses' kirke oprettet og repræsenteret af fyrster, 

præster og skriftkloge, som, selv om de kendte profetierne og vidste om Messias' komme, ikke åbnede 

deres øjne for at se mine tegn, og de åbnede heller ikke deres hjerter for at føle mit nærvær. Men da de 

hørte mit ord, sænkede de deres øjne, fordi deres ånd gjorde dem opmærksom på, at de stod for 

dommeren. Men fordi de ikke var forberedt, kunne de ikke forklare Mit nærvær i den form, og da de 

tvivlede på Mig, fik de også folket til at tvivle. 

66 Hvor få følte Mig! Hvor få bekendte ikke, da de så mig, at jeg var Guds Søn! 

67 Efter min offerdød begyndte kampen. Forfølgelsen var stor for dem, der fulgte mig, i form af 

smerte, bagvaskelse og fængsling til døden. De blev fordrevet fra deres eget land og vandrede rundt i 

fremmede nationer og såede min sæd, som faldt på frugtbare marker, hvor den spirede, blomstrede og bar 

frugt. 

68 Da disciplene i Kristi lære blev styrket, søgte de at blive forenet med de "første" ved at afsløre for 

dem, at den Gud, der gav loven gennem Moses, var den samme som den, der talte gennem Kristi mund. 

69 Konflikten var intens og blev beseglet med blod. Men til sidst blev min vilje opfyldt, da det første 

og det andet testamente blev forenet i et enkelt værk. 

70 Derfor siger jeg jer, at før den tredje tidsalders åbenbaring forenes med de tidligere testamenter, 

må I overleve den store åndelige kamp, som er bebudet. 

71 Bliv ikke overrasket over, at foreningen af de tre testamenter ikke bliver gennemført i den nation, 

der var bestemt for disse åbenbaringer i den tredje æra. Foreningen af det første og det andet testamente 

fandt heller ikke sted i Judæa. Husk, at selv jeg ikke var profet i mit hjemland. 

72 Du skal ikke være ivrig efter at gentage fortidens mirakler. Træng ind i kernen af min lære, så I 

kan opdage, at jeg altid er kommet med det ene formål at forløse jer. 

73 Jeg siger jer igen: Glem ikke loven på grund af traditioner. Jeg afskaffede mange traditioner, men 

jeg underviste i lovens opfyldelse. Men hvis jeg i de sidste timer, som jeg tilbragte med jer som menneske, 

velsignede brødet og vinen og forvandlede dem (symbolsk!) til Mit Legeme og Mit Blod, så I gennem dem 

ville huske Mig og bære Mig i jeres hjerter, må I i dag indse, at I i denne tredje æra ikke længere har brug 

for symboler, fordi jeg tilbyder jer Mit Legeme og Mit Blod åndeligt i Min undervisning. 

74 I dag ønsker jeg, at jeres hjerte skal være brød og vin for jeres medmennesker, så I elsker dem, 

oplyser dem, opdrager dem til sandhed og kærlighed. 

75 Jeg er ikke på noget tidspunkt kommet som præst, jeg har aldrig fejret ritualer med jer. Jeg har kun 

været Mesteren, som gav jer sin undervisning i lignelser. 

76 I dag går menneskeheden gradvist ind i den åndelige forberedelse, jordens store mennesker bøjer 

sig langsomt, efterhånden som de forstår deres arbejde. Men det er endnu ikke tid til at fjerne smerten fra 

denne verden. For menneskene ville rejse sig mod mig igen og bruge videnskaben og naturens kræfter som 

redskaber til at hævne sig. Derfor vil lidelsernes bæger blive drukket i nogen tid endnu. 

77 Når menneskeheden er forberedt, vil min stemme lyde i alle ånder, og folk vil indse, at der ikke 

findes nogen anden magt, ingen anden retfærdighed og ingen anden visdom end min. 

78 Lang er denne verdens historie, lang er også menneskehedens vej ─ med dens folkeslags kamp for 

at nå højdepunktet efter nedgang og sammenbrud er kommet. Hvor meget blod har mine børn ikke udgydt, 

som har rødt jorden, hvor mange tårer fra mænd, kvinder og børn! Hvor mange synder og overtrædelser! 

Men også: Hvor mange beviser på kærlighed har jeg ikke fået, hvor meget dyd har jeg ikke set! Men efter 

at I har levet så længe, har I stadig ikke nået målet om fred og forløsning. 

79 De "sidste kampe" med deres bitterhed og de "sidste hvirvelvinde" er endnu ikke kommet. Alle 

kræfter skal endnu kastes i oprør, og atomerne skal hvirvles rundt i kaos, så efter alt dette vil der indfinde 

sig en sløvhed, en udmattelse, en tristhed og en afsky, som vil give et dødslignende indtryk. Men dette vil 

være den time, hvor det vibrerende ekko af en trompet vil blive hørt i de følsomme åndelige sjæle, der fra 

det hinsides forkynder jer, at livets og fredens rige er nær blandt mennesker af god vilje. Ved den lyd vil 

"de døde stå op" og udgyde angerens tårer, og Faderen vil modtage dem som "de fortabte sønner", trætte 

fra den lange rejse og trætte fra den store kamp, og han vil forsegle deres sjæl med kærlighedens kys. 

80 Fra den "dag" vil mennesket afskære krig. Han vil forvise had og vrede fra sit hjerte, han vil 

forfølge synden og begynde et liv med oprejsning og genopbygning. Mange vil føle sig inspireret af et lys, 

som de ikke har set før, og de vil begynde at skabe en verden med fred. 
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81 Det vil kun være begyndelsen på nådens tid, fredens tidsalder. 

82 Stenalderen er allerede langt bagud. Videnskabens tidsalder vil også gå over, og derefter vil åndens 

tidsalder blomstre blandt mennesker. 

83 Livets kilde vil afsløre store hemmeligheder, så menneskene kan opbygge en verden, der er stærk i 

videnskaben om det gode, retfærdighed og kærlighed. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 236 
1 Velkommen til mig den trætte, den trængte, den bedrøvede, den sørgende, den syge, den synder. 

For jeg trøster dig, helbreder dig og tilgiver dig. Jeg elsker både den glødende og den vantro. 

2 Til de trætte siger jeg: Kom her, for jeg vil befri jer fra den tunge byrde, som I bærer, så I i stedet 

kan bære det kors, som I skal bære på denne vej, der er udstukket af min kærlighed. 

3 Den syge, som har mistet alt håb om helbredelse, vil jeg helbrede og oprejse til det sande liv. 

4 Sjæle og kroppe, jeg helbreder jer nu, fordi min barmhjertighed kommer ned for at helbrede al 

lidelse. 

5 Jeg har altid søgt dig, og i prøvelsens øjeblikke har jeg klart åbenbaret mig selv. Husk, at jeg i den 

ensomme ørken, da folket var truet af sult, sendte jeg jer mannaen som et budskab om kærlighed. Da 

folket var tørstigt, fik jeg klippen til at åbne sig og en kilde til at springe op fra dens indre for at vække 

troen i de hårde hjerter. 

6 Tror I ikke, at dette ønske om kærlighed, fred og sandhed, som I præsenterer for mig i denne tid, er 

en sult og tørst i sjælen? Tror I ikke, at mit ord i denne tid er den manna og det krystalklare vand, som jeg 

har sendt jer for at opildne jeres tro og opmuntre jeres hjerter på denne vej, der minder jer om ørkenen i 

den første æra? 

7 Selv om de oplever mine kærlighedsbeviser direkte, er mange af dem stadig forhærdede i deres 

hjerter, og derfor er vandringen længere og sværere for dem. 

8 Forstå: Den, der ikke ved, hvordan han skal modtage min barmhjertighed, vil ikke være i stand til 

at give den videre på sin vej. Men jeg sendte jer ikke til jorden for at modtage mine goder, men for at 

bringe min barmhjertighed til jeres næste. 

9 Salige er de, som i barmhjertighedens tjeneste overraskes af den legemlige død, for hans sjæl vil 

finde sit hjem, da I er fremmede på denne jord. 

10 Hvis du, når du kommer ind i mit nærvær, viser mig dit slidte eller ødelagte sværd, vil jeg velsigne 

dig, fordi du har kæmpet tappert. Nogle vil ankomme tidligere, andre senere; men sjælenes komme og 

gåen vil fortsætte, indtil den sidste ankommer til sit hjem i evig fred, efter at have opfyldt sin opgave. 

11 I øjeblikket tester jeg dem, der ikke længere vil vende tilbage til denne jord. I mellemtiden vil 

verden fortsat være hjemsted for mænd, kvinder, ældre og børn, der renser og renser sig selv for at komme 

et skridt nærmere fuldkommenhed, så de er forberedt, når de bliver kaldt væk. 

12 Føl min barmhjertighed ─ du, som har løftet din sjæl op for at høre mig i uendelighed. 

13 Endnu en gang er min proklamation med jer. 

14 Jeg sender verden et budskab om kærlighed, et budskab om tilgivelse til denne menneskehed, der 

fejlvurderer sig selv. Jeg ønsker, at folk skal elske hinanden med Faderens rene kærlighed. 

15 I, som lærer af mig, vil jeg kalde jer ambassadører for denne kærlighed, fordi I efterlader et spor af 

barmhjertighed og broderskab blandt jeres naboer på jeres vej. 

16 Enhver åndelig sjæl udspringer af en ren tanke om det guddommelige. Derfor er de åndelige sjæle 

et perfekt værk af Skaberen. 

17 Efter at det materielle arbejde var fuldført, og jorden gav jer et ly, sendte jeg de første sjæle ud for 

at inkarnere som mennesker. Når sjælen for en kort tid er sunket ned i den materielle verdens faldgruber 

og afgrunde, som en perle synker i havets dyb, rækker Faderen, som ikke nægter sin barmhjertighed til 

nogen af sine børn, sin hjælpende hånd ud for at redde den ved at give den de nødvendige midler på dens 

vej, så den kan nå sin opstigning. 

18 I er allerede blevet frelst, og i denne tid, hvor menneskeheden er sunket ned i afgrunden, vil jeg 

sende dette budskab om håb og tro på frelse til folket gennem jeres mægling. 

19 Jeres ord skal være som mit, der har været som en fin mejsel, der ikke har kunnet såre jeres hjerter: 

Det har været en kærtegn. Derfor føler du, at jo længere du hører den, jo mere føler du, at den giver dig 

den tabte udstråling tilbage, fordi du bliver mere og mere forstående og åndelig. 

20 Denne lære, som kaldes spiritualistisk, fordi den afslører det åndelige, er den vej, der er udstukket 

for mennesket, hvorigennem det vil lære at kende, tjene og elske sin Skaber. Det er den bog, der lærer 

menneskene at elske Faderen i deres egen næste. Spiritualisme er en lov, der foreskriver det gode, det 

rene, det perfekte. 
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21 Pligten til at overholde denne lov gælder for alle. Men den tvinger ingen til at opfylde den. For 

enhver sjæl nyder viljens frihed, så dens kamp og alle dens handlinger kan regnes som dens egne 

fortjenester, når den dømmes. 

22 Erkend derfor, at denne undervisning er den guddommelige kærligheds kald, som har oplyst og 

givet varme til alle mine børn, fra de første til de sidste. 

23 For at I i sidste ende kunne forstå, føle og leve disse lærdomme, har jeg ventet, indtil jeres sjæl og 

jeres intellekt havde al den klarhed, der er nødvendig for at fortolke mine åbenbaringer i denne tid. 

24 I dag er din åndelige udvikling stor, og det samme gælder din intellektuelle forståelse. Hvis det 

ikke var tilfældet, ville jeg ikke have ringet til dig. For hvis I ikke forstod mig, ville I blive forvirrede. Jeg 

har givet jeres læber "ordets" evne og gave, så de kan udtrykke og viderebringe åndelig viden og 

ordinspiration. 

25 Størrelsen af Min undervisning er aldrig blevet påvirket af det menneskelige sind. Ligesom i denne 

tid, når jeg taler gennem en stemmebærers mund, kan betydningen af det ord, der kommer fra hans læber, 

ikke tilskrives mennesket. 

26 Sjælens vej begynder og slutter i mig. Det er det, som Mesteren lærer dig igen. 

27 Den, der har opnået en vis åndelighed på grund af sin udholdenhed, sin udvikling og sin kærlighed 

til Faderens lære, vil være spiritist, selv om hans læber ikke siger det. 

28 De, der har tro og viser generøsitet i deres handlinger, vil afspejle det, som deres ånd besidder. 

29 Denne verden, der er pisket af en hvirvelvind, vil nå toppen af sin vildfarelse. Men derefter vil den 

gradvist gå ind i en æra af perfektion. 

30 Inden året 1950 er omme, vil I opleve mange begivenheder, før det er slut: Nationer, der starter 

krige, nye doktriner, konflikter og katastrofer. I ved, at alle disse tegn er tegn, der markerer slutningen af 

Mit Ord ─ tegn, som senere vil blive anerkendt af menneskeheden som et tegn på, at Mesteren har været 

hos menneskene i den forudsagte tid. Men dette ord, som jeg har gjort jer til forvaltere af, vil bestå, vil nå 

mange hjerter, fordi sandheden, det fuldkomne i det, ikke kan gå ubemærket hen. Det vil udløse en tid med 

åndelig udvikling og genfødsel i verden. 

31 Hvis mennesket skulle være for svagt til at varsle denne tid, vil naturen vidne om den med sine 

"stemmer" og vække dem, der slumrer. Men for hver enkelt, der forbereder sig, vil det være Åndens 

stemme, der vil tale om en ny tidsalder, som menneskeheden snart vil træde ind i. 

32 Så vil de, der troede, at de var stærke i verden, føle sig svage. Den stærke vil se, hvordan han 

mister sin magt, og de, der troede, at de var svage af ydmyghed, vil blive de stærke på grund af deres sjæls 

robusthed, deres styrke og deres forståelse. For så vil det åndelige have herredømmet. 

33 Forstå mit ord, for jeg giver jer mit lys, så I kan nå målet. 

34 Jeg kommer til jer ad den vej, som Elias har forberedt for at oplyse det elskede barn, som er 

menneskeheden, med mit lys. Jeg er ikke kommet for at dømme jeres overtrædelser eller for at se på jeres 

pletter. Jeg kommer kun for at forvandle den uvidende til min discipel og disciplen til min discipel, så I i 

morgen alle kan blive mestre. 

35 Da I har en så vanskelig mission blandt menneskeheden, må I ikke gå som blinde mænd eller 

forblive uvidende eller vise svaghed. Tænk dig om, så vil du kunne forstå dit ansvar. Forbered jer, for jeres 

ånd skal vise Faderen frugten af sin mission. Men berolig jeres hjerter og bliv ved med at høre mig, så 

længe jeg taler gennem det menneskelige intellekt. 

36 Jeg sendte din sjæl til jorden for at udføre denne mission og prægede min lov på dens ånd, og jeg 

vendte mig også til den for at åbenbare den store lærdomme og give den et eksempel på kærlighed og 

ydmyghed, så den ville vide, hvordan den skal møde sine medmennesker, bringe dem de gode nyheder og 

lade dem få del i mit lys. 

37 Mit ord er som et festmåltid, som jeg inviterer alle til at spise og drikke. For sammen med Mig er 

ikke kun inkarnerede sjæle ─ nej, også indbyggerne i den "åndelige dal" nyder godt af den guddommelige 

koncert af Min lære: For min lære er universel. 

38 Når de hører min stemme, føler nogle, ligesom andre, sig lettet over deres overtrædelser, og de 

sætter sig for at følge i mine fodspor ved at bære deres kors. Men efter at have oplevet denne fred og 

forfriskning i mit skød, har du vendt dit blik tilbage mod menneskeheden for at forstå dens tragedie. 
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39 Mens I spiser det evige livs brød ved mit bord, tænker I på jeres medmenneskers åndelige sult. 

Mens du mærker træets kølighed og skygge, har du tænkt på dem, der krydser ørkenen, plaget af solen, 

sult og tørst, og som nogle gange bliver narret af spejlbilledet af en påstået oase. 

40 Jeg velsigner dig, for du føler andres smerte. Bed og arbejd, for I har det nødvendige til at lindre 

lidelser og helbrede sygdomme. 

41 Du behøver ikke at love, at du vil følge mig. Lov jer selv at være trofaste mod mig, standhaftige og 

lydige og forblive tro mod jeres beslutninger. 

42 Mit ord bliver en kærtegn for at få disciplen til at forstå, at timen er kommet til at tage af sted og 

anvende det, han har lært. 

43 Mit ord skal oplyse jeres forståelse som en lysstråle, elskede folk, og oplyse jeres vej. 

44 Koncentrer dig om det inderste af dit hjerte, for den, der ikke forbereder sig, vil ikke føle Mit 

nærvær. Han vil høre stemmen fra stemmebæreren, men han vil ikke modtage den guddommelige essens, 

som jeg sender dig. 

45 Gør dit hjerte til en ren kilde, hvorfra du modtager stråle af det reneste vand, som er min visdom. 

46 Dette er en mindedag: på en dato som i dag indviede jeg mine første stemmebærere for gennem 

dem at give mine nye direktiver og mine nye åbenbaringer til kende. Elias' ånd skinnede gennem Roque 

Rojas * for at minde jer om den vej, som er Guds lov. 
 
*Navnet på denne første stemmebærer udtales "Roke Rochas". 

47 Øjeblikket var højtideligt, og de tilstedeværendes sjæle skælvede af frygt og glæde, ligesom Israels 

hjerte skælvede på Sinaibjerget, da loven blev forkyndt; ligesom disciplene skælvede, da de så Jesu 

forvandling på Tabor-bjerget, da Moses og Elias viste sig åndeligt til højre og venstre for Mesteren. 

48 Den 1. september 1866 var fødslen af en ny tidsalder, begyndelsen på en ny dag: den "tredje æra", 

der begyndte for menneskeheden. 

49 Fra den tid og fremefter er mange profetier og mange løfter, som Gud har givet menneskeheden i 

tusindvis af år, uophørligt blevet opfyldt. De er blevet opfyldt i jer, mænd og kvinder, som bor i verden i 

denne tid. Hvem af jer var måske på jorden, da disse profetier blev fremsat og disse løfter givet? Det ved 

kun jeg, men det vigtigste er, at du ved, at jeg har lovet dig det, og at jeg nu opfylder det. 

50 Kender I til den "sky", som mine disciple så mig stige op på, da jeg gav mig til kende for dem for 

sidste gang? For der står virkelig skrevet, at jeg skulle vende tilbage "på skyen", og jeg har opfyldt det. 

Den 1. september 1866 kom Min Ånd på den symbolske sky for at forberede jer på at modtage den nye 

undervisning. Derefter, i 1884, begyndte jeg at give jer min undervisning. Jeg kom ikke som menneske, 

men åndeligt, begrænset i en lysstråle, for at lade den hvile på et menneskesind. Dette er det middel, som 

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

ord. For det er ikke Moses, der fører dig gennem ørkenen til det forjættede land, og det er heller ikke 

Kristus som menneske, der lader dig høre hans ord om livet som en vej til frelse og frihed. Nu er det disse 

væseners menneskelige stemme, der når jeres ører, og det er nødvendigt at åndeliggøre for at opdage den 

guddommelige essens, som jeg er til stede i. Derfor siger jeg jer, at det er fortjenstfuldt, at I tror på dette 

ord, for det er givet gennem ufuldkomne væsener. 

51 Fortjenesten vil være større end fortjenesten for dem, der troede på mig i den anden æra, eller end 

fortjenesten for dem, der fulgte Moses gennem ørkenen. Men I vil ikke et øjeblik mangle en vejviser, for 

mit ord har ikke været vagt eller upræcist, men er en klart defineret og fuldkommen lære. Desuden vil I 

altid blive overvåget af Elias' ånd, som kom på dette tidspunkt for at vække verden og bane vejen for 

menneskets sjæl til at træde ind i mit åndelige nærvær. 

52 Velsignede mennesker: Lad dette mindeøjeblik være fuld af glæde for jeres sjæl, og lad det også 

være tilegnet mindet om al den undervisning, jeg giver jer. Træn jeres sind og åbn jeres hjerter, så jeg kan 

udgyde min nåde i dem. Glem for et øjeblik verdens småting og nærm dig Mig åndeligt. 

53 I hører endnu en gang Mit Ord gennem en menneskelig stemmebærer, som, selv om han er udvalgt 

af Mig, ikke står over jer, og han har heller ikke noget guddommeligt over sig. De er mundstykker for mit 

ord, men stadig ufuldkomne skabninger, selv om deres sjæls ophøjelse gør dem i stand til at indgå i 

fællesskab med Faderen. Lyt til undervisningstalen med et fint øre, så den passerer uhindret gennem din 
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hjerne. Så lad det skinne gennem dit hjerte som en lysstråle. Så vil den guddommelige mening nå din sjæl 

som det evige livs brød. 

54 Når I forbereder jer på denne måde, vil I føle, at jeg virkelig har været sammen med jer. 

55 Jeg ønsker ikke, at I skal være traditionalister, men det er min vilje, at I husker alle de 

begivenheder, hvor jeg har givet mig selv til kende for jer og givet jer eksempler og undervisning. Ved 

hjælp af erindring, fejr en fest i jeres hjerter, så vil jeres skridt på vejen blive fastere. 

56 I 1866 proklamerede jeg loven igen blandt mit folk og indledte dermed en ny åndelig tidsalder og 

opfyldte dermed et af mine løfter, som jeg gav jer i tidligere tider. Siden da har min Helligånd skinnet 

gennem min stråle fra himlens himmelhvælving, og mine engles stemmer kan også høres på jorden. 

57 Nu er den tredje æra, hvor jeg har smeltet de bud, jeg gav jer gennem Moses, sammen til én lov ─ 

den kærlighedslære, jeg gav jer som Jesus i den anden æra, som var en bekræftelse af den tidligere æra. 

Nu, i denne tid, giver jeg jer denne undervisning som et fyrtårn, som en redningsbåd, som en trappestige til 

perfektion, så I kan nå jeres sjæls opadgående udvikling. 

58 Jeg giver jer min instruktion i stor enkelhed og klarhed, så I kan vide, hvordan I som gode 

spirituelle kan svare dem, der spørger jer, om I er mosaister eller kristne. 

59 Før den første tidsalders lov blev åbenbaret for jer, levede I i naturloven, opmuntret af mennesker, 

gennem hvem jeg anbefalede jer dyd, gennem hvem jeg åbenbarede min sandhed og min retfærdighed ─ 

mennesker, gennem hvem jeg åbenbarede mig selv som den gode og kærlige Gud. 

60 Det folk, der var i stand til at forblive i frygt for den sande Gud og bevare anerkendelsen af en Gud 

med retfærdighed og godhed, var Israels folk. Men dette folk kendte ikke til en konkret og fast lov, før 

Faderen så, at de var i fare for at forfalde til hedenskab og afgudsdyrkelse, og sendte en mand med stærk 

ånd ud af sit eget skød for gennem sin mægling at overbringe Guds lov for menneskeheden, skrevet på 

levende sten. Denne mand var Moses ─ befrier og lovgiver ─ som med urokkelig tro og stor kærlighed til 

Herren og til sit folk førte folkemasserne til et egnet land for at bygge en helligdom og tilbede den levende 

og usynlige Gud til glæde for ham. 

61 Erkend, at jeg har inspireret jer fra de tidligste tider til spiritualisering. Med overdragelsen af loven 

på Sinai nåede menneskehedens første æra sit højdepunkt. Den første udsending var som en stjerne i 

ørkenen, var den pegefinger, der viste vejen, var rådgiver og lovgiver, var brød, når sulten gjorde sig 

gældende, og vand, der slukkede tørsten. Han var en venlig følgesvend i ørkenernes ensomhed og en guide 

for folket til portene til det land, som de længtes efter. 

62 Da Kristus viste sig blandt menneskeheden i det samme folks skød, var der gået mange 

århundreder siden Moses. 

63 Det var begyndelsen på en ny dag for folket, som ventede på ankomsten af den guddommelige 

mester, der blev født blandt folket og levede for at lære dem anden del af Livets Bog. 

64 Du har lært retfærdighedens Gud at kende. Men nu kom han for at vise sig selv som kærlighedens 

Gud og forberede en ny tid med sit ord og sine gerninger, et nyt liv for sjælen. Den anden æra og alt det, 

som jeg lærte jer med mit ord, mine mirakler og eksempler, indtil det kulminerede i min lidelse, var ark af 

Kærlighedsloven, som jeg skrev til jer. 

65 Nu i den tredje æra åbenbarer Elias sin ånd som en udsending og forløber for Helligånden og siger 

gennem det menneskelige sind: "Her er Elias, profeten fra den første æra, den samme, som senere viste sig 

på Tabor-bjerget sammen med Moses og Jesus ved Kristi forvandling for disciplene. 

66 Elias har nøglen, hvormed han åbnede den tredje tidsalder, den nye tid. 

67 Nu kan du forstå det, som ikke engang apostlene selv kunne forstå fra nogle af mine åbenbaringer. 

68 Elias er Guds stråle, hvis lys han vil sprede dit mørke og befri dig fra denne tids trældom, som er 

syndens trældom, og som vil føre din sjæl gennem ørkenen, indtil den når frem til "det forjættede land" i 

Guds skød. 

69 Anerkend de tre Guds budbringere, gennem hvem I har modtaget loven og de største åbenbaringer. 

70 Den nuværende tid har været en lysets tid for jer, hvor åbenbaringerne fra tidligere tider er blevet 

forklaret for jer, og hvor profetierne om det, der skal ske, er blevet givet til jer. 

71 Men denne tid med Min forkyndelse ved hjælp af en stemmebærers intellekt vil snart være forbi, 

og så vil der komme en tid med nåde og åndeliggørelse, hvor den, der forbereder sig, vil være i stand til at 

tale til Mig på en åndelig måde. 
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72 Når først Mit rige er etableret i menneskenes hjerter, når fristelsen er detroniseret, og mennesket 

elsker Mig over alt andet, vil denne verden blive en bolig for store sjæle, hvor mennesker virkelig elsker 

hinanden og ved, hvordan man tager imod trængende sjæle med barmhjertighed for at forny dem og fylde 

dem med visdom. 

73 I ved ikke i dag, i hvilken form jeg vil åbenbare mig for hele jorden efter 1950. Men jeg vækker 

jer, fordi I vil opleve, at åndens gaver og evner vil sejre over kroppens sanser, og menneskeheden vil føle, 

at den lever i en ny tid, en tid med dialog fra ånd til ånd. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 237 
1 Velkommen, disciple og studerende. Du er vedholdende i at modtage min undervisning. Din 

Mester kommer til dig, for det er den annoncerede tid, hvor jeg har kaldt dig for at hjælpe dig med at tage 

de første skridt på vejen til åndeliggørelse. I har oplevet de første lys i denne periode, som begyndte i 

1866, og som I ikke ved, hvornår den slutter. 

2 I år 1950 vil Mit Ord gennem det menneskelige sind ophøre. Men jeg vil fortsætte med at 

undervise jer i et højere sprog, nemlig åndens sprog. 

3 Hvis I opfylder jeres mission, Israels folk, vil I efterlade et eksempel, og efter jer vil der komme 

dem, der skal fortsætte dette arbejde. I vil lære sand bøn, I vil prædike kærlighed og vidne om den med 

jeres gerninger. Når nationerne hører dine ord, vil de blive ført til eftertanke og dyb bøn for at finde en 

løsning på deres alvorlige konflikter. Og jeg, Faderen, vil komme ned til alle for at opmuntre og undervise 

alle mine børn. 

4 O menneskehed, I hungrer og tørster efter mit ord, mens Israels folk har mere end nok af det! I har 

ikke set Helligånden stige ned til menneskeheden. Jeg er kommet for at oplyse jeres sjæle, og jeg kalder 

jer for tredje gang. Jeg vil have jer til at åbne jeres hjerter og lade denne "vandrer" komme ind og tage alt 

det med, som I mangler. Åbn jeres ører, og mit ord vil komme ind i jeres hjerter som en helbredende 

balsam. Du vil føle min fred, og mit lys vil oplyse din vej, og du vil være i stand til at se, hvad der skal 

komme. 

5 Jeg står ved din side i de store og små prøvelser. 

6 Jeg er ved at forberede dalen, hvor jeg vil samle alle mine børn til den store universelle dom. Jeg 

vil dømme med fuldkommenhed, min kærlighed og barmhjertighed vil omfavne menneskeheden, og på 

den dag vil I finde forløsning og helbredelse fra alle jeres dårligdomme. Når du i dag søder for dine 

overtrædelser, skal din sjæl blive renset. På denne måde vil I være forberedt på at modtage den arv fra 

mig, som jeg har givet til hver enkelt af jer. 

7 Når jeg tidligere har kaldt Israels folk og forberedt dem som den førstefødte søn, er det fordi de 

altid har båret et budskab om min guddommelighed til menneskeheden. Det er min budbringer, som bærer 

min essens på sine læber og min sandhed i sit hjerte. 

8 Du vil efterhånden erkende dine fejl, du vil vide, hvorfor du har snublet, for Mit lys vil oplyse dit 

væsen, og dit hjerte, som havde lukket sig for Mig, vil åbne sig igen, og en strøm af krystalklart vand vil 

strømme ud af det. 

9 Jeg taler til jer fra det hinsides. Når du løfter din sjæl op, vil du kunne se mig. I har stadig et stykke 

vej tilbage på jeres udviklingsvej, så dagen for jeres tilbagevenden til mig kan komme. Jeg, jeres Fader, vil 

forsøde jeres dage, jeg vil give jer fred, så I kan overleve den sidste store prøve, der venter jer. 

10 Profetierne om denne tid er nu ved at gå i opfyldelse. De, der sov, blev overraskede, da de så 

begivenhederne. Årsagen var, at de ikke havde læst i profeternes bog, i jeres Guds bog. Men jeg vil gøre 

jer til mine disciple, som skal vide at fortolke mit ord til alle tider. 

11 Menneskeheden er gradvist ved at vågne op. Alle venter på lyset fra en ny dag, den daggry, der 

skal komme og bringe fred, forståelse og lys, der oplyser alt for dem ─ en kraft, der vil få alt, der er blevet 

forvrænget i sit grundlæggende princip, til at vende tilbage til orden. De venter også på en vejleder, som 

vil rette op på fejlene, som vil give de syge sundhed og de "døde" genopstandelse. 

12 Dette lys har allerede været blandt mennesker, fortæller Mesteren jer, men I har ikke erkendt det. 

13 Jeg hjælper dig med at genoprette alt det, du har nedbrudt. 

14 I den nært forestående tid for udbredelsen af mit ord må I ikke forfalske noget. Gør ikke denne 

undervisning svær at forstå. Hvis I forbereder jer i ånd og sandhed, vil I have et godt svar til dem, der 

spørger jer. Du vil vise en uendelig verden af lys, du vil tale om enkelheden i min undervisning, som 

afspejler min oprigtighed, min visdom og min sandfærdighed. 

15 Du skal fortælle dem, at med mit komme i denne tid vil profetierne og mine løfter fra tidligere 

tider gå i opfyldelse. 

16 Elias kom før mig for at forberede den vej, som min guddommelighed ville komme ad. 

17 At han kaldte sjæle til bøn og samling og meddelte, at Helligåndens tid var kommet. 
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18 Al denne lære, som du har vænnet dig til, vil være en stor åbenbaring for dine medmennesker og 

vil få de mest følsomme strenge i deres væsen til at lyde. 

19 Manifestationen af Min Ånd gennem mennesket, Elias' komme, den åndelige verdens 

tilstedeværelse som rådgiver ─ alt dette vil du bevidne for dem, og de vil til gengæld have været vidner til 

andre åndelige manifestationer, som de bekræfter Mit Ord med. 

20 Du må ikke være tilfreds med det, du har opnået indtil nu. Hvor meget mere kan du ikke øge din 

viden om min lære, hvis du praktiserer dyder. Jeg vil altid afsløre nye lærdomme for dig for at opmuntre 

din sjæl på udviklingens vej. 

21 Hvil et øjeblik, elskede folk, lyt til og forstå Mesterens ord. 

22 I forbereder jer på at nå målet. Villige er de, der har modtaget nåden til at viderebringe mit ord i 

deres forståelse. De disciple, der er opmærksomme på min undervisning, er de disciple, der har forstået 

spiritismen, denne lære, der gør et nyt menneske ud af den, der omfavner den. 

23 I er stadig mine disciple, som jeg endnu ikke kan kalde mestre. Fortsæt derfor med at fortolke Min 

lære, idet I tager dens betydning og enkelhed som udgangspunkt. Du må ikke komplicere det med din 

fortolkning og arbejde for en ensartet fortolkning blandt dette folk, så der ikke opstår uenighed blandt jer. 

24 I vil på jeres vej møde dem, som ved, at I er disciple af Sandhedens Ånd, og som vil stille følgende 

spørgsmål, hvilket er meget naturligt for den, der ønsker at vide mere end han ved: "Hvordan er det 

hinsides?" Du skal derefter forklare dem den forvandling, som sjælen gennemgår, når den ikke længere 

lever i et menneskelegeme for at bo i åndelige regioner. Ingen kender endnu dette liv i al sin fylde. Det har 

altid været en tanke, der har optaget mennesket, et spørgsmål uden svar, som vækker dets nysgerrighed. 

Hvor mange har ikke udnyttet dette åndelige behov for viden og forståelse til at drage fordel af uvidenhed 

ved at så deres usandhedsfrø i godtroende hjerter. Ingen kan med fuld sikkerhed sige, hvordan det hinsides 

vil være. Ingen kan med nøjagtighed sige, hvordan sjælen er der, og hvordan man lever i andre 

livsverdener. 

25 Det menneskelige sind er stadig for begrænset til at forstå det, som kun den overlegne ånd kan 

erkende og forstå. Indtil videre skal I begrænse jer til at forstå og forklare det, som min undervisning har 

åbenbaret for jer, som indeholder uendeligt lys og tjener som et solidt fundament for jeres åndelige 

fremtid. Lad ikke fantasien få frit løb ved at give forklaringen på disse mysterier, for de ville for 

menneskeheden virke som mærkelige teorier; men min lære er baseret på sandhed. 

26 Jeg forklarer hver eneste åbenbaring for jer, så der er intet, som I ikke har forstået korrekt. I 

øjeblikket behøver I ikke at vide mere end det, jeg har afsløret for jer. For hvis I skulle forstå mere af det 

åndelige liv end det, som jeg har åbenbaret for jer, ville I miste interessen for dette liv, I ville falde i 

mysticisme eller henrykkelse. Du ville leve i en nytteløs kontemplation og ville ikke længere udføre den 

vigtige mission, du skal udføre i verden. 

27 Mange har forsøgt at udforske sjælens hjem uden at være i stand til at se ud over det, der er tilladt. 

Men til dem, der spørger: "Hvordan kommunikerer åndeverdenen gennem et menneskeligt sind?", svarer 

jeg således: Ved at gøre brug af jeres fornuftige og intuitive evner, ligesom jeres egen sjæl gør det. 

28 Min undervisning i denne tid som i "den anden tid" vil ryste menneskeheden. Hyklerne bliver nødt 

til at konfrontere sandheden. Falskheden vil smide sin maske, og sandheden vil skinne. Sandheden vil 

overvinde den løgn, der omslutter denne verden. 

29 Mennesket vil være i stand til at forstå og anerkende alt, hvad der indeholder fornuft og sandhed; 

men alt det, som han er blevet tvunget til at tro på, selv om han ikke har forstået det, vil han selv forkaste. 

Derfor vil min undervisning blive spredt, fordi den udstråler lys, som folk har brug for. En stor del af dette 

arbejde tilhører dig, idet du afslører dets begyndelse og formål for dine medmennesker. 

30 Pas på ikke at forfalde det, for det er en skat, som jeg har betroet dig, og som du skal give mig 

tilbage. Dit ansvar er stort ─ mindre stort er ansvaret for dem, der ikke har hørt mit ord direkte. For mens 

de handler i uvidenhed, gør I det med fuldstændig sikkerhed, idet I ved, hvad I kan acceptere, og hvad I 

skal afvise. Når du mærker faren og falder i fristelse, gør du det frivilligt og er fuldt ud klar over, hvad du 

gør. Der er ikke længere nogen retfærdiggørelse for dig til at opføre dig dårligt. 

31 Hvor kroppen vil gøre sin vilje, skal du bevise din sjæls magt og overlegenhed. Hvad nytter det at 

tilegne sig viden, hvis man ikke anvender den? Du har en visdomsbog foran dine øjne, som forklarer dig, 

hvad du skal gøre i hvert eneste skridt, som sjælen tager. Hvis du egoistisk lukker denne bog og ikke 
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bruger dens viden til at dominere eller vejlede dig ─ hvordan kan du så prædike dens sandheder, når dine 

værker beviser det modsatte af det, du ønsker at undervise dig i? Hvordan kan du tjene dine 

medmennesker som en stav, når du falder i vejen? Hvordan vil I rejse de faldne op, når I ikke engang har 

kræfter nok til at rejse jer selv op? Vær opmærksom: Hvis du ønsker at udøve en gavnlig indflydelse på 

dine medmennesker, skal du være et godt eksempel. 

32 Glem ikke, at sandheden altid vil sejre hos jer. 

33 For at nå frem til enden af denne vej skal du overvinde mange forhindringer. De, der har 

overvundet fristelsen, har den største fortjeneste. 

34 Arbejdet på mine områder er hårdt, men fuld af tilfredsstillelse. 

35 Luk ikke ørerne for samvittighedens stemme. For der kan være en afgrund foran dine fødder, og 

når du først er på en glidebane, er det svært at komme tilbage. 

36 Saml den åndelige manna, der kommer ned over dig, så den kan give dig næring under hele 

ørkenvandringen. 

37 Her er oasen, vandringsmand. Hvil dig et øjeblik under denne palme og genvind dine tabte kræfter. 

Husk, at der stadig er lang vej at gå, og at I har brug for energi for at nå til vejs ende. 

38 Hvad kan stoppe dig på din vej? Hvilken frygt har du? Bed, og du vil fjerne hindringer. Hav tro på 

bøn, og du vil se det umulige blive muligt. 

39 I skal være et stærkt folk, så I kan sejre, og intet vil give jer større styrke end opfyldelsen af min 

lov. 

40 Mange fristelser, forfølgelser og forræderier vil komme over jer. Der vil være nogle, som vil glæde 

sig over at strø torne på din vej. Men ud af alt dette vil I komme ud som sejrherrer, hvis I stoler på Mig, 

hvis I forbliver forenede, og hvis I holder fast i at følge Mine instruktioner. 

41 Dette folk her vil vokse dag for dag. Men selv om de skarer, der skynder sig at høre mit ord, synes 

jer store i dag, sandelig siger jeg jer, at de vil vise sig at være små, når I sammenligner dem med dem, der 

skal samles efter min afrejse i jeres vidnesbyrds tid. 

42 Jeg må dog fortælle jer, at nyheden om Herrens nye folk ikke vil sprede sig, før I gennem jeres 

enhed og broderskab viser jer værdige til de store mirakler og beviser på magt, som jeg har i vente for mit 

folk. 

43 Jeg beder jer ikke om at ofre noget, jeg beder ikke om den højeste perfektion, jeg beder kun om 

den uigenkaldelige beslutning om at adlyde mine bud og en smule barmhjertighed over for jer og jeres 

medmennesker, resten gør jeg. Men når I har taget dette skridt i sikkerhed, vil jeg bede jer om at tage et 

endnu større skridt, så I ikke bliver i ørkenen, for det er ikke jeres hjem. Du ved, at din sjæl i sin udvikling 

vil finde det velsignede land af løftebrud, hvor jeg leder dine skridt hen. 

44 Sig aldrig: "Jeg har kæmpet meget, men ingen har set min indsats og mine ofre." Glem ikke, at jeg 

ser hvert eneste skridt, du tager, og at jeg registrerer alt, hvad du gør. Forvent ikke belønninger fra verden, 

ej heller forståelse eller fuld retfærdighed fra dine naboer. Stol på mig, for sandelig siger jeg jer, at jeg 

aldrig vil lade det blive ved det, som retmæssigt er jeres belønning. 

45 Du tror heller ikke, at du nødvendigvis skal dø for at høste din høst ─ nej, nogle frugter vil allerede 

blive givet til dig i dette liv som belønning for dine fortjenester i menneskelivet. De fortjenester derimod, 

som har været åndelige, vil forblive ubelønnede, indtil den tid kommer, hvor du er i det hinsides. 

46 Lad der være lys i jeres sind, o folk, så I kan forstå og senere praktisere det guddommelige ords 

inspiration. 

47 Elskede disciple! Kom til Mig, når du har renset dit hjerte som et kar udenpå og indeni for at 

modtage Mit Ord. Alt, hvad der kommer fra mig, er rent. Og hvis I ønsker at kende Mig, må I forberede 

jer på at være rene af hjertet, så I kan modtage det åndelige indhold af Mit Ord og forstå dets betydning og 

derefter bruge det til noget. 

48 Elsk og respekter hinanden, uanset hvilken tro, hvilket ideal og hvilken åndelig tilstand I har. Øv 

dig i enstemmighed, og tilgiv også. I skal ikke beskæftige jer med andres anliggender for at dømme dem. 

Men hvis I ønsker at gå i forbøn, så gør det, og den dag vil komme, hvor I vil forenes og stræbe efter det 

samme ideal. 

49 Jeg har sat din velgørenhed på prøve. Jeg har placeret dig på vejen for de syge, de trængte og dem, 

der er trætte af de store smerter i denne tid. Jeg har sendt utallige prøvelser ind i jeres familiers skød, så I 
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kan få mulighed for at anvende min lære. Du har lidt blandt dine kære og beder mig inderligt om dem. 

Men jeg siger til jer: Bed mig også for de fremmede, for alle dem, der krydser din vej, ligesom du gjorde 

for dine forældre eller dine børn, for at du kan praktisere sand barmhjertighed. 

50 Smerte har gjort hjerterne følsomme, og i deres ønske om at finde trøst søger de mig. Jeg styrer 

deres skridt og kender det rette tidspunkt, hvor de vil slutte sig til mit arbejde. Der er mange, som endnu 

ikke er parate til at høre mig, og jeg vil holde deres skridt tilbage, indtil de er klar til at modtage mine 

åbenbaringer. 

51 For at tro på mit arbejde skal man have tro. Alt i den er åndeligt. Jeg har ikke givet jer materielle 

manifestationer. Jeg har kun bedt jer om at rejse jer op for at træde ind i mit nærvær og føle min kærlighed 

og min barmhjertighed omslutte jer. 

52 Jeg har forberedt åndens øjne, troens øjne, så I kan se mig, og jeg har holdt jeres hjertes følelser 

rene, så jeg kan bruge dem. Dine gaver er stadig skjult, men mit ord vil vække dem, så du kan begynde din 

mission. 

53 Alt, hvad jeg har placeret i dine omgivelser, er perfekt og behageligt, og alligevel ser jeg, at du 

ikke er lykkelig, at du ikke er tilfreds med din skæbne, og det er fordi, du ikke har forstået livet eller dit 

sande formål. Det vil ikke være mig, der opregner de goder, jeg giver jer, men det vil være jer, der af 

taknemmelighed anerkender den kærlighed, jeg viser hver enkelt af jer, og det gode, jeg giver jer. 

54 Jeg har sendt dig for at gøre det godt igen, fordi jeg elsker dig og ønsker at se dig ren og værdig til 

at være mig værdig. I har fundet jeres vej strøet med torne ligesom Jesus i den anden æra, og det er fordi 

jeg ønsker, at I skal tage mig som et eksempel, at I skal lære at kæmpe, så I bliver stærkere efter hver sejr, 

I vinder. Jeg har forberedt alt for dit velbefindende. Alt er skabt i overensstemmelse med min kærlighed 

og min retfærdighed, for jeg er Fader og ubønhørlig dommer, som ikke giver efter i sine beslutninger. 

55 Elskede folk, lad mig gøre min vilje. Underkast dig min lov, og jeg vil lede dig til fred og åndelig 

herlighed. Dette er alle mine skabningers skæbne. Tag dit kors op og følg mig. 

56 Du er fuld af gaver, du har intelligens, vilje og fornuft til at udføre dit arbejde. Din udviklingsvej er 

lang, fordi du bliver ved med at stoppe op. Hvis du ville gå den lige vej, vejen med selvfornægtelse og 

missionens opfyldelse, ville du være lykkelig, du ville sætte pris på livet, du ville vide, hvordan man 

elsker, du ville anerkende værdien af dine åndelige gaver og ikke længes efter det, som andre har. 

57 Mit arbejde er baseret på frihed. Jeg oplyser din sjæl, så du kan genkende mig. Du er det 

privilegerede væsen, som jeg har skabt "i mit billede og lighed", og i dig har jeg lagt mine nådegaver. 

58 Den stige, som du skal klatre op ad, er stor, og du ved ikke, på hvilket trin du befinder dig. Den 

vej, du går i dag, er forudbestemt for dig i overensstemmelse med din udvikling. For alt er relateret til og 

underlagt uforanderlige og evige love. 

59 Det tempel, som jeg taler til jer om i denne allegori, er åndeligt. Det er ikke en bygning bygget af 

sten, men kærlighedens tempel, troen hos det menneske, der ønsker at svæve op til det når frem til Mig. 

De kommende generationer vil bygge videre på det gode fundament, som I har lagt. 

60 Stor vil deres glæde være, når jeg præsenterer mit værk, mit ord, for dem. Hvor meget har de ikke 

søgt mig! Hvor meget har de ikke lidt for at nå mig! Deres mål er ét: at finde den åndelige vej, at nå 

kilden, hvor de kan nære og fuldkommengøre deres sjæl. Og hvilke fremskridt de vil gøre i deres måde at 

handle på! De vil vidne om, hvad de har gennemgået i deres begær efter mit ord, og I vil vidne om, at I har 

ventet på dem, for jeg har meddelt jer dette som en profeti. Jeg har betroet dig en del af mit værk, så du 

kan fuldføre det, og når du har fuldført det, vil du smile med tilfredshed over at have samarbejdet med din 

Gud. 

61 Hvil dig, lad din sjæl få næring. Tillad dit hjerte at slå hurtigere, når det mærker min 

tilstedeværelse. 

62 Jeg opmuntrer jer på vejen, så I ikke står stille. Jeg er Ham, der ved, hvem der har brugt tiden og 

mulighederne, hvem der har spildt tiden, og hvem der går trægt på vejen til åndelig udvikling. 

63 Du vil kun kunne redegøre for dine fremskridt eller forsinkelser, når du er i den åndelige verden. 

64 Jeg vil forberede alt, så I på dette tidspunkt, når I lever igen på jorden, vil I møde Mesteren, når 

han giver sig til kende gennem mennesket, for at minde jer om jeres opgave med at efterlade et spor af 

gode eksempler, så de, der har levet i uvidenhed, i afgudsdyrkelse og religiøs fanatisme, gennem dem vil 

komme på rette vej. 
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65 Jeg vil forberede dig, så dine ydmyge læber vil overraske folk med lyset, dybden og sandheden i 

dine ord. I er mine vidner, mine budbringere og også mine forløbere. 

66 Hvis jeg lejlighedsvis retter jer og endda irettesætter jer, er det fordi lidenskaberne, hvirvelvindene 

eller ulykkerne for en kort stund formørker lyset i jeres forståelse og får jer til at falde i vildfarelser, i 

materialisme eller i kold følelsesløshed. 

67 Min barmhjertighed leder dig på frelsens vej og har fjernet alle uvidenhedens bandager fra dine 

øjne, så du kan se lysene på denne livsrejse. Husk, at ethvert øje ─ syndigt eller ej ─ vil se mig. 

68 Har I spurgt jer selv, om der er sand tro i jeres hjerte? Har du mærket varmen fra denne flamme? 

69 Jeg giver dig nu beviset på, at sand tro findes: 

70 Når hjertet ikke fortvivler i prøvelsens time; når fred gennemsyrer sjælen i de mest kritiske 

øjeblikke. Den, der har tro, er i harmoni med mig, fordi jeg er livet, sundheden og frelsen. Den, der i 

sandhed søger denne havn og dette fyrtårn, går ikke til grunde. 

71 Den, der besidder denne dyd, udfører mirakler, der overgår al menneskelig videnskab, og vidner 

om ånden og det højere liv. 

72 Den vantro vil ikke få dig til at blive lunefuld, hvis du tror på mig, og bagtalelse vil heller ikke 

kunne skade dig. 

73 Jeg har opmuntret troen i jer, jeg har gjort jer stærke gennem prøvelser, så I vil fortsætte med at 

kalde de mange mennesker frem, som vil nære sig af jeres tro. 

74 Jeg har sagt til jer i denne tid: Søg mig ikke i de legemer, gennem hvilke jeg taler til jer, for så ville 

I tage anstød af deres ufuldkommenheder og tilskrive mit arbejde disse mangler. Gå til bunds i det ord, 

som disse læber taler, og i dets betydning, i dets essens, vil du opdage Mesteren. 

75 Afgudsdyrk ikke dem, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, for så ville det være dem, der 

ville indtage den plads, som tidligere blev indtaget i jeres hjerter af billeder malet på lærred eller 

skulpturer hugget i sten, og I ville fortsat blive ofre for den materialisme og religiøse iver, som Faderen 

ikke har tilladt at tage jeres sjæl helt i besiddelse af. 

76 Bevar ordets betydning, så du, når du ikke længere hører denne undervisning, kan føle, at det 

himmelske ord i dit hjertes dybde runger, opløfter og inviterer dig til at gå i direkte dialog med din Herre. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 238 
1 Elskede folk, Mesteren siger til jer: Jeg kommer i begær efter mit folk, efter den helligdom, der er i 

dit hjerte. Det er på tide, at de, der har lukket den for Mig, åbner den for åndeliggørelse. De, der har 

ødelagt det, skal genopbygge det og give det styrke. Hos hvem det er i mørke, lad det blive oplyst af troens 

lys. Men sandelig, siger jeg jer, spil ikke jeres tid på at bygge materielle steder for tilbedelse og tro, at den 

hengivenhed, nåde og kunst, som I bruger på dem, er den bedste tilbedelse, I kan tilbyde mig. 

Jeg tillader jer kun at indrette enkle rum, hvor I kan beskytte jer mod uvejr og nysgerrige blikke. I bør 

ikke kalde disse mødesteder, som kun er beregnet til jeres sammenkomster, "templer", for det kan ske, at 

de uvidende ender med at tilbede disse steder, som om de var hellige. 

2 Du må ikke indføre ritualer eller ceremonier i dine gudstjenester. Ved at gøre det kunne I fjerne jer 

fra den mission, jeg har betroet jer, som er at sprede barmhjertighed og kærlighed. 

3 Enkelhed og enkelhed både udadtil og indadtil er det, jeg beder jer om. Med dette vil du have min 

tilstedeværelse fuld af herlighed i din sjæl. 

4 Jeg er i hjertet og bor i din sjæl. Hvorfor skulle du repræsentere Mig gennem materielle genstande, 

når du føler Mit Guddommelige Nærvær i dit inderste væsen? Tror I ikke, at hvis jeg søgte verdslig pragt, 

ville jeg være blevet født som mand i Zions tempel i stedet for i en stald? Hvilken forhindring kunne have 

forhindret Min fødsel på dette sted, eftersom I ved, at Maria var kendt i templet, og hun var hengiven og 

lydig mod alle guddommelige direktiver? 

5 Tænk på mit ord og husk, at jeg aldrig har søgt ydre tilbedelse fra mennesker, at jeg kun har krævet 

af dem deres kærlighed, deres ophøjethed, deres tro og alt det, der er frugten af deres sjæl. 

6 I en periode vil I stadig have disse steder til at fejre jeres møder. For de er stadig nødvendige, for at 

I i dem kan høre det ord, som jeg overlader det til jer at udforske og forsøge at bruge det til noget. Men 

tiden til at undervise jer, tiden til jeres forberedelse vil gå, og så vil I ikke længere have brug for dem. 

7 Troens flamme vil brænde mere og mere i min discipels sjæl, hvert hjerte vil være mit alter, 

kærlighed til deres næste vil være en tilbedelse for dem, og der vil være en helligdom i hvert hjem. Du vil 

få dine medmennesker til at forstå, at deres sjæl gennem deres bøn hæver sig over alt skadeligt og al 

jordisk elendighed, og de vil være i stand til at indse, at Herrens tempel er universelt, uendeligt, og at det 

er overalt, både i menneskets sjæl og i dets krop, i det synlige såvel som i det usynlige. De vil forstå, at 

ligesom tiden gik, da de ofrede blodofre til mig, skal tilbedelsen af Gud ved hjælp af ritualer eller ydre 

ceremonier også gå over. Spiritualisering vil rense jeres menneskelige miljø, og min lære vil blive forstået. 

8 Den sande bøn vil komme, den ophøjede åndelige tilbedelse af Gud, som er behagelig for mit 

guddommelige blik ─ bod forstået rigtigt, som er anger, rettelse og bod for de begåede overtrædelser. 

Ægte kærlighed baseret på hjertets renhed vil vise sig i mennesker, og mennesker vil forstå, at korte 

øjeblikke er tilstrækkelige til bøn, men at de har brug for alle livets øjeblikke for at opfylde deres opgave 

med at gøre godt blandt mennesker for at opfylde deres opgave. 

9 Tænk over min lære, I disciple, udforsk den, og I vil opdage mere, meget mere end det, som 

ordene udtrykker. Jeg vil hjælpe jer og oplyse jer, så I kan genkende alt det, der er blevet skjult i mine ord, 

fordi stemmebærerens sind ikke var i stand til at formidle det. 

10 Jeg byder Dem velkommen i dag. Sæt dig ved mit bord. Jeg hilser både den, der elsker mig, og 

den, der afviser mig, velkommen. Jeg kærtegner jer alle lige meget, fordi I alle er mine børn. 

11 Jeg præsenterer mig selv blandt syndere. Er der et retfærdigt menneske på jorden? Jeg tilbyder jer 

mit riges goder og sætter midlerne til at opnå dem inden for jeres rækkevidde. Hvis I beder mig om mit 

himmeriges rige, vil jeg give jer det, for det er blevet lovet jer siden tidernes morgen. I, Herrens børn, er 

rigets arvinger. Men hvor mange fortjenester skal du gøre for at indtage det forjættede land! Nogle vil 

opnå det gennem en lang og smertefuld kamp, mens andre vil tage store skridt på vejen og snart nærme sig 

lysets rige. Kan I huske, hvad jeg lovede Dimas, da han var i smerte, da jeg så hans omvendelse, hans tro 

og hans ydmyghed? Jeg tilbød ham at være sammen med mig i Paradiset den dag selv. 

12 Jeg beder jer alle sammen om at betragte dette folk her som jeres repræsentanter: Hvornår vil I 

rejse jer i jer selv, elske hinanden og tilgive hinanden jeres overtrædelser? Hvornår vil der endelig blive 

fred på jeres planet? 
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13 Tilgivelse, som udspringer af kærlighed, lærer alene min lære, og den har en stærk kraft til at 

forvandle det onde til det gode, til at omvende og forvandle synderen til et dydigt menneske. 

14 Lær at tilgive, og du vil få en begyndelse til fred i din verden. Hvis det var nødvendigt at tilgive 

tusind gange, skulle du gøre det tusind gange. Er du ikke klar over, at forsoning på det rette tidspunkt vil 

spare dig for at drikke et bæger med lidelser? 

15 Jeg taler til dig om den smerte, som du fortjener, som du forøger mere og mere, og som, når timen 

kommer, flyder over. Jeg ville aldrig give et sådant bæger til mine børn; men i min retfærdighed kan jeg 

stadig tillade, at I høster frugten af jeres ondskab, jeres stolthed og jeres overmod, så I kan vende tilbage til 

mig og angre. 

16 Mennesker har udfordret min magt og min retfærdighed, da de med deres videnskab vanhelligede 

naturens tempel, hvor alt er harmoni, og deres dom vil nu være ubønhørlig. 

17 Elementarkræfterne vil blive sluppet løs, kosmos vil blive rystet og jorden vil skælve. Så vil folk 

blive forfærdet, og de vil flygte, men de kan ikke flygte. De vil ønske at undertrykke de frigjorte kræfter, 

men vil ikke være i stand til det. For de vil føle sig skyldige, og da de for sent angrer deres overmod og 

tåbelighed, vil de søge døden for at undgå straf.  

18 I kender disse profetier, og I er ansvarlige for alt, hvad der sker, hvis I ikke "vokser" og stræber 

efter at bevare den fred, jeg har betroet jer. 

19 Gør din vandrestav og din rejsetaske klar, for jeg vil sende jer ud som profeter og budbringere for 

at advare folkene. 

20 Nogle vil gå mod øst, andre mod vest, og andre igen vil gå til andre steder på jorden. 

21 Bliv ikke forfængelig ved tanken om, at I er de begunstigede, som jeg har givet mine ordrer i 

denne tid til at gøre jer til mine disciple. Men jeg kan også sige dig dette: I skal ikke nøjes med at være de 

kaldede. Optjen fortjeneste, så du kan blive blandt de udvalgte. 

22 Fjern al forfængelighed fra dig, for at du ikke skal blive som den orm, der svulmer op med jordens 

fugtighed og derefter opløses til intet. 

23 Sov ikke i tillid til, at jeg elsker dig meget højt for at undgå, at du snubler. Du er meget elsket, men 

du er også meget testet. 

24 Tre fjerdedele af jordens overflade vil forsvinde, og kun en del vil blive tilbage som tilflugtssted 

for dem, der overlever kaoset. I vil være vidne til opfyldelsen af mange profetier. 

25 I, folk, opfylder mine anvisninger, og jeg vil lade de lovede ting gå i opfyldelse for jer. 

26 Bed, se på, så kærlighed, spred lys, efterlad et spor af barmhjertighed, og du vil få fred med din 

samvittighed og være i harmoni med Skaberen. 

27 Lyt opmærksomt til dette ord, så I kan fortolke det og så det i jeres medmenneskers hjerter. Lad jer 

ikke nøjes med at forstå den, men tal om den, giv et eksempel og lær med jeres gerninger. Vær følsomme, 

så I kan vide, hvornår det er det rette øjeblik at tale, og hvornår det er det rette tidspunkt for jeres 

gerninger til at vidne om min lære. 

28 Jeg giver jer ét sprog til at sprede mit ord, og det sprog er åndelig kærlighed, som alle mennesker 

vil forstå. Det er et sprog, der er behageligt for menneskenes øre og hjerte, og som sten for sten vil 

nedbryde det Babelstårn, som de har rejst i deres hjerter. Så vil min dom ophøre, fordi alle vil betragte sig 

selv som brødre og søstre. 

29 Markerne er modtagelige og frugtbare, folkens. Forbered jer åndeligt og fysisk, så vil I opfylde 

betingelserne for at tage af sted og så frøet af denne åbenbaring og samtidig bane vejen for de nye 

generationer. 

30 Jeg har lovet jer at sende ånder af stort lys til at bo blandt jer. De venter blot på tiden til at nærme 

sig jorden, inkarnere og udføre en stor genoprettelsesmission. Når disse ånder så lever i denne verden ─ 

hvad vil du så have at lære dem? Sandelig, siger jeg jer: Intet! For de vil komme for at undervise, ikke for 

at lære. Du vil blive forbløffet over at høre dem tale om dybe ting fra barndommen, at se dem tale med 

lærde og teologer, forbløffe voksne med deres erfaringer og anbefale den rette vej til børn og unge. 

31 Velsignet er det hjem, der modtager en af disse ånder i sit skød. Hvor tunge bliver ikke de 

forsoningsbyrder, som de, der søger at forhindre opfyldelsen af mine budbringeres mission, vil få! 
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32 Indse nu, hvorfor jeg ønsker, at I skal rense og forny jer mere og mere, så jeres frugter bliver 

renere og renere fra generation til generation. 

33 Måske vil jeres hjem være det, der modtager disse lysvæsener? Hvis I er parate, vil jeg vælge jer, 

og hvis I ikke er det, vil jeg finde passende hjerter og sende dem dertil. 

34 I her tror på mine profetier. Men der vil være mange, der afviser mine ord på dette tidspunkt, 

ligesom de afviste de tidligere åbenbaringer. Men vær ikke bekymret, for når mine ord bliver til 

virkelighed, vil de være de første til at sænke deres ansigter, fordi de skammer sig over deres vantro. 

35 Enhver guddommelig åbenbaring, der er blevet benægtet af mennesker, vil blive anerkendt og 

troet. Alt det, der er blevet glemt eller skjult af kirker og sekter, vil komme frem i lyset. 

36 I skal lære verden ved jeres eksempel at gå ind i åndelighed og respekt for læren om det, der er 

åbenbaret gennem Faderen, og ikke forsøge at gå ud over det, der er givet gennem ham. Kærlighed, 

ydmyghed, respekt ─ det er det, I skal lære en menneskehed, som altid har villet udforske Herrens 

mysterier uden åndelig forberedelse. 

37 Har du ikke respekt for dine forældres soveværelse? Så respekter endnu mere din himmelske 

Faders hemmeligheder. Der er så meget, som jeg har afsløret og vist jer, at I endnu ikke har forstået det 

hele, og I beder allerede nu om nye hemmeligheder, som I skal trænge ind i. 

38 Til jer ─ disciple af en højere videnskab, af en visdom, der tilhører et højere liv end menneskelivet 

─ siger jeg, at I ikke skal ønske at vide mere, at vide mere end det, jeg afslører for jer, for så ville I hurtigt 

falde i vildfarelse. Jeg har lært jer mange lærdomme og har mere at give jer gennem den menneskelige 

intellektets formidling. Du vil stadig få mange nye åbenbaringer og vil forstå mere, end du har forestillet 

dig. 

39 Mit ord, som er guddommelig undervisning, vil altid blive ledsaget af prøvelser og begivenheder i 

jeres liv, så denne undervisning vil blive mere og mere bekræftet i jeres hjerter, og I vil ikke være 

teoretiske disciple, men disciple, der vidner om min sandhed med jeres gerninger. 

40 Er det ikke sådan, at du ofte kun forstår et af mine ord, når du har været igennem en prøvelse? 

41 Når jeg lejlighedsvis har talt til jer om sjælens udødelighed, om de falske forestillinger I har om liv 

og død, har I ikke forstået mig på det tidspunkt, hvor I hørte min undervisning. Men så ramte en prøvelse 

dit hjem, du så en elsket person gå bort fra denne verden, og dine øjne åbnede sig for virkeligheden, for 

sandhedens lys, og du takkede Mig for at have lagt så meget perfektion i alle Mine værker og for at have 

revet dig ud af din uvidenhed og dine fejltagelser. 

42 Gennemtræng mit ord med sindet og med ånden. Koncentrer dig om kernen af dit væsen, så der 

kun er én vilje mellem ånd og krop. På denne måde vil du lettere forstå min undervisning og overvinde 

prøvelserne med større ophøjethed. 

43 Salige er de fattige i verdens goder, som tager Mit Ords brød med ønsket om at blive store, for på 

Min vej vil de opnå det. Salige er de, der ─ selv om de er rige i verden ─ forlader deres bekvemmeligheder 

for at lære af mig, for de skal kende den sande rigdom. 

44 I dag kommer min Ånd ned over menneskeheden i en stråle af lys, i en tid hvor der hverken er 

frygt for min retfærdighed eller kærlighed til hinanden. 

45 I er et ydmygt folk, vidner om mit nærvær og mit ord. Men i dette folk er der mangel på kærlighed, 

og jeg ser ingen respekt for Min manifestation, fordi de er blevet vant til den. Det er grunden til, at jeg 

nogle gange kalder jer til ansvar ved at angribe jeres hjertes ligegyldighed med mit ord fuld af 

retfærdighed. 

46 Tænk, I disciple: Hvis I ikke har respekt for dette guddommelige værk nu, vil I ikke senere kunne 

være dem, der vandrer i pligtens opfyldelse som lydige arbejdere i jeres Mester's værk. 

47 Det nuværende øjeblik er en prøve for menneskeheden. Verdens store nationer forbereder sig på at 

kaste sig over hinanden som blodtørstige dyr, der er forblændet af had. De små folk er bange for tegn på 

krig, som betyder sorg og ødelæggelse. Hjemmene bliver mørke, hjerterne slår af rædsel, og de, der elsker 

fred og retfærdighed, plages af tanken om en krig, der truer menneskehedens fred. 

48 Hvor mange drømme om fremskridt bliver ikke knust i disse øjeblikke! Hvor mange illusioner er 

ikke blevet ødelagt, og hvor mange liv er ikke allerede dømt til døden. Dette er timen til at begynde jeres 

arbejde, til at gøre jeres tilstedeværelse mærkbar i verden, o folk. Det er det rigtige tidspunkt at bede på. 
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49 Bed, gør jeres tro håndgribelig og foren jeres hjerte med hjertet hos alle dem, der kalder på mig i 

denne angstens time, og bed om, at der skabes fred i verden. Bed for alle dem, der har vendt sig bort fra 

enhver aktiv brug af sjælen og kun lever i jagten på et materielt mål, som de har sat sig selv på grund af 

deres krav på magt og deres had. 

50 Fyld rummet med højere tanker. Lad hver enkelt af dem være som et sværd, der kæmper i det 

usynlige ─ hvor menneskers tanker vibrerer ─ for at ødelægge de mørke kræfter, der truer med at tage 

verden i besiddelse. Men tro på bønnens kraft. For hvis du tror, at den er tabt i det uendelige, vil den ikke 

have den nødvendige kraft til at nå dine medmenneskers sind. 

51 Dine tanker når altid frem til mig, uanset hvor ufuldkomne de måtte være, og jeg hører dine 

bønner, selv om de mangler den tro, som du altid burde lægge i dem. Grunden til dette er, at Min ånd 

opfanger alle væseners vibrationer og følelser. Men de mennesker, der på grund af deres egoisme holder 

sig på afstand af hinanden, langt fra det åndelige liv som følge af den materialisme, som de i dag har ladet 

sig indvikle i, er ikke parate til at kunne kommunikere med hinanden ved hjælp af deres tanker. Alligevel 

siger jeg jer, at det er nødvendigt, at I begynder at træne jeres sind. For at gøre dette skal du "tale" til 

sjælene, selv om du ikke får et klart mærkbart svar fra dem. I morgen, når alle har lært at give, vil de 

modtage flere og flere tegn på en åndelig forståelse, som menneskene aldrig har drømt om. 

52 Jeg siger jer endnu en gang, at jeg modtager enhver tanke og enhver anmodning. Verden derimod 

ved ikke, hvordan den skal modtage min inspiration, og den har heller ikke forberedt sig på at lade mine 

guddommelige tanker skinne i dens sind, og den hører heller ikke min stemme, når jeg besvarer dens kald. 

Men jeg tror på dig, jeg tror på dig, fordi jeg har skabt dig og udstyret dig med en sjæl af lys, som er en 

gnist fra mig, og med en ånd, som er mit billede. 

53 Hvis jeg fortalte jer, at jeg ikke forventer, at I vil fuldkommengøre jer selv, ville det være som at 

sige til jer, at jeg har fejlet i det største værk, der er udgået fra min guddommelige vilje, og det kan ikke 

være rigtigt. 

54 Jeg ved, at I lever i den tid, hvor jeres sjæl sejrigt vil passere alle de fristelser, som den møder på 

sin vej, hvorefter den vil stige op fuld af lys til en ny tilværelse. 

55 I denne manifestation, som jeg har haft med jer i dag, har jeg kun givet jer en instruktion, som vil 

tjene til at give jer en idé om, hvordan jeres kommunikation med Faderen og også med jeres 

medmennesker vil være ved hjælp af tanker i fremtiden. Det er det mål, du skal nå. Men I skal passe på, at 

I ikke når frem til den ved hjælp af midler, der er uhensigtsmæssige til et så støjende værk som dette. 

56 Studér, handl, vær vedholdende, og umærkeligt vil du til sidst opnå dialog mellem ånder. 

57 I dag kommer I under træets skygge, hvor I hører den stemme, der taler til jer om den tredje tid, 

Helligåndens stemme. 

58 Jeres ophøjelse på denne dag har været stor, fordi I har oplevet prøvelser undervejs. 

59 Frygten har taget fat i jeres hjerter i de sidste dage, og I er "vågnet" op. De trætte vågnede, og de 

svage rejste sig i begæret efter "træet", hvor man kan finde styrke til at modstå hvirvelvindene. 

60 Hvorfor frygter I, folk, skønt I er under min barmhjertigheds beskyttelse? For at du ikke skal 

mangle tro, følg mine anvisninger, husk, at når du stoler på mig, er mit ord i din mund, mit lys i din 

forståelse. Så har du forbløffede mænd. Glem ikke, at hver gang din mistillid har adskilt dig fra mig, har 

du set enhver kraft gå fra dig. 

61 Din sjæl er meget bange for trældom, fordi den kender den; du er meget bange for Faraos åg. Du 

elsker friheden i verden, og gennem den søger du fred. I ønsker ikke krig, blod og smerte; I stræber efter at 

opnå fortjeneste, så jeres børn ikke falder i kaos, og I beder om at få klarhed, forny jer selv og bevare en 

smule renhed. 

62 Jeg alene kan give dig fred, for den findes kun i mig. 

63 I ønsket om denne fred skal man se nærmere på de religiøse samfund, og man vil ikke finde den. 

Lyt til de udpegede talsmænd, og du vil blive overbevist om, at deres ord ikke indeholder nogen essens af 

fred. Søg fred fra de kongelige huse til de mest elendige hytter, og I vil ikke finde den, for den er 

forsvundet fra jorden i denne tid. 

64 Hvorfor føler både troende og ikke-troende sig oversvømmet af fred i deres hjerter, når de hører 

mit ord i disse ydmyge mødelokaler? Kunne denne kendsgerning alene ikke være nok til at bevise for jer, 

at det er min guddommelige Ånd, der giver sig til kende for jer? 
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65 Det er tredje gang, at jeg kommer for at bringe jer min fred, for at fylde jer med mod, tro og styrke 

og for at minde jer om, at I er bestemt til at bringe velsignelse og fred til menneskers hjerter. 

Menneskeheden venter og længes allerede efter dem, der skal komme og række ud efter den i sand 

barmhjertighed, og jorden er allerede frugtbar til at så kærlighedens frø på den. 

Fra land til land fortsætter pesten med at sprede sig, ukendte sygdomme bryder ud, uden at 

videnskaben kan bekæmpe dem. Forvirringen af verdenssyn og moralsk degeneration har ført verden til 

afgrunden. Men mine budbringere er endnu ikke kommet for at lindre disse lidelser og bringe lys ind i 

disse mørke, fordi de er meget langsomme til at forberede sig. 

66 Hvis nogen udskyder det, fordi han mener, at han er trængende, og at hans tøj er slidt eller fattigt, 

er det fordi han er vantro og uden at vide det bespotte min guddommelighed. 

67 Bøjer du dig stadig for jordens mægtige? Er du stadig imponeret over menneskets rigdom? Nej, 

mit folk, det eneste store og værdifulde i menneskets liv er sjælens opadgående udvikling, og det er det, 

som mit ord fører jer hen til. 

68 Hvor trængende kommer de, der var store og mægtige på jorden, ikke til min himmelske dør, fordi 

de har glemt de åndelige skatte og vejen til det evige liv! Mens sandheden om mit rige åbenbares for de 

ydmyge, er den skjult for de lærde og uddannede, fordi de vil gøre det samme med åndelig visdom, som de 

har gjort med jordisk videnskab: De ville søge troner til deres forfængelighed og våben til deres 

stridigheder i dette lys. 

69 Hvem er I, som jeg har afsløret denne hemmelighed for? Du ved kun, at du har levet før, men du 

ved ikke, hvem du har været. Derfor ved du ikke, hvem du er, og hvem du vil blive, og hvor du kommer 

fra, eller hvor du er på vej hen. Det er derfor, jeg er kommet til jer som Mester for at lære jer alt det, I ikke 

ved. 

70 I den første tid anerkendte Jakob og hans familie den sande Gud, og da Faderen så, at disse 

mennesker bevarede troens sæd i hans guddommelighed, sendte han dem til at bo i skødet på hedninge- og 

afgudsdyrkende folk, for at de der kunne vidne om hans eksistens og magt. 

71 Her blev patriarkens familie mangfoldig, hans børn skabte nye familier, og disse blev til stammer. 

Men kongen i det land var bange for det folk, der voksede under hans styre. Han fratog dem deres frihed 

og gjorde dem til sine slaver ved at lægge dem i lænker og pålægge dem trældom. 

72 Prøvelsen var stor, langvarig og smertefuld. Mændene arbejdede og knækkede under svøgen, og 

kvinderne græd og var bitre i deres hjerter. Ydmygelse og elendighed tyngede dette folk for at bevise deres 

tro og styrke over for hedningerne. Men Faderen, som var bevæget af sit folks sorg, og fordi han ønskede 

at åbenbare sin magt for Farao, kaldte en mand ved navn Moses, som han forberedte og inspirerede, for at 

han kunne befri sit folk. Han sagde følgende til ham: "Gå hen og åbenbar min retfærdighed og magt over 

for Farao og over for mit folk, for selv mine egne er blevet svage, har glemt mig og har ladet deres hjerter 

blive smittet af hedningernes skikke og trosretninger. Til jer, som er forblevet trofaste, giver jeg denne 

opgave, så I kan tænde frihedens ideal i jeres egne og få Farao til at lade Israel rejse til Kanaan, det 

forjættede land, for at tjene deres Gud. Sørg for, at folk beder, at de 'våger' og indser, at de ikke opnår 

deres frihed ved hjælp af mordvåben." 

73 Denne mand optrådte flere gange for Farao for at kræve folkets frihed, som han hver gang blev 

nægtet. Derefter lod Herren sin retfærdighed komme til udtryk, og plager og ulykker blev sluppet løs over 

Egypten, indtil smerten og ødelæggelsen nåede en sådan grad, at kongen kaldte Moses til sig og tillod ham 

og hans folk at forlade sit land. 

74 Da Israel gik ud i et ønske om frihed, indså Farao, at manden virkelig havde guddommelig 

autoritet. 

75 Moses styrkede sit folks tro, så de kunne holde ud i de hårde prøvelser og lidelser, som rejsen 

indebar. Rejsen var lang og farlig; mange faldt om undervejs, overvældet af udmattelse eller alderdom, 

uden at de kunne se det forjættede land. Men deres børn nåede frem til det land, der flyder med mælk og 

honning, som ventede Israels folk. 

76 Som et nyt paradis præsenterede dette land sig for dem, der havde erobret det. Der var fred, 

frugtbarhed og overflod, brede dale, krystalklart vand og en rolig himmel, og der var mange mennesker 

derude. Her blomstrede hans tilbedelse af den sande Gud. 
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Men denne fred og lykke varede ikke evigt, for selv midt i dette velsignede land faldt folket i fristelse, 

afgudsdyrkelse og ufred. Det mistede sin vitalitet og blev igen domineret af hedenske og magtsyge 

folkeslag. Så længe den bad og søgte mig, var den stærk. Men da den glemte mig for alle sine fornøjelser 

og forfængeligheder, mistede den min nåde. 

77 Husk Salomos visdom og Davids inspiration. Deres kongeriger var meget strålende, men da de 

faldt i fristelse, mistede de alt. 

78 Dette folk blev igen tributører for fremmede nationer og senere underlagt kejseren. Folket havde 

glemt deres pagt med Jehova, og det var nødvendigt for Faderen at forny den, så profeternes ord kunne gå 

i opfyldelse, som havde lovet folket en frelser, en Messias. Messias blev menneske for at frelse alt det 

tabte og for at lære verden den vej, der fører til det åndelige hjem, til himmeriges rige, til det sande land af 

løftebrud. 

79 Den nye befrier var Kristus, som lærte jer ydmyghed, og som, da han fandt sit folk som tjenere, 

lærte dem at "give kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er", og på den måde befriede han deres 

sjæle. 

80 Ligesom Moses ikke kom ind i det forjættede land, men kun så dets skyggeagtige billede fra 

bjergets højde, så skuede Kristus fra korset himmeriges rige, hvor han ville vente på alle sine børn. 

81 Hvor meget har de, der fulgte mig, ikke lidt! Gennem lande, provinser og imperier blev de søgt og 

forfulgt. Svøgen, martyrdøden og blodets stillads rejste sig i vejen for dem, og mange søgte ud i jordens 

indre for at bede og tale Mit navn uden frygt. Men hvor ofte har ikke bødlens hånd rystet foran en kristen, 

når han så hans standhaftighed og tro! Hvor ofte skælvede ikke selv herskerne i deres nærvær, eller når de 

hørte de inspirerede ord fra deres ofre, som døde med deres Mesterens navn på deres læber. 

82 Jesu spor var blodigt, og det var den vej, som apostlene og martyrerne fulgte. Men kampen 

sluttede, da det endelig blev lys i sjælen hos det folk, som var blevet besejret og besejret af så mange 

troens mirakler og så mange kærlighedens ofre. 

83 Mit ord lød i nationerne, og min lære trængte ind i hjerterne, og der kom en tid, hvor Guds riges 

fred kunne mærkes på jorden. Kristus blev elsket af konger såvel som af fattige, og hans tilstedeværelse 

kunne mærkes i hjerterne. Folkene nærmede sig hinanden en efter en, og mange fjendskaber forsvandt. 

Mit navn blev derefter udtalt med kærlighed på alle sprog. 

84 Men hvor er det folk, der besejrede Farao og modstod ørkenens prøvelser? Hvor er de, der bagefter 

har besejret imperier og regimer med deres offerdød, med Jesu ord som eneste våben? Sandelig, siger jeg 

jer, de er på jorden. 

Men endnu en gang er jeg blevet glemt, og min lov og min lære er blevet forfalsket. Så sendte jeg igen 

de sjæle til jorden, som havde været trofaste, ydmyge og uselviske, så de kunne vidne om mit komme og 

mit ord. Men dette Folk har jeg ikke i denne Tid dannet af en enkelt Race eller et enkelt Folk. Jeg har jo 

sagt jer, at Israel, Guds folk, ikke er grundlagt i kødet, men i Ånden. 

85 Jeg er den eneste, der kan oplyse, hvem du er, og jeg fortæller dig det. Jeg afslører for jer, hvad I er 

kommet for at gøre, og viser jer det punkt, som I skal bevæge jer hen imod. I er afkommet af dette stærke 

folk, og I er kommet ind i dette liv for at kæmpe for at opnå Åndens fredsrige og bringe lyset til verden, 

ligesom I i en anden tid overvandt ørkenens strabadser for at nå frem til det forjættede land. 

86 Derfor viser jeg dig din arv og afslører dig dine gaver, så de kan blive redskaberne, som du dyrker 

markerne med, og våbnene, som du kæmper med. 

87 Hvad er du så bange for? Ønsker I fortsat at være slaver? "Nej, dit hjerte siger til mig. 

88 Jeg annoncerede jer gennem forskellige stemmebærere et stort kaos på jorden. Mens nogle troede, 

selv om de stadig var søvnige, tvivlede andre, og derfor var det nødvendigt, at nyheden om krigen nåede 

frem til dem, så de kunne vågne. Det var nødvendigt, at deres børn blev kaldt til våben, så de ville tro på 

mit ord, når de så dets opfyldelse. 

89 Vågn og bed og vær ikke bekymret for dine sønner, for jeg vil gøre dem til fredens soldater blandt 

folkemængderne. 

90 Elias går foran jer og nationerne, baner vejen og befrier sjæle gennem sandhedens lys. 

91 Lær at dømme mit ord og udforske det, så du kan opdage dets guddommelige essens. 

92 Jeg gør dig stærk og giver dig min velsignelse. 
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Min fred være med jer! 
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Instruktion 239 
1 Mærk mig, for jeg er meget tæt på dig. Den, der er overbevist om min tilstedeværelse, føler mig i 

sit inderste hjerte. 

2 Men jeg siger jer endnu en gang: Ingen tvinger jer til at tro eller til at følge mig. Troens lys vil 

antænde sig selv, og det vil bringe jeres kærlighed frem. 

3 Du er det privilegerede væsen i denne jorddal, som jeg har udstyret med fornuftens gave, og som 

jeg har placeret midt i en stor verden fuld af værker, skabninger og manifestationer af min magt, som 

vidner om, at han, der gav dem liv, er almægtig. 

4 Jeg har givet mennesket tankefrihed fra begyndelsen, men det har altid været en slave ─ en gang 

gennem fanatisme, en anden gang som slave under Faraos og kejserens falske tro. Det er grunden til, at 

han på dette tidspunkt er forblændet over for den frihed, som ånden i øjeblikket opnår, og den klarhed, der 

præsenterer sig for hans øjne, fordi hans sind ikke er vant til denne frihed. 

5 Mennesket havde mindsket sin forståelse af det åndelige, og derfor faldt det i fanatisme, gik på 

skæve stier og var som en skygge af andres vilje. 

6 Han havde mistet sin frihed, var ikke længere herre over sig selv eller sine tanker. 

7 Men lysets tidsalder er kommet ─ den tid, hvor I må bryde lænkerne og sprede jeres vinger for at 

flyve frit ud i uendeligheden i jeres ønske om sandhed. 

8 Spiritualisering er frihed. Derfor ser de, der hører Mig på dette tidspunkt og har forstået 

betydningen af denne befriende lære, at der åbner sig en bred dal foran dem, hvor de vil kæmpe og vidne 

om, at tiden er kommet, hvor Gud, den Almægtige Skaber, kom for at etablere dialogen mellem Ham og 

mennesket. 

9 Jeg har indset den direkte forbindelse, som menneskene troede var umulig mellem en Gud, der er 

fuld af magt, visdom og fuldkommenhed, og et menneskeligt væsen fuld af fattigdom, uvidenhed og synd. 

Det er mig, der er kommet til jer. 

10 Hvem kunne have forestillet sig, at mennesket kunne kommunikere med sin Herre? Du troede, at 

dette kun var et privilegium for de retfærdige og profeterne ─ dem, der, forblændet af deres egne visioner, 

faldt ned og derefter annoncerede Messias' komme ─ dem, hvis bøn var så dyb og inderlig, at de faldt i 

henrykkelse og kunne se det guddommelige. 

11 I dag er der hårdhed i hjerterne, meget vantro over for det åndelige, og folk begrænser sig til kun at 

tro på det, de kan forstå, og det, de ikke afviser, selv om de i deres indre aldrig holder op med at fornemme 

det liv, der venter dem efter døden. 

12 Jeg giver dig denne instruktion ved at bruge et menneskeligt intellekt som dit, så du kan føle dette 

ord meget tæt på dig. Hvad betyder det, at jeg giver mig selv til kende gennem et syndigt menneske, hvis 

han ved, hvordan han skal forberede sig på at modtage mig? 

13 Hvad er der mærkeligt ved, at jeg også giver mig til kende, når jeg taler til dig i dine drømme ─ 

når jeg rører dit hjerte med min kærlighed overalt, hvor du går og står, når du har mest brug for mig, når 

du har mest brug for mig? Der er noget i dig, der hæver dig over den verden, du lever i. Hvad kunne det 

være andet end den åndelige sjæl, som er et billede af det guddommelige? 

14 Vågn op, folk, forstå Mig. Beskæftig jer med min undervisning og med jeres åndelige sjæl. 

15 Jeg kommer til dig som Mester og som Fader. Hver eneste instruktion, jeg giver jer, styrker jer til 

det arbejde, der venter jer i løbet af dagen. For det er Min vilje, at I forbliver rolige midt i kaoset af 

verdens synspunkter og doktriner, og at I er dem, der giver den rette fortolkning af Min lære. 

16 Nogle har undret sig, fordi jeg giver mig selv til kende gennem mennesker, og de er ikke sikre på, 

om det skete efter Faderens vilje eller efter menneskets vilje. Men jeg siger jer: Det var Mesteren, der 

overraskede menneskeheden ─ den "kyske ægtefælle", der fandt jomfruerne sovende og deres lamper 

slukkede. 

17 Der er religiøse samfund, der forsøger at forberede sig på min tilbagevenden uden at vide, at jeg 

allerede er på vej væk. 

18 Jeg kaldte alle, og i sandhed nåede mit kald og rygtet om, at jeg i øjeblikket giver mig selv til 

kende for mennesker, ud til alle jordens hjørner, sammen med vidnesbyrd og beviser, der taler om mig: 
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fornyede syndere, omvendte vantro, "døde", der er genopstået, uhelbredeligt syge, der er blevet helbredt, 

og besatte, der er blevet befriet fra deres ondskab. 

19 Men jeg mødte mange døve, andre var forfængelige i deres jordiske prestige, og andre igen var for 

bange til at gøre Min manifestation kendt som Sandhedens Ånd. Jeg modtog og underviste alle, der kom 

til mig og stolede på min kærlighed. 

20 Da I kom til denne kilde, rensede I jer alle for det støv, I havde optaget i verden, så I var værdige 

til at tage brød fra bordet, og så I ikke ville besudle bladet af min lov. 

21 Den time nærmer sig, hvor dommen vil blive fuldt ud mærket i verden. Hvert værk, hvert ord og 

hver tanke vil blive bedømt. Fra de mægtige på jorden, som styrer folkeslagene, til de mindste ─ de skal 

alle vejes på min guddommelige vægt. 

22 Men forveksl ikke retfærdighed med gengældelse og ikke erstatning med straf. For jeg tillader dig 

kun at høste frugterne af din sæd og spise dem, for at du ved deres smag og virkning kan vide, om de er 

gode eller skadelige, om du har sået godt eller dårligt. 

23 Det uskyldige blod, der er udgydt ved menneskelige ugerninger, enkernes og de forældreløse børns 

sorg og tårer, den fredløse, der lider elendighed og sult ─ de råber alle på retfærdighed, og min perfekte og 

kærlige, men ubarmhjertige retfærdighed kommer over alle. 

24 Jeg fjerner menneskets troner, dets arrogance, hvormed det udfordrer mig og dets magt. Jeg 

overbeviser ham om, at han er mit barn, og at jeg ønsker, at han skal være ydmyg, fordi mit rige tilhører de 

ydmyge, og jeg ønsker at give ham det som arv. Husk, at jeg sagde: "Det er lettere for en kamel at gå 

gennem et nåleøje end for en rig mand at komme ind i himlen." 

25 Vær altid hos mig, og du vil altid have min fred. 

26 "Arbejdere", tænk på, hvordan jeg kommer ned for at samle de frugter, som I har høstet fra min 

ejendom. 

27 Selv om nogle ser Mig koldt, stiller andre spørgsmål til Mig med interesse, og nogle takker Mig, 

fordi jubel bryder ud af deres hjerte. 

28 Sandelig, siger jeg jer, den indsats I i dag gør for at dyrke de marker, som før var golde, vil give 

jeres sjæl fred og glæde. 

29 Hvilken fred dit hjerte har oplevet, efter at du har omfavnet den udmattede med dine arme, og efter 

at du har givet fornuftens lys til den, hvis åndelige evner var forstyrret. 

30 I har helt sikkert haft brug for meget tid til at udvikle jeres evner og gaver, for denne udvikling 

begyndte ikke i jeres nuværende materielle liv. Frygt eller mangel på tro forhindrer jer heller ikke i at gå 

med større sikkerhed, selv om der er mange sjæle blandt jer, som kan kalde sig selv førstfødte blandt 

menneskeheden. 

31 I lever nu i den tredje æra, hvor jeg har givet mig selv til kende gennem det menneskelige intellekt 

─ en forkyndelse, som nu er ved at være slut, men efter hvilken I ikke vil miste mig, fordi jeg er tæt på 

alle, der ved hvordan man søger og forventer mig. 

32 Da jeg engang trak mig tilbage i ørkenen, forlod jeg ikke menneskeheden, men tænkte på dem og 

led for dem. Senere, da jorden åbnede sig for at blive graven for mit legeme, adskilte jeg mig heller ikke 

fra mine børn. For efter den død, I gav mig, er min Ånd opstået for at være i alle som frelsens lys. 

33 Når jeg fortæller jer, at mit ord vil ophøre ved udgangen af 1950, og at min åndelige verden ikke 

længere vil tale til jer, så forstå, at både Faderen og hans åndelige tjenere fortsat vil våge over jeres liv og 

gå i forbøn for menneskeheden og alle vildfarne sjæle, der har brug for lys. 

34 Se, jeg testamenterer jer et nyt testamente, som ikke skal forgå, fordi jeg lader det blive opbevaret i 

jeres hjertes tempel, hvor jeg bor. Så hvordan kan du miste mig, når du bærer mig i dig? 

35 I vil studere min lære, og i nogle af dem vil I finde retfærdighed, i andre visdom og undervisning, i 

endnu andre trøst og balsam, og i nogle også profeti. Mit ord er lov og befaling, er vej og mål, er 

kærlighed. Vågn op, for i tider med kamp vil fristelser ligge på lur for dine skridt, og jo større din 

beslutsomhed for fornyelse og din hengivenhed til min lære er, jo stærkere vil de stemmer og kald være, 

der forsøger at lede dig på afveje. Giv derfor din sjæl fasthed, så du kan opnå mandighed og styrke som en 

god soldat. 

36 Føl alle mine kys af kærlighed og fred. 
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37 Hvil med Mesteren, kære disciple. Genopret din sjæl og styrk din krop. 

38 Jeg kaster Mit lys på alle uden forskel på racer og klasser, ligesom Jeg i alle tider og til alle 

folkeslag har sendt store Ånder til at inkarnere, gennem hvilke menneskeheden har modtaget Mine 

guddommelige budskaber, Loven, profetierne og åbenbaringerne. 

39 I Min kærlighed til jer blev Jeg også menneske, så I kunne føle Mig meget tæt på, og selv om 

mange ikke genkendte Mig i Jesus, blev det senere lys i dem, og de forstod deres fejltagelse og elskede 

Mig. 

40 Igen giver jeg jer min undervisning. Men i stedet for at blive menneske, giver jeg mig nu til kende 

gennem ham. 

41 Jeg finder jer åndeligt vildfarne, svage og syge, trætte og ligeglade i en verden, hvis videnskab har 

givet jer en falsk storhed. Da du indså, at du midt i dit århundredes herligheder ikke havde fred i dit indre 

og endnu ikke kendte det åndelige eller fandt næring til hjertet, vendte du dine øjne mod den Evige og 

spurgte ham om, hvornår de nye apostle for fred og kærlighed ville komme til jorden. 

42 Det er grunden til, at jeg holder dem, som jeg har indkaldt til at høre mig, ansvarlige for freden. 

For de er blevet forberedt af mig som vagter. 

43 Når menneskeheden løfter øjnene mod Skaberen i ønsket om tilgivelse og trøst, vil en af 

profetierne fra den anden æra gå i opfyldelse. Så vil folk genkende mit lys som en frelsende stjerne, der vil 

lede deres skridt til det nye Jerusalem, hvor de vil finde Livets Brød. 

44 I lang tid har den melodiske klokke nu ringet uafbrudt og inviteret folk til at mødes. 

45 Jeg ser sorg i jeres hjerter, fordi I har mødt vantro, ligegyldighed og latterliggørelse, som I føler, 

har gennemboret jeres hjerte som torne og pigge, fordi I har modtaget denne smerte fra jeres egne 

slægtninge, fra jeres egne brødre og søstre og også fra jeres ven. 

46 Vær rolig, siger Jesus til dig, for du er ikke alene. Jeg vil banke på døren til disse hjerter, og de vil 

banke på jeres senere. Jeg ønsker blot, at I ikke skal være bitre eller vrede, at I skal være "vågne" og 

forberedte. 

47 Din sjæl er inviteret til mit bord for at spise det evige livs mad. Her, ved dette bord, er der ingen 

første eller sidste på deres plads, alle de pladser, du kan indtage, er tæt på Mesteren. Senere, når I går ud 

for at undervise mennesker, vil I kun have ét sted i jeres hjerter til at modtage og elske jeres 

medmennesker. Den time vil komme, og I vil være nødt til at begive jer ud på de veje, der fører til de store 

nationer på jorden såvel som til de ubetydelige regioner og små landsbyer. Du vil se, hvordan du overalt 

vil finde sult og tørst i sjælen som et egnet land til at modtage din sæd. 

48 Året 1950, som er bestemt for min afrejse, nærmer sig, og når det er overstået, vil 

forberedelsestiden begynde blandt jer, så I kan begynde at tage af sted. Jeg vil gøre timen genkendelig for 

alle. Jeg ønsker, at I, når I begynder jeres mission, har nået en vis modenhed i jeres sjæl, at I er stærke i 

troen og ved, hvordan I skal holde jer i dyd. I jeres daglige arbejde vil I blive hjulpet af min inspiration, 

som I vil modtage fra ånd til ånd. Du vil så se, hvor mange der har ventet på dig! 

49 Jeg vil udgyde umådelig barmhjertighed over menneskeheden i denne tredje æra gennem min 

manifestation og den åndelige verdens manifestation ved hjælp af jeres intellekt. Men allerede i den første 

tid havde jeg talt gennem mine profeter og i den anden tid gennem mine apostle. 

50 I dag er jeg blandt jer på ny. Jeg er kommet for at høste det glemte blad af den undervisning, som 

jeg gav dig på et andet tidspunkt. 

51 Jeg minder jer om min tidligere undervisning og lærer jer at fortolke den. 

52 Jeg er den bog, som jeg har åbnet i denne tid i sit sjette kapitel for at åbenbare menneskene endnu 

en lektion i den visdom, de må besidde for med rette at kunne kalde sig "lysets børn". 

53 Først når I forstår indholdet af dette budskab, vil I med sikkerhed kunne fortælle verden, at det var 

min stemme, I hørte, at det var mit ord, der lærte jer, at det lys, I så, var det, der udstrålede det sjette segl. 

54 Fra den ene periode og fase til den anden har jeg vist mig mere og mere for jeres ånd. Kunne 

børnene elske Faderen, hvis de ikke kendte ham? Forstå, hvorfor jeg viser dig min kærlighed, hvorfor jeg 

får dig til at føle mit nærvær, og hvorfor jeg får dig til at høre min stemme. 

55 Indtil videre har din trang til at søge mig, til at finde sandhed, fred og opløftelse ikke været 

spontan. 
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56 Du måtte trænge ind i den store åndelige ørken for at lære tørst, ensomhed, modgang, ulykker, sult 

og udmattelse at kende. Først da begav du dig ud på jagt efter det vand, der giver liv, på jagt efter en oase, 

på jagt efter det spor, der fører dig til fredelige lande. 

57 Hvor mange lektioner har dit livs ørken ikke afsløret dig! Hvor meget du har lært i livets kamp, og 

hvor meget du er blevet stærkere i smerte! I morgen, når I er kommet ind i Åndens forjættede land, og det 

nye Jerusalems porte åbner sig for at modtage jer i deres fredens skød, vil I velsigne den tid, hvor I blev 

belønnet, som var den tid, hvor I krydsede den store ørken af prøvelser og renselse. 

58 Moses styrkede sit folk åndeligt gennem ørkenvandringen, og Joshua fik folkemængden til at 

komme ind i det forjættede land ─ et land, der kun var et symbol eller emblem på det evige og sande hjem, 

som er lovet til din ånd. 

59 Nu er det Elias, der usynligt går foran det hundrede gange større folk for at føre jer skridt for skridt 

ad ørkenstien til målet for jeres pilgrimsrejse, som vil være hjemsted for de retfærdige, for sjæle fulde af 

sand kærlighed og sand visdom. 

60 Ved du, hvad der vil bringe dig tættere på det lovede kongerige? Dine gerninger af kærlighed, 

barmhjertighed og ydmyghed. 

61 I dag ved mit folk ikke, hvem de er, hvor de er, og hvor de er, og hvad de skal gøre. Men når først 

spiritisterne kommer frem i hele verden, prædiker med ord og med deres værker vidner om det lys, der 

inspirerer dem med min lære, vil de alle blive ét, genkende hinanden og endelig forene sig og dermed 

danne den nye nation Israel, som vil være åndeliggørelsens bolværk og den sande fortolker af Faderens 

lov. 

62 Med mit lys markerer jeg alle dem, der skal følge mig i denne tid. Mit lys vil strømme ned fra ånd 

til ånd. 

63 I den anden æra var det blodet fra min offerdød, der flød ind i hjerterne for at oplyse sjæle. 

64 I den første æra var den symbolske handling med at markere døren til hjemmet med et uskyldigt 

lammes blod Faderens bud til det folk, som jeg fra det øjeblik placerede på de guddommelige 

åbenbaringers vej. 

65 I de Tre Tider har Herren på en sikker måde markeret dem, der skal følge ham, selv om jeg siger 

jer, at min kærligheds segl for evigt er uudsletteligt indpræget i enhver sjæl. 

66 Lyt til min undervisning og tænk over den, I disciple, som har fået den nåde at høre mig i denne 

tid. For senere skal du forklare min lære til folket. 

67 I skal ikke tro, at mit ord skal høres gennem menneskelige talsmænd i alle nationer. Nej, disciple, 

den tid nærmer sig, hvor Min forkyndelse gennem disse mundstykker vil blive tavs. Men som vidne vil der 

forblive et folk, gennem hvis ord og gerninger menneskeheden vil høre mig. Det vidnesbyrd og den 

forklaring du giver på Min Lære vil være den forberedelse, som mennesker vil modtage til at begynde 

samtalen fra ånd til ånd. 

68 Se, hvor mange mennesker i denne tid søger i fortidens skrifter, overvejer profeterne og forsøger at 

forstå de løfter, som Kristus har givet om sit genkomst. 

69 Hør dem sige: "Mesteren er nær" ─ "Herren er allerede her", eller: "Han kommer snart", og tilføj: 

"Tegnene på hans genkomst er klare og tydelige". 

70 Nogle søger mig og kalder på mig, andre føler mit nærvær, andre igen mærker min ankomst i 

ånden. 

71 Åh, hvis blot alle havde denne tørst efter viden, hvis blot alle havde dette ønske om viden om den 

højeste sandhed! 

72 Mange ved ikke, at jeg er kommet til verden, at jeg giver mig selv til kende for mennesker gennem 

det menneskelige intellekt, og da de ikke ved, at jeg har været hos jer, kan de endnu mindre vide, at mit 

ords afslutning allerede er nært forestående. 

73 Men jeg siger jer igen, at dette folk vil komme ud af sit skjul og ind i lyset for at være vidne til mit 

komme. 

74 Jeg ønsker ikke, at menneskene allerede nu skal opdage dette folk, for deres ubetydelige og 

ufuldkomne gerninger ville i deres øjne ─ i stedet for at vække menneskers tro ─ være en negation af den 

åndeliggørelse, som min lære forkynder. 
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75 Hvordan ville verden dømme dig, hvis den så din utaknemmelighed? Hvordan ville de, der er 

åndeligt sultne og tørstige, dømme dig, hvis de så din forsømmelighed og egoisme? Men jeg stoler stadig 

på dig og fortsætter med at give dig mine instruktioner. 

76 Der vil komme dage, hvor budbringere, missionærer og apostle vil rejse sig fra dette folk og så 

denne sæd i stammer, provinser, landsbyer, byer og nationer, og i dem vil jeg åbenbare Jesu gode discipel. 

77 Folk med stærke sjæle vil være dem, der bringer vidnesbyrd om min sandhed. Intet vil kunne 

stoppe dem på deres vej, og jeg vil give store beviser på min magt gennem dem. 

78 I lyset af et vidnesbyrd om kærlighed fra en af mine medarbejdere vil troende mennesker tage af 

sted, sprede mit budskab og tage til andre lande for at bringe lyset. Og de vil også erobre hjerter og 

nationer med deres tro, kærlighed og åndelighed. 

79 Kampen vil være stor, intens, men frugtbar, fordi jorden er frugtbar på det tidspunkt. Forinden skal 

den rystes, så den er forberedt, når frøet når frem til den. 

80 Jeg fortæller jer dette, folkens, for før I går ud med jeres vidnesbyrd, må I være vidne til krigen 

mellem verdenssyn, kampen mellem religiøse samfund, kampen mellem doktriner. Der vil være min 

retfærdighed, og så vil I midt i den store forvirring høre dem, der spørger: "Hvor er sandheden? Hvor er 

lyset?" 

81 Disse frygtindgydende spørgsmål vil markere den rette tid for dit komme, o folk. 

82 I vil komme fulde af ydmyghed og viden til at besvare alle spørgsmål, fulde af tillid til sandhedens 

sejr, og I vil ikke tænke på at redde jeres liv eller på at komme helskindet igennem de kritiske øjeblikke, 

men på de hjerter, som min undervisning vinder gennem jeres ord og kærlighedsarbejde. 

83 Frygt ikke for jeres liv, disciple, for jeg må fortælle jer, at i denne tid vil det ikke være jeres liv 

eller jeres blod, hvormed I bærer det bedste vidnesbyrd om min sandhed til menneskeheden. 

84 Tiderne går, vaner ændrer sig, folk udvikler sig: i dag vil de kræve kærlighed, oprigtighed og 

hjælpsomhed fra dig som bevis for at tro på sandheden i den lære, du vil prædike. 

85 De tider, hvor det forkyndte ord kun troes gennem et livsoffer eller forsegling med blod, er forbi. 

Derfor siger jeg jer, at i stedet for at forberede jer på at dø som ofre for dem, der forfølger jer, bør I 

forberede jer på at vidne om sandheden med jeres liv i gerninger, ord og eksempler. 

86 I lang tid har dette folk vandret under Min Guddommelige Barmhjertighed, animeret af essensen af 

Mit Ord, og er gået skridt for skridt fremad på vejen. Men da Mesteren har set, at hans disciple endnu ikke 

kan blive mestre, har han skjult dem for nysgerrige blikke med sin barmhjertighedsmantel og sagt til dem: 

"Saml jer om mig, lær min lektie, så I kan aflægge jeres fejltagelser. Lad jeres følelser blive forfinet og 

renset her, tæt på mit Faderhjerte, så vil I være i stand til at elske jeres medmennesker på en ren måde. 

87 Ja, folkens, lad det ikke være verden, der retter jer eller vækker jer til live. For når mennesker 

bliver dommere, er de grusomme, umenneskelige og ufleksible. 

88 Medfølelse og barmhjertighed findes ikke blandt mennesker. Hvilken form for retfærdighed kan du 

forvente af dine medmennesker? Der er intet andet tilbage for jer end at forberede jer i sandhed og ånd og 

at stole på mig, jeres Herre, hos hvem der er barmhjertighed og derfor retfærdighed. 

89 Se, hvordan jeg forbereder jer på tiden efter min manifestation gennem menneskets intellekt, for så 

vil I bevæge jer på jeres egne fødder mod den fulde realisering af den tredje æra. Så vil du nærme dig den 

perfekte dialog mellem min ånd og din ånd ─ en dialog, som menneskeheden aldrig har opnået. Det vil 

ikke være den stemme, som Moses hørte på bjerget ─ en materielt hørbar stemme i tordenvejr. Det vil 

heller ikke være den menneskelige stemme, som menneskene hørte gennem Jesus, eller den form, som I 

har i dag, hvor I hører mig gennem et menneske i henrykkelse. For også den vil snart forsvinde, ligesom 

de former eller midler er forsvundet, som Herren brugte til andre tider for at tale til sine børn. 

90 Nu kommer den direkte samtale med din Fader til dig, når din åndelige sjæl har lært at frigøre sig 

fra sin krop, når den kender og korrekt fortolker det guddommelige sprog, når dit hjerte virkelig er en 

helligdom, hvor der findes ren, enkel og ophøjet ærbødighed for Gud. 

91 Folk: Denne nåde til at kommunikere med mig fra ånd til ånd vil ikke være din alene. Du må 

forstå, at det er en evne, der tilhører den åndelige sjæl, og som, når den udfoldes, bringer mennesket 

tættere på Gud ved at forbinde det med det åndelige. 
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I dag virker denne forbindelse stadig vanskelig eller umulig for dig. Men sandelig, siger jeg jer, når I 

har opnået den forberedelse, som spiritualiseringen giver, vil I opleve, at denne form for kontakt med 

Faderen og den åndelige verden er den enkleste og letteste af alle de former for kontakt, I har praktiseret. 

92 Dialogen fra ånd til ånd har en vidtrækkende, uendelig betydning. Det er grundlaget for 

udviklingen af alle dine evner og alle dine gaver. 

93 I hende vil du opdage den evige visdoms bog. Under bønnen vil du føle dig oplyst af store 

inspirationer. Intuition vil være et kompas i dit liv, og den helbredende balsam vil komme direkte til dine 

hænder fra det hinsides. Alle de gaver, der har ligget i dvale indtil nu, vil vågne op fra deres søvn og 

blomstre i menneskets hjerte. Og når åndeliggørelsen så er blevet en realitet blandt jer, vil jeres hånd være 

i stand til at være som min apostel Johannes' hånd, og I vil i jeres inspirationstime skrive alt det ned, som 

den guddommelige stemme dikterer jer gennem Ånden. I dette budskab vil I modtage alt det, som 

stemmebæreren i sin lille udtrykskapacitet ikke kunne formidle, ligesom I også vil føle den klare og 

lysende profeti nå jeres intellekt for at gøre vejen genkendelig for de generationer, der vil følge efter dem, 

der indleder spiritualiseringens tid. 

94 Når disse tider kommer, og I taler til store skarer, skal I ikke sige, at I taler under inspiration fra 

Helligånden. I skal lade folket opdage sandheden i bunden af denne inspiration. 

95 Husk: Når jeg talte til folkemængderne, var der også en, der ─ forbløffet over mine ords visdom 

eller mine gerningers retfærdighed ─ kom hen og spurgte mig: "Er du Guds Søn, er du Messias?" Hertil 

svarede jeg blot: "Det har du sagt." 

96 Hvis I studerer Min forkyndelse grundigt, vil I indse, at den ikke vil ophøre i 1950, men at den vil 

fortsætte, fordi Guds ord er evigt og aldrig er ophørt med at oplyse Hans børn. Men denne form for 

forkyndelse ved hjælp af en menneskelig stemmebærer vil helt sikkert ophøre i den time, som Min Vilje 

har bestemt, for at give plads til den tid, hvor Jeg vil give Mig selv til kende gennem jeres ånd. 

97 Lad ingen sige, at jeg vil fjerne mig selv, eller tro, at den åndelige verden, som har givet sig selv til 

kende blandt dette folk, vil hvile derefter, for det ville være meget langt fra sandheden. Vid allerede nu, og 

tro på det, jeg fortæller jer, at det vil være i de dage, hvor I ikke længere hører dette ord, at I begynder at 

føle Mesterens nærvær i jer selv, at I forstår den forberedelse, I må holde for at gøre jer værdige til enhver 

nåde, og at I søger vejen til ikke at fjerne jer fra de velsignede væsener, der er som fyrtårne eller stjerner, 

der oplyser jeres livsvej. 

98 Jeg lover jer, at når I giver mig beviser på jeres ophøjelse, vil jeg give jer beviser på min 

tilstedeværelse ved hver af jeres sammenkomster. 

99 Vågn op, folk, for selv blandt jer, blandt dette folk, vil de, der ikke er forberedt, rejse sig som 

falske profeter ─ de, der ikke har været i stand til at trænge ind i kernen af mit ord, og de vil sige, at de har 

dialog fra ånd til ånd, og at Faderen befaler dette eller Mesteren dette, uden at dette er sandt. 

100  Vågn op, disciple. Ingen af jer, der hører disse ord, må falde for sådanne vildfarelser, og I må ikke 

tillade, at der opstår løgn i jeres midte eller at forfængelighed gør nogen blind. Jeg har lært alle at skelne 

den gode frugt fra den dårlige, sandheden fra bedrageriet. 

101  Giv jeres brødre og søstre det, som I har opnået takket være jeres udvikling og jeres fortjenester. 

Men prøv aldrig at give noget, som du endnu ikke har opnået. 

102  Jeg siger jer, at de, der profeterer falsk, som lyver for at gøre sig selv store blandt deres brødre og 

søstre eller for at føle sig som profeter uden at være det, vil senere blive afsløret af folkemængderne og vil 

være nødt til at fælde mange tårer for at slutte sig til dem, der står op for og elsker sandheden. 

103  Jeg siger til jer, folk, vågn op, for der kommer farlige tider over jer! 

104  Du vil også blive udspurgt af dine medmennesker, som vil finde din tilbedelse mærkelig. Når de 

har observeret jer, vil de fordømme jer for ikke at have et alter, for ikke at have billeder eller symboler, 

ceremonier eller ritualer. Men vær ikke urolige, elskede folk. Du vil tale og sige, at din tilbedelse er 

åndelig, at du bygger helligdommen eller kirken i dit hjerte, at offeret er alle de gerninger, som du udfører 

i livet, og at din samvittighed fortæller dig, om de er værdige til at blive ofret til Gud, og at din bøn er fra 

ånd til ånd. 

105  Hvis du taler klart og tydeligt, vil dine efterforskere blive forbløffet, og de vil lade dig være i fred, 

fordi de vil forstå, at du har talt sandheden, og at der ikke er nogen fejl, der kan angribe dig. 
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106  De, der forsvarer min lære på denne måde, vil blive kaldt "spiritualismens disciple", fordi de vil 

bekræfte deres ord med deres gerninger. De vil ikke være blandt dem, der hævder noget og modsiger det 

med deres værker. 

Jeg ser mange, der kalder sig selv spiritister og bruger deres liv på at tilbede objekter, som de kalder 

symboler. Hvad vil folk tænke om dem, der opdager en sådan modsigelse? 

Jeg giver dem stadig tid til at reflektere, til at rydde op i deres kultiske handlinger og forny deres liv. 

Nogle vil følge mit kald, andre vil være oprørske, fordi deres fanatisme har gjort dem blinde. 

107  Jeg vil velsigne dem, der vender sig fra deres fejltagelser og går ind på åndeliggørelsens vej. Jeg 

vil velsigne dem, der forkaster deres afguder, og som efter at have danset om Guldkalven opgiver deres 

materialisering og tager spiritualiseringens kors op. 

108  O folk, jeres mester siger til jer: Vogt over jeres børns uskyld, bed for de små børn. Jeg ønsker 

ikke, at disse generationer skal arve resterne af jeres tidligere fanatisme. Vær deres lærere. Husk, at deres 

ånd endnu ikke har afsløret sit formål for kroppen, fordi den forventer, at du først skal bringe dem ind på 

lysets vej. 

Hvad siger mesteren? At I, som familiens forældre, har pligt til at danne jeres børns hjerte, så det kan 

tjene som grundlag for Åndens gerninger. 

109  Jeres ømhed og intelligens til at vejlede dem, jeres visdom til at vejlede og korrigere dem, jeres 

kærlighed til at lindre deres lidelser vil være den mejsel, der former og glatter disse generationers 

moralske og intellektuelle essens. 

110  Din bedste og mest værdifulde arv til dine børn vil være den, der vil sætte dem i stand til at danne 

et stærkt folk, en forenet, sund, broderlig og gavnlig familie. Men for at dette kan ske, må I stræbe efter at 

efterlade dem et smukt eksempel ved at elske hinanden. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 240 
1 Gør jer rede, for på denne dag siger jeg jer det: Den, der tror på Maria, må tro på hendes renhed. 

For hun blev udvalgt blandt alle kvinder til at være symbolet på den ubesmittede fuldkommenhed som 

kvinde og mor. Hun skulle være verdens forbillede for delikatesse, kærlighed, blidhed og kyskhed. 

2 Hun er det perfekte forbillede for enhver kvinde, for deres opgave er vanskelig, ædel og 

selvopofrende til det yderste af offervilje. Hendes barm skal rumme de bedste følelser, i hendes skød 

bliver mennesket dannet. Kvinden vækker kærlighed i barnets hjerte, leder barnets følelser mod det godes 

vej, tørrer dets tårer, når det græder, og trøster det, når det lider. Det er moderen, der lærer mennesket den 

første bøn og åbenbarer Skaberens eksistens for ham. Moderens skygge ledsager mennesket til slutningen 

af dets jordiske liv, ligesom Maria var til stede ved korsets fod ved den mest elskede Søns offerdød og 

modtog på sit bryst det dødelige hylster af ham, der gav sit liv af kærlighed til menneskeheden. 

3 Kvindens åndelige opgave er stor, hendes hjerte er følsomt, hendes sind, hendes livmoder, alle 

hendes nervefibre er følsomme. Kun på denne måde kan hun opfylde sin så høje mission og drikke sit 

bæger så bittert. 

4 Fysisk er manden og kvinden forskellige, men åndeligt set er de ens. De er alle sjæle, der stræber 

efter deres perfektion. 

5 Jeg har sat kvinden ved mandens side for at forsøde hans tilværelse, for at fylde den med glæde. 

6 I kvindens liv er manden hendes skjold, hendes vogter, hendes herre. Thi i ham har jeg lagt mit lys, 

min lov og min styrke. 

7 Således har jeg forenet jer i denne verden og udstukket den vej, som I skal følge, for jer. 

8 Kend jer selv, så kan I give eksempler og undervisning til jeres medmennesker. 

9 Du møder mennesker med forskellige overbevisninger og lever med dem i den samme verden. 

Men vær ikke villig til at begynde at undervise, medmindre du først følger min undervisning. Bliv først 

helt overbevist om det, I har lært, så I kan blive lærere. I må ikke bedrage jer selv og ikke skabe 

vanskeligheder for jer selv. 

10 Bær mine grundlæggende åbenbaringer i din ånd, så de kan tjene dig som en standard i dit liv. 

11 På grundlag af denne åndelige instruktion skal du bevare den nødvendige viden for sjælens liv. 

Vær på vagt, for du vil møde mange forskellige opfattelser af spiritualisme på din vej og må være 

forberedt, så du ikke følger en forkert vej. 

12 Forbered dig på det nødvendige, så du i hvert øjeblik af dit liv er klar til at forlade denne verden. 

13 Vid, at sjælen under sit kommende ophold i den åndelige verden ikke vil være i stand til at nyde 

den evige lykke, som du drømmer om. Ligesom det ikke vil lide evigt som følge af sin gæld. I kender jo 

min lære, som er kærligheden, som er grundlaget for min lære. Derfor vil enhver modtage i 

overensstemmelse med sine gerninger og sin omvendelse, og dette vil vække idealet om fuldkommenhed i 

sjælen i endnu højere grad. 

14 De tror heller ikke, at det er i løbet af det materielle liv, at sjælen nyder lykken eller bliver straffet. 

15 Sjælen renser og fuldender sig selv, for dens intuition og min åbenbaring fortæller den, at den 

kommer fra Guddommen og må vende tilbage til hende. 

16 Derfor giver jeg sjælen så mange muligheder, som den har brug for, for at opnå sin udfoldelse og 

opnå evig salighed i Mig. 

17 Spiritualisme er den åbenbaring, der afslører og lærer dig alt det, du besidder og bærer i dig. Det 

får dig til at indse, at du er et Guds værk, at du ikke bare er materie, at der er noget over dit "kød", som 

hæver dig over det naturniveau, der omgiver dig, og over dine lidenskabers snavs. 

18 Når mennesket opnår åndelighed, vil ethvert bud og enhver lære blive en del af dets sjæls lys. Selv 

om hans hukommelse ikke kan huske en sætning eller et eneste ord af min undervisning, vil han bære 

essensen af den i sig, fordi han har forstået den, fordi han føler den og følger den. 

19 Spiritualisten må være den rene kristen, der kender og følger Kristi lære, den guddommelige 

Mester, som forløste menneskene i sin utrættelige bestræbelse på at testamentere dem sit eget 

kærlighedsrige og gøre dem til én stor familie. 
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20 Nu i den tredje æra, oplyst af Helligåndens lys, indser I, at den undervisning, jeg gav jer i de tre 

tider, havde de samme principper, og at det kun var den ydre form, der ændrede sig fra den ene tid til den 

anden. 

21 I den første tid var der således en sådan enkelhed i dit liv og i dit hjerte, du var så tæt på naturen, at 

jeg manifesterede mig selv i harmoni med alt dette. I naturens udstråling så og følte du Mit nærvær, og din 

sjæl var henrykt over at betragte dens vidundere, gennem hvilke du forstod din Herres vilje. 

22 I den anden æra, da egoismen allerede var spiret frem i menneskers hjerter, og menneskenes sind 

var vågnet til det onde, blev jeg født blandt jer for at få jer til at forstå, at det, I praktiserede som tilbedelse 

af Guddommen og dens værker, I gjorde mod hinanden, var ikke det, jeg havde befalet jer at gøre, og 

derfor ville det ikke give jer frelse ─ det, I gjorde, var kun en tilsyneladende opfyldelse af loven for 

menneskenes øjne, men I skjulte hykleri og selviskhed i jeres hjerter. 

23 Det var nødvendigt for Jesus at vise jer de principper, som I skulle følge, og som I havde afveget 

fra. 

24 Jeg vidnede for jer om al min mildhed, min kærlighed, min visdom og barmhjertighed, og jeg drak 

sammen med jer lidelsens bæger, så jeres hjerter blev bevæget og jeres sind vækket. Hjerter måtte fødes til 

godhed, og smerten ved at se Mig korsfæstet af kærlighed til dem var som et stik for at minde dem om, at I 

alle må lide for kærlighedens skyld for at nå frem til Faderen. Mit løfte til alle, der ønsker at tage sit kors 

op og følge mig, var evig fred, den højeste lykke, som ikke har nogen ende i ånden. 

25 Mit løfte i denne tid er baseret på det samme, det er det samme, men du bliver virkelig nødt til at 

bruge det, indtil du er renset. 

26 Fra den tid, hvor jeg skrev Min Lov om kærlighed og retfærdighed i jeres ånd med Mit Blod til den 

nuværende tid, hvor I lever, finder jeg jeres sjæle mere udviklede. Deres forståelses- og indsigtsevne er 

større, deres evner og kræfter er klar til at modtage mine nye åbenbaringer. 

27 I dag ved I, hvordan I kan skelne de falske troslærer fra de sande fra jer selv. Ikke desto mindre er 

det en tid med prøvelser for sjælen, fordi verdenssynspunkter, teorier, doktriner, religioner og 

"videnskaber" er dukket op fra alle sider, hvis magt undertiden gør den svage sjæl usikker, som ikke ved, 

hvilken vej han skal følge. 

28 Denne tid er afgørende, fordi folk vil tage endelige skridt på den åndelige vej. 

29 Mange mørke bind for øjnene vil falde, fanatisme og afgudsdyrkelse vil forsvinde, mange visioner 

om begivenhedernes gang vil blive slukket, og traditioner vil blive rykket op med roden. Så vil alt, hvad 

der er forbigående, blive forladt. 

30 Mine børn, vær tilfredse med jeres livssituation, vær ikke misundelige på dem, der lever bedre end 

jer. Husk, at i ydmyghed kommer du tættere på mig og tjener mig bedre. 

31 Vær opmærksom på, hvor du går hen, hvordan du tager livet, og hvad du gør med de goder, jeg 

stiller til rådighed for dig. 

32 Jeg giver dig min kærlighed. Min kærlighed er med dig. 

33 Den, der tvivler på Kristus, som han åbenbarer sig selv i denne tredje æra, tvivler også på Jesus 

som menneske i den anden æra, for min kærlighed og min essens er den samme. Hvis du ønsker at få en 

bedre forståelse af den arv, som den Guddommelige Mester efterlod dig dengang, må du være opmærksom 

på, hvordan min visdom og mine åbenbaringer har åbenbaret sig i dit liv med stadig større klarhed, 

efterhånden som din sjæls udvikling gradvist har tilladt det. 

34 Hvis I ønsker at trænge ind i mysteriet om den instruktion, som jeg ønsker, at I skal kende, fjerne 

frygten for det ukendte i jer selv, forberede jer gennem åndeliggørelse, som er respekt og ydmyghed, så vil 

jeg afsløre mange ting for jer. Når din ånds øjne åbner sig, vil du se Kristus der, som vandrer i de 

nødlidendes smertefulde gader, som stadig bærer sit kærlighedskors og udgyder sit blod over så mange 

behov hos denne menneskehed. Du vil se Mesteren udgyde sin barmhjertighed over alle, du vil opdage, at 

han selv i det åndelige er omgivet af disciple, som ivrigt hører hans ord, hans forkyndelse, og som ved 

hans inspiration bliver oplyst til at sende deres lys til dem, der lever i mørket. 

35 Det er sådan, du vil se ham, når du er i stand til at trænge ind i det åndelige. Det er sådan, du lærer 

din Herre lidt bedre at kende. Hvis du forsøger at finde ud af, hvad Helligånden er, vil du opdage ham i 

lyset af den visdom, der udgår fra det guddommelige ord. Der vil du lære ham at kende som uendelig 

intelligens, som åndelig nåde, der oplyser dig og samtidig trøster og helbreder dig. 
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36 Derfor skal I, når I hører dette ord gennem stemmebæreren, søge efter dets betydning, for i det 

ligger essensen af min lære. 

37 Når du har gennemskuet det ord, som Kristus har givet dig som menneske og som ånd, vil du vide, 

hvad din Gud er, Treenigheden i hans åbenbaringer, og så vil du elske ham i sandhed, du vil tro på ham i 

alle de former, som han er kommet til dig i. 

38 Når du først har opnået denne ophøjelse, vil du være som de høje ånder, der usynligt kommer som 

lærere for at oplyse menneskers sind og lede dem på det godes vej. I vil ikke gøre jer selv kendt ved at 

bruge menneskelige hjerner. Men du vil udøve en god indflydelse på alle, der forbereder sig i denne 

verden. Du vil oplyse og inspirere dem. Jeres kommunikation vil foregå fra ånd til ånd, og når I har 

fuldført denne opgave, vil et nyt trin i opstigningen vise sig for jer. På denne måde når sjæle således frem 

til Faderens skød ─ de renser sig selv, fuldender sig selv, indtil de kan smelte sammen med den 

guddommelige ånds reneste lys. 

39 Jeg forbereder jer allerede til det næste niveau, som I skal stige op på. Jeg taler ikke til dig om de 

andre, for du ville ikke forstå dem. Det er nok, at du ved, at der er syv faser eller trin, som du skal tage. På 

hver af dem vil du finde en nåde for din sjæl, som vil tjene som en hjælp til at tage det næste skridt, indtil 

du når Guds nærvær og opfyldelsen af Mine løfter til alle, der følger Mig til det endelige mål. 

40 Dit sind er ikke i stand til at forstå hele denne lektion. For når I stadig tænker på, at I vil se mig, 

forestiller I jer mig som et væsen som jer i fysisk form. Men ingen forventer at forene sig med sit 

materielle legeme for at leve evigt i Mit skød. Dette er ikke den "kødets opstandelse", som apostlene talte 

til jer om. Kun sjælen vil komme til at kende evigheden, efter at den har optrådt på jorden i forskellige 

legemer efter hinanden og derefter har tilbagelagt vejen til enden som et åndeligt væsen. 

41 Den sidste dom, som menneskeheden har fortolket den, er en fejltagelse. Min vurdering er ikke en 

vurdering af en time eller en dag. Den har været over dig i nogen tid. Men sandelig, siger jeg jer, de døde 

kroppe var bestemt og fulgte deres skæbne til at smelte sammen med det naturlige rige, som svarer til 

dem; for det, der er af jorden, skal vende tilbage til jorden, ligesom det åndelige skal stræbe efter sit hjem, 

som er mit skød. Men jeg siger jer også, at I vil være jeres egne dommere i jeres dom, for jeres 

samvittighed, jeres selvindsigt og jeres intuition vil fortælle jer, indtil hvor langt I er prisværdige, og i 

hvilket åndeligt hjem I skal bo. I vil klart se den vej, I skal følge, for når I modtager lyset fra min 

guddommelighed, vil I genkende jeres gerninger og bedømme jeres fortjenester. 

42 I den "åndelige dal" er der mange forvirrede og forstyrrede væsener. Bring dem mit budskab og 

mit lys, når du en gang kommer ind i den. 

43 Selv nu kan I udøve denne form for barmhjertighed gennem bønnen, som I kan forbinde jer med 

dem. Din stemme vil lyde der, hvor de bor, og vække dem fra deres dybe søvn. De vil græde og rense sig 

selv med deres tårer af anger. I det øjeblik vil de have modtaget en stråle af lys, for da vil de forstå deres 

tidligere forfængelighed, deres fejltagelser og deres synder. 

44 Hvor stor er ikke sjælens smerte, når samvittigheden vækker den! Hvor ydmygt ydmyger den sig 

da ikke foran den øverste dommers blik! Hvor ydmygt springer bønnerne om tilgivelse, løfterne, 

velsignelserne fra mit navns inderste del af dets væsen frem! Nu indser sjælen, at den ikke kan nærme sig 

Faderens fuldkommenhed, og derfor vender den sit blik mod jorden, hvor den ikke vidste, hvordan den 

skulle udnytte den tid og de prøvelser, der gav mulighed for at komme tættere på målet, og beder om et 

andet legeme til at sone sine overtrædelser og udføre uopfyldte opgaver. 

45 Hvem sørgede så for retfærdighed? Var det ikke ånden selv, der var dommer over sig selv? 

46 Min Ånd er et spejl, som I skal se jer selv i, og det vil fortælle jer, hvor rene I er. 

47 Når du først er i det åndelige, vil din ånd give dig oplysning om dig selv. Din hukommelse vil 

blive klar, og du vil huske det, du har glemt. Hvorfor frygter I så min retfærdighed, når I ikke får mere end 

det, I fortjener? Hvorfor ikke frygte dine egne gerninger nu i stedet? Se med hvor stor venlighed jeg 

tillader din forståelse at forstå mysteriet om hvad der er din dom. 

48 Opgiv fanatismen, som er meget langt fra sandheden. 

Tænk på min lære, som indeholder en lære om fred, lys og velsignelse. 

49 Selv om du glemmer dem, der er gået over i den "åndelige dal" ─ Mesteren glemmer ingen. 

50 Også i det åndelige er der dem, der sover, som har lukket øjnene for sandhedens lys, som vandrer 

rundt og slæber rundt i kæder af selvanklager, forvirring og smerte. 
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51 Jeg har kaldt jer for at fortælle jer, at I kan gøre godt ikke kun ved at helbrede de syge og vise 

vejen til jeres medmennesker, som bor sammen med jer på jorden, men også til de væsener, der lever i det 

hinsides. Blandt dem er også de syge, de fortabte, dem, der har brug for kærlighed og trøst. De er dem, der 

renser sig selv i smerte for at kunne træde rent ind i mit nærvær. Men du kan hjælpe dem med dine bønner, 

med din barmhjertighed og dine generøse tanker i deres forsoning og forkorte deres lidelsestid. 

52 Min lære om universel kærlighed vil forene alle sjæle og bringe dem tættere på hinanden uden at 

trække en skillelinje mellem livets verdener, og vil få væsenerne til at elske hinanden med åndelig 

kærlighed. 

53 Legioner af mørkets væsener kommer ned over menneskeheden som stormskyer, der forårsager 

omvæltninger, forvirrer sindet og formørker hjerterne. Og selv om denne menneskehed har våben til at 

forsvare sig mod disse forræderiske angreb, ved nogle ikke, hvordan de skal bruge dem, og andre aner 

ikke engang, at de har dem. 

54 I krigene, i mordene og i de nederdrægtige lidenskaber findes disse kræfters indflydelse. I, som har 

åbnet jeres øjne for lyset og kender kærlighedens og retfærdighedens åndelige våben, som jeg har betroet 

jer ─ bed for verden og for den åndelige verden, forsoner dem, der hader hinanden, lær at elske, tilgiv og 

bed. 

55 Men husk også, at de gode gerninger, som I gør på jorden, vil være lys, der oplyser de forvirrede 

sjæle, og at jeres bønner vil være balsam for dem, der befrier dem fra deres forvirring. Kæmp mod 

fristelser og dårlige inspirationer, så I kan opleve lysets sejr. 

56 Forbered jer, for det budskab, I skal bringe til folket, skal få dem til at erkende deres kvaliteter og 

evner, hvoraf nogle er ukendte og nogle er uudviklede. 

57 Du skal undervise ved gode gerninger, genoprette helbredet for den, der er blevet forladt af 

videnskaben, og redde den sjæl, som menneskene havde sagt, at den var dømt til evig straf. Både nogle og 

andre vil genkende mit arbejdes herlighed, og et mørkt bandage vil falde fra deres øjne. 

58 Det er den tid, hvor jeg vil lade mig selv blive set, hvor jeg vil gøre mig selv synlig i alle, og hvor 

jeg vil tale til verden. 

59 Jeg siger jer i dag: Salige er de, der følger Marias eksempel på deres rejse og bevarer renheden i 

deres sjæl. Maria er renhed og sagtmodighed. Den, der elsker hende, bør tage hende som et eksempel i 

denne henseende. Det nytter ikke noget at gentage hendes navn eller at sige, at du elsker hende, hvis dine 

handlinger ikke svarer til disse ord. 

60 Anerkend de sande menneskelige og åndelige værdier, lad dig ikke forføre af den falske glamour 

af jordiske herligheder. Dit lys kan allerede afsløre alt det, der er falsk, for dig. Indse, at der er mange 

værker, der viser renhed, men som kun indeholder mørke og fører dig ned ad mørke stier, der ser 

glamourøse ud. 

61 Så I, gennem hvem jeg giver mig selv til kende, forstår det ansvar I har påtaget jer for i jeres liv, i 

jeres adfærd og i jeres prøvelser at vise en værdig opfyldelse af de ord, der kommer fra jeres læber i de 

øjeblikke, hvor jeg forkynder jer. Folk har deres øjne rettet mod dig og forventer, at du viser sjælelig 

ophøjethed i dine handlinger. Du skal være som et klart spejl. For hvis handlingerne fra dem, der ikke har 

hørt Mig i denne tid, og som kalder sig Guds tjenere, ikke altid er tilladte, ser verden dem uden 

overraskelse. Men når den ser de samme ulovlige handlinger hos jer, vil de, der observerer jer, helt sikkert 

blive forargede, fordi de ikke vil forstå, at selv om I har denne nåde i jer, kan I stadig gøre handlinger, der 

er i strid med den undervisning, I har modtaget. 

Mesteren fortæller dig det: Pas på skandalen fra det øjeblik, du har besluttet at følge mig. Husk, at fra 

den dag har din sjæl forkastet alt, hvad der kunne skade den, fra den dag. Du skal så holde dig på 

godhedens vej og føle alt dit ansvar. 

Hvis I tjener Mig, hvis I har overgivet jer selv til Min vilje, er det fordi I har anerkendt Mig, fordi I er 

helt sikre på sandheden i Min forkyndelse, og fordi der ikke er nogen tvivl i jer. 

62 Når jeg har set dig hengiven til min tjeneste på denne måde, har jeg sagt til dig, at du gør et stort 

barmhjertighedsarbejde for dine medmennesker. Jeg har allerede fortalt jer, at den åndelige opfyldelse af 

missionen ikke forhindrer jer i at opfylde nogen af de menneskelige pligter. 

Lad ingen forsøge at komplicere min enkle undervisning. Giv essensen af min undervisning videre, og 

lad folk blive inspireret af den. 
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63 Hvor usædvanligt det virker for dig, at Min Guddommelige Vilje har forenet sig med dit intellekt! 

Hertil siger jeg jer, at det er det mest naturlige, eftersom det drejer sig om Gud, som er ånd, og mennesket, 

som i kraft af sin ånd ligner sin skaber. I vil gerne trænge ind i mange mysterier, som I endnu ikke har lov 

til at kende, og jeg siger jer blot, at det ikke er videnskaben, der vil afsløre dem for jer, men ånden i kraft 

af sin kærlighed til sin Skaber. 

64 Åbenbar mit værk i den samme enkelhed, som jeg har givet det til dig, så vil dine medmennesker 

forstå det på grund af den udvikling, de har opnået. Hvis dine handlinger kan afsløre, at du fortjener den 

ære, du modtager, vil dit arbejde være beundringsværdigt, og mennesket vil tro på mig gennem dig. 

65 Jeg modtager din sjæl hos mig, så den kan forlade sin træthed og verdens besværligheder. 

66 Fra forskellige steder på jorden kommer I og ønsker min undervisning og min fred. Når du hører 

mit ord, føler du den faderlige varme, og dit hjerte bliver roligt. 

67 Der er dem, der gerne ville følge dig til det samlingssted, hvor jeg giver dig mit ord, men frygten 

for verden afholder dem fra at gøre det. Andre ser imidlertid på dig med foragt, selv når en indre stemme 

fortæller dem, at den vej, du går, er den rigtige, og at det er den vej, der fører til sandheden ─ selv når de 

hører råbene fra elementerne, der slippes løs, og fra ekstraordinære begivenheder, der forkynder, at en ny 

tid er begyndt: dommens tid, forløberen for nådens tid. 

Jeg har manifesteret mig selv alle steder på jorden og i alle hjerter. Jeg taler til dem gennem 

inspiration, gennem intuition og gennem drømme eller åbenbaringer. 

68 Jeg er i øjeblikket ved at forberede de fremtidige generationer, som ikke vil blive splittet mellem 

tvivl og tro, og som vil give afskrifterne af de bøger, jeg vil efterlade jer, deres sande værdi og korrekte 

fortolkning. 

69 De vil være indvarsler for opfyldelsen af tidligere tiders profetier. 

70 Udskrifterne fra den nuværende tid vil jeg overlade til dig, så du kan give dem videre til alle dem, 

der ikke har hørt mit ord. Din sande kamp vil først komme efter min afrejse. 

71 Min lære, jeres måde at tilbede på og jeres handlinger vil være dommere for alle dem, der måtte 

komme fra sekter og kirker for at undersøge dem. Det er ikke nødvendigt, at du viser dem deres fejl. 

Tværtimod skal I tage imod dem oprigtigt og kærligt og vise dem mit værk i alle dets dele. 

Min fred være med jer! 
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Instruktion 241 
1 Jeg modtager jer, mennesker, som kommer for at nære sig med det guddommelige ord, som er 

sjælens brød. Jeg kommer til dig af kærlighed til dig. Ah, I mennesker, der kun bevæger jer mod smerte, 

blod og frygt! Materialismens skygger har formørket menneskenes visioner, og derfor kan de ikke se vejen 

til deres oprejsning. 

2 I det mindste glæder I, der hører mig, jer over mit ord og finder trøst i mig. For denne 

menneskehed har vildledt sit intellekt og sine følelser, for i stedet for at stræbe efter sandhed stræber den 

efter forvirring. De store menneskelige intelligenser blomstrer i dag i kriminalitet, og dette er deres ideal. 

Derfor har jeg længe sagt til dem, som jeg kalder mine disciple, at hvis de udfører den mission, jeg har 

betroet dem, vil deres eksempel have en sådan indflydelse på andres liv, tænkning og tale, at de vil kunne 

sige: I dag bruger jeg min ånd, som jeg før troede var ubrugelig. 

3 Disciple: Når menneskets ånd rejser sig, frigør sig selv og arbejder på de områder, der tilkommer 

den, vil denne verdens lidelsesbæger slutte. Når først spiritualiseringen blomstrer i menneskets sind og 

hjerte, vil alle livets facetter blomstre. ─ Jeg taler netop til dem, som ønsker at være mine disciple, og som 

jeg finder følsomhed hos dem, når de hører mig. 

4 Mit folk, sørg for, at ikke et eneste øjeblik af jeres liv går til spilde. Elsk hinanden, og føl den 

smerte, der følger af, at I ikke har gjort det før. Tænk dybt over de væsentlige gode og dårlige gerninger 

fra din fortid. For du vil få gode frugter af denne refleksion, og tænk derefter på fremtiden. Spørg jer selv: 

"Hvad har jeg forberedt mig på den kommende tid?" 

I vil forstå, at I har noget at sige til menneskeheden, at I må gøre noget for at vække den fra den søvn, 

som ikke lader den se det ligklæde, som døden i øjeblikket dækker den med og konstant truer den ─ at I 

må gøre noget for at den vågner og hører samvittighedens stemme. 

5 Ah, I menneskelige forfængeligheder! Åh I mennesker, som søger jeres blomstring og ære på 

denne jord! 

6 For at tale ord, der dræber, har I rejst en trone for jer selv, hvorfra I kan høre jeres ordrer til krig, til 

at fremkalde ødelæggelse og død! 

7 Hvad er den menneskelige intelligens, hvis den ikke er forenet med åndelighed, som er 

samvittighed, retfærdighed og barmhjertighed? Med hvilke ord ønsker disse mennesker at svare Gud, som 

opfandt de store ødelæggelsesvåben med deres lys? Med hvad agter de at betale den gæld, som de påtager 

sig i øjeblikket? Hvordan vil de klare sig med høsten af deres store såning? 

8 Og til alle, der taler om mig og kalder sig mine disciple og tjenere, spørger jeg: Hvad gør I i disse 

øjeblikke, og hvad har I gjort for at beskytte verden? 

9 O børn, som hører mig i denne tid! Arbejd i Mit kærlighedsarbejde, skynd dig at dedikere den del 

af dit liv, som Jeg beder dig om, til din næstes bedste, hvilket samtidig vil være til dit bedste. 

10 Mit arbejde har brug for soldater. Hvorfor ikke miste dit liv på denne åndelige front, når du giver 

det uden brug på slagmarkerne? 

11 Brug den del af den tid, som jeg beder jer om, til at instruere, holde foredrag fulde af kærlighed og 

viden, blødgøre og vække hjerter. Se på mit Guddommelige Væsen, som det dedikerer sig til opgaven med 

at elske dig, beskytte dig og redde dig. Husk, at jeg allerede som menneske helligede hele mit liv til dig. 

Vær ikke tilfreds med at høste kun lidt sæd. Hvad vil være den gave, du lægger i mine hænder, når du 

træder ind i det, du kalder hinsides? Jeg gav dig vand fra min kilde i overflod. Vil du kun give mig nogle 

få dråber tilbage? Bær vidnesbyrd med jeres gode gerninger. 

12 De åndelige gaver, der er blevet åbenbaret for jer i denne tid, er kommet frem i lyset for at hjælpe 

jer med at hælde dette krystalklare vand ud over jeres medmenneskers sjæle. Lær af jeres Mester, som 

altid har vist sig for jer som en kilde til kærlighed, som en konstant gave, som en brændende lampe, der 

oplyser hjertet på den, der lider. Er ikke hvert eneste af mine ord som en fakkel af lys på vejen for den 

rejsende, der er på vej mod sit skæbnemål? Er dette budskab ikke en ny åbenbaring, der bringer dig tættere 

på Gud? 

13 Kun de, der føler og lever min lære og min lov, vil kunne kalde sig "lærere" i mit arbejde. Det er 

derhen, hvor dette ord fører dig, så du kan genkende det høje og det lave i det. For den ånd, der ønsker at 
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være stor, er kun interesseret i store værker. Den lille ånd stræber kun efter det lille; og for at tro må den 

smertefuldt skille sig fra det overflødige og styrke sig selv i kærligheden til sin Fader. 

14 Den store ånd derimod ofrer for sit høje ideal eller sin kærlighedsopgave selv det, som du måske 

betragter som hans kæreste, til fordel for sit høje ideal eller sin kærlighedsopgave. 

15 Er I forbløffet over, at mine disciple fra den anden æra forlod alt for at følge mig, gav jer alt af 

kærlighed til jer? 

16 Mit ord inviterer alle til at vende tilbage til kærlighedens vej. Der vil mange skamme sig over at 

have følt had eller vrede over for deres medmennesker og over ikke at have fortsat med at elske dem. Så 

vil de igen omfavne dem med smerte og samtidig med angerens glæde. Så vil åndeliggørelsen vise sig, og 

det jordisk-menneskelige vil forsvinde. 

17 Jeg vil fortælle dig mere om de store sjæle: de er ikke følsomme over for fornærmelser eller svage 

over for slag. De ser med jævnhed på sådanne småting og med medlidenhed med dem, der udfører dem. 

De er hævet over disse bagateller og ser kun på det store. 

18 I vil alle skulle gå igennem store prøvelser. Du skal være meget stærk for ikke at fortvivle og 

dermed undgå at skamme dig over din svaghed. 

I, som har hørt dette ord og er kommet til dette bord fyldt med god mad og har næret jer selv med min 

visdom ─ vær stærke og opmuntrer jeres medmennesker gennem jeres kærlighed. 

19 Den, der gør det gode, er Kristi apostel. Men han har ikke brug for titler, der bekræfter ham som 

sådan, og han behøver heller ikke at prale. 

20 Hvad siger I til Mig, når jeg åbenbarer jer de sørgelige begivenheder i fremtiden? Hvad kan du 

tilbyde de uindviede, som kommer til dig for at få trøst? 

21 Jeg siger kun til jer: Så min sæd. Denne undervisning er din arv. Hvis du forstår at trænge ind i din 

sjæls dybder, vil du der finde Messias, som uophørligt vender tilbage til dit hjerte for at oplyse det med sit 

lys. 

22 De, der kommer i morgen for at høre om mit komme, kan inddeles i to grupper: Nogle, som 

kommer tvivlende og går troende og angerfuldt bort, fordi kærligheden til mit ord har rørt dem. Og de 

andre, som kommer vantro og vil forblive lige så utilfredse, fordi de er mere krop end sjæl, mere 

begrænsning end omtanke. Men til jer, som er blevet kaldt mine nye disciple, og som er blevet præget af 

Helligånden, siger jeg: Hvornår vil I begynde at oplyse verden ved at være et eksempel på jeres 

kærlighedsgerninger? 

23 Hør: Da jeg var sammen med jer på jorden, kom der mange mennesker til mig - mænd i høje 

stillinger, fulde af forfængelighed, herskere, som i al hemmelighed søgte mig for at høre mig. Nogle 

beundrede mig, men af frygt for mig bekendte de det ikke åbent; andre forkastede mig. Masser af 

mennesker kom til mig, mænd, kvinder og børn, og de lyttede til mig om morgenen, om eftermiddagen og 

om aftenen, og altid fandt de Mesteren klar til at give dem Guds ord. De så, at Mesteren glemte sig selv og 

kunne ikke forklare, hvornår han tog mad, for at hans krop ikke skulle blive svagere og hans stemme sløv. 

Årsagen var, at de ikke vidste, at Jesus fik styrke fra sin egen ånd og fandt næring i sig selv. 

24 På samme måde vil du også en dag lære, at den, der inspireret af guddommelig kærlighed 

dedikerer sin eksistens til at trøste, støtte og elske sine medmennesker, vil finde en ukendt styrke og 

næring i sin egen sjæl, som vil bære ham uden at han et øjeblik bliver træt i kampen. 

25 På denne måde vil jeg manifestere mig i det folk, som er det samme som i dag, og som i morgen 

vil danne ét fællesskab i hele verden: Guds folk. 

26 Lær af mig og brug jeres gaver, så I kan betale den store gæld, I skylder jer selv og 

menneskeheden. Accepter din forsoning villigt og ønsk ikke at betale denne gæld med noget, der behager 

dig og ikke er svært. For ofte bliver du nødt til at ofre eller give afkald på noget. 

27 Jeg beder dig ikke om dit liv, men kun om et par timer, kun en del af din tid. 

28 Husk, at Jesus for at være sammen med jer forlod sin mor ─ denne yderst kærlige mor, som var det 

eneste, han havde på jorden. Han forlod hende i livet og var kun i hendes arme, da han blev taget livløs 

ned fra korset. Jeg beder ikke om så meget af jer, men kun om en lille del af det, jeg har givet jer og lært 

jer. 

29 Giv jeres liv ved at trøste de trængte, helbrede de syge og redde de fortabte, men lad jer ikke slå jer 

selv ihjel bare for at vise, at I er klar til at dø for mig. 
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30 I min lære skal der ikke være nogen anklagere eller anklager, hverken den fornærmede eller den 

fornærmede. I den vil der kun være dem, der stræber efter at udvikle sig opad gennem praksis af min lære. 

31 Du har alt for at nå mig: Verden er en skole, livet er en lærebog, min inspiration er et lys. Mesteren 

er mig, og folket er mine disciple. Derfor kalder jeg jer uophørligt og siger jer: I finder alle en plads i min 

kærlighed. 

32 Lad mig ikke være alene i min undervisning, bliv ikke kold over for den kærlighed, jeg viser jer. 

Husk, at nogle menneskelige læber oplyser jer med min Ånds ord. 

33 Når I på jorden siger, at jeg har bragt jer religioner med min lære, med min lov, så siger jeg jer, at 

der i mine øjne kun er én tilbedelse, nemlig kærlighedens, kærlighed til Faderen, til ens næste eller 

medmenneske og til alt, hvad der er udsprunget af Skaberen. 

34 Det guddommelige højeste bud om at elske hinanden vil være den lov, der forener alle mennesker, 

som oplyser dem til at føle, at de er brødre og søstre, til at beskytte hinanden, til at stå ved hinandens side, 

til at beskytte hinanden mod fristelser og til at anerkende hinanden uden at tage anstød af forskelle i race 

eller trosretning. 

35 Forestil dig en sådan verden, og du vil forestille dig den i fred, som én familie, der styres af love 

om kærlighed, respekt og retfærdighed. 

36 Disse profetier vil gå i opfyldelse, for jeres verden er ikke dømt til for evigt at være en dal af 

mørke og synder. 

37 Dyd vil skinne i menneskers hjerter som blomsterne i haverne. For jeg siger jer: Blomsterne er i 

deres skønhed som de ideer og inspirationer, der kommer fra Gud for at frelse syndere. 

38 Kom nærmere, dette er din vej, her er brød til de fattige og trøst til de trængte. Kom og frygt intet. 

39 Israels velsignede folk, Faderen siger til jer: Hør jeres samvittigheds stemme, opdrag jeres 

intellekt, for jeg vil lade mit ord stå skrevet uudsletteligt i hver enkelt af jer. Hør det levende ord, som jeg i 

øjeblikket overstrømmer, og som strømmer fra visdommens kilde, som er min Ånd. 

40 Jeg har åbnet alle veje, så at alle mine børn kan komme til mig. Nu er tiden for opvågnen kommet, 

hvor jeg klart vil vise mit ord fra tidligere tider og de nye åbenbaringer, som jeg vil give jer, og som er 

afslutningen, den tredje del af bogen, som I vil være ejere af. 

41 Jeg har fjernet det slør fra jer, som skjulte storheden i min lære. Jeg gav jer frøet i den anden æra, 

så I kunne så det og pleje det og præsentere det på det rette tidspunkt. 

42 Men jeg har krævet frugten af de bestilte såere, og efter en lang periode har jeg kun høstet lidt 

korn. Jeg har allerede fortalt jer: Nye generationer vil komme til jorden, og de vil modtage mit sidste 

budskab. Jeg er ved at forberede dem på dette tidspunkt, og jeg siger jer: Tiden kom, hvor jeg indvarslede 

denne nye tidsalder. 

43 Forløberen indviede de første arbejdere i mit værk, og derefter åbnede Mesteren bogen for at vise 

alt dens indhold, som er lys, visdom og frelse for menneskeheden. Således kom det øjeblik af nåde for dig. 

Jeg forenede mænd og kvinder med forskellige trosretninger og verdenssyn. Jeg gik ind i deres hjerter og 

så kun bitterhed og skuffelse. Og da de hørte mit ord, forkastede de det ikke, de lukkede ikke deres hjerter, 

de satte ikke spørgsmålstegn ved det, men modtog det med kærlighed og respekt. 

44 Jeg sørgede for, at de helligede sig studiet af alle manifestationerne af min guddommelighed, og de 

fandt dem troværdige, fulde af stor mening, og deres hjerter blev opmuntret. Men så kom det øjeblik, hvor 

jeg sagde til dem: "Jeg har kærtegnet jer, I har nydt mine kærtegn, men nu er det tid til at kæmpe." Og 

læberne, som før var akavede og tavse, talte med det guddommelige ord. Jeg udgød selv mit ord gennem 

dem, og de blev mine talebærere. 

Andre, som jeg mødte fulde af tro, gjorde jeg til kirkeledere og fortalte dem det: Tegn hjerter og danne 

kirker ud fra dem. Bevæbn jer med sjælens styrke, for I vil komme til at støde på menneskers 

hårdhjertethed. I vil kæmpe med vantro, for Thomas' sæd er blevet vandet og er spiret i hjerterne. Men jeg 

vil oprykke dette frø ved roden og hjælpe dig i dit arbejde. Hver enkelt af jer vil være som en fakkel, der 

oplyser vejen for jeres medmennesker. 

Når tiden for Min manifestation slutter, og I kun kommunikerer med Mig fra ånd til ånd, vil I fortsætte 

med at instruere. Og folk vil undre sig og spørge, hvor du har lært det. Du vil så vise dem dit hjertes bog, 

hvor min lære er indgraveret, og hvorfra nye inspirationer vil springe frem. 
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45 Jeg vil kæmpe for at efterlade jer forberedt på tiden efter min afrejse. Til dette formål har jeg sat en 

lang periode af, så I i denne periode vil få mange muligheder for at forstå mit værk. 

Alligevel har jeg ikke været synlig for de materielle øjne. Jeg har sagt jer, at i denne tid vil alle øjne se 

mig ─ både synderens og ikke-synderens ─ men det behøver ikke at være kroppens øjne, men det er det 

åndelige blik, der ser mig, oplyst af ånden og sjælen som en helligdom, der føler mig. 

46 Jeg har forberedt "arbejdere" på mange områder til at afsløre mit værk. Hvor mange øjeblikke af 

lykke har din sjæl ikke haft, mens du har hørt Min undervisning! Hvor har I været henrykte over de 

mirakler, jeg har givet jer! For at I skal anerkende mig, har jeg givet jer utallige beviser, for jeg ønsker, at 

I, så snart I er parate, skal modtage dem, som af mig er bestemt til at kende denne lære. I skal stræbe som 

ældre brødre og søstre efter de hjerter, der lider, for at hjælpe dem og tjene som støtte for dem. Bring det 

vildfarne får tilbage til forhindringen, lindre lidelser, red dine medmennesker. 

47 Jeg vil hjælpe dig med dit kors, når du er udmattet, og jeg vil lære dig at bestige bjerget til 

missionens opfyldelse. Hvad kunne du forvente, hvis du ikke opfyldte dine forpligtelser. Hvordan kunne I 

føle styrke, hvordan kunne I leve, hvis I efter at have hørt Mig ikke vidnede om disse lærdomme? 

48 Vær stærke, elsk hinanden, og min velsignelse vil falde ned over jer som dug for at opmuntre jer 

altid. 

49 Når du føler livets glæder, tilskriver du denne glæde til verden. Men jeg siger til jer: Jeg vil gerne 

se dig lykkelig. Det er derfor, jeg sender dig disse øjeblikke af lykke. For når barnet smiler, smiler Faderen 

også. Søg de sunde glæder, som ikke forstyrrer sjælen, og du vil finde Mig i dem. Men vær glad, hvis du 

kan smile midt i dine lidelser! 

50 Mit faderlige blik hviler på jeres hjerter, I elskede børn, og jeg ser jeres hengivenhed. I har glemt 

det, der hører til jeres materielle liv, og nærer jer selv med Mine ord for at fylde jer selv med dets essens 

og for at føle Mit nærvær dybt inde i jer selv. Jeg åbenbarer mig selv for dig, fordi jeg elsker dig, og jeg 

ønsker, at du skal forstå min længsel. 

Fyldt af taknemmelighed viser du mig ydmygt dit hjerte og siger til mig: "Mester, læs i det som i en 

åben bog og virk i os din vilje. Vi vil være enige om, hvad du skal bestemme over os." 

51 Jeg ser din tro og tillid til Min Guddommelighed. Du ved, at jeg elsker dig og giver dig alt, hvad 

der er retfærdigt og til dit bedste. Derfor skal du have tro og bede mig om hjælp. 

Det er en tid med bodshandlinger, som I lever i, og hvor I ikke vil have fuldkommen glæde eller varig 

fred. Denne jord er ikke jeres fædreland. I er midlertidige beboere af den, og i henhold til jeres fortjenester 

arbejder I jer frem til et bedre og højere liv end dette. 

52 På jorden, når I er forberedt, vil I føle Min Ånds fred ─ den fred, som I har nydt, og som resten af 

verden ikke kender ─ den blidhed, som udstråles i Mit Ord ─ den herlighed, som I har oplevet, når I er 

ophøjet i fællesskab med Mig. 

Verden har ikke denne tilskyndelse, men den har brug for den, den venter på den, fordi den ved, at den 

må komme, og nogle forbereder sig, fordi de aner, at tiden nærmer sig, hvor jeg vil komme til dem. 

Men jeg siger til jer: I vil alle få denne fred, og I vil alle komme til at kende sandhedens lys. Mit ord vil 

blive spredt og gå fra mund til mund, fra hjem til hjem og fra nation til nation ved hjælp af mine 

"arbejdere". Men jeg har set i dem og i folket deres langsomme fremskridt, deres frygtsomhed, og derfor er 

mit værk ikke gået ud over de snævre grænser, som de har indskrænket det, og det er ikke min vilje. 

53 "Arbejdere", jeg har krævet af jer, at I skal forenes, så I kan danne én ånd, ét sind og ét hjerte, så 

jeres medmennesker, uanset hvor de befinder sig, kan høre det samme ord fra jer, det samme vidnesbyrd i 

alle, og se Min Guddommelige Kærlighed afspejlet i jer. 

54 Jeg har lært jer kærlighed, tålmodighed og ydmyghed, så I kan bære jeres mission som et blidt 

kors. Arbejdet med at forny, rense og åndeliggøre menneskeheden er et arbejde, der tager tid. Den ene 

generation vil overføre den samme kampånd og den samme åndelige ophøjelse til den næste generation, 

indtil verden i tidens løb fuldender sig selv og når frem til at opfylde sin opgave. 

55 Vær ikke bange for i morgen. Du må heller ikke være bange for at gå for langt og miste vejen. 

Stien er så bred, at du ikke snart når dens ende. Jeg er med dig hele vejen igennem, både foran dig og bag 

dig, til højre og venstre for dig. Min Ånds kraft klæder dig; den indre styrke, som opmuntrer dig til at 

kæmpe utrætteligt, vil ikke forlade dig. Nogle af jer har knoklet år efter år og har set daggryet på hver 

eneste dag som den første, hvor I har arbejdet for mit værk. 
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56 Søg al fuldkommenhed i Mig, men kræv ikke absolut retfærdighed og fuldkommenhed fra 

"arbejderne". De er mennesker og er i fare for at blive svage. De kæmper også for deres frelse. 

Den perfektion, som din sjæl længes efter at se ─ søg den hos de sjæle, der bor på høje åndelige planer, 

hvor alt er kærlighed, skønhed og lys. 

57 Dit hjerte bliver renset i opfyldelsen af missionen. Hver enkelt kommer frem i overensstemmelse 

med sin kærlighed, sit engagement og sit ønske om at tjene mig. Mit ord har været det samme for alle, og 

alligevel har jeg opdaget "arbejdere", der gør store fremskridt i retning af åndeliggørelse, og andre, der er 

sakket bagud i deres udvikling. 

58 For at kende essensen af min lære, må du følge den. Hvis du kun hører min lære og derefter 

glemmer den, vil du ikke være i stand til at bevare den, og du vil heller ikke være i stand til at overføre den 

lækre essens, som min lære indeholder. Den er så enkel, at du kan øve dig på den fra det første øjeblik, du 

hører den. Kærligheden er den første lov, som jeg har givet jer til kende, og fra den udspringer alle andre 

love og bud. 

59 Jeg har fortalt jer, at jeg har skabt alle lige og elsker alle. Hvorfor elsker I ikke hinanden uden 

forskel på race, klasse eller trosretning? Hvorfor elsker du nogle og ser bort fra andre? Elsk ikke kun dem, 

der gør dig godt, men søg alle og skab kærlighedsbånd med dem. Udøv den universelle kærlighed, der 

omfatter alle, og elsk jeres jordiske og åndelige brødre og søstre. Mit arbejde placerer alle sjæle på samme 

niveau. Jeg ønsker at se jer alle danne min familie, som elsker hinanden og skaber universel fred, som 

allierer sig med min Guddommelighed, så at hver enkelt af jer kan være min repræsentant, uanset hvor I 

er. 

60 Forbered jer, så I hver især kan blive en frugt af det store træ, og denne frugt kan mangfoldiggøres 

i det uendelige. 

61 Bed for verden, og lad denne bøn være som en kappe, der beskytter menneskeheden, som en 

modgift mod den krig, der hele tiden nærmer sig og bringer mennesket til fald. 

62 Jeg velsigner alle mine skabninger og efterlader dem forenet i mine udstrakte arme. 

63 Kom til mig, I, som græder, jeg er trøsten. Kærligheden nærmer sig jer, for I er de skabninger, som 

i deres fortabelse har brug for Faderens kærtegn for at genopstå. 

64 I bærer alle et kors på jeres skuldre, så I i det kan blive som Mesteren. Men jeg ønsker ikke, at 

dette kors skal blive en ubærlig eller tung byrde på grund af jeres manglende forståelse og ophøjethed. 

65 Livets omskiftelser pisker dit liv som en hvirvelvind. Men den kærlighed til Faderen og den tillid, 

du har sat til ham, giver dig ro i sindet i prøvelserne og gør det muligt for dig at komme ud som sejrherre. 

66 Den, der virkelig stoler på mig, vil aldrig blive bedraget. 

67 Smerte gør det forhærdede hjerte følsomt, den vil få krystalklart vand til at vælte frem fra 

klipperne. Prøvelserne holder sjælen vågen. 

68 I har begivet jer ud i begær efter mit ord, fordi I kender stemmen fra den guddommelige hyrde, i 

hvis fodspor I længe har fulgt mig. 

69 Det har ikke været tvang, der har drevet jer til at følge mig på denne vej, og det har heller ikke 

været frygt, men ønsket om at være til nytte for jeres næste for at behage Herren. 

70 Således forbereder de nye disciple sig på at være de fakler, der oplyser verden. Salige er de, som 

forstår mig og tror på mit ord, for de skal hverken føle sult eller tørst i deres sjæle. 

71 Jeg ønsker ikke, at jeres hjerte skal være fyldt med forfængelighed og selvhøjtidelighed i morgen, 

når det bliver vidne til de mirakler, der blev til virkelighed gennem jeres gaver. Men jeg ønsker heller ikke 

at se jer være frygtsomme, for så ville I ikke vække tillid hos jeres medmennesker. Vær overbevist om det, 

du taler og gør. 

72 I skal styrke jeres forberedelse og perfektionere jeres fremgangsmåde, så I vil blive genkendt efter 

min afrejse. 

73 Jeg har betroet jer alle den helbredende gave, hvormed I kan udrette mirakler blandt fysisk og 

psykisk syge mennesker. 

74 I skal selv opsøge den forkastede i mudderet for at tilbyde ham en frelsende hånd. Hvis I tror, at 

mit frø ikke vil spire der, tager I fejl. Jeg kan bevise, at blomster så hvide som sne kan springe ud af 

mudderet. Jo mere fordærvet en sjæl er, jo mere kærlighed er der brug for at opsøge den, og når den 
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mærker kærtegn eller den helbredende balsam, vil den føle en lysstråle trænge ind i den og vil være blandt 

de mest glødende. Hendes taknemmelighed vil være meget stor, for hun vil få tilgivet sin skyld, som også 

var meget stor. 

75 Dem skal I opsøge, som jeg altid har opsøgt jer. Glem ikke, at de retfærdige allerede er hos mig. 

Min fred være med jer! 
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