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Opmerking over deze kwestie:  
 
Dit deel is getrouw verwerkt naar de inhoud van bovengenoemd Duits origineel voor het 
vertaalprogramma DeepL, ProVersion, dat in 12 talen vertaalt.  
 
Status december 2020  
 
 
Het is de wil van de Heer om deze werken gratis ter beschikking te stellen van alle mensen. Het is 
niet Zijn wil om dit werk voor geld te verkopen. Alle beschikbare delen kunnen gratis als PDF worden 
gedownload op het internet.  
Het is ook de wil van de Heer om zijn woord over de wereld te verspreiden. Dit moet gebeuren in 
verband met het getuigenis van mijn eigen, spiritistisch voorbeeld. Daarom zijn alle 6 tot nu toe 
verschenen delen van mijn persoonlijke, spiritistische voorbeeld op mijn homepage beschikbaar om 
gratis als PDF te downloaden, evenals 5 dichtbundels in het Duits en Engels die gebaseerd zijn op het 
Boek van het Ware Leven.  
De Heer riep me in Zijn dienst in 2017. Ik heb deze geschiedenis in de bovengenoemde 6 delen 
opgetekend, met vermelding van de datum van elk deel. Het bevat vele dromen, visioenen, 
geheimen die de Heer mij heeft geopenbaard, profetieën, voorspellingen van actuele gebeurtenissen 
in de wereld. Het is een oproep aan de mensheid om wakker te worden en voor mij een fase van 
zuivering en opstijging en terugkeer naar de boezem van de Vader.  
 
Mijn naam, Anna Maria Hosta is een geestelijke naam die de Heer in 2017 aan mij openbaarde.  
Hosta, vertelde de Heer mij, heeft de volgende betekenis:  
Hos... (de achternaam van mijn man) - Hos - t.... (gastheer, brood des levens, woord van God) en  
Hos...t...A (A als in mijn naam, Anna)  
Mijn burgerlijke naam is van geen belang, want het is de wil van de Heer dat het WOORD de harten 
beroert en dat deze zich oriënteren op het woord, niet op de boodschapper. De boodschapper is 
slechts de drager van het WOORD en dit is God zelf. Het is de essentie van al Gods eigen ervaringen 
met de wezens die Hij geschapen heeft, en het is voor hun onderricht, zodat zij het kunnen 
bestuderen om zichzelf te zuiveren en te vervolmaken, met het doel om tot God terug te keren en 
weer in de schoot van de Vader binnen te treden.  
 
Anna Maria Hosta 
Vreedzame Christus op Aarde 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (meertalig) 
E-mail: a.m.hosta@web.de  
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Voorwoord  
 
Te allen tijde heeft God zich aan de mensheid geopenbaard ─ zowel in het verleden als vandaag. 
De zuiverste en hoogste vorm van communicatie tussen God en de mens is die van geest tot geest. 
Maar omdat de meerderheid van de mensen daar innerlijk niet op voorbereid was en is, nam God tot 
Zich bemiddelaars die Zijn heilig Woord aan de mensen openbaarden in de vorm van wetten, 
afkondigingen en leringen: In het eerste tijdperk via Mozes, de patriarchen en de profeten. In de 
tweede tijd door Jezus en zijn discipelen en apostelen. 
In het Derde Tijdperk ─ de tegenwoordige tijd ─ door een schare van stemdragers gedurende de 
jaren 1884 tot 1950 in Mexico, waar het gewone volk op zondag in gewone ontmoetingsplaatsen 
bijeenkwam om naar het Woord van God te luisteren. 
In de laatste tien tot twintig jaar vóór 1950 werden deze goddelijke leringen gestenografeerd en in 
de jaren 1950 verzameld op de verschillende ontmoetingsplaatsen. Hiervan werden 366 leringen 
geselecteerd en in 1962 gepubliceerd in een 12-delig werk onder de titel Libro de la Vida Verdadera, 
in het Duits Buch des Wahren Lebens. 
Elk van deze leringen vertegenwoordigt een harmonieuze eenheid van de Goddelijke leringen, 
destijds gericht tot het publiek in Mexico, maar zij zijn ─ zoals meermalen werd benadrukt ─ een 
erfenis voor de gehele hedendaagse mensheid en voor toekomstige generaties. Het is niet de letter 
van het goddelijke woord, maar zijn diepe, innerlijke betekenis die de mens verheft en voedsel en 
balsem is voor zijn hongerige ziel. Tegelijkertijd dient het als leidraad voor zijn gedrag in het dagelijks 
leven. 
Luisteren naar het goddelijke woord is de eerste stap op de weg naar volmaaktheid. Het wekt in ons 
het verlangen om wat we hebben gehoord te verinnerlijken en toe te passen in ons dagelijks leven, 
zodat we het goddelijk gebod kunnen vervullen dat Jezus ons 2000 jaar geleden al heeft gegeven: 
"Heb God lief boven alles en uw naaste als uzelf". Dit is de ware dienst aan God, die leidt tot 
innerlijke vrede en daarmee tot vrede in de wereld. Aangezien een enkel aards leven over het 
algemeen niet voldoende is om "volmaakt te worden als onze hemelse Vader", is ons de mogelijkheid 
gegeven van geleidelijke ontplooiing van onze ziel en genoegdoening door de wet van reïncarnatie ─ 
een wet van goddelijke liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid ─ en is ons de mogelijkheid 
gegeven van geleidelijke ontplooiing van onze ziel en genoegdoening door de wet van reïncarnatie ─ 
een wet van goddelijke liefde, barmhartigheid en rechtvaardigheid. 
In vele leringen vermaant de Goddelijke Geest ons hoe belangrijk het ware geestelijke gebed is om 
steeds dichter bij God te komen, om eindelijk van geest tot geest met Hem te communiceren, en ook 
om alles in ons dagelijks leven in Zijn hand te leggen. In de Tweede Era heeft de Goddelijke Geest ons 
het Onze Vader geleerd door de mond van Jezus. In het huidige Derde Tijdperk beveelt God ons een 
nog korter gebed aan, dat alles bevat, dat wij niet eens hardop hoeven te zeggen, maar diep in ons 
hart mogen voelen als een innerlijk verlangen naar onze hemelse Vader: "Heer, Uw wil geschiede 
voor mij". 
Moge het lezen en bestuderen van boekdeel IX ons vertrouwen in Gods liefde, wijsheid en almacht 
versterken en ons kracht en inspiratie geven om in stormachtige tijden een baken van licht te zijn 
voor onze medemens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
Niemand anders zal het diepe gevoel en de ervaring van zijn innerlijke en ook uiterlijke persoonlijke 
transformatie beter en overtuigender kunnen verwoorden dan een directe hedendaagse getuige, die 
zelf vele jaren als stemdrager deelnam aan de goddelijke manifestaties in Mexico: "Ik had juist mijn 
21ste levensjaar voltooid. Jarenlang was ik aan huis gekluisterd geweest, het slachtoffer van een zeer 
hinderlijke huidziekte die mij niet in staat stelde ook maar voor enkele ogenblikken van de weldaden 
van de zon of de frisse lucht te genieten. 
In die jaren van eenzaamheid, die mij een eeuwigheid leken, te meer daar ik in het begin van mijn 
jeugd stond, waarin men de ijdelste dromen najaagt, maakte ik een niet geringe crisis door van 
ongeduld en wanhoop. Ik moet bekennen dat alleen de welwillende steun van mijn ouders en broers 
en zusters mij morele steun bood in deze beproeving, samen met natuurlijk de vage hoop dat ik op 
een dag mijn gezondheid zou herwinnen. 
Vele dokters hebben zich over mij gebogen en ik ben op ontelbare manieren behandeld, zonder enig 
resultaat. Ik herinner me alleen dat na elke mislukking mijn hopeloosheid groeide. 
Toen mijn isolement, mijn stilte en mijn eenzaamheid dagelijks ondraaglijker werden, nam ik mijn 
toevlucht tot het gebed en merkte dat mijn geest daarin een onuitsprekelijke rust vond, en dat in 
mijn hart het voorgevoel opkwam van een voorgevoel dat ik mij in korte tijd uit mijn gevangenschap 
bevrijd zou zien. 
Mijn gebeden werden steeds langer, en mijn geestelijke concentratie verdiepte zich. Ik trachtte zo 
dikwijls mogelijk te mediteren, want zolang het gebed duurde, bleef ik vrij van alle lijden. Als dan de 
gelukzaligheid voorbij was en ik terugviel in de realiteit van mijn eenzaam, stil en eenvormig leven, 
voelde ik mij altijd alsof ik uit een andere wereld kwam, waar mijn geest zich had gesterkt en bezield. 
Hier moet ik tussenbeide komen dat ik mijn gebeden vormde uit ondoordachte moment ideeën. Ik 
zal nooit vergeten hoe ik tijdens zulke verrukkingen het begrip van tijd verloor, en er waren 
momenten dat alles wat mij omringde verdween. Ik herinner mij echter dat ik in mijn jeugd - vanaf 
ongeveer mijn twaalfde jaar - zonder dat ik het aan mijzelf kon uitleggen, bijna dagelijks een soort 
onthechting van de ziel had, die enkele minuten duurde en waarin ik, misschien geleid door het 
onderbewustzijn, moest handelen als een automaat. Er waren nooit moeilijkheden zolang deze 
eigenaardige toestand duurde. Vreemd genoeg boezemde het mij aanvankelijk angst in, maar 
geleidelijk aan raakte ik ermee vertrouwd, terwijl het verschijnsel mettertijd intenser werd. 
Mijn ziekte bereikte zijn hoogtepunt. Soms had ik het gevoel dat mijn huid in brand stond onder 
invloed van een innerlijk vuur dat door niets kon worden getemperd. Tegelijkertijd werd mijn uiterlijk 
steeds deplorabeler. 
Op zekere dag verscheen mijn vader met het bericht dat hij het woord van de goddelijke Meester 
had gehoord uit de mond van een eenvoudige man die zeker tot Gods uitverkorenen behoorde. Het 
was in een armoedige ontmoetingsplaats in een afgelegen deel van Mexico. Een goede vriend, die 
deze manifestaties al lang bewonderde, had hem meegenomen. In een ogenblik was ik er zeker van 
dat Hij het was, de Meester, die sprak met de hulp van de menselijke waarneming om de mensen te 
benaderen op zoek naar hen die hongeren naar licht en dorsten naar gerechtigheid. 
Het wonder waar ik dag na dag op had gewacht, lag voor me. Hij, met wie ik zo vaak had gesproken 
in mijn uren van pijn, was nu heel dicht bij mij en wachtte op mij om mij herstel van lichaam en ziel te 
schenken. 
Ik volgde de roep van de Heer! Het was op zondag 14 februari 1934 dat ik voor het eerst die nederige 
vergaderzaal binnenging, een van de vele waar de goddelijke boodschap werd gehoord. Ik was diep 
onder de indruk van de introspectie en diepe concentratie waarmee de aanwezigen zich 
voorbereidden op de komst van de "goddelijke straal" die het innerlijk gehoor van de "Woorddrager" 
zou inspireren, die dan het hemelse Woord zou overbrengen. 
De "woorddrager" of "werktuig" bij die gelegenheid was een vrouw. Een eenvoudige vrouw van, je 
zou kunnen zeggen, gewoon uiterlijk, en blind vanaf haar geboorte. Ik moet bekennen dat haar 
uiterlijk geen prettige indruk op me maakte. Des te groter was daarom mijn verbazing toen haar 
lippen opengingen om een preek te horen van zulk een diepte, zulk een verwondering en van zulk 
een wijsheid als men zich nauwelijks kan voorstellen, die bovendien werd uitgesproken met een 



zoete stem vol verrassende stembuigingen, die de boodschap een diep indrukwekkend en 
ontroerend accent gaf. 
Naarmate het betoog vorderde, vergaten de aanwezigen volledig de aanwezigheid van de 
woorddrager om zich te verheffen in de regionen van de geest en ten volle te genieten van het 
goddelijk onderricht. Als echter iemand tijdens de verkondiging toevallig zijn ogen opendeed en de 
woorddrager gadesloeg, kon hij waarnemen hoe dat wezen, arm en gewoon in zichzelf, werd 
getransfigureerd in de verheffing van haar geest, nee, hoe op zulke momenten een grote schoonheid 
en ontzagwekkende majesteit van hem uitstraalde. 
Het goddelijke woord vloeide als een onuitputtelijke vloedgolf van haar lippen, een uur lang, twee 
uur, drie en meer. Dit alles gebeurde zonder haperen, zonder onderbreking, foutloos, en zonder dat 
ook maar de minste vermoeidheid optrad, of de stem hees of broos werd. Integendeel, hoe langer de 
rally duurde, hoe meer de inspiratie in perfectie leek toe te nemen. 
De aanwezigheid van de Goddelijke Meester was zo sterk voelbaar op die momenten van 
communicatie dat men zijn nabijheid en vriendschap heel tastbaar voelde. Hij sprak tot ieder hart! 
Hij las de meest verborgen gedachten van de aanwezigen en raakte de meest geheime vezels van zijn 
toehoorders, en dat zonder iemand te kwetsen of te beschuldigen. Ieder voelde in zijn hart welke 
woorden tot hem werden gericht door de Meester met de zoekende blik van liefde en wijsheid. 
De goddelijke mededeling kreeg verschillende tinten en schakeringen op de lippen van de drager van 
het woord. Als de Heer sprak als Vader, dan was dat een stem van tederheid, vergeving en liefkozing; 
Wanneer de Heer sprak als een Vader, bracht de stem tederheid, vergeving en lieflijkheid over; 
wanneer Hij sprak als een Meester, werd de stem diepzinnig en wijs; en wanneer Hij sprak als een 
Rechter, nam de stem van de spreker de toon aan van oneindig gezag en macht, met een 
rechtvaardigheid en goddelijke ijver zo treffend dat het de toehoorders werkelijk verwoestte, tranen 
van berouw afdwong en hen deed besluiten om berouw te tonen en het goed te maken. Ik voelde 
me heel klein voor zo'n grootheid en de allerlaatste onder hen die bijeen waren. In mijn 
onwetendheid dacht ik dat de Heer mijn onbetekenende aanwezigheid niet opgemerkt zou hebben. 
Ik was echter spoedig overtuigd van mijn vergissing en leerde dat de blik van de Meester alles 
ontdekte. Na verscheidene maanden van veelvuldige bezoeken, waarbij ik geen ander doel had dan 
van dat geestelijk feest te genieten, werd ik op een onvergetelijke middag door de Heer geroepen. 
Het was 9 augustus 1934, toen ik, zonder uit mijn verbazing te komen, werd gemerkt en gezalfd om 
het Goddelijke Woord te dienen als een Woorddrager. 
De diepste beweging, de edelste en meest afschuwelijke gevoelens grepen mijn hart op dat moment. 
Wat zou ik op dat sublieme moment kunnen weigeren aan Hem die een onbeperkt recht heeft over 
zijn schepselen? Mijn lot was uitgestippeld. Sinds die dag heb ik voor niets anders geleefd dan mijn 
leven te wijden aan zo'n moeilijk en delicaat ambt. 
Een paar maanden van voorbereiding, die tegelijkertijd mijn volledig lichamelijk herstel 
teweegbrachten, dienden om mij op te leiden tot woordvoerder van de Goddelijke Meester, aan wie 
ik mij met lichaam en ziel gaf vanaf dat uur tot 31 december 1950, toen het Licht van de Godheid 
ophield zich in deze vorm te manifesteren. 
Als wij, de dragers van het woord, de ervaringen, indrukken en lessen van die jaren van 
onvergetelijke strijd zouden beschrijven ten overstaan van de menigten die naar de verschillende 
ontmoetingsplaatsen in ons land kwamen, zouden wij boekdelen moeten vullen, want onze loopbaan 
was een ononderbroken opeenvolging van de meest wonderbaarlijke voorvallen, en het zou 
onmogelijk zijn ze te beschrijven binnen de beperkte ruimte die mij hier ter beschikking staat. 
Maar het is van het grootste belang te benadrukken dat wij geen ander boek hadden voor onze 
voorbereiding dan het woord dat van onze eigen lippen vloeide. Want geen enkele invloed mocht 
onze geest binnendringen, opdat wij de goddelijke boodschap met de grootste getrouwheid zouden 
ontvangen. Als wij nederig bleven, onderscheidde de Heer ons in liefde en welbehagen voor zijn volk. 
Maar als wij eenmaal ijdelheid of zelfzuchtigheid over ons laten heersen, raakt Hij ons met Zijn 
rechtvaardigheid door Zijn inspiratie een tijdlang aan ons te onttrekken, om ons te tonen dat wij 
zonder Hem niets kunnen doen, want zonder Hem zijn wij niets. 
Sinds de laatste mededeling van de Meester eind 1950, heb ik nooit meer een van die eigenaardige 
gewaarwordingen gevoeld die ik jaar na jaar in mijn wezen droeg tijdens de uitoefening van de 



Missie als woordvoerder. Vanaf die dag wijdde een grote groep broeders zich aan het verzamelen 
van een zo groot mogelijk aantal manifestaties en openbaringen die de Heer ons had gegeven en die, 
gelukkig, waren opgeschreven. Daaruit werd een boek samengesteld, dat ter beschikking van het 
grote publiek moest worden gesteld, en dat tot op heden de bron is waaruit de mensheid kan 
drinken van het water der waarheid dat de Meester aan de mensen van deze en toekomstige tijden 
heeft nagelaten als een geschenk van liefde, licht, gerechtigheid en vrede. 
Er is een getuigenis gevraagd van mij, die onverdiend woordvoerder was van de Meester tijdens zijn 
manifestatie in deze vorm, en ik heb getracht het met deze regels te doen. Ik heb het gedaan met 
alle oprechtheid waartoe ik in staat ben, met de vurige wens dat dit getuigenis zal dienen als een 
aansporing en een middel om vertrouwen en geloof te wekken bij hen die dit boek ter hand nemen, 
dat boodschappen bevat die de Goddelijke Meester in Zijn goedheid aan de mensheid van deze tijd 
heeft geopenbaard door middel van bemiddelaars die even eenvoudig als onwaardig zijn. 
Tegelijkertijd zend ik uit het diepst van mijn ziel een broederlijke groet in de naam van de Heer aan 
mijn broeders en zusters in Duitsland, wier wonderbaarlijke geestelijke ontwakening de Meester ons 
door zijn menselijke bemiddelaars heeft laten zien". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 242  
 
1 In deze tijd waarin de pijn van de mensheid bitter is en zijn weg droevig, is het Mijn Wil geweest tot 
jullie te naderen om jullie te helpen jullie erfenis te ontdekken. 
2 Keert uw aangezicht om en overdenkt het pad dat gij achter u hebt gelaten en waarvoor sommigen 
verschrikt zijn. Dit zijn de paden waar ik je naar terug zal laten gaan. Maar niet opdat gij u daar zoudt 
verontreinigen, maar opdat gij hen zoudt redden die afgedwaald zijn. 
3 Maak gebruik van mijn aanwezigheid in jullie midden, leerlingen, opdat jullie mijn vrede in jullie 
zielen dragen en die laten voelen aan jullie medemensen. 
4 Mijn onderricht in deze Derde Tijd zal u uit uw geestelijke stagnatie halen en u grote en vaste 
stappen doen zetten op het geestelijke pad. 
5 Ik heb u de genade geschonken dat mijn verkondiging geschiedt door uw eigen inzicht, opdat u zich 
mijn goddelijkheid waardig zult voelen, opdat, wetende dat u mijn woord hebt kunnen overbrengen 
en dat er grote menigten omheen verzameld zijn, morgen, wanneer deze stem niet meer gehoord zal 
worden, uw hart niet wanhoopt in het aangezicht van de strijd, wetende dat mijn woord in uw wezen 
gegrift blijft. 
6 Bewaar het zaad dat ik je op dit moment toevertrouw. Besef dat ik nooit een kind onterf, maar dat 
hij door zijn slechte werken zichzelf beetje bij beetje onterft. 
7 Wanneer de mensen bij u aankloppen om uitleg en getuigenis te vragen, verbergt u dan niet en 
vraagt niet: "Wat zal ik doen? Wat zal ik antwoorden?" 
8 Jullie zullen over Mij spreken met een kalme geest en een vaste stem, en Mijn naam verdedigen 
met de wapens die Ik jullie gegeven heb, namelijk barmhartigheid, liefdadigheid, waarachtigheid 
9 Daarom ben Ik bij u gebleven en heb Mijzelf lange tijd bekend gemaakt, opdat Mijn veelvoudige 
leringen u zouden verlichten en Mijn wonderen uw geloof zouden aanwakkeren. De betekenis van 
Mijn woord heeft u uw vroegere godsdienstige fanatisme doen vergeten, en wanneer de mensen u 
zoeken, zullen zij in u slechts de eenvoud van de ware geestelijke eredienst vinden. 
10 In stromen stort mijn woord zich uit in de verschillende vergaderplaatsen waar het gehoord moet 
worden, opdat jullie je niet zonder onderricht voelen in de tijden van de grootste strijd en de 
zwaarste beproevingen. Maar de tijd is al nabij dat mijn woord niet meer gehoord zal worden onder 
jullie. 
11 Vrees niet zonder deze genade te zijn. Onthoud dat ik jullie sinds het Eerste Tijdperk heb 
voorbereid op de dialoog van geest tot geest. 
12 Elk tijdperk was een nieuwe les voor uw geest en een nieuwe stap op de weg van ontwikkeling. 
13 Ik geef Mijn boodschap van vrede aan de wereld door Mijn stem te laten horen door vele 
stemdragers. En zoals altijd, moet mijn onderricht jullie zielen vervolmaken. 
14 Indien de mens geen ziel had en een volkomen materieel wezen was, zouden zijn taak en zijn lot 
eindigen met de laatste ademtocht van het leven. Maar er is iets in hem dat onvergankelijk is, 
daarom zal hij worstelen, "ontwaken" en zijn blik op het eeuwige richten. 
15 Mijn Woord bereidt u voor op het leven in de wereld van morgen, in die tijd waarin Mijn 
boodschap geleidelijk aan zal worden begrepen. Dan zul je merken dat ik vooruitliep op de 
gebeurtenissen die ik je al veel eerder had aangekondigd. 
16 Mijn Leer zal in de harten der mensen de ware strijd strijden en scheppen. Terwijl zij volharden in 
een egoïstisch bestaan, zal het hen doen inzien dat waar geen barmhartigheid en liefde is, er geen 
vrede kan zijn. 
17 Mijn geestelijke leringen zijn niet alleen voor hen die in armoede en vernedering onderdrukt 
leven. Zij hebben ook de taak om de zielen en geesten van hen die de mensheid op de verschillende 
gebieden leiden en besturen, op het juiste spoor te zetten. Mijn woord roept op tot de edele 
gevoelens die alle mensen omhelzen, want zo zul je de hogere bestemming begrijpen die in ieder van 
jullie bestaat. 
18 In plaats van haat, egoïsme en pessimisme in hun hart te koesteren, zullen de mensen verlangen 
om goed te doen en de hoop koesteren op de overwinning van de gerechtigheid. De vergeestelijking 
zou zich meer en meer verspreiden, en gij zoudt elkander liefhebben als broeders en zusters, en 



aldus een machtige kracht vormen tegenover welke alle situaties die u tot oorlog brengen, in het 
niets zouden oplossen. 
19 Ik bestraf u niet, maar ik ben de rechtvaardige, en als zoodanig maak ik het ieder die tegen mijne 
geboden ingaat duidelijk. Want de Eeuwige heeft u zijn wet doen kennen, die niemand kan 
veranderen. 
20 Zie, hoe de mens in een zware beproeving - wanneer hij in een onmetelijk diepe afgrond valt, 
wanneer hij zijn vrouw ziet wenen om het verlies van dierbaren, zijn kinderen zonder voedsel en het 
huis ondergedompeld in ellende en verdriet - weeklaagt, ontsteld is over zijn ongeluk, wanhoopt en 
in plaats van te bidden en berouw te tonen over zijn schuld, tegen Mij in opstand komt en zegt: "Hoe 
is het mogelijk dat God mij op zo'n manier straft?"terwijl de goddelijke Geest evenzeer weent om de 
pijn van zijn kinderen, en zijn tranen zijn het bloed van liefde, vergeving en leven. 
21 Waarlijk, Ik zeg u dat, gezien de evolutie die de mensheid heeft doorgemaakt, de verbetering van 
haar situatie niet alleen van Mijn barmhartigheid afhangt. Ze is een slachtoffer van zichzelf, niet van 
mijn straf. Want mijn wet en mijn licht schijnen in elke geest. 
Mijn gerechtigheid daalt neer om elk onkruid bij de wortel uit te roeien, en zelfs de krachten der 
natuur openbaren zich als uitvoerders van die gerechtigheid. Dan lijkt het alsof alles samenzweert 
om de mens uit te roeien, hoewel het alleen voor zijn zuivering is. Maar sommigen raken in 
verwarring en zeggen: "Als we zoveel pijn moeten lijden - waarom zijn we dan überhaupt naar deze 
wereld gekomen?" zonder te bedenken dat de pijn en de zonde niet van Mij komen. De mens is 
verantwoordelijk voor het onwetend blijven van wat gerechtigheid is, en wat verzoening is. Daarom 
komt eerst zijn rebellie en dan zijn godslastering. Alleen hij, die Mijn leer bestudeerd heeft en Mijn 
wet volgt, is niet meer in staat beschuldigingen aan zijn Vader te slingeren. 
22 De geestziel is een vonk die uit de Goddelijke Geest is voortgekomen en die door middel van 
verschillende aardse lichamen op de proef wordt gesteld. Door de evolutie die u reeds hebt bereikt, 
is het mogelijk dat op dit ogenblik mijn spirituele boodschap hem rechtstreeks bereikt en begrepen 
wordt. Aangezien alles geperfectioneerd wordt, is het niet meer dan normaal dat jij ook evolueert. 
Hoe is het mogelijk dat u uw God op zo'n beperkte manier blijft opvatten als uw voorouders Hem 
hebben opgevat? U zult niet langer kunnen leven en denken als degenen die functioneerden volgens 
de riten en voorschriften die zij verplicht waren te volgen. U zult uzelf niet langer, zoals zij, te 
onvolwassen kunnen achten om met het geestelijke om te gaan. 
23 Ofschoon in vroegere tijden de mensen hun heil zochten in de oprichting van materiële kerken en 
de zuivering van hun ziel trachtten te bereiken door de beoefening van uiterlijke vormen van 
eredienst, moet gij niet langer blijven steken in die stagnatie van fanatisme en onwetendheid. Want 
dan zouden de vermogens die gij bezit om de grootheid van uw God te begrijpen en te aanschouwen, 
in uw wezen verslappen. 
24 Ik zeide tot u: Concentreert u op het binnenste van uw hart, opdat gij het oneindige en 
ondoorgrondelijke moogt zien, niet met de oogen van het lichaam, maar met die van den geest. Dan 
zult gij, gezien de zo grote genade die gij uit mijn barmhartigheid hebt ontvangen, niet langer de 
behoefte voelen om uw dankbaarheid door materiële offers te bewijzen. 
25 Uw gevoelens en werken van liefde zullen uw beste en kostbaarste offer zijn. 
26 Indien gij het Koninkrijk der hemelen wilt bereiken, leg dan een boek aan met uw goede werken. 
Dan zullen jullie de enigen zijn die verantwoordelijk zijn voor jezelf, en zullen jullie je 
verantwoordelijkheid niet langer op anderen afschuiven. 
27 Daar Ik u de weg gewezen heb, die dezelfde is als die, welke Ik u in vroegere tijden heb 
aangewezen en die een vaste grondslag voor uw toekomst is, moet gij u er voor hoeden nieuwe 
wetten of geboden te maken, die als nieuwe leerstellingen kunnen voorkomen, want zij zouden de 
mensen van de zin van Mijn Woord afleiden; gij moet u er voor hoeden nieuwe wetten of geboden te 
maken, die als nieuwe leerstellingen kunnen voorkomen, want zij zouden de mensen van de zin van 
Mijn Woord afleiden 
28 Ik vecht tegen geen enkele religieuze gemeenschap, elk van hen is verantwoordelijk voor zichzelf. 
Ik wijs alleen op dat wat perfect is. Wie zichzelf wil vervolmaken, zal Mij volgen. 
29 Ik heb mijn bloed vergoten om jullie te leren verlossing te verkrijgen. Het uur nadert dat ook u, in 
het uur van beproeving, zult beseffen hoe juist de woorden van Jezus waren. 



30 Mijn licht openbaart zich in de geest van de schare die zich verzamelt in de schaduw van deze 
eenvoudige en onbeduidende plaatsen van samenkomst, die zijn als een boom voor de vermoeide 
wandelaar en een oase voor de doorkruister van de woestijn. Het verlicht en troost hen. 
31 Ik openbaar Mijzelf in de liefde waarmee Ik jullie vergeef en jullie corrigeer. Toen gij leefde naar 
uw wil, voortdurend de Vader overtredend, heb Ik de draad van dat zondig bestaan niet doorgeknipt, 
Ik heb u geen lucht of brood ontzegd, Ik heb u niet in pijn gelaten, noch heb Ik uw klacht genegeerd. 
En de natuur bleef je omringen met haar vruchtbaarheid, haar licht, en haar zegeningen. Zo maak Ik 
Mijzelf bekend aan de mensen en openbaar Ik Mijzelf aan hen. Niemand op aarde kan van je houden 
met deze liefde, en niemand kan je vergeven zoals ik dat doe. 
32 Uw ziel is een zaad dat Ik van eeuwigheid af voed en perfectioneer tot het de mooiste bloesems 
en de volmaaktste vruchten draagt. Hoe kon ik je laten sterven of je aan het geweld van de stormen 
overlaten? 
33 hoe jullie in de steek te laten, terwijl Ik de Enige ben die het lot van alle schepselen kent? 
34 Ik openbaar u vele dingen, opdat gij op uwen weg moogt leeren hooren de jammerklacht, die uwe 
lippen niet passeert, en de droefheid ontdekken, die achter een glimlach verborgen is, en de ziekten 
genezen, die door de wetenschap geen verlichting vinden. 
35 Vandaag, als mensen in nood je pad kruisen, geef hen dan iets van wat je hebt ontvangen. Maar 
verspil uw tijd niet, anders zal het klokkenspel van de eeuwigheid u verrassen en u naar de 
"geestelijke vallei" roepen. Want je zou bitter de gemiste kans betreuren. 
36 Werk nu reeds aan vrede voor uw ziel. 
37 Discipelen, dikwijls is mijn woord onder u veroordelend geweest. Maar in de kern heb je de zoete 
smaak ontdekt van de vrucht die je in deze tijd tot vernieuwing heeft gebracht. 
38 Ik heb u streng ter verantwoording geroepen, toen gij in de zonde verstokt waart. Maar al snel 
ontdekte je de bedoeling van je Vader, namelijk om je te redden. En zo heeft de weerbarstigheid van 
het "vlees" geleidelijk plaats gemaakt voor vergeestelijking. 
39 Van de liefde, waarmede Ik u het leven schonk, geven de mensen weinig bewijzen of tekenen. Van 
alle menselijke gevoelens lijkt die welke het meest op de goddelijke liefde lijkt, de moederliefde, 
want daarin is onzelfzuchtigheid, zelfverloochening en de wens het kind gelukkig te maken, ook al 
moet het daarvoor worden opgeofferd. 
40 Maar uit de harten zal weer de liefde vloeien die de wereld zal veranderen. Deze liefde inspireert 
mijn Heilige Geest die zijn stralen over de mensheid zal zenden om haar uit haar diepe slaap te 
wekken, zodat zij met ontwaakte zintuigen van deze nieuwe dag kan genieten. 
41 Ledereen die Mij in deze tijd wil volgen, zal iets moeten opgeven om Mijn spoor te volgen. 
Sommigen zullen bezittingen achterlaten, anderen zullen valse liefdesrelaties vergeten. Sommigen 
zullen nederdalen van hun hoge woningen en tronen, terwijl anderen hun altaren zullen verlaten. 
42 De hartstochten, de ijdelheden, de vluchtige en zinloze genoegens zullen worden achtergelaten. 
43 Ik kom in verlangen naar uw ziel, die Ik bijsta met Mijn liefde, om haar te redden. Ik heb de 
poorten van het Beloofde Land niet geopend voor jouw lichaam om het binnen te gaan. Die stralende 
witte stad is het huis dat wacht, als een nieuw gewaad met de mooiste feestgewaden, op de komst 
van degene die is aangekondigd, die het heeft gewonnen door zijn verdiensten en zijn overwinningen 
in de grote veldslagen van het leven, en dat is uw geest. 
44 Ik leer u hoe u de nodige verdiensten kunt verwerven om het eeuwige thuis te bereiken. Ik heb u 
geleerd voor de wereld te bidden met dat diepe en eenvoudige gebed dat tot Mij opstijgt als de geur 
van bloemen. Ik heb u bekwaamheden en geestelijke gaven gegeven, opdat gij op velerlei wijze 
barmhartigheid kunt betonen. Ik heb u met geestelijke en morele kracht begiftigd om met 
vreugdevolle moed te leven en beproevingen te doorstaan. Ik heb u gesterkt in uw voornemens van 
vernieuwing en verbetering, opdat gij het geluk moogt gevoelen u mijn leerlingen te noemen en de 
voldoening moogt putten uit de verspreiding van mijn leer door uw voorbeeld. 
45 Je ziel heeft zich voorbereid om mijn aanwezigheid te ontvangen. Ik zie dat hoe meer de tijd 
verstrijkt, hoe minder u bezig bent met het aardse leven en hoe meer u zich begint te interesseren 
voor uw geestelijke toekomst. 
46 Het lijden en de tegenslagen die gij op uw weg ontmoet, verstaat gij nu als kleine struikelblokken, 
die slechts een weinig pijn aan uw voeten doen, en niet als beslissende hindernissen, die u 



verhinderen voort te gaan. Vandaag bewaar je de snikken en tranen voor de grote crisissen van het 
leven. 
47 Mijn barmhartigheid leidt u, en gij wordt verstandiger. Gij zijt niet meer zij, die zich tevreden 
stelden met te luisteren naar mijn woord, zonder er iets van te behouden, en die alleen aandachtig 
waren wanneer zij materiële goederen van de Heer afsmeekten. 
48 Nu komen jullie als ware discipelen in verlangen naar de Meester, en als zodanig vinden jullie Mij. 
Indien Ik u vroeger gezegd heb: "Ik ben de weg", zo kan Ik u heden zeggen: "Ik ben de ladder des 
hemels, waarlangs gij tot Mij zult opklimmen". Want nu, in Mijn Licht, hebben jullie de weg gevonden 
om op te stijgen, om tot Mij te naderen, en om geestelijk te spreken met de Meester door het gebed. 
49 Jullie vinden Mij nu in jullie zelf, op de plaats waar Ik altijd heb gewoond sinds jullie bestaan. Jullie 
hebben in jezelf gekeken en je hebt een heiligdom ontdekt dat een altaar van liefde bevat, een offer 
van nederigheid en een kandelaar waarvan de vlam door de hevigste stormen niet wordt gedoofd: 
het geloof. 
50 Uw ziel is een boodschapper en drager van geestelijke zendingen geweest. Vanaf het begin der 
tijden was het voorbestemd om zijn buren te redden en te zegenen. 
51 De tijd is voor haar voorbij om het beeld van haar God te scheppen, om Hem toegankelijk en nabij 
te voelen, Hem aan te raken, Hem te beschouwen en met Hem te spreken. 
52 Reeds lang hebt gij die beelden, figuren en symbolen de rug toegekeerd, omdat gij begrepen hebt, 
dat gij het ware beeld van de Schepper in u draagt, daar gij iets bezit van elk der vermogens en 
eigenschappen van het Goddelijke, zoals leven, liefde, geest, wil, verstand, kracht, geestelijke 
eeuwigheid. 
53 In deze tijd zal ik door uw ziel worden begrepen en bemind, ook zal ik tot voorbeeld worden 
genomen. Mijn licht openbaart nu alles wat voor de mensen onduidelijk en onbegrijpelijk was. 
54 Ik heb tot jullie gesproken door middel van jullie intellect, het licht van Mijn goddelijke uitstraling 
overbrengend in menselijke woorden. Maar weet dat wanneer de stemdrager en de toehoorders zich 
hebben voorbereid om Mij te ontvangen, Ik Mijzelf heb geopenbaard in Goddelijke Essentie. Maar 
toen Mijn kinderen niet wisten hoe zij moesten opstaan, noch het heiligdom voor Mij gereed 
maakten, bleef de Goddelijke Straal boven de zielen zweven, zonder er geheel in door te dringen. 
55 Ik zal u nog vele dingen openbaren en onderwijzen in deze laatste perioden. Mijn nalatenschap zal 
groots zijn. Er is nog veel in mijn geheime schatkist dat voor iedereen bestemd is. Niet allen zult gij 
dezelfde graad van begrip bereiken, zelfs al behoort gij tot de getrouwen, want sommigen staan op 
een hoger niveau dan anderen. Als je dit begrijpt, probeer dan niemand te pushen. Wees aardig en 
meegaand en help allen in hun missie. 
56 U zet u momenteel schrap voor de beproevingen die in onvoorziene vormen zullen komen. U hebt 
een symbolische hint gekregen van wat zij zullen zijn, door profetische dromen en spirituele 
visioenen. Kijk en bid, want ik zal jullie waarschuwen. 
57 Je voelt je onwaardig en onvolwassen ten opzichte van Mijn Werk en je eigen lot. Maar waarlijk, ik 
zeg u, al de ruwheid van uw onvolmaaktheden zal worden gladgestreken door de beitel van de 
beproevingen die ik u aankondig. 
58 Alles zal van Mij spreken, en Ik zal tot u spreken door alle manifestaties van de natuur. De kreten 
die voorheen niet gehoord werden, zullen gehoord en begrepen worden. De hele schepping zal in 
beroering zijn, zal schudden en geschud worden om te getuigen dat de Goddelijke gerechtigheid 
aanwezig is in het heelal. Maar nadat zij geoordeeld zijn, zullen de mensen tot hun gewoonten 
terugkeren, maar zij zullen een stap naar volmaaktheid hebben gezet. Het zal het ontwaken en de 
wedergeboorte van deze mensheid zijn. 
59 Het licht van de deugd zal in deze wereld kunnen schijnen zonder dat iemand het uitdooft. De 
rede zal zegevieren en liefde zal niet langer een loos woord zijn, maar een daad worden. Meesters en 
bedienden zullen geleidelijk verdwijnen. Overal op aarde zal Ik Mijn discipelen hebben, en zij zullen 
licht, vrede en openbaring zijn voor de volkeren. 
60 Deze wereld, die door de menselijke zucht naar macht en het menselijk egoïsme een bron van 
tweedracht is geworden, zal uiteindelijk door allen worden gedeeld zonder er de eigenaar van te zijn. 
Want wanneer de Eigenaar van alle schepselen u wegroept, zult gij gewillig al uw goederen 
achterlaten. 



61 De mensheid bereidt zich nu voor op deze tijden van licht die komen. Indien gij u in een moeilijke 
beproeving bevindt, wanhoopt dan niet en lastert zeker niet. Bid, "waak", en volhard. Godslastering, 
vloeken en vervloekingen zullen uit de monden der onwetenden komen, die gij moet vergeven en 
opdragen op te staan. Dan, wanneer de stilte komt te midden van de wanhoop der mensen, zult gij 
spreken en gehoord worden. Dan zul je zien dat zij die zo ver van Mij zijn afgedwaald en Mij beledigd 
hebben, vergeving vinden als gevolg van hun berouw, zoals de verloren zoon uit de gelijkenis. Maar 
dan zult gij niet verbaasd zijn, wanneer gij ziet, dat zij in plaats van gestraft te worden, vergeven en 
gestreeld zijn. Integendeel, je zult huilen van vreugde als je het feest van vrede en liefde in de wereld 
ziet. 
62 Wanneer uit het hart van de mensheid de tempel van de Heilige Geest opstijgt tot in het 
oneindige, zullen in hun midden nieuwe openbaringen verschijnen, die des te groter zullen zijn 
naarmate de zielen zich naar boven ontwikkelen. 
63 Nu zoek Ik allen te verenigen die Mij horen in de verschillende plaatsen van samenkomst. Jullie 
zijn niet verenigd omdat jullie mij niet begrepen hebben. Zodra dit gebeurt, zult gij elkander 
liefhebben, en wanneer gij elkander liefhebt, zult gij als één hart kloppen. 
64 Het gebrek aan begrip komt voort uit het feit dat uw begrip oppervlakkig en zwak is, en dat gij 
altijd bezig zijt met de goederen der aarde. U bent tevreden met het eerste wat u krijgt, dat is een 
beetje vrede in het hart, een stevig dak, een beetje lichamelijke gezondheid, de warmte van uw 
verwanten, en een handvol geld. 
65 Ik zeg u niet, dat gij de goederen der aarde moet verachten, maar ik zeg u ook niet, dat gij die 
moet verkiezen boven de gaven van den Heiligen Geest. 
66 Zoek op mijn weg de opwaartse ontwikkeling van uw ziel, maar vermijd aardse vleierij en 
eerbewijzen. Weet, dat onder u niet de namen, maar de werken van het volk als geheel zullen 
worden belicht. Laat de nagedachtenis aan hem die goed zaaide geëerbiedigd en gezegend worden, 
en laat zijn voorbeeld tot voorbeeld dienen. Dit zal zijn enige gedenkteken op aarde zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 243  
 
1 Mijn vuur van liefde daalt tot u neer om warmte te geven aan uw hart en een brandende vlam te 
ontsteken in uw ziel. Want het licht, dat u innerlijk verlicht, is bij sommigen gedoofd, terwijl het bij 
anderen reeds is uitgegaan, en zij stellen Mij slechts voor met onwetende onzekerheid. Maar mijn 
licht schijnt in allen op dit moment. 
2 Waarom terugtrekken of vertragen op de weg naar het begin? Voorwaarts, discipelen! 
3 De mensheid wacht reeds op mijn boodschappers, de brengers van de blijde boodschap. Deze 
afgezanten zijn jullie, de getuigen van Mijn Aanwezigheid en Mijn Woord in de Derde Era. Zullen de 
mensen in staat zijn Mij te bereiken door middel van verschillende godsdiensten? Ik zeg jullie alleen 
dat er maar één weg is voor de opwaartse evolutie van de mensheid, en dat is de weg die Ik jullie in 
het Eerste Tijdperk in mijn Wet heb aangegeven, een weg die in het Tweede Tijdperk met mijn Bloed 
is verzegeld, en die in deze tijd door mijn Heilige Geest wordt verlicht. 
4 Mijn hele wet is samengevat in twee geboden: liefde voor God en liefde voor je naaste. Dit is de 
manier. 
5 Godsdiensten zijn kleine zijwegen die de zielen naar het ware pad leiden, waarop zij stap voor stap 
kunnen opklimmen totdat zij tot Mij komen. Zolang de mensen op aarde verschillende godsdiensten 
belijden, zijn zij verdeeld. Maar als zij eenmaal op het pad van liefde en waarheid zijn, zullen zij 
verenigd zijn, zullen zij één worden met dat ene licht; want er is maar één waarheid. 
6 Maar de reizigers, de pelgrims der aarde, hebben halt gehouden en slapen. liefde en waarheid 
hebben hun harten verlaten; daarom heb Ik tot u gesproken en boodschappers bereid om met liefde 
en barmhartigheid hen te wekken en op te wekken die verloren of vermoeid zijn voordat de 
natuurkrachten worden ontketend en zich met hun bevelende kreten wijden aan de taak om zielen, 
gevoelens en intelligenties op te wekken. 
7 Tegen de leer van de geesten zullen hun vijanden opstaan, hun beste wapens grijpen, al hun macht 
gebruiken, getuigenissen zoeken tegen deze openbaring. Maar voorwaar, Ik zeg u: geen macht van 
de mens zal in staat zijn het licht dat in deze tijd is opgegaan, uit te doven, zoals de mensen destijds 
de stem van Christus niet tot zwijgen konden brengen, zelfs niet door de terechtstelling op Golgotha, 
omdat het bloed dat daar door hen vergoten werd, tot in eeuwigheid bleef spreken. 
8 Vreest niet voor bedriegers of tovenaars uitgemaakt te worden. Al deze scheldwoorden werden 
ook tegen uw Meester gebruikt en de ongelovigen en de verdoemden noemden mijn profeten en 
mijn gezanten zo. Maar toen de waarheid van de Heer en de Zijnen zegevierde, waren zij die het 
meest lasterden daarna het meest berouwvol en vurig, zoals Paulus. 
9 In mijn apostelschap van het derde tijdperk is er ook die vrouw die de Meester vergezelde op de 
lijdensweg tot aan de voet van het houten kruis, terwijl zij beledigingen aanhoorde en hoongelach 
verdroeg. Nu in het Derde Tijdperk is zij een trouwe "werker" geweest, een sterke ziel, en een 
soldaat in de strijd. Daarom heb Ik haar in deze tijd een plaats aan Mijn tafel gegeven. Want de rang 
van apostel is gegrond in de ziel, zonder onderscheid van geslacht. 
10 Werkt samen en wandelt op de weg der waarheid totdat gij het beloofde land bereikt. 
11 Nu is de tijd gekomen dat Israël in nederigheid aan het werk gaat, zonder zijn werken van liefde 
bekend te maken. De linkerhand zal niet weten wat de rechterhand doet. Er zal geen opschepperij 
zijn van een discipel van de Heer te zijn, noch zal men vleierij zoeken. Als dit wordt gevolgd, zullen de 
geestelijke legers zich verenigen tot echte legers om één wil te vormen, één front, waarvan de strijd 
gericht is op de bestrijding van onwetendheid, zonde en religieus fanatisme. 
12 Dit volk, dit leger van mensen en geesten, zal in de komende eeuwen de wachters van dit werk 
zijn, opdat de leer en de wet niet worden vervalst, opdat de mens ophoudt de waarheid te 
bestrijden. 
13 Onder de schaduw van mijn onderricht zullen geen tronen worden opgericht vanwaar 
verheerlijkte mensen kunnen heersen over de zielen van hun medemensen. Niemand zal worden 
gekroond of met een purperen mantel worden bedekt in een poging de plaats van de Heer in te 
nemen, noch zullen er belijders verschijnen om te oordelen, te vergeven, te veroordelen of een 



oordeel te vellen over de daden van de mensen. Ik alleen ben in staat een ziel te beoordelen vanaf 
een rechtvaardige en volmaakte rechterstoel. 
14 Ik kan mensen zenden om te verbeteren, te onderwijzen en te leiden, maar ik zal niemand zenden 
om te oordelen en te straffen. Ik heb mannen gestuurd die herders van mensen zijn geweest, maar 
geen heren of vaders. De enige Vader naar de geest ben ik. 
15 De vergeestelijking zal doordringen in uw ziel en zal worden doorgegeven aan de volgende 
generaties, die in hun lichaam een instrument zullen vinden dat gewillig is voor het dictaat van het 
geweten en een grote helderheid om de goddelijke ingevingen te ontvangen. Uit die generaties 
zullen grote leraren van geestelijk onderricht voortkomen en ook grote wetenschappers met een 
heldere geest en een hoge intelligentie. Er zullen patriarchen zijn die voorbeeldig zijn in zedelijkheid 
en deugd, er zullen profeten en apostelen der waarheid verschijnen. 
16 Wanneer Ik jullie zeg dat jullie je moeten voorbereiden, is dat ook opdat jullie aan jullie kinderen 
getuigenis kunnen afleggen van jullie voorbeeld van gehoorzaamheid, van spiritualiteit en 
broederschap, van jullie werken van liefde jegens jullie medemensen 
17 Dan zal uw naam gezegend zijn en herinnerd worden door de volgende geslachten, die u zullen 
liefhebben vanwege het spoor van uw strijd, uw goede daden en voorbeelden die navolging 
verdienen. Hoe zoudt gij niet door uw kinderen herkend kunnen worden, als gij het zijt, die het pad 
van distels en doornen vrijmaakt, opdat zij zich niet bezeren? Stapt dus niet onverschillig over de 
hindernissen van het pad zonder de voetangels weg te nemen. Want zij die na u komen, zouden u 
verwijten maken telkens wanneer zij de hinderpaal of de doornen tegenkomen, en sommigen 
zouden u vervloeken. 
18 U zult uw handelwijze in mijn leer moeten vervolmaken, zodat zij die na u komen, kunnen zien dat 
u in staat was te vervullen en uit te voeren wat voor velen onmogelijk lijkt. U zult moeten bewijzen 
dat het Spiritualisme geen fantasie is, noch een al te geavanceerde leer, maar dat het zich onder de 
mensheid heeft gemanifesteerd op het juiste moment, toen de zielen, als gevolg van hun evolutie, in 
staat waren het te begrijpen en te beoefenen. 
19 Nu is de tijd aangebroken dat de geest van Elia door het gehele heelal schijnt en alle werelden, 
alle wegen en alle zielen verlicht, hen die slapen wekt, de doden opwekt en onder de grote schare 
degenen ontdekt die behoren tot de 144.000 gemarkeerden of "verzegelden" die sinds het begin der 
tijden een opdracht van de Heer voor de mensheid hebben. 
20 Zo dan, uit de zielen die in een andere tijd tot de twaalf stammen van Israël behoorden, aan wier 
tafel diegenen zitten die tot de stam van Ruben behoorden, heb ik de nieuwe geslachten van dit volk 
gevormd, samen met die van Levi of Zebulon, waardoor grenzen, afbakeningen en scheidslijnen 
worden uitgewist. Daarin is goddelijke gerechtigheid. 
21 Streef er niet naar de reputatie van een plaats van samenkomst te verhogen, ook niet de uwe. 
Werk, opdat Mijn Naam en Mijn Leer door uw medemensen erkend en geëerd worden. Wanneer Ik 
voor de laatste maal tot u zal spreken in 1950, zal het niet zijn om het volk te ontvangen dat verdeeld 
is in groepen of vergaderplaatsen. Ik zal al mijn "werkers" ontvangen, zonder er acht op te slaan 
welke ontmoetingsplaats mijn onderricht beter heeft uitgevoerd en welke de ontmoetingsplaats is 
geweest die zich niet aan mijn Wil heeft weten te onderwerpen. 
22 Ik zal niet het toegenomen of geringe aantal "werkers" tellen dat elke plaats van samenkomst telt. 
Ik zal van ieder hart zijn eerbetoon ontvangen, en van allen zal Ik één hart maken, waarin Ik Mijn 
heiligdom zal bouwen. 
23 Elia is op uw weg geweest en zijn macht heeft u overwinnaar gemaakt in den strijd tegen de 
ongeloovigen, de fanatici en de materialisten. 
24 Hij verenigde het volk in de eerste tijd, toen onenigheid hen verdeelde. En in de tegenwoordige 
tijd heeft hij u weer geestelijk verenigd met zijn licht van liefde. 
25 Bedenk dat het volk in die tijd in twee koninkrijken verdeeld was, waarbij tien stammen tot het 
ene deel behoorden en twee tot het andere. Het grootste deel was vervallen tot afgoderij en was 
aanbidders van Baäl geworden. Toen verscheen Elia in hun midden om mijn heerlijkheid, mijn 
bestaan en mijn macht aan de heidenen te openbaren en hij sprak tot hen als volgt: "Ik, Elia, kom in 
de naam van Jehovah, uw God, die gij verworpen hebt en tegen wie gij gestreden hebt, en voor 
wiens ogen gij valse goden en afgoden hebt opgericht. Ik kom u zeggen, dat gij de macht van hen op 



de proef zult stellen, en dat ik van mijn kant de tegenwoordigheid van Jehovah, mijn Heer, zal 
inroepen, en dat hij, die gehoord wordt, de ware God bezit." 
26 De aanbidders van Baäl stemden toe, richtten een brandofferaltaar op, riepen hun god aan en 
vroegen hem vuur naar hen neer te zenden om zijn bestaan en macht te bewijzen. Dagen en nachten 
lang riepen de priesters en de menigte mensen hun valse god aan met dansen en feestelijkheden, 
terwijl het brandofferaltaar onveranderd bleef. 
Toen richtte Elia zijn houtstapel op een altaar van twaalf stenen, die de twaalf stammen van Gods 
volk voorstelden, riep tot Jehovah en zei tot Hem: "Heer, ik, Uw dienaar, smeek U om U te 
openbaren aan hen die U verworpen hebben, opdat zij U weer zullen aanbidden en verheerlijken." 
Toen openbaarde de Vader Zich te midden van een storm, waaruit een bliksemflits kwam, die op het 
brandofferaltaar van de profeet neerdaalde en het in brand stak. 
Toen begrepen de afgodendienaars, de misleidden en de ongelovigen dat Elia de afgezant van de 
ware God was, de profeet van het vuur in wie alle kwaad wordt vernietigd, met wiens licht de 
duisternis wordt verlicht. 
27 Hij is het die de weg bereidde opdat Ik tot u zou komen - hij is het die in die tijd de zielen 
verenigde die behoorden tot de twaalf stammen die nu als keien zijn, om op het nieuwe tijdperk van 
brandoffers de Universele Straal van Mijn Goddelijkheid te doen neerdalen, omdat u opnieuw 
verdeeld en gespleten was. Maar dit licht keerde terug om jullie voor eeuwig te verenigen. 
28 Heden zeg Ik u: weest allen welkom, de "eersten" zowel als de "laatsten", de leerling zowel als de 
kindeling, de vurige zowel als de ongelovige. 
29 Ik bereid jullie allen voor, want de wereld zal van jullie bewijzen eisen voor mijn nieuwe 
openbaring. 
30 Op aarde zijn er vele godsdienstige gemeenschappen, maar geen daarvan zal de mensen 
verenigen of hen elkander doen beminnen. Het zal mijn geestelijke leer zijn die dit werk zal 
volbrengen. Tevergeefs zal de wereld zich verzetten tegen de opmars van dit licht. Wanneer de 
vervolging van Mijn discipelen het hevigst is, zullen de natuurkrachten ontketend worden; maar zij 
zullen gestild worden door het gebed van deze Mijn werkers, opdat de wereld getuige zal zijn van 
een bewijs van het gezag dat Ik hun heb gegeven. 
31 Slaapt niet, opdat gij niet ontredderd zijt onder de pijn en de chaos van de wereld, nadat Ik u 
boven dit alles heb verheven 
32 Verspil deze tijd niet met het vertrouwen dat een andere, betere zal komen. Want het moment 
dat vaststaat zal komen om terug te keren naar de "Geestelijke Vale". Zelfs als je dan om verlenging 
van je leven vraagt om je zending te volbrengen, zul je de rechtvaardigheid van de Vader ontmoeten 
die je zal zeggen dat deze kans voorbij is. 
33 Besef dat het jullie taak is de vermoeide zwerver en de door ondeugd verzwakte zondaar in jullie 
midden op te nemen, want door jullie voorbeeld, raad en onderricht zullen zij hun vernieuwing 
vinden. 
34 Ik kom niet tot u als een rechter, want Ik zie u tot Mij komen in de behoefte aan troost om het 
aardse lijden te verlichten. Maar ik draag jullie op, opdat jullie je medemensen aandoen, wat ik jullie 
heb aangedaan. Denk eraan: Toen ik jullie deze geestelijke erfenis toevertrouwde, zei ik: geef aan je 
naaste, de behoeftige. Want als u omwille van hen uw naasten verwaarloost, zal ik voor hen zorgen. 
35 Deze Doctrine moet niet verdedigd worden met moordwapens. De enige wapens die Ik jullie heb 
toevertrouwd om ervoor te strijden zijn de woorden vol licht en de werken van liefde. Wie deze op 
de juiste wijze gebruikt, zal de kwade bedoelingen en de doorstaane aanvallen voor zich teniet zien 
gaan. 
36 Wanneer gij een zondaar tot het goede tracht aan te sporen, doe dit dan niet door hem te dreigen 
met mijn oordeel, met de krachten der natuur, of met pijn als hij zich niet vernieuwt, want gij zoudt 
hem afkeer van mijn Leer inboezemen. Toon de ware God, die allen liefde, barmhartigheid en 
vergeving is. 
37 Maar jullie zijn niet de enigen op wie het licht van de Heilige Geest is overgestroomd in dit Derde 
Tijdperk. Dit licht is in en boven elk menselijk wezen, in elke ziel. Zoals deze tijd voor u een kostbare 
gelegenheid is gebleken om opwaarts te gaan, zo is het ook een gelegenheid gebleken voor de 



geestelijken, priesters en herders van alle religieuze gemeenschappen om fouten te corrigeren en de 
wil van de Vader te vervullen. 
38 Streef ernaar Mij welgevallig te zijn. Daarvoor moet je je medemensen welgevallig zijn. Zij zullen 
aandachtig luisteren naar de blijde boodschap als jullie getuigen van Mijn waarheid met ware werken 
van liefde. 
39 Na 1950 zult gij Mijn woord niet meer in deze vorm horen. Maar ik heb je al geleerd hoe je de 
dialoog van geest tot geest kunt bereiken. Maak het u waardig door de verheffing en de goede 
praktijk van mijn leer. Je zult niet zonder mijn inspiraties en mijn nieuwe openbaringen blijven. 
40 De plaatsen waar gij samenkomt moeten niet versierd worden met versierselen, omdat gij met 
deze versierselen mijn Goddelijke Geest tracht te behagen. Mijn aanwezigheid zal beter gevoeld 
worden in eenvoud en soberheid. 
41 Ik zal sterke mensen bereiden, die mijn leer zuiver zullen verstaan en uitleggen, opdat zij een 
aansporing mogen zijn voor de scharen en de kinderen in hen een goed voorbeeld mogen zien. Want 
dit volk zal zaad zijn van broederschap, van vereniging en van eensgezindheid. 
42 Het was Mijn wil dat aan het einde van deze tijd waarin Ik Mijzelf kenbaar maak, jullie een familie 
zouden vormen waarin de een de ander liefheeft, dat de pijn van de een door de ander gevoeld zou 
worden, zoals dat bij ware broeders en zusters het geval is. Begrijp dat je bent voortgekomen uit één 
en dezelfde Vader. Als je dit ideaal hebt bereikt, zal je kracht onoverkomelijk zijn. 
43 Beoordeel de waarde van uw eigen gaven niet en vergelijk ze niet met die van uw broeders en 
zusters. Zeg niet dat aan sommigen meer is gegeven dan aan anderen. Want daar aan ieder zijn 
gaven en zijn taak zijn gegeven, plukt ieder schepsel beetje bij beetje de vruchten van zijn liefde en 
zijn standvastigheid, zowel als die van zijn mislukkingen en dwalingen. In de verschillende taken die u 
in mijn Werk verricht, is er rechtvaardigheid, genoegdoening en ook beloning. Maar niemand weet of 
hij het door verdienste of door schuld aan zijn Heer tot stand heeft gebracht. 
44 Mijn onderricht zal onvergetelijk zijn voor uw ziel, zowel op aarde als in de "geestelijke vallei". Nu 
zal het nooit meer opstandig zijn op zijn weg van ontwikkeling, en omdat het in contact staat met zijn 
Vader, zal het altijd in staat zijn om Zijn stem te horen. Want Ik ben het licht der wereld, wie tot Mij 
komt, zal niet verloren gaan. 
45 Ik bracht de vereniging tot stand van het menselijk vlees met de ziel. Zo schiep Ik de eerste mens, 
aan wie Ik vanaf het begin door verschillende openbaringen Mijn wet openbaarde, om hem de liefde 
te doen kennen die hij voor zijn Heer en zijn naaste moet hebben. 
46 Mijn leer heeft de mensheid doen inzien dat zij een dochter van de Vader is. Daarom zeg ik u dat 
de oorlogen onder de mensen geen bestaansreden hebben om te voelen en te begrijpen. Maar niet 
iedereen denkt met die geest, en nog minder waarderen dat ze die hebben. Want de Schepper heeft 
allen in staat gesteld hun eigen ziel te denken, omdat zij door hun aardse hartstochten worden 
meegesleept. De mens moet zich er altijd van bewust zijn dat hij deel uitmaakt van Mijzelf, dat hij 
geschapen is "naar Mijn beeld en gelijkenis". 
47 Spoedig zal hij weten dat hij meer dan eens naar deze planeet is gekomen, maar niet om erop te 
dwalen of te vergaan. Dan zal hij begrijpen dat het lichaam dat hij bezit en dat hij zo liefheeft, slechts 
een werktuig is van de ziel, waarmee zij verenigd is zolang zij in deze wereld leeft. 
48 Jullie zijn getuigen geweest van mijn komst, jullie hebben mijn tekenen en leringen ontvangen en 
jullie zijn getuige geweest van mijn manifestaties. 
49 Voor velen zijn deze leringen thans onbegrijpelijk, maar wanneer de tijd komt, zullen zij ze 
begrijpen door uw woord en uw werken. Mijn Woord zal het denken van de mensen verlichten, het 
licht ervan zal alle zielen bereiken om hen te leiden op de weg van de waarheid, om hen af te keren 
van fanatisme, om hen te doen ontwaken en hen de stem van hun geest te doen horen. 
50 Ik heb in de loop der tijden verschillende vormen gebruikt om tot jullie te komen, totdat Ik Mij 
uiteindelijk menselijk maakte in Jezus. De wijze waarop Ik vandaag bij jullie ben is de hoogste en 
tegelijk de meest diepgaande, omdat jullie Mij voelen, aanraken en horen door jullie geestelijke 
verheffing en bezieling. 
51 Om Mijzelf bekend te maken door het menselijk verstand, beperk Ik Mijzelf naar gelang de 
ontvankelijkheid van degene door wie Ik spreek en van hen die naar Mij luisteren. Sommigen die Mij 
horen kunnen Mij niet begrijpen, terwijl anderen, zonder Mij te horen, Mij begrijpen. Jullie die Mij 



vandaag gehoord hebben, zijn degenen die in dit Derde Tijdperk geroepen zijn om een stap te zetten 
naar vergeestelijking. 
Zelfs in de oude tijden stond het volk op de oproep van de profeten op om hun afgoderij te laten 
varen. Tot vandaag zijn jullie de mensen die tradities in stand houden. Maar in het diepst van jullie 
wezen hebben jullie gewacht op mijn terugkeer om nutteloze tradities en zinloze riten op te geven 
ter wille van de vergeestelijking, die de innerlijke cultus is van nederigheid, barmhartigheid en liefde. 
52 Ik geef u deze boodschap die u moet doorgeven over de zeeën. Mijn woord zal het Oude 
Continent doorkruisen en zelfs het volk van Israël bereiken, dat zich in een broederstrijd om een stuk 
land heeft gestort, zonder de ellende van hun ziel te beseffen. Je kunt je de beproeving die de wereld 
zal ondergaan niet voorstellen. Allen wachten op vrede, maar deze zal pas tot stand komen nadat de 
natuurkrachten van Mij hebben getuigd. 
53 De mensen zijn niet langer bang voor mijn gerechtigheid. De oorlog is wreed geweest, maar de 
mensheid vernieuwt zich niet. Het is niet dat ik menselijke zonden bestraf met oorlog. Als Mijn 
gerechtigheid het toestaat, is het omdat de mens gezuiverd moet worden. 
54 Velen zijn er die zich "kinderen Gods" noemen, maar slechts weinigen zijn er die Hem in waarheid 
erkennen, want gij moet Mijn Goddelijkheid met de geest zoeken. Maar reeds onder u is de tijd van 
ontwaken, van opwekking, van verrijzenis. Na het zaaien zal de oogst komen, maar die zal niet alleen 
het product zijn van de menselijke evolutie, maar ook het werk van mijn hemelse macht. U moet zich 
voorbereiden en bijdragen, opdat de nieuwe generaties kunnen bloeien en goede vruchten dragen. 
Zorg ervoor dat uw geloof niet vermindert, want na 1950 zult gij de waarheid van mijn leer moeten 
betuigen en haar als profeten verkondigen. 
55 Mijn discipel Johannes zag de gebeurtenissen die zouden komen. Op goddelijk bevel zag hij wat 
komen zou en maakte het bekend tot heil van de mensheid. Hij zag dat de gemarkeerden gered 
werden. Gij zijt van de gemarkeerde en zult niet vergaan, noch zij die hun toevlucht tot u nemen als 
een laatste toevlucht. 
56 Uw lippen zullen herauten zijn, die mijn woord aan de menschen bekendmaken. 
57 Volk van Israël, Ik heb u bereid om de zieken te strelen en te zalven, om het brood te 
vermenigvuldigen van hen die gebrek hebben, en om vrede te brengen aan uw medemensen. 
58 Ik kom op deze dag om uw zaad te beproeven wat gij hebt geoogst, en om u te vragen hoe gij uw 
kinderen hebt opgevoed, en of gij de weg hebt bereid voor de volgende geslachten. 
59 Gij zoekt elk ogenblik naar Mijn spoor en zegt tot Mij: "Hoe moet ik mij op dit of dat kritieke 
ogenblik gedragen?" Ik zeg u als antwoord: Mijn Woord leert u dit alles. Bestudeer het en je zult er 
de oplossing in vinden die je zoekt. 
60 De weg die je bewandelt is rotsachtig. Maar elke stap, elk werk dat je binnen mijn Wet doet, 
brengt je dichter bij het doel dat elke spiritualist heeft. 
61 Uw plicht om het goed te maken is groot, en bijgevolg is uw pijn ook groot. Maar als je eenmaal je 
schulden hebt betaald en je verlossing hebt verkregen, zul je begrijpen dat de pijn niet tevergeefs 
was, en dat je lot rechtvaardig is. 
62 Waarom hebt gij elkander niet gediend, gelijk de knecht zijn meester? Begrijpt, dat hij, die dient, 
niet minderwaardig is, want zijn nederigheid verheft hem en geeft hem waardigheid. Alle orders die 
ik je heb gegeven, kun je uitvoeren. Uw bekwaamheid en kracht zijn voldoende voor dit. Ik heb u 
gezegd elkander lief te hebben en het goede te doen zonder enig eigenbelang, en dat gij van uw 
medemensen geen betaling moet verwachten, daar een geldstuk niet de prijs is van uw liefde of van 
uw offer voor anderen. 
63 Vergeeft elkander, en daardoor zult gij verlichting vinden voor u zelven en voor hem, die u 
onrecht heeft aangedaan. Draag in uw ziel niet de last van haat of wrok; wees zuiver van hart en gij 
zult het geheim van de vrede hebben ontdekt en leven als apostelen van mijn waarheid. 
64 Op deze dag gedenken jullie de mensen die jullie op aarde toebehoorden: jullie ouders, kinderen, 
of broers en zusters. Maar sommigen, in hun diepe nood, beschuldigen Mij ervan hen te hebben 
teruggeroepen naar de "geestelijke vallei". Maar ik zeg tegen hen: De banden van liefde die jullie 
verenigen zijn niet verbroken. Jullie leven allen in dit universum en zullen van het ene niveau naar 
het andere gaan tot jullie de eindbestemming bereiken, en daar zullen jullie allen jezelf terugvinden. 
De wezens voor wie jullie Mij vragen zijn niet gestorven, zij leven, en er is een grotere helderheid in 



hun ziel dan in jullie. Zij zijn verlicht, en verre van hen te verliezen, zijn zij voor u tot steun en troost 
in het lijden, tot voorsprekers en beschermers. Verenigt u met hen, want met Mij zijn zij verenigd 
door de Liefde en de Geest. Zij lijden niet en zijn tevreden omdat zij zich ontwikkelen en vervolmaken 
om tot Mij te komen. 
65 Maria, uw Voorspreekster, zendt haar moederlijke liefde, haar zielskracht en haar vrede naar de 
wereld. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 244  
 
1 Mijn liefde en mijn barmhartigheid zijn onder u, o geliefd volk van Israël. 
2 Mannen en vrouwen, die uw nek buigen voor de tegenwoordigheid van de Vader: ik zegen u, zielen 
van Gods uitverkoren volk in de Drie Tijden, die vandaag uw ogen weer opent om mijn 
tegenwoordigheid en mijn licht te aanschouwen. Wees gezegend.  
3 Doordring het wezen van Mijn woord: Christus openbaart Zich juist door het menselijk 
verstandsvermogen, om u onderricht te geven. Maar ik zeg u: Telkens wanneer Hij u Zijn woord heeft 
gegeven, zijn Jehovah de Vader en de Heilige Geest erbij betrokken geweest. Zoekt niet drie 
personen in mijn Goddelijke Geest, maar één Schepper Geest, één Vader, die tot u gekomen is in drie 
verschillende tijden en fasen van openbaring. 
4 Voorwaar, Ik zeg u: Hoezeer hebben de theologen de mensheid verward! Maar Ik geef jullie Mijn 
Licht om jullie te redden, om jullie te verlossen en om jullie te verheffen, door jullie in waarheid te 
zeggen dat het niet jullie verstand is dat deze kennis aan de geest openbaart, maar dat de geest 
geestelijke en goddelijke kennis openbaart aan het menselijk verstand. Daarom zegt uw Heer u: het 
zullen niet de theologen zijn, maar de spiritualisten, de ware discipelen van de Heilige Geest - de 
zielen die leren in contact te staan met de Goddelijke Geest, Mijn stem te horen en de streling, de 
bemoediging en de wenk van uw Heer te voelen. 
5 Daarom heb Ik Mij op dit ogenblik beperkt tot een enkele lichtstraal om Mijzelf aan u bekend te 
maken door middel van een enkel begripsvermogen. Ik spreek tot jullie als Vader door Mijn eigen 
Woord, dat mens werd in het Tweede Tijdperk, samen met Mijn Heilige Geest, die altijd in Mij is 
geweest. Want ik ben het zelf uit wie jullie allemaal zijn voortgekomen. Ken de ware Goddelijke Drie-
eenheid door te zoeken naar een enkele Geest, een enkele Essentie, en een enkele liefde van de 
Vader. 
6 Jullie zijn de tijd binnengegaan van ontwikkeling, openbaring en openbaring van de Heilige Geest, 
en elk van mijn openbaringen zal de mensen wakker schudden en tot bezinning brengen. Er zullen 
ogenblikken van verwarring zijn waarop u zult zeggen: "Vader, de rede is altijd in U, waarheid bent U, 
en ik ben altijd een klein kind in Uw tegenwoordigheid." 
7 Ik ontvang u op deze gedenkdag; maar de traditie die nog onder u bestaat, zal in de komende tijden 
uitdoven en de komst van het Goddelijke en de Geestelijke Wereld zal niet meer op één dag worden 
herdacht. Ik wil dat jullie altijd in contact zijn met Mij en met jullie broeders en zusters. 
8 In het Eerste Tijdperk brachten jullie Mij een cultus van vrees en niet van liefde voor Mij, die slechts 
voortkwam uit jullie aardse deel van zijn. Want gij hadt in het hart van de vader nog niet zijn 
oneindige en volmaakte liefde jegens zijn schepselen ontdekt en zag in mij slechts een 
onverbiddelijke, strenge en rechtvaardig eisende vader. Jullie bezaten mijn wetten en 
gehoorzaamden ze uit vrees voor mijn rechtvaardigheid, en ik wachtte op de tijd dat jullie mij zouden 
erkennen als een geliefde en niet als een gevreesde vader. 
Maar hoewel Ik u grote bewijzen gaf van Mijn liefde, Mijn warmte en Mijn tederheid, bleef u de 
gerechtigheid van Jehovah vrezen. Je bleef de stem van je geweten vrezen, waardoor de Vader 
onophoudelijk tot je sprak. 
In die tijd van voorbereiding en ontwaken van de ziel, toen jullie de eerste vaste schreden begonnen 
te zetten op de weg die jullie geest naar de Mijne zou leiden, heb Ik jullie duidelijk gemaakt dat het 
niet Mijn Wil was dat jullie in vereniging zouden treden met de zielen van de overledenen, omdat 
jullie er nog niet op voorbereid waren en geen goed gebruik zouden maken van die genade. Noch de 
geestelijke wereld, noch jij waren voldoende voorbereid om contact met elkaar te hebben. Maar het 
vermoeden was er al, evenals de mogelijkheid en de genade. Daarom verschenen er van toen af aan 
mensen in de wereld die verbinding zochten met de geesten. 
9 Het verbod moet niet voor altijd gelden. Hoe zou de Vader, die zijn kinderen zo liefheeft, zelf de 
communicatie tussen hen verbieden? Hoe zou Mijn Goddelijke Geest barrières en onoverbrugbare 
afstanden moeten opwerpen tussen broeders en zusters die elkaar met vurigheid en liefde zoeken? 
Het was gewoon nog niet het juiste moment, en daarom heb ik je gespaard. Maar in Mijn oneindige 
liefde voor de mens, voor jullie eigen geïncarneerde ziel, ben Ik mens geworden en heb Ik jullie dit 



van tevoren profetisch aangekondigd en jullie ervan op de hoogte gebracht, opdat Mijn komst geen 
verrassing zou zijn en Ik jullie zou kunnen aantreffen terwijl jullie kijken en bidden in afwachting van 
Mijn aanwezigheid. 
10 Ik vervulde Mijn belofte en incarneerde Mijn Geest. Ik ben als mens geboren en heb onder jullie 
gewoond om te leven, te groeien en te sterven, en in die tijd dat Ik, jullie Vader, mens was, heb Ik 
jullie manifestaties, lessen en leringen vol spiritualiteit gegeven. Vele openbaringen gaf ik aan uw 
geest, die sommigen met licht vervulden en waardoor anderen in verwarring raakten. 
11 Ik heb jullie voorbereid met mijn komst in de Tweede Era, zodat jullie je ogen zouden opheffen en 
mijn koninkrijk beter zouden bekijken - zodat jullie ziel in die tijd zou voelen dat het koninkrijk van de 
hemel steeds dichterbij kwam. 
In die tijd ontmoette ik onder de mensen grote legioenen onzichtbare zielen, onaantastbaar voor u, 
die nog een ontoegankelijk mysterie waren voor uw eigen zielen - dat leven dat zich onder u bewoog 
en weefde. Ik heb het u geopenbaard, Ik heb het mysterie van die manifestaties onthuld, en Ik heb 
de theoloog en de wetenschapper laten zien dat mijn openbaring haar  
12 Ik genas de zieken die door de wetenschap in de steek waren gelaten, omdat hun ziekten 
bovennatuurlijk waren, omdat zij van geestelijke aard waren. Ik bevrijdde de bezetenen uit de grote 
legioenen van verwarde zielen en zij die in Mij geloofden stonden op en prezen Mijn naam en 
erkenden Mijn macht. Zij die niet in Mij geloofden, veroordeelden Mij en schreven die bewijzen van 
macht toe aan het kwaad en behandelden Mij als een zwarte tovenaar. 
Ik opende voor de mensheid een deur naar het Licht, opdat jullie zouden beseffen dat er voor de ziel 
geen afstanden zijn, en op het ogenblik van mijn dood als mens wekte mijn Geest de zielen die in hun 
graven verbleven. Ik heb hen uit hun graven doen opstaan als Lazarus, en Ik heb hen onder u 
gezonden om van hun aanwezigheid en hun bestaan te getuigen. 
13 Jullie ogen zagen hen en jullie harten voelden hen van zeer nabij omdat Ik hen op dat moment van 
beproeving nieuw leven schonk opdat zij getuige zouden zijn van het heerlijke leven van de ziel, het 
eeuwige leven in het hiernamaals dat jullie allen te wachten staat. Het was ook Mijn Wil dat, nadat 
Mijn lichaam op aarde had gelegen, het tot jullie zou terugkeren in de gedaante van Jezus, om Mij 
steeds weer voor jullie ogen te openbaren, om voor altijd de deur open te laten die het "geestelijk 
dal" verbindt met datgene wat jullie nu bewonen, en daardoor de zielen toegang te verschaffen tot 
Mijn gezegend en beloofd Koninkrijk, opdat zij zouden zien dat deze deur van de liefde van de Vader, 
de Heilige Geest, altijd voor allen openstaat - dat deze deur, die slechts voor een tijd gesloten was 
omdat uw zielen niet in staat waren de drempels te overschrijden, geopend was door de 
barmhartigheid van de Heer. Vanaf dat moment ontwaakte de ziel van de mens voor spirituele 
communicatie. 
14 Maar het was nog niet de tijd van het volledige begrip van de geestelijke openbaringen. Maar het 
verlangen naar deze Goddelijke leringen begon de mensheid te omhelzen, de mensen van de 
verschillende generaties van het Tweede Tijdperk begonnen ijverig naar gene zijde te zoeken, gebruik 
makend van de vermogens en gaven die in hun midden latent waren, en zo vonden zij 
langzamerhand de weg die hen naar de "Geestelijke Vale" leidde. 
15 Vele hindernissen en teleurstellingen werden door de mensen ondervonden, vele profaneringen 
werden begaan in Mijn werken en in Mijn geestelijke wereld. Maar de Vader vergaf alles, omdat Hij 
het verlangen zag van de zielen die deze aarde bevolkten om de uitwisseling van gedachten met hun 
geestelijke broeders en zusters te bereiken. Maar terwijl een deel van de mensheid verlangde naar 
de ontdekking van deze openbaringen en de communicatie met gene zijde, beschouwde een ander 
deel spirituele communicatie met wantrouwen en afkeer. 
16 Maar de Derde Tijd is onder u aangebroken - de tijd waarin Ik, uw God zelf, dezelfde Vader die in 
de Eerste Tijd als Wet kwam, dezelfde die mens werd om Zijn Woord onder u te verspreiden, ben 
gekomen als Heilige Geest - niet, om Mijzelf materieel hoorbaar te maken, zoals in het Eerste 
Tijdperk, noch om mens te worden, zoals in het Tweede Tijdperk, maar om jullie voor te bereiden 
door middel van het intellect van de mens, door Mijzelf voor korte perioden te openbaren, om het 
later met jullie te kunnen doen van geest tot geest. Want zelfs nu, terwijl Ik spreek als de Heilige 
Geest, moest Ik Mijzelf materialiseren in een mate bepaald door Mijn Wil, toen Ik sprak door de 
mens zelf. 



17 Binnenkort zal een nieuw tijdperk voor jullie opengaan, de tijd van genade van de Heilige Geest, 
waarin jullie Mij zullen vinden - niet door riten, noch door kerkelijke ceremonies, noch door het 
vermogen van de geest, maar in jullie eigen zielen 
18 Veel tijd is voorbijgegaan en daarmee ook de beproevingen, de strijd, de evolutie voor jullie ziel, 
en nu in de tijd van de Heilige Geest verheffen jullie je tot mensen die in staat zijn Mij te begrijpen 
19 Nu is niet langer de tijd van het verbod op communicatie met het hiernamaals. Het is niet meer de 
tijd dat ik je alleen voorbereid en beloftes doe. Het is de tijd van de vervulling van Mijn beloften - de 
tijd om jullie te vertellen dat jullie niet alleen je lichaam op deze aarde tot slaaf hebben gemaakt, 
maar dat jullie ook je ziel hebben geketend aan materiële behoeften, hoewel jullie ware thuis de 
oneindigheid is, het universum, de spirituele ruimte zonder einde die Ik jullie schenk. Want het is van 
geen belang dat je ziel net geïncarneerd is. Reeds van hieruit kunt gij de ruimten veroveren; gij kunt 
thuis zijn in de geestelijke wereld en elkander omhelzen als broeders en zusters. 
20 Voordat mijn Licht de grenzen heeft verwijderd, heeft het jullie voorbereid zodat jullie je kunnen 
verbinden met mijn Goddelijke Geest en met jullie broeders en zusters in het "Geestelijk Dal". Want 
ik wil niet dat jullie kinderen van onwetendheid zijn, maar dat jullie, als leerlingen van mijn Trinitair-
Mariaans Geestelijk Werk, deze verbinding kunnen aangaan met volledige zuiverheid en 
verhevenheid. Alleen hij die niet weet hoe hij zich moet voorbereiden, zal er niet in kunnen blijven. 
Hij die bezoedeld is, zal evenmin de blijde mededeling kunnen bereiken waarover ik tot u spreek. 
Want Ik heb jullie al gezegd dat niets onreins Mij bereikt. 
21 Indien slechts nieuwsgierigheid u ertoe zou brengen verbinding met het hiernamaals te zoeken, 
zult gij de waarheid niet vinden. Indien het verlangen naar grootheid of ijdelheid u daartoe zou 
brengen, zult u de ware manifestatie niet ontvangen. Indien de verzoeking uw hart zou bedriegen 
met valse bedoelingen of zelfzuchtige belangen, zult gij evenmin gemeenschap verkrijgen met het 
licht van mijn heilige Geest. Alleen uw eerbied, uw zuiver gebed, uw liefde, uw barmhartigheid, uw 
verheffing van de ziel zullen het wonder veroorzaken dat uw ziel haar vleugels uitslaat, de ruimten 
doorkruist en de geestelijke woningen bereikt, voor zover het mijn Wil is. 
22 Dit is de genade en de troost die de Heilige Geest voor u in petto had, opdat gij één en hetzelfde 
huis zoudt aanschouwen en uzelf ervan zou overtuigen dat er geen dood en geen vervreemding is, 
dat niet één van Mijn schepselen sterft ten aanzien van het Eeuwige Leven. Want in deze "Derde 
Tijd" zult gij ook de wezens die uit dit aardse leven zijn heengegaan en die gij hebt gekend, die gij in 
deze wereld hebt liefgehad en verloren, maar niet in de eeuwigheid, in geestelijke omhelzing kunnen 
opnemen. 
23 Velen van u hebben contact gemaakt met deze wezens met de hulp van Mijn "werkers". Maar 
waarlijk, ik zeg u, dit is niet de volmaakte wijze van contact, en de tijd nadert, dat de geïncarneerde 
en ontlichaamde zielen met elkaar in verbinding zullen kunnen treden van geest tot geest, zonder 
gebruik te maken van stoffelijke of menselijke middelen, d.w.z. door inspiratie, door de gave van 
geestelijke gevoeligheid, openbaring, of intuïtie. De ogen van uw geest zullen in staat zijn de 
aanwezigheid van gene zijde waar te nemen, dan zal uw hart in staat zijn de levensuitdrukkingen te 
voelen van de wezens die de geestelijke vallei bewonen, en dan zal de jubel van uw geest, evenals 
uw kennis en liefde voor de Vader, groot zijn. 
24 Dan zullen jullie weten wat het leven van jullie ziel is, wie zij is en wie zij was, terwijl jullie jezelf 
kennen zonder jezelf te zien in zulke nauwe grenzen als die welke overeenkomen met jullie lichamen. 
Want de Vader zegt u: Ook al is je lichaamsmaterie inderdaad klein - hoezeer lijkt je geest op mijn 
Goddelijke Geest! 
25 Ik spreek tot jullie voor het heden en voor de toekomst. Ik bereid jullie voor en wek jullie op met 
mijn woord door deze openbaring. Gij zult hetzelfde gaan doen met andere mensen, sprekend over 
Mijn Goddelijk Werk - niet alleen over het Derde Tijdperk. Want wat Ik jullie daarin heb geleerd en 
geopenbaard, is niet al Mijn Werk. Datgene wat Ik jullie in de Eerste en de Tweede Tijd heb geleerd 
en geopenbaard, maakt er eveneens deel van uit, en daarom moeten jullie de leringen van alle Drie 
Tijden kennen om de ware Trinitariërs te zijn. Want jullie zijn bij de Vader geweest in de Drie Tijden, 
in zijn drie Manifestaties in zijn drie Openbaringen. 
26 Bereidt u op deze wijze voor, geliefde mensen, opdat u morgen de mensen niet in verwarring 
brengt en opdat er geen enkele vraag in het hart, de geest of de ziel van de mensen is die u zal doen 



zwijgen, maar opdat u met het licht van mijn Geest alles zult beantwoorden of verlichten en geen 
enkele ziel in verwarring zult laten, maar aan alle leven de verklaring zult geven van wat de mens in 
geheimzinnigheid, in duisternis of onzekerheid gehuld had geacht. 
27 Ik ben licht, eenvoud en waarheid. Het is niet langer tijd voor jou om geheimen te zien waar alles 
helder is. Ik onthul mijn wijsheid aan de ziel in de mate waarin zij zich naar boven ontwikkelt. Hoe 
meer zij vooruitgaat en zich vergeestelijkt, des te beter begrijpt zij de openbaringen die zij niet 
kende, en zo zal uw ziel eeuwig genieten van de steeds nieuwe lessen die mijn Goddelijke Geest u 
openbaart. 
28 Jullie hier, op dit moment, hebben al de zekerheid dat jullie vele malen op aarde zijn geweest, 
omdat jullie geloven in de reïncarnatie van de ziel. Maar deze openbaring, zoals Ik ze jullie heb 
gegeven, zal de wereld doen schudden, zal een revolutie onder de mensen teweegbrengen, en zij 
zullen er de verklaring van vele mysteries mee verkrijgen en de bemoediging voor hun zielen, want 
de reïncarnatie is een wet van liefde en zij is gebaseerd op Mijn Licht. 
29 Gij weet nog niet, o geliefde mensen, hoe dikwijls gij in deze wereld in verschillende aardse 
lichamen zijt geweest. Hoewel het "vlees" zichzelf zoekt en zijn eigen ziel in twijfel trekt, slaagt u er 
niet in uw verleden, uw vorige levens te zien. Want Ik, als Vader, heb deze kennis verboden, heb 
jullie ziel verhinderd om tijdens het menselijk leven haar vroegere aardse levens te ontdekken, want 
dit is nog een verbod van de Heilige Geest die onder jullie is. Maar u bereidt thans de komende 
generaties voor, die zielen van grote geestelijke ontwikkeling zullen bezitten en die nu nog aan gene 
zijde leven, waar zij zich zullen zuiveren en opwaarts zullen evolueren om dan naar deze planeet te 
komen. Zij zullen zeker door de Heilige Geest het vermogen krijgen om zich hun vorige levens te 
herinneren, om hun verleden te kennen, omdat dit nuttig zal zijn voor hun eigen ziel. Als Ik u dit niet 
heb toegestaan, dan is het omdat Ik nog steeds zwakheid in uw ziel vind en nog meer in uw aardse 
natuur, en Ik weet dat u zou wanhopen als u naar uw verleden zou kijken. Hij, die vele overtredingen 
begaan heeft en zijn Vader beledigd heeft, zou niet genoeg kracht hebben om het berouw en de 
verwijten van zijn geweten te weerstaan. En hij die belangrijk was zou vervuld zijn van ijdelheid - hij 
die onbelangrijk was zou zich vernederd voelen, en in zijn hart zou het verlangen naar wraak 
opkomen. Dit is de reden waarom uw Vader, die volmaakte wijsheid is, u het verleden van uw ziel 
nog niet heeft willen openbaren tijdens uw leven in het lichaam. 
30 Deze genade is voorbehouden aan de toekomstige generaties, die geen schade zullen 
ondervinden van de kennis van hun verleden. Je zult voor hen zijn als een open boek voor hun ogen. 
Deze zielen zullen de openbaren zijn van vele mysteriën - zij die het leven van de ziel zullen verlichten 
door hun eigen leven op aarde - zij die tot deze wereld zullen spreken over andere werelden en over 
de weg die zo uitgestrekt is, namelijk de geestelijke weg. 
31 Bereidt u voor, mensen, opdat gij deze voorbereiding zult nalaten aan hen die uit u voortkomen - 
opdat deze genade zal voortduren in uw nageslacht - opdat de lichamen die gij verwekt en ontvangt 
gewillige werktuigen zullen zijn voor de zielen van de volgende geslachten. Want ik bereid op dit 
moment een nieuwe wereld voor deze mensheid door jullie zelf. Jullie zijn het graan dat Ik in deze 
tijd kweek en bevloei met het kristalwater van Mijn leringen. 
32 De geïncarneerde zielen en zij die in het "Geestelijk Dal" vertoeven, bewijzen Mij op dit ogenblik 
eer. De hele schepping biedt Mij haar eerbetoon van liefde aan. 
33 Wie zich heden niet heeft voorbereid om Mij te ontvangen, draagt droefheid in zijn hart. Maar die 
deur die zich voor Mij sloot, zal Ik openen met de sleutel van Mijn liefde. Want Ik ben de 
aardwandelaar die allen bezoekt om als een spoor van Mijn schreden Mijn volmaakte onderwijzing 
achter te laten. 
34 Mijn stem wekt degene die slaapt en sterkt degene die vermoeid is, opdat zij begrijpen dat de tijd 
die zij hebben kort is en dat het nodig is die te gebruiken. 
35 Mijn woord is aan allen gegeven, zowel aan de geschoolden als aan de ongeschoolden. Tot allen 
heb ik op dezelfde manier gesproken - duidelijk en eenvoudig. Want tegenover het geestelijk woord 
van onderricht van de Goddelijke Meester, zijn jullie allen kind-discipelen. Maar hoeveel leven, 
hoeveel waarheid en hoeveel openbaringen heb je niet ontdekt in dit eenvoudige woord, zonder het 
nog volledig begrepen en doorgrond te hebben. 



36 Groot is de verantwoordelijkheid van hen die Mij in deze tijd hebben gehoord, want zij zullen zijn 
als een zaad van vernieuwing in deze wereld, en een aansporing voor de mensen om te veranderen. 
Mijn nieuwe apostelen en "werkers" moeten opstanding brengen aan hen die dood zijn voor het 
leven van genade, hoewel zij lichamelijk blijven leven. Zij zullen de stem van mijn gezanten horen als 
de "Sta op en wandel!" die Lazarus hoorde. 
37 Sommigen hebben zich voorbereid door hun gaven te ontplooien en mijn goddelijke leringen te 
volgen, zich vol ijver en hoop op de strijd voor te bereiden. Anderen daarentegen tonen zich 
moedeloos omdat zij de tijd niet benut hebben, zij hebben zich nog niet ingespannen. Ik spreek tot 
allen en verlicht allen, opdat ieder kan opnemen wat hem aangaat. 
38 Ik wil niet dat sommigen tevreden zijn omdat zij hun opdracht goed vervullen, omdat zij het 
gouden graan in overvloed aanbieden, terwijl anderen hun lege handen in schaamte verbergen, want 
dan kan mijn vreugde niet volkomen zijn. Maar ik wil er niet de vreugde mee bederven van hem die 
zijn opdracht heeft volbracht. Want om zijn oogst aan mij te presenteren moest hij werken, zwoegen 
en vaak zelfs tranen laten. Maar het is ook hun taak de timide, de koude en de vermoeide op te 
wekken en te inspireren, zodat wanneer de Meester verschijnt om rekenschap te vragen van de 
resultaten van uw werk, er een feest zal zijn in het gehele volk. 
39 Ik bewerk met liefde jullie harten, opdat er werken van barmhartigheid en broederschap uit 
voortkomen. 
40 Blijf altijd vooruitgaan en denk niet als zij die tevreden zijn met wat zij gedaan hebben en denken 
dat zij het beloofde land al veroverd hebben. 
41 U bevindt zich op het pad der zielen, dat van eeuwigheid af door God is uitgestippeld. Het is geen 
aardse weg die zichtbaar is voor mensenogen. Want als dat zo was, zouden de landschappen van 
Kanaän nog steeds de bestemming zijn. Maar ik heb de zielen daar weggehaald om ze over de hele 
aardkring te verspreiden - zoals jullie, die vroeger in het oosten woonden en nu in het westen 
verschenen, zonder van het spirituele pad te zijn afgeweken. 
42 Voor sommigen is een symbool in materiële vorm nog steeds onmisbaar; anderen hebben in hun 
verbeelding de figuren die de krachten van de ziel voorstellen. Wanneer u eenmaal ware 
vergeestelijking hebt bereikt, zult u geen behoefte meer hebben aan beelden of figuren, zichtbaar of 
onzichtbaar, om te geloven in de aanwezigheid van het Goddelijke, of om de betekenis ervan te 
begrijpen. 
43 Jullie zijn pioniers, want uit jullie zullen nieuwe geslachten voortkomen, en in hen zullen nieuwe 
geestelijke gastheren incarneren. 
44 Gij bereidt thans de weg voor hen, opdat hun godsdienstoefening, hun eredienst en hun verkeer 
met Mij meer gevorderd mogen worden. 
45 Loop met vaste tred en u zult stap voor stap omhoog gaan. Geef uw valse en materialistische 
godsdienstoefening op, en u zult uw ziel elke dag meer verheffing en vrijheid geven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 245  
 
1 Mijn Geest is verheugd omdat jullie naar Mij komen verlangen. Waarom gedenkt gij op dezen dag 
in meerdere mate hen, die naar de andere wereld zijn overgegaan, hoewel er voor de ziel geen 
dagen noch data zijn? Laat je niet misleiden door de "doden" die rouwen om hun "doden." U bent 
niet "dood", evenmin als degenen die u toebehoorden als uw ouders, kinderen, broers en zusters, 
verwanten of vrienden. Waarom ook niet degenen die u kwaad hebben gedaan, indien zij zich 
hebben gereinigd? 
2 Jullie verlangen naar licht, en mijn Werk bevredigt werkelijk dat verlangen van jullie ziel dat, 
naarmate het meer verlicht wordt, zich steeds verder verwijdert van de schijnbare "dood". 
3 Uw hart wordt bedroefd als u uw medemensen ziet wenen om hun "doden" zonder hoop en 
zonder troost. Bid voor hen en werk, opdat u de "doden" van deze wereld en de andere tot leven zult 
leren brengen. 
4 Zodra de mensen de realiteit van deze leer begrijpen, zullen zij niet langer wenen over de graven 
waarin sommige overblijfselen liggen, en zullen zij hun wenen omzetten in eerbied voor de plaatsen 
die bestemd zijn als rustplaatsen voor lichamen, en in gebeden voor de zielen die in de "Geestelijke 
Vallei" wonen - gebeden die een omhelzing, een groet, een kus en een streling zijn. 
5 U leeft reeds in het "Derde Tijdperk" en nog steeds is de mensheid geestelijk achtergebleven. Hun 
voorgangers, hun theologen en geestelijke herders onthullen haar vrij weinig en soms helemaal niets 
over het eeuwige leven. Ook aan hen onthul Ik de geheimen van het Boek van Mijn Wijsheid, en 
daarom vraag Ik u: Waarom zwijgen ze? Waarom zijn ze bang om de slapende zielen van de mensen 
wakker te maken? 
6 Jullie die Mij op dit moment horen, begrijpen reeds hier hoe jullie de evolutie en de vooruitgang 
voor de toekomst van jullie zielen moeten uitwerken. Maar hoevelen kennen deze waarheden niet, 
of vergeten ze, en de dood verrast hen onvoorbereid. 
7 Ik wil dat zuivere gedachten de taal zijn waarin jullie communiceren met jullie broeders en zusters 
die in het geestelijke wonen, opdat jullie elkaar zo begrijpen en waarlijk, jullie verdiensten en jullie 
goede werken voor hen van nut zullen zijn; net zoals de invloed van die van Mijn kinderen, hun 
ingevingen en hun bescherming voor jullie een machtige hulp zullen zijn op jullie levensweg, zodat 
jullie samen tot Mij komen. 
8 Vergeestelijkt u en gij zult in uw leven de weldadige aanwezigheid van die wezens ervaren: de 
streling van de moeder die haar kind op aarde achterliet, de warmte en de raad van de vader die ook 
moest heengaan. 
9 Nadat Ik jullie deze onderwijzing gegeven heb, zullen jullie het oordeel begrijpen over hen die 
zichzelf van het leven beroven - over hen die hun medemens doden en over hen die aanzetten tot 
moorddadige oorlogen. "Waak" en bid voor hen allen, van Kaïn tot de laatste moordenaar, opdat hun 
oordeel wordt verzacht. 
10 Als donkere wolken die een storm aankondigen, zweven legioenen verwarde wezens over je heen. 
Bid dat je niet het slachtoffer wordt van hun invloeden. Bid dat deze duistere krachten licht mogen 
worden. 
11 Weest niet moede in dit leven, weest niet opstandig in uw lijden, want u weet niet welke schulden 
uit vorige levens u betaalt. 
12 Leef in harmonie en in vrede in de schoot van uw familie en uw samenleving, opdat velen van uw 
medemensen uw voorbeeld zullen volgen, die tot u zullen worden gebracht door wezens van licht. 
13 Weest blijde in deze derde tijd, want mijn woord is vol luister tot u gekomen. 
14 Het is een moment van vrede voor iedere ziel. De werelden worden verlicht wanneer de Vader 
zijn licht over hen uitstort. Dit zijn momenten van glorie voor alle mensen die bereid zijn dit 
goddelijke geschenk te ontvangen. Deze genade is tot uw wereld gekomen en ik heb gezien hoe de 
"doden" hun "doden" begroeven, hoe zij eerbied en aanbidding betoonden aan de goederen der 
aarde, en hoe zij God met ijdele ceremoniën materiële offers brachten. 
15 Het licht van mijn heilige Geest zal in deze tijd op alle mensen neerdalen en daardoor zullen zij 
kunnen begrijpen wat een offerande is die de Heer behaagt: de ziel zal zich voorbereiden als een 



offerande die de tegenwoordigheid van de Schepper moet binnengaan wanneer zij zich ontdoet van 
haar lichaam - die materie die, wanneer zij in de aarde zinkt, vergaat en haar vorm verliest en nog 
slechts een klein hoopje atomen zal zijn. Daar, waar het einde van een mens is, begint een leven dat 
de mensen niet hebben kunnen bevatten. 
16 Mensen houden vast aan hun tradities en gewoonten. Het is begrijpelijk dat zij een onuitwisbare 
herinnering hebben aan de mensen wier lichamen zij in het graf hebben neergelaten, en dat zij 
worden aangetrokken door de plaats waar zij hun stoffelijke resten hebben begraven. Maar als zij 
zich zouden verdiepen in de werkelijke betekenis van het materiële leven, zouden zij beseffen dat 
wanneer dat lichaam atoom voor atoom oplost, het terugkeert naar de koninkrijken der natuur 
waaruit het is voortgekomen, en het leven zich verder ontvouwt. 
17 Maar de mens heeft, door gebrek aan studie van het geestelijke, steeds een keten van fanatieke 
culten voor het lichaam geschapen. Hij tracht het stoffelijk leven onvergankelijk te maken en vergeet 
daarbij de ziel, die in werkelijkheid het eeuwige leven bezit. Hoe ver zijn zij van het begrijpen van het 
geestelijk leven! 
18 Jullie begrijpen nu dat het niet nodig is geschenken te brengen naar die plaatsen waar een 
grafsteen die "dood" uitdrukt "ontbinding en leven" zou moeten uitdrukken; want daar is de natuur 
in volle bloei, daar is grond die vruchtbaar is en een onuitputtelijke schoot van schepselen en vormen 
van leven. 
19 Wanneer deze leringen worden begrepen, zal de mensheid weten hoe zij haar plaats aan het 
materiële en de hare aan het Goddelijke kan geven. Dan zal de afgodische verering van de 
voorgangers verdwijnen. 
20 De mens zal zijn Maker kennen en liefhebben van geest tot geest. 
21 De altaren zijn stapels rouw en de graven zijn het bewijs van onwetendheid en afgoderij. Ik 
vergeef je al je overtredingen, maar ik moet je echt wakker schudden. Mijn leer zal begrepen 
worden, en de tijd zal komen dat de mensen materiële gaven zullen vervangen door hoge gedachten. 
22 Discipelen: Wanneer gij de beproeving hebt doorgemaakt van het verlies van een dierbare, begint 
een gebed als dit tot u te komen: "Heer, ik weet dat degene die deze wereld verliet, bij U is, dat hij 
alleen vertrokken is voor de reis vóór ons, dat het ogenblik zal komen waarop Gij ons allen zult 
toelaten verenigd te worden in hetzelfde vaderland. Er zijn geen tranen in onze ogen omdat wij 
weten dat niet zij de doden zijn, maar dat wij het zijn die in deze wereld zijn - dat er in de 
"Geestelijke Vale" ware gelijkheid en broederschap is. Want terwijl zij die het licht reeds in overvloed 
hebben bereikt, voortgaan op het pad van opwaartse ontwikkeling, en anderen die slechts een 
flauwe vonk hebben om hun pad te verlichten, worden ondersteund door de eersten, bestaan 
volmaakte harmonie, hulpvaardigheid en barmhartigheid onder hen." 
23 Waarom beperkt gij de gedachtenis aan hen die zijn heengegaan dan tot hun aards bestaan? 
Herinner hen op een spirituele manier, zodat je hen niet stoort. Wanneer zij eenmaal alle menselijke 
neigingen hebben opgegeven, zullen zij tot u terugkeren, het zal hun worden toegestaan uw hart te 
naderen, ook al zult u niet weten op welke wijze. In het geestelijk leven is er slechts één verlangen, 
één wens: die om de Goddelijke volmaaktheid te benaderen. Ik heb jullie toen gezegd: "De mens zal 
het Koninkrijk der Hemelen niet binnengaan voordat hij wordt zoals Ik." 
24 Als iemand mijn leer niet verstaat, dan is dat omdat hij niet de moeite genomen heeft haar te 
bestuderen; want zij is licht voor allen. De tijd zal komen dat de hele mensheid zal opstaan en 
zeggen: "Ik geloof in U, in de opstanding tot het eeuwige leven." 
25 Discipelen: deze sfeer van vrede die jullie hebben ervaren en die voor jullie is geweest als een 
open hemel, is waarlijk de boezem van het tweede Jeruzalem, aan welks firmament de ster straalt 
die hen zal leiden die komen in hun verlangen naar vrede en waarheid. 
26 Mijn geest verheugt zich wanneer hij tot u spreekt, en mijn vreugde in den hemel is even groot, 
wanneer een berouwvol zondaar daarin aankomt, als wanneer een rechtvaardige komt. Want deze is 
altijd heel gebleven, terwijl die verdwaalde en weer teruggevonden werd. 
27 Denk niet dat jullie gered zijn omdat jullie Mijn Woord horen en zeg niet: "Wij waren verloren, 
maar wij zijn gevonden en de hemel is veilig voor ons." Nee, jullie moeten begrijpen dat Ik alleen 
gekomen ben om jullie op het pad te zetten dat naar Mijn Koninkrijk leidt, en jullie moeten je 
inspannen om nooit van dit pad af te dwalen en elke dag een stap vooruit te gaan totdat jullie de 



deur bereiken waarachter zich het eeuwige vaderland bevindt de wieg en het ware vaderland van de 
ziel, waarheen gij allen moet reiken om nooit meer te dwalen en zo de vruchten te plukken van de 
strijd van het leven, alsmede de beloning die de Vader belooft aan allen die volharden in geloof en 
liefde. 
28 Je voelt je geketend aan het "vlees", de wereld, en pijn. Maar in plaats van je te laten 
ontmoedigen en te denken dat het obstakels zijn voor je opwaartse evolutie, wil ik dat je begrijpt dat 
deze obstakels in werkelijkheid de middelen zijn om je geloof, je liefde en je volharding in het goede 
op de proef te stellen. 
29 Ik ben uw Verlosser, uw Verlosser. Begrijp echter, dat als Ik jullie Mijn liefde geef om jullie te 
redden, jullie Mij ook de julliewe moeten geven. Ik zal Mijn deel gedaan hebben en jullie het julliewe, 
jullie de gelegenheid geven verdiensten te verwerven om Mij te bereiken, bewust van jullie werken 
en wetend tot Wie jullie komen en om welke reden. 
30 Welke verdienste zou het voor u zijn indien Ik u uit medelijden uit deze wereld en van pijn zou 
verwijderen en u naar de hemelse gewesten zou brengen? Waarlijk, ik zeg u, gij zoudt u niet waardig 
voelen daarin te vertoeven, noch zoudt gij dat leven - in één woord - waarderen: Je zou niet eens 
weten waar je woont. Daarom zeg Ik jullie dat het Mijn wil is dat, wanneer jullie daar komen, dat 
moet zijn vanwege jullie verdiensten. Want dan zul je waardig zijn alles wat je omringt en alles wat je 
bezit. 
31 Weet dat Ik aanwezig ben bij elke stap die je zet, bij je beproevingen of moeilijkheden, bij je 
aspiraties, je werken en je gedachten, dat Ik je Mijn Liefde geef, tot je spreek, je wil versterk en je 
geloof bemoedig. Want wie kan de volmaaktheid benaderen zonder mijn hulp? 
32 Wakker worden! Sta op! Sta op naar het licht en begin de strijd! Voel je je als gevangenen? Breek 
dan uit de gevangenis van je materialisme. Bent u depressief door pijn en ellende? Leer dan om 
boven menselijke ontberingen uit te stijgen. Voel je je onbelangrijk vergeleken met anderen? Er is 
een groot wezen in je wanneer de ziel zich ontvouwt door middel van goedheid. Ik heb geen zielen 
geschapen die voorbestemd zijn om altijd onbeduidend te zijn, of om altijd in het geheim te leven. 
Als er grote zielen in de hoge huizen zijn, is dat omdat zij zijn opgestegen op het pad van de liefde. 
Maar oorspronkelijk waren ze ook klein. 
33 Weet waarom Mijn Geest verheugd is wanneer Hij spreekt tot hen die nog klein zijn - tot hen die 
in duisternis wonen of geketend leven aan pijn en ellende. Want Ik weet dat door Mijn Liefde uw ziel 
ontwaakt tot het licht, overstroomd wordt met hoop en gelooft en het ideaal van opwaartse 
ontwikkeling omhelst. 
34 Ik wil jullie allen gelukkig zien, in vrede en in het licht verblijvend, opdat jullie beetje bij beetje 
alles zullen bezitten, niet alleen door mijn liefde, maar ook door jullie verdiensten, want dan zullen 
jullie tevredenheid en geluk compleet zijn. 
35 Om jullie te helpen in je opwaartse evolutie daalt Mijn goddelijke Straal op jullie neer om te 
worden omgezet in woorden van onderricht. En Ik zeg u, zoals in het Tweede Tijdperk: "Ik ben de 
Weg, de Waarheid en het Leven." Zo heb Ik Mijzelf op jullie pad geopenbaard en jullie uit de 
vuiligheid getrokken om jullie op de weg van de waarheid, de moraal en de totale vergeestelijking te 
plaatsen. Ik heb jullie ketenen verbroken, zodat jullie Mij kunnen volgen. 
36 Jezus, de Nazarener, was onder de mensen in het tweede tijdperk om u een levend voorbeeld na 
te laten van hoe de Vader lief te hebben en Hem te dienen, en hoe de mensen lief te hebben. Ik 
spreek zo tot jullie, opdat jullie niet geloven dat Ik alleen gekomen ben om jullie lijden te genezen. 
Want ik ben ook gekomen om jullie te leren goed te doen aan je naasten. Ik herinner jullie aan het 
verloop van Mijn Leven en van Mijn Lijden als mens, opdat jullie zullen begrijpen dat de weg die Ik 
jullie vandaag wijs, dezelfde is als die welke Jezus jullie heeft getoond. Het is de weg van vroeger, de 
enige, de eeuwige weg. 
37 Voor velen van u lijkt het een voorwendsel of een onmogelijkheid dat Ik Mijzelf openbaar door 
middel van het menselijk verstand. Maar op deze twijfels antwoord Ik, dat Ik Mijzelf te allen tijde en 
sinds het begin van de mensheid bekend heb gemaakt door de mensen, door wier overbrenging Ik de 
wereld Mijn geboden, Mijn ingevingen en Mijn openbaringen heb gegeven. Wat er vandaag gebeurt 
is dat de mensheid gematerialiseerd is, geketend aan de wereld en aan de materie, en in de ban is 
van haar religieus fanatisme. 



38 Ik richt mij thans tot allen, want Ik bevoorrecht u niet, daar Ik in den beginne slechts gelijke zielen 
heb uitgezonden om de aardkorst te bewonen 
39 Ik ben de enige die het lot van allen kent, de enige die weet welke weg gij hebt afgelegd en welke 
weg gij nog moet afleggen. Ik ben het die jullie lijden en jullie vreugden begrijpt. Ik weet hoeveel je 
hebt gezworven om de waarheid en gerechtigheid te vinden. Het is Mijn barmhartigheid die de 
angstige roep ontvangt van degene die Mij innerlijk om vergeving vraagt voor zijn overtredingen. 
40 en als Vader willig Ik al jullie vurige verzoeken in, Ik verzamel jullie tranen, Ik genees jullie 
zwakheden, Ik laat jullie voelen dat jullie vergeven zijn en verlost van jullie vlekken, zodat jullie je 
leven nieuw kunnen maken. 
41 Ik ben ook de enige die jullie de beledigingen kan vergeven die Mij door jullie, Mijn kinderen, zijn 
aangedaan. 
42 Jij bent het zaad dat ik aan het voorbereiden ben. Als jullie Mij in het verleden zelfs verworpen 
hebben, dan heb Ik jullie vergeven en jullie vandaag aan Mijn tafel gezet om jullie in Mijn discipelen 
te veranderen. 
43 Ik zie uw ziel vermoeid door de vermoeienissen die zij in de wereld heeft opgelopen, en zij is op 
zoek naar de weg die haar naar de ware rust zal leiden. Het diepe spoor van pijn dat het lijden in u 
heeft achtergelaten, zal worden uitgewist voor zover u deze weg bewandelt waarin uw ziel zich 
bezighoudt met de oefening van de liefde voor uw naaste. In dit streven zal het nooit moe worden. 
Wanneer dit volk in zijn huidige bestaan het einddoel van zijn missie op aarde bereikt, zal het daar 
niet naar terugkeren, omdat zijn thuis dan voor altijd het Spirituele Universum zal zijn. 
44 Jullie zijn niet van deze wereld, maar jullie zijn naar haar gekomen om diepe lessen te leren, 
verdiensten te verwerven, schuld te vereffenen, vooruit te komen op de weg van geestelijke 
volmaaktheid, goed te zaaien en van Mij te getuigen. 
45 Zij die Mij in deze tijd hebben gehoord, moeten een beter begrip hebben van hun werken en hun 
verantwoordelijkheid. Zij daarentegen die Mij niet hebben gehoord, kunnen als onwetenden worden 
beschouwd. De eersten zullen zich moeten verantwoorden voor alles wat zij hebben geleerd, gedaan 
en nagelaten. 
46 Indien gij uzelf zoudt onderzoeken, zoudt gij ontdekken dat het u aan niets ontbreekt, opdat gij 
Mij zoudt dienen en de top van de berg zoudt bereiken. Of je Mij nu dient of niet, je zult altijd de 
missie en de gaven hebben. Maar waarom zou je gaven en volheid willen als je ze niet hoefde te 
gebruiken? Lijk niet op de rijke vrek, wiens rijkdom zeer groot kan zijn, maar nutteloos is. 
47 Wanneer de ziel op aarde komt, wordt zij bezield door de beste bedoelingen, om haar bestaan 
aan de Vader toe te wijden, Hem in alles te behagen, nuttig te zijn voor haar naaste. Maar zodra het 
zich gevangen ziet in het lichaam, op duizend manieren verzocht en op de proef gesteld op zijn weg 
door het leven, wordt het zwak, het geeft toe aan de impulsen van het "vlees", het bezwijkt voor 
verleidingen, het wordt egoïstisch, en tenslotte bemint het zichzelf boven alles, en slechts voor 
enkele ogenblikken luistert het naar de geest waar het lot en de geloften geschreven staan. 
48 Mijn Woord helpt u uw geestelijk verbond te herinneren en verzoekingen en hindernissen te 
overwinnen. Niemand kan zeggen dat hij nooit is afgeweken van het pad dat ik voor hem heb 
uitgestippeld. Maar ik vergeef jullie, zodat jullie leren je medemens te vergeven. 
49 Wie zijn zij die Mij liefhebben? Waarlijk, ik zeg u, ik alleen weet het. Sommigen hebben Mij lief en 
weten het niet, en sommigen menen dat zij Mij liefhebben en beroemen zich er zelfs op zonder Mij 
lief te hebben. 
50 Jullie zullen niet alleen zijn na Mijn vertrek. Ik zal hen onder u laten, die Mij liefhebben, want in 
hun hart zal geen slecht zaad, noch ijdelheid zijn. In hen zal liefde, barmhartigheid en nederigheid 
zijn. 
51 Omdat sommigen Mij meer liefhebben, genieten zij daardoor geen grotere gaven - neen. Ik geef 
thans allen de gelegenheid om te ontwaken tot het ware leven, om de werktuigen te zijn van Mijn 
verheven raadsbesluiten. 
52 Ik stuurde de oproep naar velen in die tijd, maar niet allemaal gehaast. Het nieuws van Mijn 
aanwezigheid onder de mensen heeft vele plaatsen en vele harten bereikt, en Ik kan u zeggen dat de 
mensheid doof is geweest voor deze oproep. Maar als de grote beproevingen zich opstapelen en de 



natuurkrachten hun roep om gerechtigheid laten horen, zal de mensheid ontwaken uit haar lange 
slaap en beseffen dat Ik werkelijk bij jullie ben geweest. 
53 Ik ben niet gekomen om slechts één volk of natie te redden, Ik ben gekomen voor de gehele 
mensheid, om allen het gebed te leren dat hen verenigt in een werkelijke geestelijke gemeenschap 
met de Schepper. 
54 Sommigen vragen Mij wanneer zij Mij horen spreken: "Heer, zullen wij in de toekomst niet meer 
zingen voor Uw Goddelijkheid?" Ik antwoord: "Kinderen, de vogels verheerlijken Mijn Naam met hun 
gekwetter, zodra de dageraad aanbreekt. Als je het nodig hebt om je ziel op te beuren, doe het dan. 
Zo niet, dan is er een ander loflied dat uit de ziel ontspringt en waarvan de klanken niet in uw oren 
weerklinken, hoewel de echo ervan weerklinkt in de oneindigheid: het gebed. 
55 Laat niemand zich beroemen op zijn spiritualiteit. Wie kan zeggen dat hij al meer geest dan vlees 
is, en dat hij op water kan lopen zonder te zinken? Het zal niet uw stoffelijke natuur zijn die opstijgt, 
zij zal alleen de ziel helpen in haar verzamelen om de afstanden te overwinnen. 
56 Mijn goddelijke Geest, die in jullie hart woont, zegt tot jullie: 
57 Geliefde mensen, als er een rechtvaardig mens op aarde zou zijn, zou de wereld door die 
rechtvaardige mens worden gered. Maar deze universele straal van mij schijnt naar beneden om het 
pad te verlichten dat vanaf de vroegste tijden door de Vader voor de mensen is uitgestippeld - dat 
pad van moraal, deugd en spiritualiteit dat jullie heeft doen opstaan toen jullie uit zwakheid op je 
knieën vielen voor de valse goden. 
58 Sinds het Eerste Tijdperk heb Ik Mijzelf aan de mensheid bekend gemaakt door mensen die door 
Mijn Barmhartigheid waren uitverkoren. Het waren de profeten, de geïnspireerden, de 
rechtvaardigen, de aartsvaders, die u Mijn geboden en Mijn wil bekend hebben gemaakt. Besef hoe 
zij u allen vanaf het begin geleid hebben op de weg van de vergeestelijking, door u te leren bidden 
tot de onzichtbare Vader en uw hart voor te bereiden als een heiligdom opdat de Heer bij u aanwezig 
kan zijn, zowel in de hoek van uw nachtverblijf als op een berg, op de weg of aan de oever van een 
rivier. 
59 Voor een korte tijd was u op een dwaalspoor gebracht door de wegen van het materialisme, door 
u af te keren van de Vader, door de ware dienst van God te verdraaien door er fanatisme en afgoderij 
voor in de plaats te stellen, en tenslotte zijn velen tot ongeloof vervallen. 
60 Maar je voelde de voetstappen van de Heer toen nabij, je hoorde ze als het geluid van een klok in 
de verte, en je moest gehoor geven aan de mysterieuze roep die tot je uitging. Wat hebben je fysieke 
ogen gezien? Enkele nederige vergaderzalen, waar mijn nieuwe leerlingen en enkele onaanzienlijke 
schepselen bijeen waren, waaruit als een onuitputtelijke bron een liefdevol woord stroomde vol 
hartelijkheid, wijsheid en overtuigingskracht. Sindsdien is dit woord voor velen het brood des levens, 
het water dat hun dorst lest en de balsem die hun pijn verzacht. 
61 Door het wonder van mijn hernieuwde aanwezigheid onder de mensen hebben doven gehoord, 
blinden gezien, het verharde hart is gevoelig geworden, de ziel die dood was voor het leven van de 
genade is opgestaan. 
62 En de mannen en vrouwen zijn ijverige "werkers" geworden, kundige discipelen, die daarna over 
de waarheid zullen spreken. Zij zullen Mij niet meer verloochenen, Mij niet meer miskennen, noch 
ooit nog aan Mijn macht twijfelen. 
63 Zij zullen als een lichtende vuurtoren zijn op het pad van de verlorene. En zo zullen de zielen in 
deze tijd het pad van de waarheid vinden om weer een stap dichter bij hun Schepper te komen. 
64 Zolang gij nog levensadem hebt, zoekt hen op die dwalen. Hef uw broeders en zusters op die 
gestruikeld zijn in de strijd van het leven, genees de ziel, het hart of het lichaam van de zieke. Doe 
goed, en getuig zo van Mij. Het is van geen belang als zij die een uitkering hebben ontvangen, zich 
niet tot Mijn Werk wenden. Het zaad dat je zaait 
zal nooit voorbijgaan, het zal morgen of in de eeuwigheid herrijzen. 
65 Ken de kracht van uw gaven, die geen mens, hoe geleerd of machtig ook, u had kunnen geven, 
opdat gij waarlijk het licht en het zout der wereld moogt worden. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 246  
 
1 Geliefde discipelen: jullie zijn geroepen om in deze tijd een geestelijke zending te vervullen. Opdat 
uw ziel waardig zou zijn deze opdrachten te ontvangen, heeft zij grote beproevingen moeten 
doorstaan en zeer bittere kelken moeten ledigen. Maar deze toetssteen gaf je vastigheid, 
ontwikkeling, en ervaring. 
2 jullie zijn gelijk aan hen die ik in andere tijden heb gezocht om hen te onderwijzen. maar deze 
kleine gemeenschap die jullie vormen is slechts een heel klein deel van Gods volk dat verspreid is 
over de hele wereld en dat ik net zo liefheb als jullie. 
3 Jullie hebben allen dezelfde oorsprong, jullie bezitten allen de gaven van de Heilige Geest en zullen 
hetzelfde doel bereiken. Maar Ik heb jullie "Mijn volk" genoemd, omdat jullie zijn als oudere 
broeders en zusters onder de mensen, die de taak hebben het zaad van de liefde uit te dragen naar 
iedere ziel. Als een maagdelijk zaad zijn jullie uit Mij voortgekomen en zullen jullie tot Mij moeten 
terugkeren als een zaad dat in oneindig aantal vermeerderd is, maar dat even zuiver moet zijn als het 
oorspronkelijke zaad. 
4 Zo zullen de zielen aan mijn boezem komen: groot door de ontwikkeling van hun gaven, en rein 
door de oprechtheid van hun werken. 
5 Ik heb jou een deel van mijn werk toevertrouwd. Want als de Vader alles zou doen, zou Hij jullie 
niet de gelegenheid geven jezelf te vervolmaken. 
6 door de eeuwen heen heb ik u een leer gegeven die ik steeds verder heb uitgebreid, zodat zij uw 
menselijk leven als een wet beheerst en uw ziel sterkt op de weg die naar het eeuwige licht voert; ik 
heb u een leer gegeven die ik steeds verder heb uitgebreid, zodat zij uw menselijk leven als een wet 
beheerst en uw ziel sterkt op de weg die naar het eeuwige licht voert 
7 Van mijn wet, die als een boom is, hebben de mensen takken afgehouwen, dat zijn de sekten en de 
gemeenten, die, omdat zij van de boom zijn afgehouwen, hun sap hebben verloren. Hun schaduw is 
schaars, en tussen hun gebladerte zijn er geen liefdesnestjes, noch vruchten van goede smaak. 
8 Ik heb mijn Leer niet alleen aan u geopenbaard opdat gij een goed leven op aarde moogt leiden. 
Het is het pad dat de ziel naar een hoge plaats leidt, naar de hoge regionen van liefde, wijsheid, en 
harmonie met alle wezens. 
9 De kerken hebben niet de taak vervuld om de zielen naar de drempels van de eeuwigheid te leiden. 
Wanneer deze zich losmaken van deze wereld, verdwalen zij op het kruispunt van de dood, kennen 
zij de weg niet, struikelen zij bij gebrek aan licht en vervallen zij in materialisme, verlangend naar het 
leven dat zij achterlieten. 
10 Dit is niet het pad dat ik heb uitgestippeld. Mijn weg is gemarkeerd door licht, door openbaring, 
door diepe wijsheid voor allen, door barmhartigheid en liefde. Er niet van af te dwalen vereist 
opoffering, verzaking en volharding in de vervulling van Mijn Wet. 
11 Maar mijn Geest, die u liefheeft, heeft zich op den weg van ieder mijner kinderen gesteld, om hen 
tot het licht der waarheid op te wekken, en hen op den weg te zetten, waardoor zij den boom des 
levens zullen vinden, die aangename schaduw geeft en goede vruchten voortbrengt, omdat zijn sap 
volmaakt is. 
12 Dit doet u begrijpen, dat er tijden zullen komen, waarin gij geen andere herder zult hebben, noch 
een andere gids, dan uw eigen geest, waarin mijn licht schijnt. 
13 In deze wereld zijn er geen bronnen van ware geestelijke kennis. De bron van genade en wijsheid 
zullen jullie in Mij vinden, door jullie nederigheid, in jullie geestelijke dialoog met de Vader. 
14 Deze nederige en kleine vergaderzalen, waar gij binnengaat om te getuigen en te genieten van 
Mijn manifestatie, beschermen u tegen de ontberingen van het weer en tegen nieuwsgierige blikken. 
Maar zij kunnen nooit de tempel zijn van Mijn Goddelijkheid, omdat Ik er de voorkeur aan geef haar 
te zoeken in het universum dat Ik geschapen heb, waarin ieder wezen een offerande is, waarin ieder 
leven een heiligdom is en ieder hart een kandelaar. 
15 Waar jullie ook gaan en wat jullie ook zien, jullie zullen mijn aanwezigheid ontmoeten. Want mijn 
Geest woont eeuwig in zijn tempel, waar het Goddelijke, het geestelijke en het stoffelijke in 
volmaakte harmonie zijn samengevoegd tot het Heiligdom Gods. 



16 Maar niet ik alleen woon in deze tempel, maar daarin zijn al mijn schepselen, ieder neemt de 
plaats in die bij hem hoort. 
17 Waarlijk, ik zeg u: er is geen meester op aarde die u een kortere weg kan wijzen en u verder kan 
brengen dan deze, en die u zulk een wijde horizon kan tonen, waarvan het licht u de eeuwigheid zal 
doen zien. 
18 De mens heeft zijn wetenschap tot grote hoogte ontwikkeld, maar hij voelt dat hij nu een grens 
bereikt - maar niet omdat wetenschap grenzen kan hebben, maar omdat ik heb ingegrepen in de 
zinloze koers van de wetenschapper om hem te laten nadenken over zijn werk, om hem de stem van 
zijn geweten te laten horen en van hem een koerscorrectie te verwachten. 
Als de mens zijn wetenschap gebruikt ten bate van zijn medemens, zal de natuur hem overladen met 
haar geheimen en zal zij als een dienaar aan zijn voeten liggen. Want ik heb de mens naar de aarde 
gezonden, opdat hij er over heerst en er meester over is. 
19 De zuivering is allesomvattend. Want van de zuigeling die pas geboren is tot degene die de 
ouderdom heeft bereikt - allen ledigen zij een kelk van lijden. Alle elementen en krachten zijn in 
gevecht.  
20 Legioenen zielen van allerlei soort strijden met elkaar, en overal ademt u een sfeer van oorlog, 
pijn en verdriet. Wees sterk, want als deze strijd voorbij is en de bittere gist gedronken, zal de lege 
beker gevuld worden met de wijn des levens, en in alle zielen van de aarde zal het zijn als een nieuwe 
geboorte. 
21 Onder hen die Mijn les hebben geleerd terwijl zij Mij in deze tijd hoorden, zijn er die hun 
vaderland niet zullen verlaten om hun zending te volbrengen. Maar anderen zullen moeten 
vertrekken naar andere volkeren en naties. Vandaag wil Ik alleen dat jullie volharden en naar Mijn 
laatste woorden van onderricht luisteren, opdat jullie zelf de laatste van Mijn woorden als een 
erfenis in je dragen. 
22 Wee de stem-dragers die hun lippen voor die tijd sluiten! Wee degenen die Mijn tekenen 
achterhouden wegens gebrek aan voorbereiding of inspiratie, want naderhand zal hun geweten hen 
onverbiddelijk ter verantwoording roepen! 
23 Na 1950 zal Ik Mij niet meer in deze gedaante manifesteren, maar jullie zending zal niet ten einde 
zijn; integendeel, het zal het begin zijn van een leven vol confrontaties. Ik zal u een nieuwe vorm van 
communicatie laten zien, Ik zal tot uw hart spreken, Ik zal met uw ziel converseren, Ik zal uw geest 
inspireren, en zo zult u de stem van de Goddelijke Meester blijven horen - elke keer volmaakter, 
verhevener, spiritueler. 
24 Nadat Ik Mijn woord onder u heb geëindigd, zal niemand het voornemen hebben Mijn straal te 
trekken om Mijn woord opnieuw te horen, want hij weet niet aan welke zaak hij zich blootstelt. Als 
mensen in andere volkeren of vaderlanden, waar deze leringen niet bekend zijn, contact opnemen 
met de geestelijke wereld en Mijn Goddelijke Geest aanroepen om Hem te horen door de menselijke 
geest, zal Ik hen vergeven, omdat zij niet weten wat zij doen. Maar tot u zeg Ik: Haast u, opdat Mijn 
licht hen bereikt vóór de chaos. Want er komt een tijd van verwarring waarin de geleerden zullen 
geloven dat zij niets weten, waarin vele overtuigingen zullen worden vernietigd en vele lichten zullen 
worden gedoofd. Maar te midden van deze wervelwind zal mijn naam van mond tot mond gaan. De 
mensheid zal haar ogen op de Schriften richten in het verlangen naar profetieën en geloof. De 
theologen, geestelijken en wetenschappers zullen worden ondervraagd. Maar de tijd die Ik jullie 
aankondig en waarop Ik jullie voorbereid, is precies die tijd waarop jullie de nieuwe generaties 
moeten voorbereiden die jullie zending moeten voortzetten, opdat Mijn volk niet uitsterft onder 
jullie, maar groeit en toeneemt in aantal, in zuivere spiritualiteit, in hun kennis en deugd. 
25 De dag nadert waarop ik u zal verlaten als leraar, als voorbeeld en als "boek". Want wanneer Mijn 
Leer weerklinkt onder de mensheid, zal Mijn blik u zoeken. 
26 De tijden zijn voorbij dat jullie naar Mij luisterden zonder enige verantwoordelijkheid te voelen, 
dat jullie aan Mijn tafel aten van het fruit en het brood zonder enige verplichting aan te gaan, en dat 
jullie dronken zoveel wijn als jullie wilden totdat jullie het morsten, en dat jullie blij waren de balsem 
voor jullie ziekten te vinden. 
27 Nu kom je hier met een ontwaakte ziel, nu voel je je verantwoordelijkheid. U zorgt voor de 
mensen, u lijdt voor uw zieken, en u bemiddelt voor mijn Zaak. En wetende dat gij thans mijn laatste 



manifestaties bijwoont, haast gij u om mij te horen en mijn mededelingen in uw geest te houden. U 
doet er goed aan u voor te bereiden om het oordeel te ontvangen op de laatste dag van deze 
manifestatie. 
28 De wereld zal "Israël" uit zijn as zien herrijzen. Maar niet de geldzuchtige en vleselijke Jood, maar 
Israël naar de geest, dat, wanneer het onder de mensen verschijnt, zal getuigen van de reïncarnatie 
van de ziel, de wet van liefde en gerechtigheid, die fundamenten, meningen en overtuigingen zal 
doen wankelen. In het begin zul je gevechten en oorlogen van wereldbeelden veroorzaken. Maar 
daarna zult u uw vrede laten voelen, waardoor u kalm en onwankelbaar zult blijven, zelfs op de 
momenten van het grootste conflict. De verwarring zal voorbijgaan, want geestelijke onrust duurt 
nooit eeuwig, want in de kern van ieder mens is een vonkje licht dat nooit dooft. 
29 Daarna zult gij worden geroepen om uit te leggen wat ik u heb geleerd, en gij zult dan licht geven 
om de verwarring van uw medemensen weg te nemen. Dan, wanneer de wereld vrede heeft bereikt, 
zal Mijn Koninkrijk dicht bij de mensen zijn, want Mijn barmhartigheid zal gereed zijn om het 
Zevende Zegel te lossen. 
30 Zonder te verkondigen dat gij mijn apostelen zijt, zult gij dat zijn. Ook al zijn jullie meesters, jullie 
zullen zeggen dat jullie discipelen zijn. Gij zult geen kledingstuk dragen dat u onderscheidt van 
anderen, gij zult geen boek in uw handen dragen, gij zult geen 
Huizen van samenkomst bouwen. Noch zult gij op aarde enig middelpunt of fundament van mijn 
werk hebben, noch zal iemand boven de mensen staan, die in mijn plaats staat. 
31 De leiders die jullie tot nu toe hebben gehad zijn de laatsten. Gebed, vergeestelijking en de 
beoefening van mijn Leer zullen de massa's naar het pad van licht leiden. 
32 Het ogenblik is plechtig wanneer de betekenis van Mijn woord je hart bereikt en een spoor van 
licht achterlaat. Het is dezelfde als die ik voor u tekende in een andere tijd met het Bloed der Liefde. 
33 De ziel, in haar verlangen naar verlossing, zoekt de weg in deze tijd, en daarin ontmoet zij Mij, die 
de Vergeving ben die zuivert en de Liefde die verheft. Waarlijk, Ik zeg u, deze liefde is de kracht die 
alles verenigt wat door Mij geschapen is, zij is de Goddelijke adem die leven geeft en alle wezens 
sterkt. In de loop van jullie evolutie hebben jullie jezelf meer en meer getransformeerd naar 
volmaaktheid, zowel geestelijk als lichamelijk, hoewel Ik jullie zeg dat de essentie van jullie wezen de 
ziel is, aangezien het lichaam slechts een omhulsel is waarin de ziel zich ontvouwt. 
34 Ook al zijt ge in de loop der tijden afgedwaald omdat ge de neigingen van het vlees hebt gevolgd, 
begrijp nu dat ge de juiste weg hebt gevonden, dat ge gekomen zijt tot de overdenking waarin de 
Vader zich aan de wereld openbaart opdat zij haar heil zal verkrijgen. Jullie zijn hier soms tot het punt 
van opoffering gegaan in jullie verlangen naar verlossing, omdat jullie begrijpen dat jullie vroeg of 
laat, maar onverbiddelijk, het Geestelijk Leven zullen binnengaan. 
35 Besef heel goed dat dit leven hier, bezaaid met schoonheden en wonderen, heerlijk is. U kunt niet 
ontkennen dat de mens er ook zijn werk in heeft gedaan, dat vooruitgang heeft gebracht in uw 
manier van leven. Niettemin - de tijd is gekomen dat jullie je ogen op Mij moeten richten, om Mij te 
zeggen dat Ik de Schepper en Eigenaar ben van alles wat jullie omringt, en dat Ik het Licht ben dat de 
wetenschap aan de mensen openbaart. Gij hebt niet allen deze graad van ontwikkeling bereikt, want 
niet allen hebben de tijd waarin zij leven begrepen, noch hebben zij kennis van het leven dat zij 
vroeger leefden. 
36 Hoe zouden de genadegodinnen van deze tijd die, gehuld in godsdienstig fanatisme, de ziel van 
alle vrijheid beroven en haar van alle natuurlijke expressie beroven? Elke ziel heeft grote capaciteiten 
in zich, omdat zij vóór de wereld bestond. Maar als het wordt geketend en verhinderd uit te drukken 
wat het in zich draagt, zal het onbegrepen en verstoord moeten leven. Zij zal moeten leven met 
voorgevoelens van het geestelijke en met herinneringen aan haar eigen verleden, en ten gevolge van 
de angst die fanatieke geloofsdogma's over het geestelijke haar hebben ingeboezemd, zal zij alles 
verbergen en verzwijgen. Zij zal dus niet in staat zijn mijn aanwezigheid te voelen, want zelfs het 
woord "geestelijke ziel" komt haar vreemd voor. Hoe kon zij geloof hebben in de wederopstanding 
van de geestziel, die reïncarnatie is? Hoe kon ze geloven in de manifestaties die jullie vandaag 
meemaken? 
37 De laatste ogenblikken naderen waarin Ik in deze vorm tot u zal spreken, maar de mensheid heeft 
nog geen bewijs geleverd dat zij mijn aanwezigheid voelt. 



38 Hoe weinigen zijn er die van mijn openbaring in deze tijd hebben geleerd! Hoe weinigen zijn er die 
niet alleen geloven in Mijn manifestatie door het menselijk intellect, maar ook de zekerheid hebben 
dat de Goddelijkheid zich kan manifesteren in een oneindig aantal vormen. Maar indien gij, die Ik 
bereid heb opdat gij Mijn getuigen moogt zijn, niet zoudt getuigen van Mijn openbaring in deze tijd, 
dan zouden de natuur en haar elementen "spreken" en de nieuwe geslachten zouden Mijn werk 
leren kennen, zelfs al hebben zij Mijn woord niet gehoord. 
39 Overweeg uw verantwoordelijkheid en besef dat er nog tijd is om gebruik te maken van mijn 
leringen, waarvan gij weet dat zij een diepgaande geestelijke betekenis hebben, dat zij een weg van 
ontplooiing voor uw volmaaktheid openbaren. Bewaar in uw hart de indruk die de essentie van mijn 
woord op u achterlaat, en vergeet dat het bekend is gemaakt door een man wiens lippen alleen mijn 
voorspraak tot uitdrukking brachten. 
40 Geef geen onderricht, tenzij gij het eerst in praktijk hebt gebracht; want niemand zal u geloven. 
De mensen zullen bewijs van je eisen, dat ik je heb geleerd te geven. Wat jullie tot op heden over de 
ziel mogen en moeten weten, heb ik jullie verteld. Aan wat ik heb geopenbaard, zult gij niets 
toevoegen. Je moet ernaar blijven streven om veerkrachtig te zijn in ziel en lichaam. Want als er tot 
op de dag van vandaag ziekten onder u zijn, dan is dat omdat u niet in staat bent geweest boven de 
ellende en de pijn van dit leven uit te stijgen bij gebrek aan spiritualiteit en geloof. 
41 Mijn leer leert niet alleen geloof te hebben in de kracht van God, maar ook dat gij geloof moet 
hebben in uzelf. Hij die een ware spiritualist is, zal in staat zijn op elk uur in zijn geest de zuivere 
voorstelling van zijn Heer te ontvangen. Want hij zal het waardig zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. 
Tot besluit zeg ik u heden: Waakt en bidt, opdat de kracht van uw gedachten, opgezonden in gebed 
tot de Hemelse Vader, neerdaalt en zich verspreidt als een helende balsem over het lijden van deze 
mensheid. 
42 Geliefde kinderen, mijn goddelijke aanwezigheid is hier bij jullie - niet als mens gemaakt zoals in 
de Tweede Era, maar geestelijk. 
43 Ik spreek tot het geheel van hen die naar Mij luisteren. Maar als je doordringt tot Mijn woord, zul 
je voelen dat de Meester spreekt tot elk individueel hart. 
44 Raakt niet aan mijn woord gewend; bedenkt dat het thans uw ziel vormt om haar schreden op de 
weg veilig te maken. 
45 Elia is de onzichtbare herder die de schapen naar de veilige kudde leidt, zoals Mozes jullie naar het 
Beloofde Land leidde in het Eerste Tijdperk. 
46 Wanneer zal deze verloren mensheid het spoor van haar herder volgen? Ik zal hen verlichten 
zodat zij de juiste weg zullen vinden. 
47 De weg waarover ik spreek is die van de vernieuwing, van de vergeestelijking, van de uitoefening 
van de barmhartigheid. Wie de angstige stem van een zieke hoort, de smeekbede van iemand die 
uitgeput is en geen troost vindt, moet zijn hart openen en voelen hoe het klopt van liefde en 
mededogen. 
48. Het is mijn verlangen dat gij uw ziel in haar ware essentie laat openbaren, opdat gij zult worden 
erkend als apostelen van mijn Werk. 
49 Ik bereid momenteel de nieuwe generaties voor die een nieuwe stap voorwaarts zullen zetten. 
Bereid jij het pad voor hen. 
50 Jullie waren voorbestemd om in die tijd Mijn Goddelijke onderwijzing te horen, want zo was het 
geschreven. De klok gaf het uur aan waarop ieder moest arriveren om zich te verfrissen in de 
schaduw van de machtige boom waar de Vader woont in afwachting van de terugkeer van de 
"Verloren Zoon" voor wie Hij altijd een blik van vergeving, een omhelzing van welkom en een 
liefdevolle glimlach heeft. 
51 Het licht van Mijn Goddelijke Geest gaat door uw hersenen tot in het diepst van uw hart. En op 
jullie lippen leg Ik Mijn woord, zodat jullie de zending kunnen vervullen die Ik jullie heb 
toevertrouwd. 
52 Dit woord is geen werk van menselijke verbeelding. De verheffing die de ziel heeft bereikt, heeft 
haar op deze wijze dichter bij Mij gebracht. Want geleidelijk aan begrijpen jullie Mijn Wet, en 
naarmate jullie je daarin ontplooien, bereiken jullie een grotere ontwikkeling. 



53 Als iemand Mij niet verstaat, hoewel hij Mij gehoord heeft, komt dat omdat hij Mijn leer vermengt 
met zijn aardse theorieën en ideologieën - omdat hij spiritualisme vermengt met dogmatische 
geloofsbelijdenissen en kerkelijke gebruiken die hem door zijn voorvaderen zijn ingeprent. 
54 Mijn leer legt u geen dogma op. Uw geestelijk vermogen is het enige dat u de kennis van mijn Leer 
zal geven. Je hoeft alleen maar deze ontvouwing te volgen zonder te stoppen totdat je ziel haar 
volmaaktheid bereikt. 
55 Mijn streven, uitgedrukt in Mijn Wet en in Mijn Leer, is dat de mensen broeders en zusters 
worden, dat zij elkaar liefhebben, dat er vrede is in de wereld, dat ieder mens op aarde Mij 
vertegenwoordigt door zijn deugdzaamheid en zijn voorbeeld. 
56 Ik heb de mensheid in dit derde tijdperk in wanhoop aangetroffen en heb haar deze goddelijke 
ingeving gezonden opdat zij zichzelf moge redden. 
57 Maar Ik heb moeten strijden tegen hun oude gebruiken en vormen om Mij te aanbidden, omdat Ik 
ze niet meer passend voor deze tijd heb geacht, en Mijn strijd met de bewaarders van deze erfenis, 
die niet de Mijne is, is groot geweest. 
58 De leer die ik u heb gebracht en die ik spiritualistisch heb genoemd, is de eeuwige leer die ik u 
altijd heb onderwezen. Maar echt, ik zeg je: Hij die het nooit gevoeld heeft, zal niet kunnen zeggen 
dat hij het begrepen heeft. 
59 Jullie kunnen je verheugen, want mijn komst betekent voor jullie een stap vooruit op de weg van 
de geestelijke vooruitgang. 
60 Daar gij nog onvolwassen en zwak zijt, kunt gij niet al de grootheid kennen, die mijn openbaring 
bevat. Maar jullie zullen je ontplooien met mijn leringen en uiteindelijk een goed voorbeeld zijn voor 
hen die van jullie verwachten dat jullie met jullie leven het geestelijke pad herkenbaar maken dat de 
mensen zijn kwijtgeraakt. Laat hen niet zonder hoop achter en stel hen niet teleur als jullie alleen 
met woorden tot hen komen zonder een voorbeeld te zijn, want dan zullen zij jullie niet als mijn 
discipelen herkennen. Jullie moeten getuigen van mijn leer met jullie werken. 
61 Hoe ver zijn de mensen nog verwijderd van het begrip van de geestelijke vrede die in de wereld 
zal heersen! Zij trachten dit af te dwingen met geweld en bedreigingen, en met de vruchten van hun 
wetenschap, waarop zij zich beroemen. 
62 Ik ontken de vooruitgang van de mensen helemaal niet en ben er ook niet tegen, want het is ook 
een bewijs van hun geestelijke ontwikkeling. Maar toch zeg Ik jullie dat hun trots over het gebruik 
van geweld en aardse macht Mij niet welgevallig is. Want in plaats van het kruis der mensen lichter 
te maken, ontheiligen zij er de heiligste beginselen mee, zij nemen aanstoot aan het leven dat hun 
niet toebehoort, en zij zaaien pijn, tranen, verdriet en bloed in plaats van vrede, gezondheid en 
welzijn. Waarom blijkt uit hun werken juist het tegendeel, hoewel de bron waaruit zij hun kennis 
putten, mijn eigen schepping is, die onuitputtelijk is in liefde, wijsheid, gezondheid en leven? 
63 Ik wil gelijkheid onder Mijn kinderen, zoals Ik reeds in de "Tweede Era" heb verkondigd. Maar niet 
alleen materieel, zoals mensen het begrijpen. Ik beziel jullie met gelijkheid van liefde, waarmee ik 
jullie duidelijk maak dat jullie allen broeders en zusters zijn, kinderen van God. 
64 Wees niet bang om deze openbaringen aan de mensheid te brengen. U zult geen martelaarschap 
ondergaan, want die tijden zijn nu voorbij, hoewel u de oorzaak van het onderzoek zult zijn. 
65 Zo bereid Ik u voor door middel van het verstand van de mens. Mijn Woord heeft dezelfde 
betekenis voor allen die het spreken, en als jullie denken dat het voor ieder verschillend is, dan komt 
dat omdat jullie naar de uiterlijke vorm kijken en niet naar de betekenis. 
66 Ik wil uw werken ontvangen voor het welzijn van uw medemensen, Ik wil in u de praktijk van mijn 
leer zien. Hoeveel wonderen die mensen verbazen kunt U doen! 
67 Vervul uw taak en neem op grond van uw verdiensten bezit van het "Beloofde Land" - die belofte 
die bij u een eeuwige werkelijkheid zal zijn. 
68 Het kind komt tot zijn vader in verlangen naar warmte, het maakt hem tot zijn vertrouweling om 
zijn zorgen, leed en angsten op hem te lossen. En ik ben echt blij als ik zelfs de meest innerlijke slag 
van je hart hoor. Daartoe kom Ik tot u om u het licht van Mijn leer te geven, opdat gij zult worden 
verheven. 
Hoewel Ik de rijkdommen der aarde niet in uw handen stort, wil Ik ook niet dat gij in ellende leeft. 
Dan zullen jullie in staat zijn een onberispelijk voorbeeld te geven aan de toekomstige generaties, 



wanneer zij vernemen dat jullie Mij gevolgd zijn en jezelf vernieuwd hebben zonder eigenbelang na 
te jagen en zonder je fanatiek af te wenden van je aardse plichten. 
69 "Bouwt op vaste grond, opdat wat Ik in u heb gebouwd aan spiritualiteit en vernieuwing, de 
ongelovigen niet verderven. Maar gij zult deze waarheid niet voor de wereld verbergen uit vrees 
ervoor; gij moet haar aan de wereld tonen in het heldere licht van de dag. In deze tijd moeten jullie 
niet naar de catacomben gaan om te bidden en om Mij te kunnen beminnen. Wees niet verlegen als 
jullie op enigerlei wijze over Mij spreken of getuigen, want dan zullen de mensen niet erkennen dat Ik 
Mijzelf aan jullie heb bekend gemaakt, zij zullen betwijfelen dat de massa's zieken en behoeftigen 
zijn genezen en verlichting van hun lijden hebben gevonden, zij zullen de wonderen ontkennen die Ik 
heb verricht om jullie geloof aan te wakkeren. 
70 "Ik zal u het boek mijner onderrichtingen nalaten, opdat gij tot de wereld moogt zeggen: Zie, hier 
is wat de Meester als erfenis heeft nagelaten." En waarlijk, hoevelen, horende de voorlezing van mijn 
woord, zullen geloven, en hoevele zondaren zullen vernieuwd worden! Let op al deze leringen, zodat 
de beproevingen in uw leven u niet onvoorbereid zullen treffen. 
71 Uw leven lang op aarde zult U genezende balsem blijven geven, uw woord zal liefdevolle raad zijn 
voor kinderen, jongeren en volwassenen, en daarom zullen zij, net als vandaag, naar U blijven 
vragen, zij zullen om uw hulp blijven vragen. U zult geroepen worden door de stervenden die uw hulp 
zoeken, en uw woorden zullen als een pad of een baken zijn in het stervensuur van de menselijke 
zielen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 247  
 
1 Wees welkom, o volk, dat Mij dagelijks in toenemende getale benadert. Hier is de Meester van alle 
tijden, die zijn onderricht van liefde geeft aan hen die Hem van goede wil verwachten. 
2 Ik ontvang u allen, zoals Ik deed in het tweede Tijdperk, en Ik spreek tot u in dezelfde geest, omdat 
Ik dezelfde Meester ben. Onder jullie zijn er velen van hen die Mijn woord hebben gehoord - van hen 
die getuigen waren van Mijn stappen op aarde en die onverschillig naar Mijn werken keken. Maar 
velen onder hen luisterden eerbiedig naar Mij, namen gretig Mijn woorden in zich op en raakten in 
de ban van het licht van Mijn leer, dat hun een paradijs en een onbekende wereld van eeuwige 
gelukzaligheid voor de ziel aanbood. 
Zo hebben Mij ontvangen zij die hongerden en dorsten naar liefde, de zieken, de bedroefden en de 
verdrukten. Hoevelen zochten Mij en bereikten Mij na lange reizen, wetende dat zij spoedig genezing 
zouden vinden, dat Ik hen kon genezen omdat Ik het leven en de verrijzenis ben voor de ziel. 
3 Ook in deze tijd heb ik harten vol geloof gevonden, die zich onmiddellijk haastten en wisten hoe zij 
mijn goddelijk woord in hun ziel moesten ontvangen en werden genezen. 
4 Ik moet jullie nog veel leren, opdat jullie mijn discipelen worden. Dan, als je voorbereid bent, zal ik 
je naar de mensen sturen. Ik zal de wegen openen zodat jullie Mijn zaad kunnen zaaien en in 
harmonie kunnen zijn met allen die Mij liefhebben en Mij geestelijk zoeken. Maar leid aan de hand 
degenen die de weg naar de vergeestelijking nog niet zijn ingeslagen, totdat u allen verenigd bent op 
dezelfde weg. 
5 Ga altijd vooruit, mijn kinderen, streef naar wijsheid, opdat jullie de essentie van het leven vinden. 
Heb lief en je zult mijn geheime schatkamer kunnen binnengaan, er zullen geen geheimen meer zijn, 
alles zal je worden geopenbaard als je eenmaal de top van de ware liefde hebt beklommen. 
6 De kinderen van vandaag zullen de gezanten van morgen zijn, en jullie kunnen het nu al worden. 
Streef er niet naar om uit ijdelheid de herinnering aan uw naam in de broederschap achter te laten. 
Neem de goede apostelen tot voorbeeld, overtref hen zelfs als je wilt, maar doe dit alleen uit liefde 
voor de mensen. Streef naar het goede, werk voor vrede, wijs altijd de weg naar perfectie. 
7 Ik inspireer u in uw meditaties, zodat gij in Mijn Naam de zieken troost en uw medemensen leert 
tot Mij terug te keren, strevend naar harmonie, gezondheid en vrede. Breng het mysterie van 
gezondheid naar deze zo geliefde mensheid, zeg haar dat zij moet terugkeren tot eenvoud, tot 
oprechtheid, tot gebed en tot werken van barmhartigheid. Daarin zal ze alles vinden wat ze zich kan 
wensen. Ik zal je bijstaan in het uur van je missie. Ik moedig u aan dat pad te volgen waarin u allen 
moet erkennen, omhelzen en één familie vormen. Telkens wanneer gij uw hand uitstrekt om iets 
goeds te doen, zal mijn glans neerdalen en gij zult waarnemen dat de omgeving gevuld zal zijn met 
heerlijke geuren die van uw goede werken zullen uitgaan. 
8 Gezegend zij die de weg banen voor de mensheid, die haar toekomst voor u bereiden. Markeer 
deze tijd van genade waarin u leeft met werken die in het bewustzijn van uw medemensen gegrift 
zullen blijven. Deze werken zullen uw pioniersstappen zijn, de meest doeltreffende oproep die u tot 
hen kunt richten, en de erfenis die zeker zal blijven voortbestaan. 
9 Bespaar hun pijn, waarschuw en onderwijs door een goed voorbeeld te geven, opdat de mensheid 
spoedig op het rechte pad zal komen. Ik wil ze niet zien huilen of blijven strompelen. Zij is mijn 
geliefde dochter die ik wil redden. 
10 Aardse pelgrims: jullie zijn in de schaduw van de machtige boom en genieten van zijn vruchten. 
Hier bevindt zich een bron met zuiver en kristalhelder water waar u uw dorst kunt lessen. Alles wat u 
nodig heeft, kunt u hier vinden. 
11 Jullie hebben de menigte mannen en vrouwen achter jullie gelaten die nog steeds op zoek zijn 
naar de boom en de bron. 
12 Ik heb je sterk gezien. Toen de honger, de vermoeidheid en de dorst van u geweken waren, zeide 
Ik tot u: Wendt uw ogen naar hen, die door gebrek omkomen. 
13 De ster die jullie leidt en die jullie leider is, heeft boven allen geschenen. Maar niet allen hebben 
het kunnen zien, en zij zijn afgedwaald. 



14 Zo zie ik de ziel van de mensen in deze tijd: hongerig omdat het brood voor hen verborgen was - 
schipbreuk lijdend omdat zij zwak zijn geworden tegenover de hartstochten van de wereld en geen 
reddende hand hebben gevonden die naar hen uitsteekt. 
15 Ik bereid jullie nu al voor als vissers van zielen, opdat jullie je medemensen liefdevol kunnen 
redden. 
16 Wees een steun voor de zieken en de vermoeiden, want nu zijn jullie sterk. Genees de wonden, 
hetzij van de ziel of van het lichaam, door er Mijn genezende balsem op uit te gieten. Wanneer de 
dorstige geen kracht meer heeft om tot Mij te komen, breng jij het water aan zijn lippen. 
17 Dit is Mijn eeuwige wet van liefde die Ik u voorschrijf. Uw hart zal de nieuwe ark van het verbond 
zijn, waarin het zal worden bewaard. Dan zal het dit innerlijk licht zijn dat uw stappen zal leiden en 
het pad zal uitstippelen voor hen die u volgen. 
18 Mijn woord in deze tijd is het manna dat uw ziel voedt op haar levensreis vol tweedracht, lijden en 
strijd, zoals bij de doortocht door de woestijn. Maar dit manna is er een van eeuwig leven - niet zoals 
dat wat het volk Israël slechts voedde zolang de zwerftocht in de woestijn duurde, en waarvan de 
kinderen van dat volk de herinnering bewaarden door er een handvol van mee te nemen als een 
overblijfsel. 
19 Mannen en vrouwen, blijft trouw aan mijn leer, opdat gij onder uw medemensen moogt zijn als 
zonnen die de duisternis verdrijven, geeft het goede voorbeeld aan de kinderen, opdat zij in de 
schoot van het gezin moogt zijn als een kandelaar met onuitblusbaar licht. 
20 Zalig zijn Mijn geliefde schepselen in wie Ik gretige inspanning zie en tegelijk pijn, een diepe pijn, 
omdat jullie weten dat deze tijd weldra ten einde zal zijn en dat jullie maar heel weinig van Mijn 
onderricht hebben gebruikt. Maar waarlijk, ik zeg u dat de genadetijd niet ten einde is. Ik zal om je 
heen zijn en je stappen bewaken. De ogen van de profeten zullen Mij zien wandelen voor het 
uitverkoren volk. 
21 Ik ben oneindige liefde, sublieme barmhartigheid, en ik laat mijn kinderen nooit weerloos achter. 
Mijn Geest is altijd bij u en wacht op de aanroeping om u mijn streling te geven. Jullie zijn nooit 
wezen geweest, en als jullie je voor korte tijd verlaten voelen, is dat omdat jullie Mij verlaten 
hebben. Maar nu zie ik dat je het effect van mijn genade wilt voelen. 
22 Gezegend is hij die Mij roept, want Ik daal neer in zijn hart en blijf in hem. Wie vraagt om het licht 
van mijn Geest, zal verlicht worden. Wie Mij als Vader aanroept, zal Mij als Vader ontmoeten. 
Wanneer jullie Mij nodig hebben als arts, zal Ik bij jullie zijn en zullen jullie Mijn genezende balsem 
voelen. Aan hem die Mij als broeder aanroept, zal Ik Mijn barmhartige hand uitstrekken om hem te 
leiden en te troosten, en hij die Mij als Meester aanroept, zal de onderwijzing in zijn hart ontvangen. 
23 Niets is onmogelijk voor Mij. Ik ben de Almachtige en de oneindige liefde die Ik voor Mijn 
schepselen voel, doet Mij Mijn barmhartigheid en Mijn vergeving aan de mensen schenken. Zij 
moeten niet naar uw zwakheden kijken, maar alleen hun ziel verheffen, want zij is een deel van Mijn 
Geest en behoort Mij toe. Daarboven is de geest, die de goddelijke vonk is die ik in ieder menselijk 
wezen heb gelegd. Ik zal je tot een pilaar maken, want ik bouw nu aan een nieuwe wereld, een 
wereld van vrede en licht. 
24 En gij, die evenals de discipelen van het tweede tijdperk Mijn woord hoort, vraagt Mij een nuttig 
werktuig te zijn voor Mijn werk, en Ik geef u de kracht en het licht om het te doen. Op al je manieren 
zul je Mij voelen. 
25 Ik wil dat gij mijn woord van die tijd verstaat, dat in uw hart zal worden gegrift, en evenzo dat gij 
de betekenis verstaat van mijn komst in de Tweede Era. Want wat in die tijd gebeurde, was het werk 
van de verlossing van de ziel. 
26 Ik daalde neer als Verlosser van de volmaaktheid door mens op aarde te worden. Ik vervulde de 
opdracht om alle schepselen te redden die door hun ongehoorzaamheid sinds Adam in zonde waren 
gevallen. Door hun zwakheid zakten hun zielen dieper en dieper weg. Maar te zijner tijd, in vervulling 
van de aankondiging van de komst van de Messias, ben Ik mens geworden om Mijn onderricht te 
geven en de ketenen van de ziel te verwijderen en haar wederopstanding te geven. 
27 Jullie weten allemaal wat er bij het laatste avondmaal is gebeurd. Het brood en de wijn die ik aan 
mijn discipelen gaf, waren voedsel voor het hele universum. Zij symboliseerden mijn Essentie en mijn 



Liefde die regeert over al mijn kinderen, gelovigen en ongelovigen. Het licht van mijn Geest werd aan 
allen gegeven. 
28 Ik waste de voeten van Mijn apostelen om Mijn nederigheid te tonen en om hen uit te nodigen de 
wegen van de aarde te gaan om ieder hart met Mijn Liefde te bereiden - met die immense Liefde die 
Ik voor allen voel, opdat niemand verloren zou gaan en allen tot Mij zouden komen. Maar deze daad 
leert u zich te zuiveren van elke zonde als u aan de vervulling van uw zending wilt beginnen. 
29 Niets had ik voor Mijzelf achtergehouden. Wat konden de mensen tegen Mij doen dat Ik niet van 
tevoren had geweten? Alles was voorbereid zoals het Mijn Wil was, en zoals het geschiedde, was het 
de door Mij voorbeschikte weg om de harten te overtuigen. Zij sleepten Mij naar het kruis, legden 
Mijn lichaam bloot en bonden Mijn handen en voeten aan het hout. - Dit is de symboliek van het 
kruis: 
30 De horizontale balk is de zonde van de wereld, die tegenover de verticale balk staat. De laatste 
stijgt op naar de hoogten en markeert ze. Maar de zonde is altijd de hinderpaal voor de verheffing 
tot het Goddelijke. 
31 Ik werd aan dat hout genageld, en toen mijn geest de kilheid van de harten zag, de goddeloosheid, 
en daarna de blijdschap, toen zij dat lichaam gemarteld zagen, het gezicht verwrongen van pijn. Mijn 
lippen spraken toen de woorden: "Vergeef het hun, Heer, want zij weten niet wat zij doen." Nu in 
deze huidige tijd, vergeef Ik jullie opnieuw omdat jullie Mij nog steeds niet begrepen hebben. 
Hoevelen van Mijn schepselen beweren Mij lief te hebben en hebben Mij niet lief - hoevelen die 
menen Mij te dienen, dienen de verleiding! 
32 Weer rust mijn blik op de menigte en herken ik de een of de ander van hen die mij toen 
omringden - van hen die kort tevoren wonderen hadden ontvangen en toch niet in staat waren mij te 
herkennen. 
33 Ik zag in die gezichten noch barmhartigheid noch liefde. Daarom zei ik tot het volk: "Ik heb dorst." 
Het was niet de dorst van het lichaam, het was de dorst van de ziel die deze woorden deed 
uitspreken. Ik dorstte naar de liefde van mannen. Maar verre van lief te hebben, zag Ik in hen de 
voldoening, het genoegen Mij te hebben laten lijden tot op het punt van de dood. Toen schudde de 
aarde, de zon werd verduisterd, en het gebeurde dat Mijn Geest zich losmaakte van het Lichaam van 
Jezus. 
34 Mijn kinderen zagen het lichaam waarop al het gewicht van de zonde en de schande van de 
wereld was gevallen, en het gemartelde lichaam riep uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij 
verlaten?" 
35 Daarna wendde Ik Mijn blik tot het bedroefde gelaat van Maria, tot Mijn apostel Johannes en tot 
de vrouwen die Maria vergezelden, en omdat Ik nog een bewijs van Mijn Liefde wilde nalaten, 
vertrouwde Ik aan Maria de zorg en de bescherming van al Mijn kinderen toe en zei tot haar: "Vrouw, 
daar is uw kind" en tot Johannes: "Kind, daar is uw Moeder". Het was de erfenis die ik op dat 
moment aan de mensheid naliet. Johannes belichaamde het kind, de mensheid. U werd aan Maria 
toevertrouwd om eeuwig voor alle schepselen te bemiddelen, hen te troosten en te beschermen.  
36 Toen wendde ik mij tot degene die in angst schreeuwde en die ook aan een kruis was genageld: 
Dimas. Ik ging zijn hart binnen en zag zijn grote berouw. Hij zei tot mij: "U, die volmaakt bent, 
kruisigen zij. Heb medelijden met mij, arme zondaar." Ik troostte hem door te zeggen: "Voorwaar, 
voorwaar, binnen enkele ogenblikken zult gij met Mij in het paradijs zijn." 
37 De lichamelijke dood naderde Jezus, en toen sprak ik deze woorden: "Vader, in uw handen beveel 
ik mijn geest." Ik heb jullie geleerd tot de Vader terug te keren na het vervullen van Zijn geboden. 
Mijn geest keerde terug naar de aanwezigheid van Hem om zich te verenigen met Zijn geest. 
38 Mijn laatste woorden waren: "Alles is volbracht." Gezegend is het hart dat het einddoel van zijn 
weg van evolutie kan bereiken, want Ik zal het ontvangen en het zal vol genade en volmaaktheid zijn. 
39 Dit zijn de zeven woorden die de wereld jaar na jaar hoort zonder de geestelijke betekenis ervan 
te begrijpen. 
40 Mijn discipelen en vrienden, na het heengaan van Jezus hebben zij het lichaam geborgen, het 
gebalsemd zoals de gewoonte was, en het in een grafkelder gelegd. Gedurende de drie dagen die 
volgden, daalde Mijn Geest neer naar de werelden waar de zielen op Mij wachtten om hun de 



vrijheid te schenken en hun de weg te wijzen. De verlossing bereikte ook de schepselen die in de 
duistere sferen op hun Verlosser wachtten. 
41 Daarna verscheen Ik door Mijzelf zichtbaar te maken en bezocht Mijn Moeder, Maria Magdalena, 
en ook Mijn discipelen. Vóór Mijn Hemelvaart gaf Ik hun Mijn laatste onderricht om hen te tonen hoe 
zij zich onder de mensen moesten gedragen, als zij Mijn oneindige wijsheid, de volmaakte 
onderwijzing, zouden brengen om alle zielen tot nieuw leven te wekken. 
42 En vandaag, nu de tijd nadert dat ik afscheid van u zal nemen, zeg Ik u: "Weest niet bezorgd na 
deze beperkte tijd van onderricht. De zielen zijn geëvolueerd, en jullie hoeven Mij niet met stoffelijke 
ogen te zien. Het is ook niet langer nodig voor jullie om Mijn woord uit een stoffelijke mond te horen. 
De ziel is geëvolueerd, ze is opgestaan, en ze zal geestelijk ontvangen. Ik zal ook in de toekomst de 
weg wijzen aan al mijn discipelen. 
43 Ik geef mijn instructies aan al mijn kinderen. De Meester vertelt het je: Wanneer jullie de aan jullie 
toevertrouwde zielen hebben omgevormd tot vruchtbare velden waar de liefde vrucht draagt, zullen 
eenheid en broederschap onder jullie heersen. Dan zullen jullie jezelf als mijn discipelen kunnen 
beschouwen. 
44 Soms spreek Ik tot u in beelden, opdat gij de diepe leringen kunt doordringen door Mijn woord in 
uw verbeelding in te prenten en Ik spreek tot u in bijzonderheden, opdat er niets is dat u beledigt of 
verwarring zaait. Ware het niet zo, dan zoudt gij reeds rangonderscheidingstekens, graden en 
classificaties hebben gemaakt onder de discipelen en de leerlingen, onder de "eersten" en de 
"laatsten" in uw vergaderingen, en te midden van feestelijkheden zoudt gij uzelf kronen met fictieve 
lauwerkransen. Want mannen hebben de neiging tot ijdelheid en pronkzucht. 
45 Zaai onder elkaar het zaad van broederschap dat mijn apostelen in die tijd hebben gekweekt. Dat 
zaad was het model waarmee zij kerken, dorpen en steden plantten. 
46 Wat moet je weten om mijn leer te onderwijzen? Liefde. Het is onmogelijk voor jullie om 
missionarissen van Christus te zijn als jullie geen liefde in je hart hebben. Jullie zullen allemaal tot Mij 
komen, en het zal door liefde zijn. Sommigen zullen eerder komen, anderen later. Zij die door hun 
eigen schuld het meest te laat zijn, zullen de meeste tranen moeten vergieten. Jullie zijn allemaal als 
bloemen die niet op hetzelfde moment opengaan om het licht van de nieuwe dag te ontvangen. Als 
je hart gesloten is gebleven voor de Goddelijke Liefde, zeg ik je nu: je verleden is voorbij, nu is de 
eeuwigheid je aan het terugwinnen. Ik hou het boek van je vorige leven in mijn handen, waarin zeker 
veel smetten staan. Maar het zijn ook de lege bladzijden van je toekomstige leven en je 
transformatie. Ik zie en weet alles. 
47 Ik zeg jullie nogmaals dat jullie je allen met Mij zullen verenigen. Maar ieder zal de hemel zelf 
moeten "veroveren". Je kunt deze "verovering" gemakkelijk maken door liefde of verdrietig door 
pijn. Ik help jullie, troost jullie en leid jullie, maar de rest moeten jullie zelf doen. Ik versterk jullie, en 
deze kracht is die van de liefde, van de ware energie, die het universum beweegt, alles wat 
geschapen is, en zonder welke jullie niet zouden bestaan. Ik verberg voor u het boek van uw 
verleden, want als gij de bladzijden zoudt zien, zoudt gij wenen van droefheid en ziek worden van 
droefheid. Voor velen zou hun afschuw en verdriet zo groot zijn dat zij zichzelf onwaardig zouden 
achten voor vergeving en verlossing. Zelfs in deze duistere zaken straalt mijn liefde, die u een 
verschrikkelijke en eindeloze kwelling bespaart, en nieuwe wegen schept waardoor u geleidelijk uw 
ziel kunt vernieuwen door zuivere werken. Maar als je de toekomstige bladzijden van je levensboek 
zou kennen - hoe zou je glimlachen van geluk! 
48 Wanneer gij u eenmaal verheven hebt, zult gij met vreugde terugdenken aan het lijden dat u is 
aangedaan en zult gij de Vader dankzeggen. Want dit lijden was minder dan wat je verdiende. 
49 Hier is Mijn woord, gegeven door het verstand van de mens. Opdat het zo volmaakt zal zijn als 
jullie wensen, moeten jullie jezelf vergeestelijken en je broeders en zusters, door wie Ik tot jullie 
spreek, eraan laten deelnemen. Geef ze idealisme, gemoedsrust, en een stimulans ervoor. Uw werk 
is moeilijk te vervullen voor de ziel en zeer belastend voor het lichaam. Mijn werk heeft sterke 
stemdragers nodig, alleen zo zal het de wonderen kunnen verrichten waar de ongelovige wereld om 
vraagt, dat wil zeggen, zij die in hun twijfel zijn als Thomas - die moeten zien en aanraken om 
overtuigd te worden, niet wetend dat ook zij wonderen zouden kunnen verrichten als zij minder 
Thomas en meer de Meester die tot u spreekt als voorbeeld zouden nemen. 



50 Jullie, stemdragers van Mijn Woord: zolang jullie werk niet begrepen wordt en jullie zien dat jullie 
niet de aandacht en de achting krijgen die jullie verdienen vanwege het werk dat jullie doen - kom 
daarmee in het reine, vergeef, verlies je vriendelijkheid niet. Maar wanneer jullie de geestelijke 
aanraking voelen van Mijn Licht, gericht op jullie geest, om vervolgens van jullie lippen te komen - 
denk dan aan Mij, geef je vreugdevol over aan Mijn Liefde, dien Mij met oneindige vreugde, wetend 
dat jullie daarmee jullie broeders en zusters dienen. Ik zal je voorbereiding belonen door je op die 
momenten met genade te vervullen. Om dit alles te verdienen, moet je liefdevol worden en in je hart 
het gevoel van ware naastenliefde hebben. 
51 Denk op het ogenblik van de voorbereiding op mijn manifestatie niet aan aardse "wijsheden" of 
filosofieën, want dit alles zal nutteloos zijn tegenover mijn wijsheid. Ik ben het die u inspireer in uw 
vervoering en u kracht geef voor de vervulling van uw moeilijke taak. Als jullie je aan mij overgeven, 
wat hebben jullie dan te vrezen? 
52 Bid, maar laat uw gebed bepaald worden door uw dagelijkse projecten en werken; dit zal uw 
beste gebed zijn. Maar als gij een gedachte tot Mij wilt richten, om er een verzoek mee te uiten, zeg 
Mij alleen: "Vader, Uw Wil geschiede voor mij". Hiermee zullen jullie meer vragen dan jullie konden 
begrijpen en hopen en deze eenvoudige zin, deze gedachte, zal het "Onze Vader", dat jullie Mij in een 
andere tijd hebben gevraagd, nog meer vereenvoudigen. 
53 Hiermee hebt gij het gebed dat alles vraagt, en dat het beste voor u zal spreken. Maar niet uw 
lippen zullen het zeggen, maar uw hart zal het voelen; want zeggen is niet voelen, en als gij het voelt, 
behoeft gij het Mij niet te zeggen. Ik weet hoe ik de stem van de geest moet horen en zijn taal moet 
verstaan. 
54 Is er een grotere vreugde voor u dan dit te weten? Of denk je dat ik van jou afhankelijk ben om 
mij te vertellen wat ik moet doen? Versterkt u niet in de mening dat Mijn manifestaties passende 
plaatsen, speciale kledingstukken en zelfs bepaald gedrag vereisen opdat Ik Mijzelf kan manifesteren. 
Er zullen dagen komen dat Mijn inspiratie met jullie zal zijn op elke plaats en op elk uur, voor 
verschillende menigten, waar jullie Mijn gedachten zullen uitdrukken met woorden en in talen die 
allen zullen begrijpen. 
55 De enige kerk waarin dit woord zal klinken, is het hart van uw broeder. Leer je talen om mijn 
woord te kunnen overbrengen in andere talen dan de taal die je spreekt? Ik zeg u, dat gij mijn 
gedachten, die licht zijn, zult uitdrukken, en ieder zal ze in zijn eigen taal ontvangen, zoals het 
geschiedde toen mijn apostelen over mijn Koninkrijk spraken tot mensen van verschillende tongen of 
talen. Zij die geloven dat deze verbazingwekkende gebeurtenissen waar zijn, noemen ze wonderen, 
terwijl anderen ze ontkennen omdat zij ze onmogelijk achten. Maar Ik zeg jullie dat het kleine dingen 
zijn die jullie zonder moeite zullen kunnen doen als jullie waarlijk discipelen van mijn liefde zijn. Volg 
de impulsen van je hart, o mijn stemdragers, zonder iemand na te doen. Onthoud dat ieder een taak 
te volbrengen heeft. 
56 Mensen, vermenigvuldig u, help met uw gedachten hen die mijn werktuigen zijn. In hun 
vervoering geven zij u het geestelijk licht, de voeding die u sterkt en verrukt. Ze dienen zodat jullie 
kunnen leren. Morgen zullen anderen voor jou doen wat jij vandaag voor hen doet. Je zou kunnen 
zeggen dat de uiterlijke vorm van de taal waarin ik sprak in de "Tweede Era" en die welke ik nu 
gebruik verschillend zijn, en voor een deel zou je gelijk hebben. Want Jezus sprak toen tot u met de 
uitdrukkingen en uitdrukkingen van de volkeren waarin Hij leefde, zoals Ik vandaag doe met 
betrekking tot de geest van hen die Mijn woord horen. Maar de geestelijke inhoud die dat woord 
overbrengt, die toen en nu gegeven werd, is dezelfde, is één, is onveranderlijk. Toch is dit 
onopgemerkt gebleven door velen wier hart verhard is en wier geest gesloten is. 
57 Er zijn er altijd die zich van de wortel verwijderen en zich vastklampen aan het uiterlijke, waarin zij 
dwalen en dwalen zonder het te beseffen. De taal die zich openbaart in elk van Mijn kinderen door 
wie Ik tot jullie spreek is van grote eenvoud en zuiverheid, openbaart liefde en heeft geestelijke 
inhoud. Maar laat u niet misleiden door welluidende uitdrukkingen die u goed in de oren klinken en u 
niets zeggen in uw hart. 
58 Laat uw hart meer bewogen zijn dan uw verstand, want dat is er de baas over. Hoe verhevener 
een man is, hoe meer hij liefheeft, hoe nederiger hij is, en hoe gezonder hij is. 



59 Zoek mijn werk in het zuiverste en hoogste van uw geloof, van uw liefde en van uw verbeelding. 
Maak het niet ingewikkelder door overbodige kennis en verduister de pracht van deze Leer niet door 
uiterlijke vormen van aanbidding. Vergeet niet dat gij door deze en andere dingen, die ik u later zal 
zeggen, van het ware pad zijt afgedwaald. 
60 Wat heb je liever: Mij te zoeken door middel van de voorwerpen die jullie maken om Mij voor te 
stellen, of rechtstreeks in je hart de aanraking van Mijn liefde te ontvangen of de roep van Mijn 
stem? Spiritualiseer jezelf. Waarlijk, ik zeg u, wie dit bereikt, zal iets bezitten, dat meer waard is dan 
alle aardse titels en benoemingen. 
61 U zult wonderen zien wanneer dit gebeurt, en zelfs daarvoor zullen ongelooflijke gebeurtenissen 
plaatsvinden. Voorwaarts, discipelen! Laat u niet intimideren door zielen zonder licht, of zij nu 
geïncarneerd zijn of niet meer. Maar heb hen lief en help hen, want ook zij zijn Mijn zeer geliefde 
kinderen die Mij zullen blijven zoeken, zoals jullie Mij hebben gezocht. Dan zal ik ze ontvangen en 
omhelzen als de verloren zoon. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 248  
 
1 Mijn vrede zij in iedere ziel. Voel deze vrede diep, zodat het licht dat de ware wegen voor u 
zichtbaar maakt, kan openbarsten en u zich kunt afwenden van de duistere paden die u eeuwenlang 
hebt bewandeld, struikelend tussen doornstruiken. Met hoeveel beproevingen hebben jullie de 
prachtige planeet bedekt die Ik jullie heb toevertrouwd, opdat jullie er een ogenblik van jullie 
eeuwige leven op zouden vertoeven. 
2 Alleen met vrede in je ziel zul je in staat zijn Mij te volgen en Mij te begrijpen. Het onderricht dat ik 
jullie geef is voor sterke zielen, voor mensen die sterk zijn geworden in pijn en in liefde, opdat zij 
later als voorbeeld voor de mensheid mogen schijnen. 
3 Als jullie aan het voorbeeld van Jezus denken, zullen jullie het beste uit mijn onderricht halen. Maar 
als je volhardt in het eten van de bittere vruchten die de mensheid cultiveert, zul je weinig of niets 
begrijpen van de leer van de Meester. Er zijn vele gevaarlijke en vraatzuchtige vruchten, omdat zij 
zoetheid beloven aan de buitenkant en vergif verbergen aan de binnenkant. 
4 Ik zeg het jullie nog een keer: Rust uw ziel uit en vergeet voor een ogenblik uw problemen bij de 
gedachte dat zij die van de gehele mensheid zijn, daar de wereld een tijd van herstel doormaakt. 
5 U bent als struiken die soms takken hebben die zo dor en ziek zijn dat zij een pijnlijke snoeibeurt 
nodig hebben om de zieke delen te verwijderen, zodat zij zich kunnen herstellen. Wanneer mijn 
rechtvaardigheid van liefde van een mensenboom de zieke takken verwijdert die zijn hart 
beschadigen, verheft zij hem. Wanneer een mens een ledemaat van zijn lichaam wordt afgesneden, 
zucht hij, beeft hij en wordt hij laf, ook al weet hij dat het geschiedt om weg te nemen wat ziek is, 
wat dood is en bedreigt wat nog kan leven. Ook rozen, wanneer zij gesnoeid worden, geven hun 
levenssap af als tranen van pijn, maar daarna bedekken zij zich met de prachtigste bloemen. Mijn 
Liefde snoeit op een oneindig hogere wijze het kwaad in het hart van Mijn kinderen, soms door 
Mijzelf op te offeren. Toen de mensen Mij kruisigden, bedekte Ik Mijn beulen met Mijn goedheid en 
Mijn vergeving en schonk hun het leven. Met Mijn woorden en in Mijn stilte vervulde Ik hen met 
licht, Ik verdedigde en redde hen. Zo beknot Ik het kwaad, Ik bestrijd het met Mijn liefde en Ik 
verdedig en red de boosdoener. Die vergeving was, is en blijft een eeuwige bron van verlossing. 
6 Heden, evenals vroeger, richt Ik u op in uw vallen, Ik grijp in uwe dwaling in. Weet dat je van Mij 
niets te vrezen hebt. Wees bang voor jezelf! 
7 Ik laat mijn kinderen altijd de makkelijke, mooie en veilige weg zien. Ik bespaar u de lange, 
moeilijke en pijnlijke reizen te voet die u voor uzelf creëert door uw werken. Als u afdwaalt of traag 
bent en uw aankomst op het pad van licht vertraagt, is dat alleen omdat u er koppig over bent. 
8 Ik geef jullie nieuwe openbaringen, zodat jullie ook nieuwe transformaties kunnen bereiken. Niets 
en niemand zal kunnen verhinderen dat mijn woorden van onderricht de zielen bereiken in de vorm 
van geschriften. Mijn woord zal alles vernietigen wat vals is en zich heeft opgehoopt in het menselijk 
leven. 
9 Ik veroorzaak geen klein geschil maar een grote oorlog van wereldbeschouwingen waarin de 
geïnspireerde zal schitteren. Ik zal u het juiste woord geven, opdat gij mijn leer juist zult 
interpreteren. 
10 Komt tot de Meester en leert van Hem, opdat gij de slechte uitleggingen moogt wegnemen, die u 
over de Schriften van vroegere tijden zijn geleerd. Die onjuiste interpretaties, die als blinde spiegels 
waren, lieten u de waarheid niet zien. 
11 Iemand heeft tot u gesproken over de antichrist, verwijzend naar een openbaring van mijn 
discipel Johannes. Ten onrechte hebt u deze persoonlijkheid toegepast op veel van uw medemensen, 
zowel uit het verleden als uit het heden. Vandaag zeg ik u, dat de Antichrist, zoals de mensheid hem 
heeft waargenomen, niet bestaat en ook niet zal bestaan. Antichrist is iedereen die niet liefheeft, 
want Christus is de liefde van de Schepper. Besef dus, dat uw wereld vol is van antichristen, die 
verblind zijn door materialisme. 
12 Ik zeg jullie dat het beter voor jullie is om vol onzekerheden en ontkenningen te zijn dan vol valse 
overtuigingen of leugens waarvan jullie denken dat het waarheden zijn. Een eerlijke ontkenning die 
voortkomt uit twijfel of onwetendheid doet u minder kwaad dan de valse zekerheid van een 



onwaarheid. Eerlijke twijfel die hunkert naar begrip is beter dan rotsvast geloof in een of andere 
mythe. Wanhopige onzekerheid, schreeuwend om licht, is beter dan fanatieke of afgodische 
zekerheid. Vandaag hebben de ongelovigen, de teleurgestelden en de verbitterden overal de 
overhand. Het zijn rebellen die vaak helderder zien dan de anderen, die de ritualistische aanmatiging 
als zodanig niet aanvoelen, noch overtuigd worden door de verzekeringen die zij hebben gehoord 
van hen die de mensen geestelijk leiden. Want al die ingewikkelde theorieën bevredigen niet hun 
harten dorsten naar zuiver water, dat hun angst sust. Degenen die u als rebellen beschouwt, tonen 
dikwijls meer licht in hun vragen dan degenen die hen antwoorden omdat zij zichzelf geleerd of 
eminent achten. Zij voelen, zien, voelen, horen en begrijpen met grotere helderheid dan velen die 
zich meesters noemen in de goddelijke leer. 
13 U spreekt ook over het gevreesde en verschrikkelijke einde van de wereld, dat volgens u 
aanstaande is telkens wanneer er oorlog uitbreekt. Ook zeg ik u vandaag dat het einde dat u 
verwacht, niet zal komen. Mijn woorden van het Tweede Tijdperk verwijzen naar de 
gematerialiseerde en wetenschappelijke wereld die Mij niet eert, noch liefheeft, noch Mij erkent. 
14 Jullie hebben letterlijk geloofd in de komst van mensen die zich "Christus" zullen noemen, en 
uiteindelijk geloofd en begrepen dat dit valse christussen zullen zijn. 
15 U wilt de symbolen verkeerd opvatten en u er zodanig mee bezighouden dat u in dwaling vervalt 
en uiteindelijk niet meer weet wat u moet denken. Denk niet zo, reinig je ziel en je hart, en kom tot 
Mij. Ik zal u het licht geven en u openbaren wat u moet weten, zowel voor uw materiële verbetering 
als voor uw geestelijke opgang. 
16 Wie zijn de valse christenen? Al diegenen die superioriteit en deugdzaamheid verkondigen en 
beweren verspreiders van goedheid te zijn, hoewel zij juist het tegenovergestelde doen. 
17 Toch spreekt gij over de verschrikkelijke rechtvaardigheid Gods, over de toorn van Jehovah, over 
"oog om oog en tand om tand" op de Dag des Oordeels, wanneer Ik de wrekende Rechter zal zijn. 
Maar hoeveel dagen van oordeel heb je meegemaakt tijdens je bestaan? In die droevige ogenblikken 
voor uw ziel, ben ik niet uw rechter, maar uw verdediger geweest. In mijn geest, kan woede niet 
bestaan. Hoe kon ik het dan onthullen? In Mij is er alleen harmonie. Degenen die oog om oog en 
tand om tand nemen, dat zijn jullie. Mijn rechtvaardigheid is liefdevol, en jullie zijn het zelf die vragen 
om de mogelijkheid om jezelf te zuiveren. Want ik straf je niet. 
18 Gij die dwaalt, Ik zal u weldra ontvangen en u Mijn kracht en Mijn licht geven wanneer gij Mij 
aanroept. Het doet er niet toe dat u in uw lichaam en in uw ziel het teken van grote zondaars hebt. Ik 
zal u doen zegenen wie u beledigd hebben, en God zegenen omdat Hij dit wonder in u mogelijk heeft 
gemaakt. Dan zul je de liefde van Christus in je hart beginnen te voelen. Sommigen denken als ze 
deze woorden horen: Hoe is het mogelijk dat grote zondaars deze genade even goed kunnen 
ontvangen als de rechtvaardigen, die haar door verdienste bezitten? O mensen, mensen, die niet 
verder zien dan uw ogen! Ik heb u altijd mijn weldaden uit genade geschonken, zelfs voordat u ze 
verdiende! 
19 Ik antwoord zowel op een zuivere gedachte als op de droeve klaagzang van hem die Mij 
bezoedeld nadert, wanneer ook maar een vonkje nederigheid of onderscheidingsvermogen hem 
ontglipt door zijn gebrek aan liefde voor zijn medemensen. 
20 Ik ben de verdediger van de zwakken die tranen laten in hun groot onvermogen en 
onwetendheid. Ik ben de goddelijke hoop die de treurder roept en troost, ik ben de liefdevolle Jezus 
die zachtjes streelt wie kreunt in zijn pijn en berouw. 
21 Ik ben jullie Redder, jullie Verlosser. Ik ben de waarheid toegankelijk voor de mens. 
22 Nu volgt een andere lering van Mij, discipelen: Waarlijk Ik zeg u, wanneer gij u sterk, groot of 
superieur voelt, verwijdert gij u van Mij, omdat uw trots het gevoel van nederigheid verstikt. Maar 
wanneer jullie je klein voelen, wanneer jullie beseffen dat jullie als atomen zijn temidden van Mijn 
schepping, dan naderen jullie Mij, want door jullie nederigheid bewonderen jullie Mij, hebben jullie 
Mij lief en voelen jullie Mij dicht bij jullie. Dan denk je aan al het grootse en ondoorgrondelijke dat 
God in zich draagt en dat je zou willen kennen en ervaren. Het lijkt je alsof je de echo hoort van 
goddelijke fluisteringen in je ziel. 
23 Ik ben de Meester van uw ziel en haar Verlosser. Je lichaam is een van de vele instrumenten die je 
hebt gekregen. Maar de meesten hebben de neiging Mij te vergeten wanneer zij incarneren, en 



dwalen af, beïnvloed door het leven dat hen op aarde omringt. Dit gebeurt wanneer het de ziel nog 
ontbreekt aan ware grootheid en verhevenheid. 
Anderen, die niet vergeten dat Ik hun Heer en hun Vader ben, tonen zich onverzadigbaar in het 
vragen, maar gierig als het op geven aankomt. Zij missen de edelmoedigheid van de ziel om te 
kunnen liefhebben. Zij denken dat zij weten hoe te vragen, maar zij weten niet hoe te geven. Zij doen 
geen moeite om te leren vragen, laat staan om te leren geven. Het enige wat zij van Mij moeten 
vragen is dat Ik Mijn Wil over hen ten uitvoer breng. Want jullie weten al dat Mijn Wil rechtvaardig, 
volmaakt en liefdevol is. 
24 Ik zeg jullie: "Vraag en het zal je gegeven worden." 
25 Denkt u dat deze zin of dit verzoek zinloos is? Waarlijk, Ik zeg u, wie het tot Mij richt en het voelt, 
heeft een bron van wonderen gevonden. - Wat het geven betreft: geef alles wat de liefde je 
aanraadt. 
26 In de wereld probeert u de zuiverste gewaarwordingen van de ziel tot zwijgen te brengen door 
middel van gepaste genoegens. Maar omdat de goddelijke Geest in uw wezen verborgen is, zult gij u 
allen aan Hem moeten onderwerpen, sommigen vroeger, anderen later. 
27 De mensen zullen niet in staat zijn eeuwig tegen God te strijden, tegen de enige die jullie uit jullie 
toestand van onvolmaakte wezens tot de hoogten van volmaaktheid kan verheffen. 
28 Ik zal u met mijn onderricht de ware zin van het leven tonen en u leren niet alleen mijn woord van 
deze tijd juist te interpreteren, maar ook dat van de voorbije tijd. Want door jullie valse 
interpretaties, met betrekking tot mijn woorden, hebben jullie fanatieke cultische daden in het leven 
geroepen. Daarom kunt gij door uw materialisme niet begrijpen, wanneer Ik u zeg: "Hemel en aarde 
zullen voorbijgaan, maar mijn woord zal niet voorbijgaan." 
U denkt: Is het mogelijk dat de hemel en de aarde vergaan? Dit toont uw gebrek aan dieper inzicht. Ik 
wilde jullie zeggen dat de hemel die jullie zien en de aarde waarop jullie wonen zouden vergaan, 
omdat de tijd er seconde na seconde zijn sporen in nalaat, maar dat de essentie en de inhoud van 
mijn woord niet zouden vergaan, omdat het Goddelijk is, eeuwig, en het Goddelijke is onveranderlijk. 
Maar uw aarde en uw hemel veranderen en vergaan ongemerkt voor de mensen, terwijl mijn liefde 
onveranderlijk blijft. Mijn liefde gaat niet voorbij, want het hele universum is ermee gevuld. 
29 Jezus is gekomen om jullie de liefde te leren, niet om jullie ijdele nieuwsgierigheid te bevredigen. 
maar hoe weinigen weten in zijn naam lief te hebben. Telkens als je iets goeds doet, zeg je: "Ik ben 
nobel, ik ben vrijgevig, ik ben liefdadig; daarom doe ik dit." Ik zeg het je: Indien gij deze werken zoudt 
doen in den naam van uwen Heer, zoudt gij nederig zijn, want de goedheid is van God en ik heb die 
aan uwen ziel geschonken. Wie dus zijn goede werken toeschrijft aan zijn menselijk hart, verloochent 
zijn ziel en Hem, die haar met die deugden begiftigd heeft. Maar als je iets slechts doet, was je je 
handen in onschuld, zoals Pilatus deed, en dat verwijt je de Vader, zeggende: "Het was de wil van 
God, het stond geschreven; God wilde het, het is het lot." 
30 Jullie zeggen dat er niets gebeurt zonder de wil van God om jullie van jullie fouten te verlossen. 
Maar waarlijk, ik zeg u, gij vergist u, want uw gebreken, uw ellende, geschieden zonder Gods wil. 
Realiseer je dat de Almachtige je nooit dwingt met geweld, door zijn macht. Dit is wat je doet met je 
zwakkere broeders en zusters. Waarlijk, ik zeg u: kwaad, oneerlijkheid, gebrek aan harmonie zijn van 
u; liefde, geduld, gemoedsrust komen van God. Wanneer je liefhebt, is het de Schepper van je ziel die 
je inspireert. Aan de andere kant, als je haat, ben jij het, het is je zwakte die je drijft en je ruïneert. 
31 Als er iets slechts in je leven gebeurt, kun je er zeker van zijn dat het door jou komt. Maar dan 
vraag je jezelf af: Waarom laat God dit gebeuren? Lijdt Hij niet door onze zonden? Weent Hij ook niet 
als Hij ons ziet wenen? Wat zou het Hem kosten om ons deze valpartijen te besparen? Ik zeg jullie: 
zolang jullie niet liefhebben, zal God iets voor jullie zijn dat jullie niet kunnen bevatten, want de 
grootmoedigheid van jullie Schepper gaat jullie begrip te boven. 
32 Word sterk, groots, wijs, leer lief te hebben. Wanneer gij liefhebt, zult gij niet langer het kinderlijk 
verlangen hebben om te trachten God te doorgronden, want dan zult gij Hem zien en Hem gevoelen, 
en dit zal u genoeg zijn. 
33 Mijn liefde beantwoordt jullie vragen die jullie je soms stellen in jullie lijden. Ik laat u alleen de 
smaak kennen van het fruit dat u hebt gekweekt, zodat u iets kunt voelen van wat u anderen hebt 
laten voelen. Maar Ik zeg u ook dit, dat wanneer u uw beker van lijden doet overlopen, en Ik u de pijn 



zou kunnen besparen, Ik toch toelaat dat deze en zelfs de dood in u zijn. Want de ziel staat boven al 
deze onbeduidende gewaarwordingen die haar door middel van het lichaam op de proef stellen. 
34 Jezus is naar de mensen gekomen om jullie te leren hoe een rechtschapen ziel geselslagen, 
beledigingen en doornen verdraagt, opdat jullie, wanneer jullie "gekruisigd" worden, de moed zullen 
hebben om tegen de beul of de lasteraar op te staan, om hem lief te hebben en te zegenen. 
35 Zo zult gij de wereld en het lichaam achter u laten. 
36 Maar vandaag, op deze morgen van genade, nu Mijn Woord tot jullie terugkeert door middel van 
het menselijk verstand, heet Ik jullie welkom. 
37 Mensheid, jullie bereiden je voor om de geboorte van Jezus te herdenken. 
38 Feest van Kerstmis, vreugde en herdenking. 
39 Voor de rijken en machtigen betekent het wereldse bevredigingen en genoegens. Voor hen die 
Christus volgen, die geen bed en geen huis had in de nacht dat Hij geboren werd, is het een feest van 
ontberingen, maar van geestelijke vreugde. 
40 Christelijke mensheid, gij die u voorbereidt om uw altaren te versieren en uw feesten te houden, 
waarlijk ik zeg u, uw hart is leeg. Hebt gij niet overwogen, dat de altaren, die gij opricht en de 
beelden, waarmede gij Mij voorstelt, slechts eene verrukking voor uwe oogen zijn en eene 
nabootsing van het Goddelijke, ver van de werkelijkheid? Ik heb altijd gewoond in de tempel van 
ware nederigheid. Evenzo heb Ik jullie geleerd je taak te volbrengen met alle liefde en 
zelfverloochening. 
41 Vandaag zie ik dat die leer van haar kracht is beroofd, dat haar betekenis door dit christendom is 
vergeten. Want zelfs zij die hun familie tegenspoed bezorgen, noemen zich christenen. Zij die pracht 
en macht tentoonspreiden, en zij die oorlogen ontketenen, noemen zich ook christenen. Maar niet 
allen zullen dat voorbeeld en die weg volgen, want velen zullen ontwaken tot het besef dat de 
grootheid van de ziel berust op de aard van het hart, dat het tehuis is van de zuivere gevoelens die 
God in de mens opwekt. 
42 Het is ongeveer 2000 jaar geleden dat ik als mens op de wereld kwam. Ik herinner u er slechts 
aan, opdat gij moogt beseffen, hoe ver gij van de vervulling van mijn bevel verwijderd zijt. Mijn 
voorbeeld als volmaakt mens begon vanaf het moment van mijn geboorte, ging door in mijn 
kindertijd en puberteit, totdat het eindigde met mijn laatste adem aan het martelkruis. Deze 
geschiedenis, geschreven met mijn bloed, is het boek van het leven en het begin van de menselijke 
verlossing. 
43 Ik heb onder de mensen geleefd om hen te doen begrijpen dat de liefde van de Vader voor hen zo 
groot was, dat Ik Mijzelf uiteindelijk heb beperkt om met hen als mens te leven, ver van alle ideeën 
die de leiders van het volk hadden over Goddelijkheid, die de wet volgden die Mozes hen had 
nagelaten. Hoe konden zij de Zoon van God in zijn armoede bedenken, terwijl zij in weelde leefden? 
Hoe konden zij zich voor Jezus, de zoon van de timmerman, neerbuigen, terwijl zij zich bevoorrecht 
voelden? 
Mijn leer van liefde en nederigheid werd door hen niet begrepen. Mijn wieg was zo arm dat niemand 
uit hun midden kwam, zelfs niet om Mij te strelen of om Mij liefdevol aan te staren. Maar de natuur 
werd gewekt door Mijn aanwezigheid als mens, en in haar verschillende rijken strekte zij haar armen 
uit om Mij te verwelkomen, terwijl het licht van de Eeuwige, gesymboliseerd in een ster, aan de 
wereld de komst van de Messias aankondigde. 
44 Nu, in deze tijd waarin Ik niet als mens hoefde te worden geboren, noch mens behoefde te 
worden om vervolgens te worden vervolgd, zal het licht van mijn geest dat op u neerdaalt, worden 
gezien door de mensheid, die in staat zal zijn te herkennen waar mijn woord op dit moment 
neerdaalt. 
45 Vandaag kom ik als een licht, als een essentie, om met vrede die mensen van goede wil te 
vervullen, die deze dag met spiritualiteit en vreugde hebben weten te herdenken, en die Mij hun hart 
als een geschenk hebben aangeboden. 
46 Lijden en ellende is wat jullie je Heer schenken, bedenkende dat ook jullie Meester in de wereld is 
gekomen om te lijden. 



47 Ik ontvang dit offer en ontsteek in uw hart een onuitblusbare vlam. Daar Ik Mijzelf als offer heb 
aangeboden om u de weg naar uw redding te wijzen, vergeet niet dat Ik altijd bereid ben Mijn 
barmhartige hand uit te strekken om u te redden. 
48 Jullie geestelijke kinderjaren zijn voorbij en nu moeten jullie je ontwikkeling begrijpen. 
49 Ik heb u Mijn Plaatsvervanger gegeven, omdat Ik u heb gezegd: "Wie zijn taak als discipel vervult, 
zal als zijn Meester zijn." Zaai liefde, breng vrede in harten, doe wonderen. Wek op tot het leven van 
genade, wek de "doden" op tot de waarheid. 
50 Spiritualisten, wees de tolken en boodschappers van Mijn woord. Op deze dag streel ik alle 
mensen die, volgens de instructie die zij hebben ontvangen, mijn komst gedenken. 
51 Bij de verrukking van de stemdrager zal mijn goddelijke straal, mijn inspiratie, op u nederdalen, 
zodat u mijn woord zult begrijpen. Ik wil jullie verenigd zien in één wens: vrede onder de mensheid. 
52 Zalig hij die komt in verlangen naar Mij, want hij zal het licht hebben van Mijn goddelijke Geest. 
Hij die Mij zoekt, doet dat omdat hij in zichzelf heeft gevoeld dat de tijd van zijn opwaartse evolutie is 
aangebroken. 
53 De menselijke geest tracht de ketenen te verbreken die hem gebonden hielden. Ik heb jullie 
gezegd dat het nu tijd is voor de geest en de ziel om hun vrijheid te zoeken. Want voor hen ligt een 
oneindig veld waarin zij meer kunnen weten en bereiken dan wat hun hart hen heeft aangewezen. 
Op deze manier zal de mens zichzelf vervolmaken en meer wijsheid bereiken. Dan zal de waarheid 
vervat zijn in elke menselijke gedachte. 
54 Vandaag spreek Ik tot u door vele stemdragers, en door hen laat Ik een leerboek voor uw ziel na, 
zoals Ik in het Tweede Tijdperk aan deze mensheid een erfenis van wijsheid en liefde naliet. Want de 
grondslagen van Mijn Leer bestaan uit de Liefde, die universele en allerhoogste kracht die beoogt alle 
wezens in één familie te verenigen. 
55 U moet deze goddelijke eigenschap bezitten, want waar geen liefde is, kan ook geen 
barmhartigheid zijn. Toch heb Ik jullie met liefde vervuld, zodat wanneer zich een gelegenheid 
voordoet om barmhartigheid te beoefenen, jullie dat doen, wetende dat zij niet onderworpen is aan 
en vastgeroest in een bepaalde vorm. Om jullie in staat te stellen de vermogens te ontwikkelen die 
daarvoor nodig zijn, heb Ik jullie een deel van Mijzelf gegeven dat in jullie leeft. Het is jullie ziel, 
verlicht door de Geest, die jullie doet begrijpen dat jullie uit Mij zijn voortgekomen. 
56 Daarom kunt gij begrijpen dat de Goddelijke Kracht zich kan openbaren in alles wat leven is, want 
leven is alles wat u omringt. Ik heb jullie opgedragen jullie God niet te beperken tot één enkele vorm. 
Ik kan alle vormen aannemen of er geen hebben, want ik ben de Schepper. 
57 Wanneer je intelligentie je naar het Levensbeginsel leidt, en je daarin ontdekt hoe schepselen 
ontstaan en zichzelf transformeren, zul je verbaasd zijn wanneer je de verklaring van veel van mijn 
leringen begrijpt. Daar zul je ontdekken dat God zich in alles openbaart, van wezens die voor jouw 
blik onwaarneembaar zijn tot de grootste werelden en sterren. 
58 Zo zult gij begrijpen dat de mens geen schepper is van leven en natuurkrachten, dat hij slechts 
gebruikt en omvormt wat reeds geschapen is. Daartoe heb Ik de mens in de schepping geplaatst, 
opdat hij alle gaven en bekwaamheden zou kunnen ontplooien waarmee Ik hem heb begiftigd. 
59 De schepping is God zelf, en de tijd zal komen dat de mensen, die niet beseffen welke relatie er 
bestaat tussen de Schepper en de mens, zullen begrijpen dat de mens alles wat hij doet, ontleent aan 
de goddelijke macht. 
60 De mens heeft een ontwikkeling, zoals alles die heeft die de schepping vormt. Hij was 
onvolwassen in het begin. Zijn intelligentie kwam overeen met het primitieve leven dat hij leidde. 
Maar God zorgde ervoor dat hij zich uit zichzelf zou ontwikkelen, dat hij zou weten wat goed is en 
wat kwaad, zodat hij in zichzelf zijn geestelijke kant en zijn lichamelijke kant zou ontdekken, want in 
het begin kon zijn ziel dat niet. 
Zo ontwikkelde de mens zich geleidelijk, wetend waar hij vandaan kwam en waarheen hij ging, zijn 
vermogens kennend, die hem naar volmaaktheid moesten leiden. Zo heeft hij de tijd bereikt dat ik 
hem heb geopenbaard dat voor de volmaaktheid van de ziel een enkel aards leven niet voldoende is. 
61 Een duidelijk bewijs hiervan is dat de ervaring van de mens van vandaag groter is dan die van de 
mens van vroeger. Want de ziel brengt het licht met zich mee dat zij op eerdere levenswegen heeft 



opgedaan. Maar jullie hebben deze tijd de Eeuw van het Licht genoemd vanwege de vooruitgang van 
de menselijke wetenschap, omdat het Goddelijke Licht in elke geest heeft geschenen. 
62 Ik ben het, de Vader, die tot u spreekt. Voor hem die twijfelt, maak Ik Mijn woord duidelijk en 
nauwkeurig. Het openbaart zich naar gelang het vermogen van de drager van de stem. Zijn hersenen 
ontvangen de transmissie van Mijn wijsheid en drukken het uit naar zijn vermogen. Maar de 
betekenis is hetzelfde voor alle zenders. 
63 Ik ontvang u allen en zegen u. 
64. Hier is de volmaakte Rechter onder u, kloppend op de deuren van uw gevoeligheid om u duidelijk 
te maken hoe weinig belang uw gedachten, woorden en werken kunnen hebben tegenover zijn 
almacht, rechtvaardigheid en waarheid. Uw ziel heeft zich zo kunnen ontwikkelen, dat uw geest niet 
alleen de overtredingen van uw huidig bestaan beoordeelt, maar u ook de oude schuld aan mijn 
Goddelijke gerechtigheid openbaart. 
65. Zodra uw gevoelens een grotere spiritualiteit hebben bereikt, zullen het geheugen van uw 
verleden en uw intuïtie duidelijker in u zijn. Nu is het slechts een vaag idee dat je van dit alles hebt. 
Maar toch helpt het u uw kruis te dragen met overgave en vertrouwen, wetende dat op deze wijze 
uw ziel gezuiverd en gered zal worden. 
66. Zij die Jezus bespotten toen zij Hem zagen hijgen met het kruis op Zijn schouders, zijn degenen 
die vandaag bereid zijn hun kruis op zich te nemen om de heuvel te beklimmen. Zij die toen riepen: 
"Kruisig Hem", hebben nu toegewijd Mij te dienen en Mij lief te hebben. 
67. Die kreten doorboorden Mijn hart, die haat en laster kwetsten Mij. Maar Ik heb hun de dood niet 
geschonken, Ik heb hen vergeven en nieuw leven gegeven, omdat zij niet wisten wat zij deden. 
68. Geestelijk ben Ik nog steeds aan het kruis genageld, ook al hebben jullie Mijn lichaam van het 
hout van het kruis verwijderd. Bloed en water vloeien nog van mijn zijde en alle wonden zijn nog 
vers, omdat gij elkander nog niet liefhebt, omdat er nog vijandschappen en oorlogen zijn. 
69. Waarlijk, ik zegen u: Bereidt u voor, opdat gij de stem des gewetens duidelijk moogt horen, en 
opdat de ogen uws geestes de waarheid mogen onderscheiden van al hetgeen ik tot u gezegd heb. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 249  
 
1 Geliefde mensen, hier is "Het Woord" onder u, hetzelfde dat tot u sprak in het Tweede Tijdperk, 
dat zich vandaag geestelijk openbaart door de geest van de mens. 
2 Waarlijk, ik zeg u, dat Jezus' bestaan onder de mensen niet gemakkelijk was. Vanaf mijn jeugd, 
kwam de beker van bitterheid aan mijn lippen. Maar dit is waarvoor Ik gekomen ben: om te lijden 
van het begin tot het einde, om jullie de weg naar verlossing te tonen en om jullie te leren dat als Ik, 
de Heer van Leven, Vrede en Gelukzaligheid, afstand heb gedaan van Mijn glorie om door jullie op 
aarde te lijden, wat is er dan voor jullie? Wat kunt gij verwachten van de gelukzaligheden, genoegens 
en successen op uw aardse wereld? 
3 De christelijke wereld herdenkt nog steeds de dag dat Jezus in de wereld kwam. Maar zelfs in de 
dagen van herdenking wordt het gebrul van de oorlog gehoord en doden mensen elkaar. Vrouwen 
worden weerloos achtergelaten en kinderen worden wees. Ondertussen verspreidt Maria, de 
Moeder, haar mantel van liefde over de hele wereld. Zij is de warmte van het hart, de eeuwige 
baarmoeder, het thuis. Ook de volmaaktste Moeder van Jezus als mens gaf haar goddelijke les, die 
begon bij de kribbe in de stal en eindigde aan het kruis van Golgotha. 
4 Vrede zij met de mensen van goede wil die de mensheid liefhebben, zegenen en voor haar bidden. 
5 Mijn schepselen, jullie die Mij zoeken zonder iets van Mij te vragen en alleen verwachten wat Mijn 
Wil jullie schenkt: wanneer jullie Mijn Liefde en Mijn weldaden voelen, ontvangen jullie ze met diepe 
liefde, vertrouwen jullie Mij jullie gedachten toe en zeggen jullie Mij dat jullie jezelf willen 
vervolmaken. 
6 Jullie zijn als vogels op zoek naar een nest om beschutting te vinden. Gij hebt elkander benaderd in 
het verlangen naar warmte, en mijn woord heeft u gevoed en uw hart bevredigd. 
7 Op deze dag plaatsen jullie je werken voor Mij. Je laat tranen en leed achter je en hebt hoop dat 
het nieuwe jaar de mensheid de langverwachte vrede zal brengen. 
8 jullie danken Mij dat jullie Mij gevonden hebben na onbegrip en teleurstellingen en wanneer jullie 
je door Mij bemind voelen, zingen jullie een danklied 
9 U ontdekt nu de schat, de erfenis, die gij zocht, en toen gij in uw ziel binnentradt, werd gij 
verbaasd, toen gij uw gaven ontdekte, toen gij bekwaamheden zag, die verborgen en vergeten 
waren. 
10 Jullie hebben in Mij de liefde gevonden waarnaar jullie zochten, de ware Meester, de trouwe 
vriend. Alle edele snaren van je ziel zijn ontwaakt en je voelt het verlangen de mensheid te vertellen 
dat Mijn Geest trilt boven ieder wezen, dat Mijn Licht het woord is geworden dat door allen gehoord 
moet worden en dat het instrument dat Ik heb uitgekozen de mens is die, door Mijn Wil, een 
spreekbuis is geworden van Mijn onderricht. Als het goede nieuws de mensen bereikt door uw 
bemiddeling en u wordt gehoord, zult u zich verheugen. Indien zij niet naar u luisteren, maakt u dan 
niet ongerust, want Ik zal Mij op velerlei wijze bekend maken, ten einde de ongeregeldheden der 
menschen te overwinnen. 
11 In het tweede tijdperk zei Ik tot Mijn discipelen: "Ik zal wederkomen en tot de ziel van de mens 
spreken wanneer hij de zonde op haar hoogtepunt heeft gekend." Maar Ik gaf hun te kennen op 
welke wijze Ik zou wederkomen, namelijk geestelijk, en hier ben Ik in vervulling van Mijn belofte. Die 
discipelen vroegen Mij: "Hoe zullen wij U kennen?" En Ik gaf hun de tekenen van Mijn komst. Maar 
nu zien jullie dat, hoewel deze apostelen niet op aarde zijn, jullie de stem van jullie Vader hebben 
herkend in hen die Ik in deze tijd heb uitgekozen om Mijn onderricht aan jullie door te geven. 
12 Toen Ik op Golgotha aankwam en Mijn beker van lijden ledigde, waren velen van hen aanwezig 
die Mij vandaag horen spreken door het medium van een mens. Zij begrepen niet wie Hij was die tot 
hen sprak, en dit zijn jullie die Mijn onderricht hebben veronachtzaamd en vandaag tot Mij zeggen: 
"Meester, wij hebben U lief, wij willen U volgen. Als wij U in een andere tijd niet herkend hebben - nu 
zien wij onze fout en vragen U om vergeving. Laat ons Uw schreden rechtstreeks volgen." 
13 Maar ik zeg u: O leerlingen, die uw hart geopend hebt en mijn woord laat ontkiemen als een 
vruchtbaar zaad, laat groeien en vrucht dragen - laat deze leer al zijn weldaden in u achterlaten, en 
dat deze ten goede komen aan uw medemensen. 



14 De tijd nadert dat de menselijke geest de waarheid zal zoeken. Dan zal mijn zaad op de gehele 
oppervlakte der aarde worden uitgezaaid en zullen overal apostelen verschijnen. 
15 Bereid u heden voor, wees geduldig in den strijd. Al je lijden zal beloond worden. Voel Mijn 
streling en Mijn vergeving die je lijden zal verlichten. Dit is hoe jullie jezelf zuiveren om zuiver tot Mij 
te komen. - Als ik zo tot je spreek, voel je vrede en wordt je hart stil. 
16 Laat uw beproevingen achter u, zoekt Mij niet op de weg van pijn. Kom tot Mij, die Liefde ben. 
17 Ik wil u sterk zien, ik wil u uw kruis met geduld zien dragen en de geschenken op uw weg zien 
uitdelen. Zorg voor je werk, zodat je altijd de vrede waardig bent die ik je bied. 
18 Jullie scharen van mensen, mijn kinderen, die hier komen in verlangen naar licht: Je wacht op mijn 
woorden, mijn gedachten, om je lijden te kunnen vergeten. 
19 Jullie zijn hier bijeengekomen en hebben Mijn licht gevonden in de betekenis van Mijn onderricht. 
Toen gij met elkander sprak, begreep gij, dat het één en dezelfde reden was, die u ertoe bracht Mij in 
dit woord te zoeken, en dat deze reden de dorst naar waarheid, de dorst naar liefde was. 
20 Het is vrij weinig dat Ik u moest geven, mensen, want gij draagt reeds in uw ziel alles wat gij Mij 
hebt gevraagd. Ik hoefde u slechts op te dragen naar het eeuwige van uw wezen te kijken, opdat u 
daar uw erfenis en uw rijkdom zou ontdekken. 
21 Alleen mijn licht opent de ogen van de ziel voor de waarheid, alleen dit verlicht de oneindige weg 
naar ware wijsheid, de weg naar uw redding. 
22 Hoe meer je op deze manier zoekt, hoe meer je zult vinden; hoe meer je graaft, hoe grotere 
schatten je zult vinden - schatten die verborgen waren, maar die er zijn in je ziel en in het leven dat 
erbij hoort. 
23 Hoeveel rijkdommen waren jullie vergeten, en hoeveel wonderen zullen jullie zo ontdekken! 
24 Jullie moeten nog veel leren om ontvankelijk te zijn voor mijn ingevingen en mijn oproepen. Hoe 
vaak heb je de vibraties van het spirituele waargenomen zonder te kunnen begrijpen wie je roept! 
Die "taal" is zo verwarrend voor u dat u ze niet kunt begrijpen en uiteindelijk schrijft u de geestelijke 
manifestaties toe aan hallucinaties of materiële oorzaken. 
25 Hard zijn uw harten en dwaas uw verstand, die de ziel niet toelaten de invloed van haar ware 
thuis te ontvangen. Zo was het volk van God in vroegere tijden niet: de vergeestelijking werd 
gecultiveerd door hen met eenvoudige harten en verheven zielen, die ernaar streefden de Goddelijke 
Wet te vervullen en de wetten van de aarde te gehoorzamen. 
26 Ik wil weer gevoeld en bemind worden zoals in die tijd, maar op een meer spirituele manier. 
27 Dit is aangekondigd door profeten, door mijn woord, en door een van mijn apostelen. Als je 
werkelijk in staat zou zijn al die openbaringen tot één geheel te verenigen, zou je verbaasd staan 
over de helderheid waarmee zij spreken over deze tijd waarin je thans leeft, en over de manifestaties 
waarvan je getuige bent. 
28 Mijn verkondiging door de menselijke geest zal kort zijn. Want als het langer zou duren, zouden 
jullie ophouden, zouden jullie je alleen maar aanpassen om van mijn woord te genieten, en zouden 
jullie eindelijk aan mijn aanwezigheid wennen. Daarom zal mijn manifestatie in deze vorm spoedig 
eindigen, en dan zult gij u genoodzaakt zien te bestuderen wat gij hebt gehoord, uw gebed te 
vervolmaken om mijn aanwezigheid te voelen, en u beter voor te bereiden om mijn wonderen 
waardig te worden. 
29 Ik wil dat gij twee fouten vermijdt: in de gewoonte te blijven van uw daden van aanbidding, en te 
snel vooruit te gaan. Stap voor stap, ga onwankelbaar naar het doel dat ik voor je heb uitgestippeld. 
Op deze manier zult u geleidelijk stijgen, de vlekken van uw ziel zuiveren, en schulden afbetalen. U 
zult meer en meer het Eeuwige Leven naderen, dat bestemd is om het tehuis te zijn van alle zielen 
wanneer zij de staat van volmaaktheid hebben bereikt. 
30 Wanneer jullie Mij horen, o Mijn kleine kinderen, bidden sommigen en vragen Mij om vergeving, 
anderen wenen. Ik zie tranen van liefde, van berouw, van angst - ik ontvang ze allemaal. Besef op 
hoeveel manieren je gehoord wordt door je Meester, die alle "talen" weet te vertolken. 
31 Als jullie Mij horen, willen jullie niet dat dit Uur voorbijgaat. "Wat een vrede, wat een rust, wat 
een oneindige verrukking!" zegt je ziel tegen Mij. Maar ik antwoord je: Deze vrede, deze 
gelukzaligheid, deze gelukzaligheid van voelen, beminnen, weten en kunnen, zult u hebben in het 
Geestelijk Leven - niet voor een uur, maar voor alle eeuwigheid. 



32 Ik zal op u wachten in dat beloofde land en Mijn licht zal u begeleiden op uw weg, totdat gij Mij 
bereikt. Want ik ben het licht dat naar beneden schijnt om je pad te verlichten. 
33 In Mijn Woord heb Ik u profetieën gegeven, die gij hebt zien geschieden, opdat zij die uw 
getuigenis horen, in uw geloof zullen delen. Hoeveel vreugde zal er zijn bij hen die, na tot nu toe 
zonder geloof geleefd te hebben, plotseling hun ogen openen en in zichzelf het eeuwige leven 
ontdekken, en in zichzelf de gelijkenis van de Godheid zelf! Op dat ogenblik zal het bestaan voor die 
wezens worden veranderd; want zij zullen niet langer behoren tot hen die vragen, maar tot hen die 
dankzeggen. Want zij die vragen, doen dat omdat zij niet beseffen dat zij genoeg hebben, en zij die 
danken, doen dat omdat zij ervan overtuigd zijn dat zij meer hebben dan zij verdienen. 
34 Wanneer gij de wonderen der natuur aanschouwt en u bewust wordt dat gij een voorwerp van 
Goddelijke liefde en barmhartigheid zijt geweest, vloeit er dan geen dankbaarheid uit uw hart? Welk 
groter bewijs van dankbaarheid kunnen jullie Mij op dat moment geven dan jullie bewondering, jullie 
nederigheid en jullie belijdenis van Mijn grootheid? Dan is het noch pijn, noch ontbering, noch 
egoïsme geweest dat je hart voor Mij heeft doen ontvlammen. 
35 Wanneer u een gebed van dankbaarheid fluistert, begeleid het dan met werken die dat gevoel 
bevestigen. 
36 Ik moet elke dwaling bij u wegnemen, want de periode waarin Ik in deze vorm tot u spreek is 
reeds zeer kort en wanneer het jaar 1950 ten einde loopt, zult gij een groter begrip hebben van Mijn 
werk, omdat gij Mijn leer grondiger zult hebben bestudeerd met de hulp van de wijze raadgevingen 
van Mijn geestelijke wereld. De stemdragers aan wie de taak is toevertrouwd de Goddelijke 
boodschap over te brengen, zullen zich voorbereiden met een grotere kennis van hun 
verantwoordelijkheid. 
37 Totdat Ik Mijn woord terugneem, moet er onder u een zuivering zijn van erediensten en 
gebruiken. Dan zal hij die Mij wil volgen naar het vaandel der waarheid op weg gaan en Mij volgen, 
en hij die uit zelfzucht en persoonlijk voordeel volhardt in het versnijden van wat rein is, zal 
gedwongen zijn de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid en gebrek aan waakzaamheid te ondergaan. 
38 Ik zal het niet zijn die het kind straft; hij zal zijn oordeel zelf ondergaan. Elk onkruid zal bij de 
wortel worden opgerukt. 
39 Ik heb dit spiritistische volk bevrijd, Ik heb hun "velden" verlicht en de hindernissen en 
belemmeringen voor hen verwijderd. Maar voor zovele voordelen draagt het ook een grote 
verantwoordelijkheid. Waakt, opdat gij de stem van uw geweten duidelijk hoort, die u zal zeggen wat 
gij moet doen en u zal aansporen te allen tijde waakzaam te zijn. 
40 In de loop van dit jaar dat jullie ter voorbereiding diende, hebben jullie, omdat jullie je hebben 
ingespannen om de ketenen te verbreken die jullie bonden aan een fanatisme dat jullie geestelijke 
ontplooiing verhinderde, de vaste wil gehad jullie te ontdoen van vele vooroordelen. Sinds die tijd 
voel je je vrijer en dichter bij de waarheid. Nu zul je je sterker voelen voor de strijd. 
41 Wat zullen er veel gebeurtenissen plaatsvinden! Hoeveel kleine werelden, door mensen 
geschapen, zullen vernietigd worden! Voorwaar, Ik zeg u, elke valse grootheid en elk zelfzuchtig werk 
zal tevergeefs zijn. 
42 Onder u zijn er slechts weinigen die Mijn onderricht hebben begrepen. Maar wanneer het 
ogenblik van Mijn vertrek komt, zal Ik Mijn discipelen achterlaten met de kennis en de nodige kracht 
om de strijd aan te gaan. Want de Meester is mild voor u, want ik zie uw inspanning, die, hoewel 
klein, toch waardevol is, en die ik aanvaard. 
Je hebt de overtuiging dat je werkt voor de ziel, dat wat je vandaag met tranen zaait, morgen zoete 
vruchten zal dragen. Wie durft, dit wetende, zijn tijd te verspillen? 
43 Binnenkort zult u mijn Leer in verschillende talen gepubliceerd zien. Dan zal mijn woord, mijn 
onderricht, u in contact brengen met mensen van verre landen, en hoewel gij elkander nooit gezien 
hebt, zult gij elkander herkennen. Hoewel er landen en zeeën tussen u zijn, zult gij verenigd worden 
en zult gij één zijn door mijn Werk. 
44 Wanneer het jaar 1950 ten einde loopt, zal er onder velen van u onzekerheid en twijfel zijn. 
Waarom twijfelen sommigen aan mijn openbaringen, die een intelligentie bezitten die groter is dan 
die van hen die in mijn manifestatie geloven? Want het is niet de menselijke kennis noch het intellect 
die mijn waarheid kan beoordelen, en wanneer de mens dit begrijpt, wordt hij door angst 



aangegrepen tegen alles wat nieuw is, tegen alles wat hem onbekend is, om het onbewust te 
verwerpen. Maar jullie, de zwakken, de ongeschoolden, die niet de hoogte kunnen bereiken van hen 
die erkend worden door hun intelligentie, zijn degenen die geloven, en jullie zijn in staat om je te 
verdiepen in de geheimen van het geestelijke. Waarom? Omdat het de Geest is die het eeuwige 
leven en zijn wonderen aan het verstand openbaart. 
45 De menselijke intelligentie is een kracht waarmee jullie nu de strijd zullen aanbinden, want 
daardoor heeft de mens voor zichzelf ideeën en opvattingen over het geestelijke geschapen die hem 
niet door de geest zijn geopenbaard. 
46 Voor deze strijd moeten jullie sterk zijn - met een kracht, die ook uit de geest voortkomt. Uw 
kracht zal nooit gebaseerd zijn op uw lichaam, noch op de macht van geld, noch op aardse middelen. 
Alleen uw geloof in de waarheid die in u leeft, zal u overwinnaar maken in de strijd. 
47 De wereld zal in beroering worden gebracht wanneer mijn woord in de volkeren wordt gehoord, 
want de geest der mensen, die op deze openbaring is voorbereid, zal met vreugde en tegelijk met 
vrees worden bewogen. Laat hem die de waarheid wenst te kennen zich dan bevrijden van de 
slavernij van zijn materialistische ideeën en zich laven aan de lichtende horizonten die zich aan zijn 
blik ontsluiten. Maar hij die volhardt in zijn verduistering van de geest en in zijn strijd tegen dit licht, 
is nog steeds vrij om dit te doen. 
48 De verandering van hart in de richting van spiritualiteit zal vriendschap en broederschap tussen de 
volkeren tot stand brengen. Maar het is noodzakelijk dat jullie je voorbereiden, want de confrontatie 
zal groot zijn. Wanneer de mensen tegen elkaar in opstand komen in oorlogen, is dat niet omdat het 
mijn wil is, maar omdat zij de wet van God niet begrepen hebben. 
49 Aangezien de ontwikkeling van de ziel onderworpen is aan een rechtvaardige wet, wordt de mens 
onderweg gezuiverd. Op deze wijze wordt hij door zichzelf rechtvaardig voor God. 
50 De tegenwoordige tijd heeft de mensheid zeer ver van het rechte pad doen afdwalen. Oorlog, 
honger, epidemieën, verdriet en vernietiging zijn stemmen die spreken over het gebrek aan 
barmhartigheid, spiritualiteit en gerechtigheid dat in de wereld heerst. 
51 Begrijp dat ik u inspireer tot vrede. Ik heb je nooit tot oorlog aangezet. 
52 te midden van deze chaos heb ik jullie onderwezen en jullie uit de wervelwind van hartstochten 
gehaald om jullie te openbaren wat ik jullie in andere tijden heb beloofd, om jullie te zeggen dat 
jullie, ook al zijn jullie klein en nederig, door jullie geestelijke voorbereiding en jullie geloof zullen 
veranderen in moedige soldaten en onbaatzuchtige apostelen van mijn Werk 
53 De wereld zal Mijn Aanwezigheid in u voelen, zal zich Mijn Wet herinneren die vandaag vergeten 
is, en zal de nieuwe openbaringen en leringen kennen. De mensheid zal Mij aanschouwen in al Mijn 
glorie wanneer zij het getuigenis ontvangt van jullie werken van liefde. 
54 Indien uw geloof zwak wordt in het aangezicht van grote beproevingen, zult gij niet in staat zijn 
uw medemensen geloof in te boezemen, zult gij niet in staat zijn zieken te genezen, zondaren het 
hart te doen schudden, of bedroefden te troosten. Je zult je tijdelijk beroofd voelen van die kracht 
om de wegen te verlichten, om deuren te openen voor de behoeftigen. Je zult je onwaardig voelen 
om de blinde bij de hand te nemen om hem te leiden, en dan zal je hart bitter wenen. Alleen als gij 
bidt met al uw vertrouwen in Mij, zal Ik u ontvangen, u verhoren, vrede geven aan uw ziel en de lamp 
van uw geloof ontsteken met het onuitblusbare licht van Mijn liefde. 
55 Ik heb van u een volk willen maken, een familie, verenigd in mijn wet, elkaar liefhebbend, waarin 
geen kwade wil is, opdat gij een voorbeeld moogt zijn voor uw medemensen en de grondslag moogt 
zijn van mijn heiligdom. 
56 Ik vraag niets onmogelijks van u, ik wil alleen dat uw woorden en werken waarheidsgetrouw zijn. 
Indien gij mijn onderricht met nederigheid en begrip opvolgt, indien gij deugd en eenvoud in uw 
leven tot uitdrukking brengt, zult gij niet behoeven te spreken of moeite te doen om de zielen van uw 
medemensen op te wekken. Het getuigenis van uw actieve liefdadigheid zal dan volstaan. 
57 U zult niet de enigen zijn op wie deze verantwoordelijkheid rust. Er zullen nieuwe massa's zijn, 
nieuwe "werkers" en nieuwe "soldaten" met even grote of grotere vurigheid en liefde als jullie, die 
erin zullen slagen een stap voorwaarts te doen op de weg van de ontwikkeling. 
58 Zoals Ik de twaalf apostelen van het Tweede Tijdperk heb onderwezen om zieken te genezen, de 
naaste lief te hebben, beledigingen te vergeven, bezetenen te bevrijden en "doden" tot nieuw leven 



op te wekken met woorden en werken van liefde, zo heb Ik ook jullie onderwezen opdat jullie ware 
apostelen van Mijn Leer zouden zijn. 
59 stilt uw gemoed, richt uw verstand op, want waarlijk, Ik zeg u: gij zult van Mij ontvangen naar uw 
voorbereiding en Ik kan u zeggen: hier ben Ik ter vervulling van Mijn belofte dat Ik weer bij u zou zijn 
60 Spreek tot Mij in het diepst van uw wezen, want Ik hoor uw geestelijke taal. Jullie wijzen Mij op 
jullie ongeluk, maar Ik zie ook dat jullie lijden wanneer jullie het lijden zien dat de mensheid 
leegdrinkt als een beker van bitterheid in deze tijd, omdat de wereld Mij heeft verworpen, in de 
klauwen van de verleiding is gevallen en in haar onwetendheid en angst uithaalt. Vol ootmoed kom ik 
naderbij om aan de deuren van ieder hart te kloppen, om de mensen troost, vrede, brood voor hun 
ziel te geven. Maar de mens heeft Mij vergeten en werpt Mij ver van zich, omdat hij Mij niet heeft 
herkend. De mens weent over zijn verleden omdat hij Mij veracht, omdat hij dit woord, dat Ik u thans 
geef, niet gehoord heeft. Daarom herinner ik u nogmaals aan de sublieme missie die u onder de 
mensheid te vervullen hebt. 
61 Ik heb u met mijn kracht vervuld, opdat gij de zielen zoudt opwekken, opdat gij mijn vrede zoudt 
overbrengen, opdat gij zoudt bidden voor hen die niet weten hoe te bidden, opdat gij, de pijn van uw 
medemensen gevoelend, voor hen zoudt bidden. Jullie zijn de mensen die Ik heb doen ontwaken en 
geschonken, opdat jullie de eerste stappen kunnen zetten vol liefde, broederschap en vergeving. 
Wees ware discipelen die de instructies bestuderen en volgen die ik jullie heb gegeven. Want Ik zal 
jullie op aarde achterlaten als Mijn discipelen. 
62 Mensen: onder u zijn ongelovigen die niet tevreden zijn met de betekenis van Mijn woord, die 
geen waar geloof voelen in Mijn geestelijke openbaring, die Mij zoeken in het materialisme, in de 
gezangen en gebeden van het woord, in de riten en ceremoniën, omdat hun zielen nog niet sterk zijn 
geworden in de waarheid, en daarom wijken zij van Mij af. 
63 Ik heb je vele dingen geleerd. Ik heb u beloofd te wonen in het heiligdom dat u in uw hart voor Mij 
hebt bereid. Maar zij die een gematerialiseerde cultus beoefenen, geloven dat zij Mij behagen en hun 
zending beter vervullen. Maar ik zeg tegen hen: Ik heb u duidelijk Mijn instructies gegeven. Waarom 
blijf je slapen? 
Ik heb veel tot je gesproken, maar je hebt weinig geleerd. En toen Ik u eene groote openbaring had 
gegeven, hebt gij u daartegen verzet, zeggende: Deze wijze van aanbidding van den Vader bevalt ons 
niet; wij zullen onwrikbaar vasthouden aan onze eigene vormen van aanbidding. Want de vorm van 
het aanbidden van de Vader van geest tot geest hebben wij niet geleerd." Toch zeg ik tegen jullie: De 
tijd zal voorbijgaan, en u zult blijven slapen en niet het glorieuze ontwaken hebben dat uw ziel 
verheft. Morgen zullen jullie je wezen van Mij voelen en hoewel Ik zo dicht bij jullie ben, zullen jullie 
Mij niet voelen omdat jullie niet geleerd hebben Mij te voelen. 
64 Gedenk, o geliefd volk, dat uw Vader te allen tijde tot u heeft gesproken. In de Tweede Era toonde 
de Goddelijke Meester jullie de weg om op te stijgen en liet er zijn voetafdrukken op achter, zodat 
jullie het ware Vaderland zouden bereiken. In de tegenwoordige tijd heb Ik uw ziel verlicht, Ik heb u 
door Mijn woord en Mijn genade voorbereid, opdat gij als Elia zult gaan werken. Op deze manier 
kunnen jullie leiders van mannen worden. 
65 Dit is de tijd waarin Ik de twaalf stammen van het uitverkoren volk Israël heb verenigd en 
verzameld, opdat zij opnieuw de leer van het Goddelijke "Woord" zullen ontvangen. Als Meester heb 
Ik mijn onderricht onder u hoorbaar gemaakt. Ik heb je voorbereid door mijn woord, georiënteerd. 
Maar deze vorm van communicatie met jou zal snel voorbij zijn. 
66 "Israël, word de leider van de mensheid, geef haar dit brood van eeuwig leven, toon haar dit 
geestelijk werk, opdat de verschillende godsdiensten vergeestelijkt zullen worden in mijn leer en op 
deze wijze het koninkrijk Gods tot alle mensen zal komen." 
67 Ik geef u melk en honing omdat u het volk bent dat een moeilijke opdracht te vervullen heeft, een 
opdracht die geen zwaar kruis op uw schouders zal zijn. Jullie zijn de mensen die Mij nog eenmaal 
hebben herkend, en vol vergeestelijking op weg willen gaan om hun banier voor de mensheid te 
tonen. 
68 Ik heb u geleerd in harmonie met Mij te leven en nederig en eenvoudig te zijn in al uw 
handelingen en gedachten. Ik heb jullie geleerd dat, terwijl de mens zijn oorlogen aanwakkert om 



zichzelf te doden, jullie de soldaten van Mijn Goddelijkheid moeten zijn die de wapens van het licht 
in hun handen dragen om de haat en de onwetendheid van de wereld te bestrijden. 
69 Besef, mijn volk, hoe in jullie omgeving mensen worstelen in hun angst en pijn, en jullie degenen 
zijn die geroepen zijn om hun de troost, de bemoediging en de liefde van mijn goddelijke Geest te 
brengen. 
70 Zie, wanneer gij uw zending op deze wijze hebt volbracht, zult gij mijn vrede voelen en gij zult 
deze vrede met de mensen delen. Geef alle aardse eerzucht op en bekleed u met mijn liefde, opdat 
mijn barmhartigheid door u geopenbaard zal worden over de gehele wereld. 
Mijn vrede zij met u! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 250  
 
1 Welke ziel, die Mij hoort spreken over het Land van Belofte, voelt niet het verlangen om daarin te 
wonen? Het doel van Mijn manifestatie onder jullie is jullie ziel te helpen de wereld van licht en 
eeuwige vrede te bereiken, van waaruit de glorie van jullie Schepper kan worden waargenomen. Te 
allen tijde is er voor u een weg uitgestippeld, opdat u de poorten zou bereiken van die eeuwigheid, 
dat leven dat op uw ziel wacht. 
2 Ik heb jullie vergeven en de last van jullie boetedoening verlicht, zodat jullie sneller vooruit kunnen 
komen, jullie schuld kunnen wegnemen en je gesterkt voelen om de zwerftocht weer te beginnen. 
Groot is de zending en de strijd die gij op aarde hebt, maar nog groter in deze tijden van oorlogen en 
rampen, waarin gij moet leren bidden met zulk een toewijding dat uw ziel, onzichtbaar en 
onschendbaar voor anderen, in staat is de verbreiding van de oorlog te stoppen en zij over de 
volkeren de mantel van de vrede uitspreidt. 
3 Dit volk waarin jullie leven is niet het nieuwe Jeruzalem, want deze stad wacht op jullie in het 
geestelijke. Maar het is uitgekozen voor mijn manifestatie in deze tijd, en het zal zijn als een deur die 
jullie zal leiden naar de witglanzende stad die mijn apostel Johannes zag in zijn verrukking. 
4 Vreemdelingen zullen uw stad binnenkomen, en gij moet hen beschouwen als broeders van den 
geest, zonder hen te laag te achten, omdat zij van een ander ras zijn. 
5 Verhef je gedachten voor enkele ogenblikken en Ik zal het lawaai van de oorlog tot in je hart doen 
doordringen, het geweeklaag van de mensen, de pijn van de moeders, het geween van de kinderen, 
zodat je je zending zult begrijpen en haar zult beginnen te vervullen; Ik ben het die je zal doen 
begrijpen; Ik ben het die je zal doen begrijpen Nu is een tijd van oordeel, waarin gij de rijke vrek en 
de machtige en zelfs verslaafde natiën van hun macht ziet beroofd worden, evenals degene die 
zonder toestemming van zijn eigenaar vreemde dingen heeft toegeëigend om zijn rijkdom te 
vermeerderen. Ook voor hem is de dag gekomen dat hij moet toezien hoe andere handen hem 
onwettig afnemen wat hij bezat. 
6 Jullie, in jullie materiële armoede, denken dat jullie vrijgesteld zijn van Mijn oordeel. Maar ik zeg 
jullie dat jullie je vergissen, want ook jullie kunnen rijke vrek worden, van de geestelijke rijkdom die ik 
jullie aanreik. 
7 Vandaag heb ik jullie gevraagd je gedachten te verheffen om te proberen de pijn te voelen die de 
volkeren lijden. maar ik heb gezien dat je nog niet in staat bent om de pijn van je medemensen te 
voelen, ook al is de lucht die je inademt doordrongen van die pijn. Moet jij ook door die beproeving 
gaan en die beker leegdrinken, zodat je de pijn kunt begrijpen die de mensheid bezwaart? Je hart is 
nog steeds verhard en de kristallen wateren van de liefde stromen er niet uit. 
8 Gezegend is hij die zich beijvert om zijn medemensen te dienen, want hij heeft gezien welke 
ontberingen hen kwellen. Ik zal hem op mijn borst laten rusten als hij klaar is met zijn werk. Denk 
eraan: toen het leven je toelachte, keek je onverschillig naar hen die leden. En anderen, die ellende 
hebben gekend en een heerlijk leven hebben bereikt - in plaats van hen te helpen die bij hen 
aankloppen, jagen zij hen weg en zeggen tot hen: "Ga heen, lijdt en vecht, zoals ik heb geleden en 
heb geworsteld, en ook jij zult hebben wat ik met zoveel zwoegen heb verkregen." 
9 Mijn leer leert u: hoewel u de vrede die uw hart in het licht van uw geestelijke ziel geniet, door 
grote beproevingen en lijden hebt verkregen, moet u die juwelen onder uw medemensen verdelen, 
zonder te proberen te weten of zij verdiensten hebben om ze te bezitten. 
10 Mijn woord heeft met jou hetzelfde gedaan als toen het Lazarus tot leven wekte. Een adem des 
doods was jullie hart binnengedrongen en vernietigde elke hoop die jullie hadden om de oorlog te 
overleven die jullie vrede voortdurend bedreigde. Maar op hetzelfde ogenblik dat het nieuws van de 
oorlog kwam, vernam gij dat de stem van de Meester gehoord werd in de schoot van een 
vergadering van eenvoudige en nederige harten, en zonder u diepgaand af te vragen of dit waar was, 
of zulk een wonder mogelijk was, kwam gij naar Mij verlangen, wetende dat Ik de Vrede ben. 
11 Toen gij deze stem hoorde, werden al de snaren uwer ziel in beroering gebracht en gij riep uit: "Gij 
zijt het, mijn Heer, die spreekt!" maar jullie geloof is nog niet absoluut geworden, want hoewel jullie 



bij Mij zijn, zijn jullie nog bang, zoals de discipelen die met Mij in een boot voeren. Toen zij de golven 
van de zee zagen aanzwellen, riepen zij uit: "Heer, Heer, red ons, wij vergaan." 
12 Waarom zijt gij bevreesd, o volk, hoewel gij onder de bescherming van mijn barmhartigheid zijt? 
waarom wantrouw je mijn macht? laat je inspanning om Mij te horen niet nutteloos en onvruchtbaar 
worden. Bedenk dat velen uit verre streken komen om Mijn Woord te horen. Anderen moeten de 
scepsis van hun familie overwinnen. Weer anderen zien zich genoodzaakt hun aardse werken en 
wereldse plichten op te geven, en dit offer mag niet onvruchtbaar zijn. 
13 Bedenk dat, als jullie in staat zijn al jullie vertrouwen op mijn woord te stellen, in plaats van te 
twijfelen en te wantrouwen, het, wanneer het met het vuur van jullie liefde in jullie ziel geschreven 
staat, jullie op elk moment zal verlichten en jullie zal bemoedigen in al jullie beproevingen. 
14 Veel vreest uw ziel van de ketenen der slavernij, want zij kent reeds de smaak van die beker van 
lijden. 
15 Jullie hebben de vrede lief boven alles, en dat verlangen van jullie ziel is wat Mij tot jullie heeft 
getrokken, o volk. want jullie weten dat de vrede geheel in Mij is geconcentreerd. Het zou tevergeefs 
voor u zijn om het te zoeken in de verschillende menselijke instellingen, bij mannen met macht, of in 
de meest geavanceerde theorieën van de moderne wetenschap, want de mensheid heeft deze schat 
verloren. Indien de mens dit geschenk, dat hij heeft weggeworpen, wil terugkrijgen, moet hij het 
onherroepelijk bij Mij zoeken, zoals het met u is gebeurd. 
16 Duidelijk en begrijpelijk voor al Mijn kinderen is het onderricht dat Ik u gegeven heb. Want Ik wil 
jullie voorbereiden om de boodschappers te zijn van deze Blijde Boodschap die de mensheid de 
beste weg zal wijzen om Mij te zoeken en vrede te vinden. 
17 Hier is vervuld het woord, dat ik u gegeven heb, toen Jezus, in het tweede tijdperk, zijn Vader 
dankte, omdat Hij zijn wijsheid voor de geleerden en geleerden verborgen had, maar haar aan de 
nederigen had gegeven en geopenbaard. Ja, Mijn volk, want diegenen die jullie geleerden noemen, 
spannen zich op en willen het gewone volk onder de duim houden, door het slechts te onderwijzen 
wat zij beschouwen als de kruimels van het brood dat zij van Mij hebben ontvangen. De armen 
daarentegen, de "kleine mensen", die zeker de ontberingen kennen die het leven brengt en ook de 
ontberingen die ermee gepaard gaan - zodra zij iets het hunne kunnen noemen, voelen zij dat het 
hun allemaal te veel is, en daarom delen zij het met de anderen. Ik voeg er nu aan toe: Indien de 
hebzuchtige man een edelmoedig man wordt en de hoogmoedige man nederig wordt, zullen zij 
dadelijk deel hebben aan alles wat ik in petto heb voor hem die weet hoe hij deugdzaam moet leven. 
Want mijn liefde is niet partijdig, zij is allesomvattend, zij is voor al mijn kinderen. 
18 Dit alles moeten jullie weten. Want indien iemand wijs wil worden in Mijn Leer, laat hem dan niet 
vergeten dat hij, om dit te verkrijgen, eerst nederig moet zijn zoals Salomo, die Ik tot koning heb 
gemaakt en die zo wijs was dat zijn naam beroemd was en hoog werd geëerd in de wereld van die 
tijd, die hij verbaasde met de wijsheid van zijn raadgevingen en zijn oordelen. Maar al zijn macht, 
kennis en heerlijkheid werden vernietigd onder de macht van Mijn gerechtigheid toen hij Mijn 
geboden overtrad. 
19 Volk, strijdt en werkt voor vrede, zoals Israël het Beloofde Land innam na zovele moeilijkheden en 
conflicten die het moest doorstaan en overwinnen. Ik weet dat uw ziel Mij goed verstaat wanneer Ik 
tot haar spreek over Israël, want u draagt dat zaad in uw wezen, en die geschiedenis is geschreven in 
uw geest. 
20 Daar is zijn ervaring, ontwikkeling en kennis, daar is het boek in zijn ziel geopend, het toont hem 
de wet en behoedt hem voor dwaling. Ik heb uw ziel in deze tijd laten reïncarneren, ver van oude 
aardse bezittingen die u materialistisch zouden hebben gemaakt, zoals met andere rassen en 
volkeren is gebeurd, zodat uw enige passie zou zijn een geestelijke bres te slaan voor de mensheid, 
haar te laten zien waar zij haar schreden moet richten en haar te leiden naar de vrede van mijn Rijk 
van gerechtigheid en liefde. 
21 Heden komt gij in verlangen naar barmhartigheid, en wie kan zeggen, dat hij die niet ontvangen 
heeft? De zieken zijn hersteld, de vermoeide zwervers hebben rust gevonden, zij die hongeren en 
dorsten naar vergeestelijking hebben hun honger en dorst gelest. Maar toch zijn er onder hen die Mij 
volgen, die niet ontwaakt zijn, die twijfelen en bewijzen eisen om te kunnen geloven. Aan hen geef ik 
wat zij nodig hebben volgens mijn wil. Maar het zijn geen aardse bezittingen die ik ze geef. Ik heb 



voor Mijn kinderen de goederen van de ziel en Ik zal er onbeperkt van geven aan hem die Mij erom 
vraagt met zijn werken van barmhartigheid en liefde voor zijn medemensen. 
22 Ik zoek de geestelijke ziel, die deel uitmaakt van Mijn Wezen, om haar te onderrichten en te 
leiden, Ik wil haar verheffen en tot Mij laten komen, maar niet allen erkennen Mij, noch weten zij 
hoe zij Mij moeten ontvangen. De wereld en haar ontelbare beproevingen hebben uw hart 
verbitterd, en u hebt geen kracht meer om aan het geestelijk leven te denken. Maar Ik zeg jullie dat 
jullie vandaag, nu de wereld zich vijandig tegen jullie heeft gekeerd, met nog meer ijver je toevlucht 
moeten zoeken in Mijn oneindige Liefde. 
23 Mijn leer druppelt langzaam tot jullie neer als onophoudelijke druppels kristalhelder water. Het 
legt geleidelijk de grondslagen van geloof, van hoop, van vertrouwen in het Werk dat ik aan iedere 
ziel heb opgedragen. 
24 De krachten van de natuur worden losgelaten tegen de mens. Gij zult niet vrezen, want gij weet 
dat ik u macht gegeven heb om het kwade te verslaan en uw medemensen te beschermen. Je kunt 
die elementen van vernietiging bevelen te pauzeren, en ze zullen gehoorzamen. Als je biddend en 
waakzaam blijft, zul je wonderen kunnen verrichten en de wereld verbazen. 
25 Bid oprecht, breng gemeenschap tot stand met Mijn Geest, zoek er geen bepaalde plaats voor. Bid 
onder een boom, op de weg, op de top van een berg, of in de hoek van je slaapplaats, en Ik zal 
neerdalen om tot je te spreken, je te verlichten en je kracht te geven. 
26 Wanneer jullie dit woord horen, open dan jullie harten en laat het licht ervan jullie leven geven, 
en later, wanneer jullie rein en klaar zijn, ga dan de wereld in en verspreid het getuigenis van wat 
jullie hebben ontvangen. 
Velen bieden Mij hun eerste vruchten met vreugde aan, terwijl anderen hun zaad angstvallig 
verbergen. Zij gebruikten al hun kracht en ontvingen toch niet de vrucht waar zij naar verlangden. 
Maar ik zie hun ijver, hun liefde, en ik zeg tegen hen: Hoop, volhard, en je zult oogsten. 
27 Waakt, opdat geen slecht zaad bloeit, opdat het niet ontkiemt in de aarde. Werk vandaag, want 
de tijd is gunstig om te zaaien, en ik zal u bijstaan in de teelt. 
28 Ik heb uw natie bestemd om het beeld van het tweede Jeruzalem te zijn. Weldra zullen uw 
broeders en zusters van verschillende rassen tot haar komen, en als zij haar zien bloeien, zal hun 
machtswellust ontwaken en zullen zij u willen plunderen. Ik waarschuw je en zeg je: Ik heb uw natie 
bereid om vrede te bieden aan vermoeide zwervers, brood aan hongerigen en licht aan zielen. Ik wil 
niet dat de vreemden meesters worden en jullie slaven. Ik inspireer jullie met liefde, gerechtigheid en 
rechtschapenheid, zodat jullie in vrede kunnen leven. 
29 Maak gebruik van de tijd en bestudeer Mijn leringen, want het jaar 1950 nadert reeds, wanneer Ik 
zal ophouden door deze middelen te spreken. Laat Mij je corrigeren en je stap voor stap tot 
volmaaktheid brengen. 
30 Maria bidt voor u, en zelfs als u haar niet ziet, voelt u dat haar liefde en troost als een dauw van 
genade in uw wezen neerdaalt. De bedroefden zijn dan vol hoop, de zondaars zijn gereinigd, en u 
allen bent door Haar gezegend en "gezalfd". Zoek in de Goddelijke Moeder de troost voor je lijden. 
Denkt gij dat zij haar kinderen haar bijstand en bescherming kan ontzeggen, wanneer zij zich in liefde 
tot haar wenden? Nee, mensen, in haar goddelijke Geest zul je alleen liefde, hartelijkheid en 
barmhartigheid vinden. 
31 Jullie vrouwen van de wereld, neem Maria tot voorbeeld, denk aan de tijd toen zij bij jullie leefde 
als een deugdzame vrouw en zelfopofferende moeder, en je zult voelen dat je ziel vervuld is van 
nieuwe moed. 
32 En jullie, mensen, die naar mijn beeld geschapen zijn en de weg van beproeving gaan en de 
goddelijke gerechtigheid voelen, weest bezield door moed, gebruikt jullie gaven en regeert jullie 
leven met liefde en voorzichtigheid. 
33 Om u te bemoedigen zeg ik u: "Eet van dit brood en gij zult nooit "sterven". Drink van dit 
kristalheldere water, en je zult nooit meer dorst hebben." 
34 In dit Tijdperk heb Ik Mijzelf in deze vorm aan u bekend gemaakt om uw ziel voor te bereiden op 
de dialoog van geest tot geest. Ik spreek uitvoerig tot jullie, opdat jullie de goddelijke betekenis van 
Mijn woord zullen herkennen en niet in verwarring worden gebracht door andere leringen. 



35 Ik heb u een weg van vernieuwing doen gaan, opdat gij u niet zoudt schamen, wanneer gij in Mijn 
tegenwoordigheid zijt, en opdat gij u waardig zoudt gevoelen Mij te horen. 
36 Ik kijk in het binnenste van je hart. Ik ontdek ook wat jij nog moet doen. Wees daarom niet 
verbaasd dat ik je soms corrigeer nog voor je een fout hebt gemaakt. 
37 Toen de Vader de wereld schiep en haar de bestemming gaf van een plaats van verzoening, wist 
Hij reeds dat Zijn kinderen op hun weg ten prooi zouden vallen aan zwakheden en overtredingen, dat 
er een tehuis nodig zou zijn om de eerste stap te zetten naar vernieuwing en volmaaktheid. 
38 Toen de eerste mensen de aarde bewoonden, legde de Schepper zijn liefde in hen en gaf hun een 
ziel, ontstak zijn licht in hun geest en gaf hun tegelijkertijd vrijheid van wil. 
39 Maar terwijl sommigen zich inspanden om standvastig te blijven in het goede, alle verzoekingen 
bestreden met de bedoeling rein te blijven, de Heer waardig en in harmonie met hun geweten, 
smeedden anderen, van zonde tot zonde en van de ene overtreding tot de volgende, schakel na 
schakel een keten van zonden, slechts geleid door de stem van de zinnen, beheerst door hun 
hartstochten, dwaling en verzoeking zaaiend onder hun medemensen. Maar naast deze verwarde 
zielen zijn ook mijn profeten gekomen als engelachtige boodschappers van mijn Goddelijkheid om de 
mensheid wakker te schudden, haar te waarschuwen voor de gevaren en haar mijn komst aan te 
kondigen. 
40 De zielen der duisternis die het pad der mensheid kruisen, brengen hen in verwarring door hen te 
verleiden tot afgoderij, heidendom en fanatisme. 
41 Mijn profeten, mijn boodschappers, mijn dienaren hebben corruptie en valsheid bestreden, 
hebben geleden en zijn gestorven voor hun medemensen, en hebben met hun wijsvinger gewezen 
op de weg van waarheid, gerechtigheid en liefde. 
42 Zoekt het woord der profeten, en gij zult daarin vinden, dat zij u reeds in die tijd voorbereidden, 
sprekende over gebeurtenissen die zouden geschieden. Zie hoe Joël tot u sprak over deze tijden van 
geestelijke openbaringen. Besef dat alle profeten afgoderij bestreden om de dialoog van geest tot 
geest te onderwijzen. 
43 Toen Christus in de wereld kwam, had de mensheid al veel gezondigd, de zondvloed had de 
oppervlakte van de aarde al gereinigd. Sodom en Gomorra waren verteerd door vuur, en Babylon 
was verwoest. Hij eiste rekenschap voor ongehoorzaamheid aan Zijn Wet en het bloed van Zijn 
profeten, en ook Hij moest geoordeeld en gedood worden - door Zijn eigen kinderen! 
44 Het "Woord" werd mens en werd vlees uit een maagdelijke moederschoot. Hij sprak over 
nederigheid, over vergeving, over liefde en geestelijke verheffing, en werd vervolgd en veroordeeld. 
Hoewel Hij God was, leed Hij en stierf Hij, Hij werd bespot en gegeseld als mens. 
45 De mensen die in staat waren door te dringen tot de geheimen van die tekenen hebben de 
waarheid ontdekt en zij buigen zich er thans voor neer. 
46 Maar in deze tijd openbaart zich opnieuw verwarring en trachten de mensen, vol trots op hun 
valse grootheid, de naam van Jezus en zijn leer uit het mensenhart te verdrijven - vandaar de 
duisternis - terwijl de Vader, in vervulling van de profetie van Joël, een nieuw tijdperk opent en zijn 
Geest uitstort over alle vlees en iedere ziel. Hij laat Zich horen, maakt Zich tastbaar en zichtbaar door 
Zich op vele manieren te openbaren. 
47 De natuur opent haar schoot en verbaast de wereld en de wetenschap wanneer zij geheimen 
onthult die de mens hebben verbaasd en de stemmen zijn die spreken van een wijsheid en een 
kracht die alle menselijke kennis te boven gaan. De graven bewaren de dode lichamen, maar de 
zielen ontsnappen en laten zich horen om te getuigen van het voortbestaan van de ziel. 
48 De ogen van de mens - zowel die van het kind als die van de adolescent of van de volwassene - 
dringen door in de materie om zich te verdiepen in het hiernamaals en om het geestelijk leven te 
aanschouwen. 
49 Luister naar deze onhandige en weinig ambitieuze spreekbuizen die goddelijke leringen 
verkondigen, en je zult ontdekken dat deze manifestatie een van de grootste van deze tijd is, die vele 
eeuwen eerder is aangekondigd. 
50 Wie heeft niet dromen gehad die ware profetieën waren en die gij hebt zien uitkomen? Nu is de 
tijd van het licht, van het ontwaken van de ziel, die in slaap was verzonken door de wetenschap, 
gefascineerd door materiële ontdekkingen. 



51 De mensen hebben deze tijd eveneens die van het licht genoemd - vanwege hun wetenschap. Zie 
hoe zij als vogels door de hemelen vliegen. Zie hoe zij heersen over de zeeën en de aarde, en hoe zij 
het licht hebben ontdekt om de nacht te verlichten. Dagelijks ontdekken zij krachten en elementen 
om te combineren en nieuwe verrassingen voor de mensheid te scheppen; maar dit licht heeft hen 
verblind. Materialisme en ijdelheid hebben hen doof gemaakt voor de stem van het hart en het 
geweten. 
52 Heden stroomt het licht van de Heilige Geest over de wereld, opdat de mensen hun aangezicht 
verheffen en weten dat er slechts één God is en dat zijn wet één is, waarin zij zich allen moeten 
verenigen, opdat de werken van de mensheid groot en de Schepper waardig zullen zijn. 
53 Vergist u zich niet, want voordat het "Zesde Zegel" ten einde is, zullen er grote gebeurtenissen 
plaatsvinden: De sterren zullen betekenisvolle tekenen geven, de volkeren der aarde zullen zuchten, 
en van deze planeet zullen drie delen verdwijnen en slechts één zal overblijven, waarop het zaad van 
de Heilige Geest als nieuw leven zal ontkiemen. De mensheid zal dan een nieuw bestaan beginnen, 
verenigd in één enkele leer, één enkele taal, en één enkele band van vrede en broederschap. 
54 Hoe ver zijt gij verwijderd van den tijd, toen gij onder de wet der natuur leefde, en in uwe geest 
de stem des Heeren hoorde, die tot de eersten zeide: Groeit en vermenigvuldigt, vervult de aarde." 
55. Nu zal vergeestelijking u doen terugkeren naar eenvoud en natuurlijkheid. Maar in je ziel heb je 
het licht dat je op de lange weg van de evolutie hebt geoogst. 
56 Het licht van de Geest dat de eerste schreden van de mens verlichtte en hem vergezelde op paden 
en wegen, op bergtoppen en in afgronden, zal hem doen terugkeren naar het begin van de weg. De 
Geest dwaalt nooit af, want hij is mijn eigen licht. Heb je hem ooit horen zeggen: "Doodt uw 
medemens"? Heb je hem ooit horen zeggen dat je de vader die je verwekt heeft of de moeder die je 
verwekt heeft, moet afwijzen? Heb je hem ooit horen zeggen dat je moet doen wat verboden is? 
Nee, Mijn kinderen, de Geest is een goede gids, raadgever en rechter geweest, want in de Geest ben 
Ik. 
57 Daarom heb Ik jullie altijd gezegd dat waar jullie ook zijn, Ik bij jullie ben. Waarom zoeken jullie 
Mij, hoewel Ik almachtig ben, in voorwerpen die door jullie handen geschapen zijn? Waarom zouden 
jullie naar bepaalde plaatsen van samenkomst gaan en dan zeggen: "Hier is de Heer, want dit is Zijn 
huis," terwijl jullie weten dat Ik universeel ben? Waarom laten jullie je verblinden door 
feestelijkheden en versierselen, terwijl jullie weten dat Ik woon en Mijzelf kenbaar maak in de 
heerlijkheid van de natuur en in het innerlijk heiligdom van jullie ziel? 
58 Bestudeer mijn leer als goede discipelen, en er zal meer licht in uw ziel zijn. 
59 Terwijl mijn woord dag aan dag tot u nederdaalt, wordt bij sommigen het geloof aangewakkerd, 
terwijl bij anderen de twijfel toeneemt. Sommigen maken voornemens van correctie, en anderen 
twijfelen of Ik het waarlijk ben, die Mij in dit woord beperk tot geloof en vernieuwing. Zij voelen het 
verlangen Mij te zien, om in Mij te geloven en zichzelf niet langer te kwellen. Maar omdat zij Mij niet 
met hun fysieke ogen zien, zoeken zij geestelijke en bovennatuurlijke verschijnselen om hun geloof 
aan te wakkeren. 
60 Anderen sluiten hun ogen en trachten door het onzichtbare heen te dringen om Mijn Aangezicht 
te aanschouwen, en door hun inspanning zijn zij vermoeid geworden. Maar dan, wanneer hun 
vermoeide geest in slaap is gevallen, terwijl de opgeheven ziel in de geestelijke ruimten vertoeft, ben 
Ik nedergedaald om met haar te spreken, haar Mijn Instructie te geven en haar geloof aan te 
wakkeren. 
Bij het ontwaken uit die diepe slaap, hebben zowel ziel als lichaam zich vernieuwd gevoeld en het 
leven door een nieuw licht verlicht gezien. Dan herinner je je vaag je droom en zegt tegen hem, "Ik 
droomde van Jezus. Was de Meester echt bij me? 
61 Voorwaar, Ik zeg u: de ziel heeft vele ogen om Mij te aanschouwen. Ken dit geschenk en ontvouw 
het. Want daardoor zal het woord vervuld worden van die profeet die zei dat de tijd zou komen dat 
de mensen profetische visioenen en dromen zouden hebben. 
62 Ik zeg u ook: bestudeer deze leringen goed, opdat gij niet de valse profeten en zieners van deze 
wereld zoekt en gelooft. 
63 Te allen tijde heb Ik uw ziel voorbereid om zich rechtstreeks met Mij te verenigen, en in deze 
Derde Tijd zou zij reeds een grote verhevenheid moeten hebben bereikt. Als dit het geval was 



geweest toen Ik in de geest kwam, zouden jullie niet hebben getwijfeld, noch zouden jullie Mij met 
jullie handen hebben willen aanraken. 
64 Wanneer ik tot u spreek over de vroegere tijden, verstaat gij niets, omdat gij zelfs de Schriften niet 
gelezen hebt. 
65 Sinds het jaar 1866 heb Ik Mijn derde leer bekend gemaakt, en hoewel alles was voorspeld, 
hebben velen van u getwijfeld - sommigen uit onwetendheid, anderen uit verwarring wegens 
verkeerde uitleggingen van de Schriften. Daarom vond Ik jullie vandaag, toen Ik de eetzaal en de tafel 
voor jullie gereed maakte om het voedsel van het eeuwige leven te eten, zonder voorbereiding en 
moest Ik Mijzelf met oneindig geduld aankondigen, in afwachting van jullie verheffing en jullie 
ontwaken. 
66 Vernieuw uzelf, geef uw religieus fanatisme op, wees niet langer huichelaars en egoïsten, en u zult 
zich als nieuwe mannen voelen. Dan zullen jullie je niet meer hoeven af te vragen of Ik het ben die 
tot jullie neerdaal. Want de zuiverheid van je hart zal je ziel Mijn aanwezigheid doen voelen. Geloof is 
een van de grootste deugden - bereik het. 
67 Steeds weer ontmoet je de blinden, de kreupelen, de hopeloos zieken. U moet hen genezen door 
uw geloof en het licht ontsteken in de harten van uw medemensen. 
68 Onder u zijn er reeds voorbeelden van wat gij kunt bereiken door uw geloof in Mij. Er zijn vele 
getuigenissen van de wonderen die je door geloof kunt verkrijgen. 
69 Laat het jaar 1950 u niet zwak verrassen in uw geloof. Want dan zou jullie beproeving groot zijn, 
omdat jullie je als wezen zouden voelen. 
70 Heden presenteer Ik Mijzelf aan de "wegbereiders" om hun de ware weg te wijzen. Ik blijf niet 
stilstaan bij het oordeel of hun gewaden vorstelijk of ellendig zijn, maar ik zoek een heiligdom in hun 
hart. 
71 Wie door vermoeidheid op de grond valt, help Ik weer op te staan en maak hem duidelijk dat hij, 
als hij God gelasterd heeft, Mijn kracht en Mijn licht verworpen heeft. 
72 Bid opdat uw geest niet uit de hand loopt tijdens beproevingen. Want in een ogenblik van geweld 
kun je "blind" worden en alles verliezen wat je in je ziel bezit. 
73 Nu kunt gij u wel voorstellen waarom de mensheid meer en meer alles heeft verloren wat haar 
geestelijk groot en edel maakte. 
74 Ik ging naar je toe omdat ik zag dat je op het punt stond in de afgrond te vallen, klaar om te 
vragen dat je dagen werden ingekort. Maar toen jullie Mijn woord hoorden, stonden jullie weer op, 
omdat jullie begrepen dat jullie op aarde moeten leven tot het moment dat door Mijn Goddelijkheid 
is vastgesteld. 
75 Om u te bewijzen dat uw geestelijke gaven weer tot uw beschikking staan, heb Ik tot u gezegd: 
"Strek uw hand uit in Mijn naam wanneer de krachten der natuur worden losgelaten en gij zult zien 
dat zij u gehoorzamen. 
76 Deze wonderen zullen uw geloof doen toenemen, en wanneer gij het het minst denkt, zult gij u in 
mijn "werkers" veranderd hebben. Daarna zullen jullie diepere lessen van jullie Meester ontvangen, 
zodat jullie tot een grote toerusting kunnen komen en weten hoe jullie diegenen moeten ontvangen 
die komen om jullie te beproeven en diegenen die jullie willen vernietigen. 
77 Als jullie werkelijk van Mijn woord weten te getuigen, zullen jullie velen van jullie medemensen 
Mij zien loven en het gebod zien vervullen dat tot jullie zegt: "Hebt elkander lief." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 251  
 
1 In deze tijd ben je verbaasd als je ziet welke wonderen je met je gaven kunt verrichten. Dan zullen 
jullie je niet langer arm of onterfd voelen, want bij iedere bocht zullen jullie het bewijs hebben dat Ik 
jullie liefheb en Mijn blik op jullie gericht heb. 
2 De gaven waren reeds in uw ziel gelegd op het moment van uw schepping. Maar het was 
noodzakelijk dat Ik kwam om jullie te onderrichten, en dat jullie lange wegen zouden gaan, steeds 
meer ontwikkelen, zodat die gaven zich zouden beginnen te openbaren. 
3 In deze tijd heeft de ziel van de mens gevoeld dat zij in een nieuwe tijd leeft, dat het licht van een 
nieuwe dag op haar schijnt. Het heeft een aardbeving ervaren, een rusteloosheid die het heeft doen 
ontwaken uit de diepe lethargie waarin zijn gaven en vermogens waren ingeslapen. 
4 Nu stelt de mens zich nog vragen, hij vermoedt slechts. Maar spoedig zal het uur komen dat hij met 
zekerheid zal uitroepen: "Daar is de weg," en die met geloof zal volgen. 
5 Wie zou de voortgang van de zielen van deze mensheid kunnen tegenhouden als zij eenmaal op 
weg zijn gegaan, en wie zou de door Mijn Licht uitgestippelde route kunnen veranderen? Niets en 
niemand zal in staat zijn het geestelijk ontwaken van de mensen tegen te houden, wanneer zij 
opstaan in verlangen naar de erfenis en de boodschap die de Derde Eeuw hun heeft gebracht. 
6 Ik had je allang wakker kunnen maken. Maar Ik wilde tot jullie komen op het juiste moment, 
wanneer jullie moe zouden zijn van de diepe slaap waarin jullie zijn verzonken, en wanneer de schrik 
van jullie zonden en jullie eeuwige oorlogen jullie zouden bevrijden van de hartstochten van jullie 
materiële natuur. 
7 Vandaag een volk, morgen een ander, en daarna zullen anderen ontwaken verlicht door een 
innerlijk licht dat tot hen allen zal spreken van vergeestelijking. 
8 Op het ogenblik dat deze volkeren ontwaken, zal Ik bereid zijn Mijzelf aan hen te openbaren. Het 
zal de stem van de Vader zijn die de roep van de kinderen zal beantwoorden. Maar waarlijk, Ik zeg u, 
Ik zal Mij niet aan allen op dezelfde wijze openbaren. Zo is bijvoorbeeld deze manifestatie die Ik met 
jullie heb gehad door middel van de menselijke geest alleen aan jullie verleend, en jullie mogen jezelf 
beschouwen als de mensen die het eerst ontwaakten bij het aanbreken van dit tijdperk. 
9 Het tijdstip waarop Ik Mijzelf in deze vorm aan jullie bekend zal maken is reeds aangegeven en er is 
geen spiritualist die niet het jaar en de dag kent voor het einde van deze tijdsperiode. 
10  Wanneer Ik Mijn onderricht onder u voltooi, zult gij u moeten voorbereiden om dit zaad onder de 
volkeren van de wereld uit te strooien, waarmee gij uw medemensen zeer zult helpen in de kritieke 
ogenblikken van hun ontwaken. Zij zullen zich, gezien de zekerheid van hun voorgevoelens en de 
realiteit van Mijn boodschap, voorbereiden om Mij in geestelijke vorm te ontvangen. Zoals Ik Mijzelf 
aan u heb geopenbaard naar gelang van de voorbereiding van elke vergadering en van elke 
stemdrager, zo zal Ik Mij ook aan hen openbaren naar gelang van de vergeestelijking van elke 
gemeenschap en de vroomheid die in hun vergaderingen heerst. 
11 Schrijf mijn woord op en bewaar het, opdat gij het te zijner tijd bekend kunt maken. Want het zal 
het fundament en het uitgangspunt zijn voor de nieuwe kerken die in de wereld ontstaan voor 
geestelijk leven. 
12  Laat Mijn boodschap niet vermengd worden met de gematerialiseerde ideeën en dwalingen van 
hen die Mij als werktuigen hebben gediend, want dan zult gij de vrucht die Ik u heb toevertrouwd 
niet onvervalst hebben doorgegeven. Ik heb jullie gedurende lange tijd onderwezen om Mijn 
Goddelijke Essentie te leren kennen, zodat jullie je kunnen bevrijden van elke menselijke voorkeur. 
13  Het licht van Mijn Geest zal de schreden volgen van hen die Mij begrijpen en zal morgen op weg 
gaan om Mijn geboden uit te leggen met de grootste gewetensvolheid waartoe zij in staat zijn. Want 
zij zullen op hun weg ervaren dat hun strijd, hun opofferingen en hun inspanningen niet tevergeefs 
zijn geweest. Ik zal hen verrassen in hun werk en hun aankondigen dat zij weldra andere gemeenten 
zullen verwachten, dat zij weldra zullen kunnen gaan zaaien omdat het zaad gerijpt is. 
14 Er zullen emotionele opwellingen en tranen van vreugde zijn onder mijn discipelen wanneer zij 
getuige zijn van de vervulling van mijn woord. 



15 Jullie hoeven niet op deuren te kloppen om iemand te vinden die naar jullie luistert. Want je zult 
merken dat het je medemensen zullen zijn die je zoeken en je roepen. Het is genoeg voor mij als 
jullie je voorbereiden. Dan zal Ik u de wegen wijzen, Ik zal u zeggen wat gij moet doen en Ik zal hen 
tot u brengen die zich tot Mijn volk zullen wenden in hun verlangen naar een getuigenis van liefde, 
spiritualiteit en barmhartigheid. 
16 Indien gij door uw eendracht de gemeenschap vormt die ik van u verwacht, zult gij u niet 
behoeven in te spannen om u bekend te maken, want het zullen anderen zijn die het werk zullen 
doen en van hart tot hart het nieuws zullen verspreiden dat er een gemeenschap is in wier boezem 
het licht straalt van een goddelijke boodschap die voor alle mensen het brood van geestelijk leven is 
17 Ik zeg u: Vertrouw op Mij, mensen. Want wanneer gij verdreven zult zijn uit de schoot uwer 
samenleving, wanneer gij verdreven zult zijn uit de steden, waarin gij woont, zal Ik u ver wegvoeren 
van uw vervolgers, Ik zal u brengen in de woestijn, in het heuvelland, in verre valleien, of aan de 
oevers der zee, en daar zal Ik u voeden, gelijk Ik het volk Israëls in de woestijn gevoed heb door hun 
het manna te zenden. 
18 Ik breng nu een nieuw manna voor mijn volk, dat spoedig zal neerdalen, zodra de beproevingen 
mijn uitverkorenen overvallen. 
19 De beproevingen zullen komen, want mijn woord komt altijd uit. Zij zullen dienen om mijn volk te 
verenigen, zoals Israël zich verenigde in Egypte onder Farao's slavernij. 
20 Wanneer de beproevingen komen, zullen alleen zij die Mij liefhebben - de moedigen en de 
getrouwen - op deze weg blijven. De leugenaars, de huichelaars, zij die de wereld vrezen, zij die Mij 
niet uit liefde volgen, zullen vertrekken. Het zal Mij genoeg zijn diegenen verenigd te zien die Mij in 
waarheid liefhebben, om dan tegen de wereld te zeggen: dit is Mijn volk, dit is Mijn zaad. 
21 Ik verzeker u, dat zij onder u, die Mij met het geloof hunner zielen volgen, noch water noch brood 
zullen missen, want niemand is ooit in zijn geloof bedrogen geweest. 
22  Ik hoor reeds sommigen Mij in hun hart vragen: "Meester, wanneer zal dit alles zijn?" En dit is 
omdat jullie angst voelen, omdat jullie beven wanneer ik jullie deze beproevingen aankondig. Maar ik 
zeg u: Wie bang is, trekt niet de woestijn in; hij blijft in de stad, waar hij gemakkelijker verdrukking 
verdraagt, omdat hij gewend is aan dienstbaarheid en vernedering. Maar als hij zijn ogen opent voor 
de waarheid, laat zijn hart dan vervuld zijn met moed en geloof; als hij de woestijn ingaat, laat hij dan 
op weg gaan in verlangen naar de vrijheid van zijn ziel en de vrede van zijn hart. 
23  U vraagt Mij wanneer deze beproeving zal komen? Ik zeg u, dat het voor sommigen reeds 
gekomen is, en dat het zich later aan anderen zal openbaren, totdat gij allen bereid zijt en sterk 
geworden. 
24  De beproevingen komen op zo'n subtiele manier dat je vaak niet eens beseft wanneer ze kwamen 
en wanneer ze eindigden. Wat zou er met je gebeuren als ik je de datum, de dag en het uur vertelde 
waarop je ze kunt verwachten? 
25  Hoevelen van u leven reeds in de woestijn waarover Ik heden tot u gesproken heb, en voeden 
zich met het nieuwe manna? Het zijn zij die, uit de boezem van de maatschappij gestoten, door hun 
verwanten en vrienden verkeerd zijn beoordeeld. Zij zijn degenen aan wie de groeten zijn geweigerd 
en van wie de deuren naar het werk zijn gesloten. Zij zijn het ook die veroordeeld zijn als ketters, 
verraders en afvalligen, en die uit de boezem van hun kerken zijn verstoten. 
26  Zij verdroegen laster, kwade blikken, vernedering, spot en verachting. Maar zij verdroegen dit 
alles met geduld, wetende dat zij niets verloren hebben en de genade verkregen hebben Mij te 
horen. 
27 Zij moesten zich terugtrekken in de "woestijn", maar niet in een materiële woestijn, maar in een 
geestelijk toevluchtsoord, ook al bleven zij lichamelijk wonen waar zij altijd gewoond hadden. 
28 Daar, in dat geestelijk toevluchtsoord, hebben zij een vrede gevonden die zij vroeger niet kenden, 
zij hebben bevredigingen gekregen die niemand hun vroeger gaf, en als zij eerst eenzaamheid 
voelden omdat zij mijn aanwezigheid niet konden waarnemen, nu danken zij mij omdat het hun aan 
niets ontbrak en omdat niemand hen verslagen heeft. 
29  Het leven van genot dat zij tevoren hadden geleid, werd achter hen gelaten, alles wat vals was, 
alles wat oppervlakkig was, verdween. Want de tijd was gekomen dat zij de waarheid zouden vinden 
en zich daar met al hun kracht aan zouden vastklampen. 



30 Zalig zijn de mensen van goede wil en geloof, want zij zullen niet het slachtoffer worden van hun 
vijanden. Mijn macht bedwingt de hand die hen wil vermoorden, mijn licht verrast degene die op hun 
doortocht ligt te wachten, zodat zij onbelemmerd kunnen oprukken, want het Beloofde Land wacht 
op hen. Daarin wordt een feestmaal bereid voor de tijd dat jullie allen zullen binnengaan. 
31 Mijn Woord heeft de snaren van vele harten geraakt die tot Mij hebben gezegd: "Heer, niemand 
spreekt de waarheid zoals U, want sinds wij U in deze tijd zijn gevolgd, hebben wij de oordelen van 
onze medemensen moeten verdragen, die waren als de bittere kruiden die Uw volk in Egypte at in de 
nacht van de bevrijding." 
32  Gedenkt uw geloof, o geliefd volk, en gij zult zien hoe zelfs zij die u hebben verworpen, zullen 
komen om uw gelederen te vermeerderen. Want ook aan hen zal de oproep uitgaan, ook aan hen zal 
de gelegenheid worden geboden om zich te bevrijden van hun gematerialiseerd en vals leven, om de 
leegte van hun ziel te vullen met de Goddelijke Essentie die dit Werk in overvloed geeft. 
33  De oproep kan tot allen tegelijk komen, maar niet allen kunnen op hetzelfde moment reageren. 
Sommigen zullen bereid zijn zich te haasten, anderen zullen daartoe niet in staat zijn omdat hun ziel 
nog niet voldoende ontwikkeld is om zich van haar taak te kwijten. 
34 Ik zeg jullie dit, opdat jullie, wanneer Ik tot jullie spreek over de geroepenen en de uitverkorenen, 
weten dat er in iedere tijd velen geroepen en weinigen uitverkoren zijn, want Ik kies alleen hen die 
bereid zijn, en allen die geroepen waren en niet tot de uitverkorenen behoorden, zullen nog enige 
tijd moeten wachten om opnieuw geroepen te worden. 
35  Herinnert gij u niet, dat Ik u dikwijls gezegd heb, dat Ik voor de eerste, de tweede en de derde 
maal aan de deuren uwer harten klopte, en dat gij eerst, toen gij wakker en bereid waart, op Mijn 
roep haastte? Wanhoop dus niet ten aanzien van hen tot wie Mijn boodschap reikt en die geen 
belangstelling tonen. 
36 Vervul uw opdracht om mijn woord bekend te maken en wees tevreden met het onmiddellijke of 
latere resultaat van uw werk. 
37 Jullie zoeken in mijn woord de kracht die jullie meenden te ontberen, om je af te scheiden van het 
kwaad dat in jullie leven bestaat, omdat jullie de gewoonten, gebruiken, tradities en ondeugden van 
jullie voorvaderen in jullie harten hebben laten wortelen. 
38  Nu is er een strijd in u uitgebroken, omdat de stem van het geweten zich steeds duidelijker laat 
horen. Maar uw hart blijft zich ertegen verzetten, omdat het in zijn gehechtheid aan de zintuigen 
meer geneigd is tot het lichaam dan tot de ziel. 
39  Ik zegen uw innerlijke strijd, want het is een teken dat gij Mij liefhebt, dat gij de waarheid en de 
gerechtigheid aan Mijn woord toegeeft. 
40  Er zijn ogenblikken waarop u vreest dat het "vlees" in u aan de winnende hand is, omdat uw 
geloof en uw liefde nog zwak zijn tegenover de verzoekingen. Dan komen jullie haastig om Mij te 
horen, in de hoop in Mijn Woord de nodige wapens te vinden om de zonde en de duisternis te 
bestrijden. Je komt berouwvol, bedroefd, wensend dat het mogelijk zou zijn dat Mijn blik je niet zou 
ontdekken, hoewel je weet dat je Mijn blik geen ogenblik zult kunnen ontgaan. Later, als je in je hart 
de tederheid van mijn woord hebt ontvangen, laat je de tranen stromen, in een ongeremdheid die de 
last van de ziel meer en meer verlicht. En tenslotte denkt gij, dat, omdat Ik u met zulk een grote 
liefde ontvangen heb, dit geschied is, omdat Ik niet in uw hart ben doorgedrongen, noch daarin alles 
heb ontdekt, wat u voor Mij beschaamd maakt. 
41  O jullie kleine en zwakke kinderen, die jullie Meester nog niet kennen! Wat zou er met u 
gebeuren, die kracht bij Mij zoekt om niet meer te zondigen, indien Ik u niet zou ontvangen met 
woorden van vergeving, bemoediging, liefde en wijsheid, maar met veroordelingen en oordelen, met 
verwijten, bedreigingen en bestraffingen? Het zou op een dag eindigen met jullie die aan dit woord 
twijfelen en je dan ongeremd in de armen van het materialisme werpen. Zeg dus niet, dat Mijn blik u 
niet ontdekt op die ogenblikken, waarop Ik u Mijn woord geef door de stemdrager. 
42 Zie deze schare van "werkers", dienaren in dit werk: ook zij kwamen, net als jullie, met een hart 
vol lijden en ontketende hartstochten, ook zij werden door Mijn woord door elkaar geschud en 
leerden de innerlijke strijd van de ziel met het vlees kennen, en ook zij dachten dat Mijn blik hen niet 
ontdekte onder de scharen omdat Ik hen in Mijn woord hun zonden niet heb verweten. 



Nu zijn ze hier, op mijn landbouwgrond, in vrede een taak aan het uitvoeren die ik hen 
toevertrouwde. Want uiteindelijk kwam het geloof in hun harten omdat er na de strijd vrede in hun 
zielen was en omdat zij begrepen dat zij nooit kunnen ontsnappen aan mijn Goddelijke blik die jullie 
volgt waar jullie ook gaan. 
43  De wereld en het vlees blijven hen verleiden, en dit dient om hun liefde, geloof en trouw op de 
proef te stellen, opdat zij niet in slaap vallen. Sommigen willen de wereld uitdagen, terwijl hun 
geestelijke kracht nog niet groot genoeg is om hen voor alle valpartijen te behoeden. Dit zijn zij die 
vallen en weer opstaan - zij die vandaag vertrekken en morgen terugkeren, totdat de dag komt 
waarop zij niet langer zwak zijn en zij in staat zijn om tot het einde in de waarheid te blijven. 
44  Van jullie die hier vandaag bedroefd komen omdat jullie je zwakheden niet kunnen beheersen, 
zal Ik nieuwe "werkers" maken, ook al lijkt het jullie op het ogenblik onmogelijk dat jullie voor 
iemand nuttig kunnen zijn. Dan zul je een wonder werkelijkheid zien worden in je wezen, want je zult 
getuige zijn van je spirituele transformatie. Dan zal de zwakke zich sterk voelen, en de ongelovige 
vurig. 
45  Zalig zijn zij die, wanneer zij gezondigd hebben, berouw hebben en wenen omdat zij Mij beledigd 
hebben. Zalig zijn de geestelijk armen, want Ik ben gekomen om hen te bemoedigen en hen te doen 
zegevieren over de wereld, de zonde, het materialisme en de ondeugd. 
46 Morgen zullen jullie moeten getuigen van het wonder van jullie bekering en jullie vernieuwing. 
Morgen zul je een open boek zijn voor je medemensen, en uit de bladzijden ervan, dat wil zeggen, uit 
je verleden, zul je al het licht van ervaring en wijsheid putten dat je in mijn Werk hebt verworven, 
zodat je het aan je medemensen kunt aanbieden als de rijpe vrucht van je strijd, van je 
voorbereiding, en van je overwinning. 
47  In de natiën, in de provincies en dorpen waar de mensen naar mijn komst verlangen, waar de 
aanwezigheid van mijn woord wordt gevoeld, zal het getuigenis van mijn "werkers" als een ware 
hemelse dauw neerdalen op de dorstende zielen van de mensen. 
48  Ik heb u reeds gezegd, dat Mijn getuigen en Mijn volgelingen zullen worden verworpen, bespot 
en vervolgd, maar anderen zullen hen ook geloven en zegenen. Het zal een andere strijd zijn, die ik 
ook zal zegenen. Want waar gevochten wordt, zullen overwinningen zijn. 
49  Opdat alle mensen van de aarde de waarheid van deze boodschap zullen geloven, heb Ik de 
tekenen die in oude tijden zijn voorzegd over de gehele wereld der aarde doen gaan, profetieën die 
spraken van Mijn wederkomst. Daarom zullen de mensen, wanneer deze Blijde Boodschap de 
volkeren bereikt, alles wat in die tijd tot hen gesproken is, onderzoeken en onderzoeken, en 
verbaasd en blij zullen zij ontdekken dat alles wat is aangekondigd en beloofd aangaande Mijn 
wederkomst, getrouw is uitgekomen, zoals het Hem betaamt die slechts één Wil, één Woord en één 
Wet heeft. 
50  Ik heb u in mijn onderricht gezegd, dat het leven de Via Dolorosa van de ziel is, en dat dit het 
einde is van haar bestaan op aarde. Het is de Calvarieberg waar jullie moeten trachten Mij tot jullie 
voorbeeld te maken door Mijn voorbeelden in praktijk te brengen. 
51  Gelukkig zijn de zielen die, met geloof en deugd, de top bereiken. Want op het ogenblik dat zij 
zich losmaken van hun lichaam omhulsel, zullen zij de streling van de Vader ervaren als een beloning 
voor hun moed en liefde. Dit zijn degenen die zonder struikelen de eeuwigheid zullen binnengaan. 
52 Mijn woord in deze tijd zal de mensen helpen om de hele betekenis van mijn wet en mijn leer te 
begrijpen, en de vervulling, die de mens daaraan geeft, zal hem geluk schenken - een gelukzaligheid 
van het hart en vrede van de ziel. Want volmaakt geluk vindt de ziel alleen in het huis waartoe zij 
behoort. 
53 Hoeveel gelegenheden hebt gij voortdurend om goed en nuttig te zijn voor uw naaste. Elk huis is 
een geschikt veld om Mijn zaad te zaaien. Elke stad en elk volk is als land dat dorst naar 
barmhartigheid en liefde, en Ik maak u tot zaaiers, opdat u uw troost geeft aan de mensen en vrede 
zaait. 
54  Werken, woorden en gebeden zijn de middelen die u moet en kunt gebruiken om uw medemens 
in de wereld te dienen en lief te hebben. 
55. Ik heb u het volmaakte gebed geleerd, dat de ware taal van de ziel is, die de mens in direct 
contact met Mij brengt. 



56 Ik heb u de gave van het woord gegeven, dat de uitdrukking is van het licht dat in de ziel is en van 
de liefde die het hart vasthoudt. 
57  Mensen die naar Mijn woord luisteren, zeg niet dat Ik te veel van jullie vraag, want Ik weet beter 
dan jullie zelf waartoe jullie in staat zijn. 
58  Vandaag voel je je zwak, onhandig, onbekwaam en onwaardig omdat je je innerlijk onderzoekt en 
vele zwakheden ontdekt, vele tekortkomingen die je de pijn van anderen niet doen voelen. Maar ik 
zal je eerst genezen, ik zal je mijn vrede laten voelen, ik zal je hart bemoedigen en je pad reinigen. 
Dan zul je geen angsten meer hebben, noch twijfels, noch het gevoel dat je niet in staat bent. 
59  Daarom heb Ik u een tijdlang naar Mij laten luisteren, om u beetje bij beetje in Mijn woord te 
bemoedigen, zonder u reeds naar de provinciën te zenden. Maar wanneer uw zielen doordrongen 
zijn van Mijn Essentie, zullen zij niet langer wachten op beproevingen of tekenen om op weg te gaan, 
want zij zullen door ingeving ontvangen wat zij moeten doen. 
60 bidt, volk, en terwijl jullie bidden, zal Ik Mijn vrede uitstorten over alle volkeren van de aarde, Ik 
zal jullie huizen zegenen en jullie paden verlichten 
61  Ik zal je bewijs geven dat alles wat ik je beloofd heb waar is. Welk bewijs zal dat zijn? Dat je in je 
leven iets in vervulling ziet gaan waarop je lang hebt gehoopt - iets wat voor sommigen onmogelijk te 
verkrijgen is. Voor sommigen zal dat wat ik aanbied spoedig komen, voor anderen zal ik het laten 
wachten. Maar waarlijk, Ik zeg u, er zal er niet één zijn die Mijn bewijs van liefde niet ontvangt. 
Wanneer deze genade tot ieder van jullie komt, zullen jullie je Mijn woord herinneren, en jullie 
geloof zal dan toenemen. 
62 Wanhoop niet, vergiet geen tranen, weet dit uur af te wachten, mijn onderwijzing volgend, 
biddend en wakend. 
63  Ziet gij hoe gij op die ogenblikken, waarin gij uw ziel verheft, uw lijden vergeet en vervuld wordt 
met mijn vrede? Span u in om altijd bij Mij te zijn door een volledige beoefening van mijn Leer, en gij 
zult mijn vrede en mijn licht zien zegevieren over uw tegenslagen en plagen. 
64  Begrijp, dat uw lijden niet nutteloos is, maar dat u de taak hebt geestelijk en lichamelijk weerbaar 
te worden, opdat u deel kunt uitmaken van het getal van mijn zaaiers. 
65  Wie de mensen troost wil brengen, wie hen die gevallen zijn, wil oprichten, wie de zwakken 
kracht wil geven, moet verlicht worden door het licht der ervaring, moet gestaald worden in strijd en 
in beproeving. Geen enkel beeld van pijn mag hen moedeloos maken, zij mogen niet bang zijn voor 
het ongenoegen van een naaste, zij mogen niet weglopen voor pijn wanneer handen hen de hand 
reiken in het verlangen naar barmhartigheid. 
66 Daar, onder hen die verhard zijn in ondeugd en pijn, zul je velen zien opstaan naar het licht, op 
zoek naar vernieuwing en vergeestelijking. Maar opdat deze bezieling hen zou bereiken, moet gij in 
hun harten een waar bewijs van broederschap leggen, een daad die de lichtstraal is die de duisternis 
wegneemt van degene die lijdt. 
67 Begrijp dus, dat de pijn die u in vele opzichten heeft vergezeld, de beitel is geweest die uw ziel 
innerlijk heeft gevormd voor de vervulling van een moeilijke opdracht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 252  
 
1 Mensen, jullie zijn getuige geweest van mijn manifestatie in deze tijd. U bent bereid het te 
interpreteren en een voorbeeld te zijn voor de "laatsten". Jullie kennen de reden van Mijn komst, 
zoals jullie de reden van Mijn vertrek kennen, wanneer het door Mij vastgestelde uur gekomen is. 
2 Jullie hebben niets te vrezen van de wereld, want jullie zijn mijn discipelen. Het is niet omdat je 
nederig bent dat je behoeftig wordt. Verwar de nederigheid van de ziel niet met de armoede van het 
lichaam. U verliest uw rechten als mens niet omdat u spiritist bent - integendeel. Hij die de 
vergeestelijking begrijpt en op zijn leven toepast, is eigenaar van alles wat hem omringt, en leeft en 
geniet met een grotere intensiteit dan hij die alleen het materiële ziet en begrijpt. 
3 Vergeestelijkte mensen zijn zij die in het derde tijdperk terecht de naam "discipelen van Christus" 
dragen - mensen die aan God weten te geven wat de ziel toebehoort, en aan de wereld wat de 
materie toebehoort - mensen die van alle wetten één maken, die erin bestaat hun Schepper lief te 
hebben en Hem lief te hebben in hun naasten. 
4 Een man die door mijn onderricht is voorbereid, zal in staat zijn bovenmenselijke werken te 
verrichten. 
5 Uit zijn ziel en zijn lichaam zal een licht vloeien, een kracht en een macht die hem in staat zullen 
stellen te volbrengen wat intelligentie alleen niet kan volbrengen. 
6 Tot deze graad van verhevenheid zult gij komen volgens mijn wil, geliefde mensen, want dan zal elk 
van uw werken een getuigenis zijn van mijn waarheid. Uit uw woorden, evenals uit uw gebeden, en 
ook uit uw handen, zal de goddelijke balsem van genezing vloeien, die gelukzaligheid en bevrijding 
zal zijn voor hen die ziek zijn in lichaam of ziel; uit uw woorden zal het licht ontspringen dat geloof zal 
brengen aan de zielen, en uw gebeden zullen het middel zijn waardoor de ziel zal worden 
meegesleept om goedheid te zaaien op haar weg. 
7 Dit is de toekomst van hen die Mij volgen en weten hoe zij Mijn onderricht moeten interpreteren 
en gehoorzamen. 
8 "Waakt" van nu af aan, opdat uw verstand nooit verduisterd wordt, opdat gij in de beproevingen 
die gij zult moeten doorstaan, niet zult verraden wat thans uw geloof is. 
9 Hoeveel vreugde zal er in dit volk zijn wanneer het zich bevrijd heeft van zijn onvolkomenheden en 
mijn woord doet volgens mijn wil. 
10  Nu heb je nog veel obstakels die je verhinderen om verder te gaan in de richting van 
vergeestelijking. Jullie kennen de hindernissen: jullie gebrek aan eenheid, jullie neiging tot uiterlijke 
rituelen en jullie gebrek aan ware naastenliefde. 
11 Nog niet verschijnt onder u het sterke, idealistische en strijdbare volk - het volk in wie de 
mensheid de raadgever, de geneesheer, de broeder, de leider kan vinden. Nog niet verschijnt onder 
u het volk dat in zijn eenheid en broederschap lijkt op een immens huis vol vrede, eerbied en liefde, 
waar het brood van de een ook dat van de ander is, en het dak van de een dat van allen. 
12 Waar is dit voorbeeld? Wanneer heb je voor zo'n ideaal gevochten? 
13 het is geen verwijt wat ik u zeg, mensen, het is het woord van een vader die alleen het goede voor 
zijn kinderen wil en die, om dat te bereiken, hen hun fouten moet laten zien en hen moet helpen om 
ze te verbeteren; ik zeg u, mensen, dat ik geen verwijt ben, ik zeg u dat ik geen verwijt ben 
14  Ik zal een tijd blijven en u Mijn woord geven. Ik zal daarin openbaringen blijven doen, openbaren 
wat ik voor deze tijd had bewaard, en in mijn onderricht zal ik het licht blijven verspreiden dat de 
mensheid nodig heeft om zich te redden uit de verwarring die voor de deur staat. 
15 Ik heb jullie aangekondigd dat er een tijd zal komen waarin jullie vele "spiritualismen" zullen zien 
verschijnen, en dat jullie dan opgeleid zullen moeten worden om te ontdekken welke op waarheid 
berusten en welke op bedrog. 
16 zult gij valse manifestaties zien opkomen, die aan Mij worden toegeschreven; geruchten over 
Goddelijke Boodschappers die boodschappen aan de wereld brengen; sekten die de Zeven Zegels 
worden genoemd, en vele verwarde en dubbelzinnige leerstellingen 
17  Dit alles zal het gevolg zijn van de grote geestelijke verwarring die de mensheid heeft voorbereid. 
Maar maak je geen zorgen; zorg er daarentegen voor dat je waakzaam en biddend leeft, dan zul je 



niet bezwijken onder geestelijke verwarring, want mijn woord zal, op momenten van grootste 
duisternis, licht zijn dat je mijn kristalheldere en eeuwige waarheid zal doen zien. 
18  Begrijp, dat het nu een tijd is van studie, onderricht en openbaringen. Wees niet lui of nalatig, 
want later zult gij tranen vergieten over de verloren tijd. 
19 Ontwikkel uw intuïtie, zodat uw ziel u kan onthullen welke taak zij op zich heeft genomen. Laat 
het werken in Mijn Werk, stel het in staat de belofte te vervullen die het Mij heeft gedaan en die in 
zijn geest is geschreven. Als Ik, jullie Meester, jullie beloofd heb in deze tijd te komen om jullie 
bestaan te verlichten door Mijn woord, waarom zouden de discipelen dan hun woord niet houden 
om naar Mij terug te keren? 
20 Ik wilde u niet verrassen met mijn aanwezigheid op dit tijdstip. Want Mijn woord was geschreven, 
en de wereld wist van Mijn terugkeer. Laat niemand verbaasd zijn, dat toen Ik hem riep om Mijn 
onderricht te horen, dit was met de bedoeling hem de gaven en taken te bevestigen die Ik in zijn ziel 
legde toen Ik haar naar de aarde zond. 
21 Door Mijn belofte aan u te vervullen, heb Ik u het bewijs gegeven dat Mijn woord boven al het 
geschapene volbracht is, zodat op deze wijze - wanneer het uur komt om het onder u te voltooien - 
niemand kan zeggen dat hij dit niet wist, niemand kan zeggen dat hij erdoor verrast was, noch 
antwoorden door te zeggen dat hij geen tijd had om zich erop voor te bereiden. 
22  Leer nu reeds Mijn Wil te eerbiedigen door Mijn bevelen te gehoorzamen en alles lief te hebben 
wat Ik geef. Wie Mij liefheeft en Mijn wil doet, is Mijn kind en Mijn discipel. Wie Mijn Wil niet 
eerbiedigt en zijn eigen wil doet, is Mijn kind, maar niet Mijn leerling, want hij heeft Mij niet lief en 
neemt Mij niet tot zijn voorbeeld. 
23 In Mijn onderricht geef Ik jullie de maatstaven opdat jullie als discipelen van dit werk zullen 
triomferen, opdat jullie niet struikelen en geen fouten maken die jullie later bitter zullen doen 
wenen. 
24 Ik zeg jullie nu reeds dat zij die dit zaad waarlijk zaaien met de hartelijkheid waarmee Ik het jullie 
heb toevertrouwd, hun weg in vrede zullen gaan. deuren zullen opengaan voor hen die doof waren 
geweest voor hun kloppen; en hoewel zij kunnen worden bestreden, zullen zij nooit in de strijd 
worden verslagen, want hun deugd zal hen alle beproevingen doen overwinnen. 
25 Zij daarentegen die de stem van hun geweten negeren, die niet gehoorzaam zijn aan mijn woord 
en mij verraden, zullen altijd overgeleverd zijn aan hun vijanden, zullen zonder vrede leven en de 
angst voor de dood voelen. 
26 Is het billijk, vraag Ik aan Mijn leerlingen, dat jullie een volmaakt werk als dat wat Ik jullie 
geopenbaard heb, zo aan de mensen voorleggen, dat het als een dwaling wordt beoordeeld of dat 
het beschouwd wordt als een van de andere leerstellingen en theorieën die in deze tijd zijn ontstaan 
als vruchten van de heersende geestelijke verwarring? 
27  Zou het juist zijn dat u, die Ik zozeer heb liefgehad en die Ik met Mijn woord heb opgeleid opdat 
uw getuigenis zuiver zou zijn, in handen zou vallen van de aardse justitie als slachtoffer van uw 
dwalingen, of dat u vervolgd en verstrooid zou worden omdat uw naasten u schadelijk achten? Denkt 
u dat mijn onderricht, op de juiste wijze gevolgd, zulke gebeurtenissen teweeg kan brengen? Nee, 
discipelen. Laat Mij zo tot u spreken, want Ik weet waarom Ik het doe. Morgen, wanneer ik niet meer 
op deze wijze tot u spreek, zult gij weten waarom ik op deze wijze tot u sprak en gij zult zeggen: "De 
Meester wist precies aan hoeveel zwakheden wij zouden lijden. Niets ontsnapt aan Zijn wijsheid." 
28  Ik wil dat u na afloop van mijn verkondiging een duidelijk idee hebt van wat deze leer inhoudt, 
zodat u haar op de juiste wijze kunt volgen; want tot nu toe zijn onder de scharen die mijn woord 
hebben gehoord, de ware spiritualisten niet verschenen. Tot nu toe was wat u beoefende geen 
spiritualisme, maar slechts uw opvatting over wat mijn Werk is, die ver afstaat van ware spiritualiteit. 
29 U moet sterk zijn om aan uzelf toe te geven dat u afgedwaald bent; u moet uzelf oprichten om uw 
gewoonten te verbeteren, en u met ijver inspannen opdat de waarheid en de zuiverheid van deze 
leer onder u mogen stralen. 
30 Wees niet bang om het uiterlijke deel van jullie vormen van aanbidding en cultus te veranderen, 
zolang jullie de essentie van mijn leringen niet verdraaien. 
31 Ik zal u uw loon geven; Ik zal beloonen al wat gij aan moeite en opoffering doet voor de 
verbetering uwer werken, op den weg dien Ik u heb gewezen. 



32  Velen van u onderzoeken mijn manifestatie om uzelf ervan te overtuigen of het waar is of niet. 
Maar vaak beoordeel je het op zijn uiterlijk in plaats van het te onderzoeken op zijn betekenis, en 
vergis je je daardoor. 
33  Ik heb gezien hoe gij mijn stemdragers gadesloeg, zelfs in hun kleinste bewegingen, ik heb gezien 
hoe gij verbaasd waart toen gij hen zag huilen of even menselijk als gijzelf. Dan heeft uw hart 
godslasteringen geuit en de waarheid aan mijn verkondiging ontkend. Ik heb gehoord dat u hebt 
gezegd: "Hoe kunnen zij zich 'voetbankjes' of stemdragers van Jezus noemen, want ik zag hen zwak, 
zielig en menselijk als elke sterveling?" Jullie zinnelijke zielen, die de waarheid alleen zoeken in wat 
ze kunnen zien of aanraken. Ook in die dagen veroordeelden de mensen Mij omdat Ik in armoede 
geboren was, en namen aanstoot toen zij Mijn lichaam zagen bloeden aan het kruis en Mijn lippen 
zagen weeklagen. Arme mensen die het mysterie of de betekenis van elk van Mijn daden niet konden 
bevatten. 
34 Voor hen die mijn aanwezigheid in hun ziel voelen, is de betekenis van mijn woord, het licht van 
mijn onderricht, de uitstraling van mijn liefde, de troost van mijn geestelijke barmhartigheid genoeg. 
Zij zijn het die hun ogen sluiten voor alles wat uitwendig is om Mij met de ziel te zoeken - zij zijn het 
die Mij altijd volgen. 
35 In hen die de tegenwoordigheid van God in het woord van Jezus hebben gevoeld, is het wezen van 
de offerdood van de Meester gebleven als het goddelijk zegel van de liefde, zoals in deze tijd het 
wezen van mijn woord is gebleven in hen die mij in de geest hebben gezocht. 
36 Is het nodig dat ik u telkens weer zeg dat mijn koninkrijk niet van deze wereld is? 
37  Mijn woord in deze tijd herinnert u aan het verleden, onthult u de geheimen en kondigt u aan 
wat komen zal. Het zal alles rechtzetten wat de mensen hebben verbogen en ongeldig gemaakt, want 
Ik, als de Wachter der Waarheid, kom met het zwaard van Mijn ijver en Mijn gerechtigheid om al wat 
vals is neer te slaan, om huichelarij en valsheid te verpletteren, om de kooplieden opnieuw uit de 
tempel der waarheid te verdrijven. 
38 Begrijp, dat gij de waarheid niet behoeft te zoeken in boeken, raadgevingen of geboden van 
mensen om uw heil te verkrijgen. 
39  Jullie moeten allemaal gered worden, ik ontdek niet één die al op vaste grond staat. U bent 
schipbreukelingen te midden van een stormachtige nacht waarin ieder voor zijn eigen leven vecht 
zonder aan zijn naaste te denken omdat zijn leven in gevaar is. 
40  Maar waarlijk, Ik zeg u: Ik ben uw enige Verlosser, die een andere tijd komt om hen te zoeken die 
zijn afgedwaald omdat zij zijn afgedwaald van de weg der navigatie, welke de Wet is. Ik verlicht je 
pad, zodat je aan land kunt komen in dat gezegende land dat op je wacht, want het herbergt in zijn 
boezem oneindig veel schatten voor de geest. 
41 Laat Mijn Woord, o volk, jullie hart toegenegen maken, zodat jullie morgen je medemensen 
liefhebben en bij hen zijn in hun pijn, zoals Ik bij jullie ben geweest in deze uren van beproeving 
42 Help dat de takken van de boom die deze leer is, mogen groeien en zich over de wereld 
verspreiden en vrucht en schaduw geven aan iedere hongerige en vermoeide mens die op aarde 
rondloopt. 
43 Ik ben de boom, en jullie zijn de vruchten waardoor de mensen Mij moeten kennen. 
44 Indien er lieflijkheid en leven in uw werken is, zult gij een getrouw getuigenis gegeven hebben aan 
Hem, die u onderwezen heeft en u het levenssap van liefde en waarheid gegeven heeft. 
45 De leer die Ik jullie in dit derde tijdperk heb gegeven is een nieuw Testament, dat verenigd moet 
worden met die van de voorbije tijden, want deze drie vormen één openbaring. 
46  Mijn licht zal de geesten verlichten van mannen die voorbestemd zijn al mijn leringen in één boek 
samen te brengen. 
47 Mijn geestelijke dienaren zullen de hand van mijn uitverkorenen leiden, zodat er geen smet in dit 
boek zal zijn. 
48 De meningsverschillen die tot nu toe tussen dit volk bestonden, hun ruzies en hun onenigheden, 
zullen verdwijnen wanneer jullie je in dit boek verdiepen en eindelijk de waarheid van mijn werk 
begrijpen. 
49  Vandaag bent u zich niet bewust van de gevolgen die uw verdeeldheid u brengt. Maar echt, ik zeg 
je, morgen zul je tranen met tuiten huilen. Hoe vaak heb ik u niet gevraagd om de vereniging van 



gedachten, van daden van aanbidding, van zielen. Hoevelen van jullie hebben niet geluisterd naar 
Mijn Goddelijke raad! 
50  Ik heb u geïnspireerd om een volk te vormen en heb u de naam "Nieuw-Israël" gegeven. Ik heb 
jullie verschillende missies en opdrachten gegeven, zodat jullie op jullie reis en bij jullie inspanningen 
kunnen rekenen op alle noodzakelijke elementen, zoals Israël in het Eerste Tijdperk overkwam toen 
het de woestijn doortrok op zoek naar het Beloofde Land. Maar tot nu toe hebt gij niet getracht mijn 
bevelen te begrijpen, noch hebt gij het voorbeeld van eenheid willen aanschouwen dat dat volk in 
geschriften heeft nagelaten - een onuitwisbaar voorbeeld. Want het was hun eensgezindheid en hun 
eenheid die hen de slagen van het noodlot deed overwinnen die zij op hun weg tegenkwamen. 
51 Een nieuw land van belofte wacht op jullie, maar jullie zijn er nog ver van verwijderd. U doorkruist 
thans de uitgestrekte woestijn, u hebt de slavernij van Farao achter u gelaten, en u hebt de Wet 
reeds ontvangen. Toch hebt gij de afgodendienst nog niet geheel verlaten, en zonder het te beseffen, 
aanbidt gij soms het gouden kalf. 
52  U zult beproevingen, tegenstand en vervolgingen moeten doorstaan, opdat gij uit uw slaap moogt 
ontwaken. Dan zult gij zeker gereed zijn om Mijn bevelen uit te voeren en geïnspireerd om te waken 
over het werk dat Ik u heb geopenbaard, zoals de Israëlieten de tabernakel en de ark des verbonds 
maakten om de wet te houden. Want de beproevingen hadden hen tot het licht gewekt. 
53 Uw tabernakel zal nu uw geest zijn, en uw ark het geweten. Daar zal mijn wet zijn, en zal de weg 
verlichten van het volk van de Heer. 
54 Thans is er geen man verschenen, die in navolging van Mozes voor dit volk zou gaan en hun geloof 
door wonderen zou aanmoedigen. Maar met een beetje voorbereiding zou je de geestelijke 
aanwezigheid van Elia kunnen voelen, die je leidt, bemoedigt en inspireert in deze zwerftocht. 
55  Tranen komen nu over de schare die Mij hoort. Ik alleen ken de reden van hun snikken, Ik alleen 
ken alle hindernissen en moeilijkheden die zij op hun weg zijn tegengekomen en die hen hebben 
tegengehouden. 
56  Houdt vol, gij scharen, weest getrouw, en gij zult de hindernissen zien vallen. Bid en werk met 
steeds grotere waarachtigheid, zuiverheid en volmaaktheid, opdat gij in uw zending de troost en de 
kracht vindt die nodig zijn om de wisselvalligheden van het leven geduldig te dragen. Als je zo je weg 
gaat, zul je, wanneer je het het minst denkt, zien dat het pad gladgestreken is en de struikelblokken 
verdwenen. 
57 Jullie zijn mijn akkers waar voorlopig het koren samen met het onkruid groeit. Het uur van 
oogsten is nog niet aangebroken. Maar wanneer het komt, zullen de werken van ieder van jullie 
geoordeeld worden. Dan zal ik de goede discipelen op aarde laten en uit deze wereld nemen 
degenen die geen vruchten van eenwording en vergeestelijking hebben gedragen. 
58  Kijk en gedenk Mijn woorden. Wees niet overmoedig omdat jullie van Mij zeer grote opdrachten 
en taken hebben gekregen, terwijl jullie denken dat Mijn gerechtigheid jullie nooit kan bereiken. 
Denk aan David en Salomo, die groot waren voor hun volk, in hun grootheid in slaap vielen, de Wet 
overtraden en Mijn Goddelijke gerechtigheid over hen zagen komen - meedogenloos en wijs - terwijl 
zij geloofden dat, omdat zij zo geliefd waren door de Vader, zij nooit door Hem zouden worden 
getroffen. 
59 Denk, o volk, aan de nieuwe geslachten. Gedenk uw kinderen, zoals de aartsvaders deden, die hun 
volk voorbereidden om de komst van de Messias te ontvangen. 
60 Bid voor hen die nog moeten komen. Bereid de weg voor hen door liefdadigheid en liefde. Begrijp 
dat zij nog hogere missies zullen hebben dan de uwe, en dat het goed zal zijn als zij een spoor van 
vergeestelijking vinden om te volgen. Wat zal dat spoor zijn? Dat van jullie levens, dat van jullie 
werken. 
61  Waarom moet je Mij altijd met verwijten laten komen? Ik kom tot jullie uit liefde, omdat ik zie dat 
jullie pijn in je hart dragen en ik wil jullie troosten. Want Ik wil dat je Mijn vrede in je ziel draagt. 
62  Soms manifesteer Ik Mijzelf aan u als Rechter, af en toe verschijn Ik als Vader, maar altijd toon Ik 
Mijzelf als Meester. Onder deze drie manifestaties, heb je de Goddelijke Essentie, die één is: De Wet, 
De Liefde, De Wijsheid. Dit is de Drievuldigheid die aanwezig is in Mijn Geest. 
63  Sluit uw ogen en laat de ziel vrij, zodat zij deze ogenblikken van gemeenschap met haar Meester 
intens kan beleven. Laat het zich dicht bij Mij vestigen zoals zij die de Meester in het Tweede Tijdperk 



volgden langs landwegen, in valleien, door dorpen, langs rivieroevers en door woestijnen, om geen 
enkele van Zijn leringen te missen. Dan zul je de figuurlijke betekenis kunnen begrijpen waarin ik 
soms spreek wanneer ik de materiële dingen van de aarde gebruik om het geestelijke voor jou te 
symboliseren en het binnen je geestelijke bereik te brengen. Je zult herkennen hoe Mijn Woord het 
Koninkrijk der Hemelen naar je ziel brengt. 
64  Kom, mensheid, zodat ik u kan onderrichten. Of wil je dat het pijn is die je je hele leven blijft 
leren? 
65 Kom naar mijn landgoederen om de velden met broederschap te bezaaien. Ik verzeker u dat mijn 
land u niet in de steek zal laten zoals de wereld. 
66  Hier is het pad, recht voor je ziel, en het nodigt je uit het te volgen en nooit meer te stoppen. 
Want elke stap die je zet, zal een stap zijn die je ziel dichter brengt bij het perfecte huis dat op je 
wacht. 
67 De tijd is zeer kort waarin Ik nog onder u zal zijn en in deze vorm tot u zal spreken, en Ik wil dat gij 
leert u verdienstelijk te maken, opdat in deze laatste jaren mijn woord overvloedig door deze 
stemdragers zal worden uitgestort. 
68  Hoe kunnen de Goddelijke manifestaties een beloning worden voor uw verdiensten? Door uw 
geloof, uw inzet en uw vergeestelijking - door de liefde die heerst in de boezem van het volk, door de 
barmhartigheid die beoefend wordt, door de liefde voor de waarheid. 
69  Waarlijk, Ik zeg u, als gij u niet verenigt zoals het Mijn Wil is, zal de mensheid u verstrooien en u 
uit haar midden verdrijven wanneer zij ziet dat uw leven afwijkt van wat gij predikt. 
70  Wat zal er gebeuren wanneer de mensen ontdekken dat er in elke gemeenschap een andere 
devotie is en een andere manier om Mijn Leer te praktiseren? Zij zullen niet kunnen begrijpen dat Ik 
het was die u onderwees. 
71  Ik vertrouw u de drie laatste jaren van mijn manifestatie toe, opdat u zult werken aan de 
eenwording van dit volk - een eenwording die zowel het geestelijke als het uiterlijke omvat, zodat uw 
werk, vervuld van harmonie en eensgezindheid, het grootste bewijs mag zijn dat één Meester u allen 
heeft onderwezen, in de verschillende plaatsen van samenkomst en in de verschillende delen van het 
land: GOD. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 253  
 
1 Mijn aanwezigheid op deze dag is die van een rechter. Mijn licht dringt door tot in het heiligdom 
van je wezen. 
2 Ik kom om te ontvangen en ook om te geven, om de vrucht van het goede zaad te ontvangen en 
om jullie nieuw zaad te geven om te planten. 
3 Gij komt tot Mijn Aanwezigheid om Mij te danken voor de weldaden die gij hebt ontvangen en voor 
het goede resultaat van uw werken op de geestelijke weg. Sommigen komen tot mij met berouw. Zij 
zijn het die de last van enig berouw met zich meebrengen en die beven en met vrees vervuld zijn bij 
mijn stem van gerechtigheid. Sommigen, zoals anderen, vragen om Mijn vergiffenis en bidden opdat 
het hun in de komende tijden niet aan levensonderhoud zal ontbreken. 
4 Vandaag begint bij jullie een jaar, precies de voorlaatste van mijn verkondiging door het menselijk 
verstandsvermogen, en het is niet meer dan normaal dat mijn woord zich rechtvaardig toont 
tegenover het volk dat deze leringen al lang ontvangt. 
5 met vuur van liefde en gerechtigheid zal ik u mijn leer doen verstaan, die vanaf het begin in uw 
geest geschreven is, zodat u morgen zult weten hoe u van deze waarheid kunt getuigen. 
6  Al Mijn werken zijn door Mij geschreven in een boek dat Leven heet. Het aantal bladzijden ervan is 
ontelbaar; de oneindige wijsheid ervan zal door niemand worden bereikt buiten God, die er de 
auteur van is. Maar op elk van zijn bladzijden staat een korte samenvatting waarin de Vader elk van 
Zijn werken op een begrijpelijke manier heeft voorgesteld, om het begrijpelijk te maken voor elk 
verstandsvermogen. 
7  Ook jij schrijft voortdurend het boek van je leven, waarin al je werken en al je stappen op de hele 
weg van ontwikkeling zullen blijven staan. Dat boek zal in uw ziel worden geschreven en zal het licht 
van kennis en ervaring zijn waarmee u morgen het pad van uw jongere broeders en zusters zult 
verlichten. 
8  U kunt uw boek nog aan niemand laten zien, want u kent de inhoud niet eens. Maar weldra zal het 
licht worden in uw wezen, en zult gij in staat zijn uw medemensen de bladzijden te tonen die spreken 
van uw ontplooiing, uw verzoening, en uw ervaringen. Dan ben je een open boek voor mannen. 
Gezegend zijn zij die zich hun missie eigen maken. Zij zullen voelen dat zij de ladder bestijgen die 
Jakob in zijn droom zag, de geestelijke weg die de wezens leidt naar de aanwezigheid van de 
Schepper. 
9  Aanvaard alle beproevingen van uw leven met liefde, wetende dat het lessen zijn die uw ziel 
verlichten en sterken om de lange weg te gaan die zij nog te gaan heeft. Hoe groter uw inzicht, des te 
groter moet uw liefde zijn voor Hem die u op het pad van de strijd voor volmaaktheid zond, en die u 
altijd bijgestaan heeft toen u uw beproevingen doorstond. 
10 Ik stel u op de proef, Ik verdruk u en Ik oordeel over u. Maar tegelijkertijd, steun ik je, vergeef ik 
je, en voed ik je op. Nooit zal een ziel teleurgesteld zijn in Mijn nabijheid, want in Mij is geen onrecht. 
11 Ik zegen u, gij scharen der mensen, die geleerd hebt Mij in stilte te horen en de snikken in te 
houden, die u de doornen van het pad ontnemen. Je lippen zwijgen om geen klaagzang te laten 
horen, in plaats daarvan zegent je hart Mij. Hoe zou de Vader u niet op zijn beurt kunnen zegenen, 
die zich zo begrepen voelt door zijn schepselen? 
12  Het licht verspreidt zich nu in je ziel. Het is de tijd waarin de donkere schaduwen wijken van de 
mensen die ik op dit moment zoek en verenig. 
13 Dit volk bestaat uit vele geslachten, en van ieder van hen ontvang ik op deze dag hun eerbetoon, 
dat wil zeggen de vrucht van hun arbeid, opdat ieder het loon ontvangt overeenkomstig zijn werken, 
zijn inspanningen en zijn streven. 
14  Zij die de eer en de lof van de wereld begeren, kunnen die hier ontvangen, maar zij zullen van 
korte duur zijn en van geen nut op de dag van hun intrede in de geestenwereld. Hij die op geld uit is, 
kan hier zijn beloning krijgen, want het was dat waarnaar hij streefde. Maar wanneer het uur 
gekomen is dat hij alles hier moet verlaten om zich in de volgende wereld aan te passen, zal hij niet 
het minste recht hebben om enige beloning voor zijn ziel te eisen, zelfs al denkt hij dat hij veel 
gedaan heeft ten bate van de naastenliefde. 



Hij daarentegen, die altijd vleierij en gunsten heeft geweigerd, die zijn medemensen zuiver en 
onbaatzuchtig heeft liefgehad en elke materiële beloning heeft afgewezen, die bezig is geweest met 
het zaaien van het goede en die er plezier in heeft gehad werken van liefde te verrichten - deze zal 
niet aan beloningen denken, want hij zal niet leven voor zijn eigen voldoening, maar voor die van zijn 
naasten. Hoe groot zal zijn vrede en zegen zijn wanneer hij dan in de schoot van zijn Heer is! 
15 Het is nodig de bomen te laten groeien om ze aan hun vruchten te kunnen herkennen. Dan zal het 
uur des oordeels zijn, wanneer allen die de mensen giftige vruchten hebben voortgebracht, zullen 
worden vernietigd in het vuur van mijn gerechtigheid van liefde, en alleen zij die vruchten van leven 
en gezondheid hebben voortgebracht, zullen hoog worden geëerd. 
16 Op dezelfde wijze zullen de godsdienstige gemeenschappen en alle sekten die op aarde bestaan, 
worden geoordeeld - op zodanige wijze dat alleen zij die de waarheid liefhebben en haar volgen, 
zullen overblijven, en allen die haar achter de sluier van leugen, valsheid en huichelarij verbergen, 
zullen verdwijnen. 
17  Er is maar één wet, en dus maar één manier om die te vervullen. Het is degene die u allen moet 
zoeken, opdat u geestelijk verenigd zult zijn. 
18 Jullie die mijn stem horen, jullie oordelen op dit moment over jezelf in jullie binnenste. Je vraagt je 
af of je ideaal hoog is en of je werken zuiver zijn. U vraagt zich af of gij reeds voldoende voorbereid 
zijt om na mijn vertrek onder de mensen te kunnen blijven als de aartsvaders, profeten en apostelen. 
Jullie vragen je af of jullie jezelf al vergeestelijkt hebben, of jullie de naam van spiritualist, die ik jullie 
gegeven heb om jezelf te identificeren, waarmaken. 
19 In 1948, een beving schudde dit volk. Het was de stuwkracht van mijn rechtvaardigheid die u 
wakker schudde, zoals altijd wanneer u in de lethargie van fanatisme of routine bent vervallen. 
20 Als jullie hadden geprobeerd de betekenis van mijn nieuwe boodschap te begrijpen vanaf het 
begin van mijn manifestatie in die tijd, hoeveel pijn, hoeveel ruzies en hoeveel innerlijke strijd 
zouden jullie je dan bespaard hebben! Maar u hebt zich, zoals altijd, laten verleiden tot de uiterlijke 
cultus die de ziel vrijheid en verheffing ontzegt. Dus moest de tijd komen om een grens te stellen aan 
je fouten. Zijn jullie spiritisten? Dan moet u dat bewijzen in uw eredienst, in uw leven en in uw 
relaties met elkaar. 
21 terwijl sommigen zijn ontwaakt en hebben begrepen wat de Waarheid is en zich hebben 
ingespannen voor de vergeestelijking, hebben anderen, zich vastklampend aan hun gewoonten, zich 
vastklampend aan hun symbolen, hun vormen van eredienst en hun gewoonten, zeggende dat Ik u al 
deze symbolen heb getoond en dat zij daarom voor hen de Wet zijn 
22  De twist is uitgebroken, maar het is niet de eerste keer dat dit gebeurt onder het door God 
onderwezen volk. Reeds in het Eerste Tijdperk, in een van de geboden die God op de top van de berg 
Sinaï dicteerde, gebood Ik de mensen geen beeld te gebruiken dat het Goddelijke zou voorstellen, en 
tegelijkertijd maakte Ik hun duidelijk dat de ware dienst van God die was van het vervullen van die 
Wet, die geheel beperkt was tot de liefde tot God en tot de liefde tot de naaste. 
23  Niettemin schiep het volk eindeloze tradities en vermeerderde dagelijks zijn fanatisme en 
afgoderij. Nu was het symbool niet langer het zintuiglijke beeld waardoor het de verklaring van iets 
hogers ontving, maar het voorwerp van afgoderij en aanbidding. 
24  Het was noodzakelijk dat Ik naar de wereld kwam om u de weg te wijzen waarvan gij u steeds 
verder verwijdert. Maar toen de priesters en de Farizeeën merkten dat Ik niet gekomen was om 
tradities te prediken, beschuldigden zij Mij en zeiden tegen het volk dat Mijn woord in strijd was met 
de Wet van Mozes. Toen verhief zich Mijn stem om de huichelachtige vertegenwoordigers van de 
Wet te antwoorden, dat Ik niet gekomen was in verzet tegen wat de Vader had verordend, maar om 
het met Mijn leven vervulling te geven - dat wat Ik uit de harten wilde uitroeien de nutteloze tradities 
en ceremoniën waren waardoor zij vergeten hadden de Wet te vervullen, dat wil zeggen: God lief te 
hebben en elkaar lief te hebben. 
25 Vindt gij het niet juist dat Ik heden, nu gij leeft in de tijd van de Heilige Geest, alles uit uw harten 
uitroei wat gij hebt ingevoerd aan tradities en uiterlijke vormen van aanbidding in dit werk dat gij als 
spiritisme hebt leren kennen? 
26  Het is waar dat aan het begin van elk van de drie openbaringen die God aan de mensheid heeft 
gegeven, u enkele symbolen en daden van aanbidding zijn toegestaan om uw begrip en uw 



verwerving van de Goddelijke leringen te vergemakkelijken, maar niet opdat u ze voor altijd zou 
bewaren, en nog minder opdat u ze zou aanbidden. Dit is altijd de reden geweest van jullie 
geestelijke stagnatie, en de reden dat Ik steeds gekomen ben om jullie van het gevaarlijke pad af te 
leiden en jullie naar het ware pad van licht te leiden. 
27 Heden verwerp Ik evenmin wat Ik in vroegere tijden heb verordend, maar Ik leer u gehoorzaam te 
zijn en uw leven en uw werken een hogere graad van spiritualiteit te geven, die ook waarachtigheid is 
28 Wanneer Ik dus niet meer in deze vorm tot jullie spreek, zullen jullie niet langer verlangen naar 
materiële zaken, noch naar riten en formaliteiten, want jullie zullen je al bevrijd hebben van afgoderij 
en materialisme om met de geest de aanwezigheid van de Vader te zoeken, die ook geest is. 
29  Gij zult u weldra te midden bevinden van mensen die moe zijn van uiterlijke sekten en die hun 
godsdienstig fanatisme beu zijn. Daarom zeg ik u, dat de boodschap van vergeestelijking, die gij hun 
zult brengen, hun harten zal bereiken als een frisse en verkwikkende dauw. 
30  Denkt u dat als u tot hen komt met fanatieke sekten en handelwijzen die in strijd zijn met de 
vergeestelijking, dat de wereld u dan zou kunnen erkennen als dragers van een goddelijke 
boodschap? Voorwaar, ik zeg jullie, jullie zouden voor fanatici van een nieuwe sekte gehouden 
worden! 
31  Gezien de duidelijkheid waarmee Ik tot u spreek, zijn er sommigen die tot Mij zeggen: "Meester, 
hoe is het mogelijk dat wij veel van de riten verwerpen die Roque Rojas ons als erfenis heeft 
nagelaten? Ik zeg u, dat Ik u daarvoor dat voorbeeld van het "Tweede Tijdperk" heb gegeven, toen Ik 
het volk deed inzien, dat het omwille van het volgen van riten, formaliteiten, tradities en feestdagen 
de Wet vergeten was, die het wezenlijke is. Ik heb u aan deze daad van uw Meester herinnerd, opdat 
gij zoudt begrijpen, dat gij ook thans tradities en ceremoniën moet vergeten, ook al hebt gij ze van 
Roque Rojas geleerd, zoals het volk van toen ze van Mozes had geërfd. 
32  Nu, ik wil niet zeggen dat ze je iets slechts hebben geleerd - nee. Zij waren slechts gedwongen 
hun toevlucht te nemen tot symbolen en handelingen, die het volk zouden helpen de Goddelijke 
openbaringen te begrijpen. Maar zodra dit doel was bereikt, was het noodzakelijk elke nu nutteloze 
vorm van aanbidding of allegorie te elimineren, om het licht der waarheid te laten schijnen. 
33  Wat ik van u verlang is oprechtheid - van de stemdrager die mijn woord doorgeeft, te beginnen 
met de laatste van de "kind-discipelen". 
34  De grootste verantwoordelijkheid rust op hen die stemmen, want door hun lippen verkondig Ik 
de wet. Maar zij hebben hun verantwoordelijkheid niet begrepen. Tegen hen zeg ik: Word wakker! 
Hoor de stem van je geweten! Zie dit volk - onwetend, begerig naar Mijn woord - bekleed met 
nederigheid en ontvankelijkheid voor wat U hun aanbiedt. Wat zou er met u gebeuren als het volk 
opstond en van u voorbereiding en vergeestelijking eiste? En hoeveel reden en recht zou zij hebben 
om dit te doen, aangezien het een zaak is van haar geloof, haar ziel, de vrede op aarde en de weg 
naar de eeuwigheid. 
35 stemdragers, zenders van Mijn Woord, profeten van de Derde Eeuw: het is niet jullie 
onhandigheid, noch jullie onvolwassenheid, noch jullie armoede die voor Mij een belemmering zijn 
om Mijzelf door jullie bemiddeling aan de mensheid bekend te maken; het zijn jullie zonde en jullie 
gebrek aan voorbereiding die de betekenis van Mijn Woord beperken en de Waarheid die Ik voor 
Mijn volk gebracht heb, verborgen houden 
36  Voorwaar, Ik zeg u: wie zich niet in staat acht te vergeestelijken, houdt liever zijn lippen gesloten 
en voegt geen leugen bij de waarheid. Want de massa's mensen die het horen, weten nog niet hoe zij 
het kaf van het koren moeten scheiden, dat wil zeggen de leugen van de waarheid, het overbodige 
van het wezenlijke. 
37  Mijn woord is streng en ondubbelzinnig. Maar zie, zelfs deze manifestatie heeft een einde, en het 
is noodzakelijk dat uw beste werk de bekroning is van het geestelijke werk dat Ik u heb 
toevertrouwd. 
38 Weet, dat dit woord, dat van uw lippen is gekomen, de geestelijke boodschap is, die koninkrijken, 
rijken en tronen omverwerpt, opdat in de ziel der mensen het koninkrijk der hemelen zal 
binnengaan, dat een koninkrijk is van liefde, vrede en gerechtigheid. 



39  Tot andere volkeren heb Ik boodschappers van Mijn woord gezonden. Bid voor hen en geef hen 
kracht met uw gedachten. Zij zullen zaden voortbrengen en massa's verenigen die, eenmaal 
vergeestelijkt, zich met u zullen verenigen door banden van broederschap en begrip. 
40  Momenteel bereid Ik nieuwe boodschappers van Mijn Woord voor, die eveneens deze Blijde 
Boodschap naar andere vaderlanden zullen brengen. Over allen spreid Ik de mantel van Mijn vrede. 
41  De tijd waarin u leeft is een tijd van overgang, van evolutie, van beproevingen, veranderingen en 
verrassingen. Leef waakzaam, waak en bid, en volhard in mijn wet. 
42  Vandaag is er strijd, vandaag is er verdienste, vandaag is er lijden, strijd en zwoegen. Morgen, 
wanneer jullie allen bij Mij zijn, wanneer jullie de volmaaktheid van de ziel bereikt hebben, zullen 
jullie je thuis hebben in de boezem van de Vader, waar alles heen gaat en waar alles bewaard wordt 
wat zijn volmaaktheid bereikt heeft - een "boezem" die wijsheid, volmaaktheid en heerlijkheden 
bevat die jullie je hier niet kunnen voorstellen. 
43 Mijn woord is de weg, de waarheid en het leven, dat uw ziel leidt naar het land van de belofte. 
Kom tot hem, dwaal niet af, geliefd volk. 
44 Mijn lichtstraal valt op de berg vanwaar ik jullie vraag: waarom staan jullie nog aan de voet ervan, 
waarom zijn jullie er nog niet in geslaagd hem te beklimmen? 
45  Velen horen Mij met grote blijdschap in hun hart. Maar sommigen, wanneer zij Mijn woord 
horen, worden gegrepen door een grote droefheid. Dit zijn degenen die zich, net als Israël in Egypte, 
slaven voelen. Zij dragen nog steeds de striemen van de zweepslagen met zich mee, en hun honger is 
naar vrijheid en naar licht. 
46 Weet dat ik voor jullie gekomen ben, omdat ik jullie zag hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 
vrijheid en liefde. 
47 Komt en hoort deze stem, die u moed geeft, u met kracht vervult en u licht geeft, opdat gij Farao 
de rug toekeert en weggaat uit zijn land, waar gij gevangen, gewond en vernederd zijt. 
48  Verhef uw blik en aanschouw de goddelijke berg, die u uitnodigt hem te beklimmen. Kom er toe, 
geloof dat je de top zult bereiken, zet de eerste stappen, klim omhoog, en weldra zal je verrukking 
groot zijn wanneer je voelt dat de ketenen die je vasthielden en het juk dat je vasthield, zijn 
afgevallen. 
49  O mensen van alle tijden! Verwijder ondankbaarheid uit uw hart, opdat gij waarlijk de vrede van 
uw Vader moogt kennen. 
50 Zo krijgen de blinden hun gezicht terug, de vermoeiden hun kracht, de lammen lopen, de zieken 
herstellen, de bedroefden zingen van vreugde. 
51 Ik herenig mijn volk en bevestig hun spirituele missie naar de mensheid. Ik maak de paria's nuttig 
voor hun buren, en zij die zichzelf onterfd waanden, profeten en dokters van de ziel. 
52  Jullie zijn het die moeten getuigen van mijn komst in dit derde tijdperk. Ik weet dat de naties en 
provincies uw getuigenis nodig hebben. Maar weet dat wanneer jullie vertrekken, het moet zijn om 
jezelf te bewijzen als kinderen van het Licht. 
53  Ik wil dat jullie van tevoren de geestelijke grootheid begrijpen van de zending die Ik jullie op dit 
moment toevertrouw. Alleen dan zal je ziel zich bewust worden van de verantwoordelijkheid van je 
missie. 
54  Maar indien gij meent, dat ik moet wachten tot het u behaagt u voor te bereiden om deze 
boodschap van licht aan de wereld te brengen, vergist gij u ernstig. Want ik ben het die de mensen 
verlost en hun zielen redt. Jullie zullen slechts wegbereiders, aankondigers, profeten, dienaren zijn. 
Om deze taken te vervullen, leer ik jullie. 
55. Ik heb een essentie in het hart van elke discipel geplaatst. Deze essentie zal aanwezig zijn in uw 
gedachten en gebeden, in uw woorden en in uw werken van liefde. 
56 Herinnert gij u niet, dat Ik tot u gezegd heb, dat gij een geestelijken smeltkroes onder de 
menschen zoudt zijn? 
57 Wat kunt gij op aarde meer begeren dan raadslieden, gidsen en geneesheren te zijn van de zielen 
der noodlijdenden? 
58  Barmhartigheid is een van de mooiste bloemen van de liefde, en het is juist deze bloem die Ik in u 
wil openen om haar parfum te verspreiden onder uw medemensen. Waarlijk, Ik zeg u, indien gij het 
ideaal of het verlangen hebt om grootheid te geven aan uw ziel, Ik bied u de weg van barmhartigheid 



aan. Ik bied jullie deze weg aan, die weinig bewandeld is door de mensen, opdat jullie tot Mij kunnen 
opklimmen. 
59  Ik wil dat gij het einde van deze weg bereikt met de voldoening van getrouw te zijn gebleven in 
het luisteren naar Mijn onderricht. Mijn woord sterkt u, zodat u uw reis met vaste tred tot het einde 
kunt voortzetten. 
60 In de laatste dagen van mijn manifestatie zullen er veel verzoekingen en hindernissen op jullie 
weg verschijnen, daarom waarschuw Ik jullie en roep Ik jullie op tot waakzaamheid, opdat jullie 
waken en bidden. 
61  Wees sterk, o volk, en de beproeving zal voorbijgaan. Want indien gij niet gehoorzaam en 
getrouw zoudt blijven en in verzoeking zoudt komen, zoudt gij voor uzelf een eindeloze keten van 
beproevingen scheppen, die de geesten van velen in verwarring zou brengen en het geloof van vele 
harten zou vernietigen. 
62 Het plan voor uw missie is al ontworpen, en u mag er niet van afwijken. 
63  Ik heb u gezegd, dat wanneer Ik een einde maak aan Mijn woorden, Ik u voldoende tijd zal geven 
om u voor te bereiden, om te studeren, na te denken en Mijn onderricht onder u uit te oefenen. 
Wanneer Ik ontdek dat Mijn volk zich heeft vergeestelijkt, zal Ik de wegen openen waarlangs jullie 
moeten uitgaan en de boodschap van Licht brengen die Ik jullie heb toevertrouwd om haar bekend te 
maken aan de mensheid. 
64  Duidelijk en eenvoudig is het plan dat ik voor u heb ontworpen, zodat als u zich spiritualist wilt 
noemen, u het in het geheel niet verandert of verandert. 
65 Wie macht wil hebben om zijn medemensen te bekeren - macht om zieken te genezen zoals jullie 
nog niet hebben ervaren, en macht om wonderen te verrichten, laat hem trouw zijn aan mijn wet en 
mijn geboden toegewijd, en hij zal nooit zonder de ingevingen en de macht zijn om grote werken vol 
liefde en wijsheid te verrichten. 
66  Wie de geestelijke gaven en de vruchten die voortkomen uit de zuivere beoefening van Mijn Leer 
minacht, omdat hij meer in de verleiding komt van lofprijzingen en materiële beloningen, vervult zich 
met ijdelheden en valse bevredigingen die de ziel niet voeden. Dit is wat hij op aarde liefheeft en wat 
hij in mijn werk heeft gezocht, en ik gun hem dat hij het ontvangt. Maar waarlijk, Ik zeg u, zij die niet 
volbrengen wat Ik heb voorzien, die in stagnatie blijven en hun fanatisme, hun ijdelheden en hun 
materiële begeerten niet laten varen, zullen het obstakel zijn dat degenen die Mijn decreten 
liefhebben en ze waarlijk willen gehoorzamen, niet in staat zal stellen vooruit te komen. 
67 Met welke woorden of voorwendselen zullen zij Mij antwoorden die Mijn bevelen niet opvolgen, 
wanneer Ik hun het volk toon dat in stagnatie is, gevangen in fanatisme en in nutteloze tradities - 
wanneer Ik hun de volkeren toon die zullen moeten blijven wachten op de komst van de apostelen 
van de Derde Era? 
68 Het is mijn liefde die tot jullie spreekt, mijn licht dat onophoudelijk over jullie waakt, dat jullie 
waarschuwt om te voorkomen dat jullie in plaats van geestelijke vooruitgang een kelk van lijden 
verwerven. 
69  Ik bereid jullie voor op de dag dat Ik voor de laatste keer tot jullie zal spreken. Want vanaf dat 
moment zal alles voor dit volk in het geestelijke veranderen. Daarom heb ik u reeds lang gezegd, dat 
gij geen traditionalisten of bewaarders van uiterlijke vormen moet zijn, dat gij van uw godsdienstige 
handelingen geen gewoonten of gebruiken moet maken, die gij daarna niet meer uit uw hart zult 
kunnen scheuren. 
70  Denkt u dat alles tot in het oneindige in dezelfde vorm moet doorgaan? Denkt gij dat gij uw leven 
lang in deze plaatsen van samenkomst verenigd zult zijn? Nee, mensen, het is noodzakelijk dat alles 
wat jullie tot nu toe hadden uit jullie gezichtsveld verdwijnt, zodat jullie het licht van de ware 
vergeestelijking kunnen voelen verschijnen. Tot nu toe hebt u de betekenis van mijn boodschap of 
het doel van dit werk niet begrepen. 
71  Het is waar dat "de eersten", bij gebrek aan leer en onderricht, niet in staat waren de betekenis 
te vatten van een openbaring die hen verraste. Maar gij, die tot de "laatsten" behoort - tot hen, die 
het einde van dit tijdvak zouden meemaken - acht gij het juist, dat gij de dwalingen van de "eersten" 
handhaaft, en dat gij de betekenis van deze boodschap niet blijft kennen, zoals zij, die slechts het 
aanbreken van het Derde Tijdperk zagen, haar niet kenden? 



72 Nee, je hart zegt het me. Ik zeg u allen dat deze overtuiging die u in deze ogenblikken hebt, u niet 
mag verlaten in het uur van uw verzoekingen. Vergeet niet dat Ik u op deze dag zeg, dat gij voor uw 
gehoorzaamheid en uw oprechtheid vrede zult hebben in uw huizen en op alle wegen die gij gaat. 
73  Doe alles wat in uw vermogen ligt om voorbereid en sterk de naderende tijd van verwarring 
binnen te gaan. Vermeerdert niet met uw verwarring die, welke de sekten, kerken, filosofieën en 
leerstellingen veroorzaken, wanneer de tijd komt dat allen de waarheid zullen verloochenen. 
74  Ik wil dat dit volk, door Mij onderwezen in geestelijke vorm, kalm, bewust, waakzaam en nederig 
deze tijd binnengaat en dat hun aanwezigheid een lichtstraal en een zucht van geruststelling zal zijn 
op die storm. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 254  
 
1 Ik kom om te ontvangen en om te geven, Ik kom om jullie te horen en opdat jullie Mij horen. 
2 Ik heb Mijzelf ontelbare malen bekend gemaakt als Vader en als Meester. Vandaag is het Mijn Wil 
om Mij als Rechter te tonen, want Ik heb jullie een jaar toevertrouwd waarvan Ik de vruchten van 
jullie eis. In de eeuwigheid is deze periode maar een moment. Maar de werken die gij daarin 
volbrengt, blijven opgetekend in een boek waarin gij de geschiedenis van uw leven optekent. Dit 
boek, geschreven in uw geest, zal het spoor bewaren van uw strijd om het doel te bereiken, en het 
zal het boek zijn dat u aan de Opperrechter presenteert. 
3 Vandaag laat u Mij slechts één bladzijde zien, die een minuscule periode vertegenwoordigt waarin 
u een stap voorwaarts hebt gezet op de weg van ontwikkeling. 
4 Naarmate gij opstijgt, zullen uw werken een grotere volmaaktheid bereiken en zult gij Mijn werk 
groter en dieper aangrijpen. Daarom inspireer Ik u om te vertrouwen op Mijn beloften, Ik wek u op, 
Ik wek u op en Ik genees u. 
5  Ik wil uw vruchten ontvangen, omdat gij ze verkregen hebt door een ideaal van liefde, door 
inspanning en met de bedoeling uw Vader te behagen. Je hebt geworsteld in moeilijke beproevingen, 
je hebt over keien gelopen. De ogen van uw lichaam hebben geweend, en ook uw ziel heeft gesnikt. 
6 jullie lippen zwijgen en de ziel klaagt niet op dit ogenblik, en jullie zetten alle ontvangen bitterheid 
om in hoop op Mij en vergeving voor jullie medemensen. Ik zegen u voor uw gehoorzaamheid. 
7  Je voelt dat je ontwaakt voor een nieuwe dag, dat je een stap voorwaarts zet, en sindsdien verlicht 
je geest je nog meer en begrijp je Mij beter. Jullie meten ook jullie verantwoordelijkheid, die jullie 
tegenover de Vader en tegenover de wereld op je hebben genomen, op de juiste manier. 
8 Heden weet gij, dat de tijd een kostbare schat is, die gij niet mag verkwisten, en dat uw gaven zijn 
als juwelen, die niet verborgen mogen worden. 
9 De tijd van duisternis en onwetendheid is voor jullie voorbij. Thans weet gij, als apostelen, wat gij 
zegt, wat gij doet en wat gij denkt, en gij zijt gaarne bereid u verdienstelijk te maken om u een recht 
op mijn weldaden te verwerven. U leeft te midden van het licht, en als iemand erdoor verblind 
wordt, dan is het door gebrek aan helderheid in zijn blik. 
10 Ik overlaad mijn genade aan allen op dezelfde wijze, maar ieder ontvangt haar naar gelang zijn 
geestelijke voorbereiding en verhevenheid. 
11  Ik ontvang nu het resultaat van het werk van geïncarneerde wezens, want het aardse leven wordt 
gemeten naar tijd. Wanneer u het geestelijke leven binnengaat, zult u beseffen dat de eeuwigheid 
niet kan worden gemeten in uren, dagen of jaren, omdat tijd geen invloed heeft op het geestelijke. 
12  Ik ben aanwezig, onzichtbaar voor alle mensen, wier leven in Mij pulseert, omdat Ik hun Vader 
ben - de enige die hun leven en daden op volmaakte wijze kan beoordelen. Ik zie mensen dwalen in 
chaos, oorlog dragend in hun hart en zelfs in hun ziel, het moorddadige en destructieve wapen niet 
alleen in hun handen dragend maar ook in hun hart, taal gebruikend als een waar tweesnijdend 
zwaard. Sommigen vallen aan, anderen verdedigen. Sommigen zaaien dood, terwijl anderen zich 
vastklampen aan het leven. En als een schaduw verspreidt zich de mantel van de nieuwe leer, die van 
hart tot hart en van ziel tot ziel gaat. 
In het aangezicht van deze bedreiging beven mensen en volkeren en vragen zich af waarom de 
Almachtige de verspreiding van deze hopeloze leringen niet verhindert. Hierop antwoordt de Vader: 
Ik laat ze uitlopen, groeien, bloeien, zich verspreiden en vrucht dragen, opdat deze bomen door de 
mensheid aan hun eigen vruchten zullen worden herkend. 
13 Deze leringen, theorieën en wereldbeschouwingen zullen zich over de wereld verspreiden, zodat 
de mensen, na van alle vruchten gegeten te hebben, hun ogen op de Boom des Levens zullen richten 
en zullen begrijpen dat de ware vrucht - die welke zoetheid in de smaak en leven in de stof bevat - 
die is welke Ik jullie sinds het begin der tijden in Mijn Wet van Liefde heb aangeboden. 
14 De vrede der mensen is vluchtig. Alleen de vrede die ik je bied is eeuwig. 
15 Ik spreek tot jullie door middel van het menselijk verstand, en mijn woord is hetzelfde zaad van 
liefde als het zaad dat Ik altijd in jullie gezaaid heb. 



16 Ik heb jullie macht gegeven, maar niet opdat jullie daarmee mijn wil aan jullie medemensen 
opleggen. Ik heb je ziel bevrijd - maar niet zo dat ze slecht gebruik maakt van deze vrijheid. Mijn 
wapens zijn waarheid, liefde, barmhartigheid, vrede, vergeving. 
17  Opdat jullie Mij waardig kunnen vertegenwoordigen en Mijn getrouwe getuigen kunnen zijn, 
moeten jullie gebruik maken van Mijn onderricht en je verdiepen in Mijn Woord om niet te vervallen 
in dwalingen die jullie verdelen en waardoor sommigen de uiterlijke vormen van aanbidding en 
tradities verdedigen en trachten te behouden, terwijl anderen strijden voor de essentie en de 
spiritualiteit van Mijn Leer. Herinnert u, dat Ik in het eerste gebod der wet, dat Ik door Mozes aan de 
mensen gaf, zeide: "Gij zult u geen beeld of gelijkenis van hemelse dingen maken, om daarvoor neer 
te knielen en die te aanbidden." Sindsdien is de weg voor de mens en de weg voor de ziel duidelijk 
uitgestippeld. 
18 Mozes beperkte zich niet tot het overdragen van de Tien Geboden aan de mensheid, hij vaardigde 
ook secundaire wetten uit voor het menselijk leven en stelde tradities, riten en symbolen in binnen 
de geestelijke aanbidding van God, alles in overeenstemming met de evolutionaire stappen die de 
menselijke geest in die tijd zette. Maar de beloofde Messias kwam en maakte komaf met tradities, 
riten, symbolen en offers, en liet alleen de Wet onaangetast. En toen de Farizeeërs tot het volk 
zeiden, dat Jezus tegen de wetten van Mozes was, antwoordde ik hun, dat ik niet tegen de wet was, 
maar gekomen was om haar te vervullen. Indien Mijn leer de tradities zou doen verdwijnen, zou dat 
zijn omdat het volk, om ze te vervullen, vergeten had de wet te gehoorzamen. 
19 Die val heeft zich in deze tijd herhaald, mensen. In 1866 werd mijn Aanwezigheid door het 
menselijk intellect geopenbaard door Roque Rojas, die het aan u bekend maakte. Maar ook hij schiep 
tradities, vormen van aanbidding, en symbolen om u te helpen de betekenis van de openbaringen te 
begrijpen. 
20 Nu de tijd nabij is dat Ik niet meer in deze vorm tot u zal spreken, wil Ik uit uw hart elk 
materialisme en fanatisme wegvagen dat in uw eredienst en uw handelwijze zou kunnen bestaan, 
opdat u met recht de naam zult dragen: "leerlingen van de heilige Geest". Maar begrijp het: Als ik 
overbodige tradities en gebruiken elimineer, ben ik dus niet tegen Mijn Wet. Want evenals in het 
Tweede Tijdperk kunt gij, om tradities te volgen, de ware geestelijke verering van God en uw plichten 
tegenover de mensheid schenden. 
21  Indien gij in uw toewijding aan de Vader reeds vrij zijt van alle materialisme, wees dan niet trots 
omdat gij meent het toppunt van vergeestelijking te hebben bereikt, waarvan gij allen die sekten of 
kerken belijden als onvolwassen beschouwt. Want terwijl jullie de splinter in het oog van jullie 
medemensen zien, kan ik jullie de balk tonen die jullie met je meedragen. 
22  De mensen hebben genoeg van tradities, formaliteiten en riten. Ik wil hun het licht van mijn leer 
laten zien als een rustplaats voor de ziel die moe is van het zoeken naar licht. 
23 Volk, laat Mij uw rechter zijn; hoort Mijn stem tot u in uw geweten. Zoekt ook niet naar Mij om 
beloning of lof, zoekt geen beloning. Indien ik u deze voldoening zou schenken, zoudt gij er slecht 
gebruik van maken en u tot heren verheffen. Zoekt Mij nederig als de minste van Mijn kinderen. 
Indien gij berouw hebt over iets, buigt u dan voor Mij, want Ik zal uw rechter zijn en met de grootste 
waarachtigheid tot u spreken en u met barmhartigheid corrigeren. Dan zul je achter Mijn woorden de 
Goddelijke belofte herkennen van iets dat nooit voorzien was, van iets boven elk verlangen. 
24 Ik geef u de gave van het woord, opdat het, als het geluid van klokken, hen moge wekken die 
slapen, opdat het kracht, balsem en leven moge geven. 
25  Wacht niet op de rampzalige gebeurtenissen om de mensheid tot Mij te doen terugkeren. Waak, 
bid en zaai, en het licht en de vrede van Mijn Geest zullen zich verspreiden van hart tot hart. 
26  Al gaat Mijn woord door de hersenen en de lippen van een mens, het is gemaakt van licht en 
liefde. Bereidt u voor, gij scharen, en sta Mij toe Mijzelf bekend te maken door Mijn stemdragers. En 
jullie, die zijn uitgekozen voor deze hoge en delicate taak, bereid je nog meer voor. Wie zich niet in 
staat acht Mijn woord in zuiverheid over te brengen, bereidt zich voor. Als hij dat niet kan, kan hij 
beter zwijgen en zijn lippen verzegelen. Maar weet dat uw armoede, uw onhandigheid of uw 
bescheidenheid geen beletsel zijn voor mijn verkondiging. Ik heb de onhandigen en de 
ongeschoolden gebruikt om de wereld te verbazen. Waar ik bezwaar tegen heb is oneerlijkheid, 
zonde. 



27 Ik wil dat gij waardig zijt, opdat in de laatste jaren van mijn woord de ene openbaring na de 
andere geschiedt en geen klacht in de vergaderzalen wordt gehoord. 
28  Ik heb het eerbetoon ontvangen van de gehele schepping - van de grootste sterren tot de wezens 
die voor uw ogen nauwelijks waarneembaar zijn. Alles is onderhevig aan evolutie, alles neemt zijn 
loop, alles gaat vooruit, alles verandert, evolueert hoger, en vervolmaakt zichzelf. Dan, wanneer zij 
het toppunt van volmaaktheid heeft bereikt, zal mijn geestelijke glimlach als een oneindige dageraad 
door het heelal gaan, waaruit elke smet, alle ellende, lijden en onvolmaaktheid zal zijn verdwenen. 
29 Ken mijn gerechtigheid in de inhoud van mijn woord. 
30 Mijn Woord, gij scharen, is de sleutel waarmee Ik uw hart open, dat hart dat zo weinig voor Mij 
heeft geklopt. 
31 Vandaag beginnen jullie aan het tweede jaar van de laatste drie die jullie ter voorbereiding zijn 
toevertrouwd. 
32 Wat heb je tot nu toe bereikt? Niets beslissends. Na je zelfonderzoek in het licht van je geweten, 
heb je begrepen dat je geen stap vooruit hebt gezet in de richting van vereniging en vergeestelijking. 
33  U bent gewend geraakt aan Mijn verwijten en blijft daarom inert achterover leunen. Maar wees 
niet overmoedig, verwerp de mening dat Ik de tijd van Mijn manifestatie onder u zal verlengen. Want 
als u in deze dwaling vervalt, zult u bedrogen en misleid leven. 
34  Wie durft om een nieuwe kans te vragen - na die welke Ik hem heb gegeven? Alleen de dwazen of 
de onwetenden. U bent echter niet onwetend, want ik heb jaar na jaar onophoudelijk tot u 
gesproken. 
35  Waarom vertel ik je dit? Want Ik zie dit verlangen en deze geheime intentie op de bodem van 
sommige harten, een verlangen en een intentie die, zelfs zonder ze te hebben uitgevoerd, reeds de 
waarachtigheid en de integriteit van Mijn Werk ontheiligen. 
36  Dit verlangen dat mijn woord eindeloos voortduurt, dat alles bij het oude blijft, bewijst dat zij de 
kostbare tijd die hun is toevertrouwd niet hebben gebruikt en nu een andere tijd willen om iets te 
kunnen doen. Maar wanneer de aangegeven tijd ten einde loopt zal niemand in staat zijn een 
goddelijke beslissing te veranderen. Want als men dat zou willen doen, zou men de volmaaktheid 
ontkennen van datgene waarin God heeft voorzien. 
37 Wees niet ongehoorzaam aan Mijn verordeningen, o volk! Want als iemand dat doet, zal hij 
getuige zijn van Mijn gerechtigheid en de ontketende natuurkrachten over dit volk zien komen, 
waardoor hij zijn ongehoorzaamheid zal inzien, omdat hij Mij ongehoorzaam is geweest ondanks 
Mijn woorden van liefde. 
38 Wat een verdriet en berouw zal er in die zielen zijn, wanneer zij ontwaken uit hun dwaling en zich 
bewust worden van hun geestelijke achteruitgang, wanneer zij ervaren dat de Vader hen nog moet 
opwekken en treffen door middel van de krachten der natuur, zoals dat ook gebeurde met de 
mensen in de oudheid! 
39  "Ik zal uit dit volk elk onzuiver zaad elimineren en alleen het goede zaad overlaten waardoor de 
mensheid Mij morgen zal kunnen herkennen. Hoe zouden de mensen de luister van Mijn waarheid 
kunnen aanschouwen door een verward, ongehoorzaam of fanatiek volk? 
40 Deze dagen van voorbereiding staan voor jullie, mensen, in het teken van diep nadenken, opdat 
jullie na dit zelfonderzoek en dit gewetensonderzoek de weg kunnen kiezen die jullie willen gaan - 
waarbij ik erop wijs dat wie mijn wil doet in vrede zijn weg zal kunnen gaan, en dat wie de zijne doet 
moet kiezen om de beproevingen te aanvaarden die hem, als de tijd daar is, onverbiddelijk zullen 
treffen. 
41 In hem die mijn verordeningen gehoorzaamt, zal ware vrede zijn, want hij zal een man van goede 
wil zijn, die zijn Vader gehoorzaamt. In hem die mijn instructies niet gehoorzaamt, zal er geen 
moment vrede zijn. Hij zal onophoudelijk het verwijt van zijn geweten horen en in voortdurende 
angst leven. 
42  Ik oordeel over niemand en Ik beperk Mij ertoe u te gelegener tijd te openbaren wat er met u kan 
gebeuren als een natuurlijk gevolg van uw werken. Ik zeg het u op tijd, omdat ik u liefheb en opdat gij 
het moogt vermijden, opdat gij de waarheid moogt zien en niet van het pad afdwaalt. 
43 De ongehoorzame is altijd trots. Maar wie is hij die meent het recht te hebben zijn wil te doen of 
de wil van zijn vader te doen veranderen? Wie gelooft dat hij de gaven, die in hem zijn, ontvangen 



heeft wegens ware verdienste? Wie gelooft dat dit volk essentieel is voor Mij om Mijn Goddelijke 
plannen uit te voeren? 
44 Laat uw verstand niet verduisterd worden, laat de stem van het geweten niet verstommen, laat 
de verzoekingen van het vlees uw zielen niet struikelen, want dat zou zeer smartelijk zijn. 
45 Waak en bid, opdat het u nooit aan kracht zal ontbreken. Denk na, oordeel streng over uzelf, dan 
zal uw geest zijn licht in uw geest en hart laten schijnen, zodat er vrede onder u moge heersen. 
46  Mijn onderricht blijft uw ziel het boek des levens tonen, blad voor blad, want zij moet sterk en 
voorbereid blijven tot deze tijd van onderricht eindigt. 
47  Indien gij waarlijk wenst te zijn als de profeten van het eerste tijdperk, en zoals zij bakens te zijn 
op het pad der mensheid, beweeg u dan in de richting van de vergeestelijking, die niet moeilijk te 
vinden zal zijn, want elk van deze leringen is een les van vergeestelijking voor de mensen. 
48 Ik wil dat jullie weten dat nog voordat die geslachten van vergeestelijkte zielen in de wereld 
komen die ik jullie heb aangekondigd, deze boodschap in de volken en de volkeren zal worden 
verspreid, opdat zij de wegen zullen vinden die zijn gebaand door het volk dat de stem van de Heer 
heeft gehoord en door hen die zich bij dat volk hebben aangesloten omdat zij in zijn getuigenis 
geloofden. 
49  Ik spoor u onophoudelijk aan om nieuwe stappen te zetten op deze weg die een eeuwige 
beklimming is. Stop niet, en als u dat doet, zal het nuttig zijn omdat u een voornemen hebt moeten 
rijpen, om het geloof te versterken, of om na te denken. Maar ga daarna verder. 
50  Hoevelen zeggen niet in hun hart tot Mij: "Meester, waarom zijt Gij in deze tijd niet als een mens 
tot ons gekomen, om Uw tegenwoordigheid te kunnen zien?" Maar Ik antwoord jullie met een 
andere vraag: zijn jullie je er niet van bewust dat wanneer jullie Mijn Aanwezigheid in deze vorm in 
de wereld verlangen, jullie opnieuw Mijn Bloed opeisen? Aanvaard Mij op deze wijze: in de geest, 
onzichtbaar alleen voor uw lichamelijke ogen, maar waarneembaar voor alle zintuigen van uw ziel. In 
die tijd vergoot Ik Mijn bloed om daarmee de liefde te bezegelen die Ik in Mijn Leer verkondigde. 
Vandaag overlaad Ik iedereen met Goddelijke essentie als bewijs dat Mijn Liefde voor de mensen 
dezelfde is, ondanks hun ondankbaarheid, en dat Ik daarom tot hen nader om hun de lichtende weg 
te tonen die hen zal leiden om voor altijd met Mij in Mijn Koninkrijk te vertoeven. 
51  Anderen zeggen tot Mij in geestelijke zin: "Wilt Gij ons tenminste dit woord niet onthouden, dat 
Gij ons met zoveel liefde hebt gegeven te horen." Tot hen zeg Ik, dat als zij waarlijk Mijn leringen 
gebruiken en trachten Mijn bedoelingen te begrijpen, het voor hen niet pijnlijk zal zijn afstand te 
doen van deze manifestatie wanneer het uur komt om haar voor beëindigd te verklaren. En het zal 
voor hen niet pijnlijk zijn, omdat je ziel doordrongen zal blijven van mijn Essentie en gevuld met mijn 
Licht. Maar indien gij niet in staat zijt geweest sommige of vele van mijn leringen in uw geheugen te 
bewaren, in dat geval heb ik opdracht gegeven tot het maken van het boek dat mijn woord van deze 
tijd bevat. In dit boek, dat uit mijn Goddelijke leringen zal ontstaan, zult gij de ware Ark des Verbonds 
vinden, die de eerste spiritualisten niet konden bevatten, en die zij dus door voorwerpen of 
symbolen moesten voorstellen. 
52  De ware ark van het verbond is mijn woord. Want wie het opent en het met eerbied, 
vergeestelijking en liefde betreedt, zal op de bodem ervan wijsheid, diepe openbaring, profetie en 
alle geestelijke gaven ontdekken. Het is tot deze ark van het verbond dat gij u zult wenden wanneer 
mijn woord niet meer gehoord wordt door de onvolmaakte menselijke stemdragers, en gij zult zien 
hoe, in uw overpeinzingen, op de ogenblikken waarop gij studeert, of op de ogenblikken van uw 
gebed, tot in het tederste van uw wezen, een hoger licht u zal bereiken dat alles zal verklaren - een 
vaderlijke invloed die u zal omhelzen, en een stem die niet menselijk is, en die tot u zal spreken op 
zijn en volmaakte wijze. Het zal het licht van mijn inspiratie zijn, dat u zal bereiken in een echte 
dialoog van geest tot geest. 
53  Weest gezegend - gij die in staat zijt geweest vele van de overbodige en onnodige ceremoniën die 
de "eersten" u hebben nagelaten, uit uw diensten te verwijderen en alleen het wezenlijke over te 
houden. Maar realiseer je dat je nog wat op te ruimen hebt en veel te vergeestelijken. 
54  Hoe gelukkig zal uw ziel zijn als zij op deze aarde in staat zal zijn Mij de eredienst te bewijzen die 
Ik van haar verwacht! Maar wanneer het van hier naar het Geestelijk Dal vertrekt, als het iets 
achterlaat dat Mijn werk niet waardig zou moeten zijn, zullen de nieuwe generaties, kijkend naar de 



erfenis die jullie hen hebben nagelaten, alles weten weg te nemen wat jullie aan oneerlijkheid 
hebben achtergelaten, en zo de stap zetten die jullie niet hebben kunnen zetten. 
55  Ik zeg u, dat hoe zuiverder u uw daden van aanbidding verricht en hoe volmaakter u God aanbidt, 
hoe minder zij die na u komen zullen behoeven te lijden, en dat uw verdiensten groter zullen zijn 
voor Mij, omdat u niet voor uzelf hebt gewerkt, maar met het oog op uw medemensen, omdat u in 
uw harten naastenliefde voor hen voelde. 
56  Hebt gij zelf niet ondervonden hoezeer gij moest worstelen om op te ruimen wat gij hebt 
ontvangen van uw broeders die u zijn voorgegaan? Laat dit pijnlijke werk dus niet over aan hen die in 
uw voetsporen treden. 
57 In de tweede tijd bereikte mijn onderricht zijn hoogtepunt toen mijn vertrek reeds zeer nabij was. 
58 De discipelen, wetende dat dit de laatste ogenblikken waren die zij met de Meester zouden 
doorbrengen, gaven er hun volle aandacht aan om zelfs de laatste van die woorden te horen en ze in 
hun hart te bewaren. 
59 Jezus' goddelijke verlangen was dat Zijn discipelen zaaiers zouden worden van Zijn verlossend 
onderwijs. Daarom heeft Hij op het hoogtepunt van zijn laatste toespraak tot de leerlingen, die 
tevens het laatste gesprek was tussen de Vader en de kinderen, op liefdevolle toon tot hen gezegd: 
"Ik geef u nu een nieuw gebod: hebt elkander lief." Met het licht van dat opperste gebod ontstak hij 
daarmee de grootste hoop voor de mensheid. 
60  Zelfs in deze tijd waarin Ik weldra Mijn verkondiging onder u zal beëindigen, zie Ik de toewijding 
en de aandacht waarmee gij naar Mijn onderricht luistert. Ze zullen onuitwisbaar in de geest van 
Mijn nieuwe discipelen gegrift staan. 
61  Zoals Ik toen tot Mijn apostelen heb gezegd, dat zij in de wereld als schapen onder de wolven 
zouden zijn, opdat zij altijd waakzaam zouden zijn, zo zeg Ik u nu, dat gij u moet voorbereiden, waken 
en bidden. Want velen zullen tegen u in opstand komen, met lasterlijke wapens en met alle middelen 
om u in verwarring te brengen. 
62 Nu is een tijd van strijd, gij weet het allen, opdat niemand verbaasd zal zijn. 
63  Ik heb mijn leringen tot het uiterste voor u vereenvoudigd, opdat gij ze moogt begrijpen en 
doorgronden in verlangen naar hun betekenis. Als het zover is, zult u een gemakkelijk antwoord 
hebben op elke vraag die u gesteld wordt. Je zal niet veel moeten spreken om te overtuigen. Als je 
echt voorbereid bent, zal je woord niet alleen duidelijk zijn, maar ook kort. U hoeft geen wetenschap 
te kennen om de wetenschapper te antwoorden, noch theologie om de theoloog te antwoorden. Een 
woord van licht verlicht alles, en ik wil dat woorden van licht van jouw lippen komen. 
64  Niet allen die Mij in deze tijd hebben gehoord, staan op om van Mijn woord te getuigen. Zij zullen 
opstaan die Mij waarlijk liefhebben - zij die Mij liefhebben in hun eigen naasten en zich wenden tot 
hen die in nood verkeren, aan wie zij hun barmhartigheid en vertroosting schenken. 
65  Zij die mijn leer begrijpen en diep voelen, zullen die met geloof omhelzen. Zij zullen het zijn die 
zich tegen alle tegenstand moeten verzetten, die de wapens der waarheid, der liefde en der 
gerechtigheid moeten opnemen. Door tegenspoed heen en in een wereld die reeds lang van deze 
gerechtigheid en deze waarheid is afgeweken, zullen deze zaaiers, vol vrede en vertrouwen in hun 
God, de geestelijke boodschap van het derde tijdperk over de wereld verspreiden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 255  
 
1 U bent een tijd van strijd, gebed en verdienste ingegaan. Jullie voelen dat de tijd van genoegens nu 
voorbij is en dat jullie je moeten haasten omdat de mensheid in wanhoop verkeert en jullie de 
verantwoordelijkheid hebben om hun de Blijde Boodschap en het getuigenis van mijn komst te 
brengen met woorden en daden. 
2 Zien hoe mensen in alle denominaties en sekten door de tijd, het leven en de gebeurtenissen heen 
zoeken, in de hoop de tekenen te ontdekken die Mijn komst aankondigen. Het zijn onwetenden die 
niet weten dat Ik Mijzelf al lange tijd aankondig en dat er binnenkort een einde zal komen aan dit 
soort aankondigingen. Maar Ik zeg jullie ook, dat velen van hen die zo vol verlangen op Mij wachten, 
Mij niet zouden herkennen als zij zouden zien op welke wijze Ik Mij openbaar, maar dat zij Mij 
ronduit zouden verwerpen. 
3 Alleen de getuigenissen zullen hen bereiken, en door deze zullen zij nog geloven dat ik onder mijn 
kinderen ben geweest. 
4 Ook jullie hebben innerlijk met ongeduld op Mij gewacht, maar Ik wist dat jullie Mij zouden 
herkennen en dat jullie in deze tijd tot Mijn werkers zouden behoren 
5 Moge de wereld de spot drijven met de wijze waarop Ik Mij bekend heb gemaakt. Maar zij zullen 
Mij niet uitlachen, maar zichzelf. Want zij vermoeden niet eens, noch begrijpen zij, wat elk schepsel 
voor de Godheid betekent. 
6 Voor Mij is het meest juiste wat Ik met Mijn kinderen kan doen, dat Ik Mijzelf aan hen bekend maak 
door middel van de vermogens waarmee Ik hen heb begiftigd, zonder het excuus te gebruiken dat zij 
zondaars zijn en dat zij onrein zijn; Ik ben het die hun de gave heeft gegeven om Mij te kennen. Wat 
is een betere stimulans voor het kind dan zijn Vader te leren kennen, Hem te zien en te voelen om 
Hem lief te hebben? 
7 In een oude profetie werd gezegd dat ieder oog, zondig of niet, Mij zou zien. Nu, in deze tijd heb Ik 
u gezegd: Ik ben niet gekomen om Mij door bemiddeling van de rechtvaardige bekend te maken, 
maar Ik ben juist gekomen om Mij bekend te maken van de zondaar die zich in de beproevingen van 
het leven en in een ogenblik van berouw heeft gelouterd. Want hij is het kind dat, zich geliefd en 
gewaardeerd wetend door de Vader, geheel de weg gaat van vernieuwing en deugd. 
8 Wie van de stemdragers door wie Ik tot u gesproken heb, had enig idee van de gave die hij reeds 
bezat en de dienst waartoe hij bestemd was, voordat hij Mijn woord hoorde? Geen. Zij werden hun 
leven lang gezuiverd als in een smeltkroes. Maar hun gave bleef geheim tot de tijd kwam om het te 
onthullen. 
9  Dit is het begin of de voorbereiding voor de ziel van de mens om een hogere communicatie met de 
Vader te kennen, en jij was verrast. Indien gij wist, wat Ik u te zijner tijd zal openbaren, zoudt gij niet 
kunnen begrijpen, waarom Ik u zoo liefheb, noch welke verdiensten gij moet doen, om zulk een 
groote genade te verkrijgen. 
10 In 1866 werd de eerste gemeente van Spiritualisten, discipelen van dit Werk, geboren. Onder het 
licht van mijn Geest en onder leiding van Elias begonnen deze eerste discipelen de stralen te 
ontvangen van de boodschap die jullie nu in overvloed ontvangen, nog vóór de voltooiing ervan. 
11 Vanaf dat moment tot op heden zijn er vele gemeenschappen gevormd als takken die 
voortkwamen uit die "boomstam" die door Roque Rojas was gesticht. 
12  Eén enkel licht heeft geschenen op de menigte waaruit dit volk bestaat, en toch, hoeveel 
verschillen zijn er niet tussen de verschillende kerken! Jarenlang heb je genoten van de manifestatie 
van mijn woord door een eenvoudige, duidelijke en begrijpelijke leer. Toch zijn er weinigen die de 
betekenis van de geestelijke leringen hebben kunnen verklaren. 
13 Er ontbreekt nog slechts één jaar tot mijn proclamatie in deze vorm eindigt. Maar het grootste 
deel van het volk is nog ver van de waarheid. Van de "eersten" tot de "laatsten" heb ik het feit 
vergeven dat ik een Goddelijke openbaring heb gematerialiseerd die zij op het eerste ogenblik niet 
konden begrijpen. Maar nadat de geestelijke leer zich over vele jaren heeft verspreid en Mijn Woord 
dit werk stukje bij beetje meer heeft toegelicht, zie Ik dat de tijd gekomen is om u te vragen uw 



vertrouwde paden te verlaten, wat meer door te dringen tot de kern van Mijn leer en een 
beslissende en vaste stap te zetten op de weg naar vergeestelijking. 
14 Hoe zullen jullie Mij volgen zolang jullie Mij zoeken en aanbidden door middel van symbolen en 
ontwerpen, uiterlijke cultusvormen en materialisaties? zeg je me: "het is het erfgoed van de 'eersten' 
en dat respecteren we". Welnu, mensen, nu zeg ik jullie dat die "eersten" slechts jullie pioniers 
waren, opdat jullie die vorm van eredienst en die vorm van geestelijke communicatie, die zij 
begonnen, tot volmaaktheid zouden brengen. 
15 Verwar de Goddelijke Wet niet met de godsdiensten of methoden die jullie hebben om die Wet te 
interpreteren. 
16 De wet is eeuwig en onveranderlijk; godsdiensten, vormen van eredienst en handelingen 
evolueren en veranderen naar gelang van de morele en geestelijke ontwikkeling van hen die ze 
belijden. Zonder deze evolutie van de ziel zou u God nog steeds aanbidden in de sterren en in de 
krachten van de natuur, zoals de primitieve volkeren deden. 
17  Stop niet op uw weg om Mij lief te hebben, Mij te dienen, Mij te aanbidden. Altijd vooruit gaan, 
jezelf altijd verbeteren, streven naar je perfectie. Maar raak de wet niet aan, verander hem niet, gooi 
hem niet door elkaar. Het zal je altijd het hoogste leren, zal je altijd opdragen het volmaakt te 
vervullen. Het zal aanwezig en eeuwig zijn als Universele Wet, die u ware liefde voor God en ware 
liefde voor uw naaste leert. 
18 Houdt u niet vast aan gewoonten, vormen van aanbidding of tradities, want dan zult gij 
eeuwenlang in de lethargie van dogma's en onwetendheid blijven. Wees in plaats daarvan hoeders 
van de wet en van de waarheid. 
19 Weest in deze tijd niet als het Joodse volk van het "Tweede Tijdperk" dat, omdat het gebonden 
was door traditie, conservatief en fanatiek, niet kon eten van het Brood des Hemels dat tot hen 
gebracht werd door de Messias op wie zij vele eeuwen hadden gewacht. Toen het uur kwam, konden 
zij Hem niet herkennen, omdat hun verstoffelijking hen verhinderde het licht der waarheid te zien. 
20  Op deze dag laat ik u slechts twee woorden, opdat u ze diepgaand zult bestuderen en er alle 
betekenis uit zult halen, voor zover u daartoe in staat bent door een goede voorbereiding: 
"Spiritualisme" en "Spiritualisatie". Alleen op deze wijze, mediterend, biddend en wakend, zult gij in 
staat zijn de ware en juiste aanbidding van God te begrijpen, die gij op grond van deze leer aan uw 
Heer moet aanbieden. 
21  Ja, mensen, om Mij lief te hebben door middel van uiterlijke vormen van aanbidding, Mij te 
zoeken in beelden en symbolen, en Mij te aanbidden door middel van liturgieën, ceremoniën en 
vieringen, er zijn vele kerken en vele sekten waarin jullie je hart kunnen stillen als het nog hongert of 
behoefte heeft aan dergelijke diensten. Maar als jullie Mij willen dienen en Mij liefhebben door dit 
geestelijk werk, en daarom een andere vorm van aanbidding van Mij afwijzen, begrijp dan wat 
"spiritualisme" betekent en wat "vergeestelijking" betekent, zodat jullie, als jullie werkelijk discipelen 
van deze Leer willen zijn, niet zullen behoren tot hen die gebruiken, regels, tradities en uiterlijke 
vormen van aanbidding opleggen, want dan zullen jullie weer vervallen tot materialisme, tot 
afgoderij en tot fanatisme, en van spiritualisme zullen jullie alleen de naam kennen. 
22 Staat op, zoveel als gij kunt, in een poging u aan te passen en u aan mijn leer aan te passen. Maar 
doe niet het tegenovergestelde, d.w.z. pas mijn Leer aan uw beperkingen en gemakken aan en 
materialiseer, vervorm of vervalst haar daardoor. 
23  Laat dit onderwijs dienen als een oproep aan hen die het gehoord hebben, opdat zij erdoor 
geïnspireerd worden en vervuld worden met energie, ijver, liefde en geloof om de netten te 
doorbreken die hen lange tijd gevangen hebben gehouden. Laat de ware opvatting van wat 
"Spiritualisme" betekent in hun geest worden gevormd, en laat het nobele ideaal in hun hart geboren 
worden om een ware discipel te worden van deze Leer van Licht en Volmaaktheid. 
24 Geliefde mensen: als jullie verschillen eenmaal verdwenen zijn, als de verdeeldheid die thans 
onder jullie heerst plaats heeft gemaakt voor broederschap, en als jullie je zending hebben begrepen, 
zal het verlangen uit jullie ziel ontspringen en zal de impuls uit jullie hart komen om het zaad van de 
vergeestelijking dat jullie in mijn woord hebben ontvangen, te gaan zaaien. 
25  Het moment van verlichting zal voor u komen wanneer u de grootsheid van dit Werk met de 
grootste helderheid zult begrijpen, en verbaasd zult zijn wanneer u op de bodem ervan 



wonderbaarlijke openbaringen ontdekt, zoals u zich nooit hebt kunnen voorstellen. Dan zullen jullie 
spontaan op weg gaan, je over de aarde verspreiden en onderweg barmhartigheid, licht en troost 
schenken. De oordelen van uw buren zullen u niet langer deren, noch zal de oneerbiedigheid van uw 
familieleden u doen lijden, want al het lijden van de aarde zal u klein lijken in het aangezicht van de 
grootheid van uw zending. 
26 Gezegend zijn zij die de graad van spiritualiteit bereiken waardoor zij ongevoelig worden voor pijn, 
want zij zullen beschermd worden door de mantel van mijn barmhartigheid. 
27  Geloof, liefde en spiritualiteit zijn de drie deugden die de soldaten en apostelen van het derde 
tijdperk onoverwinnelijk zullen maken. Deze deugden waren aanwezig in al die dienaren die, vanaf 
de vroegste tijden, getuige waren van mijn bestaan, mijn aanwezigheid, mijn wet en mijn waarheid. 
28 Onder deze dienaren kunt gij de aartsvaders, de profeten, de apostelen en de martelaren 
ontdekken. Maar zij waren niet de enigen in de geschiedenis van de mensheid, er waren er veel meer 
die verschillende wegen bewandelden om hun zending uit te voeren en te getuigen van mijn 
waarheid, waarbij zij allerlei aanvallen, spotternijen, vervolgingen en laster trotseerden. Hun geloof, 
hun verdraagzaamheid jegens hen die hen kwetsten, hun voortdurende en trouwe liefde jegens hun 
medemensen - een liefde die geïnspireerd was door hun Heer - deed hen pijn, onrecht en dood 
overwinnen. Hoe zou je anders de overgave van de martelaren aan hun beulen kunnen verklaren? 
Hoe zouden jullie het geduld en de gelijkmoedigheid tegenover vervolgingen kunnen begrijpen van 
allen die Mij liefhadden en Mij volgden? 
29  Als jullie Mij zo liefhebben, zullen jullie niets meer in de wereld kunnen vrezen. Zolang uw geloof 
niet volledig is en uw liefde niet standvastig, zal de strijd u angst inboezemen. 
30 Waar ben je bang voor? Waarom gooien jullie jezelf in de gevangenis, waarom nemen jullie je 
leven? U weet dat die tijden voorbij zijn en dat er vele martelaren waren die hun leven offerden om 
de vijanden van de waarheid te bewijzen dat het martelaarschap, de gevangenschap en het schavot 
van bloed, in plaats van het geloof van mijn dienaren uit te doven, het vuur van hun liefde zouden 
aanwakkeren en hen ertoe zouden brengen mijn leer met nog grotere kracht te verspreiden. 
31 Jullie zijn bang voor het oordeel van jullie naasten, en jullie zijn bang dat jullie je vrede in de 
wereld verliezen. Waarom vreest gij niet liever het oordeel van uw God, of de rust van uw ziel te 
verliezen, omdat gij uw zending niet hebt volbracht? 
32  Wat ik vandaag van u vraag voor het "Beloofde Land" lijkt u veel. Maar waarlijk, ik zeg u, als u er 
eenmaal in bent, zult u zich erover verbazen dat u er bent, zelfs als u zich er onwaardig voor voelt, en 
zegt: "Hoe weinig hebben wij gedaan om zo'n grote genade te verdienen!" 
33 Jullie vragen Mij in jullie hart: "Meester, geeft U ons misschien meer dan wij verdienen?" Daarop 
antwoord ik u: Indien Ik u zou geven naar uw werken, zoudt gij weinig of niets bezitten. Gelooft gij 
dat het leven dat gij hebt, het lichaam dat gij bezit, de gaven die zich in uw wezen roeren en alles wat 
u in uw bestaan omringt, een rechtvaardige beloning zijn voor uw verdiensten? 
34 waarlijk, Ik zeg u: Ik heb u altijd meer gegeven en Ik zal u altijd meer geven dan wat gij 
rechtvaardig verdient, omdat Ik u liefheb, omdat Ik uw Vader ben. 
35  U weent, mensen, omdat u beseft dat u gebrek aan geloof en liefde hebt. Dan vragen jullie Mij 
wat jullie moeten doen om Mij welgevallig te zijn en om verdiensten voor Mij te verwerven. Hierop 
antwoord ik dat gij uw naasten moet dienen met de beste wil, dat gij de pijn van hen die lijden de 
uwe moet maken, dat gij uw gaven moet ontplooien en vervolmaken ten bate van hen die in nood 
zijn. Want van wat je je medemensen aandoet, hangt af wat je ontvangt bij je aankomst in het 
geestelijke. 
36  Wat Mij betreft, wat kunt gij Mij geven dat Ik niet heb? Ik heb macht, ik heb vrede, ik heb licht, ik 
ben de eigenaar van het universum, ik ben geliefd en gediend. Er is niet de minste schaduw van 
egoïsme in Mijn Geest, want Ik ben Volmaaktheid. 
Aan de andere kant, onder uw medemensen die kinderen van mijn Geest zijn, hoeveel ellende is er! 
Wat een pijn en duisternis! Hoe nodig! Waarom houden jullie niet van Mij in hen? Waarom geven 
jullie Mij niet alle liefde die in jullie is, door elkaar lief te hebben? 
37 Mensen, dit is mijn antwoord op jullie vraag en mijn hemelse raad voor jullie voornemens. 



38  Geliefde kinderen die Ik namens de mensheid ontvang: het einde van Mijn manifestatie door de 
menselijke geest nadert. Daarna moet je geest streven naar een dialoog van geest tot geest met Mijn 
Goddelijkheid. 
39 Heden is mijn woord uw verdediging, uw aansporing. Maar ook na deze tijd van mijn aankondiging 
zul je mijn aanwezigheid kunnen voelen. 
40  De tijd dat je een spirituele gids nodig had in de wereld is voorbij. Van nu af aan zal ieder die deze 
weg volgt geen andere weg hebben dan die van mijn wet, noch een andere gids dan die van zijn 
eigen geweten. Niettemin zullen er altijd mannen en vrouwen van groot licht en geestelijke kracht 
zijn, die door hun voorbeeld en inspiratie de massa's zullen bijstaan. 
41  Ware het anders, dan zou Ik u reeds geesten als Mozes of als Elia naar de aarde hebben 
gezonden, opdat zij u de weg zouden wijzen en u voortdurend aan de wet zouden herinneren. Zij 
staan u ook bij, bewaken en begeleiden u, maar niet meer in menselijke vorm, maar vanuit het 
geestelijke. Wie ziet ze? Niemand. Maar als gij u voorbereidt, zult gij boven u de aanwezigheid voelen 
van grote geesten, die altijd met de mensheid in aanraking zijn geweest en grote opdrachten in haar 
te volbrengen hadden. 
42  Wendt u tot hen in uw gebeden en als gij werkelijk op hen vertrouwt, zeg ik u, zult gij nooit 
verloren gaan, want zij zullen u leiden met de liefde en de toewijding waarvan zij u in de wereld 
zoveel bewijzen hebben gegeven. 
43  Ik zeg u nogmaals dat het u in de wereld niet zal ontbreken aan mensen die begiftigd zijn met 
groot licht, die uw pad zullen verlichten en uw leven met liefde zullen bezaaien. Altijd heeft de 
mensheid de aanwezigheid van deze mannen op aarde gehad, maar er komen tijden waarin grote 
legioenen van hoge geesten van licht naar de wereld zullen komen, die de valse wereld die u hebt 
geschapen, zullen elimineren om een nieuwe te doen ontstaan waarin vrede wordt geademd en 
waarheid heerst. 
44  Zij zullen veel te lijden hebben van de slechtheid der mensen. Maar dit is niets nieuws, want geen 
van Gods boodschappers is aan vervolging, spot en vijandigheid ontkomen. Zij moeten naar de 
wereld komen en er vertoeven omdat hun aanwezigheid op aarde noodzakelijk is. 
45  Zij zullen komen en liefdevol spreken tot de harten der mensen. Hun woord, doordrenkt met de 
gerechtigheid van de Vader, zal de arrogantie en trots treffen van allen die het kleed van nederigheid 
van hun ziel hebben vervangen door de pracht van ijdelheid, trots, valse macht en valse glorie. 
46  Dezen zullen de eersten zijn om op te staan en met trillende vingers van woede naar mijn 
boodschappers te wijzen. Maar dit zal dienen opdat mijn dienaren in elke beproeving die zij moeten 
doorstaan, grote getuigenissen zullen geven van de waarheid die zij de wereld hebben gebracht. 
47  U weet op dit ogenblik niet op welke wijze zij in het menselijk leven zullen verschijnen. Maar ik 
zeg u dat sommigen zullen verschijnen in de boezem van de grote religieuze gemeenschappen. Deze 
zullen strijden voor de eenwording en spirituele harmonie van alle mensen. Anderen zullen opstaan 
onder de wetenschappers en met de vrucht van hun ingevingen aantonen dat het ware einddoel van 
de wetenschap de geestelijke vervolmaking van de mens is - en niet zijn verarming en vernietiging. Zo 
zullen op alle terreinen van het leven Mijn dienaren aan het licht komen, die Mijn wet in hun hart 
zullen dragen en met woorden en werken alles zullen bevestigen wat Ik in deze tijd tot u gesproken 
heb. 
48  Ik zeg u ook dat mijn zaad, dat deze Leer is die gij hebt ontvangen, zijn vruchten onder u zal 
dragen en dat deze vruchten de grote zielen zullen zijn die zullen incarneren in uw kinderen of in de 
kinderen van uw kinderen. 
49  Dit zijn reeds Mijn laatste lessen, en toch spreek Ik tot jullie over nieuwe leringen, en dit is omdat 
Ik Mijn zending als Meester tot het laatste ogenblik vervul, door licht te gieten in elk van Mijn 
woorden, opdat jullie niet in duisternis blijven in de tijden van bitterheid en pijn, wanneer de 
Goddelijke Gerechtigheid Zich doet gevoelen als nooit tevoren. 
50 Waak en bid voor de wereld, geliefde mensen. 
51 Komt tot Mij, Ik ben de Troost en de Vrede. 
52  U hebt op aarde leed en tegenspoed ondervonden omdat de ziel haar vermogens en gaven niet 
heeft ontwikkeld om boven menselijke ontberingen uit te stijgen. 



53  Deze wereld zou een paradijs kunnen zijn in plaats van een tranendal, als de mensen van goede 
wil waren. Ik zaai dit huis met zegeningen, ik strooi geen doornen op de paden. De pijn van de 
mensen komt door hun overtredingen. Maar net zoals zij de pijn hebben gecreëerd, zullen zij ernaar 
moeten streven die weg te nemen. 
54  Gij die Mij hoort, zijt geen verloren of dolend volk. Gij zijt als een familie, die zich heeft gevestigd 
in de schaduw van een machtige boom, waarvan de takken u voortdurend hun vruchten aanbieden. 
55 In deze schaduw zult gij nieuwe kracht opdoen en uw wonden verzorgen, want gij zult uw 
omzwervingen moeten hervatten om de berg naar de top te beklimmen. 
56 Reeds reikt uw geest om op te stijgen tot de zesde sport van de ladder des hemels, waar gij het 
licht zult vinden, dat alle dwaling uit de weg ruimt, en dat u zijn hulp aanbiedt om de zevende trede 
te bereiken. 
57  Ik zal de verwarring en de slechte uitleg die er onder u over de zeven zegels bestaat wegnemen. 
Voorwaar, ik zeg u: U behoort niet tot een bepaald zegel, maar - aangezien uw ziel door deze eerste 
tot de laatste moet gaan - zij leeft thans in de tijd van het zesde zegel, of de zesde periode van haar 
geestelijke ontwikkeling. 
58  Hoe groot zijn de lessen en de beproevingen geweest die de ziel heeft moeten doorstaan om van 
het ene zegel naar het andere te gaan! Hoeveel verdiensten heeft het moeten verwerven! Maar die 
van het hoogtepunt, de zevende, ontbreekt nog. 
59  De macht van het kwade, met zijn verleidingen, zal u blijvend in de weg staan. Maar jullie zullen 
je Meester herinneren, die de wereld, de pijn en het vlees heeft overwonnen, zodat jullie met zijn 
voorbeeld als overwinnaars uit de beproeving tevoorschijn zullen komen. Zoek in je geest het zwaard 
om mee te vechten, hier vind je het onfeilbare wapen altijd in de aanslag. 
60  Hoe zou een ziel onherroepelijk voor Mij verloren kunnen zijn, terwijl zij een vonk van Mijn licht 
in zich draagt, die nooit dooft en Ik in alle opzichten met haar ben? Zolang zijn opstandigheid duurt 
of zijn verwarring voortduurt - nooit zullen deze duistere krachten mijn eeuwigheid weerstaan. 
61  Ik heb je opnieuw bevrijd. Of voelt u uw ziel niet vrijer nadat u haar fanatieke verleden en haar 
vooroordelen uit de weg hebt geruimd? 
62  Ik ben het Leven en Ik heb het in gelijke mate in allen uitgestort, hoewel Ik altijd een volk of een 
aantal mensen heb gezocht om Mijzelf aan hen te openbaren. Dit is gedaan om hen tot 
boodschappers, profeten of getuigen van Mijn Goddelijkheid te maken in dienst van de mensheid, 
maar niet omdat Ik hen onderscheid door een grotere liefde of goedheid dan de anderen. 
63 Sterk u door mijn woord, mijn kinderen, opdat gij met ware liefde naar uw medemensen moogt 
kijken en geen rechters zult zijn van de zondaar, van de booswicht, van de fanaticus, van de 
zelfingenomene. Want dan zult gij in uw geweten mijn stem horen, die tot u zegt: "Laat hij, die rein 
is, de eerste steen werpen." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 256  
 
1 Mijn vrede wordt door jullie zielen gevoeld, mensen, wanneer jullie mijn woord van goede wil 
horen. 
2 Ik ben de goddelijke tuinman die de tuinen in jullie harten verzorgt en ze bewatert met het 
hemelse water van Mijn liefde. Ik laat een druppel van deze goddelijke liefde neerdalen op elke 
bitterheid in de mensheid. Ik toon jullie de weg die leidt naar het Koninkrijk van de Vader. Je zult 
nooit het einde van die weg ontdekken, maar je zult altijd vooruitgaan en nieuwe heerlijkheden 
kennen. 
3 Thans vermorzelt mijn woord u en geeft u vorm. Ik bewerk je ziel met een fijne beitel. Leer aan 
jezelf te werken en jezelf mooie vormen te geven door mijn wet te vervullen. Ik zal dan je werk 
zegenen, zodat je daarna de verwezenlijking van je grote missie in deze wereld kunt volbrengen om 
je medemensen op dit pad van liefde te brengen. 
4 Ik ben uw Meester, maar ziet Mij niet gescheiden van de Vader, want Ik ben de Vader. Er is geen 
verschil tussen de Zoon en de Heilige Geest, want de Heilige Geest en de Zoon zijn één Geest, en die 
Geest ben Ik. Zie in Mijn openbaringen door de eeuwen heen één God die jullie door middel van 
veelvoudige en gevarieerde lessen heeft onderwezen: Een boek met vele pagina's. 
5 Heiligt mijn naam door uw werken, en gij zult het licht in u vinden dat u zal bevrijden uit de nacht 
van onwetendheid en zonde. 
6 Herinnert gij u, mensen, wie gij waart voordat gij door mijn woord werd gevormd? Herinnert gij u 
dat gij vroeger tot vele ondankbare daden in staat waartoe gij thans niet in staat zoudt zijn? Je kunt 
je leven van nu niet vergelijken met je vroegere leven. In het verleden waren jullie eenzame pelgrims 
op aarde, die reisden zonder een licht dat hun bestaan zou hebben verblijd en er hoop in zou hebben 
gewekt. Vandaag ben je een leerling van mijn leer, in wiens fontein van liefde je je dorst hebt gelest 
en je wonden hebt gewassen. Mijn liefde trekt de doornen uit die je aan je voeten hebt, en als je 
kruis spijkers heeft, zal ik die er ook uittrekken. 
7 Ik ben het licht van deze wereld en van alle werelden, en Ik wil dat jullie je met dit licht bekleden. 
Mijn woord is genezende balsem; genees ermee, hoor het en gebruik het. Elk woord is een druppel 
van de bron van het leven. Waarom bent u ziek, lijdt u en huilt u, hoewel u God in u draagt? 
Onderzoek uzelf en corrigeer wat er te corrigeren valt, zuiver alles wat er te zuiveren valt. Ik zeg u: 
zuiver het vat zowel van binnen als van buiten, dat wil zeggen dat uw ziel in haar wil en streven in 
harmonie moet zijn met uw stoffelijk of menselijk deel. Ik vorm jullie innerlijke beeld - dat wat jullie 
voor de mensen verbergen, maar wat jullie voor Mij niet kunnen verbergen. Als u uw uiterlijk zo 
vormt dat uw gezicht een waarachtige afspiegeling is van de ziel, dan zullen oprechtheid en 
waarachtigheid tot uitdrukking komen in uw daden. De reden waarom mensen elkaar niet 
vertrouwen is dat zij één gezicht aan de wereld tonen en het andere verbergen. 
8 Volg mijn bevel op en maak gebruik van jullie gaven. 
9 Heb je je wonden onderzocht? Heb jij in hen de balsem gegoten die ik je gegeven heb? 
10 Als je twijfelt aan de doeltreffendheid van mijn balsem, behandel ze dan opnieuw. Maar als jullie 
geloven, laat ze dan onbehandeld en jullie zullen zien dat mijn liefde ze geneest, en tegen de tijd dat 
jullie ze zoeken, zullen ze gesloten zijn. Anderen zal ik toestaan dat ze hun gezondheid vinden door 
geloof, gebed, de kracht van de gedachte. Er zullen massa's geesten komen die hun kracht en hun 
sterkte zullen bundelen en die u zullen "zalven", en u zult genezen met hun hulp. 
11 Mijn woord moet uitkomen: "Uw geloof en uw verdiensten zullen u redden". Want daarna, als 
jullie gezond zijn, zal ik jullie de strijd in sturen om het hoogste in jullie leven te bereiken: liefde voor 
je naaste. 
Zou het u niet behagen licht voor anderen te zijn? Zou het u niet behagen als uw woorden de kern 
van waarheid bevatten? Zou het U niet behagen iets te hebben om hen te onderrichten die troost bij 
U zoeken? Want als dit u behaagt, kunt gij het doen, want veel hangt af van uw goede wil en 
inspanning om het te bereiken. Al de rest doe ik. 
12 De vergeestelijkte zegt: "Hoe mooi is het leven!" De gewone man, de materialist zegt: "Hoe bitter, 
hoe triest en hoe somber is het leven!" 



De mens zonder hogere geest wordt door alles beledigd, alles kwetst hem. Hij die geestelijk verheven 
is, merkt de tegenslagen van het pad niet eens op. Wanneer een hooggestemde geest met anderen 
omgaat, doet hij dat om de deugden van anderen te prijzen of hun fouten te verontschuldigen, nooit 
om te oordelen of te veroordelen. De laaggezinde geest oordeelt, belastert, verspreidt de 
overtredingen van anderen en schept er behagen in. 
13  Aan hen die oordelen en zich met de zaken van hun medemensen bezighouden, vraag ik: Lijkt uw 
zondelast u te licht om er behagen in te scheppen die van anderen te verzwaren? Als gij u niet van 
uw eigen last kunt ontdoen, waarom voegt gij er dan die van uw medemensen aan toe? Waarom 
zoekt gij niet de juwelen van uw medemensen om van hun licht te genieten, maar verkiest gij u met 
vuil te bezighouden om uzelf te bevlekken? 
14 Vele woningen heeft het huis des Vaders. Maar zij die in de hoge geestelijke regionen vertoeven, 
helpen de mensen vrij te worden van hun lasten, of zij helpen hen deze te dragen, maar zonder hen 
te veroordelen, noch zich over hun ellende te verkneukelen. 
15 Ik heb gezien dat jullie de ene dag lasteren en de volgende dag berouw tonen. Ik heb gezien dat je 
mijn verkondiging ontkent en dan getuigt dat het de waarheid is. Ik heb je de ene dag zien lasteren 
en de volgende dag verdedigen wat je lasterde. Het is goed dat gij uw fouten verbetert, maar het zou 
beter zijn indien gij geen kwaad meer zoudt doen, opdat gij het niet zou behoeven te verbeteren. Ik 
zag u op een dag gunsten bewijzen aan iemand die ze niet nodig had en ik zag u ze ontzeggen aan de 
werkelijk armen. Maar Ik wil u niet beschuldigen, noch u veroordelen; Ik kom met het licht van Mijn 
onderricht om u te verlichten, opdat gij niet meer zondigt. Ook kan Ik u zeggen dat Ik u heb gezien als 
hulpvaardig, edelmoedig, liefdadig en begripvol, en dat deze verdiensten altijd door Mij in 
aanmerking zijn genomen en gecrediteerd. Begrijp echter, dat er in uw harten reeds meer tarwe dan 
kaf moet zijn. 
16 Bidt niet zonder gevoel en beweegt uw lippen niet mechanisch. Bid met gevoel, zonder te 
spreken. Gebruik het gemak waarmee u in het verleden valse geloften hebt afgelegd en tevergeefs 
hebt gezworen, om vandaag de waarheid te spreken. 
17 Neem niets vreemds mee. Wie neemt wat vreemd is, moet het met pijn en schaamte teruggeven. 
Ik wijs naar niemand, maar Ik wil dat ieder uit Mijn woord neemt wat hem aangaat. 
18  Ik zal u niet beschuldigen noch u ter verantwoording roepen voor wat gij deedt toen gij uw weg 
gingt in de duisternis van onwetendheid, van onvolwassenheid en van verstoffelijking. Maar als gij 
thans, terwijl gij ten volle weet wat Mijn Wet is, volhardt in het ongeoorloofde, in het onreine, zult gij 
u voor uw daden moeten verantwoorden voor God, die onverbiddelijk voor u zal blijken in uw eigen 
geweten. 
19 Jullie zijn allen Mijn zaad, en de Meester zal het oogsten. Wanneer onder het goede zaad het zaad 
van de tarwe komt, neem ik het ook liefdevol in mijn handen om het te veranderen in gouden tarwe. 
20 Ik zie in de harten het zaad van onkruid, van slijk, van misdaad, van haat, en toch oogst ik en heb u 
lief. Ik streel en zuiver dit zaad tot het glanst als tarwe in de zon. 
21 Denken jullie dat de kracht van Mijn liefde niet in staat is om jullie te verlossen? Ik zal u, na u 
gezuiverd te hebben, zaaien in mijn tuin, waar gij nieuwe bloemen en nieuwe vruchten zult dragen. 
Mijn goddelijke missie is om jou mij waardig te maken. 
22  Ik kom om mij in u te verheugen, om tot uw hart te spreken. Mijn Aanwezigheid geeft je kracht 
om de missie te volbrengen die Ik je heb toevertrouwd. 
23 Maar jij, voel jij de pijn van de mensen niet? Voelt gij geen droefheid, als gij ziet, dat de dood de 
zonde dezer wereld wegneemt, in plaats van het licht van het geweten? 
24 als leerlingen van Jezus in de Derde Eeuw hebben jullie een zeer grote missie te volbrengen, want 
jullie behoren tot hen die mijn woord hebben gehoord en van mij hebben geleerd 
25 Weet, dat ook de mensen door middel van de wetenschap verbinding met gene zijde zoeken. Ga 
getuigen van mijn leer, als je niet wilt dat ze je wakker schudden. 
26  De wetenschapper, die dikwijls Mijn bestaan heeft ontkend, onderzoekt de natuur in al haar 
onderdelen, verkent de aarde, de zeeën, de ruimte, en bij iedere bocht ontmoet hij Mij, want uit 
iedere ontdekking die hij doet spreekt de liefde waarmee Ik de hele schepping heb geschapen. 



27  U moet veel spreken opdat mijn licht al uw medemensen zal bereiken en zij zullen begrijpen dat 
alles wat geschapen is, van atomen tot de grootste sterrenhopen, bestemd is om leven, voeding, 
welzijn en volmaaktheid voort te brengen. 
28 Maak mijn leer op volmaakte wijze bekend, opdat de onwetenden haar geen onvolkomenheden 
toeschrijven. Zaai goed, dan zullen de geslachten die uit u voortkomen geen last hebben van uw 
fouten, noch zullen zij pijn oogsten als erfenis. 
29 Ik wil dat uit jullie het zuivere en gezonde zaad ontspruit dat overal zegen brengt. 
30  Zaai het pad des levens met goede voorbeeldige werken, vervalsch mijn onderrichtingen niet. 
Neem als voorbeeld mijn apostelen van het tweede tijdperk, die nooit tot zinnelijke culten zijn 
vervallen om mijn leer te onderwijzen en uit te leggen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor de afgoderij 
waartoe de mensheid later is vervallen. Hun handen richtten nooit altaren op, noch bouwden zij 
paleizen voor de geestelijke verering van God. Maar zij brachten het onderricht van Christus aan de 
mensen, gezondheid aan de zieken, hoop en troost aan de armen en bedroefden, en evenals hun 
Meester toonden zij de verlorenen de weg naar de zaligheid. 
31 De christelijke godsdienst die jullie nu kennen is niet eens een afspiegeling van de leer die mijn 
apostelen praktiseerden en onderwezen! 
32  Ik zeg u nogmaals dat in deze discipelen volmaakte voorbeelden te vinden zijn van nederigheid, 
liefde, barmhartigheid en verhevenheid. Zij bezegelden de waarheid die hun mond sprak met hun 
bloed. 
33 De mensen zullen niet meer bloed van jou verlangen om jouw getuigenis te geloven, maar zij 
zullen waarachtigheid van jou verlangen. 
34  Mijn leer heeft de mensen altijd geleerd niet materialistisch te zijn. Maar het leert je verre van 
minachting voor de goederen van de aarde. Ik zeg u: Hebt de aarde lief, haar wonderen, haar 
schoonheden, haar genoegens, met die liefde waarmee gij alles moet liefhebben wat door Mij 
geschapen is. Maar wees bereid alles te verwerpen indien nodig, en vergeet niet dat uw ziel slechts 
tijdelijk is in dit leven en moet terugkeren naar de wereld die zij verliet en waaruit zij geestelijk haar 
vrede zoekt. 
35  Vandaag vraag je Mij uit de grond van je hart of je het materiële leven moet verachten en alles 
wat je op aarde lief is moet vergeten om Mij beter te dienen. Hierop antwoord Ik u, dat hij, die 
meent, dat Ik dit gezegd heb, in dwaling verkeert, en dat hij Mijn leer niet begrepen heeft. 
36  Hoe kunt gij denken, dat Ik u ontneem wat het stoffelijk leven u biedt, hoewel Ik de natuur 
geschapen heb voor het levensonderhoud van Mijn kinderen? Niets van wat Ik heb geschapen kan 
tegen u zijn, zodat Ik het verbied; maar gebruik alles met mate. Wanneer ik u heb gezegd, dat gij u 
moet afwenden van losbandigheid en materialisme, heb ik steeds gedoeld op onedele hartstochten, 
ondeugden, schaamteloosheid, of het gebruik van schadelijke en slechte dingen. 
37 Vandaag, nu Ik een uitvoerige uiteenzetting geef van Mijn leer, moet Ik jullie duidelijk maken dat 
alles wat jullie doen buiten de wetten die de ziel of het lichaam beheersen, ten koste gaat van beiden 
38  Geweten, intuïtie en kennis zijn de gidsen die u de veilige weg wijzen en u doen vermijden dat u 
valt. Deze lichten behoren tot de geest, maar het is nodig om ze te laten schijnen. Als die helderheid 
er eenmaal is in ieder van u, zult u uitroepen: "Vader, Uw zaad van verlossing ontkiemde in mijn 
wezen, en Uw woord bloeide eindelijk in mijn leven." 
39  Ik inspireer u met grote gedachten om uw harten te bewegen tot grote werken. Maar waarlijk, ik 
zeg u, deze Leer zal niet beperkt blijven tot dit volk, want het Spiritualisme is universeel. De leer of de 
openbaring van de Heilige Geest is niet alleen voor één volk, maar voor alle mensen. 
40  Als een stortvloed die alles wegvoert, zo zal de vloed zijn die de spiritualistische massa's van de 
mensen zullen vormen - een vloed die niemand zal kunnen tegenhouden omdat zijn kracht 
onoverkomelijk zal zijn. En wie zijn loop als een hindernis in de weg wil staan, zal door de stroom 
worden meegesleurd. 
41  Wie zou op aarde de macht kunnen hebben om de evolutie van de zielen of de uitvoering van de 
raadsbesluiten van God tegen te houden? Niemand. Het enige Wezen met absolute macht en 
rechtvaardigheid is uw Vader, en Hij heeft verordend dat iedere ziel tot volmaaktheid zal komen. 



42  Indien mijn goddelijke wetten voor een korte tijd door de mensen niet worden nageleefd, zal ik er 
voor zorgen dat mijn stem, als het geluid van een luide klok, zal worden gehoord, zelfs door hen die 
dood zijn voor het geestelijk leven. 
43  De stem van dit volk zal eveneens in de harten weerklinken als het geluid van klokken, die u 
opwekken en uitnodigen tot gebed en meditatie. Maar het is noodzakelijk dat gij u bekleedt met 
nederigheid en dat uw hart vervuld wordt van naastenliefde, opdat uw werken als ware voorbeelden 
onder de mensheid mogen schitteren. 
44  Stop met van jezelf te houden, zodat je van anderen kunt gaan houden. Zoek geen eer voor uw 
naam en zorg slechts dat uw werken rein zijn, en gij zult de onsterfelijkheid binnengaan. Voorwaar, Ik 
zeg u: wie nederig zaait, laat een onvergankelijk spoor na van zijn wandel in de wereld. Daarentegen, 
wie in Mijn werken de bewondering en de roem van de wereld begeert, zal ondervinden dat zijn 
werken spoedig vergeten zullen worden en dat zijn naam zelfs niet bekend zal zijn aan het derde 
geslacht na hem. 
45  Ik heb je een prachtige taak toevertrouwd, maar tegelijkertijd is het moeilijk te volbrengen. Maar 
daarom gaat het uw krachten niet te boven, want slechts een klein deel is aan ieder toebedeeld om 
uit te voeren. 
46  De verlossing van de mensheid zal niet worden volbracht door één enkele man, zelfs niet door 
een natie. Ik zal het zijn die u zijn bloed heb gegeven, waardoor Ik mijn liefde heb betuigd, en die in 
deze tijd de mensen zal doen opstaan en de weg zoeken die Christus heeft geleerd. 
47 Waakt en bidt altijd, want nu is de tijd aangebroken waarin de duistere en verwarrende machten 
worden ontketend, waarin de duistere scharen de mensen omringen en verontrusten. 
48  Heb het volle begrip dat mijn manifestatie onder u heeft plaatsgehad om uw ziel te genezen, haar 
te bevrijden, te vernieuwen en haar tot het licht te verheffen; om haar grote kennis te openbaren en 
haar de geheimen te verklaren die de mensen niet begrijpen, en ook om u te openbaren wat voor u 
verborgen is geweest. 
49  Houd mijn woord vol van essentie en eeuwig leven, voel mijn kracht in u. Wees niet ongerust, Ik 
weet alles, zelfs het laatste van jullie lijden is voor Mij aanwezig. 
50  Mijn Justitie regelt uw zaken. Ik droog je tranen, ik bied je een staf aan om op te leunen in het 
leven, en ik kus je op het voorhoofd zodat je je gezalfd en geliefd voelt door je Meester. 
51 Vrees niet de kleine kiezelsteentjes op het pad, maar leer er overheen te lopen zonder je te 
bezeren, wat hetzelfde is als: verheven boven de ellende van het menselijk leven te leven. 
52 Bid voor de volkeren met zulk een geloof en medeleven, dat uw invloed door uw medemensen zal 
worden gevoeld en gij mijn mantel van liefde zult voelen die u allen omhult. 
53  In elke tijd die Ik u voor de ontwikkeling van uw ziel heb gegeven, hebt gij steeds meer licht 
verkregen. 
54 Dit licht is datgene wat je intelligentie en je gevoelens verlicht. 
55  Nog voor gij op aarde zoudt komen, kende Ik reeds uw levensweg en uw neigingen, en om u op 
uw levensweg bij te staan, plaatste Ik op uw pad een hart dat het pad zou verlichten door zijn liefde 
voor u. Dit hart was dat van zowel een man als een vrouw. Ik wilde u daarmee een hulp geven, opdat 
u een staf zou worden van geloof, morele kracht en barmhartigheid voor hen die dat nodig hebben. 
56 Jullie zijn bang je lippen te openen om openlijk over Mijn komst te spreken, en in jullie is er een 
strijd tussen het verlangen goed te doen en de vrees dat jullie zullen worden afgewezen. Dan 
verbergen jullie je liever met jullie gaven en taken die jullie van Mij hebben ontvangen. Maar bedenk, 
kinderen, dat het verbergen van de gaven die jullie bezitten gelijk staat aan Mij verloochenen en aan 
jezelf je ontwikkeling ontzeggen. 
57 Gelooft Mij: als dit volk verenigd was en met geloof en moed op weg was gegaan om deze Blijde 
Boodschap met woorden en werken te verspreiden, dan zou de kennis die Ik thans van Mijzelf aan de 
mensen bekend maak, reeds de uiteinden der aarde hebben bereikt. 
58 Indien gij u nog zwak gevoelt, zeg ik u: eet en drinkt, want ik wil geen honger of dorst onder u 
zien. 
59  Doe mijn wil en de beloning zal snel komen wanneer gij mijn liefde in u voelt, wanneer gij de 
vrede van het hiernamaals verwacht als een deur die u uitnodigt er doorheen te gaan en mijn 
aangezicht te zien. 



60  Ik leer u allen de ziel te verheffen in het gebed. Sommigen weten reeds hoe zij zich door deze 
genade kunnen laten verfrissen, anderen zijn daartoe nog niet in staat omdat hun vroegere 
indrukken diepe sporen in hun geest hebben achtergelaten, omdat zij de godsdienstige gewoonten 
en tradities niet hebben vergeten. Maar allen zetten zij zich in voor de zuivering van hun riten, voor 
vernieuwing, en voor geestelijke verheffing. 
61 Zalig zij, die door den geest des menschen in mijn tegenwoordigheid geloofd hebben, want zij 
zullen met vaste schreden ingaan in den tijd van gemeenschap van geest tot geest. 
62  Jullie hebben Mij benaderd om de troost en de warmte te ontvangen die jullie nodig hebben als 
uitstel in jullie leven, want dit is als een aambeeld dat zielen door grote beproevingen heen stuwt. 
Maar je vertrouwen in het lot is groot, en je weet dat je uit deze smeltkroes zult komen, puur voor de 
strijd. 
63  Dag na dag bereikt Mij uw geestelijk gebed, waarvan uw aardse natuur de taal niet kent, omdat 
het geen woorden zijn die door uw lippen worden gesproken, noch ideeën die door uw verstand 
worden gevormd. Het gebed van de geest is zo diepgaand dat het de menselijke vermogens en 
zintuigen te boven gaat. 
64  In dat gebed komt de geest in de regionen van licht en vrede, waar hoge geesten wonen, en daar 
verzadigt hij zich met die essentie, waarna hij terugkeert naar zijn vergankelijke lichaam om het 
kracht te geven. 
65 Nu is de tijd gekomen dat de mens zijn ziel bevrijdt, dat de ketenen die haar lang gebonden 
hebben verbroken worden, en dat de ware vrede zijn hart binnentreedt. 
66  Wees waakzaam, opdat gij niet strijdt tegen hen die, zoals gij, erop uit zijn opdrachten te 
volbrengen die hun door mijn Goddelijkheid zijn toevertrouwd - opdat gij de ware profeten en de 
valse zult herkennen, de werken van de een zult bevestigen en de werken van de ander zult 
vernietigen. Want dit is de tijd dat alle machten zijn opgestaan om te strijden. Zie hoe goed strijdt 
tegen kwaad, licht tegen duisternis, kennis tegen onwetendheid, vrede tegen oorlog. 
67  In deze tijd wordt u ontvankelijk voor de Heilige Geest en wekt u degene die slaapt, zodat hij het 
licht kan zien dat grenzen en beperkingen wegneemt om van alle mensen één familie te maken, 
verenigd door liefde. 
68  Ik wil dat al Mijn discipelen en Mijn "kind-discipelen" Mij horen op de laatste dag, om hen te 
ontvangen bij volmacht van de mensheid. Ik zal mijn armen spreiden, maar ik wil niet dat het wordt 
zoals die tweede keer aan een kruis. Ik wil jullie omhelzen in een omhelzing van liefde die een einde 
zal maken aan deze manifestatie van de Goddelijke Geest door de mens. 
70 Het uur is gekomen dat zelfs zij die dood zijn voor het leven van de ziel het geluid van de luide 
klok zullen horen. 
71  Niemand van hen die Ik in deze tijd heb uitverkoren, zal hoogmoedig worden, omdat hij zich door 
zijn geestelijke gaven superieur acht aan anderen. Want gij kunt u nog niet vergelijken met Johannes, 
van wie ik gezegd heb dat hij, hoewel de grootste onder de profeten, minder was dan de minste in 
het Koninkrijk der hemelen. 
72  Leef voor de Vader door Zijn kinderen lief te hebben, die uw broeders en zusters zijn, en gij zult 
onsterfelijkheid verkrijgen. Als je vervalt in egoïsme en je afsluit in je eigenliefde, zullen de zaden die 
je achterlaat nauwelijks je herinnering overleven. 
73 Weest zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult altijd vol van mijn genade zijn. 
Mijn vrede zij met u!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 257  
 
1 U hebt gezwegen; uw gedachten gaan uit naar uw Vader. 
2 Wees welkom, zegt de Meester tot jullie. U zoekt rust, vrede of troost, en hebt bereikt Mij te 
horen, want Ik ben het, die alles bezit wat gij nodig hebt. 
3 Als jullie zoeken naar de betekenis van het woord van Jezus - waarlijk, ik zeg jullie, jullie zullen het 
ook vinden. 
4 Het woord van Jezus was de stem van het Goddelijke "Woord". Jezus was de naam van het lichaam 
van Christus - een lichaam dat als een tempel was om mijn geest te huisvesten en de waarheid te 
openbaren met mijn woorden. 
5  Maar als jullie in Mij geloven, Mij liefhebben en Mij volgen, dan is de naam die jullie Mij geven uit 
de vele die jullie hebben om Mij te noemen, niet belangrijk. Het essentiële is dat jullie Mij voelen, 
hoewel Ik jullie niet vraag om het op een volkomen volmaakte manier te doen. 
6 Gelukkig is hij die Mij in zijn eigen wezen voelt, voor zover zijn geestelijke ontvankelijkheid hem dat 
toestaat. 
7 Voor sommigen klopt hun hart met kracht, anderen willen iets tegen Mij zeggen en zijn niet in staat 
een gedachte te vatten. Weer anderen voelen de behoefte om te wenen en hun ogen te laten 
uitlopen, en sommigen voelen zich overmand door angst, wetende dat een doordringende blik hen 
gadeslaat. 
8 Zij die in staat zijn zich voor te bereiden en mijn Aanwezigheid te voelen, zijn zij die werkelijk tot de 
geestelijke tafel naderen om het brood der genade te eten. Zij zijn de zielen die, van les tot les, op 
een dag verder zullen reiken dan het intellect en het menselijke, om door te dringen tot de betekenis 
van mijn woord en daar de geestelijke inhoud te vinden. 
9  Zij zullen degenen zijn die zich wijden aan de praktijk van barmhartigheid - de vredestichters, 
omdat zij de bron van vrede hebben gevonden en zullen lijden wanneer zij degenen aanschouwen 
die leven te midden van tweedracht en twist, hetgeen ware duisternis voor de ziel is. Zij zullen 
degenen zijn die leven om te troosten, om te bemoedigen, om licht te brengen in de verduisterde 
geest, om de lichamelijk of emotioneel zieken te genezen. 
10 Alleen wie mijn aanwezigheid voelt, wie de betekenis en de liefde van mijn woord in zijn ziel vat, 
zal later in staat zijn medelijden te hebben met hen die lijden, en zal in staat zijn de pijn, de 
naaktheid, de armoede en de tragedies van de mensen op dezelfde wijze te voelen. 
11 wanneer ik u allen aan mijn tafel uitnodig en u vraag zich voor te bereiden om geestelijk van mijn 
aanwezigheid te genieten, zeg ik dat u allen voorbestemd bent om van het voedsel van het Koninkrijk 
der Hemelen te genieten, maar tegelijk dat u allen de taak hebt om met liefde de akkers te bezaaien 
waar tweedracht is gegroeid en met licht elke plaats te vullen waar ondeugd, ellende en 
onwetendheid zich schuilhouden 
12 Deze les wordt jullie gegeven door Hem die, omdat Hij een oneindige liefde voor jullie voelde, 
alles achterliet om jullie te redden uit jullie duisternis, hoewel Hij daarvoor mens moest worden, 
moest leven onder vervolging en bespotting, totdat Hij stierf aan een kruis. 
13  Discipelen: voordat gij de eerste schrede in de wereld zet, ken Ik uw leven, uw werken en uw 
gedachten van tevoren. Daarom geef ik je alles wat je nodig hebt voor de levensreis die je zult 
beginnen. 
14  De ziel, door middel van haar lichaam, begint een tijd van beproevingen. Maar zij heeft zich reeds 
op voorhand verlicht en zich sterk gemaakt om zich niet te laten verleiden door de verleidingen die 
de wereld haar voorhoudt. 
15 Soms komt het haar overeen te wonen in een persoon wiens hart grote onreinheid bevat, en dan 
lijkt het haar moeilijk haar licht te openbaren. Dat hart zal haar toetssteen en haar test in het leven 
zijn, en als zij erin slaagt het te bedwingen en het ervan te overtuigen dat alleen wanneer lichaam en 
ziel in harmonie zijn, de mens vrede kan vinden, zal zij haar test hebben doorstaan en kunnen hopen 
op een hogere wereld. 
16  Als het hart zwak is in het aangezicht van het lijden en de tegenslagen van het leven, en 
godslasterlijk wordt, komt dat omdat de ziel zich door het lijden heeft laten veroveren, omdat zij tot 



het niveau van de materie is gezonken en zich alle ontberingen en kleinigheden eigen heeft gemaakt, 
die niet voor haar bestemd waren. Wie tijdig tot bezinning komt, bidt en zich sterkt in het geloof, zal 
kunnen overwinnen, en uit die beproeving zal hem de vrucht der ervaring overblijven, niet te falen 
noch zwak te worden. Anderzijds, wie voor een korte tijd de kern van zijn wezen vergeet en er 
genoegen mee neemt te leven en te lijden voor de wereld, zal vallen, verslagen door de macht van 
de materie, door de ontberingen, de bekoringen en de ellende van het menselijk leven. 
17 O, als gij maar vanaf uw eerste schreden op aarde uit de mond uwer ouders een wijze, 
versterkende en troostrijke leer zoudt kunnen horen, hoezeer zou dit de ziel helpen om het verstand 
en het hart te leiden in de verheffing tot uw God. 
18  Een groot geestelijk onderricht is noodzakelijk voor de mens om te leven in harmonie met de 
stem van zijn geweten. Want hoewel alles doortrokken is van goddelijke liefde, wijselijk geschapen 
voor het welzijn en het geluk van de mens, betekent de materie die hem in de wereld omringt een 
beproeving voor de ziel vanaf het moment dat zij een wereld bewoont waartoe zij niet behoort en 
zich verenigt met een lichaam waarvan de aard verschilt van de hare. 
19 Hierin ziet gij de reden waarom de ziel haar verleden vergeet. Vanaf het moment dat het 
incarneert en versmelt met een onbewust schepsel dat net geboren is, begint het een leven dat innig 
verbonden is met dat lichaam. Van de geest blijven slechts twee eigenschappen aanwezig: het 
geweten en de intuïtie; maar de persoonlijkheid, de volbrachte werken en het verleden blijven voor 
een tijd verborgen. Zo is het bedoeld door de Vader. Wat zou er van de ziel worden, die van het licht 
van een hoog huis is gekomen om in de ellendige omstandigheden van deze wereld te leven, als zij 
zich haar verleden zou herinneren? En welke ijdelheid zou er onder de mensen zijn, indien hun de 
grootheid zou worden geopenbaard, die in een ander leven in hun ziel bestond? 
20  U moet weten dat de ziel vóór haar incarnatie op aarde een grondige voorbereiding krijgt, omdat 
zij op het punt staat aan een lange en soms zware beproeving te worden onderworpen. Maar dankzij 
die voorbereiding wordt het niet gestoord wanneer het dit leven binnenkomt. Zij sluit haar ogen voor 
het verleden om ze te openen voor een nieuw bestaan, en zo past zij zich vanaf het eerste moment 
aan aan de wereld waarin zij terecht is gekomen. Hoe anders is de wijze waarop uw ziel zich instelt 
voor de drempels van het Geestelijk Leven, zodra zij haar lichaam en de wereld heeft verlaten. 
Omdat het geen echte voorbereiding heeft gekregen om naar huis terug te keren, is het verward, de 
gevoelens van het stoffelijk lichaam overheersen het nog steeds, en het weet niet wat te doen, noch 
waarheen te keren. Dit is te wijten aan het feit dat zij niet heeft geleerd dat men op het laatste 
ogenblik de ogen moet sluiten, zelfs voor deze wereld; want alleen op die manier zal zij in staat zijn 
ze weer te openen voor de Geestelijke Wereld die zij had verlaten, waar al haar verleden op haar 
wacht om verenigd te worden met haar nieuwe ervaring, en al haar vroegere verdiensten worden 
toegevoegd aan de nieuwe. 
21 Een dikke sluier omhult haar geest als zij het licht hervindt; een hardnekkige invloed van alles wat 
zij achterliet verhindert haar de trilling van haar geest te voelen; maar als haar schaduwen oplossen 
om zich te verenigen met haar ware essentie - hoeveel ontreddering, hoeveel pijn. 
22  Is er iemand die, na deze boodschap gehoord of gelezen te hebben, deze afwijst als een nutteloze 
of valse leer? Ik zeg u, dat alleen hij die in een toestand van extreem materialisme of blinde 
onleerbaarheid verkeert, dit licht zou kunnen verwerpen zonder dat zijn ziel er diep door wordt 
geraakt. 
23 Op dit ogenblik maak ik de mens het verleden van zijn ziel niet bekend, maar ik verzeker hem toch 
dat zijn ziel vroeger heeft geleefd, dat zij gekomen is om op aarde een hoge taak te volbrengen en 
dat zij naar huis moet terugkeren, niet alleen zonder smet, zelfs niet met hetzelfde licht dat zij 
gebracht heeft, maar met een nog groter licht. 
24  Zielen die op aarde wonen: voel mijn Aanwezigheid, aanschouw het goddelijk licht dat over u 
wordt uitgestort. Uw Vader heeft vele middelen om zijn stralen en inspiraties u te laten bereiken. 
Maar verder zend Ik u dit woord, dat Ik u door de organen van het menselijk verstand heb doen 
kennen, opdat het u moge bereiken en opdat gij erover moogt nadenken. Het is manna van leven in 
uw woestijn, dauw van genade op de dorheid van uw bestaan, balsem in uw pijn, en oneindig licht in 
uw duisternis. 



25 Het ontroert jullie, jullie scharen van toehoorders en getuigen van mijn manifestatie. Bereid je 
voor om mijn goddelijke boodschappen de hele mensheid te laten bereiken. 
26 Mijn oneindige Barmhartigheid is bereid jullie allen te ontvangen - zowel degene die vermoeid en 
wenend komt en degene die zonder waar geloof komt om Mij te horen, als degene die gretig komt 
als een goede discipel om Mij de vrucht aan te bieden van zijn vervulling van zijn opdracht 
27 Ik ben de Vader die jullie ziel zoekt om haar met licht te vullen, want jullie leven in een tijd van 
onzekerheid en verwarring. 
28  Ik breng de mensheid een onderricht dat hen zal leiden tot de verwezenlijking van werken van 
ware barmhartigheid, geestelijk nut en verheffing, waardoor de mensen herinnerd, gezegend en tot 
voorbeeld genomen zullen worden door toekomstige geslachten. Alleen het spoor van werken die 
waarheid bevatten, zal onvergankelijk zijn in de wereld. Want het uur des oordeels nadert, waarin elk 
werk, dat niet op fundamenten der waarheid is gegrondvest, zal worden vernietigd, en waarin geen 
steen daarvan op een andere zal worden gelaten. 
29  Tot u, discipelen, zeg ik dat, indien gij een zaadje wilt achterlaten in de harten van uw 
medemensen, het moet bestaan uit uw werken en voorbeelden - werken zonder ijdelheid. Wees u er 
steeds van bewust dat u, om de weg niet krom te maken of te missen, nederige dienaren en 
gehoorzame discipelen van Christus moet zijn, wier werken in uw geest zijn geschreven. 
30 Daar zijn mijn voorbeeldige werken aanwezig, eeuwig en onuitwisbaar, ondanks zovele stormen 
en orkanen. 
31. Mensen, beseft gij dat mijn woord u in deze tijd van menselijke tegenspoed heeft gered? Weet 
dan dat je hetzelfde moet doen met je medemensen. Uw hart zegt tot Mij: "Heer, Gij hebt ons gaven 
en genaden geschonken - hoe zouden wij hetzelfde kunnen doen met onze naasten?" Daarop 
antwoord ik u: Ook al kunt gij geen geestelijke gaven schenken, noch genaden verlenen, toch kunt gij 
uw medemensen, wanneer zij Mijn onderricht over uw lippen horen, het gevoel geven dat hun gaven 
en vermogens ontwaken en dat zij, door te leren communiceren met hun Vader, door ingeving de 
taak ontvangen die zij moeten volbrengen. Lijkt uw taak u nu niet groot en verdienstelijk genoeg? 
32 Ik moet jullie zeggen, discipelen, dat als jullie willen dat jullie werken voor Mij waarde hebben, 
jullie daarvoor niets van jullie medemensen mogen vragen. 
33  Het Goddelijke Manna van het derde Tijdperk is op dit volk neergedaald - hoe kon gij van 
kinderen des lichts tot kinderen der duisternis, der ontheiliging en der ongehoorzaamheid worden? 
Hoe kon gij, die Mijn tekenen hebt ontvangen, op aarde tot ellendige wezens worden? 
34  Waakt en bidt, zeg ik u steeds, opdat gij niet in verzoeking komt, opdat gij uw gaven voor 
niemand verbergt, hetzij uit vrees, hetzij uit zelfzuchtigheid, want gij begrijpt, dat gij in uw reisbundel 
vele gaven draagt, die u niet toebehoren. Want ik heb ze u gegeven om in uw medemens te plaatsen. 
Weet dat, hoeveel je ook bezit, als je niets weggeeft, het is alsof je niets hebt. Daarom heb Ik jullie 
dikwijls ter verantwoording geroepen, want hoewel jullie zoveel van Mij ontvangen hebben, komen 
jullie hier en tonen Mij jullie lege handen, omdat ze niets gegeven hebben, omdat ze Mijn woord van 
liefde niet gezaaid hebben. 
35  Voorwaar, Ik zeg u: Als je een stimulans nodig hebt om je missie te volbrengen, verricht dan 
werken van echte liefdadigheid. Want in de praktijk van Mijn leer zullen jullie de stimulans en de 
beloning vinden. 
36  Zij, die barmhartigheid van Mij verwachten en deze niet uitoefenen, hoewel zij dit op hun wijze 
zouden kunnen doen, hebben noch met hun medemensen noch met zichzelf barmhartigheid 
getoond. Zij zijn het die hun hart hebben laten verkillen, die hun lamp hebben gedoofd - zij lijken op 
zwakke vogeltjes die uit hun nest gevallen zijn, of op verdorde bladeren die in de herfst van de 
bomen vallen en doelloos door de winden worden rondgeblazen. 
37  Misschien bekritiseert gij Mijn openbaring omdat Ik die aan u geef door middel van zondige 
schepselen? Het zijn zeker geen zuivere wezens. Maar zeg Mij of Mijn woorden, door deze 
menselijke lippen, niet een zekere aantrekkingskracht in je hart hebben gevonden, of dat hun 
zoetheid niet, bij een bepaalde gelegenheid, de bitterheid heeft weggenomen die je in je hart droeg. 
38  Gedenkt, gij mensen, dat gij hier gekomen zijt met een gewond hart, met een verward gemoed 
en een verscheurde ziel, en dat gij, Mij gehoord hebbende, versterkt zijt opgestaan. Wie heeft je dit 
ooit aangedaan? 



39  Jullie vrouwen, jullie kwamen met ogen en harten die moe waren van het wenen. Maar toen je 
dacht dat je geen tranen meer had, hoorde je mijn woord en werden je wangen weer overstroomd 
met tranen. Maar nu waren het tranen van hoop en ontroering. Wie had de bodem van jullie hart 
bereikt voor de dag dat jullie mijn stem hoorden? 
40  Dit onderricht heeft u bewezen, dat het geen loos woord is, maar dat het doordrongen is van 
goddelijke essentie. Daarom is het eenvoudig van vorm, omdat de diepzinnigheid en de betekenis 
ervan in de verklaring besloten liggen. 
41  Zoals Ik gekomen ben om u te troosten in uw beproevingen, ben Ik ook gekomen om licht te 
geven aan uw ziel. Want alle duistere machten zijn ontketend en geroerd in hun afgronden, en het is 
noodzakelijk dat jullie weten hoe jullie je moeten verdedigen. 
42  Wakkert uw lamp aan, wekt liefde in uw hart, houdt u bezig met het eeuwige leven en ontferm u 
over uw ziel. Alleen op die manier zul je in staat zijn mededogen te voelen voor je naaste en een deel 
van je leven te wijden aan de activiteit van de liefde. 
43 Bewaak uw "schat", deel hem met anderen en maak altijd goed gebruik van alles wat erin zit. Dan 
zal er in u een kracht, een gezondheid en een licht ontstaan, zoals u nog nooit hebt ervaren. Deze 
kracht, dit licht en deze gezondheid komen uit de ziel en worden weerspiegeld in het lichaam. 
44 Mensen, jullie zijn niet langer de zwerver die in het wilde weg naar een licht zoekt. Je hebt het al 
gevonden. 
45  Dit woord heeft het wonder verricht dat het u tot leven wekt, het is de kracht geweest die u heeft 
opgewekt en u heeft genezen. Wie zou u kunnen overtuigen, dat het niet van God is, hoewel gij een 
verandering in uw wezen hebt ondervonden, die alleen aan mijn macht kan worden toegeschreven? 
46  U hebt nu een prachtige gelegenheid om uw leven te beteren, nuttig te zijn en een waardig tehuis 
voor uw ziel in de geestenwereld uit te werken. Wie kan deze kans van je afpakken? - Niemand, tenzij 
u vergeet te waken en te bidden, en uw nalatigheid u in verzoeking zou brengen. 
47 Indien gij in vrede wilt blijven, wanneer de grote gebeurtenissen, door mijne leer aangekondigd, 
zullen plaats hebben, blijft dan getrouw aan uwe voornemens. 
48  Gij zult de tijd meemaken waarin de vertegenwoordigers van de grote kerken de aanwezigheid 
van het Goddelijke zullen voelen en de komst van de Nieuwe Tijd zullen erkennen. 
49  Gij zult hen met elkander zien overleggen, elkaar ondervragen en voorstellen doen, hoewel hun 
ijdelheid hen voor korte tijd doet denken dat zij boven elkander staan. 
50  Deze tijd van strijd zal onvergetelijk zijn voor uw ziel, omdat zij erin slaagde het materialisme te 
overwinnen en haar geloof, liefde en verlangen te versterken om op te stijgen naar God op de weg 
van de vergeestelijking. 
51  Het verstand en het hart van de Spiritualist zullen delen in de vreugde van hun hogere deel van 
het wezen, en zolang er leven in hen is, zullen zij met de ziel samenwerken bij de vervulling van haar 
hoge missie. Maar wanneer het uur komt dat zij zullen rusten in de schoot der aarde, zullen zij dat 
doen in vrede en met de voldoening dat zij zich hebben beziggehouden met het werk van de Heer, en 
de laatste gedachten zowel als de laatste hartslagen van die mens zullen onuitwisbaar gedrukt zijn op 
de ziel van hem die een nederig, edel lichamelijk omhulsel bewoonde dat gehoorzaam was aan de 
Goddelijke geboden. 
52  Besef waarom Ik u zeg uw lichaam tot een staf te maken, tot een steun voor de ziel hier op aarde, 
door u te doen begrijpen dat u uw vlees die scepter en die macht moet ontnemen waarmee het de 
ziel heeft willen onderwerpen, die, geleid door het geweten, het enige roer en het enige licht is in het 
leven van de mens. 
53 Ik heb tot jullie gesproken naar jullie bevattingsvermogen, omdat Ik niet wil dat jullie de betekenis 
van een van Mijn woorden niet begrijpen en Ik zeg jullie ook dit, dat overeenkomstig de 
voorbereiding van elke groep, menigte of vergadering, ook de vorm is waarin Ik Mijzelf bekend maak. 
54  Iedere ziel heeft een grote plicht tegenover haar Vader. Vanwege Mijn liefde voor jullie heb Ik 
jullie deze nieuwe gelegenheid op aarde geboden om je voor Mij te verantwoorden, om geestelijke 
genoegdoening te krijgen en om je te zuiveren, zodat je naar het volgende tehuis kunt gaan. 
55  O gezegende Derde Era! U brengt in uw "Ark des Verbonds" alles wat de wereld nodig heeft om 
zichzelf te redden van haar slavernij. Zalig zijn zij die uw licht gebruiken, want zij zullen gered 
worden. 



56  Ik heb u door uw geestelijke ontwikkeling geleid, u op de proef gesteld en u voorbereid op de 
openbaring van deze tijd. Niet de mensen zullen het nieuwe volk Israël vormen, maar Ik zal het 
vormen, het zuiveren, het grootbrengen en het uitzenden naar de mensheid om zijn zending te 
volbrengen, terwijl dat volk groeit en de hindernissen wegneemt, zodat het vooruit kan komen. 
Evenzo deed Ik met Israël toen Ik hen uit Egypte haalde en hen door de zee en door de woestijn 
leidde. 
57  Dit volk hier heeft als missie de mensheid geestelijk te doen ontwaken. Maar wanneer zij haar 
vervuld heeft en de mensen zich bewust zijn van de tijd waarin zij leven, zult gij uit hun harten een 
verlangen naar licht zien ontspringen en uit hun zielen een verheffingsideaal dat het menselijk leven 
op zijn grondvesten zal doen schudden en de wereld zal veranderen. 
58  Het geweten zal dan worden gehoord en gehoorzaamd, zij die door de Geest worden geroepen 
zullen worden begrepen, geestelijke verlangens en rechten zullen worden overwogen en 
geëerbiedigd, en overal zal het verlangen om God te kennen, Hem te voelen, tot Hem te naderen en 
Zijn waarheid te aanschouwen, oplichten. 
59  Dit alles zal in de mensen naar boven komen wanneer honger en dorst hen tot het uiterste van 
hun weerstand hebben gebracht, wanneer hun hoogmoed is gebroken en zij berouwvol hun schuld 
belijden voor hun Heer, wanneer zij nederdalen van hun tronen en plaatsen van pracht vanwaar zij 
hebben getracht Mij te verloochenen, vanwaar zij Mij hebben geoordeeld en verloochend. Dit zal zijn 
opdat zij berouw zullen hebben van hun dwalingen, hun ogen op Mij zullen richten en tot Mij zullen 
spreken als kinderen tot een Vader die al vele eeuwen op hen wacht, om hen met Zijn liefde te 
overladen. 
60  Hoe laag is de mens in zijn materialisme gezonken, totdat hij uiteindelijk Hem verloochende, Die 
alle dingen schiep! Hoe kan de menselijke geest zo donker worden? Hoe kon uw wetenschap Mij 
verloochenen en het leven en de natuur aantasten, zoals zij heeft gedaan? 
61 In elk werk dat jullie wetenschap ontdekt is mijn aanwezigheid aanwezig, in elk werk wordt mijn 
wet geopenbaard en wordt mijn stem gehoord. Hoe komt het dat deze mensen niet voelen, noch 
zien, noch horen? Is het een bewijs van vooruitgang en van beschaving om mijn bestaan, mijn liefde 
en mijn rechtvaardigheid te ontkennen? 
62 U bent dan niet verder gevorderd dan de primitieve mensen die in elke kracht van de natuur en in 
elk wonder van de natuur het werk wisten te ontdekken van een goddelijk, hoger, wijs, rechtvaardig 
en machtig Wezen, aan wie zij al het goede, al het bestaande toeschreven, en het daarom aanbaden. 
63  Door middel van een toenemende intelligentie trachtten zij te begrijpen wat hun fysieke 
zintuigen waarnamen. Welke volmaakte aanbidding zouden zij Mij al kunnen aanbieden? Welk 
volledig begrip zouden zij van de waarheid kunnen hebben? Toch werden hun verwondering, hun 
geloof en hun aanbidding door Mij aanvaard als de eerstelingen van een uitgestrekt veld dat Mijn 
Geest door de eeuwen heen moest bewerken. 
64  Hoeveel leringen heb Ik de mensheid wel niet gegeven van toen tot nu! En hoeveel openbaringen 
heeft Mijn Liefde haar toevertrouwd! Niettemin, hoewel deze mensen het toppunt van verstand 
zouden moeten hebben bereikt en hun aanbidding van God volmaakt zou moeten zijn, is hun 
zelfzuchtige, trotse en onmenselijke wetenschap opgestaan om Mij te ontkennen, en de religieuze 
gemeenschappen die er bestaan leven in de lethargie van routine en tradities. 
65  Ik gaf u de gave van de vrijheid van wil en Ik heb die gezegende vrijheid die aan Mijn kinderen is 
verleend, geëerbiedigd. Maar Ik heb ook het Goddelijke Licht van de Geest in jullie wezen gelegd, 
opdat jullie, geleid door dat Licht, jullie vermogens op de juiste wegen zouden richten. Maar ik zeg je: 
In de strijd tussen de ziel en het lichaam heeft de ziel een nederlaag geleden, een pijnlijke val die 
haar geleidelijk meer en meer heeft verwijderd van de Bron van Waarheid, die Ik ben. 
66 Haar nederlaag is niet definitief, zij is tijdelijk, want zij zal opstaan uit de diepte van haar afgrond 
wanneer zij haar honger, haar dorst, haar naaktheid en haar duisternis niet meer kan verdragen. Pijn 
zal haar redding zijn, en dan, als zij de stem van haar geest hoort, zal zij sterk en stralend opstaan, 
vurig en bezield, en zal zij haar vermogens opnieuw gebruiken. Maar niet langer met die vrijheid om 
ze te gebruiken voor goed of kwaad, maar door ze uitsluitend te wijden aan de vervulling van de 
Goddelijke Wetten, dat is de beste dienst die je mijn Geest kunt bewijzen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 258  
 
1 Gij toont vrees voor Mij, o volk, omdat Mijn Stem der gerechtigheid u doet beven, maar Ik vraag u: 
is het Mijn gerechtigheid of een ongerechtigheid die je vreest? Als het Mijn gerechtigheid is, weet 
dan dat u moet toestemmen om het Goddelijke oordeel over uw werken te ontvangen. Als het een 
onrechtvaardigheid is, vergist u zich, want ik zou zoiets niet kunnen doen. 
2 Jullie hebben als rechter de meest onverbiddelijke, maar tegelijk ook de meest liefdevolle, 
geduldige en begripvolle Vader - een rechter die, in plaats van jullie overtredingen bekend te maken 
of jullie te verraden bij jullie naasten, jullie één voor één roept, tot jullie hart spreekt, jullie zo nodig 
beproeft en jullie een nieuwe kans geeft, hetzij om een werk af te maken, hetzij om een fout goed te 
maken. 
3 Indien in de Goddelijke gerechtigheid niet de grootste liefde van de Vader zou zijn, indien zijn 
gerechtigheid niet deze oorsprong zou hebben, zou deze mensheid niet meer bestaan, haar zonde en 
haar onophoudelijke overtredingen zouden het Goddelijk geduld hebben uitgeput; maar dit is niet 
gebeurd. De mensheid blijft leven, de zielen incarneren nog steeds, en bij elke omwenteling, in elk 
menselijk werk, openbaart zich mijn gerechtigheid, die liefde en oneindige barmhartigheid is. 
4  Om het onderricht waarover Ik tot u spreek te begrijpen, zouden de mensen zich moeten 
verdiepen in de betekenis van Mijn onderricht, en tot nu toe zijn zij bezig geweest met hun aardse 
zaken en doeleinden. Maar nu komt het uur dat zij voor een korte tijd datgene wat hen zo 
bezighoudt en tot slaaf maakt, achter zich moeten laten, hun blik naar het firmament moeten richten 
en mij innerlijk moeten vragen: "Mijn God, wat gebeurt er in de wereld? Wat is er van ons leven 
geworden, en wat hebben we ermee gedaan waar we ons niet bewust van zijn?" Dit zal het moment 
van verlichting zijn dat velen nu zullen hebben. 
5 Anderen zullen verrast zijn door het woord dat Ik jullie in deze tijd gegeven heb en dat het hart zal 
bereiken van Mijn boodschappers, Mijn getuigen en discipelen die jullie zijn 
6  De mensen zullen trachten de waarheid van Mijn openbaring te ontkennen, maar de feiten, de 
bewijzen, de gebeurtenissen zullen spreken en getuigen voor deze waarheid, die van de lippen van 
Mijn volk zal komen als de grote boodschap van het "Derde Tijdperk". En ook door geschriften zal 
Mijn Leer zich over de wereld verspreiden, want dit is een geoorloofd middel dat Ik vanaf de vroegste 
tijden aan Mijn boodschappers heb gegeven. Ik wil alleen dat jullie waken over Mijn waarheid en dat 
jullie haar op de zuiverste en eenvoudigste manier aan de harten overbrengen. 
7 Discipelen, zie hoe de Meester, die weldra een einde zal maken aan zijn woord, u in elk onderricht 
een les geeft van geestelijke voorbereiding op uw strijd. 
8  In menigten komen jullie om mijn onderricht te ontvangen, na een uitgestrekte woestijn van 
wisselende lotsbestemmingen te hebben doorkruist. De reden hiervoor is dat uw ziel heeft gevoeld 
dat de aangekondigde tijd voor mijn terugkeer is aangebroken, dat zij de goddelijke stem heeft 
gehoord die haar roept. 
9  Tal van zieken, hongerigen, dorstigen en vermoeiden, die verlangen naar het brood van de liefde, 
het manna van het leven, en die, bezield door het licht van de hoop, nu binnengaan in de 
tegenwoordigheid van hun Schepper. 
10 Wees welkom, jullie allemaal! Rust in de schaduw van mijn vrede, eet en drink en verlos u van uw 
ziekten. 
11 Als u volhardend naar dit woord blijft luisteren, als u zich in de strijd van het leven staande houdt, 
zult u uw last voelen verlichten omdat u sterk bent geworden in geloof en in kennis. 
12  Zij, die van Mij alleen goederen of schatten van deze wereld zoeken en het bestaan van 
geestelijke gaven niet erkennen, zullen teleurstelling ervaren en wanneer zij zich verwijderen van de 
weg waartoe zij geroepen zijn, zullen zij hun handen leeg en hun harten verlaten zien. Het zijn zielen 
die nog steeds het onreine liefhebben en Ik zal hen nog een tijd moeten geven, zodat zij zich kunnen 
ontwikkelen, ervaring opdoen en, wanneer zij terugkeren op Mijn pad, meer gereed zijn om Mij te 
ontvangen. 
13  Voor degene die gekomen is met vergeestelijking, is mijn Aanwezigheid, door middel van dit 
woord, een waar feest van licht, waar het verlangen van degene die hongert naar liefde, 



gerechtigheid, wijsheid en vrede, de beste spijzen van het Geestelijk Koninkrijk aangeboden krijgt. Zij 
zullen niet van mijn pad kunnen afwijken en de goederen van de wereld er bovenop ontvangen. 
14 Mijn werk zal het wezenlijke in hun leven zijn, en materiële zaken zullen het complement zijn om 
zich in leven te houden en de hun toevertrouwde taak te volbrengen. 
15  O, begreep gij allen maar dat de zon van dit woord spoedig verborgen zal zijn - gij zoudt u haasten 
om iets van de waarde en het licht ervan in uw harten te bewaren. Maar jullie zijn te traag om te 
begrijpen, te weerbarstig om de gave van zienerschap te ontplooien, zodat jullie zelfs nu de nabijheid 
van de Nieuwe Tijd zouden kunnen aanschouwen. 
16 Mijn aanwezigheid onder jullie in de vorm waarin ik bij jullie ben geweest, zal zeker kort zijn en 
het is noodzakelijk dat jullie het heden en de toekomst leven en daarbij vele gewoonten, 
overtuigingen, ideeën en handelwijzen uit jullie verleden vergeten, die deel uitmaken van de 
immense last die jullie met je meedroegen toen jullie voor de eerste keer naar mijn woord kwamen 
luisteren 
17 Ik ben de redder der zielen, ik ben de verdediger van uw geloof en van uw leven. Ik zou u niet in 
de afgronden of in de woestijnen kunnen achterlaten zonder u mijn troostende stem te laten horen, 
zonder u het ware licht te laten zien dat ontspringt aan mijn Geest. 
18 Zult gij u slechts tevreden stellen met Mij te horen om vrede te geven aan uw hart, zonder u voor 
te bereiden om Mijn werk te zaaien in de harten van uw medemensen, of om Mijn discipelen te zijn? 
19 Als jullie de wens hebben Mij te behagen door nuttig te zijn voor jullie naasten, laat hen dan delen 
in en gebruik maken van de goddelijke leringen die Ik jullie geef telkens wanneer Ik Mijzelf voorstel, 
opdat jullie in staat zullen zijn over Mij te spreken, over Mijn Wet en Mijn Leer en niet verrast zullen 
worden door hen die bereid zijn elk nieuw licht dat verschijnt te bestrijden, zelfs als dit licht dat van 
de absolute Waarheid is, de Wijsheid van alle tijden 
20 Begrijpt, dat Ik u niet alleen geroepen heb om u in uw beproevingen te troosten, maar ook om u 
te leren de pijn van uw medemensen te voelen en hen in hun lijden te troosten. 
21 Als jullie willen weten wat jullie onder de mensen moeten doen, dan is het genoeg om te 
bedenken wat ik onder jullie heb gedaan vanaf de dag dat jullie mijn woord voor het eerst hoorden. 
22  Ik heb u vergeven, Ik heb u met oneindige barmhartigheid en liefde ontvangen, Ik heb u rust 
gegeven van de moeiten van uw dag. Ik stopte niet om je sociale positie, je status of je kaste te 
beoordelen. Ik heb de melaatsheid van uw zonden gereinigd en uw zwakheden genezen. Ik was 
begripvol, vergevingsgezind en welwillend toen ik je tekortkomingen beoordeelde. Ik heb jullie 
teruggebracht tot het ware leven door jullie een leer van de liefde te geven die jullie in staat stelt 
jezelf te redden door je naasten te redden. 
23 In deze werken van Mij, die Ik aan ieder van u heb gedaan, kunt gij het beste voorbeeld vinden om 
te gebruiken bij hen die in nood zijn, lichaam en ziel, en die in scharen tot u zullen komen 
24 Als ik tot dit volk hier spreek, spreek ik tot de mensheid. Het is uw taak morgen de harten van de 
mensen aan te spreken en hun broederlijk Mijn woord over te brengen dat het verlossingswerk zal 
voltooien. 
25  Heden voelt gij dat pijn u heeft getroffen, en soms begrijpt gij niet dat gij u door middel van deze 
beker reinigt. Hoe kun je over Mij spreken terwijl je bezoedeld bent? Hoe zou de liefde die zich uit in 
gevoelens van barmhartigheid en menselijkheid, uit je hart kunnen vloeien als het vol egoïsme was? 
26  De onvolmaaktheden van Gods kinderen hebben pijn veroorzaakt - een pijn die een leraar is 
geworden om jullie harten te bewerken en jullie de weg te wijzen die jullie zijn kwijtgeraakt. Mijn 
liefde vestigt zich in je hart om er alle kwaad uit te verwijderen, want ik wil je sterk, gezond en zuiver 
zien. 
27  Luister naar deze stem die in deze vorm onder u weerklinkt, wordt niet moe haar te horen. Ik heb 
Mijn manifestatie verlengd met de bedoeling de ruwheid van jullie harten glad te strijken, opdat Ik, 
wanneer Ik Mij na 1950 niet meer zal openbaren, jullie vast in het geloof zal laten staan. 
28  De mensen zijn toegewijd aan hun wetenschap, hun hart en geest worden volledig in beslag 
genomen door het leven dat zij op aarde leiden. Daarom heb ik uit de mensen dezen gekozen door 
wie ik spreek, eenvoudig en zonder wetenschap. Ik heb deze harten aangeraakt en daarna heb Ik hun 
geesten met Mijn licht doordrongen om deze boodschap van liefde aan Mijn volk te brengen. 



29  Dit licht heeft de weg van jullie leven verlicht, en daarom hebben jullie je aan Mij gegeven. Na 
Mijn vertrek zal Ik jullie onder de mensen achterlaten, opdat jullie getuigenis zullen afleggen van 
Mijn waarheid, en onder de discipelen zullen de meesters verschijnen die met hun werken de Leer 
van de geestelijke liefde verkondigen. 
30 De vreugden van het koninkrijk der hemelen zijn voor allen. Hier op aarde zul je een beetje van 
die vrede hebben en een glimp van het eeuwige leven. Wees van goede wil op aarde, en het zal je 
aan mijn vrede niet ontbreken. 
31  Vele bladzijden van het Boek des Levens hebt gij zien voorbijgaan sinds Ik u Mijn woord gaf. Elk 
van hen was een perfecte leerschool. Soms was het de liefde van de Vader die tot u sprak, andere 
keren was het de Meester die u voor zijn stoel plaatste, en soms was het de Rechter die u opwekte. 
32  U hebt allen mijn woord ontvangen, daarom hebt u allen instructies en opdrachten in de geest 
ontvangen om op te volgen. Sommigen zijn begonnen, anderen wachten nog op de tijd om te 
vertrekken, weer anderen zijn in voorbereiding. Er is niemand onder jullie die geen gaven heeft 
ontvangen om zich te ontplooien. Maar terwijl sommigen reeds begonnen zijn zich te ontvouwen, 
daar Ik Mij nog steeds in deze vorm manifesteer, zullen anderen pas na de tijd van Mijn manifestatie 
met hun geestelijke ontvouwing beginnen. Maar jullie staan allemaal op in deze tijden als één geest. 
33 Gij hebt gaven om mijn woord te doorgronden, om mijn ingevingen te ontvangen, en de 
visioenen, die u de toekomende dingen zullen vertellen. 
34  Zij die vandaag zijn opgehouden - zij die gaven hebben ontvangen om Mijn Goddelijke Straal te 
ontvangen, of die de Geestelijke Wereld zouden moeten toestaan zich door hen kenbaar te maken, 
en die hun opdracht niet hebben vervuld, zullen later aan hun opdracht beginnen, hoewel Ik hun nu 
al zeg dat de vorm van overdracht moet veranderen, opdat zij geen verwarring brengen aan de 
mensheid. 
35 De dag zal komen dat jullie over de hele wereld verspreid zullen zijn - de een in het ene land, de 
ander in andere landen, en toch zullen jullie je allen verenigd voelen door de geestelijke harmonie 
die Ik jullie heb gebracht 
36  Ik bereid u voor, opdat gij elkander moogt liefhebben en sterk en onoverwinnelijk moogt zijn 
door deze band. Daarom ben ik de liefdevolle en geduldige Meester die door zijn voorbeeld de 
discipelen de weg wijst. Waak over uw stappen, over uw werken, en zelfs over uw woorden en 
gedachten. Het zal niet de mens zijn die over uw onvolkomenheden oordeelt, het zal altijd de 
Meester zijn die u door uw geweten corrigeert. 
37  Het was Mijn wil om Mijzelf bekend te maken door middel van zondige mensen, om u een bewijs 
te geven van Mijn macht en Mijn liefde. Nader nu, door middel van de geest, tot uw Vader om Hem 
te bewijzen dat gij Hem ook liefhebt. Streef naar dit doel, bereik die sublieme dialoog van geest tot 
geest, zonder tevreden te zijn met de eerste vruchten die je plukt, maar pas wanneer je de 
volmaaktheid hebt bereikt. Ieder mens zal dan in zich de Goddelijke Gids hebben die hem eeuwig zal 
leiden langs de paden die bestemd zijn voor hen die weten op te stijgen in het verlangen naar de 
liefde van hun Schepper. 
38  Mijn licht dat een woord is geworden, leven, beproevingen - alles heeft tot doel u te bevrijden 
van uw materialisme. Morgen zal zelfs de menselijke wetenschap spiritualiteit bezitten, 
verhevenheid, edele doeleinden, en weten te spreken over datgene wat voor haar in schijn 
verborgen is geweest, en wat zij in werkelijkheid slechts niet heeft kunnen ontdekken. Want het zal 
niet het verstand zijn dat in het geheim doordringt, maar de ziel, en dit zal pas gebeuren nadat zij 
zuiverheid heeft bereikt. Maar wees niet bezorgd, mensen, dat door de wending tot de geest en wat 
daartoe behoort, het menselijk leven en uw aardse plichten verwaarloosd zullen worden, en dat uw 
gezondheid en uw lichaam daardoor gevolgen zullen ondervinden, die u thans nog niet vermoedt. 
Want wanneer de ziel van de mensen van vandaag opstaat uit de vuiligheid waarin zij nu leeft, zal zij 
in haar lichaam een nieuwe kracht en een tot dan toe onbekend licht voelen, dat de mensen ertoe zal 
brengen een bestaan te scheppen dat overvloedig is in welzijn, welvaart en gezondheid. 
39  Waarom hebben de mensen getracht hun ziel onophoudelijk te benaderen met voorbijgaande en 
soms zinloze daden van aanbidding? U moet de ziel en het hart niet bedriegen door riten die geen 
essentie of substantie van eeuwig leven hebben. 



40  Het is noodzakelijk dat dit licht spoedig het hart der mensen bereikt. Het is niet van belang dat dit 
in het begin de oorzaak is van twist of strijd. Licht en duisternis, waarheid en leugen, goed en kwaad 
zijn altijd met elkaar in conflict geweest. Zoals de schaduwen van de nacht vervagen bij het licht van 
de dag, zo zal het kwaad van de mensen wijken voor mijn boodschap van liefde. 
41  In dat "tweede tijdperk" werd Mijn komst als mens slechts door weinigen geloofd. Niettemin 
heeft de mensheid later de geboorte van de Verlosser als het begin van een nieuw tijdperk 
vastgesteld. Evenzo zal in deze tijd het begin van mijn openbaring aan u, dat wil zeggen mijn komst 
als de Heilige Geest, morgen worden vastgesteld als het begin van een ander tijdperk. 
42 Luister naar wat Christus, de belichaming van Goddelijke Liefde, jullie zegt. 
43 Vrede aan de mensen van goede wil, aan hen die de waarheid liefhebben en het zaad der liefde 
zaaien. 
44  Ik ben 'Het Woord' dat mensen opzoekt omdat zij Mij niet konden bereiken. Het is Mijn waarheid 
die Ik hun openbaar maak, want de waarheid is het koninkrijk waartoe gij allen zult ingaan volgens 
Mijn wil. 
45 Hoe zullen jullie de waarheid ontdekken als ik jullie niet eerst zeg dat er veel verloocheningen 
voor nodig zijn? 
46 Om de waarheid te vinden is het soms nodig afstand te doen van wat men bezit, zelfs van zichzelf. 
47  De zelfgenoegzame, de materialistische, de onverschillige kan de waarheid niet zien totdat hij de 
muren vernietigt waarbinnen hij leeft. Het is nodig dat hij zijn hartstochten en zwakheden overwint 
om mijn licht van aangezicht tot aangezicht te zien. 
48  Een materialist houdt alleen van menselijk leven. Maar omdat hij beseft dat alles in hem 
vergankelijk is, wil hij het intens beleven. Wanneer dan zijn plannen of zijn begeerten niet in 
vervulling gaan of hem op de een of andere wijze pijn doet, wanhoopt hij en lastert hij; hij daagt het 
lot uit en verwijt het dat het hem niet de weldaden schenkt waarop hij meent recht te hebben. 
49 Het zijn zwakke zielen in ontembare lichamen, het zijn moreel onrijpe wezens die op allerlei 
manieren op de proef worden gesteld om hun duidelijk te maken in welke valse achting zij werken 
van geringe verdienste in hun materialisatie houden. 
50  Hoe graag de gematerialiseerden hun lot zouden veranderen! Hoe zij verlangen dat alles gaat 
volgens hun ideeën en hun wil. 
51 Men kan van God al het goede verkrijgen dat men verlangt zonder zijn rechtvaardigheid te hoeven 
betwisten of zijn macht te wantrouwen. Mijn liefde is bereid te luisteren naar iedereen die zijn 
bestaan wil verbeteren. 
52  Ik zeg u nogmaals: Vrede aan de mensen van goede wil die de waarheid liefhebben, want zij doen 
iets om zich aan de Goddelijke Wil te onderwerpen. En zij die zich onder mijn bescherming stellen, 
moeten noodzakelijkerwijs mijn aanwezigheid voelen - zowel in hun ziel als in hun menselijk leven, in 
hun strijd, in hun noden, in hun beproevingen. 
53  Mensen van goede wil zijn kinderen die gehoorzaam zijn aan de wet van hun Vader. Zij gaan op 
de rechte weg en wanneer zij veel lijden, verheffen zij hun ziel tot Mij in de wens om vergeving en 
vrede. Zij weten dat pijn vaak noodzakelijk is, en verdragen die daarom met geduld. Pas als het 
ondraaglijk wordt, vragen zij om de last van hun kruis te verlichten. "Heer," zeggen zij tot Mij, "ik 
weet dat mijn ziel loutering, lijden, nodig heeft om zich opwaarts te ontwikkelen. Gij weet beter dan 
ik wat ik nodig heb. Je kunt me niets geven wat ik niet nodig heb. Uw wil geschiede dus voor mij." 
Zalig zijn zij die zo denken en bidden, want zij zoeken het voorbeeld van hun Meester om toe te 
passen op de beproevingen van hun leven. 
54 Het is waar dat elke pijn, elk lijden het hart vernieuwt, de ziel schudt en haar van haar vlekken 
reinigt, waardoor zij de mogelijkheid krijgt om te groeien en zich naar boven te ontwikkelen. 
55 Hoeveel goed doet de pijn in de ziel wanneer deze beker met liefde en geduld wordt gedronken! 
56  Verre is de weg van beproeving voor uw ziel geweest. Gij zijt als de duizendjarige bomen, die hun 
schrale bladeren verliezen, wanneer de wind waait, hen opzweept en kaal maakt, opdat zij zich later 
met nieuwe bladeren kunnen bedekken. Zo vervult de boom de wil van de Vader. Zo moet ook gij 
allen deze vervullen door toe te laten dat de beproevingen en de lessen die uw Vader u in de loop 
van uw leven geeft, u vrij maken van de oude klederen, de onreinheden en de lompen van de ziel, 
om u met nieuwe feestelijke klederen te bekleden. 



57 Weet, discipelen, dat pijn de slechte vruchten uit uw hart verwijdert, u ervaring geeft en uw 
fouten doet verbeteren. 
58  Zo beproeft uw Vader u, opdat het in uw geest helder moge worden. Maar als jullie het niet 
begrijpen en vruchteloos lijden omdat jullie de betekenis van mijn wijze lessen niet ontdekken, is 
jullie pijn zinloos en evalueren jullie de les niet. 
59  In deze tijd heb ik jullie de zin van het leven uitgelegd, waarin jullie de reden van jullie pijn 
moeten kennen, wat boetedoening en herstel betekenen en waarom jullie jezelf moeten zuiveren. 
Wanneer mijn volk mijn leer begrijpt en voelt, zullen de fundamenten van een nieuwe mensheid 
worden gelegd. 
60 Bent u soms geschokt door pijn? Zijn uw takken kromgegroeid, zijn de schrale bladeren 
losgekomen en zijn de slechte vruchten van uw boom gevallen? Ik zeg u, dat het goede dat uw ziel 
heeft verworven, onvergelijkelijk meer waard is dan wat in de wereld het meest wordt gewaardeerd. 
61  Ik geef u voorbeelden die u dagelijks in de natuur kunt waarnemen, zoals dat van de boom 
wanneer hij door de stormwind wordt gegeseld. Want de materiële natuur is een manifestatie van de 
goddelijke natuur, en daarom kun je in alles wat je in dit leven omringt een les of een openbaring 
voor je geest vinden. 
62  Zoals uw lichaam, om te leven, lucht, zon, water en brood nodig heeft, zo heeft ook de ziel de 
omgeving, het licht en de voeding nodig die met haar aard overeenstemmen. Wanneer het zich de 
vrijheid ontnomen ziet om op te stijgen in het verlangen naar zijn voeding, wordt het zwak, verdort 
het en wordt het dof; alsof een kind gedwongen zou worden om altijd in zijn wieg te blijven en 
opgesloten te worden in zijn kamer. Zijn ledematen zouden kreupel worden, hij zou bleek worden, 
zijn zintuigen zouden afstompen, en zijn vermogens zouden atrofiëren. 
63 Besef dat ook de ziel een lamme kan zijn! Ik zou u zelfs kunnen zeggen dat de wereld vol is met 
geestelijk lammen, blinden, doven en zieken! De ziel die opgesloten leeft en geen vrijheid heeft om 
zich te ontplooien, is een wezen dat niet groeit - noch in wijsheid, noch in kracht, noch in deugd. 
64 Wacht niet op wilde stormen om u van onreinheden te zuiveren, want wacht ook op de komst van 
de jaargetijden om u daarin te vernieuwen, om u te zuiveren en u te doen bloeien. 
65 Veel dingen moet je in deze wereld leren om andere, hogere werelden van het leven te kunnen 
bereiken. 
66 Leren, denken, begrijpen om te vechten, te lijden en te hopen. Heb altijd lief en heb ook 
vertrouwen. Wees mensen van geloof en goede wil, en jullie zullen grote zielen zijn. 
67  Als je Mijn Aanwezigheid wilt zoeken in de natuur die je omringt, doe dat dan. Ik weet dat jullie 
Mij in alles zullen ontdekken, want Ik ben in alles en in elk van Mijn werken. 
68  Zie hoe Ik Mijzelf bekend maak door deze mensen in wie Ik Mijzelf voor een korte tijd verberg om 
Mijn Goddelijk Woord van hun lippen te laten vloeien. Wanneer zullen jullie Mij aanschouwen boven 
wat tot deze wereld behoort? Wanneer zullen jullie Mij horen door jullie geestelijke zintuigen, 
zonder de noodzaak van een menselijk instrument? 
69  Het eeuwige onderwijswoord van God weerklinkt onophoudelijk, omdat Hij "Het Woord" is. Maar 
alleen verlichte mensen horen het rechtstreeks, dat wil zeggen, van geest tot geest. 
70  Wanneer u eenmaal in directe vereniging zult zijn met het Goddelijke en met de mens, wanneer u 
eenmaal de harmonie van uw wezen zult hebben bereikt, zult u het lied horen waarin de engel en de 
mens, de Hemel en de wereld, het Hiernamaals en het Aardse Rijk, Geest en Materie zich verenigen. 
Allen zullen zich verenigen in een lofzang van liefde op het Goddelijke Wezen dat leven gaf aan zijn 
werken en hen tot zijn kinderen maakte. In deze lofzang zult gij u verenigen, discipelen, want hiertoe 
ben Ik eens te meer tot de mensen gekomen. 
71  Het is noodzakelijk dat u uw innerlijke heiligdom binnengaat - dat wat niet door mensenhand is 
gebouwd, maar door de Goddelijke Geest. Ik zeg jullie dat jullie daar de openbaring van de waarheid 
zullen kennen, dat jullie daar de essentie van de Eeuwige zullen begrijpen, zodat jullie hem meer 
zullen liefhebben dan alles wat vergankelijk is. 
72 Wat is je lichaam? Een vergankelijk vogeltje waarvan de vlucht van korte duur is - een vogeltje dat 
onbewust zingt van zijn spoedige verdwijning. Zielig lichaam, dat in zijn egoïsme veel eist en opeist 
voor zichzelf. De ziel daarentegen is de voor de wereld onzichtbare, maar zuivere en lichtende vogel, 



die in de loop der tijden steeds hoger komt. Het is het wezen voor wie er geen leeftijden, jaren of 
eeuwen zijn. 
73  Je weet op welke dag, uur en jaar je geboren bent. Maar weet je wanneer je geestelijk tot leven 
kwam? 
74  Hef de ziel op, zij is de essentie van uw leven, zij is uw bestemming en het doel waarvoor u 
geschapen bent. Sta op, want zo zullen jullie tot Mij komen. Ik heb je veel te geven, veel meer dan 
wat je in de wereld bent tegengekomen. 
75 De liefde moet jullie uiteindelijk overwinnen, en door de liefde zullen jullie Mij kennen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 259  
 
1 Wees welkom, Mijn discipelen. Gij zijt gekomen om Mijn onderricht te horen, en Ik bereid u het 
banket, opdat gij u zult voeden met het voedsel van het eeuwige leven. 
2 Ook al is je "vlees" zwak, je ziel is sterk genoeg om Mij te gehoorzamen. Gezegend is de discipel die 
zijn hart heeft voorbereid en datgene wat tot de wereld behoort, laat varen om "Het Woord" te 
horen. 
3 Ik bied uw ziel het kleed van genade aan. Want in de loop van de tijd heb je vodden gemaakt van 
wat ik je gaf. 
4 Mijn wet is het onderwijs dat gij te allen tijde hebt ontvangen, een wet waaraan gij niet hebt 
gehoorzaamd, en door uw ongehoorzaamheid zijt gij in verwarring geraakt. Nu verlicht ik jullie 
opnieuw met het licht van de Heilige Geest. 
5 Ik heb u een juweel van onschatbare waarde toevertrouwd, opdat het voor de mensen moge 
schitteren. Verberg het niet, en ontneem het jezelf niet. 
6  Vandaag herdenkt u Mijn triomfantelijke intocht in het oude Jeruzalem. Ook vandaag vertoont de 
mens zich aan Mij met palmtakken in zijn stoffelijke handen. Toch zie ik geen vrede in zijn hart. 
7 In die tijd ontvingen de scharen Mij en zongen Hosanna met hun zielen, omdat zij wisten dat de 
genade van de Heer met hen was. Op deze wijze getuigden zij dat de Zoon van God bij de mensen 
was. 
8 Later, toen Ik geofferd was op het heilige altaar van het Kruis om u te leren uw zending te 
volbrengen, twijfelden velen eraan dat Jezus de Zoon van de ware God zou zijn, het Lam van God, dat 
reeds lang tevoren door de profeten was aangekondigd. Maar zo is het geschreven, dat het Lam u 
zou verlichten door zijn bloed. 
9 Heden kom Ik in de Geest om u opnieuw Mijn onderricht te geven, om u te vergeestelijken, om de 
duisternis te verdrijven met het licht van de Heilige Geest, opdat gij u moogt vernieuwen en de 
deugden ten volle openbaar moogt maken; Ik kom in de Geest om u opnieuw Mijn onderricht te 
geven, om u te vergeestelijken, om de duisternis te verdrijven met het licht van de Heilige Geest, 
opdat gij u moogt vernieuwen en de deugden ten volle openbaar moogt moogt mooggen maken 
10  De mensen hebben dit woord nog niet gehoord, zij miskennen elkander. Maar Ik heb jullie "het 
sterke Israël" genoemd, omdat jullie, vervuld van Mijn kracht, op weg zullen gaan om te getuigen van 
Mijn geestelijke aanwezigheid onder de mensheid, zodat jullie Mijn waarheid kunnen brengen en de 
kelk van lijden, die de wereld op dit moment ledigt, kunnen wegnemen. 
11 Onder jullie is de hongerige wolf. Je moet kijken en bidden, je moet mijn leer in praktijk brengen. 
Hij die mijn geboden gehoorzaamt, zal mijn vrede voelen. 
12  Gedurende deze tijd heb Ik in alle duidelijkheid tot u gesproken, opdat gij Mij zoudt begrijpen. Ik 
heb je laten zien dat deze weg begaanbaar is. Als pijn je treft, is het niet de Vader die het je heeft 
aangedaan. Jullie hebben het zelf veroorzaakt door jullie ongehoorzaamheid. 
13 Weet dat Ik oneindige, sublieme en heilige Liefde ben, dat Ik alles liefheb. Maar Ik zeg u: Heb lief 
zoals de Vader u liefheeft, en Ik zal u altijd blijven liefhebben. 
14 Ik ben gekomen om jullie te zuiveren, zoals het goud in de smeltkroes, opdat jullie een voorbeeld 
voor de mensheid zullen zijn. Het is noodzakelijk dat jullie mijn leer begrijpen, zodat jullie onder de 
mensen een fakkel van licht kunnen zijn die alle zielen verlicht. 
15  Het is uw geestziel waaraan Ik het eeuwige leven wil schenken, omdat zij uit Mij is voortgekomen. 
Ik bereid het voor, zodat het Mij gehoorzaamt en in staat is met Mij van geest tot geest te 
communiceren. 
16  Toon Mij uw palmtakken op geestelijke wijze, want de materiële palmtakken bereiken Mij niet. 
Jullie maken een tijd door waarin de mensheid een kelk van lijden ledigt. Waak en bid, opdat dat 
lijden u ook niet overkomt. 
17 In deze dagen gedenkt de mensheid Mijn Lijden. Maar waarlijk, ik zeg u, nu bent u in de tijd 
waarin ik u zal opwekken. 
18  Groot is de pijn van Mijn Geest wanneer Ik zie dat de mensen Mij nog steeds kruisigen in hun 
fanatisme, hun dwaling en zonde. Jullie echter, uitverkorenen die verlicht zijn, volgen Mijn ware Leer, 



die eeuwig onder de mensen zal heersen. De mensen zullen niet in staat zijn mijn liefde tegen te 
houden, noch mijn goddelijk licht te verduisteren. Ik bemoedig en leid u met mijn woord, opdat gij 
mijn voetstappen volgt en mijn wet vervult. 
19 Morgen zullen jullie opstaan in gebed tot mijn Goddelijkheid en, verlicht door intuïtie, zullen jullie 
gidsen zijn op het pad van jullie medemensen. 
20 de zending die Ik jullie heb toevertrouwd moeten jullie te allen tijde vervullen, want door jullie 
bemiddeling moeten de mensen Mijn Licht ontvangen en Ik zal hen opwekken tot het leven van 
genade 
21  Israël, heb niet de wens om te blijven slapen. Want als jullie dat doen, zullen de natuurkrachten 
jullie wekken en jullie verwijten dat jullie de verheven en moeilijke opdracht die Ik jullie heb 
toevertrouwd, niet hebben vervuld. 
22 Ik heb u bewust gemaakt van uw gaven en van de onmetelijkheid van de akkers die Ik u heb 
toevertrouwd om te reinigen en te bewerken. 
23 Jullie zijn mijn kinderen die onder mijn bescherming staan, onder het gebladerte van de boom des 
levens, en jullie zielen zijn vol verblijding. Ik zeg u, uitverkoren volk: Wie onder u, die mijn 
barmhartigheid heeft ingeroepen, heeft die niet ontvangen? Gezegend zijt gij, die mijn grote 
weldaden kent en getuigt, dat de Vader met u is. Want door jullie getuigenis, zullen grote scharen op 
weg gaan. 
24 getuigen, dat Ik met u geweest ben, opdat de mensen het leven der genade in hun ziel zouden 
hebben, opdat zij in Mij de allerbeste Geneesheer zouden ontdekken en opdat zij Mij zouden zoeken 
van geest tot geest. 
25  In het tweede tijdperk verspreidden mijn discipelen mijn leringen, opdat de mensen ze zouden 
bestuderen, erover nadenken en ze toepassen. Maar later week de mens af van de essentie van Mijn 
Leer en schiep zijn eigen wet om de massa's mensen te leiden. Maar ik aanvaard niet wat de mens 
heeft geschapen in zijn afdwaling en materialisatie. Ik herinner jullie er alleen aan dat Mijn ware 
tempel moet worden gebouwd in jullie hart en in jullie ziel. 
26 In deze tijd heb Ik jullie, die Mij gezocht hebben, geleerd Mij in je hart te voelen en Mijn leringen 
daarin in te prenten, opdat jullie de mensen zullen zijn die vol genade en licht leven. 
27  Bereid u voor en ga in nederigheid op weg om deze vredesboodschap aan de mensheid te 
brengen. Bid voor hen, opdat uw Vader Zijn Wet door alle mensen zal doen erkennen en 
gehoorzamen, opdat zij een leven van genade mogen leiden en weten hoe Mij te zoeken van geest 
tot geest. 
28  Weet je nog dat ik zei: Wanneer twee of drie van u verzameld zijn in Mijn Naam, zal Ik in uw 
midden zijn en Mijzelf openbaren overeenkomstig uw voorbereiding. 
29 Ik ben in deze tijd gekomen om de mensen een ander bewijs van mijn liefde te geven door mijzelf 
bekend te maken onder jullie, uitverkoren volk. 
30  Gij moet aan de mensen getuigen en hen leren, dat wanneer zij zich voorbereiden, wanneer zij 
hun materialisatie opheffen, zij Mij met hun geest zullen voelen en zien. Daarom heb Ik tot u 
gesproken door middel van het menselijk intellect, en deze manifestatie door middel van de zondige 
mens is het bewijs van liefde geweest dat Ik u heb geschonken opdat u Mijn woord zou ontvangen en 
het later aan de mensheid zou brengen. 
31  Bereidt u voor, Israël, want de tijd van Mijn manifestatie door het menselijk verstand is kort en Ik 
wil niet dat u zich morgen als wezen voelt door uw gebrek aan voorbereiding en dan de menigten 
imiteert die in hun prachtige kerken bijeenkomen, tevreden met ceremonies en materiële liederen. 
Onder die menigte zijn er weinigen die Mij hebben gevoeld. Maar Ik ben tot jullie gekomen om jullie 
harten voor te bereiden en jullie zielen te verlichten, om jullie Mijn woord vol liefde te geven, opdat 
jullie Mijn tegenwoordigheid zullen voelen en zullen behoren tot hen die morgen die liefde en vrede 
aan hun medemensen zullen overbrengen. 
32  Indien gij uw harten niet vol liefde bereidt door Mijn woord, wat zal er dan van u worden, wat zal 
er dan van uw naasten worden wanneer gij de tijd beleeft waarin de grote beproevingen en stormen 
de mensheid teisteren? Er is geen vrede in de harten, en als deze mensen zich voor een korte tijd 
overgeven aan genoegens in het verlangen naar troost, dan zeg Ik u in waarheid dat zij bij al deze 



genoegens een lijdende en zieke ziel hebben die Mijn vrede niet voelt. In de afleiding die zij zoeken, 
bevredigen zij slechts hun lichamelijke zintuigen, maar hun ziel heeft slechts pijn in zich. 
33  Deze mensheid heeft Mij niet gevoeld, er is niemand tot haar gekomen om haar bij de hand te 
nemen en haar de weg te wijzen. Ik zal haar ontvangen als een onschuldige en haar overtredingen 
met barmhartigheid beoordelen. Ik zal haar de kans geven om het goed te maken. Maar jullie, 
uitverkorenen, die Mij gehoord hebben, in wie Ik Mij geopenbaard heb, hoe zullen jullie je voor Mij 
voelen wanneer jullie in het geestelijke aankomen en jullie ongehoorzaamheid aan Mij belijden? 
Jullie zijn degenen die door de Vader zijn gezegend, en Ik wil jullie ontvangen samen met de 
vervulling van jullie moeilijke opdracht. Ik wil niet dat jullie beschuldigd worden in Mijn 
aanwezigheid, Ik wil jullie ontvangen met een vaderlijke glimlach en jullie weer naar de wereld sturen 
als geesten van licht, als gidsen en beschermers van jullie naasten. 
34 Voorwaar, Ik zeg jullie: Jullie zijn tot Mij gekomen omdat Elia jullie langs verschillende wegen 
heeft opgehaald, omdat jullie de uitverkorenen zijn die Elia als schapen tot Mij heeft gebracht. Wie 
binnen de schaapskooi van Elia is, wordt door hem verdedigd. Deze onvermoeibare herder behoedt u 
voor de bedrieglijke heropvoeringen. 
35  De Heilige Geest heeft u verlicht. Maar niet alleen zij onder u die Mijn Goddelijk Zegel vertonen, 
hebben deze genade, maar allen die bereid zijn en zich tot Mij verheffen, geleid door Elia. 
36  Het licht van de Heilige Geest heeft u verlicht, opdat gij in Geest en in waarheid met Mij moogt 
zijn. Dit is de manier waarop jullie Mijn liefde zullen voelen en verlossing zullen vinden. 
37  Ik ontvang de schapen die Elia voor Mij brengt. Hij zal het verlorene blijven zoeken, want Ik zal 
Mijn barmhartigheid uitstrekken tot alle volkeren der aarde en tot alle volgende geslachten. 
38  De Meester zegt tot u: "Drinkt uit deze onuitputtelijke bron, gij kristallen wateren, voedt u met 
het brood van het eeuwige leven, neemt de vrucht van de wijnstok. Zie, Ik heb de beste plaats voor u 
bereid aan Mijn tafel. 
39 Ik vraag u, Israël, wat vraagt gij voor de volkeren? Want dit voordeel is niet voor jou alleen. Zie 
hoe de volkeren zijn getroffen door de grote beproevingen van pijn. Maar tot jullie zeg Ik: Israël, als 
jullie voorbede doen en bidden voor jullie medemensen, zal Mijn Wil worden volbracht in de gehele 
mensheid. 
40  De mensen hebben mijn leer verdraaid. Maar Ik ben tot jullie gekomen om jullie opnieuw op te 
leiden met Mijn onderricht, met Mijn wijsheid, opdat jullie Mijn leerlingen zullen worden en opdat 
jullie morgen degenen zullen zijn die de mensen van de wereld zullen onderrichten en hen Mijn 
aanwezigheid in hun ziel zullen laten voelen. 
41  De naties maken zich op om zich in nieuwe oorlogen te storten. Maar als jullie waken en bidden, 
zal Ik de mensheid Mijn vrede aanbieden en schenken. 
42  Ik ben in de Geest gekomen in dit derde tijdperk om u, evenals Lazarus, uit zijn graf op te wekken 
tot leven. Ik heb je melaatsheid genezen en je pijn weggenomen. 
43 Ik heb jullie mijn onderricht gegeven opdat jullie mijn liefde in jullie hart dragen en zo bereid op 
weg gaan om de mensheid te leiden en haar de boom te tonen die jullie schaduw gaf en die jullie 
leven schonk met zijn vruchten. 
44  Nodig de mensen uit tot Mij te komen om hen Mijn Vaderlijke streling te geven, hun zielen te 
verlichten, hen te redden uit de eindeloze zee van kwaden, hen melk en honing te geven en de 
bitterheid uit hun leven te verwijderen. 
45  Indien gij op deze wijze tot uw medemensen spreekt, zult gij te allen tijde het mandaat hebben 
vervuld dat Ik u heb gegeven. Hoor in uzelf, geliefde mensen, de stem van het geweten en versterk 
uw vastberadenheid om Mij lief te hebben en uw medemensen. 
46  Ik zoek de liefde van uw hart, opdat gij er een heiligdom voor Mij in kunt bouwen. Ik heb u lief, Ik 
heb u getooid met goddelijke genade en u verlicht, opdat u Mij ten dienste zult zijn. 
47  In u heb Ik dit woord gelegd, dat morgen zal vermenigvuldigen als goed zaad. Want wanneer gij 
Mij niet meer in deze vorm hoort, zullen de scharen zich tot Mijn discipelen wenden om het 
onderricht te ontvangen dat zij door de stemdragers niet hebben kunnen horen. Jij zult hen 
onderwijzen, en ik zal bij hen zijn. Gij zult toegewijd en gehoorzaam zijn aan Mijn Wet, zodat Mijn 
Werk u als verdediging kan dienen en gij de banier van de vergeestelijking kunt opheffen. 



48  Israël, de grote beproevingen staan klaar om de mensheid te treffen, omdat de mensen het 
gewild hebben, omdat in hun harten nog steeds de wil leeft om te vernietigen, en ook omdat zij in 
deze wereld hun eigen God hebben geschapen. Maar voordat de mens zijn eigen wil doet, zal de 
Vader zich opnieuw onder de mensheid laten voelen. Gij, mijn volk, zult opstaan om de ark van het 
heil, die mijn wet is, opnieuw te tonen, zoals Noach destijds tot het volk sprak. 
49 Bereidt u voor, mijn volk, opdat gij hen kunt ontvangen die tot u zullen komen. Geef hun Mijn 
Liefde, leer hen elkander lief te hebben, toon hun Mijn Wet, ontsteek in hun hart de vlam van het 
geloof en geef hun vrede met Mijn Woord, opdat zij er zich mee mogen voeden op hun wegen. Gij 
zult die scharen leren Mij te zoeken van geest tot geest. 
50  Je bent naar de aarde gekomen om deze missie te vervullen. Daartoe heb Ik u bereid door Mijn 
woord, om de dorst van uw ziel te lessen met dit kristalheldere water, om u te sterken en te 
genezen. Je zult vrijmoedig opstaan om in mijn naam tot de mensen te spreken. Jullie zullen mijn 
boodschappers zijn, en door jullie bemiddeling zal ik hun mijn licht geven. 
51  Sta op in gebed en Ik zal met u zijn, en samen met de geestelijke wereld zult gij geleidelijk de 
mensen opwekken. Waak en bid voor hen die Mij niet gevoeld hebben en die weeklagen in hun pijn 
en tot Mij zeggen: "Vader, Vader, waarom hoort Gij ons niet?" Maar gij, die weet hoe Mij te zoeken 
van geest tot geest, zult uw medemensen leren bidden en Mij te zoeken in stilte en in de verheffing 
van hun eigen ziel. Ik zal hen Mijn vergeving doen gevoelen, Ik zal hun licht en wijsheid geven, opdat 
zij Mijn wet kunnen vervullen. 
52  Door hen onder u die Mij hebben gekend en met Mij zijn, zal Ik hen helpen die vergaan in de 
onmetelijke zee van het kwaad. Ik vergeef hen en zegen hen. Maar gij, die het goede van uw God en 
uw Heer hebt ontvangen, getuigt aan de mensen van alles wat Ik u heb geleerd en geopenbaard, 
opdat ook zij Mij zullen liefhebben en hun geestelijke zending zullen vervullen. 
53  Het is voorzegd dat in deze tegenwoordige tijd op aarde het nieuwe volk van God zal verschijnen, 
het "volk Israël", en Mijn woord moet geschieden. Maar vergis u niet door te denken dat het over het 
Joodse volk gaat wanneer ik het nieuwe volk Israël noem. Want het volk waarover Ik tot u spreek zal 
gevormd worden uit alle rassen en alle talen. Haar gemeenschap zal niet fysiek zijn, maar spiritueel, 
net zoals haar missie spiritueel zal zijn. 
54 Terwijl Israël in dat Eerste Tijdperk uit twaalf stammen bestond, zullen er nu twaalf missies zijn die 
het Nieuwe Volk zal uitvoeren - twaalf goddelijke missies die, in hun wisselwerking, hun de kracht 
van een onoverwinnelijk volk zullen geven. 
55  De mensen hoeven geen groepen te vormen om de nieuwe stammen te vormen. Ik zal ze 
scheppen en ze elk een andere missie geven om uit te voeren onder de mensen. 
56  De gaven van intuïtie, openbaring en inspiratie zullen ontwaken in de geest van het nieuwe Israël, 
want door hen zal het mijn boodschappen ontvangen. 
57 De mensen die het nieuwe volk zullen vormen, zullen niet op aarde worden uitverkoren, maar 
door mijn liefde zullen zij reeds in hun ziel gemerkt of verzegeld zijn als ontwikkelde wezens, als 
lichtwezens, die niet zullen kunnen afdwalen van de weg, die voor hen is uitgestippeld. 
58 Zoals in het Eerste Tijdperk Israël zich voorbereidde en opdracht gaf de woestijn door te trekken 
in verlangen naar het Beloofde Land, en aan iedere stam een andere taak werd toevertrouwd, zo 
zullen in deze tijd sommigen anderen geestelijk versterken, en ieder zal de hem toevertrouwde taak 
volbrengen. 
59 Jullie die Mij nu horen zullen slechts een deel zijn van dit volk dat over de hele aarde verstrooid zal 
zijn en dat zo talrijk zal zijn als de sterren aan het uitspansel. 
60 Het teken dat sommigen van u hebben ontvangen is slechts een symbool van het merkteken dat 
iedereen in zijn ziel draagt die een taak vervult binnen het Nieuwe Volk van Israël in dit Derde 
Tijdperk. 
61  Ik heb u dikwijls gezegd dat uw ziel, voordat zij op aarde kwam, alles in zich droeg wat zij bezat. 
Daarom is die handeling die u "de verzegeling" noemt, slechts een symbool geweest. Verheugt u 
echter, want uw taak ligt reeds vast, want u weet reeds wat uw bestemming en uw rol zal zijn in de 
schoot van het Nieuwe Volk. 
62  Jullie zullen de herauten zijn die Mijn richtlijnen aan de volkeren verkondigen en jullie zullen 
degenen zijn die de goddelijke boodschap, waarvan Ik jullie de bewaarders heb gemaakt, aan de 



mensheid openbaren. Want in deze boodschap zullen alle boodschappers en gemarkeerden 
geestelijk verenigd worden. Gij zult de mensheid de tijd aankondigen waarin alle gaven en 
vermogens van de ziel zullen worden vrijgegeven, en gij zult de weg onderwijzen om ze te 
ontdekken, ze te ontplooien en te gebruiken. 
63 Inspiratie, intuïtie, de gave van het woord, genezing, profetie, openbaring, geestelijke dialoog - 
dat zijn de gaven die, uitgestort over mijn volk, van alle mensen een nieuwe mensheid zullen maken. 
Maar bid, heb geloof en moed, opdat u vrede, gerechtigheid en naastenliefde onder uw 
medemensen moge verspreiden. 
64  Mijn boodschappers zullen overal taken vervullen, in de schoot van elke instelling. Hun hart zal 
niet weten welke geestelijke opdracht het vervult, maar hun geestelijke ziel zal zich volledig bewust 
zijn van alles wat zij doet. Het zal het hart de bestemming tonen die het op aarde te vervullen heeft, 
en het zal de geest alles openbaren wat het te volbrengen heeft. 
65  Hoe groot is de verantwoordelijkheid van u die deze boodschap hebt ontvangen! Want jullie 
moeten je voorbereiden om te getuigen van wat jullie gehoord hebben en om een voorbeeld en 
lering te zijn van spiritualiteit. 
66 Geen enkele dubbelzinnigheid mag onder u bestaan wanneer de tijd komt om uw lippen te 
openen om de blijde boodschap aan de mensen te verkondigen, en waarheid en edelmoedigheid 
moeten zowel in uw werken als in uw woorden en geschriften tot uitdrukking komen. 
67  Nu vraag ik je: Willen jullie degenen zijn die de mensheid wakker schudden met een klokkenspel 
waarvan het geluid dat van de waarheid is die de harten roept? Of wilt U dat zij wachten tot de 
laatste voetstappen van U op aarde zijn verdwenen, zodat het de nieuwe generaties zijn die dit 
getuigenis aan de volkeren van de wereld afleggen? 
68  Ik heb geen vergissing begaan door ieder van jullie te zenden, ook al twijfel je soms aan je kracht 
om zo'n hoog lot te vervullen. 
69  U twijfelt aan uw uitverkiezing en zending omdat u uw zwakheden kent. Maar ik kan u zeggen dat 
deze zwakheden niet zitten in de geestelijke ziel die ik heb gezonden, maar in het vlees dat voor u op 
aarde als test dient. 
70  De tijd zal komen dat de geestziel de overhand zal krijgen over het lichaam, en het licht der 
kennis zal schijnen in elke geest. Dan zullen jullie één zijn onder elkaar, want er zal slechts één wil 
overblijven: Dat van het gehoorzamen van het gebod dat door de Vader in uw ziel geschreven is, om 
waardige kinderen te zijn van het Nieuwe Volk van Israël. 
71  Het goddelijke licht van de Meester verspreidt zich over de hele aarde. Ik roep mijn "werkers" op, 
zodat jullie aan de tafel van de Heer kunnen zitten. Geef uiting aan uw gehoorzaamheid en 
nederigheid, kom uzelf voeden, opdat u liefde, begrip en barmhartigheid in u zult hebben. 
72  Ik, de Opperste Meester, geef het perfecte voorbeeld aan mijn "werkers". Ik bereid mijn 
discipelen in dit derde tijdperk voor, opdat jullie harten zullen zijn die de wet vervullen en de 
barmhartigheid uitoefenen die de uwe is. 
73 Ik kom tot u, geliefde leerlingen, om u met Mijn liefde te bemoedigen, opdat gij Mij moogt 
aanvoelen en kennen, opdat gij moogt weten van wie gij het Woord hoort en het verstaat door het te 
bestuderen en te onderzoeken. 
74  Dompel u er in onder, geliefde "werkers", want de duisternis verspreidt zich over de mensheid - 
haat, hebzucht en ijdelheid. Maar jullie hebben grote macht, jullie zijn het die over Mijn Werk 
moeten spreken, opdat de zieken, de melaatsen, de ongelovigen weten wat Het Goddelijk Woord in 
deze tijd brengt. 
75  U bent het licht van de wereld. En toch, al straalt gij onder de mensen, gij kent uzelf nog niet, 
noch herkennen de mensen u. 
76  De ongelovige mensheid doet haar mond open om Mijn macht te loochenen, omdat zij de 
bewijzen en de wonderen verwacht te zien die Ik haar in het Tweede Tijdperk heb gegeven. De 
mensen koesteren afgoderij omdat zij niet wisten hoe zij hun ziel moesten verheffen, zij waren niet 
bereid te bidden of te vragen. 
77  Toen Ik u leerde vragen, zette Ik u op het pad der waarheid, der opwaartse ontwikkeling en der 
voorbereiding. Ik heb u gezegd: Gij zult de mensen leren waken en bidden. 



78 Denk na, studeer en gij zult begrijpen dat de Meester zich in uw nederigheid bekend maakt om u 
licht, vergeving en zegen te schenken, dat Hij u nooit verlaten heeft. Ik ben bij je om je kruis te 
verlichten, om je troost te geven. 
79 Ik heb u de akkers en de werktuigen des velds toevertrouwd, opdat gij de akkers zult bewerken en 
ontginnen. 
80  De mensheid hongert en dorst naar de waarheid die ik u heb toevertrouwd. De mensheid is op 
weg naar de duisternis, naar de afgrond, naar de ondergang. Toch zijn er harten die Mij liefhebben, 
van verschillende talen, rassen en kleuren. Ik geef alleen de oproep aan de zielen, zonder te kijken 
naar de verschillen. 
81 Jij bent het, Israël, die hun de weg moet wijzen, die hun mijn onderricht moet geven. 
82 Ken de genade die gij bezit en de waarde van Mijn woord. Ga aan het werk als één hart, als één 
man, en met één wil, om recht te doen aan de missie die ik jullie heb toevertrouwd. 
83  Heb elkander lief, verenig u en wees een voorbeeld van nederigheid. Geef Mijn Woord door, geef 
gezondheid, geef troost, wek Lazarus op uit zijn graf, herstel het gezichtsvermogen van de blinden en 
genees de lammen, dan zal de mensheid Mij erkennen door deze geestelijke wonderen. 
84 Na 1950 zullen jullie Mij niet meer horen door middel van stemverheffingen en dan zullen jullie 
beseffen dat het de Meester was, dat het de Heilige Geest was, die Zich bekend maakte door middel 
van het menselijk verstandsvermogen. 
85  Vandaag geef Ik jullie Mijn genade als de Vader en Mijn onderricht als de Meester. Ik heb u 
geroepen door Mijn welluidende klok en Ik heb u van verschillende wegen genomen om u in deze tijd 
tot leiders der mensen te maken. Ik heb jullie herinnerd aan de zending die jullie moeten vervullen 
en heb jullie geestelijke ogen getraind om Mij te zien door middel van symbolen en figuren. Ik heb 
jullie de gave van het woord gegeven, opdat jullie aan de mensheid getuigenis kunnen afleggen van 
de openbaringen die jullie van Mij hebben ontvangen. 
86  Jullie zijn Mijn uitverkorenen en Ik heb jullie gezegd: waar jullie ook gaan, jullie zullen een spoor 
van licht achterlaten. Maar om dit spoor achter te laten, moeten jullie jezelf vernieuwen, moeten 
jullie je voorbereiden. 
87  Als jullie Mijn leringen volgen, wat zouden jullie dan van de wereld kunnen vrezen? Ik spreek tot 
jullie in alle duidelijkheid, opdat jullie Mij begrijpen, opdat jullie Mij kunnen volgen. 
88  Ik leer u opdat gij woorden van waarheid aan de wereld moogt geven, opdat gij Mijn 
aanwezigheid in haar moogt doen gevoelen. Bied Mij de bloemen van je hart aan, laat de geur van je 
goede werken opstijgen naar Mijn Geest, wees een goed voorbeeld voor je medemensen en ga 
morgen, wanneer je Mij niet meer hoort door deze stemdragers, op weg als Mijn goede discipelen 
om de mensheid deze weg te wijzen. 
89  De mensen hebben mijn werk bedorven en zijn afgedwaald. Maar gij zult u zelven onderrichten 
en niet meer in afgoderij vervallen. Want de beelden die door mensen zijn gemaakt, spreken niet, 
voelen niet en horen niet. Is het nodig dat mijn essentie zich materialiseert om bij jou te zijn? De 
waarheid zal te allen tijde zegevieren. Ik heb jullie altijd woorden van waarheid gegeven, zodat ook 
jullie van Mij kunnen getuigen. 
90  De verleiding wil je van je gaven beroven als een roofvogel. Maar gij leeft in een tijd, waarin gij 
vrijheid van geloof hebt, want het tijdperk van onderdrukking is thans voorbij, en gij moet van deze 
vrijheid gebruik maken en u geen slaven laten maken van de boosaardigheid en de leugen der 
mensen. 
91  Geef deze leer liefdevol door, want liefde is wat Ik u heb gegeven. Ik heb de zweep niet gebruikt 
om jullie in Mij te laten geloven. Want als ik dat zou doen, zou ik niet langer jullie Vader en jullie God 
zijn. 
92  Op de wegen en paden van de wereld bent u pijn tegengekomen. Aanschouw nu dit pad waar 
mijn waarheid is, aanschouw zijn glorie met je spirituele blik. Ik heb jullie sleutels, gaven en macht 
toevertrouwd. Maak goed gebruik van dit alles, zodat de mensheid jullie als mijn discipelen zal 
herkennen. 
93  Nu is voor jullie de tijd gekomen om je voor te bereiden, zodat je je zending kunt gaan vervullen 
wanneer je Mij niet meer hoort door de stemdragers. Ik zal nooit van je scheiden. Ik zal u inspireren 
en tot u spreken van geest tot geest, opdat u uw moeilijke opdracht zult volbrengen. 



Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 260  
 
1 Gij keert tot Mij terug in deze tijd om Mijn nieuwe leer te horen, om het wetboek van Mijn 
onderricht te ontvangen dat gij vergeten waart en om het boek van Mijn tekenen te zoeken dat ook 
de mensen voor u verborgen hadden; gij keert tot Mij terug in deze tijd om Mijn nieuwe leer te 
horen, om het wetboek van Mijn onderricht te ontvangen dat ook gij vergeten waart en om het boek 
van Mijn tekenen te zoeken dat ook de mensen voor u verborgen hebben gehouden 
2  Ik heb voor u een ander hoofdstuk geopend van het Boek des Levens, het Zesde Zegel, dat 
oneindige wijsheid bevat, die Ik thans op eenvoudige en begrijpelijke wijze aan u openbaar. Deze 
openbaring verklaart u de geheimen waarin u niet hebt kunnen doordringen. 
3 het zesde zegel is volledig geopend en ik breng u één voor één de bladzijden ervan. 
4  Wanneer uw voorbereiding groot is geweest, wanneer gij Mij hebt gehoord, hebt gij grote 
goddelijke openbaringen verkregen. Jullie zijn de erfgenamen van het Boek der Wijsheid, daarom zal, 
wanneer jullie je voorbereiden, de inhoud van het Zesde Zegel in jullie worden uitgestort, zodat jullie 
de getuige zullen zijn die bevestigt dat de stem die hij hoorde, Mijn stem was, en jullie getuigen 
daarvan door jullie werken. 
5 Indien de Vader Zich aan Zijn kinderen niet bekend maakt, kan Hij dan van hen een volmaakt inzicht 
en een volmaakte liefde verwachten? Bedenk dat Ik in de loop der tijden Mijn leringen met steeds 
grotere eenvoud aan je geest heb gegeven. 
6 Ik moet jullie zeggen dat, hoewel jullie leven in de tijd van de Heilige Geest, jullie Mij nog niet ten 
volle erkennen, dat jullie geen volmaakt idee hebben van wie Ik ben, en dat jullie ook niet begrepen 
hebben wat Ik jullie heb geopenbaard. Maar uw liefde zal u tot het doel van uw levensreis brengen, 
aangemoedigd door het woord van uw Meester. 
7  U dwaalt door een geestelijke woestijn, verlicht door het licht van een goddelijk baken. Het is niet 
het hete zand dat de voetzolen verbrandt, noch zijn het de zonnestralen die de huid van uw gezicht 
verwonden. Het is niet het gebrek aan water en brood dat u kwelt, en toch is het leven dat u leidt, 
met zijn offers, zijn ontberingen en zijn tegenslagen, ook een woestijn die u langzaam doorkruist, 
maar met de vaste hoop het rijk van de vrede te bereiken. 
8 Elia is de leider die in deze tijd voor het volk uit gaat, hen de weg wijst en hen bemoedigt in de 
strijd. 
9  Dit zwerven zal vooruitgang en volmaaktheid in uw ziel achterlaten. Erkent echter dat als jullie in 
het Eerste Tijdperk nog leerlingen waren, jullie in het Tweede Tijdperk discipelen waren, en dat jullie 
in deze tijd de opleiding zullen krijgen om meesters te worden. U moet waakzaam zijn, want men zal 
mijn werk, dat sommigen als wetenschappelijk zullen beschouwen, gaan onderzoeken. Dan zult gij 
hun verkondigen hoe de geestelijke leer de wereld zal veranderen, en daarvan getuigen met uw 
werken van liefde voor uw medemensen. 
10  Ik verzet mij niet tegen de wetenschap van de mens, want wetenschap is kennis, kennis, licht. 
Maar Mijn leer gaat boven alle menselijke kennis. In Mijn woord spreek Ik tot jullie over de geestziel, 
over de kennis van het geestelijke, van het Goddelijke, over de kennis van een hoger leven dat boven 
alles wat stof en materie is uitstijgt. Waarlijk, ik zegen de wetenschap die de mensen hebben 
ontwikkeld voor het welzijn van de mensheid. 
11 Nu is de tijd gekomen dat er veel over de ziel en de wetenschap zal worden gesproken. 
Wetenschap is niet alleen een voorrecht van hen die zich lichamelijk trainen om het te bestuderen. 
Want het is licht dat ontspringt uit de geestziel die het van God ontvangt. 
12  Mijn Goddelijke Instructie is een hogere wetenschap die u leert de ziel te vervolmaken. Daartoe 
heb Ik u de hersenen en het hart gegeven, opdat gij daar uw denken en uw voelen kunt verfijnen. 
13  Het onderricht dat ik jullie nu geef kent geen grenzen, is alomvattend, is oneindig. Daarin vindt u 
de ware kennis van het geestelijke en stoffelijke leven. 
14  Ik zie u in staat mijn leer te begrijpen en de geheimen ervan te doorgronden. Door de materiële 
wetenschap heb je de wetten leren kennen die de materiële schepping beheersen - wetten die in je 
eigen lichaam zijn samengebald. 



Maar toen jullie leerden kennen wat voordien een mysterie voor jullie was geweest, werden jullie je 
ervan bewust dat jullie voor de drempels van gene zijde stonden, waar jullie het hart van de Vader 
voelden, die zich onophoudelijk aan jullie trachtte mee te delen. Wat kan jou onbekend zijn als je 
mijn leer kent? 
15 Daarom zeg ik jullie dat mijn onderricht jullie de hogere kennis zal geven waardoor jullie hart niet 
wanhoopt in de tegenwoordigheid van de geleerden van deze wereld. 
16  Om de betekenis van een gebeurtenis in de natuur of in uw leven te begrijpen, behoeft u niet de 
boeken der wetenschap te raadplegen. Het zal voor u voldoende zijn om uw geest voor te bereiden 
en uw hart te zuiveren, zodat de inspiratie van uw lippen kan vloeien. 
17 Mijn liefde voor jullie is zo groot dat Ik, ook al zijn jullie nog zo onrijp, jullie Mijn Koninkrijk heb 
aangeboden en tot jullie ben neergedaald om jullie Mijn Bloed te geven! 
18  Het volk dat Ik nu onderwijs zal daardoor niet groter zijn dan de anderen, maar het zal meer 
verantwoordelijk zijn voor wat Ik hun heb gegeven en wat Ik hun heb geopenbaard. Het is uw taak de 
anderen te doen delen in wat gij bezit, hen aan u gelijk te maken, opdat gij, ofschoon gij de eerste zijt 
geweest die ontvangen hebt, uit nederigheid de laatste moogt zijn. 
Vrees niet dat zij die na u komen meer vooruitgang zullen boeken dan u. Hoe meer je geeft, hoe 
meer je kennis zal toenemen. Indien gij daarentegen niet doorgeeft wat gij van de Vader hebt 
ontvangen, zal uw ziel naakt blijven, uw hart ledig en uw handen zonder kracht. Dan ben je de schat 
kwijt, en is het boek gesloten. Uw mond zal zwijgen en niet meer spreken over geestelijke leringen, 
en u zult de genezende balsem verliezen die Jezus u toevertrouwde. 
19 Uw zending onder de mensen is er een van vrede en liefde. Deze zending had jullie geest reeds in 
het Eerste Tijdperk, toen jullie kind-leerlingen van Mijn Wet waren, waarin Ik jullie gebruikte als 
instrumenten om de mensen van alle tijden leringen en voorbeelden te geven. In de tweede Era 
waren jullie leerlingen van Jezus, daar jullie van Mijn lippen hoorden wat de twaalf apostelen 
hoorden en verspreidden, opdat alle mensen getuigen zouden zijn. Daarom zijn er na mijn vertrek 
vele discipelen van Christus en vele martelaren opgestaan. 
20 Mensen: in deze tijd, wanneer Ik kom als de Heilige Geest, zal Ik u laten opleiden tot meesters die 
in staat zijn tot directe gemeenschap met het Goddelijke. 
21  De meeste mensen zullen Mij niet horen door het verstand van de mens, maar zij zullen Mijn 
onderricht ontvangen door u. Reeds nadert de tijd, dat Ik deze vorm van u Mijn woord te geven in 
deze wereld voor altijd zal afschaffen. Maar vele volkeren die Mij niet hebben gehoord, zullen Mij 
door jou horen. Vandaag zal mijn verbond met jullie niet worden bezegeld met mijn bloed, maar met 
mijn licht. 
22 U zult de mensen niet behoeven te vragen wat zij moeten doen, noch zult gij stotteren of zwijgen 
bij hun vragen. Je draagt de Meester in je die tot je zal spreken en je zal inspireren. Uw gebed zal 
genoeg kracht en macht ontvangen om wonderen te verrichten. 
23 Zie hoe de wereld, geconfronteerd met haar grote noden, nadenkt over de beloften die Jezus in 
het Tweede Tijdperk heeft gedaan om tot de mensheid terug te keren, en de profeten van de 
vroegere tijden bestudeert in de hoop dat de gebeurtenissen rond dit tijdperk het teken zijn van mijn 
spoedige komst. 
24 Als jullie je als volgelingen van mijn werk minderwaardig en verachtelijk voelen tegenover je 
medemensen, dan zullen jullie voor dom en onwetend worden uitgemaakt. 
25  Het is slechts een uitdrukkingsvorm die Ik gebruik wanneer Ik u zeg dat Ik Mijzelf manifesteer 
door de onwetenden. Want een brein dat Mijn inspiratie doorlaat, openbaart licht in de ziel, en licht 
is wijsheid. 
26 Ik zeg jullie nogmaals: Vecht! Want zolang de ziel zich op het pad van de evolutie bevindt, zal zij 
worden blootgesteld aan verleidingen. Daarom onderricht Ik u en geef u kracht, opdat gij de boze 
neigingen moogt overwinnen. Als uw ziel sterk is, zal zij kracht geven aan de geest en vastheid aan 
het hart om de begeerten van het vlees te overwinnen. Als de mens geen licht heeft, ontwikkelt zijn 
ziel zich niet. Dan treffen alle wisselvalligheden van het leven zijn hart met kracht, en hij is als een 
boot die kapseist te midden van een storm. 
27 Wanneer een mens in zijn ziel is voorbereid, is het alsof hij een onverwoestbare wapenrusting 
draagt tegen de verraderlijkheid van de verzoeking. 



28 Ik heb jullie deze leringen geopenbaard opdat, als jullie een ogenblik vallen of struikelen op het 
pad, jullie je misstap erkennen en de weg naar correctie opnieuw zoeken. 
29 Als jullie deemoedig zijn, zal jullie geestelijke rijkdom toenemen in het leven dat jullie wacht. Dan 
zul je de vrede hebben die je het mooiste gevoel van je bestaan zal geven. En in je geest zal het 
verlangen geboren worden om de Vader te dienen door een trouwe bewaker te zijn van alles wat 
door Mij geschapen is, door een troost te zijn voor de lijdenden en vrede voor de vreedzamen. 
30 het is niet alleen Mijn Woord dat jullie Mijn Aanwezigheid aankondigt in deze ogenblikken, het is 
jullie eigen ziel die Mij ten diepste voelt te midden van die vrede die Ik jullie geef 
31 De meester is met u. Uw ziel heeft plaatsgenomen aan Mijn hemelse tafel. Waarlijk, Ik zeg u, aan 
deze tafel zijn er geen bevoorrechte plaatsen, allen zijn gelijk omdat zij door Mijn barmhartigheid zijn 
omarmd. 
32  Mijn liefde doordringt uw wezen, opdat gij uw naaste moogt liefhebben zoals Ik u liefheb, en 
opdat er in uw hart geen eerste noch laatste plaats is. Als je al op weg was gegaan naar de naties, de 
provincies en de dorpen, zou je een mensheid zonder liefde, zonder barmhartigheid aantreffen, je 
zou overal pijn en ellende ontdekken. Overal zou je geschikte grond vinden om mijn zaad te zaaien. 
33  De mensheid voelt Mijn Aanwezigheid zonder te weten op welke wijze Ik Mij kenbaar heb 
gemaakt en in haar angstig gebed zegt zij tot Mij dat alleen Mijn Bloed haar zal kunnen redden, dat 
als Ik haar Mijn Brood geef, zij niet zal omkomen van honger en dorst naar liefde en dat alleen Mijn 
Licht een oplossing zal brengen voor haar conflicten. Haar stem, vervuld van pijn en wanhoop, vraagt 
Mij: "Waarom komt Gij niet? Waarom nadert U niet degene die U roept en smeekt in zijn pijn?"  
34 Zij weten niet dat er mensen zijn die Mij dag na dag horen en de aanwezigheid van Mijn Geest 
ontvangen die de paria's door Zijn genade verandert in dienaren van het Goddelijke. 
35 Indien zij wisten dat ik spoedig zou vertrekken, zouden zij u ondankbaar achten, omdat gij geen 
acht slaat op hun behoefte aan troost, aan een geestelijk woord, aan een lichtstraal 
36  Ik bereid jullie nu voor op de tijd na Mijn vertrek, opdat jullie verenigd blijven ondanks de 
wisselvalligheden van het leven, want "Het Woord" zal geestelijk in jullie blijven vibreren en grote 
inspiraties aan jullie openbaren. Wanneer jullie samenkomen om over geestelijke manifestaties te 
spreken, zullen jullie goddelijke ingevingen van Mij ontvangen, en op die momenten zullen jullie de 
warmte van het hart van de Meester voelen en het zoete gewicht van Zijn hand die op jullie hoofd 
rust. Dan zal het jullie toeschijnen alsof jullie Mijn geliefde stem horen die jullie Mijn vrede zal geven. 
37  Ik geef u een druppel genezende balsem, opdat gij, wanneer gij vervolgd wordt, wonderbaarlijke 
genezingen onder de mensen moogt verrichten. Want tijdens de grote epidemieën, wanneer de 
vreemde, aan de wetenschap onbekende ziekten uitbreken, zal het gezag van mijn discipelen 
openbaar worden. 
38  Ik vertrouw u een sleutel toe, waarmee gij het roestigste slot, dat is: het hardnekkigste hart, en 
zelfs de poorten van de gevangenis zult openen, om de onschuldigen de vrijheid te schenken en de 
schuldigen te redden. Je zult altijd in vrede leven en op Mij vertrouwen, want waar je ook gaat, je 
zult beschermd worden door Mijn engelen. Zij zullen uw zending tot hun vervulling brengen en u 
vergezellen naar de huizen, ziekenhuizen, gevangenissen, velden van onenigheid en oorlog - waar u 
ook gaat om mijn zaad te zaaien. 
39  Dan zal het licht van het Zesde Zegel met kracht schijnen, als een universele fakkel waarvan de 
stralen door allen zullen worden gezien, en de naam van mijn Leer zal onder de mensheid bekend 
worden. 
40  Deze hoek van de aarde waar Ik Mij in deze tijd bekend heb gemaakt zal een afspiegeling zijn van 
het Nieuwe Jeruzalem, dat zijn "twaalf poorten" zal openen om toegang te verlenen aan 
vreemdelingen die in grote scharen zullen komen om te vragen waar de Meester in deze tijd is 
geweest, om getuigenis te vragen van de wonderen die Hij verrichtte en de bewijzen die Hij gaf om 
Zijn Woord te bestuderen en om degenen die Zijn discipelen waren te observeren. Velen zullen de 
Schriften met de profetieën van voorbije tijden erbij halen, om te bepalen of ik werkelijk onder u 
geweest ben. 
41 Van mijn discipelen zullen sommigen blijven waar zij nu zijn. Maar anderen zullen moeten 
vertrekken naar andere landen, en op hun weg als apostelen en zendelingen zullen zij de slagvelden 
zien waar verwoesting en dood hun spoor hebben nagelaten. Zij zullen de dode steden, de ruïnes en 



de ellende zien. Dan zal de strijd beginnen om de "doden" terug te brengen tot een leven van geloof, 
van licht, van liefde. Maar als de mensen aan de waarachtigheid van Mijn "werkers" zouden 
twijfelen, zal Ik wonderen verrichten door hun bemiddeling. Dan zullen de ongelovigen zich bekeren, 
zij zullen wenen en de scharen zullen het hart van deze boodschappers overstelpen met hun smart. 
42  U weet niet door wie u dan geroepen en ontvangen zult worden. Maar waar gij ook heengaat en 
met wie gij u ook presenteert, gij zult altijd spreken in nederigheid en zachtmoedigheid. U zult de wet 
interpreteren, de openbaringen en leringen van voorbije tijden, en wat in deze tijd door de Heilige 
Geest is geopenbaard. Gij zult figuurlijk spreken, maar gij zult mijn figuurlijke uitdrukkingen en 
gelijkenissen weten uit te leggen, opdat de volwassenen begrijpen, de kinderen ontwaken en de 
ouderen niet hun verstand verliezen. 
43 Zij die zich tot dit woord bekeren zullen zich bij de "werkers" voegen en erop uit trekken om 
harten en zielen voor Mij te winnen. 
44 Het conflict zal hevig zijn, maar vruchtbaar, want de pijn zal de harten tevoren vruchtbaar hebben 
gemaakt. 
45 Erken de veranderingen die zullen plaatsvinden door mijn onderwijs! 
46 De materiële macht zal worden vernietigd, de wetenschap zal in verwarring worden gebracht, de 
hoogmoed zal worden vernederd en de hartstochten zullen worden bedwongen. 
47  De ziel van de mens, die zich door haar evolutie reeds heeft ontplooid, zal de openbaringen van 
mijn Leer spoedig begrijpen en zich toe-eigenen. Achter materialisme, eigenbelang en ijdelheid, 
bestaat de geestziel die wacht op mijn komst. 
48 zie erop toe dat het zaad dat jullie zaaien zo zuiver is als ik het jullie heb toevertrouwd. 
49 Je zult mensen ontmoeten die anders denken dan jij, die op een andere manier voelen en leven, 
en wier gewoonten, omstandigheden, wetten, leringen en rituelen ook heel diep in hun hart 
verankerd zijn. 
50  Jullie zullen getuigen zijn van de strijd van wereldbeschouwingen en leerstellingen, waarbij 
sommigen zich gedeeltelijk aan Mijn Wet houden, terwijl anderen zich volledig van deze beginselen 
afkeren. Ik zal hen toestaan elkaar te confronteren en te vechten. 
51  In deze confrontatie zult gij de grote godsdienstige gemeenschappen meer gebruik zien maken 
van geweld en onrechtvaardigheid dan van liefde en barmhartigheid. U zult hun pogingen zien om de 
zwakken aan zich te binden. 
52  Ontbinding zal zich in allen openbaren, omdat de waarheid haar eigen wapens heeft om hen te 
verdedigen die zich aan die waarheid houden. Maar wanneer de vraag in de mensen opkomt: "Waar 
is de waarheid?" zult gij antwoorden: "In de liefde." 
53  Discipelen, jullie vreugde is groot omdat mijn woord nog bij jullie is, dit woord dat jullie leven gaf, 
dat jullie ondersteunde in de uren van beproeving, en dat jullie voedde. Toen jullie aan hem werden 
voorgesteld, hebben jullie ervaren dat jullie wonden werden gesloten en jullie leven werd veranderd. 
54  Hoeveel aspiraties met betrekking tot het materiële stierven in uw hart, tot grote vreugde van uw 
ziel, die de gelegenheid zag om van het leven te profiteren door goede werken te doen met geestelijk 
zaad! Je richt je ogen op het verleden en beoordeelt hoe je vroeger was en hoe je nu bent. Je merkt 
de spirituele vooruitgang die je hebt geboekt, en dankt Mij uit de grond van je hart. 
55  Wanneer gij overtredingen hebt begaan, heb ik u liefdevol gecorrigeerd zonder u aan anderen te 
verraden. Want ik wil niet dat de wereld zwakheden bij jullie ziet en jullie verbetert. De wereld is 
wreed, en in haar rechtvaardigheid is er geen genade. 
56  Laat mijn geestelijke wereld je corrigeren. Zij zijn uw beste vrienden, zij zijn uw broeders en 
zusters van liefde die hun werken van liefde niet rondbazuinen. Van hoeveel afgronden en gevaren 
hebben zij u gered, van hoeveel slechte beslissingen hebben zij u afgehouden. Hoe dikwijls hebben zij 
uw lippen niet gesloten, opdat de hartstocht van uw hart geen woorden zou uitstorten, die een 
vonnis over uzelf hadden kunnen zijn! 
Als je gefaald hebt in een slecht streven waarvan je dacht dat het goed was, hebben zij vervolgens 
een goed pad voor je uitgestippeld. Ze staan onvermoeibaar aan je zijde als verpleegsters en als 
beschermers. Zij zullen ook ophouden met communiceren als ik ophoud met spreken. Maar trek niet 
alle liefde van deze wezens terug, want zij zullen zeer dicht bij u zijn en u hun hulp blijven schenken. 



57  Mijn werk zal niet afgelopen zijn omdat ik niet meer tot u spreek en mijn geestelijke wereld ook 
niet. Integendeel, de tijd van het volmaakte gesprek met de Vader zal komen, waarin gij zijn stem 
geestelijk zult horen. 
58  Mijn woord zal niet worden gehoord zoals Mozes het hoorde op de Sinaï, gematerialiseerd in het 
gebulder van een storm, noch vermenselijkt zoals in het Tweede Tijdperk op de lippen van Jezus, 
noch door menselijke stemdragers zoals jullie het in deze tijd hebben gehoord van de Heilige Geest. 
Een ieder die zich voorbereidt zal het gesprek van geest tot geest bereiken, hetgeen niet het 
voorrecht zal zijn van slechts enkelen. 
59  Het is de meest natuurlijke zaak voor de zielen om te weten hoe zij moeten communiceren en om 
de taal te kennen van de geest waaruit zij zijn voortgekomen. 
60 De vergeestelijking zal het ontwaken van de sluimerende gaven of vermogens en de subtiliteit van 
alle vezels van het hart brengen. 
61  Mijn aanwezigheid zal gevoeld worden. Wanneer gij over Mijn Werk spreekt, zult gij door Mij 
geïnspireerd worden en zult gij spreken met zinnen van onmetelijke wijsheid, die zelfs mensen met 
veel kennis zullen verrassen. Zij die grote vooruitgang boeken in deze communicatie zullen niet 
alleen woorden, zinnen of ideeën ontvangen, maar hele leerstellige verhandelingen vol van 
volmaaktheid. Uw handen zullen in staat zijn te schrijven als die van de "gouden veren", als die van 
de apostel Johannes onder de inspiratie van de Heilige Geest. 
62  Wanneer gij omringd zijt door ongelovigen, door schriftgeleerden en priesters, en gij u vol voelt 
van Mijn Geest, zeg dan tegen niemand dat het de Vader is die door uw mond spreekt. Maar ik zal via 
jou tot de mensheid blijven spreken. Laat in die communicatie uw ogen openstaan en uw ziel in 
vervoering worden gebracht, verwonderd over wat de lippen op dat moment onthullen. 
63  De gave van profetie door middel van zienerschap zal eveneens worden afgeleverd en zal u 
geheimen openbaren die nog niet zijn geopenbaard, en zal u de toekomst doen zien. Maar de ziener 
zal nooit rechter of ontmaskeraar zijn van zijn medemensen. 
64  Dit zal het verkeer zijn van geest tot geest in sommige vormen, waardoor Ik u nogmaals zeg dat in 
1950, wanneer Mijn woord onder u eindigt, Mijn werk niet zal zijn voltooid. Zijn lot, zijn missie op de 
hele wereld zal doorgaan. 
65 Jullie moeten je voorbereiden, dan zullen jullie mijn aanwezigheid altijd geestelijk voelen op deze 
samenkomsten wanneer jullie bijeen zijn - of dat nu in deze kerkhuizen is, in jullie huizen of in de 
vrije natuur. 
66  Maar let op, want er zullen ook valse discipelen verschijnen, die verkondigen dat zij in direct 
contact met de Vader staan, en valse instructies en ingevingen doorgeven. Ik heb jullie geleerd 
waarheid van bedrog te onderscheiden, de boom aan zijn vruchten te herkennen. 
67 Ik zal sommigen beproeven en anderen, en gij zult zien, dat de ware discipelen door hun geloof 
standhouden en de valsche door hun zwakheid vallen. 
68  Wanneer Ik Mijn laatste onderricht geef, zal Ik hen bedroefd zien die geen gebruik hebben 
gemaakt van Mijn onderricht; maar bij hen die de betekenis van Mijn afscheid begrijpen, zal Ik 
voldoening zien vanwege hun vooruitgang. 
69  Als leidraad om Mij te bereiken laat Ik u het gebed na - niet datgene wat de lippen uitspreken, 
noch datgene wat gij in gezangen zegt, maar datgene wat doordrongen is van zuivere gedachten en 
edele gevoelens. 
70  Als u vanwege dit gedrag wordt tegengewerkt, vrees dan niet. Indien gij veroordeeld wordt 
omdat gij niet knielt voor altaren en beelden, vreest dan ook niet. Je moment om te spreken zal 
komen, en je zal overtuigen door de waarheid. U zult laten zien dat uw aanbidding van God niet 
openbaar is en niet gericht op uiterlijke gevolgen, maar innerlijk en geestelijk. De mensen zullen in 
dit alles naar dwaling zoeken en zullen die niet vinden. 
71 Volhardt, en gij zult zien, dat de afgodendienaars hunne dwaling inzien, en hunne afgoden met 
hunne eigene handen vernietigen. 
72 Waarlijk, ik zeg u: hemel en aarde zullen eerder voorbijgaan, dan dat mijn woord niet vervuld zal 
worden. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 261  
 
1 Mijn woord is duidelijk, de eenvoud van de uitdrukking overtuigt en ontroert zowel de geschoolden 
als de ongeschoolden. In het aangezicht van zijn helderheid hebt u met gemak vele lessen begrepen 
die u ofwel niet kon begrijpen ofwel niet wilde aanvaarden. 
2  Vandaag weet gij dat de mens zijn God kan kennen zonder dat hij een overvloed aan gevoelens 
nodig heeft om het geestelijke door hen te kunnen waarnemen. Vandaag weet je dat je, ondanks je 
beperkte hersenen, een idee kunt hebben van hoe de volmaakte gemeenschap tussen God en de 
mens werkelijkheid zal worden, net zoals je overtuigd bent van de waarheid van mijn manifestatie 
door het intellect van mijn stemdragers. 
3 In hen die Mij gehoord hebben, is het licht geworden, zodat wat vals en onrein is, niet meer in hun 
hart kan binnendringen. 
4 Nu is de tijd van het licht, wanneer de mens, behalve dat hij gelooft, mijn waarheid zal begrijpen, 
beredeneren en aanvoelen. 
5 Het doel van mijn onderricht is iedereen ervan te overtuigen dat niemand zonder een goede reden 
in deze wereld is gekomen, dat deze reden goddelijke liefde is, en dat de bestemming van alle 
mensen is een zending van liefde te vervullen. 
6 In alle tijden, vanaf het begin, hebben de mensen zich afgevraagd: "Wie ben ik? Aan wie heb ik het 
leven te danken? Waarom besta ik? Wat kom ik hier doen, en waar ga ik heen?" Voor een deel van 
hun onzekerheden en hun gebrek aan kennis hebben zij het antwoord ontvangen in mijn 
uiteenzettingen en door hun beschouwingen over hetgeen ik u in de loop van de tijd heb 
geopenbaard. Maar sommigen geloven dat zij alles al weten; maar ik zeg u dat zij zich in grote 
dwaling bevinden, want wat in het Boek van de Wijsheid Gods is bewaard, kan onmogelijk door de 
mensen worden ontdekt totdat het aan hen wordt geopenbaard; en er is veel dat in dit Boek van 
Goddelijke Wijsheid is vervat, de inhoud ervan is oneindig. 
7  Deze wereld zal een nieuwe stap doen in de kennis van de waarheid. Plotseling zal het in 
verwarring raken, maar daarna zal het kalmeren en tot inzicht komen. 
8 De mens heeft altijd geworsteld om de kennis der waarheid te verkrijgen. In het begin schreef hij 
alles toe aan de natuur, maar later, door observatie en reflectie, kwam hij tot de overtuiging dat het 
niet mogelijk was dat zoveel wonderen en volmaakte werken uit het niets tot leven kwamen, dat er 
een scheppende kracht, een intelligentie en een hogere macht moest bestaan. In deze overtuiging 
werd het geloof van de mensen gesterkt, die op hun beurt culten en riten in het leven riepen om 
Hem te aanbidden uit wie alle schepselen waren voortgekomen. 
9 In het hart van de mens rezen nieuwe vragen: "Wie is God? Hoe is hij? Bestaat Hij echt of niet?" 
Deze en andere vragen werden door de mensen gesteld over Mijn bestaan en over Mijn wezen, en Ik 
beantwoordde altijd elke oproep en elke vraag. 
10  Vele bewijzen en openbaringen had God aan de mensen gegeven sedert de eerste dagen der 
mensheid - materiële, tastbare en zichtbare manifestaties, overeenkomstig de naïviteit, 
onwetendheid en eenvoud van die schepselen, totdat, toen de juiste tijd was gekomen, Ik Mijzelf aan 
de wereld toonde door Jezus om persoonlijk alle vragen der mensen te beantwoorden, om alle 
twijfels weg te nemen en hen voor te bereiden op een tijd waarin zij niet langer onwetende, 
onschuldige en dwaze kleine kinderen zouden zijn, maar dankzij het licht van de goddelijke Geest 
grote discipelen zouden worden, kinderen van God, verheven door liefde en kennis - mensen die zich 
bewust zijn van hun aard, hun bestemming en de reden van hun bestaan. 
11 Terwijl sommigen dus altijd goddelijke steun en hulp zochten om in het leven te zegevieren, 
werden anderen, naarmate hun intelligentie zich ontwikkelde, arrogant omdat zij zichzelf 
onafhankelijk, machtig en wijs achtten. Ze dachten dat ze in staat waren creatieve ideeën te 
bedenken en zelfvoorzienend te zijn. 
12 Spiritualisten en materialisten hebben altijd bestaan in deze mensheid, evenals de strijd van 
wereldbeschouwingen tussen de een en de ander, elk strijdend om te bewijzen dat zij de waarheid 
bezitten. 



13  Mijn geestelijke aanwezigheid in deze tijd gebeurde om u te pacificeren, om u tot verzoening te 
brengen, om al uw vragen te beantwoorden en om u te bewijzen dat noch degenen die voor het 
geestelijke streden, noch degenen die verkondigen dat de enige waarheid die is die in het stoffelijke 
leven besloten ligt, gelijk hebben. De eersten hebben gezondigd als fanatici, en de laatsten als 
onwetenden. Zij zijn zich er niet van bewust geworden dat de een, evenals de ander, een deel van die 
waarheid heeft, maar zij hebben niet begrepen hoe zij die met elkaar in overeenstemming kunnen 
brengen, met elkaar kunnen verzoenen en in liefde kunnen verenigen. 
14  Voor u lijkt het onmogelijk dat u elkaar begrijpt, u gelooft niet in een verbintenis van een 
dergelijke grootsheid. Maar echt, ik zeg je, ik weet heel goed dat deze unie werkelijkheid zal worden. 
15 Anders zoudt gij niet meer gevormd zijn op de volmaakte wijze, waarop God u geschapen heeft, 
en zoudt gij niet meer mijn licht in uw geweten hebben om rechtvaardig en juist te werken, gelijk alle 
werken des Vaders zijn. Maar het is noodzakelijk nog even te wachten, opdat dat licht, dat Goddelijk 
deel, dat gij geest noemt, de gehele loop van de aan dezen verleende vrijheid van wil, door de mens 
kan gaan, opdat het hem kan inleiden in het werk van vernieuwing, herstel en geestelijke opwaartse 
ontwikkeling. 
16  U hebt uw hart als een heiligdom bereid om Mij erin te ontvangen. Eerder hebt u een 
gewetensonderzoek ondergaan, en tranen van berouw zijn uit vele ogen gevloeid. 
17 Ik heb u allen gehoord, en ik zegen u allen. 
18  Ik weet wie pijn heeft gevoeld omdat hij zwak was in beproeving, wie Mij had gezworen zijn 
vijand te vergeven en het niet deed. Maar toen hij tot Mij terugkeerde om Mij te horen, voelde hij 
onmiddellijk het verwijt van zijn geweten, hij beleed nederig zijn overtreding en vroeg Mij om een 
nieuwe kans. 
19 Weet, dat Ik u sterk maak, opdat gij niet meer zult vallen, dat Ik u met oneindig geduld en 
verdraagzaamheid onderricht, en dat Ik allen nieuwe kansen zal geven om hun inzicht, hun 
inspanning, hun wilskracht en hun vooruitgang te bewijzen; Ik zal u allen nieuwe kansen geven om 
hun inzicht, hun inspanning, hun wilskracht en hun vooruitgang te bewijzen. 
20 Besef dat een oprecht berouw vele vlekken wegwast, uw last verlicht en uw hart vrede geeft. 
Wanneer gij u dan van uw last bevrijd voelt, bedenk dan dat er velen van uw medemensen zijn die 
niet bidden en toch lijden, zodat gij voor hen bidden kunt in de volle overtuiging dat mijn genezende 
balsem zal worden uitgestort over allen die ziek en behoeftig zijn. 
21 Ik vraag van u geen gebed dat uren duurt, maar een kort en innig gebed, eenvoudig van vorm en 
diepzinnig in zijn spiritualiteit. Die ogenblikken zullen voor Mij genoeg zijn om jullie Mijn 
barmhartigheid te schenken. 
22 Het gebed is het spirituele middel dat Ik de mens heb ingegeven om in dialoog te treden met Mijn 
Goddelijkheid. Daarom heeft het zich vanaf het begin in u gemanifesteerd als een verlangen, als een 
behoefte van de ziel, als een toevluchtsoord in de uren van de Visitatie. 
23  Wie het ware gebed niet kent, kent niet de zegeningen die het meebrengt, kent niet de bron van 
gezondheid en weldaden die het bevat. Hij voelt wel de impuls om tot Mij te naderen, met Mij te 
spreken en zijn verzoek aan Mij voor te leggen; maar omdat het hem aan spiritualiteit ontbreekt, lijkt 
het aanbod om alleen zijn gedachten op te wekken hem zo armzalig, dat hij onmiddellijk iets 
stoffelijks zoekt om Mij aan te bieden, denkend dat hij Mij daardoor beter hulde zal kunnen brengen. 
24  Op deze wijze zijn de mensen vervallen tot afgoderij, fanatisme, riten en uiterlijke culten, 
waarmee zij hun ziel hebben verstikt en hen die gezegende vrijheid hebben ontnomen om 
rechtstreeks tot hun Vader te bidden. Pas wanneer de pijn heel intens is, wanneer de angst de 
grenzen van de menselijke kracht bereikt, maakt de ziel zich vrij, vergeet de formaliteiten en werpt 
haar afgoden omver, om zich op te richten en uit te roepen uit de grond van haar hart: "Mijn Vader, 
mijn God!" 
25 Door het gebed verkrijgt men vrede, verkrijgt men wijsheid, gezondheid, begrijpt men het 
diepzinnige, wordt de geest verlicht en de ziel bemoedigd. 
26 Hij die weet hoe hij van geest tot geest moet bidden, voelt zich overal beschermd, maar niet hij 
die figuren en beelden zoekt waarheen hij moet gaan om hun aanwezigheid te voelen en zich veilig 
te voelen. 



27  Ziet gij hoe in deze tijd van materialisme de volkeren bezig zijn oorlog tegen elkander te voeren? 
Toch zeg Ik jullie dat velen daar, te midden van die oorlogen, het geheim van het gebed hebben 
ontdekt - dat gebed dat uit het hart ontspringt en tot Mij komt als een dringende roep om hulp, als 
een klaagzang, als een smekend verzoek. Toen zij dan onderweg het gevraagde wonder beleefden, 
wisten zij dat er geen andere manier is om met God te spreken dan in de taal van de ziel. 
28 leerlingen: jullie die een gemeenschap vormen, die niet alleen een les, maar een heel boek 
hebben ontvangen, zullen bereid zijn over Mij te spreken zoals nog nooit iemand heeft gesproken. 
29  Ik geef jullie nu vele gelegenheden om jullie taken te vervullen - gebruik ze. Geef aan allen, 
instrueer allen. Wat Ik u gegeven heb, kent geen grenzen, en daardoor zal uw hart nooit leeg zijn - 
integendeel, hoe meer u geeft, des te meer zult u het in uzelf vermeerderd zien. Hoe meer je 
liefhebt, hoe groter je deugd zal zijn. 
30 Ik laat mijn liefde achter bij mijn volk als een getuigenis van mijn aanwezigheid. 
31 Mijn verkondiging is met u, mijn licht schijnt op de menselijke geest om door zijn bemiddeling 
mijn boodschap van liefde aan de mensheid te zenden. 
32 Jullie zullen de boodschappers zijn over wier lippen mijn woord gaat van provincie tot provincie en 
van hart tot hart. 
33  De tegenwoordige tijd is gewijd aan zelfbespiegeling voor dit volk, het is voor jullie innerlijk 
onderzoek, opdat jullie waarlijk zullen weten of jullie Mij in zuiverheid liefhebben of dat jullie tot 
fanatisme vervallen zijn. Het uur is gunstig om je fouten te verbeteren. 
34 Door de betekenis van het woord "vergeestelijking" te bestuderen, hebben jullie begrepen dat het 
een vergissing is om het Goddelijke te willen weergeven door vormen die jullie symbolen noemen - 
een vergissing die nog groter wordt als je bedenkt dat je dan door uiterlijke schijn de werkelijkheid 
verbergt die recht voor je ligt. 
35 Bedenk dat Ik Mijzelf altijd manifesteer in intelligentie, in leven, in liefde, in macht, nooit in 
levenloze gestalten. Zelfs vandaag wonen jullie een van Mijn manifestaties bij die plaatsvindt via het 
intellect van een man. Waarom staan jullie erop om Mij in zielloze beelden en figuren voor te 
stellen? De mens door wie Ik Mij openbaar, voelt Mij diep en intens in zijn ziel en zelfs in zijn lichaam, 
zijn vreugde is diep, en zijn verrukking doet hem met helderheid het licht zien dat zijn verstand 
bereikt. 
36  Je bent als deze man. Waarom voelen jullie Mij dan niet ook in jullie hart? 
37 Denk na over deze leer en je zult tot de conclusie komen dat waar de neiging bestaat om het 
Goddelijke te materialiseren, er geen vergeestelijking kan zijn. 
38  Jullie begrijpen op dit moment nog niet allemaal wat "vergeestelijking" betekent, noch begrijpen 
jullie waarom ik jullie vraag deze innerlijke verheffing te bereiken. Kunnen jullie gewillig zijn en 
gehoorzaam aan Mijn geboden als jullie niet eens beseffen wat Ik jullie vraag te doen? Maar 
sommigen begrijpen het ideaal dat de Meester zijn leerlingen inboezemt, en zij zullen zich haasten 
om zijn aanwijzingen te volgen. 
39 De liefde voor symboliek en formaliteit, alsmede de verering van beelden, herinnert aan de 
geestelijke kinderschoenen van de mensheid, aan primitieve tijden toen de mensen het uiterlijke en 
zichtbare nodig hadden om in het goddelijke te geloven. 
40 De menselijke intelligentie stond aan het begin van haar ontwikkeling. In die tijd zou Ik niet tot de 
mens gezegd hebben: "Onderzoekt en begrijpt wat tot de ziel behoort." Maar nu de mens alle paden 
van de wetenschap heeft betreden, nu hij vele filosofieën heeft ontwikkeld, nu hij zich intellectueel 
op vele terreinen heeft ontwikkeld - zal hij dan uiteindelijk het spiritisme niet begrijpen? Zal hij in 
verwarring raken bij het zien van mijn nieuwe boodschap? Nee, mensen, de ziel van de mens heeft 
mijn Leer van de Verlossing nodig en verlangt ernaar. 
41  Vrees niet de strijd om deze leer te verspreiden en te zaaien. Reeds vele volkeren eerbiedigen het 
heilige recht om vrij te denken. Later zullen de mensen de vrijheid van geest kennen die de mensheid 
tot nu toe niet heeft gekend. 
42 De oorlogen in de wereld zullen voortduren, de dreiging van dood en verderf weegt op de 
volkeren, en wel omdat de mensen die koppig vasthouden aan hun filosofieën en leerstellingen de 
waarheid niet willen erkennen. 



43  Ik geef u geestelijke bemoediging, mensen, opdat gij niet zult vrezen te mislukken. als ik u gezegd 
heb dat dit licht dat ik in uw ziel heb doen schijnen de schaduwen zal verdrijven, dan herhaal ik nu 
dat ik u de waarheid heb gezegd 
44  Op dit moment omhul Ik jullie met het licht van mijn Goddelijkheid. Ik daal neer om u als 
meesters voor te bereiden om uw medemensen te onderrichten met woorden en werken van liefde 
en barmhartigheid, nederigheid en vergeving. Maar ik zeg u, de werken spreken altijd meer dan 
woorden. 
45 Ook de mens spreekt van liefde voor de mensheid, van broederschap en vrede, maar met zijn 
werken verloochent hij zijn woorden. 
46  Heden, nu de Vader is nedergedaald om zich aan u bekend te maken door middel van het 
menselijk verstand, zeg Ik u: "Behoor niet tot hen die van liefde spreken en haat in zich hebben, die 
van het goede spreken en het tegendeel doen, en die van vrede spreken en oorlogen uitlokken. 
Neen, opdat gij mijn woord onder u zoudt zien bloeien, moet gij er over spreken door werken, die uit 
het hart komen. 
47 Spreek door de ziel, want gij zijt op het hoogtepunt van de tijd van de Heilige Geest. Blijf altijd 
vrolijk. Indien gij Mij voor een korte tijd ver van u verwijderd zoudt gevoelen, zal het niet Ik zijn die 
weggegaan ben, maar gij, omdat gij uw ziel verzwakt hebt. Want ik leef voor altijd in je hart. 
48  De afstanden en de barrières tussen de Goddelijke Geest en het hart van de mens worden door 
de mens zelf geschapen. Maar Ik woon zo dicht bij jullie dat jullie niet met je blik de horizon hoeven 
af te speuren om Mij te zien. Het zal voor jullie voldoende zijn je innerlijk te doordringen met 
toewijding en contemplatie om Mij te ontdekken in Mijn heiligdom. 
49 Mijn openbaringen van deze tijd brengen u in geestelijk contact met mijn goddelijkheid - een 
intimiteit waarnaar uw ziel altijd heeft verlangd. 
50  Nog steeds zie en hoor Ik deze mensheid Mij vleien en Mij aanroepen met hun riten, gezangen, 
woordgebeden en verschillende vormen van aanbidding om Mij nabij te voelen. Aan allen laat Ik Mijn 
aanwezigheid voelen, Ik ben met allen. Maar nu is de tijd gekomen dat de Heer wil dat de aanbidding 
van Zijn kinderen volmaakt is, dat ook hun communicatie met de Vader volmaakt is. En dit is wat 
deze leer u in deze tijd heeft geopenbaard. Vandaag hebben jullie van Mij geleerd hoe je moet 
bidden, en hoe je gemeenschap kunt krijgen van geest met geest. 
51  Opdat gij op dit pad zoudt vorderen, heb ik u aangemoedigd alle rituelen en uiterlijke aanbidding 
achterwege te laten. Daarna verdwenen uit uw vergaderzalen geleidelijk al die voorwerpen waarmee 
gij trachtte goddelijke eigenschappen weer te geven, en ook de zinnelijkheid of uitwendigheid van 
uw geestelijke aanbidding van God. 
52  Mijn onderricht is niet alleen om u kracht en vertrouwen te geven tijdens uw levensreis op aarde; 
het is om u te leren hoe u deze wereld kunt verlaten, de drempels van het hiernamaals kunt 
overschrijden en het eeuwige thuis kunt binnengaan. 
53  Alle gezindten sterken de ziel in haar doortocht door deze wereld; maar hoe weinig openbaren zij 
haar en bereiden haar voor op de grote reis naar gene zijde. Dit is de reden waarom velen de dood 
als een einde beschouwen, zonder te weten dat men vanaf dat ogenblik de oneindige horizon van 
het ware leven aanschouwt. 
54  De leringen die Ik u als de Heilige Geest in deze tijd heb gegeven, hebt gij spiritualisme genoemd, 
omdat Hij u vele ondoorgrondelijke verborgenheden heeft geopenbaard. Het is niet meer van deze 
tijd dat er een sluier bestaat tussen het hiernamaals en de mens. Ik zal jullie van dat leven zoveel 
openbaren als jullie kunnen bevatten, en alleen dat wat mijn Wil is. 
55 Beschouw het graf niet als het einde, zie daarachter geen leegte, dood, duisternis of niets. Want 
voorbij de lichamelijke dood is leven, licht, het alles. 
56  Voordat gij die streken binnentreedt, moet gij u voorbereiden; dan zult gij, door de verheffing van 
uw ziel, in staat zijn om in het "Geestelijk Dal" te vertoeven of binnen te gaan, zelfs nu, terwijl gij nog 
incarneert. 
57  Zie in uw lichaam niet een keten, een vijand of een beul; zie in uw lichaam een zwak schepsel dat 
u moet versterken, want dan zal het uw dienaar, uw steun en uw beste werktuig zijn om een taak te 
volbrengen en de berg te bestijgen. Vergeestelijk het zonder het te laten vervallen in fanatisme, 



zodat gij u kunt losmaken in uw gebeden en de genezende balsem kunt brengen aan de zieken op 
vleugels van gedachten. 
58  In het tweede tijdperk, toen Ik tot Mijn discipelen sprak over Mijn Koninkrijk, begrepen zij het 
niet en zij vroegen Mij: "Waar is Uw Koninkrijk, Heer?" Maar toen de dag van Mijn vertrek naderde, 
was Mijn woord niet langer in beelden, het werd duidelijk verstaan, en allen begrepen het. 
59  Zelfs in de tegenwoordige tijd, daar de tijd nadert dat Ik Mij niet meer in deze gedaante zal 
openbaren, heb Ik de figuurlijke uitdrukkingen laten varen om eenvoudig tot u te spreken over de 
grote dingen die Ik voor u in petto had. Alles wat Ik sinds 1866 tot u heb gesproken, zal worden 
samengevat in Mijn onderricht van deze laatste drie jaar. 
60  Dit woord, dat gij thans hebt gehoord door middel van de Goddelijke straal die de geest van een 
mens verlicht, is voor u het nieuwe manna voor uw ziel geweest. Het was ook als het wonder met de 
broden en de vissen dat Jezus in de woestijn verrichtte. 
61  De tijd waarin ik tot u zal spreken is al erg kort. Vormt u en gebruikt mijn woord en mijn 
voorbeelden, opdat gij daarmede naar de menschheid moogt uitgaan om van mijn leer te getuigen. 
Vele deuren zullen voor u opengaan, andere zullen gesloten blijven. Er zullen massa's mensen komen 
om u te horen, en onder hen zullen zich ook doven bevinden. Maar gij zult zaaien, want het hart der 
mensen is als aarde. Ik zal dauw en regen op uw zaaien zenden, en het zaad zal voortkomen. 
62 Zij die bestemd zijn om naar andere volkeren te gaan, zullen de grenzen overschrijden als 
boodschappers van de vrede. 
63 De wereld wacht op u als een dal van boetedoening met al haar pijnen, haar ondeugden, haar 
ziekten en haar wonden, opdat gij daarop de balsem aanbrengt die Ik u heb toevertrouwd en die alle 
kwalen geneest 
64 Gij acht u niet tot grote daden in staat, maar ik zal door uw bemiddeling, door een klein deel van 
uw liefde en uw barmhartigheid, verrassende werken tot stand brengen, die gij zelfs onwaardig zult 
achten 
65  Wanneer mijn woord niet meer weerklinkt in deze vergaderzalen, zult gij bijeenkomen om mijn 
onderricht te lezen, waaruit gij vele leringen zult begrijpen die gij voorheen niet kon begrijpen. De 
zieners zullen de gedaante van de Meester aanschouwen die, als de Heilige Geest, u nieuwe 
openbaringen zal geven. Daar, in uw midden, zullen de zieken hun pijn verlichten en de terminaal 
zieken het leven hervinden, zal de rouwende troost vinden en zullen de wanhopigen nieuwe hoop 
vinden. 
66  U zult onderwijzen door het voorbeeld van uw eigen leven, ik zal de rest doen. Het was Mijn wil 
jullie te laten deelnemen aan dit werk van liefde, opdat jullie, door je medemensen lief te hebben, 
Mijzelf zullen liefhebben. 
67 Wees voorbereid tot de dag van mijn laatste leerrede, want die zal zijn als de laatste maaltijd in de 
Tweede Era, waarin jullie mijn laatste woorden zullen ontvangen. 
68  Zij die Mijn richtlijnen niet hebben opgevolgd, noch hebben gezocht naar vergeestelijking, die 
koppig hebben vastgehouden aan achterhaalde gebruiken en tradities, zullen tranen moeten 
vergieten, en later, wanneer zij lezen in het boek dat Ik u op dit moment toevertrouw, zullen zij zich 
bewust worden van hun dwalingen. Dan, vol van pijn en berouw, zullen zij trachten hun fouten te 
verbeteren. 
69  Het licht van mijn liefde verlicht de wereld en haar wegen wanneer duisternis hen dreigt te 
bedekken. Dag na dag staan zielen in groten getale op, dit leven verlatend zonder te weten waarheen 
zij gaan. Vergeet hen niet, geef hun het licht van uw gebed, van uw barmhartigheid. Maakt u geen 
zorgen over de wezens van licht, want zij zijn reeds in het licht en bemiddelen voor u. Bid niet alleen 
voor de mensen, bid voor al uw naasten. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 



Instructie 262  
 
1 Mijn Geest is verheugd als Hij jullie verenigd ziet in hetzelfde verlangen om tot de Meester te 
naderen. Hier, bij de manifestatie van Mijn Woord, vergeet u ellende, wrok, afgunst en lijden. 
2 Jullie doen er goed aan je hart te reinigen, want mijn woord zal tot het komen wanneer jullie het 
als een heiligdom bereid hebben. 
3 Nederigheid en eenvoud moeten bestaan in uw geestelijke aanbidding van God, opdat het 
materiële en het opzichtige u niet afleiden van het wezenlijke, dat is de liefde tot uw Vader en de 
barmhartigheid jegens uw naaste. Wanneer u klaar bent voor deze momenten van verheffing, zal uw 
denken zich hebben aangepast aan de Goddelijke gedachte. 
4 Vorm een verenigd volk, broederlijk en de waarheid en goede daden liefhebbend, dat zich verheugt 
over de komst van nieuwe broeders en zusters, hen verwelkomend met een glimlach om de lippen, 
met ware naastenliefde in het hart en een gebed in de geest. Jullie zullen hun geven wat jullie 
verzameld hebben in de tijd dat jullie naar Mij geluisterd hebben. Jullie zullen hun de ware weg 
tonen die Ik voor jullie heb uitgestippeld, en jullie zullen je verheugen over de gedachte dat jullie Mij 
tot voorbeeld nemen. Het maakt niet uit dat je kennis nog niet erg diepgaand is. Als je liefdadigheid 
groot is, zul je echte wonderen verrichten. 
5 Deze zending zal nooit zwaar schijnen als degene die haar volbrengt zijn werken met liefde verlicht. 
Aan de andere kant kan het voor iemand die het slechts als een plicht vervult, een zwaar kruis lijken. 
6 Laat u niet ontmoedigen als u denkt dat u nog te onvolmaakt bent om zo'n delicate opdracht uit te 
voeren. Goede wil overwint alles. 
7  Ik leer u nu een bepaalde manier om u voor te bereiden, opdat uw dagelijks werk door 
edelmoedige gevoelens wordt bezield en opdat de bezoekingen en moeilijkheden u niet ophouden 
noch u doen terugtrekken: Wanneer gij uw ogen opent voor het licht van een nieuwe dag, bidt, 
nadert tot Mij door uw denken, vormt dan uw dagelijks plan, geïnspireerd door Mijn licht, en verheft 
u nu in de strijd van het leven. Neemt u zich daarbij voor sterk te zijn en geen moment in te gaan 
tegen gehoorzaamheid en geloof. 
8 Voorwaar, Ik zeg jullie: spoedig zullen jullie standvastigheid en het resultaat van jullie werken jullie 
versteld doen staan. 
9 Ziet toe, dat uw handelingen waarheid en reinheid bevatten, en vreest niet door uw medemensen 
bespot te worden. Want op dat moment van onbezonnenheid zullen ze niet weten wat ze doen. 
10 Ik zie dat jij bang bent voor de geringschattende oordelen en de kritiek. Ik wil niet dat je bespot 
wordt. Maar indien uw geweten u geen verwijt maakt, zal Ik hen vergeven die u misschien gekwetst 
hebben en zal Ik het licht der waarheid in hun verstand doen schijnen. 
11 Weet goed wat barmhartigheid is, hoe je haar voelt en hoe je haar schenkt, opdat zij zuiver is en 
jij haar zonder praal beoefent. Altijd "laat uw linker niet weten wat uw rechter doet", dat wil zeggen, 
geef niet met opzichtigheid, want daarmee zou u elk werk van barmhartigheid teniet doen. 
12 Ik wilde met elk van deze gemeenschappen een echte familie vormen waarin jullie elkaar 
liefhebben, waarin jullie elkaar bijstaan in jullie lijden en in jullie noden, opdat jullie leren 
barmhartigheid te betonen onder elkaar. Wanneer dat gevoel zich in jullie harten heeft ontplooid en 
gerijpt, zullen jullie in staat zijn het pad van de strijd op te gaan om de goede vruchten ervan aan te 
bieden aan hen die behoefte hebben aan liefde en licht, van wie er duizenden jullie pad zullen 
kruisen. 
13  Er zal een dag komen waarop u niet langer deel zult uitmaken van deze schare discipelen die 
vandaag bijeenkomt om mijn onderricht te horen. Maar ook al zijn jullie verspreid over verschillende 
punten van de aarde, jullie zullen verenigd blijven in de strijd en in het volbrengen van jullie zending 
in de geest. Niemand zal in staat zijn deze banden van geestelijke eenheid te verbreken. 
14 Weest gezegend omdat jullie in harmonie zijn met jullie Vader. Geen enkele onzuivere gedachte 
heeft uw geest gestoord in dit uur van gemeenschap met uw God. Alles is harmonieus geweest, en 
daarin heb je mijn woord gehoord in de schoot van de natuur, ver van elke verzamelplaats. 
15 Zie de heerlijkheid van wat u omringt: de hoge bergen die altaren zijn die voortdurend eer 
bewijzen aan de Schepper; de ster van de zon als een onmetelijk grote lamp die het leven van de 



mensen verlicht; het harmonieuze gezang van de vogels die hun trillers als smeekbeden tot de Vader 
zenden, en temidden van deze heerlijkheid uw ziel in verrukking bij het concert van het goddelijke 
woord. 
16 Mijn Trooster Geest is bij jullie, Mijn Licht stroomt in stralen uit en tegelijk ontvang Ik uit jullie 
harten het offer dat jullie voor Mij gebracht hebben. 
17 Daarom zult gij in deze sfeer van verheffing en spiritualiteit de grootste wonderen onder u 
werkelijkheid zien worden. Vraag, vraag voor de zieken, voor de behoeftigen, voor de afwezigen, 
voor de verlorenen, want dan zullen zij in overvloed ontvangen. 
18 Geliefde mensen, die het beste offer zoeken om zich voor Mij te presenteren met: je hebt jezelf 
gereinigd en de overtredingen weggewassen waarop je geweten je wijst, en je hebt berouw getoond 
over je zonden, dan bereid je het heiligdom voor om in gemeenschap met Mij te zijn. 
19 Waakt en bidt, leert de Meester u, opdat gij sterk moogt zijn tegenover verzoeking en niet meer 
zondigt. Bid voor uzelf en voor hen die niet weten hoe te bidden. Hoeveel tijd heb je nodig om 
dagelijks te bidden? Over lange uren om je ziel tot Mij te verheffen? Nee, mensen, vijf minuten is 
genoeg. Deze korte tijd van liefde, van overgave aan Mij, is de tijd die je nodig hebt om Mij je 
overgave aan te bieden en je gehoorzaamheid aan Mijn vooruitgeschoven plannen voor de dag die je 
beleeft. Ik zal u troosten in uw noden, u bemoedigen in uw werk en u verlichten voor de voorspoed 
van uw projecten. 
20  Wanneer jullie een vertrouweling, een goede vriend nodig hebben, wend je dan tot Mij en leg Mij 
het lijden voor dat in jullie harten kan bestaan, en Ik zal jullie de beste weg wijzen - de oplossing die 
jullie zoeken. Als uw ziel gebukt gaat onder lasten, dan is dat omdat u gezondigd hebt. Ik zal u 
ontvangen en welwillend zijn in mijn oordeel; Ik zal uw vastberadenheid versterken om u te 
verbeteren en u de krachten teruggeven die gij verloren hebt. 
21 Alleen het volgen van mijn onderricht zal u in genade bewaren en uw geestelijke en lichamelijke 
gezondheid bewaren. De ervaring die je opdoet zal licht zijn dat je beetje bij beetje in je ziel zult 
verzamelen. 
22  Mijn oordeel en Mijn wet zijn onverbiddelijk, en als gij in deze tijd uw schuld moet betalen, doe 
het dan in liefde, geduldig. Maar als je uitgeput bent, zal ik je helpen je kruis te dragen, zodat je 
nieuwe kracht krijgt om verder te vechten. 
23 Als gij weet, dat uw lot opgeschreven is, dat beproevingen slechts het hart vermalen en de 
vleselijke natuur buigen, waarom komt gij dan in opstand? 
24  Uw ziel is met grote kracht begiftigd, en de beproevingen die Ik u zend zijn niet groter dan de 
bekwaamheid en de energie die gij bezit. Het zijn voordelen die u helpen verdiensten te verwerven 
en u te redden. 
25 Mijn Vader-Geest lijdt als hij de pijn van de mensheid ziet. Ik heb ze niet gestraft. Mijn wetten van 
liefde en gerechtigheid brengen alleen welzijn en vrede. 
26 Door de mens zijn de machten van het verderf ontketend. Oorlog heeft zijn zaad gezaaid in alle 
harten. Hoeveel pijn heeft de mensheid wel niet geleden! Hoeveel verlatenheid, ellende, 
verweesdheid en verdriet heeft het op zijn pad achtergelaten! Denkt u dat de zielen van hen die in de 
strijd zijn gevallen, zijn vergaan, of dat dat deel van het leven, de eeuwigheid, dat in de mens woont, 
niet meer bestaat? 
27 Nee, mensen. De ziel overleeft oorlog en dood. Dit deel van mijn eigen geest is opgestaan uit de 
velden van pijn en zoekt een nieuwe horizon op mijn pad om verder te leven, te ontwikkelen en te 
evolueren. 
28 En voor hen die op de aarde achterbleven en hun land verwoest zagen, hun akkers verwoest, pest 
en hongersnood, de beginselen van de goede zeden en het goede met voeten getreden, bewaarde Ik 
hun moed om te blijven leven en waakte over hen allen. 
29  In de komende tijden zal Ik hen gebruiken om het licht van Mijn Woord naar andere volkeren te 
brengen. Ik zal hen een grote spirituele missie toevertrouwen. 
30  Zij hebben geleerd te bidden zoals ik u heb opgedragen. Er is geen pijn, geen ellende in deze 
zielen, maar grootheid van ziel, omdat zij te midden van hun beproeving Mij hebben liefgehad, Mij 
hebben begrepen en gehoorzaam aan Mij zijn geweest. Zij hebben zichzelf gezuiverd in pijn. 



31 Mensen, verenig uw gebed met dat van deze zielen. Jullie zijn niet gelouterd door pijn, jullie 
smeltkroes is de vrede geweest die ik jullie in deze tijd heb aangeboden in mijn woorden van liefde. 
Wanneer jullie eenmaal zijn voorbereid - sommigen door pijn en anderen door liefde - zullen jullie 
samen optrekken, zullen jullie je verenigen, en samen, in het volgen van mijn leringen, zullen jullie 
mijn woord doorgronden. U zult deze beker van liefde drinken en bevestigen dat alles wat u hebt 
ontvangen heilzaam is geweest. Ik zal mijn werk voortzetten en u het einddoel laten zien, het 
resultaat van hetzelfde. Op de geestelijke en morele ruïnes die de mensheid heeft, zal ik een hele en 
sterke wereld bouwen. 
32 Uw oordeel moet nog komen, volk; en zoals de andere volken de last van mijn oordeel hebben 
gedragen, zo zult gij het ontvangen naar uw werken in de aangegeven tijd. 
33 Ik heet allen welkom, zowel degene die gretig komt om Mij te horen, als degene die binnenkomt 
om te verkennen, of degene die met veel zelfgenoegzaamheid alles wat hij heeft gehoord ontkent en 
alleen uit nieuwsgierigheid komt; Ik heet allen welkom die komen om Mij te horen en Ik heet allen 
welkom die komen om Mij te horen 
34 Waarlijk, ik zeg u: mijn uitstraling is er altijd geweest en zal er altijd zijn - vroeger op de een of 
andere wijze, vandaag op een andere, morgen op weer een andere, en zo tot in eeuwigheid. 
35 Tussen de Vader en de kinderen bestaat een band die nooit verbroken kan worden. 
36 Gezegend is hij die de waarheid zoekt, want hij is iemand die dorst naar liefde, licht en goedheid. 
Zoekt en gij zult vinden, zoekt de waarheid en zij zal tot u komen. Blijf nadenken, blijf het Boek van 
Goddelijke Wijsheid ondervragen, en het zal u antwoorden, want de Vader heeft nooit gezwegen of 
onverschillig gestaan tegenover degene die Hem vurig ondervraagt. 
37 Hoeveel van hen die de Waarheid zoeken in boeken, in de geleerden en in de verschillende 
wetenschappen, zullen haar uiteindelijk in zichzelf ontdekken, daar Ik in het binnenste van ieder 
mens een kiem van de Eeuwige Waarheid heb gelegd? 
38  Hier is mijn licht dat in een menselijk brein schijnt en een woord wordt. Waarom acht je deze 
manifestatie onmogelijk? Denkt gij dat de menschen bekwamer kunnen zijn dan God, wanneer zij 
door hun wetenschap communicatie op afstand tot stand brengen? 
39 Voorwaar, Ik zeg u: indien gij de vermogens niet kent, waarmede de ziel van den mensch is 
begiftigd, zult gij Mij nog minder kennen. 
40  Ik maak Mijzelf bekend door het menselijk orgaan van de geest, omdat de hersenen het 
"apparaat" zijn dat volmaakt door de Schepper is geschapen opdat de intelligentie, die het licht van 
de ziel is, zich daarin kan openbaren. 
41  Dit "apparaat" is een model dat u met al uw wetenschap nooit kunt nabootsen. U zult de vorm en 
de constructie ervan gebruiken als model voor uw scheppingen, maar u zult nooit de volmaaktheid 
bereiken die de werken van uw Vader hebben. Waarom betwijfel je dan dat ik kan gebruiken wat ik 
heb gemaakt? 
42  Nogmaals zeg ik u dat gij uzelf niet kent. Want als jullie jezelf geestelijk kenden, zouden jullie deze 
goddelijke manifestatie niet alleen met je verstand aanvaarden, maar zouden jullie begrijpen dat 
jullie nog grotere verrassingen te wachten staan. Indien gij u zelven kende, zoudt gij u niet beklagen 
over het feit dat gij niet begrepen wordt door uw medemensen, want gij kent uzelf niet eens. Leer 
uzelf kennen, zodat u geen eeuwige vraag voor uzelf bent - zodat u niet overal zoekt naar het 
antwoord dat u in uzelf draagt. 
43 Al mijn onderricht heeft ten doel u alles te doen zien wat uw wezen bevat, want uit deze kennis 
wordt het licht geboren om de weg te vinden die leidt naar het eeuwige, naar het volmaakte, naar 
God. 
44  Mijn Leer wil in u een wezen scheppen dat hoger is dan al wat in de wereld bestaat - een wezen 
dat edelmoedigheid, licht en schoonheid van ziel, deugd, wijsheid en macht is. Hoe groot zal dan uw 
gelukzaligheid en innerlijke vrede zijn! Je geest zal tegen je zeggen: "Dit is de ware essentie van je 
wezen." 
Hoe anders zal het gedrag zijn van hen die elk goed zaad uit hun hart hebben verdreven en hun 
wezen hebben gewijd aan een egoïstisch leven, een materialistisch en verderfelijk leven. Als zij 
eenmaal in zichzelf zijn gaan kijken, als zij eenmaal een moment van dialoog met hun geweten 
hebben gehad, hebben zij zichzelf gezien in die spiegel die nooit schemerig wordt, die nooit liegt, en 



zijn zij geschokt door het monster dat zij in zich dragen en dat zij niet kunnen herkennen als hun 
eigen werk. 
45  O ongelovigen! Kom en luister vaak naar Mij, Mijn woord zal je twijfel overwinnen. Als jullie de 
indruk hebben dat de uitdrukking van Mijn Woord niet dezelfde is als die Ik eens had, zeg Ik jullie dat 
jullie je niet moeten houden aan de vorm, aan de buitenkant, maar dat jullie de essentie moeten 
zoeken, die dezelfde is. De essentie, de betekenis, is altijd één, omdat het Goddelijke eeuwig en 
onveranderlijk is; maar de vorm waarin de openbaring tot je komt, of waardoor Ik je een ander deel 
van de waarheid laat kennen, toont zich altijd in overeenstemming met de ontvankelijkheid of 
ontwikkeling die je hebt bereikt. 
46 Veel van mijn onderricht had tot doel dat jullie jezelf zouden ontdekken, dat jullie jezelf zouden 
leren kennen, zodat jullie niet meer op de weg zouden vallen of om genade zouden roepen als jullie 
je verloren of ellendig voelen. 
47  Waarom zou je tranen laten, terwijl je zoveel rijkdommen en verborgen schatten in je draagt? 
Een van de doelen van je leven, die je al lang vergeten was, is dit: Je moet jezelf kennen om alles te 
ontdekken wat de ziel in zich draagt. 
48 Vraag, onderzoek, doorgrond, en hoe meer je doordringt in je wezen, hoe groter de schatten en 
verrassingen zullen zijn die je zult ontdekken. 
49  Jullie scharen van mensen, kom met Mij, Ik zal jullie redden. Wanneer je wereld je vermoeit, 
wanneer je medemensen je verkeerd beoordelen, wanneer je naasten je niet begrijpen, kom dan tot 
Mij en Ik zal je ontvangen. Ik zal je bewijzen dat ik alles weet wat er met je gebeurd is. 
50  Kom hier, zodat ik je tot het ware leven kan opwekken en je eraan herinner dat je geschapen 
bent om te geven. Maar zolang je niet weet wat je in je draagt, zal het onmogelijk voor je zijn om te 
geven aan degene die het nodig heeft. 
51  Zie hoe alles om je heen de zending van het geven vervult. De elementen, de sterren, de wezens, 
de planten, de bloemen en de vogels - alles, van het grootste tot het niet meer waarneembare heeft 
het vermogen en de bestemming om te geven. Waarom maakt u een uitzondering, hoewel u het 
meest begiftigd bent met de goddelijke genade om lief te hebben? 
52  Hoeveel te meer moet gij toenemen in wijsheid, in liefde, in deugd en in bekwaamheid, opdat gij 
een licht moogt zijn op het pad van uw jongere broeders en zusters! Wat een hoge en mooie 
bestemming heeft je Vader voor je! 
53 Voel mijn vrede en draag die in het diepst van je hart. Laat niemand je van mijn vrede beroven. 
Het is een schat - de grootste die de mens kan bezitten. 
54  Noch macht noch wetenschap hebben u vrede kunnen schenken. Toch zeg ik je niet te wanhopen 
als je het niet vindt. Want het zal niet lang duren of gij zult begrijpen, dat de vrede werkelijk in de 
mensen van goede wil is, om lief te hebben, te dienen en de wetten te gehoorzamen, die God heeft 
voorgeschreven. 
55  Luister naar mijn Leer, die u de meest praktische, eenvoudige en gemakkelijke manier leert om de 
Wet te vervullen. Begrijp, dat uw God, zijn werken en leven eenvoudig en klaar zijn, dat het uw 
onwetendheid en uw onvolwassenheid is, die maken, dat wat eenvoudig is, u ingewikkeld voorkomt, 
en dat wat klaarblijkelijk is, u geheimzinnig voorkomt. 
56  God is niet ingewikkeld, geheimzinnig, noch zonder orde in Zijn schepping, want wat volmaakt is, 
is eenvoudig. Schepselen daarentegen, in hun verschillende stadia, hoe onvolmaakter zij zijn, hoe 
ingewikkelder zij zijn. 
57  Tracht Mij te leren kennen, de betekenis van het geestelijke te doorgronden, totdat gij een 
waarheidsgetrouw beeld van uw Vader kunt krijgen. Ook al is uw kennis van Mij gering, toch zal zij 
juist zijn. 
58 Als jullie een werkelijk idee hebben van mijn bestaan, van mijn wezen, van mijn macht en mijn 
gerechtigheid, dan zullen jullie in staat zijn, wanneer de tijd komt, aan jullie medemensen een 
waarheidsgetrouw idee te brengen van wat jullie Vader is. 
59  U zult dan zien dat God, die de mensen ver weg, ontoegankelijk, mysterieus en onbegrijpelijk 
hebben geacht, verdwijnt, zodat in zijn plaats de ware God zal verschijnen, wiens hart eeuwig 
openstaat voor zijn kinderen, die aanwezig is op elke plaats en op elk moment. 



60 Wanneer jullie Mij werkelijk zullen kennen - want tot nu toe is jullie voorstelling van Mij meer 
menselijk dan geestelijk en jullie geloof gering - zullen jullie Mij inniger liefhebben dan thans het 
geval is. Als je Mij eenmaal op een volmaakter manier liefhebt, zul je onvermoeibaar zijn in het 
dragen van het licht waar je ook duisternis tegenkomt. Uw medeleven met allen die de ware Vader 
niet kennen zal oprecht zijn - voor hen die denken Mij lief te hebben en Mij te kennen, maar Mij in 
werkelijkheid niet echt kennen, noch Mij in oprechtheid liefhebben. 
61  In het Tweede Tijdperk had Ik er behagen in door de velden te wandelen waar de landarbeiders, 
wanneer zij Mij zagen voorbijgaan, Mij kwamen ontvangen en met hun hart tot Mij spraken. Mijn 
geest verheugde zich om ze puur en simpel te zien. Ik kwam de huizen binnen, soms op het moment 
dat de ouders met hun kleine kinderen aan tafel zaten. Toen zij Mijn roep hoorden, kwamen zij blij 
naar Mij toe, zij nodigden Mij uit om met hen te eten, zij openden hun harten voor Mij om Mij om 
een genadegave te vragen. Ik zegende hen allen, en toen Ik Mij met Mijn discipelen herenigde, zei Ik 
tot hen: Deze gezinnen zijn een afspiegeling van het Koninkrijk der Hemelen, en deze huizen zijn als 
heiligdommen. 
62  Af en toe, als Ik alleen was, werd Ik ontdekt door kinderen die naar Mij toe kwamen om Mij kleine 
bloemen aan te bieden, om Mij een klein verdriet te vertellen en om Mij te kussen. 
63  De moeders waren angstig bezorgd toen zij hun kleintjes in mijn armen aantroffen, luisterend 
naar mijn woorden. De discipelen, die dachten dat dit een gebrek aan eerbied voor de Meester 
betekende, probeerden hen uit Mijn nabijheid te verdrijven. Toen moest Ik tot hen zeggen: "Laat de 
kinderen tot Mij komen, want om het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan, moeten jullie de 
zuiverheid, de eenvoud en de eenvoud van kinderen hebben." 
64  Ik verheugde mij over die onschuld en onpartijdigheid, zoals men verrukt is bij het zien van een 
bloemknop die net opengaat. 
65 Ook zij zijn zielen in bloei, beloften voor de toekomst, levens die beginnen te stralen. 
66  Ik heb de zielen lief omdat zij knoppen zijn die tot leven moeten komen, tot eer van de Vader. 
67  Bij een bepaalde gelegenheid werd ik samen met Maria, mijn aardse Moeder, uitgenodigd op een 
bruiloft. Ik wilde bij Mijn kinderen zijn op dat belangrijke moment in het leven van de twee mensen 
die zich uit liefde verenigen. Ik wilde de vreugde van die harten zien en met hen hun feest beleven, 
en jullie laten begrijpen dat Ik niet onverschillig ben voor jullie heilsvreugde en dat Mijn 
aanwezigheid op geen enkel belangrijk of betekenisvol moment in jullie leven mag ontbreken, en 
Maria, de liefdevolle Moeder en jullie Voorspreekster, gaf ook het bewijs van wat haar plicht is 
tegenover deze mensheid, toen zij Jezus vroeg om met gebruikmaking van Zijn macht de wijn van het 
feest te vermeerderen, die voor korte tijd schaars was. Ik schonk dat wonder omwille van die 
gezegende voorspraak, omwille van het hart van die vrouw wier geloof in mijn macht en inspiratie 
om te vragen een volmaakt voorbeeld zijn voor u. 
68  Laat mij, al is het maar kort, die voorvallen noemen. Zeg echter niet dat het absoluut noodzakelijk 
is dat ik terugkeer naar de wereld. Want dan moet ik u zeggen, dat alles wat ik beleefd en gesproken 
heb, opgeschreven is en in uw geest aanwezig is. Anderzijds zullen jullie erkennen dat dit leven, 
wonderbaarlijk in al zijn stadia van ontwikkeling, een diepgaand en oneindig tekstboek is dat eeuwig 
van Mij tot jullie spreekt. 
69 Observeer het, voel het, en je zult daarin de Meester, de Vader en de Rechter ontdekken, je zult 
de stem horen die hier reeds tot jou spreekt van een ander, hoger, meer lichtend en volmaakter 
leven. 
70  Discipelen: Ik heb jullie uit het stof der aarde, waarin jullie verslagen door pijn liggen, opgewekt 
tot een leven van hoop en verwerkelijking. Ik heb u mijn kracht doen gevoelen in uw beproevingen, 
Ik heb u geleerd niet te twijfelen, niet te wanhopen, zelfs in het grootste lijden. 
71  Vandaag weet gij dat de gehele mensheid thans de beker van het lijden drinkt, dat gij niet de 
enigen zijt die lijden, noch de enigen die tranen vergieten, noch de enigen die de beker van het lijden 
met grotere intensiteit leegdrinken. Daarvoor danken jullie Mij en jullie richten je gedachten op jullie 
medemensen, waarbij jullie een beetje aan jezelf voorbijgaan. 
72  Jullie dragen allemaal een wond in je hart. Wie kan zo doordringen in je binnenste als ik? Ik ken 
uw lijden, uw droefheid en verslagenheid ten aanzien van zoveel onrechtvaardigheid en 
ondankbaarheid die in uw wereld heerst. Ik ken de uitputting van hen die lang op aarde hebben 



geleefd en gewerkt en wier bestaan als een zware last voor hen is. Ik weet van de onvervuldheid van 
hen die alleen gelaten zijn in dit leven. Tot jullie allen zeg Ik: "Vraag, en het zal je gegeven worden", 
want Ik ben gekomen om jullie te geven wat jullie van Mij nodig hebben, of het nu gaat om 
gezelschap, gemoedsrust, genezing, taken of licht. 
73  Schaamt u niet voor Mij te wenen, mannen, want tranen zijn niet alleen voor kinderen en 
vrouwen. Welgelukzalig zijn zij die voor Mijn aangezicht wenen, want Mijn hand zal hun tranen 
drogen en Mijn woord van troost zal in hun hart nederdalen. Hij die zwak tot Mij komt, zal daarna 
sterk zijn tegenover zijn medemensen, omdat hij sterk wist te worden in de kracht van zijn Vader. 
74  Weet dat Ik Mij niet beperk tot het voelen van uw beproevingen, maar dat Ik ze wil wegnemen. 
Maar het is nodig dat jullie dit niet alleen weten, maar dat jullie liefde en geloof hebben in Mijn Wet, 
dat jullie weten hoe te vragen en te bidden, en dat jullie geduld hebben in beproevingen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 263  
 
1  De vrede van mijn Geest zij in u op dit ogenblik van gemeenschap waarin het Goddelijk Licht u 
verlicht en uw ziel sterkt. 
2 Gezegend zijn zij die dromen van een paradijs van vrede en harmonie. 
3 Zalig zijn zij, die kleinigheden, ijdelheden en hartstochten verachten, die den mensch geen goed 
doen, veel minder dan zijn ziel, en ze met onverschilligheid beschouwen. 
4 Gezegend zijn zij die zich hebben ontdaan van fanatieke culten die nergens toe leiden, en die oude 
en onjuiste overtuigingen hebben verlaten om de absolute, naakte en zuivere waarheid te omhelzen. 
5 Ik zegen hen die het uiterlijke verwerpen om zich in plaats daarvan te wijden aan de geestelijke 
bezinning, aan de liefde en aan de innerlijke vrede, omdat zij steeds meer beseffen dat de wereld 
geen vrede geeft, dat je die in jezelf kunt vinden. 
6 Gezegend zijt gij, die de Waarheid niet heeft beangstigd en die er niet door zijn verontwaardigd, 
want waarlijk, Ik zeg u, het Licht zal als een waterval op uw ziel nederdalen om voor altijd uw 
verlangen naar Licht te stillen; Ik zeg u, Ik laat u niet gaan, Ik laat u niet gaan, Ik laat u gaan 
7 Ik spreid Mijn mantel van vrede over u uit, die op de een of andere plaats bijeen bent en in 
vervoering bent van verlangen naar de goddelijke Meester. wanneer gij tot Mij komt, bidt, bidt Mijn 
discipelen, want hoewel gij nog niet hebt zien geschieden al hetgeen Ik u voorzegd heb, zult gij het 
toch zien geschieden. 
8 Blijf bidden opdat de last van de onwetendheid van de mens zal wijken, evenals de ijdelheid van 
hen die beweren geleerd te zijn omdat zij de kennis van andere mensen hebben vergaard, en die niet 
weten dat de ware geleerde niet degene is die streeft, om de beste manier te ontdekken om te 
vernietigen, om te heersen, om te vernietigen, maar hij die opstaat om te kunnen scheppen, om het 
leven van de mensen harmonieuzer te maken, zichzelf bezielend in liefde voor de God van alle 
geschapen dingen en in liefde voor alle schepselen. 
9 Ik zeg u, discipelen, dat gij de waarheid niet moet zoeken in de leugen, maar dat gij de waarheid 
moet zoeken in de nederige ziel, in het hart dat opgeheven is door de liefde tot de naaste, in de 
eenvoud en de zuiverheid van het leven. 
10  In wijsheid is de genezende balsem en de troost waar uw hart naar verlangt. Daarom heb ik u 
eens de Geest der Waarheid beloofd als de Geest der vertroosting. 
11 Maar het is van wezenlijk belang geloof te hebben, om niet op den weg te stoppen, noch vrees te 
gevoelen bij de beproevingen. 
12 Geloof is als een vuurtoren die je pad door het leven verlicht totdat je aankomt in de veilige haven 
van de eeuwigheid. 
13 Het geloof mag niet dat zijn van die lauwe en timide zielen die vandaag een stap vooruit zetten en 
morgen een stap terug, die niet willen worstelen met hun eigen pijn en geloven in de overwinning 
van de Geest louter en alleen dankzij de barmhartigheid van de Vader. 
14  Geloof is datgene wat de ziel voelt, die, wetende dat God in haar is, haar Heer liefheeft en er 
behagen in schept Hem in zich te voelen en haar medemensen lief te hebben. Zo groot is haar geloof 
in de rechtvaardigheid van de Vader, dat zij niet verwacht dat haar naasten haar liefhebben, dat zij 
overtredingen en overtredingen vergeven, maar dat zij gelooft dat zij morgen met licht vervuld zal 
worden, omdat zij door haar verdiensten haar reiniging heeft bereikt. 
15 Wie geloof heeft, heeft vrede, heeft liefde en heeft goedheid in zich. 
16 Hij is rijk in geest en zelfs in materie, maar in ware rijkdom, niet in die, welke gij denkt. 
17  De mensen vluchten in angst voor de ellende, en in hun angst vallen zij telkens weer in afgronden 
en ontberingen. Zij denken niet aan de juiste middelen om zichzelf uit deze klauwen te redden. Maar 
hij die vlucht voor de ellende van de wereld is een egoïst die neergooit, onderdrukt, verscheurt en te 
gronde richt allen die zijn pad kruisen. Hij denkt alleen aan zichzelf, heeft als enig ideaal en doel zijn 
veiligheid en behoud. De anderen zijn niet zijn broeders; zij zijn allen vreemden voor hem. Hij heeft 
geen geloof, kent dit licht niet, vertrouwt niet op de waarheid omdat hij die niet wilde kennen. 
18 Maar wat hebben jullie gedaan met die mensen, de mensheid, die Ik tot jullie gezonden heb om 
jullie te herinneren aan Mijn weg, de weg van het geloof, die van de Wijsheid, de Liefde en de Vrede? 



19 Jullie wilden niet weten wat hun plichten waren en jullie bestreden hen met het huichelachtige 
geloof dat jullie hebben vanwege jullie theorieën en geloofsbelijdenissen. 
20 Jullie ogen wilden het licht niet aanschouwen dat elk van mijn afgezanten jullie als boodschap van 
liefde bracht, of jullie hen nu profeten, zieners, verlichte mannen, artsen, filosofen, wetenschappers 
of predikanten noemen. 
21 die mensen verspreidden licht, maar jullie wilden hun licht niet zien, zij gingen jullie voor, maar 
jullie wilden hun schreden niet volgen; zij lieten jullie de weg van opoffering, pijn en barmhartigheid 
als voorbeeld, maar jullie waren bang om hun voorbeeld te volgen, niet beseffend dat de pijn van 
hen die Mij volgen de vreugde van de geest is, een weg vol bloemen en een horizon vol beloften. 
22 Maar zij kwamen niet om de geur van de bloemen der aarde te ruiken, noch om zich te laten 
bedwelmen door de vluchtige genoegens van de wereld; want het verlangen van hun ziel was niet 
langer naar het onreine, maar naar het hoge. 
23 Zij leden, maar zij zochten niet om getroost te worden, omdat zij wisten, dat zij zelf gekomen 
waren om getroost te worden. Zij verwachtten niets van de wereld, omdat zij na de strijd de vreugde 
verwachtten van het aanschouwen van de opstanding van zielen tot geloof en leven - allen die van de 
waarheid waren afgevallen. 
24  Wie zijn deze wezens over wie ik tot u spreek? Ik zeg u, zij zijn allen die u boodschappen van licht, 
liefde, hoop, gezondheid, geloof en verlossing hebben gebracht, ongeacht welke naam zij hadden, of 
op welke wijze u hen hebt zien verschijnen, of welke titel zij op aarde droegen. 
25  Zoals zij kunnen ook jullie zijn, met als voorbeeld de grote voorbeelden die Ik jullie steeds weer 
geef door Mijn gezanten. Neem echter niet als excuus het gebrek aan begrip van de mannen voor uw 
werken. Zeg niet dat zij die u een boodschap van liefde brachten, slechts zaaiden en nooit oogstten. 
Nee, mensen, de oogst van de ziel komt niet snel als je bedenkt dat "het vlees" onvruchtbaar land is 
dat voortdurend vruchtbaar gemaakt moet worden door liefde totdat het vrucht draagt. 
26  Wat zal Ik u zeggen over uw geleerden van heden, over hen die de natuur en haar krachten en 
elementen uitdagen en het goede als iets kwaads doen voorkomen? Zij zullen groot lijden ondergaan 
omdat zij een onrijpe vrucht van de boom der wetenschap hebben gebroken en gegeten - een vrucht 
die zij alleen met liefde hadden kunnen rijpen. 
27 Alleen mijn liefde kan je redden! Kijk, er is niet eens een overblijfsel van liefde overgebleven in de 
mens. Bid, maar met een waar geloof in de kracht van het gebed, met een geloof zo groot dat het het 
geweld overwint van de wapens waarmee uw medemensen in het leven strijden en de vrede van hun 
naasten vernietigen. 
28 Jullie die de beelden en gestalten die jullie gebruikten om te bidden van voor jullie ogen hebben 
weggenomen, jullie kunnen het ware gebed beoefenen omdat jullie God niet meer beperken tot een 
oude man, noch toestaan dat jullie verbeelding een menselijke vorm geeft aan dat wat geen vorm 
heeft omdat het goddelijk is. 
29 Wanneer uw lichaam op aarde blijft en uw ziel opstijgt naar de hemelse woningen, wanneer u 
door wat u de dood noemt gaat en opstijgt in de oneindigheid, zult u begrijpen hoeveel valse ideeën 
uw geest heeft geschapen, en dan zult u voelen dat de leugen van uw ziel vertrekt als ware het een 
blinddoek die van uw ogen valt en hen het licht van de waarheid laat zien. 
30  Hoevelen hopen de hoogste hemel te bereiken om Maria te kennen, die zij zich altijd in 
menselijke gedaante voorstellen als de vrouw die zij in de wereld was, de mensgeworden Moeder 
van Christus, en die zij zich voorstellen als een koningin op een troon, mooi en machtig. Maar ik zeg u 
dat u het goddelijke niet langer in uw geest moet vormgeven. Maria, uw Geestelijke Moeder, 
bestaat, maar zij heeft noch de gedaante van een vrouw, noch enige andere gedaante. Zij is de 
heilige en liefdevolle tederheid wier barmhartigheid zich uitstrekt tot in het oneindige. Zij heerst over 
de zielen, maar haar heerschappij is die van nederigheid, barmhartigheid en zuiverheid. Maar ze 
heeft geen troon, zoals mannen denken. Ze is mooi, maar van een schoonheid die je je zelfs met het 
mooiste gezicht niet kunt voorstellen. Haar schoonheid is hemels, en je zult nooit in staat zijn het 
hemelse te bevatten. 
31  Ik zeg u: Indien gij een weinig dichter bij de Waarheid wilt komen en u in haar overpeinzing wilt 
verdiepen, volhard dan in het verwijderen uit uw ogen en uw geest van alle gestalten die gij 
geschapen hebt in een poging het Goddelijke vorm te geven. 



32 Wanneer je geleidelijk begrijpt dat de Goddelijke Meester nog veel dingen te onderrichten en 
recht te zetten heeft, zul je mijn waarheid tot je laten doordringen, en dan zul je een nieuwe horizon 
voor je ziel zien verschijnen, die je velden, dalen, paden en bergen biedt om naar toe te dwalen 
om nieuwe dingen te leren en jezelf spiritueel te ontwikkelen. 
33  Mijn licht is in iedere geest. Jullie zijn nu in de tijd dat mijn Geest zal worden uitgestort op de 
mensen. Daarom zeg Ik u, dat weldra allen mijn tegenwoordigheid zullen gevoelen, de geleerden 
zowel als de onwetenden, de groten zowel als de kleinen, de machtigen zowel als de armen. 
34 Zowel sommigen als anderen zullen beven voor de waarheid van de levende en waarachtige God. 
35  Hier hebt gij een nieuwe les, discipelen, opdat gij er diep over nadenkt. Begrijpt dat ik niet alleen 
gekomen ben om u woorden te laten horen die uw oren strelen of uw hart strelen. Begrijp dat het 
doel van de Meester is om u uit de duisternis te halen om u het licht van de waarheid te tonen. 
36 Ik ben het eeuwige licht, de eeuwige vrede en de eeuwige gelukzaligheid, en daar jullie mijn 
kinderen zijn, is het mijn wil en mijn plicht jullie deelgenoot te maken van mijn heerlijkheid, en 
daartoe leer Ik jullie de wet als de weg die de ziel leidt naar de hoogten van dat koninkrijk. 
37  De mogelijkheden om de wet te vervullen en verdiensten te verwerven zijn er elke dag, op elk 
uur. Laat ze niet passeren, laat ze niet passeren, want daarna kun je ze niet meer terughalen. Bereid 
u voor op een goede dag, en ik zeg u, wanneer de nacht komt, zal uw slaap kalm en zacht zijn. Leef 
een deugdzaam leven, en je spirituele ontplooiing zal eeuwig duren. 
38  Geliefde discipelen, bij twee gelegenheden ben Ik bij de mensen geweest: de ene keer in 
menselijke gedaante, de andere keer in geestelijke gedaante. Het is nu tijd voor jullie om Mijn 
leringen te begrijpen. 
39  Waarom kom je meestal huilen en klagen? Toen ik in de wereld was, leefde ik niet tussen 
gemakken en genoegens, noch had ik een scepter van aardse macht. Ik leed, worstelde, en kwam 
niet eens in opstand tegen Mijn pijn. Ik kwam om Mijn kruis op te nemen en de zending te vervullen 
die Ik Mijzelf vrijwillig oplegde. 
40  Ik moest u leren hoe de ziel die de wil van de Vader doet, als zij haar werk heeft volbracht, 
opstijgt in het verlangen naar het Oneindige, alles wat materie is achter zich latend, om naar de 
hemelse regionen te streven. 
41  In uw ellende of tegenspoed vraagt gij u dikwijls af, waarom uw Vader u niet alles geeft wat gij 
begeert, daar gij volgens uw opvatting slechts genadegaven begeert voor uw welzijn. Maar ik zeg u: 
Indien Ik u alles zou geven wat gij begeert en u alle gelukzaligheid zou schenken waarnaar gij op 
aarde verlangt, zoudt gij er later spijt van krijgen, omdat gij uzelf van uw stagnatie zoudt overtuigen. 
Ja, discipelen, indien gij dit alles bezat, zoudt gij het verspillen, gij zoudt het niet bewaren, want het 
kost u geen moeite noch arbeid om het te verkrijgen. Indien gij daarentegen vandaag ontvangt wat 
gij vraagt, zonder het te verdienen, uit verdienste, zult gij zien met welke liefde gij het zult behouden. 
42 Wanneer zal mijn woord begrepen worden? Wanneer laat je het in je hart opbloeien en vrucht 
dragen in je ziel? Denk aan mij zoals ik aan jou denk. Wie voelt zich alleen in de wereld? Wie zegt dat 
hij een wees is? Wanneer jullie je voorbereiden, zullen jullie niet meer zeggen dat jullie alleen zijn, 
want overal zullen jullie Mijn hulp voelen. Zoek het licht van mijn weg, en je zult niets te vrezen 
hebben. Bindt u niet aan het licht van de wetenschap of van de menselijke kennis, want het licht van 
het verstand is te zwak om een ziel in de tegenwoordigheid van God te leiden. 
43  Waarlijk, Ik zeg u, wat u kan verheffen is de liefde, want wijsheid, gevoel en verhevenheid zijn er 
inherent aan. Liefde is een samenvatting van alle eigenschappen van Goddelijkheid, en God heeft 
deze vlam in elk geestelijk schepsel ontstoken. 
44  Hoeveel lessen heb ik je niet gegeven om te leren liefhebben! Hoeveel kansen, levens en 
reïncarnaties heeft de Goddelijke Barmhartigheid je toebedeeld! De les werd zo vaak herhaald als 
nodig was tot hij geleerd was. Eenmaal vervuld, is herhaling niet nodig, want het kan ook niet 
vergeten worden. 
45  Als je mijn lessen snel zou leren, zou je niet langer hoeven te lijden, noch te wenen over fouten. 
Een wezen dat de lessen gebruikt die het op aarde heeft ontvangen, kan naar de wereld terugkeren, 
maar het zal dit altijd doen met grotere rijpheid en onder betere levensomstandigheden. Tussen het 
ene leven en het volgende is er altijd een rustpauze, die nodig is om na te denken en uit te rusten 
alvorens aan het werk van de nieuwe dag te beginnen. 



46 Iemand zegt in zijn hart tot Mij: "Vader, is deze dag werk of rust om ons weer uit te zenden om 
nieuw werk in de wereld te zoeken? Hoe lang gaat dit nog door?" 
47  Ach, kleintje, ik vergeef je je onwetendheid en zeg je dat ik op de levensweg die je moet gaan, 
niets onrechtvaardigs of onvolmaakts heb voorzien. De geest-ziel is onvermoeibaar. Alleen wanneer 
zij in de materie leeft, voelt zij de gevolgen van de vermoeidheid die het lichaam aan haar doorgeeft. 
Maar wanneer zij terugkeert tot geestelijke vrijheid en geestelijk licht, werpt zij haar vermoeidheid 
van zich af en wordt zij weer onvermoeibaar. 
48 Weest sterk tegenover de verzoekingen van de wereld en van het vlees. Denk aan mijn voorbeeld 
als je een beproeving doormaakt. 
49  Gij vraagt Mij, hoe het mogelijk was, dat de verzoekingen der wereld Jezus raakten? Hierop 
antwoord ik u dat het niet lagere verleidingen waren die het hart van uw Meester raakten. 
50  Het lichaam dat ik in de wereld had was menselijk en gevoelig, was het instrument van mijn Geest 
om mijn lessen aan de mensheid te geven. Het kende de beproeving die het te wachten stond omdat 
mijn Geest het hem openbaarde, en dat lichaam leed vanwege de pijn die het te wachten stond. 
51 Ik wilde dat dat lichaam jullie die kenmerken van echte menselijkheid zou geven, zodat jullie ervan 
overtuigd zouden zijn dat mijn pijn echt was en dat mijn offerdood als mens waarachtig was geweest.  
52  Als dat niet zo was, zou mijn offerdood geen waarde onder de mensen hebben gehad. Daarom 
riep Jezus driemaal de kracht van mijn Geest aan, die hem bezielde om stand te houden in de 
moeilijke beproeving. De eerste keer was in de woestijn, de tweede keer in de Hof van Gethsemane, 
de derde keer aan het kruis. 
53  Het was noodzakelijk dat Ik mens werd en Mijn vlees en Mijn bloed aan u offerde, opdat de pijn 
die de mensheid zou ondergaan, indruk op hen zou maken. Maar als ik in de "geest" was gekomen - 
welke offerdood zou ik dan door jou hebben geleden? Waarvan zou ik afstand hebben kunnen doen, 
en welke pijn zou jij mij hebben laten voelen? 
54  De goddelijke Geest is onsterfelijk, pijn bereikt Hem niet. Het vlees is echter gevoelig voor pijn, 
het is beperkt in zijn mogelijkheden, het is van nature sterfelijk. Daarom heb Ik dit middel gekozen 
om Mijzelf aan de wereld te openbaren en haar Mijn echte offerdood aan te bieden, in ruil om haar 
de weg te wijzen naar haar verlossing. 
55 neemt Mij tot voorbeeld in dat Lijden, zolang gij zondaars zijt, en gedenkt dat Bloed, opdat gij, 
berouw hebbende over uw overtredingen, u moogt reinigen in dat voorbeeld van oneindige liefde, 
dat Ik u gegeven heb; Ik heb u het Bloed van Mijn Bloed gegeven, en Ik heb u het Bloed van Mijn 
Bloed gegeven 
56  Zolang gij mens zijt, gedenk Mij aan dat kruis, toen Ik Mijn beulen vergaf, hen zegende en hen 
genas, opdat gij op uw moeilijke levensweg evenzo hen moogt zegenen die u onrecht aandoen, en gij 
al het mogelijke goed moogt doen aan hen die u kwaad hebben gedaan. Wie zo handelt is Mijn 
discipel en waarlijk Ik zeg hem, dat zijn pijn altijd kort zal zijn, want Ik zal hem Mijn kracht doen 
voelen op de ogenblikken van zijn beproeving. 
57 Weinigen zijn het die hun medemensen door de voorbeelden van de Meester willen onderrichten. 
Zo is het ook onder dit volk dat in de meeste gemeenschappen de leer wordt gegeven in woorden die 
krachteloos zijn, omdat zij niet worden bevestigd door werken en voorbeelden. 
58  Nu hebben jullie de gelegenheid om de uitleg van Mijn Leer te horen, die jullie hart beetje bij 
beetje bewerkt tot het gereed is om de zending uit te voeren die Ik aan jullie geest heb 
toevertrouwd. 
59  Wees niet bevreesd Mijn voetstappen te volgen, Ik zal niemand vragen hetzelfde lijden te 
ondergaan als Ik in de wereld, noch Mijn offer te brengen op dezelfde wijze. Ook moet Ik u zeggen 
dat alleen dat lichaam een kelk van lijden kon ledigen zoals Mijn Geest die aanbood, een ander mens 
zou het niet hebben doorstaan. Want mijn lichaam putte levenskracht uit de deugd en versterkte 
zich in de zuiverheid van haar die haar schoot aanbood om het te ontvangen: Mary. 
60  Verzamel u, mensen, en maak gebruik van deze gezegende stilte die u binnentreedt wanneer u 
luistert naar Mijn leringen. Waarlijk, Ik zeg u, in deze ogenblikken van samenkomst en 
vergeestelijking ontkiemt Mijn zaad in het verborgenste van uw harten. 
61 Gezegend zijt gij die gebruik maakt van de laatste ogenblikken van mijn openbaring in deze vorm, 
wetende dat gij deze genade niet meer zult ontvangen. 



62 De tijd van mijn manifestatie is een tijd van genaden geweest. Ik heb geschenken over de 
onterfden uitgestort, Ik heb hen opgewekt die verslagen waren in de strijd van het leven, en Ik heb 
zondaars en paria's een nieuwe kans gegeven. 
63  Het waren gelukkige tijden die met weemoed herinnerd zullen worden als ze voorbij zijn. Want 
hoewel mijn woord werd gehoord door de stemdrager, voelden de harten mijn aanwezigheid en 
werden de zielen vervuld van mijn goddelijke essentie. 
64  U, menigte mensen, behoudt steeds de spiritualiteit die u in dit gezegende uur toont. Laat het 
altijd aanwezig zijn in uw bijeenkomsten, in de ogenblikken van uw gebed, en in elk van uw werken. 
65 Drink van deze wijn, eet van dit brood, tot gij verzadigd zijt. Want mijn verkondiging zal 
voorbijgaan, daar gij in de eindfase zijt van deze tijd van voorbereiding. 
66  De discipel die zich waarlijk voorbereidt, zal altijd het getuigenis op zijn lippen hebben, en het zal 
hem onmogelijk zijn de waarheid te verbergen die hij van zijn Meester heeft geërfd. Het licht zal in 
hem zijn, en heel zijn wezen zal een levend getuigenis zijn van het woord en de werken, die Ik u heb 
geopenbaard. 
67  Wie Mijn woord en de gaven die Ik hem toevertrouwde in zijn hart verbergt, zal het geluk dat hij 
er mee verloor niet ervaren. Want te zaaien op Mijn akkers, te strijden en zelf te lijden is een 
welbehagen en geluk voor de ziel. 
68 De strijd hoeft niet altijd gemakkelijk te zijn. Er zullen dagen of ogenblikken zijn van bittere 
beproevingen. Maar zelfs in hen, laat de ziel antwoorden met nederigheid en met liefde aan de wil 
van de Vader, want het is juist in deze zachtmoedigheid dat Ik Mijn vrede zal openbaren in de goede 
discipelen, in de trouwe getuigen. 
69  Denkt gij dat voor mijn apostelen van het tweede tijdperk de weg moeitelozer was en de strijd 
gemakkelijker? Nee, mensen, net als hun Meester, hadden ook zij hun lijdensweg en hun 
Calvarieberg. Maar in al hun lijden verhieven zij hun zielen vol vrede, wetende dat al wat zij leden 
was uit liefde voor hun medemensen, hen die de waarheid verlangen. 
70  Indien gij de volgelingen van mijn leer zoudt vragen of zij zwak werden of vrees voelden voor hun 
vervolgers en beulen, zouden zij u zeggen dat hun geloof geen ogenblik verslapte, dat hun 
vertrouwen in de goddelijke macht absoluut was, en dat zij door dit geloof onverschillig stonden 
tegenover verliezen, beschimpingen, beproevingen en zelfs de dood. 
71  Dit is het spoor dat voor u ligt, het levende getuigenis dat het voor de mens niet onmogelijk is om 
de voetstappen van Jezus te volgen en in kracht, in liefde, in sterkte, in barmhartigheid aan Hem 
gelijk te worden. 
72 Ik wil u niet zeggen, dat gij, om mijn discipel te zijn, noodzakelijkerwijs moet lijden onder 
vervolging en een doodsstrijd, gelijk die van die martelaren. Ik maak jullie duidelijk dat je, om je 
naaste lief te hebben, de liefde die je voor jezelf voelt opzij moet zetten, dat je op bepaalde 
momenten je eigen liefde moet vergeten om aan de ander te denken. Want alleen uit ware liefde 
kunnen onsterfelijke daden voortkomen, die waardig zijn als voorbeeld voor anderen te blijven, zoals 
die van die discipelen, de boodschappers van het goddelijke Woord, die alles gaven in hun ijver om 
de Blijde Boodschap te verspreiden, in hun verlangen om het licht van hun Meester in de harten te 
brengen. 
73  Het was het voorbeeld dat zij van nabij hadden gekregen, en zij trachtten met alle kracht waartoe 
zij in staat waren, zo te zijn. Wie van u wandelt op de weg van verzaking, zachtmoedigheid en 
barmhartigheid? De weg is open, het pad wacht op u, aan de zijkant van het pad liggen de velden die 
dorsten naar water en hongeren naar zaad. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 



Instructie 264  
 
1 Geliefde mensen, in jullie ontdek Ik de strijdbare geest die zich wil houden aan Mijn Wet, die zich 
wil laten inspireren door Mijn Woord en een spoor van licht wil achterlaten op het pad van de 
mensheid 
2 Opdat dit volk zich zal vermenigvuldigen zoals Israël zich in Egypte vermenigvuldigde, en opdat 
andere gemeenschappen zich bij hen zullen voegen, moeten jullie blijk geven van ware 
gehoorzaamheid aan Mijn wet. Ik bemoedig u, opdat gij zult voortgaan in het geestelijk dagwerk, dat 
ik u als taak heb toevertrouwd, waarbij ik u zeg, dat hij, die mijn woord in zijn hart heeft laten 
doordringen, het doorgrondt en verstaat, nauwelijks faalt. 
3 Ik eis niet al jullie tijd op om deze zending uit te voeren, het is Mij genoeg als jullie een paar 
minuten van de dag wijden aan de studie van Mijn Woord, als jullie een goed werk doen, of als jullie 
op de een of andere manier een stap vooruit zetten op de geestelijke weg. 
4 Jullie zijn als een spiegel die mijn barmhartigheid en mijn liefde wil weerspiegelen, maar die troebel 
is en niet toelaat dat het licht en de waarheid weerkaatst worden. Maak het schoon en je zult mijn 
geest weerspiegeld zien in de jouwe. 
5 wanneer jullie uit de grond van jullie hart tegen Mij zeggen: "Meester, ik ben uw dienaar, ik ben 
bereid uw wil te gehoorzamen", dan zal dit het moment zijn waarop Ik Mij werkelijk in jullie zal gaan 
openbaren 
6 Vandaag sluimert, ondanks jullie goede wil, jullie hart nog ten opzichte van mijn liefde en jullie 
moeten nog begrijpen dat de vervulling van jullie zending door mijn liefde moet worden ingegeven. 
De discipel die door deze kracht bewogen aan het werk gaat, zal in zijn leven een apostel zijn, hij zal 
tot grote werken in staat zijn omdat hij niets zal vrezen, niets zal hem zwak maken. 
7 Als jullie over vrede spreken, heb dan vrede in je hart. Wanneer jullie over Mij en Mijn Werk 
spreken, ken Mij dan eerst, opdat jullie de waarheid nooit zullen bezoedelen. Denkt niet dat gij de 
enigen zijt, want gij zoudt zondigen uit onwetendheid en uit fanatisme. Ik wil dat u, wanneer u 
predikt met leringen die waarheid bevatten, tegelijkertijd weet hoe u de waarheid in uw 
medemensen kunt ontdekken. Sommigen zullen veel licht hebben, anderen slechts een vonk. Maar 
in allen zul je mijn Aanwezigheid ontdekken, want zij zijn allen mijn kinderen. 
8 Dankt uw Vader en verheugt u, omdat gij getuige zijt geweest van de tijd van herstel. Herstel uzelf 
morgen wanneer u, reeds in de Geestelijke Wereld, de vruchten van uw werken op aarde 
aanschouwt. Ja, discipelen, dit dal van tranen en verzoening zal worden veranderd in een land van 
vrede en geestelijke vooruitgang. 
9  Tot op heden heeft de mensheid nog niet de ware tempel opgericht om hun Heer lief te hebben. 
Het heeft vele vormen van eredienst ingesteld, vele riten, en vele religieuze gemeenschappen 
gesticht. Maar de tempel van de geest, waarvan de fundamenten onwrikbaar zijn, heeft hij nog niet 
opgericht. 
10 Wanneer dit heiligdom eenmaal gebouwd is op de onwankelbare en eeuwige rots van liefde, 
waarheid en gerechtigheid, zullen al uw verschillen van geloof verdampen en zult u uw oorlogen zien 
verdwijnen. 
11 Alleen in mijn waarheid zullen jullie je erfenis kunnen ontdekken. Maar als jullie er ver van af 
staan, zullen jullie jezelf moeten vergeten totdat jullie broeders en zusters worden. 
12 Jullie, mijn geestelijken, zullen de taak hebben broederlijk te zijn voor allen, om mijn opperste 
gebod van liefde door voorbeeld te onderrichten. 
13 Gij weet nog niet hoe gij zult werken, en gij weet niet hoe ver de kracht uwer geest zal reiken. 
Maar Ik weet het heel goed en Ik zeg jullie: maak je geen zorgen, vertrouw op Mij, Mijn licht zal jullie 
de bres wijzen en Mijn stem zal jullie zeggen hoe laat jullie aan het werk van de dag moeten 
beginnen. 
14  Uw ziel heeft Mij reeds gehoord en is ontwaakt, daarom zal Ik u nu niet laten inslapen. Het 
verlangt ernaar te zweven door zuivere gevoelens omdat het Mijn liefde voelt in zijn bestemming. 
Laat haar haar taak vervullen, geef haar de vrijheid voor haar opdracht, en hoor haar stem niet als zij 
u het gevoel geeft dat dat uur haar toekomt voor een of ander groot werk. 



15 Zij die zich nu reeds wijden aan de studie van mijn openbaringen - zij die de tijd nemen om over 
mijn woord na te denken - zullen degenen zijn die de weg begaanbaarder vinden en het kruis 
gemakkelijker. Het woord zal als een stroom van hun lippen komen, en de genezende balsem zal 
wonderbaarlijk zijn in hun geestelijke handen. 
16 Zalig zijn zij die naar Mij horen en van Mijn onderricht gebruik maken, want zij zullen veel 
voldoening, blijdschap en triomfen in hun ziel hebben. 
17 De goede discipelen zullen nederig moeten zijn, en het zullen hun werken van liefde zijn, die 
zullen zeggen wie zij zijn. Niet zoals sommige van mijn "kind discipelen" die, zonder enig idee te 
hebben van wat een zending binnen mijn Werk betekent, er prat op gaan tot mijn uitverkorenen te 
behoren en willen dat de wereld het teken van mijn zegel op hun voorhoofd ziet. 
18 Deze mensheid - intuïtief en wakker - zal zeer spoedig ontdekken wie waarlijk prediken en wie 
slechts pretenderen te prediken. 
19 sinds Ik tot u allen gesproken heb, is het bewijs dat Ik wil dat u allen het licht bezit 
20 Uw verantwoordelijkheid is niet beperkt tot het wijzen van de juiste weg aan degene die er nog 
nooit op heeft gelopen. Weet dat de "werkers" die van het pad zijn afgedwaald, uw pad zullen 
moeten kruisen. Je zult ze moeten begeleiden om ze terug te laten keren naar de "horde". 
21 Waakt gij allen over hetgeen ik u heb toevertrouwd. Wandel met nederigheid en voorzichtigheid, 
en je zult overwinnaar zijn. Wanneer je de beker van het lijden leegdrinkt, doe het dan met geduld, 
en het zal spoedig voorbijgaan. 
22 Indien gij enig denkbeeld of besef hebt, dat het oordeel met u is, en dat het uur der grote 
beproevingen gekomen is, verhef dan uw zielen, vermeerder uw geloof, en bemoedig uw harten. 
23  Indien gij u tot nu toe als ballingen gevoeld hebt, indien gij u ver van het Vaderland of van het 
Vaderhuis gevoeld hebt, wees dan niet bezorgd. Uw verdiensten zullen u brengen naar het vaderland 
waarnaar uw ziel heeft verlangd, en anderzijds zullen uw werken de tijd van vrede op aarde doen 
naderen, als u uw hemelse Vader liefhebt door uw medemensen lief te hebben en te vergeven. 
24  Gij kunt u de gelukzaligheid niet voorstellen van de ziel die in dit leven vol beproevingen is 
gevorderd en die in de tegenwoordigheid van haar Heer aankomt. In de verheven geestelijke taal 
zegt zij tot haar Vader: "Ik heb overwonnen, Heer, ik heb overwonnen door het licht dat Gij aan mijn 
ziel hebt gegeven, door de liefde die Gij mij hebt geopenbaard. Zeer groot waren mijn beproevingen, 
zeer sterk de stormen die mij geselden. maar met uw kracht overwon ik alles, en hier ben ik nu bij u." 
25 Deze vlam van liefde ontstak de beproevingen, want anders zou het leven van de ziel geen lering 
trekken, al haar vermogens zouden in haar blijven sluimeren. 
26  Ik zie droefheid bij velen van Mijn discipelen, omdat jullie vermoeden dat Mijn roeping niet lang 
op zich zal laten wachten en dat, wanneer jullie ziel deze aarde verlaat, zij niet het geluk zal hebben 
gehad haar in vrede te zien. Maar ik zeg je ook dit: Wees niet ongerust, want uw ziel zal zich dan 
verheugen vanuit het geestelijke rijk van waaruit zij hier kwam, wanneer zij de tijden van vrede in 
deze wereld ziet aanbreken. 
27 Reeds nadert de tijd, dat mijn woord des levens in het hart der mensen tot bloei zal komen, dat gij 
mijn woord dag aan dag in vervulling zult zien gaan, en dat gij dan, wanneer gij niet meer tot deze 
wereld behoort, alles uit de geestelijke wereld zult zien en daarvan met volle klaarheid en in volle 
verstand getuigen zult zijn. 
28 Les uw dorst naar kennis, en gij zult verbaasd staan bij iedere stap in de loop uws levens, en indien 
uw kruis zwaar mocht zijn, zult gij leeren het bestaan vermakelijk en gemakkelijk te maken. 
29 Verheft u als leerlingen vol deugd, opdat mijn onderricht tot uw geest moge neerdalen. Dan zult u 
daarin alle kracht vinden die u nodig hebt om te overwinnen in de verzoekingen en in de 
beproevingen. 
30  Reeds heb Ik in Mijn schuur de eerste oogsten verzameld van jullie zendingsvervulling als zaaiers 
op Mijn akker, en met Mijn woord heb Ik jullie aangemoedigd om door te gaan met het zaaien van 
het zaad. Wanhoop niet als sommige harten niet onmiddellijk op uw bericht reageren. Weet dat net 
zoals er zielen zijn die ontwaken, er ook zielen zijn die zullen vertragen. 
31 Ik zie reeds grote menigten tot de fontein der genade komen, die mijn leer is, om hun vlekken af 
te wassen, hun onreine klederen uit te doen en zich met mijn licht te bekleden. 



32  Wie van hen die in deze tijd Mijn woord hebben gehoord, weet niet dat Ik aan het einde van het 
jaar 1950 aan deze vorm van verkondiging een einde zal maken? Niemand. Zowel in de grote als in de 
kleine gemeenschappen, in de ontmoetingsplaatsen van de steden en in die van de dorpen, heb Ik 
door alle stemdragers Mijn wil kenbaar gemaakt om op die datum een einde te maken aan dit 
stadium van verkondigingen door het menselijk intellect. 
33 Een nieuwe dag zal voor de Spiritualisten zijn de tijd waarin zij Mij niet langer in deze vorm zullen 
horen, maar Mij zullen ontvangen en voelen in het meest verhevene van hun zielen. 
34  Dan, wanneer jullie Mij niet meer horen door de stem-drager, zullen jullie diep nadenken over 
Mijn onderricht en veel van de lessen begrijpen die jullie nu niet aan jezelf kunnen uitleggen. 
Daarom, wanneer jullie ondervraagd worden door hen die Mij niet gehoord hebben - wanneer zij 
jullie vragen naar de reden van Mijn komst en Mijn manifestatie, dan zullen jullie in staat zijn hun 
met duidelijke woorden te zeggen dat Mijn terugkeer dezelfde reden had als die welke Mij destijds 
als mens in de wereld deed komen: Om u te brengen tot de weg van de waarheid, van de Wet, 
waarvan gij u hadt verwijderd, omdat gij hebt getracht de ware vervulling van de Wet te vervangen 
door tradities, riten en afgodische culten, en dit is niet de ware weg, hoewel zij soms de goede 
bedoeling heeft de Vader te aanbidden en Hem welgevallig te zijn. 
35 Zoals eens aan de goddelijke instructies valse uitleggingen werden gegeven, zo werd nu mijn leer 
vervalst; en zo werd het noodzakelijk dat de Meester opnieuw kwam om u te helpen u van uw 
dwalingen te bevrijden, daar slechts weinigen er uit zichzelf in slagen zich van hun dwalingen te 
bevrijden. 
36 hoewel Ik jullie toen al beloofd heb dat Ik zou wederkomen; maar Ik moet jullie ook dit zeggen, 
dat Ik het gedaan heb omdat Ik wist dat er een tijd zou komen dat de mensen heel ver van hen af 
zouden zijn in de overtuiging op de weg van Mijn leringen te wandelen; en dit is de tijd waarvoor Ik 
Mijn wederkomst heb aangekondigd 
37  Ik heb mijn woord aan u vervuld: Ik ben in de geest gekomen, zoals ik u destijds heb beloofd, toen 
mijn gedaante voor de laatste maal door mijn apostelen werd gezien. Ik heb Mij alleen door deze 
stemdragers kenbaar gemaakt, omdat jullie niet in staat zouden zijn geweest Mijn aanwezigheid in 
de geest te voelen, noch zouden jullie Mijn inspiratie hebben ontvangen. 
38  Mijn openbaring in de sfeer van uw geest en zelfs van uw zintuigen werd noodzakelijk, die als 
voorbode zou dienen voor de openbaring van geest tot geest. Daarom heb Ik Mijzelf tijdelijk bekend 
gemaakt door middel van die stemdragers door wie Ik de dag van Mijn laatste manifestatie heb 
aangegeven. 
39 Dit is de tussenvorm geweest die door Mij is uitgekozen om tot jullie te spreken voordat de tijd 
van het geestelijk gesprek tussen de kinderen en de Vader zou zijn gekomen - tussenvorm omdat Ik 
niet als mens ben gekomen, zichtbaar en aanraakbaar zoals in die dagen, en ook niet geheel 
geestelijk, maar bemiddeld door geestesorganen die door Mij verlicht zijn. 
40  Dit soort manifestatie heeft gediend om u vertrouwen in Mijn Aanwezigheid bij te brengen. Iets 
dergelijks heb Ik ook toegestaan aan Mijn apostelen in de Tweede Era, toen Ik Mij na Mijn offerdood 
aan hen openbaarde in een gedaante, een lichaam, dat noch Goddelijk, noch volledig menselijk was, 
maar niettemin zichtbaar en aanraakbaar, en daardoor in staat om zelfs bij de meest ongelovigen 
vertrouwen in te boezemen. 
41 Hoe gaarne zoudt gij ook in die tijd mijn tegenwoordigheid gehad hebben, zoals die 
Emmaüsgangers die hadden, en hoe gaarne zoudt gij het woord gehoord hebben, dat de apostelen 
op die wijze hoorden! Maar het was een andere tijd, en daarom, andere lessen. 
42  Geloof Mij, dat deze vorm, waarin gij Mij nu hoort, geavanceerder is dan die, want deze vindt 
plaats in uw wezen, komt voort uit het orgaan van de geest, uit de geest, uit de ziel, terwijl die, welke 
Mijn discipelen zagen en hoorden, daarbuiten lag en zich alleen aan hun zintuigen openbaarde. 
43 heden behoeft ge uw ogen niet te openen om in Mij een menselijke gedaante te zien, noch 
behoeft ge uit Mijn hand een brood te ontvangen om in Mijn Aanwezigheid te geloven, noch behoeft 
ge uw vingers in Mijn wonden te steken om te geloven dat Ik het ben 
44  U vraagt hoe zij toen Mijn menselijke gedaante zagen en een van Mijn discipelen Mij zelfs kon 
aanraken, hoewel Ik niet meer tot de wereld der mensen behoorde? - Jullie hebben nog veel van Mij 
te leren om de waarheid te kennen van alles wat Ik jullie heb voorgehouden. Maar alle mysteries 



zullen te zijner tijd ontrafeld worden. Nu moet u alleen weten dat er tussen de Goddelijke natuur en 
de natuur van de mens vele andere zijn waarvan de Heer gebruik maakt voor Zijn hoge doeleinden. 
45 Christus was zijn tijd ver vooruit in zijn openbaringen en leringen, zodat wanneer de tijden zouden 
aanbreken waarin de mens zou ontwaken tot het geestelijke en belangstelling zou krijgen voor alles 
wat met dat hogere leven te maken heeft, hij bij elke gelegenheid in Jezus de Meester zou ontdekken 
die alle dingen aan zijn kinderen heeft geopenbaard, verteld en nagelaten. 
46 Bid en overdenk mijn woord, want de dagen van werk en strijd komen voor dit volk, dat deze 
openbaring van hun Meester heeft gehad, waarvan zij het getuigenis over de gehele wereld moeten 
verspreiden. 
47  Volk van Israël, geliefde discipelen: jullie hebben je opgemaakt als de bewakers van de mensheid. 
U bewaakt de poorten van de gezegende stad van het Nieuwe Jeruzalem - de twaalf geestelijke 
poorten waardoor de vreemdeling zal binnengaan in verlangen naar licht. 
48 Gezegend zijn de twaalf stammen! Hoeveel zegeningen heb je ontvangen, hoeveel voorrechten! Ik 
ben steeds tot u nedergedaald om tot u te spreken van geest tot geest. Ik heb u gevraagd naar uw 
aspiraties en gij hebt Mij geantwoord: "Onze wens is dat de mensheid zal worden gered." U meent 
dat u reeds gered bent, dat u in staat zult zijn de wisselvalligheden van het leven te overwinnen, en u 
ziet in uw omgeving een verarmde, onwetende en verstoffelijkte mensheid die niet streeft naar een 
hogere ontwikkeling, en u lijdt omwille van hen. Jullie bidden en vragen Mij dat jullie de geestelijke 
gaven mogen krijgen om gered te worden. Maar ik zeg je: Ik zal alle zielen redden. De blijde 
boodschap zal hen bereiken. Slechts een klein aantal heeft Mijn woord gehoord door het menselijk 
verstand. Niet allen zullen deze fase van Mijn Werk leren kennen, maar Ik zoek in deze tijd geestelijke 
gemeenschap in ieder mens. Mijn Woord verspreidt zich in velerlei gedaante: door het geweten, 
door beproevingen die van Mij getuigen, door de krachten der natuur, of door Mijn geestelijke 
kinderen. Mijn woord is universeel. Iedereen die zich voorbereidt zal mijn stem horen. 
49  Mijn leer leert jullie volmaakte liefde, onbaatzuchtige liefde. Ik heb je mijn liefde getoond als 
Vader, als vriend, en als broer. Ik wil dat jullie elkaar op deze manier liefhebben, dat jullie echte 
naastenliefde voelen voor jullie medemensen, dat jullie degene die valt optillen, dat jullie altijd 
vergeven. Mijn leven, dat zo dicht bij u was in het Tweede Tijdperk, is een lerend voorbeeld, opdat 
iedereen het tot voorbeeld kan nemen. Die les die ik je gaf is voor de mensen van alle tijden. 
50  Geef aan uw ziel alle genade terug waarmee zij oorspronkelijk was begiftigd en die gij in de loop 
van de tijd op uw weg in flarden hebt achtergelaten. Ik wil dat jullie de tempel worden waarin Ik 
eeuwig kan wonen. 
51  O geliefd Israël! Kom de mensen te hulp, bereid hun pad voor, versterk hun geloof, vul hun hart 
met hoop. Hoe zou je het pad van deze wereld vol verwarring kunnen keren, als zij in jou haar eigen 
fouten en onvolkomenheden ziet? Jij, klein kind, spreek innerlijk tot jezelf, onderzoek jezelf, bestuur 
met liefde het stoffelijk omhulsel dat Ik je gegeven heb, leid zijn stappen en vorm van ziel en materie 
één lichaam en één wil. Onderwerp je aan de wet. Maak gebruik van de vrijheid van de wil om 
grenzeloos lief te hebben, en creëer een nuttig en harmonieus bestaan. Gehoorzaam de wetten van 
de geest en die van de natuurlijke wereld, want Ik heb beide verordend en zij zijn volmaakt. 
52  Ik, de Vader, heb altijd met een gunst naar u uitgezien en heb alles bereid en voorzien, opdat gij 
alle geestelijke gaven moogt verkrijgen. Ik heb uw ziel het brood der engelen geschonken en uw 
lichaam de vruchten van de natuur die Ik heb geschapen. Je hebt de kans gekregen om naar de aarde 
te komen om het werk af te maken dat je begonnen bent om je ziel te vervolmaken. Herken je niet 
Mijn liefde in dit alles? Zijn jullie niet tot jezelf doorgedrongen om te zien dat jullie als Mij zijn? Ik heb 
je alles gegeven omdat Ik je liefheb en Ik wil dat je in volmaaktheid bij Mij bent. 
53  Verwerp de zonde van uzelven, laat u niet verleiden door valse beloften, ook al beseft gij dat 
aardse genoegens uw hart welgevallig zijn. Al is mijn pad met doornen bezaaid - kies dit pad, want dit 
is het pad dat naar vrede leidt. Ik heb een balsem voor elke wond, terwijl de wereld liefde noch 
genade voor u heeft. 
54  De mensheid richt een kruis op voor Mij. Hun gebrek aan geloof verwondt voortdurend Mijn 
Goddelijke Geest. Maar Ik zal al Mijn wonden verbergen onder de mantel van vergeving en Mijn 
klaagzangen onderdrukken, opdat jullie niet wanhopen. 



55 Wacht aan de voet van het kruis van het derde tijdperk. Mijn beker is erg bitter. Jullie zullen Mij 
om een druppel van deze beker vragen om de smaak te kennen. Maar Ik zeg jullie nu al: als je leven 
al heel droevig is, als je een leven van boetedoening leidt, dan kun je beter je dagen wat zoeter 
maken, glimlachen uit liefde, je verheugen in de beschouwing van Mijn openbaringen die jullie 
aankondigen dat na deze tijd de vrede zal komen, dat alles vernieuwd zal worden, en dat genade en 
deugd de krachten zullen zijn die de mens zullen bewegen. 
56  Ik bereid alle volkeren, alle huizen en alle harten voor om hun mijn boodschap van vrede en 
eenheid te zenden. Na de laatste strijd die de mensheid zal leveren, zal Mijn Koninkrijk de ziel van de 
mens naderen om zich daarin voor altijd te vestigen. Ik laat jullie achter als strijders van het goede 
tegen het kwade, opdat jullie elk oorlogselement, elk zaad van ondeugd of ziekte vernietigen. Sta de 
mensen bij in deze tijd van crisis en ontplooi al uw liefde om hun lijden te verlichten. 
57  Gedurende deze tijd heb Ik Mijn woord gegeven door vele stemdragers. Het is altijd met dezelfde 
essentie geopenbaard, de betekenis is dezelfde. Ik heb gebruik gemaakt van ongeschoolde, 
eenvoudige mannen en vrouwen, die Ik heb gebruikt als instrumenten om Mijn verlevendigend, 
liefdevol en wijs woord over te brengen. Na Mijn vertrek, wanneer gij Mijn leringen hebt verenigd en 
elk van Mijn ingevingen hebt bestudeerd, zult gij herkennen wat volmaakt is en verwijderen wat 
onvolmaakt is. Schrijf Mij niet het deel toe dat aan de stemdrager toekomt. 
Ik zal u verlichten, opdat gij de drie deelen, die Ik in de drie tijden heb gegeven en die één werk 
vormen, in één boek zult vereenigen. Daarom spreek ik tot u telkens weer over Mozes, de 
boodschapper van het Eerste Tijdperk. Ik doe de herinnering aan Jezus en zijn daden herleven, en 
verenig er Mijn manifestatie van het Derde Tijdperk mee als de Heilige Geest. 
58  Wanneer gij, o discipelen, in vrede en verenigd zijt, zal Ik u Mijn tekenen geven. Uw gezichten 
zullen dan de ziel vol van oprechtheid weerspiegelen. Ik laat u in het bezit van al uw gaven, en van 
gene zijde zal ik uw schreden volgen, ik zal uw handelingen zien, want ik zal zeer dicht bij u zijn in de 
tempel en in het huis van uw hart. 
59  Ik zie dat gij de kinderen wegneemt omdat gij denkt dat zij Mijn woord niet begrijpen. Maar gij 
herinnert u niet, dat Ik u gezegd heb, dat in deze kleine lichamen grote zielen wonen, die vele dingen 
van Mij weten. Sluit hun ogen niet voor het licht van dit Werk, hoewel zij verlangen getuige te zijn 
van de vervulling van de profetieën. Uw werk zal door hen worden bevestigd. 
Deze wereld zal niet stoppen in zijn evolutie naar vergeestelijking. Ik roep jullie in verschillende 
leeftijden, want de geestziel heeft geen leeftijd, geen geslacht, haar wezen is eeuwig, is gelijk aan 
Mij. Verheugt u in het licht van deze zielen en bidt vanaf hun eerste schreden voor de vervulling van 
hun zending op aarde. 
60  Uw gebed van vandaag is een pleidooi voor vrede in de wereld. Ik verander Mijzelf in uw 
boodschapper. Voor elke goede daad die ik zal doen, voor elke vergeving van jou zal ik een natie 
vergeven. Jouw zaad zal door Mij vermenigvuldigd worden in de eeuwigheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 265  
 
1 Discipelen, kom naar mijn stoel en overdenk mijn leringen. Je zult zien hoe je, door na te denken, 
de betekenis zult ontdekken van dit woord dat voor jou 
zal de ware betekenis van jullie leven onthullen. 
2  Indien de mensen vanaf het begin en door alle tijden heen hadden geweten dat Zijn doel de 
volmaaktheid van de ziel was, zou hun bestaan anders zijn geweest en zouden hun werken anders 
zijn geweest. Maar de mens beschouwde zich vanaf zijn eerste schreden als eigenaar van datgene 
wat hem slechts voor korte tijd ter beschikking was gesteld, en gebruikte alles wat hem voor edele 
werken was toevertrouwd voor oneerlijke doeleinden. 
3  Zie, hoe deze wereld met haar wetenschap slechts de heerlijkheid en de macht van het aardse 
tracht te ontdekken, zonder zich om de geestelijke volmaaktheid te bekommeren. Maar als de ziel 
haar vermogens niet ontwikkelt, noch de deugden die in haar zijn, gebruikt, zal zij geen liefde in haar 
leven kunnen hebben, noch gevoelens van ware barmhartigheid. 
4  Velen willen hun ziel bevrijden van dit materialistische, corrupte en zelfzuchtige leven dat in de 
wereld heerst. Maar zij kunnen zich niet bevrijden omdat de strijd van het leven voor hen zo 
ingewikkeld, bitter en moeilijk is, dat zelfs de ziel gebonden is door de zorgen en problemen van het 
menselijk leven. 
5 Als uw bestaan op aarde gemakkelijker zou zijn, zou ook de strijd van het leven minder zijn en zou u 
de vrijheid en de tijd hebben voor uw ziel om zich bezig te houden met het vervullen van de taken 
die op haar afkomen. 
6 Aan jullie, mijn kleine discipelen, komt het niet toe om de verandering van de mensheid tot stand 
te brengen, want dat is een werk dat jullie krachten te boven gaat. Maar u moet deze goddelijke 
boodschap verspreiden die de mensen moet bevrijden van de grote dwalingen waarin zij hebben 
geleefd. 
7  Dit werk van het zaaien van geestelijk zaad in zulke dorre velden vereist geloof, liefde en 
inspanning zoals alle grote werken. Daarom zeg Ik jullie dat jullie geen moment mogen twijfelen aan 
de verwezenlijking van Mijn Goddelijke plannen, want als jullie zouden twijfelen, zouden jullie niets 
doelmatigs bereiken. Jullie taak is om op te treden als leden van deze unie van discipelen die ik op dit 
moment aan het voorbereiden ben. 
8 Denk niet dat jullie de stichters zijn van dit geestelijke werk. Begrijpt, dat gij de voortzetters zijt van 
andere, vroegere pogingen, van andere werken, door uw broeders in vorige tijden tot stand 
gebracht. 
9 Daarom heb Ik jullie gezegd, dat de Leer, die Ik jullie vandaag gebracht heb, dezelfde is als vroeger 
en altijd geweest is - dat als jullie er enig verschil in ontdekken, het alleen in de uiterlijke vorm is. 
Want de vorm waarin Ik u Mijn onderricht heb gegeven is in elke tijd geweest overeenkomstig de 
geestelijke ontwikkeling die de mensheid had bereikt, en ook overeenkomstig het volk tot wie Ik Mij 
heb gericht. 
10. Uw bestemming was Mij in deze tijd te ontvangen. Uw zending zal niet minder belangrijk zijn dan 
die welke Ik heb toevertrouwd aan Mijn gezanten en apostelen in voorbije tijden. Mijn Woord zal, 
samen met de zuiverheid van uw werken, het vruchtbare zaad zijn dat bestemd is tot bloei te komen 
in de harten der mensen. 
11 Kunt gij door mijn woord en uw voorbeeld het leven veranderen van mensen en van volkeren die 
eeuwenlang een ver van het geestelijke verwijderd bestaan hebben geleid? 
12 Begrijp, dat gij u van te voren moet voorbereiden, tot gij gereed zijt om meesters te zijn in deze 
leer, en dat gij uw medemensen met liefde bij de hand kunt nemen, als waren zij kleine kinderen, om 
hen stap voor stap te leiden van de eerste tot de laatste les. 
13  Niemand verspilt een tijd die zo kostbaar is als de tegenwoordige, noch wacht hij op de toekomst 
om zijn zending te vervullen zonder de tegenwoordige, die u voorlopig dierbaar moet zijn, naar 
behoren te hebben gebruikt, zodat gij, wanneer het uur van de strijd aanbreekt, niet wanhoopt. Uw 
vertrouwen in wat u gaat prediken moet volledig zijn, en u moet de vrees uitbannen dat uw 
raadgevingen met gemak teniet zullen worden gedaan door de zonderlingen en materialisten. 



14 Wie bang is, doet dat omdat hij niet volkomen overtuigd is van mijn waarheid, en voor zo iemand 
is het nodig beproefd te worden totdat de vlam van het geloof uit zijn hart oplaait. 
15 Wanneer de leerling de genade van het Meester-zijn heeft verkregen, zullen zijn aanwezigheid en 
zijn woorden liefdevol, vriendelijk en overtuigend zijn. Hij zal zo handelen dat hij vanaf het eerste 
moment vertrouwen wekt. Zijn woord zal bewijzen dat hij werkelijke kennis heeft van wat hij 
spreekt, dat hij een absolute overtuiging heeft van wat hij onderwijst, en dat een hoger licht hem 
verlicht. Wanneer de goede discipel door zijn tegenstanders wordt aangevallen, zal hij hen rustig 
afwachten, omdat zijn hart niets vreest en omdat zijn vertrouwen in Hem die hem onderwees 
volkomen is. 
16 Waarlijk, Ik zeg u: wie Mij wil volgen om Mijn discipel te zijn, moet het gewaad van huichelarij 
uittrekken en zich bekleden met de oprechtheid en waarachtigheid die hij in de Meester heeft 
gezien, want Ik ben de Waarachtigheid. 
17 Het is nodig dat de waarheidszaaiers op de aarde verschijnen en overal mijn balsem verspreiden, 
opdat de doven horen en de blinden het licht van mijn boodschap zien. 
18 God wil alleen het goede voor zijn schepselen. Gezegend zijn allen die meewerken aan de 
verwezenlijking van dit goed. 
19 De weerklank van mijn woord en van wat jullie doen is op vele plaatsen bekend geworden - 
verder dan jullie geloven. En hoewel de sceptische mensen, tot wie het nieuws van mijn manifestatie 
is doorgedrongen, niet kunnen geloven in een leer die deze wereld van strijd in een broederlijke 
familie zal veranderen, zal dat ongeloof u niet verontrusten, noch hoeveel jaren er moeten 
verstrijken voordat zij zich bekeren. Strijd, werk voor dit werk, want op deze wijze zult gij geleidelijk 
een wereld van harmonie scheppen, en het zaad zal zich meer en meer verspreiden. 
20 Mensen, de huidige tijd is er een van beproeving voor jullie - maak er gebruik van. Het zal je geen 
goed doen om later berouw te tonen en te zeggen: "Heer, vergeef mijn zwakheid." Ik zeg u dat gij de 
gemiste kans daarmee niet zult kunnen terugwinnen, maar alleen door werken en getuigenissen van 
mijn wet. 
21 Ik laat jullie deze vaderlijke raadgevingen na, opdat jullie nadenken over alles wat ik tot jullie 
gezegd heb en zoals jullie Vader in de hemel voor zichzelf een plan van liefde, leven en onderricht 
voor zijn schepselen bedacht heeft, zo moeten ook jullie, door Hem geïnspireerd, voor jezelf een plan 
van liefde, nederigheid, gehoorzaamheid, volharding en verlossing bedenken. 
22 De mens heeft zich meer beziggehouden met zijn menselijk leven dan met zijn geestelijk leven, 
ook al was hij zich er vaak van bewust dat het menselijke vergankelijk is en het geestelijke eeuwig. 
Dit is de reden waarom, hoewel hij vooruitgang heeft geboekt in zijn beschaving en zijn wetenschap, 
hij geestelijk is blijven stilstaan en slapen in zijn godsdiensten. 
23  Beschouw de ene godsdienst na de andere en u zult zien dat geen van hen blijk geeft van 
ontwikkeling, ontplooiing of volmaaktheid. Van elk wordt gezegd dat het de hoogste waarheid is; 
maar omdat degenen die haar belijden denken dat zij er alles in vinden en weten, doen zij geen 
moeite om ook maar één stap vooruit te komen. 
24  Vanaf het begin hebben de Goddelijke openbaringen, de Wet van God, mijn Leer en mijn 
proclamaties u doen inzien dat de mens een wezen is dat aan evolutie onderhevig is. Waarom 
bevestigt en verifieert dan geen van uw kerkgenootschappen deze waarheid? Ik zeg u: Alleen die leer 
die de ziel wakker schudt, die het licht in haar doet ontbranden, die haar koestert en haar openbaart 
wat zij in zich draagt, die haar telkens als zij struikelt weer opricht en haar zonder ophouden vooruit 
doet gaan - alleen die leer is door de waarheid bezield. Maar is dit niet juist wat mijn onderricht u 
steeds heeft geopenbaard? Toch hebben jullie geestelijk lang stilgestaan, omdat jullie je meer zorgen 
maakten over dat wat jullie aardse leven aangaat dan over dat wat jullie ziel aangaat. Toch hebt gij, 
om het geestelijke niet geheel te verlaten, uw godsdiensten zo ingericht, dat zij u niet in het minst 
hinderen bij het volbrengen van uw werk en uw plichten op aarde. Wanneer je dan die religieuze 
traditie volgt, denk je dat je God recht doet, je probeert je geweten te sussen, en je gelooft dat je je 
toegang tot het Koninkrijk der Hemelen verzekert. 
25 Wat een onwetendheid, mensen! Wanneer word je eindelijk wakker voor de realiteit? Beseft gij 
niet, dat, wanneer gij uwe godsdienstige gebruiken volgt, gij Mij niets geeft, en ook uw ziel ledig 
uitgaat? 



26 Als jullie je kerken verlaten en zeggen: "Nu heb ik mijn plicht tegenover God gedaan", dan zijn 
jullie in een grote dwaling vervallen, omdat jullie denken dat jullie Mij iets gegeven hebben, terwijl 
jullie moeten weten dat jullie Mij niets kunnen geven, maar veel van Mij ontvangen en veel aan jezelf 
geven 
27  U denkt dat de vervulling van de Wet beperkt is tot het gaan naar die plaatsen, en ook dit is een 
grote dwaling. Want deze plaatsen moeten de school zijn waar de leerling moet leren voor later. Als 
hij weer in het dagelijks leven staat, moet hij de geleerde les praktisch toepassen, hetgeen de ware 
vervulling van de Wet is. 
28  Ziet gij hoeveel onenigheid er is tussen broeders en zusters, hoeveel tragedies er zijn tussen 
echtgenoten, hoeveel onzedelijkheid en ondeugd, hoeveel oorlogen er zijn tussen naties? Dit alles is 
te wijten aan uw verwaarlozing van de Goddelijke Wetten. 
29 Het ontbreekt de mensen aan geestelijke opvoeding, zij hebben geen kennis van hun 
ontwikkeling. 
30  De doordringende pijn die in vele vormen op deze wereld neerdaalt, is het gevolg van de fouten 
die door de mensen zijn begaan. Toch beseffen zij mijn rechtvaardigheid niet - sommigen verblind 
door eerzucht, anderen door haat. 
31 Wie zal in staat zijn het kwade uit het midden der mensen te verwijderen? Een bovenmenselijke 
pijn, of een oneindig pijnlijke beproeving? Nee, mensen. Pijn zal het slechts voor een korte tijd 
stoppen. Maar deze korte periode zal de mensen dienen om na te denken, om verontwaardigd te zijn 
en om weer tot rust te komen, en dan zullen zij de enige macht voelen, het enige licht dat hen kan 
redden, en dat is mijn wet. 
32  "Discipelen, begrijp de betekenis van de openbaring die ik u heb gegeven. Denk aan het belang 
van deze boodschap voor de zielen van de mensen. Dan zullen jullie begrijpen waarom Ik gekomen 
ben om tot jullie te spreken, en waarom Mijn manifestatie voor een tijd onder jullie heeft 
plaatsgevonden. 
33  Wist u maar dat ik u niet wil veroordelen of kwetsen als ik het heb over uw godsdiensten en de 
vormen van aanbidding die u moet volgen! Begreep u maar het goddelijk verlangen van de Meester 
om elkaar lief te hebben en de leer van de Geest toe te passen op uw menselijk leven! Maar Ik weet 
dat jullie hart nog verhard is en dat jullie Mijn nieuwe boodschappers zullen vervolgen en met Mijn 
nieuwe openbaringen de spot zullen drijven, net zoals jullie in het verleden hebben gedaan. 
34 Ondanks dit alles zal mijn licht als een bliksemflits flitsen van het oosten naar het westen en zielen 
bevrijden. 
35 Bid, discipelen, en laat uw gebed het teken zijn dat gij dit onderricht begrepen hebt, opdat gij 
morgen door uw werken de kennis zult uitdrukken die gij door mijn woord van onderricht hebt 
verkregen. 
36 gij zult moeten worstelen om het Werk te begrijpen dat Ik u heb toevertrouwd, want alleen 
daardoor zult gij bereiken dat uw getuigenissen essentie en waarheid zullen bevatten; gij zult moeten 
worstelen om het Werk te begrijpen dat Ik u heb toevertrouwd, want alleen daardoor zult gij 
bereiken dat uw getuigenissen essentie en waarheid zullen bevatten 
37 Begrijp ook dat, als uw kennis niet voldoende is in mijn leer, uw geloof en uw overtuigingen in 
gevaar zullen komen wanneer de vijanden van het licht in u tegen mijn werk strijden. 
38  Ik heb u gezegd, dat gij overal ter wereld spiritualisten zult zien verschijnen, ofschoon zij dit 
woord niet hebben gehoord, en dat gij, als gij hun handelwijze observeert en naar hun woorden 
luistert, verbaasd zult staan, wanneer gij de intuïtie en de duidelijke voorstelling die zij van het 
spiritualisme hebben, herkent. Maar ik kondig u ook dit aan, dat na mijn vertrek groepen en sekten 
zullen verschijnen die zich spiritisten zullen noemen, hoewel hun leven en werken de ontkenning van 
spiritualiteit zullen zijn. Zij zullen in verzet tot u komen, uw onvolkomenheden zoeken om u te 
verwerpen en u bedriegers te noemen. Al twijfelt gij eraan, zelfs onder u - onder hen die door dit 
woord zijn gevoed - zullen er zijn die tegen hun broeders in opstand komen en de wapens opnemen 
van opruiing en misleiding. 
39 Welke wapens kunt gij tegen deze machten in stelling brengen, indien uw geloof niet sterk is en 
uw kennis niet groot? 



40  Denk niet dat ik er op uit ben u wapens te geven om uw geloof tegen vijandigheid te verdedigen. 
Ik wil niet dat u met hen in discussie gaat, laat staan dat u hen afwijst en uw deuren voor hen sluit. 
Mijn Wil is dat u rustig blijft op uw posten, zodat u nooit verrast zult worden, en dat wie u ook komt 
zoeken, u biddend en mijn Woord bestuderend zal vinden. 
41 De waarachtigheid van uw werken zal het beste wapen zijn dat gij kunt innemen tegen hen die u 
willen vernietigen. 
42  Ik wil in mijn rangen standvastige soldaten hebben, moedige soldaten die weten hoe zij de 
waarheid moeten verdedigen, geen legioenen fanatici die in hun onwetendheid mijn werk 
ontheiligen in plaats van het te eren. Ik wil geen massa's mannen van weinig geloof die de moed 
verliezen in het aangezicht van de strijd en vluchten omdat zij zichzelf niet in staat achten te vechten. 
43  Onderzoek uzelf en als gij, nadat gij Mij zo lang hebt gehoord, u niet in staat voelt te strijden, zal 
dit u duidelijk maken dat gij geen gebruik hebt gemaakt van Mijn woord, dat gij het doel van Mijn 
roeping niet hebt begrepen en dat gij hebt geslapen zonder de wekroep te horen die onophoudelijk 
klinkt in Mijn verkondiging. 
44  Ik zeg u niet dat gij verloren zijt en dat gij onvermijdelijk door uw vervolgers zult worden 
verslagen. Neen, integendeel, ik zeg u dat de tijd nog gunstig is om uw werken grondig te 
onderzoeken, of zij nu van geestelijke of menselijke aard zijn, om uw handelingen nauwlettend gade 
te slaan, opdat gij al wat onjuist, vals en mijns werks onwaardig is, zult ontdekken. Wanneer u 
eenmaal bereikt hebt dat uw handelingen gekenmerkt worden door waarachtigheid en oprechtheid, 
zult u niets meer te vrezen hebben. Want het ware spiritualisme zal u op het pad brengen van de 
vervulling van alle wetten, en daarom zal niemand u kunnen veroordelen. 
45  U moet weten dat de wapens van het geloof niet alleen dienen om uzelf te verdedigen, maar dat 
uw verantwoordelijkheid verder zal reiken dan uzelf. Want aan ieder van u is een schare 
toevertrouwd voor wie hij moet waken, bidden en strijden totdat hij hen uit de beproevingen heeft 
gered. 
46  U zult Mij in nog veel meer morgengebeden kunnen horen en uw kennis en uw geloof versterken. 
Dan zul je in je wezen een ongekende kracht en een grenzeloos vertrouwen voelen. Deze 
zelfverzekerdheid en deze rust in het aangezicht van de strijd zal u door het geloof worden 
geschonken, en de kennis zal waarde geven aan wat gij in Mijn woord hebt gevonden. 
47  Ik wil dat jullie een volk van vrede vormen. Hiervoor, wikkel ik je in de mantel van mijn liefde. 
48 Geliefde mensen: vandaag hebben jullie tot Mij gesproken in de taal van de Geest, en Ik heb jullie 
geantwoord met Mijn vrede 
49  Wanneer gij denkt, dat gij weldra dit woord niet meer zult horen, dat uw verdediging is geweest, 
zult gij met droefheid vervuld zijn, en gij zult denken, dat Mijn komst in deze tijd, hoewel schijnbaar 
lang, in werkelijkheid kort was. Maar ik vraag je: Hoe noem je "mijn wederkomst"? Is het de periode 
die de jaren tussen 1866 en 1950 beslaat, die het tijdstip markeren waarop Ik u Mijn woord geef? 
50 Waarlijk, Ik zeg u: deze openbaring door het menselijk verstandsorgaan is slechts de 
voorbereiding geweest, opdat gij de tijd zult binnengaan van gemeenschap van geest tot geest, 
waarin gij mijn wederkomst ten volle zult hebben in de "geest op de wolk", zoals het mijn discipelen 
te Bethanië werd aangekondigd. 
51 Neem dit onderricht, dat Ik jullie door de stemdrager geef, als een voorbereiding op die tijd, 
waarin niet langer het verstand het licht van de Meester zal ontvangen, maar jullie geest. 
52  Dit is de nieuwe belofte en het nieuwe doel voor jou. Vergeet niet dat de boodschap die u via de 
stemdrager ontving, door een mens werd gegeven, en dat hij, hoe vergeestelijkt hij ook moge zijn, 
niet geheel vrij is van onvolmaaktheden en onzuiverheden. Zo kunt u zich nu voorstellen met welke 
volmaaktheid u het concert van mijn woord zult ontvangen wanneer het uw geest rechtstreeks 
bereikt, zonder de noodzaak van zenders, zonder eerst langs uw gehoor of uw hersenen te moeten 
gaan. Het zal eerst de geest bereiken, en de geest zal de taak op zich nemen om de ziel te verlichten 
en het hart te veredelen. 
53  Reeds lang hebt gij deze leer gehoord, waarin gij de zin moest zoeken om u met iets goddelijks te 
voeden. Morgen dus, wanneer u in staat zult zijn inspiratie te ontvangen van geest tot geest, zullen 
het niet langer menselijke woorden zijn die uw ziel ontvangt, maar goddelijke essentie, en u zult de 



taak hebben deze essentie over te brengen in gedachten, in woorden en in werken, zodat u de 
bemiddelaars zult zijn tussen uw Heer en de mensheid. 
54  Begrijp, discipelen, dat deze periode van manifestatie door mijn stemdragers ten doel heeft jullie 
te leren de Goddelijke taal te verstaan. Het was de basisles van de Meester voor zijn discipelen. 
55Terwijl jullie dit woord horen, hebben jullie vandaag het gevoel van Mijn aanwezigheid, daarom 
vrezen jullie de dag waarop jullie het niet meer zullen horen. Maar ik zeg je: Wanneer jullie van geest 
tot geest met Mij in contact komen, zal Mijn Aanwezigheid door Mijn discipelen met nog meer 
helderheid en zuiverheid worden gevoeld. 
56  Groot zal de vreugde zijn van hen die Mij zo in hun hart voelen. Zij zullen nooit zeggen: "De 
Meester zal spoedig vertrekken," of: "De dag nadert dat de Heer ons zonder Zijn Woord zal verlaten." 
Nee, dan zullen de discipelen weten dat de Vader altijd bij Zijn kinderen is geweest, dat Hij nooit is 
weggegaan, dat het de mensen zijn geweest die niet altijd hebben geweten hoe zij bij Mij moesten 
zijn. 
57 Vandaag, zeg je: "God is in ons"; maar jullie zeggen het zonder het te voelen of te begrijpen, want 
jullie verstoffelijking verhindert jullie mijn Aanwezigheid in jullie wezen te voelen. Maar als 
vergeestelijking eenmaal deel van je leven is, zul je de waarheid van mijn Aanwezigheid in iedereen 
ervaren. Mijn stem zal gehoord worden in de gewetens, de innerlijke rechter zal gehoord worden, en 
de warmte van de Vader zal gevoeld worden. 
58  Ik leer u vele dingen en bereid u voor, opdat gij de komst van de nieuwe tijd met vreugde zult 
ontvangen. Maar toch, Ik zie droefheid in vele harten nu de dag van Mijn laatste woord nadert. Zij die 
wenen en bedroefd zijn, zijn zij die Mij gehoord hebben, maar niet begrepen, en die in het uur der 
beproeving niet bereid zullen zijn. 
59  Ik heb altijd tot u gezegd: Zoek de goddelijke betekenis in de kern van deze woorden die de 
stemdragers in hun vervoering uitspreken. Indien gij u tevreden stelt met de uiterlijke vorm van deze 
manifestaties, zult gij aan vele woorden, die van de mens komen, goddelijkheid toekennen, en dan 
zult gij op weg zijn om te vervallen in een nieuw fanatisme en afgoderij. 
60  Jullie moeten begrijpen dat jullie voorbestemd zijn de Blijde Boodschap aan de mensheid te 
brengen, dat jullie op weg zijn jullie medemensen te onderrichten met de liefde, het geduld en de 
barmhartigheid waarmee Ik jullie heb onderwezen, de lessen herhalend wanneer dat nodig is en 
terugkerend wanneer het nodig is de eerste bladzijden in herinnering te brengen. 
61  Herinnert u, hoe dikwijls Ik tot u gesproken heb over het geestelijk leven vóór de mens bestond, 
over het verschijnen van de mens op aarde, over Mijn eerste geboden en Mijn eerste openbaringen. 
Herinner je hoe vaak ik tot jullie heb gesproken over het pad van de mensheid door de eeuwen heen, 
over haar successen en haar afwijkingen, over haar opwaartse evolutie en haar neergang - over de 
verlichte mensen wier namen eerbiedig bewaard zijn gebleven vanwege de grote en nobele 
voorbeelden die zij jullie hebben nagelaten, en ook over de namen van anderen wier corruptie 
onuitwisbaar de geschiedenis van de mensheid heeft geschreven, opdat jullie niet handelen zoals zij. 
62  Ik heb u herinnerd aan de namen van mijn boodschappers door wie gij boodschappen, geboden, 
profetieën en leringen hebt ontvangen. 
63 Aldus heb ik de inhoud van al de vroegere leringen in één lering verenigd. 
64 Het spiritisme is de erfenis waarin de drie Testamenten zijn verenigd in één enkel geestelijk boek. 
65  Al mijn onderricht is erop gericht u voor te bereiden op de strijd na 1950, een tijd waarin u de 
geestenwereld niet meer zult horen via de "giftdragers". Ook zij heeft haar tijd voor deze vorm van 
manifestatie beperkt. Toch hebben deze gezegende wezens, beschermengelen, raadgevers, troosters 
en beschermers van dit volk jullie voorbereid, zodat jullie je hen na deze tijd zullen blijven 
herinneren, hun aanwezigheid zullen voelen en hun hulp zullen ontvangen. 
66  Waar kwam de geestenwereld in die tijd voor? - Om mijn leer uit te leggen door haar woord en 
haar werken, om u te leren mijn openbaringen te interpreteren en u te helpen de betekenis ervan te 
begrijpen. 
67  Nooit hebben zij u overbodige leringen gegeven, nooit hebben zij u geopenbaard wat gij nog niet 
zoudt moeten weten, nooit zijn zij gekomen om uw nieuwsgierigheid te wekken of om u 
geheimzinnige wetenschappen of vermogens bij te brengen. Hun zending was anders, hun grootheid 



van ziel en hun licht konden niet toestaan dat zij vervielen in gewone materialisaties, omdat zij de 
Wet van Liefde tot het ideaal van hun geest hadden gemaakt. 
68 Deze geestenwereld kwam op goddelijk bevel om zich voor korte tijd op menselijke wijze bekend 
te maken, om de indruk van haar edelmoedige broederschap achter te laten, het getuigenis van haar 
bestaan en het bewijs van haar aanwezigheid onder de mensen. 
69  Zij hebben u gezegd, dat wanneer zij niet meer door menselijke lippen tot u spreken, zij zich niet 
van u zullen verwijderen, integendeel. Zij verlangen naar uw gevoeligheid, zodat u hun aanwezigheid 
in de komende dagen nog beter kunt voelen. 
70  Als u, mensen, leert uw gaven te gebruiken, als u werkelijk in harmonie komt met de geestelijke 
wereld - waarlijk, ik zeg u, dan zult u een spoor van wonderen op uw pad achterlaten. 
71  Het is nodig, dat in deze tijd de verstandigen uit deze menigte van mensen verschijnen, de goede 
profeten, de goede raadgevers - zij, die door hun leven en hun woorden weten, hoe zij het volk op de 
door Mij uitgestippelde weg moeten leiden - zij, die weten, hoe zij de bladzijden van Mijn onderricht 
smetteloos moeten houden. 
72  Wie zijn deze sterken van geest over wie ik tot u spreek? Ik zeg u alleen, dat Ik hen op dit ogenblik 
met Mijn woord voorbereid, opdat zij, wanneer het einde van deze manifestatie komt, mogen 
opstaan en het volk bemoedigen, en door hun geloof de scharen niet laten verstrooien. 
73 Het woord dat van hun lippen komt zal jullie er steeds aan herinneren dat Ik jullie als getuigen van 
Mijn verbinding met de mensen heb achtergelaten en zij zullen jullie onophoudelijk zeggen dat jullie 
voorbestemd zijn om aan de mensen te verkondigen dat Ik in de Geest gekomen ben 
74  Ik zal niet langer komen om mens te worden of om mij onder de mensen te materialiseren, Ik zal 
niet langer komen om op deze aarde te incarneren. U zult hierover spreken met uw medemensen, 
het is een deel van uw kruis. Maar ik weet dat je het zult kunnen verdragen. 
75  Wees gerust, want Ik heb jullie reeds gezegd dat wat Cyrenaeus voor Jezus deed toen hij Hem 
uitgeput zag door de last van het kruis, Ik vandaag doe voor allen die Mijn bijstand nodig hebben, 
door hen stap voor stap te begeleiden naar de top van de berg die jullie leven is, waar jullie zullen 
opklimmen naar het kruis van jullie bestemming. 
76 Je zult dan ervaren hoe bevredigend het is een werk te voltooien door je hart op dat moment te 
laten opengaan, net zoals de zijde van de Meester openging om bloed te vergieten dat sprak van 
liefde, leven, vergeving. 
77  Dit is de leer die ik op het ogenblik zaai in het hart van de spiritistische Trinitair-Mariaanse 
mensen. 
78 "Spiritualistische mensen" omdat zij het licht van de Goddelijke Geest ontvangen; "Trinitair" 
omdat jullie God herkennen in de drie openbaringsfasen waarin Hij zich aan de mensheid heeft 
bekend gemaakt; en "Mariaal" omdat jullie deze Goddelijke tederheid erkennen als de ladder die 
jullie omhoog leidt naar de Vader, als de Voorspreekster die jullie sterkt, troost en zuivert, jullie 
arrogantie uitroeit en jullie verandert in kinderen vol zachtmoedigheid en nederigheid voor de Heer. 
79  Vergeet deze meest tedere liefde niet, want jullie zijn niet altijd voldoende voorbereid om Mij te 
bereiken. Maar als je op haar vertrouwt, zul je haar hulp spoedig voelen. 
80 Bedenk: "Tenzij jullie worden als kinderen, zullen jullie het Koninkrijk der hemelen niet kunnen 
binnengaan." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 266  
 
1 Ik ben de Meester. Kom om te genieten van het onderricht van de eeuwige onderwijzing. Zelfs 
wanneer Ik Mij niet manifesteer door deze hersenen, is Mijn Woord van onderricht aanwezig. 
2 Aan jullie geef Ik Mijn woord slechts voor korte ogenblikken, omdat jullie zo onrijp zijn dat jullie het 
niet zouden kunnen verdragen de eeuwige leer te horen die onophoudelijk weerklinkt in de 
oneindigheid en die spreekt tot alle wezens, tot alle zielen in hun verschillende werelden van leven. 
3 Ik spreek tot jullie alleen de waarheid. Waarom twijfelen velen aan wat ik jullie openbaar? Jij, ook, 
bent een waarheid. Hoe komt het dat, hoewel je gelooft in jouw waarheid en in jouw bestaan, je niet 
gelooft in de mijne? Weet je niet dat de waarheid één is? 
4 Hier geef ik u een korte, kleine onderwijzende toespraak, opdat u het zult begrijpen, het zult 
begrijpen. Maar zelfs in deze vorm bewaar je het slechts voor een korte tijd, om het daarna te 
vergeten. 
5  Daar, in het Geestelijk Koninkrijk, waar het licht der waarheid altijd brandt, is mijn woord van 
onderricht eeuwigdurend, en zij die het horen worden nooit moe het te horen, want voor hen is mijn 
onderricht hun leven, zoals voor u het de lucht is die gij inademt. Wee hen, die hier in de wereld 
leven zonder mijn onderrichtend woord in hun ziel, alleen omdat zij zich niet gereed maken om het 
te horen! Hoevelen zijn er niet onder hen die, bij gebrek aan hulp, ten val komen door uitgebluste 
hoop - zonder ideeën van God in hun hart, verloren, blind, doof. Toch vraag ik je: Waar gaan zij heen 
die de Goddelijke voorschriften, die de weg en het licht van de ziel zijn, uit hun wezen hebben 
gewist? 
6 Arme wezens die schipbreuk lijden omdat hun schip gedesoriënteerd is en zij niet in staat zijn het 
licht van de vuurtoren te ontdekken. 
7 Ik zoek u en geef u mijn licht, opdat gij het pad moogt betreden en daaruit moogt begrijpen wat de 
leer is, die de Meester u onophoudelijk door het leven geeft. 
8 Wat baat het een man lichamelijk sterk te zijn, als hij dat geestelijk niet is? 
9  Ik breng u dichter bij de werkelijkheid, bij de waarheid, waarvan gij u hadt afgekeerd. Want toen 
gij het hogere leven, dat van de geest is, verachtte, gaf gij u over aan het lagere leven, dat van de 
stoffelijke wereld is. 
10  Keer terug naar het pad van het ware leven, en je zult weer dicht bij je ware natuur zijn. Het pad 
waarover ik tot jullie spreek is het pad dat jullie zullen vinden wanneer jullie het spirituele met het 
fysieke in evenwicht brengen, wanneer jullie de waarheid kennen die jullie in jezelf dragen. Want dan 
zal uw hoger deel van wezen, dat de geest is, zeggen: "Ik ben degene die het licht brengt, die de weg 
kent, die de wet bezit. Daarom zal ik het zijn die de handelingen van mijn lichaam bepaal en 
bestuur." Als je zo spreekt, is dat omdat het licht in je wezen heeft geschenen, en de weerkaatsing 
ervan heeft het mensenhart bereikt. 
11  O, kon uw lichaam maar ontvangen wat uw geestziel ontvangt op grond van haar visionaire 
vermogen! Want de geestziel houdt nooit op te zien, ook al neemt het lichaam door zijn 
materialisatie er niets van waar. Wanneer zul je weten hoe je je geestziel moet interpreteren? 
12 Hoor mijn woord, omhels mijn leer, die u leert te strijden en tegenspoed te overwinnen, niet weg 
te lopen voor beproevingen, niet moedeloos te zijn in het aangezicht van opoffering. 
13 Ik zeg steeds tegen Mijn discipelen: Wees niet bang; begrijp dat Ik u de kracht van de geest heb 
gegeven om in alle beproevingen te overwinnen. De kracht van de geest is hoger dan die van het 
lichaam. Maar als de dichte mist van uw menselijke problemen u niet toestaat iets te zien, verdrijf en 
verjaag deze mist dan door het licht van het geloof. Dan, voorbij deze nevel, zult gij een horizon 
aanschouwen die zich met de oneindigheid verenigt en u uitnodigt verder te gaan en u met vrede te 
laten vervullen. 
14 Hij die zijn eigen problemen leert overwinnen, zal dan die van zijn medemensen onder ogen zien 
om hen in hun strijd te helpen. 
15  Weet dat dit leven een strijd is, maar dat je voorbestemd bent om te winnen. Want mijn licht, dat 
in ieder van jullie is, zal nooit verslagen kunnen worden door de duistere machten van het kwaad. 



16 Gij moet overwinnaars zijn, want alleen in uw overwinning zult gij de openbaring ontvangen van 
de verborgenheden, die u in dit leven en in het geestelijke zullen worden geopenbaard. 
17 vechtende mensen door de eeuwen heen: De tijd zal komen dat je niet langer op deze manier zult 
worstelen. Er zal een einde komen aan de "nevels", beproevingen, problemen en beproevingen - 
zowel die van uzelf als die van anderen. 
18  Wees niet ongerust wanneer ik u zeg dat gij uw naaste moet bijstaan op zijn droevige levensweg. 
De sterke zielen kunnen hun kruis en dat van anderen dragen, en zij helpen gaarne de kleine en 
zwakke zielen. Ze zijn altijd op zoek naar wonden om te helen. 
19 Gezegend is het woord van hem die, sprekend tot de lijdenden, de wonden geneest, ze sluit en ze 
doet vergeten. Deze kent het doel van de balsem die ik in zijn hart heb gelegd. 
20 Sterk is hij die, wanneer hij zich door moeilijkheden of gevaren omringd ziet, de kracht van zijn 
geest aanroept, de angst van de op het lichaam gerichte ziel overwint, strijdt, overwint en triomfeert, 
omdat het geloof hem heeft doen weten waartoe de geest in staat is. 
21 Ik bedoelde u te zeggen, dat waar de strijd u roept, gij u daarop moet instellen met het volste 
vertrouwen, dat wijsheid, rechtvaardigheid en geloof altijd de ontberingen en onreine hartstochten, 
die hun in de weg staan, zullen overwinnen. 
22 Weet je hoeveel tijd het heeft gekost om je gaven te ontwikkelen? Ik zeg je dat ze in je zijn sinds 
het moment dat de geest tot leven kwam. Hoe groot zal de vreugde van de geest zijn wanneer hij 
tegen het lichaam en tegen de wereld kan zeggen: Ik heb je veroverd! 
23  Discipelen, Ik heb jullie alle leringen gegeven die de ziel nodig heeft in haar ontwikkeling. 
24  Zalig zijn zij die de waarheid kennen, want zij zullen spoedig "de weg" vinden. Anderen 
verwerpen altijd de Goddelijke leer omdat hun werken superieur lijken aan de mijne. 
25 Ik hou van jullie allemaal. Ik ben de herder die zijn schapen roept, die ze verzamelt en telt en er 
elke dag meer wil - die ze voedt en streelt, voor ze zorgt en zich verheugt als hij ziet dat er velen zijn, 
hoewel hij soms weent als hij ziet dat niet allen gehoorzaam zijn. 
26 Dat zijn jullie harten: velen van jullie komen tot Mij, maar weinigen zijn het die Mij werkelijk 
volgen. 
27  Aanschouw de stemdragers door wier lippen Ik u Mijn woord geef: Zij hebben het kruis van hun 
missie op zich genomen. Zij weten dat velen aan hun gave twijfelen, maar toch vervolgen zij gedwee 
hun weg. Zij herinneren zich dat in het Tweede Tijdperk de mensen ook aan Mij twijfelden en zeiden 
dat Ik niet de Messias was, dat Ik Christus niet was. Zij herinneren zich dat ik aan het kruis werd 
gebracht door hen die de waarheid niet wilden aanvaarden. Daarom namen zij het kruis van hun 
missie op met overgave. 
28  Volkeren, Ik ben met u geweest, Mijn mantel van liefde is uitgespreid tot voorbij de plaats van 
samenkomst waar gij Mij hoort. Jullie zijn allemaal, zonder uitzondering, vol van Mijn Geest en Mijn 
liefde. 
29 Mijn woord is een stille plaats van vrede. Zoek het op als je je moe, verdrietig, lusteloos of ziek 
voelt. Daarin vindt u bemoediging, gezondheid en geloof om te leven en te vechten. 
30  Ik wil dat gij vurig zijt, nederig en gehoorzaam aan mijn wil, en dat gij nooit zult zijn als zij die mijn 
macht op de proef stellen of mijn gerechtigheid wantrouwen. Want gij weet, dat hij, die dit doet, zich 
aan een proces onderwerpt. 
31  Of u nu gelooft of niet wilt geloven dat Ik Mijzelf in deze vorm manifesteer: Luister met respect 
en zachtmoedigheid tot je er volledig van overtuigd bent dat wat in de kern van deze manifestatie 
bestaat waarheid of onwaarheid is. 
32  Als gij wist, hoeveel tranen van berouw er zijn gevloeid door hen, die de waarheid van deze 
openbaring hebben geloochend, die gelasterd hebben tegen hen, die geloven in het woord, dat gij 
hoort, en die de spot dreven met mijne stemdragers. Vandaag weten zij niet met welke woorden zij 
de beledigende en oneerbiedige woorden die van hun lippen kwamen, zouden kunnen uitwissen, 
noch weten zij met welke werken zij hun Meester zouden kunnen verzoenen. 
33  Ik wil dat u leert niet achteloos te zijn in uw oordeel, noch u overhaast te laten bepalen door uw 
eerste indrukken. Ik geef jullie deze aanwijzing opdat jullie, wanneer jullie mijn woord interpreteren, 
en ook wanneer jullie moeten oordelen over leerstellingen, godsdiensten, filosofieën, culten, 
spirituele openbaringen of wetenschappen, zullen beseffen dat wat jullie weten niet alles is wat 



bestaat, en dat de waarheid die jullie kennen slechts een minimaal deel is van de absolute waarheid 
die zich hier op één manier openbaart, maar die zich op vele andere, voor jullie onbekende manieren 
kan openbaren. 
34  Ik zal u verklaren waarom Ik op deze dag op deze wijze tot u heb gesproken. De reden is dat er 
onder deze schare een hart is dat Mij hardnekkig vraagt waarom, hoewel Ik zo veel tot dit volk 
spreek, en dit woord uit het "woord" komt, Ik niet de volledige vernieuwing, noch de vergeestelijking 
van deze schare heb bereikt. 
Hierop antwoordde ik hem met een uitvoerige instructie, en voegde eraan toe, dat indien ik dit door 
mijn zuivere macht zou willen, ik in een ogenblik al deze zondaars in engelen zou veranderen, maar 
dat dit werk in mijn ogen geen verdienste zou inhouden, en dat juist daarom dit woord op een wijze 
en buitengewoon geduldige wijze werd gegeven, om de harten van dit volk te vermalen, totdat 
geloof, liefde en bekering uit hen voortkomen. 
35  Mannen vernietigen de wereld door geweld te gebruiken. Denk je dat hun geweld superieur is 
aan mijn macht? Niettemin is het mijn wil dat zij zelf hun fouten erkennen, deze verbeteren en 
vervolgens alles herbouwen wat zij hebben vernietigd en ontheiligd, opdat hun verdiensten in mijn 
ogen waarachtig zullen zijn. 
36  Jullie zijn nog steeds een klein volk. Maar het kleine aantal dat zich tot vandaag rond Mijn 
manifestatie heeft verzameld, heb Ik niet als beslissend beschouwd. Het bewijs hiervan is de veelheid 
van leringen en openbaringen die ik u heb gegeven. 
37  Na 1950, wanneer gij Mijn Woord niet meer in deze vorm zult ontvangen, zal er een schijnbare 
leegte in uw harten zijn, er zullen ochtendgebeden zijn van stilte, van droefheid. Maar daarna zullen 
jullie je weer sterk voelen en zullen jullie bekennen dat alles door Mij met wijsheid is gepland en dat 
Ik jullie in Mijn laatste leringen grote hoogten heb doen beklimmen, met als hoogtepunt de laatste 
en meest onvergetelijke die Ik jullie te geven heb. 
38  Wie zou uw lamp kunnen doven of het geestelijk offer dat gij Mij brengt kunnen doen verwelken, 
terwijl het voor het menselijk oog niet zichtbaar is? Wie zal het zegel durven uitdoven dat u van 
eeuwigheid af in uw ziel hebt geprent? Het geloof heeft diep wortel geschoten in je hart, en zal 
blijven groeien en alles om je heen verlichten. 
39  Dan, na uw strijd, na de grote beproevingen die Ik u heb doen ondergaan, zal er een uitstel 
komen en zult gij uw beloning ontvangen. Ik heb u geen andere Trooster beloofd, want Hij die Ik u 
aankondigde is onder u. Hij is het die heden door uw bemiddeling heeft gesproken en die tot ieder 
mens is nedergedaald om u in uw beproevingen bij te staan. Hij is mijn geest die zich in deze tijd 
openbaart, en de geestenwereld die bestaat uit engelen die je vergezellen op je reis door het leven, 
die je beschermen in je grote gevechten, je genezen en je troosten. Het hele legioen van wezens van 
grote deugd heeft zich met Mij verenigd om u te troosten in dit uur van beproeving dat u doormaakt, 
zoals het was aangekondigd. Beschouw uzelf als zeer gelukkig, omdat u bent uitverkoren onder de 
talrijke mensen die de aarde bevolken om door te dringen tot deze Openbaring, dit Werk, en om de 
grote gaven ervan te bezitten. 
40  Ik laat u bereid achter om uw zending als Mijn discipelen te vervullen en spoedig zult gij in 
vervulling zien gaan wat Ik u heb aangekondigd tijdens Mijn onderricht. Er zullen vele gebeurtenissen 
in de wereld zijn die zullen spreken van Mijn aanwezigheid in de geest, en de mensen zullen voelen 
hoe dicht Ik bij hen ben. Want wanneer Mijn manifestatie door de mens eindigt, zal Ik blijven 
wachten op hun voorbereiding, hun ware aanbidding, om te heersen in de ziel van al Mijn kinderen. 
Daar zal de tempel zijn, daar zullen de wet en de gaven van de Geest worden geopenbaard, en ik zal 
uw aanbidding en uw liefde ontvangen. 
41  Lang geleden heb Ik u gezegd, dat Ik Mijn woord zou geven in verschillende volkeren, dat Mijn 
straal zich ook zou openbaren in andere volkeren door de menselijke geest, en in waarheid is het 
Mijn Wil, dat gij weet, dat Ik daar gesproken heb in de boezem van kleine gemeenschappen door 
mannen en vrouwen. Toen zij Mij hoorden, zagen sommigen Mij als een Meester, anderen slechts als 
een hoger geestwezen. Maar ik heb mijn woord vervuld. 
42  Toen Ik sprak en zeide, dat Ik de Meester ben, geloofden sommigen en anderen twijfelden. Maar 
toen zij de betekenis en de wijsheid bemerkten die Mijn woorden, gesproken door eenvoudige en 



nederige schepselen, openbaarden, vroegen zij zich af of deze manifestatie van Mijn Geest mogelijk 
was. 
43  Ik heb daar ook het uur vastgesteld waarin die manifestatie haar einde zal hebben, en wanneer 
gij met uw getuigenis op die plaatsen der aarde zult aankomen waar Mijn woord werd gehoord, zult 
gij hun de waarheid van die manifestaties bevestigen. Wanneer de mannen en vrouwen die vandaag 
twijfelen, uw duidelijke getuigenis zullen horen, zullen zij merken dat Ik met hen ben geweest. 
44  Hoe weinig gemeenschappen heb ik niet bereid gevonden! Toch ben Ik aanwezig geweest, iedere 
ziel verlichtend en van Mij getuigend, opdat sommigen anderen kunnen onderrichten en hun gidsen 
zijn. 
45  Wanneer gij een bezoeker ontvangt, een vreemdeling, die tot u spreekt van Mijn manifestatie, 
van Mijn woord dat ook in zijn vaderland is ontvangen, wijst hem dan niet af. Ik beveel jullie veeleer 
hem te ontvangen, zodat jullie samen met vreugde kunnen vaststellen dat Mijn woord is uitgekomen 
en dat iedereen die heeft gewaakt en gebeden in afwachting van Mijn wederkomst Mij op dit 
moment heeft ontvangen. Ik heb jullie allen geroepen om van jullie Mijn discipelen te maken. 
46  Zo geef Ik jullie van tevoren aanwijzingen, zodat jullie niet verbaasd zullen zijn als iemand jullie 
vertelt dat zelfs buiten dit volk Mijn Goddelijke Straal een woord is geworden om de hongerigen te 
voeden. Weet dat Mijn Liefde allen omvat en dat Mijn werk van herstel universeel is, zodat jullie 
begrijpen dat Ik Mij niet heb beperkt tot het schenken van genaden aan alleen jullie volk, maar dat 
allen Mijn familie vormen, die Ik wil verenigen en leiden naar één punt: vergeestelijking. 
47  Door het onderricht dat Ik u in deze tijd heb gegeven, heb Ik de openbaringen van de 
voorafgaande tijdperken tot één verenigd. Neem uit elk van hen de leer, en u zult tot de conclusie 
komen dat u in de profetieën en de leer van de Meester, met zijn openbaringen, de samenvatting 
hebt van de hele Wet, en dat zij u de weg wijzen die tot vergeestelijking leidt. 
48 Eeuwen en eeuwen zijn voorbijgegaan, maar thans begrijpen jullie pas wat de zin van de wet en 
van het leven is. 
49  Indien Ik u vele "wonderen" op uw weg heb geschonken - zoals gij Mijn werken noemt - dan is het 
om uw geloof te verlevendigen, en indien Ik u overstelp met weldaden, dan is het met de bedoeling 
dat gij begrijpt dat er alleen vrede is op de weg van het goede. De wonderen hebben het volk 
bemoedigd bij hun doortocht door de nieuwe woestijn. 
50  Te midden van deze vrede bent gij voorbereid, opdat gij sterk moogt zijn, wanneer de tijd van 
den strijd komt. Ik heb u geleerd te bidden van geest tot geest, opdat gij het gebed moogt gebruiken 
als wapen, als schild, als middel tot inspiratie, als bolwerk en tot troost. 
51 jullie hebben Mij niet één keer maar vele malen gevraagd of toen Ik Mijn apostelen het Onze 
Vader leerde bidden, Ik hun een gebed voor alle tijden gaf, en Ik zeg jullie dat toen Ik dat gebed 
uitsprak, Ik dat deed met de bedoeling om hun een verheven manier van spreken tot de Vader te 
leren, een aanroeping die liefde, nederigheid, geloof, eerbied, overgave, vertrouwen zou bevatten; Ik 
deed dat met de bedoeling om hun een verheven manier van spreken tot de Vader te leren, een 
aanroeping die liefde, nederigheid, geloof, eerbied, overgave, vertrouwen zou bevatten, een gebed 
voor alle tijden 
52 Degenen die zich tevreden stelden met het mechanisch herhalen van mijn woorden hebben het 
slecht gedaan, en ook degenen die dat gebed niet als model hebben gebruikt voor hun eigen 
gebeden. 
53  Wanneer ik u vandaag zeg dat u uw ziel moet verheffen, dan wis ik niet uit uw hart dat model van 
gebed, dat volmaakte gebed. Ik wil alleen dat jullie, in plaats van met je lippen tot Mij te spreken, dit 
doen in je gedachten en in plaats van je te beperken tot het na elkaar herhalen van de zinnen waaruit 
dat gebed bestaat, je ermee bezielen, zodat de gedachten die jullie in je geest vormen, net als het 
Onze Vader, liefde, nederigheid, geloof, eerbied, overgave en vertrouwen in de Vader tot uitdrukking 
brengen. 
54  Voorlopig is het uw taak na te denken en te bestuderen wat ik u zojuist heb gezegd, en niet te 
proberen het aan iemand te leren totdat u het goed kunt uitleggen. Onthoud: Als u zou begrijpen dat 
een spiritualistische leer het gebed heeft uitgeschakeld dat Christus de wereld leerde, zou u als 
ketters worden veroordeeld, en deze leer zou als strijdig met de leer van de Goddelijke Meester 
worden beschouwd. 



55  Indien gij daarentegen wacht tot uw gedachten zijn opgeklaard en de woorden vloeiend van uw 
lippen komen, zult gij gemakkelijk zelfs hen overtuigen die, zonder mijn leer te hebben doorgrond, 
mijn woorden herhalen, waarvan zij een gewoonte, een routine, een nutteloze praktijk hebben 
gemaakt, omdat zij nooit de moeite hebben genomen om na te denken over de mooie en diepzinnige 
woorden die hun lippen uitspreken zonder dat hun verstand ze begrijpt. 
56 Discipelen: In het gebed van geest tot geest, dat het doel is van mijn onderricht, concentreert je 
hele wezen zich op die handeling van het spreken tot de Schepper met een stem die uit je hele 
wezen ontspringt, waarbij je de geest gebruikt als boodschapper en als tolk. 
57 Zo kunnen jullie je Vader een waar eerbetoon brengen van aanbidding, van liefde, van 
waardering, van nederigheid, van eerbied. 
58  Het zal niet de wetenschap zijn, noch de leer van deze tijd, die u tot vrede zal leiden en u de weg 
tot vergeestelijking zal wijzen. Het is onontbeerlijk dat er een licht uit de hemel komt om jullie geest 
te verlichten en het ware pad te onthullen. 
59 De wetenschap, zoals de mens die heeft geconcipieerd, zal nooit in staat zijn het menselijk hart zo 
gevoelig te maken dat het het geestelijke kan voelen en zien. 
60  Ik moet u zeggen dat de mensen Mijn Aanwezigheid door middel van de wetenschap zouden 
kunnen voelen, als het hun bedoeling was Mij op de bodem ervan te zoeken. Maar hoewel zij Mij 
zien in elk wonder dat zij ontdekken, verloochenen zij Mij alsof zij blind zijn. 
61  De natuur, die de mens zo gretig bestudeert, spreekt onophoudelijk over Mij en openbaart Mijn 
macht, Mijn liefde en Mijn gerechtigheid. De mens streeft slechts naar kennis en macht, zonder 
eraan te denken dat de liefde de inspiratie en de oorsprong moet zijn van al zijn werken, zoals dat 
het geval is geweest met de werken van de Schepper. 
62  Ziet gij hoe de natuur, haar elementen en haar krachten over Mij spreken? Want zij zal zich 
inspannen om de ogen van de mensen te openen voor de waarheid. Uit haar boezem zullen 
ontelbare lessen voortkomen, die tot op de dag van vandaag daarin zijn vervat. Vanuit haar 
binnenste zullen kreten om gerechtigheid klinken, in de ruimten van de wereld zullen bevingen zijn, 
en de werelden die ver weg cirkelen zullen eveneens boodschappen aan haar overbrengen. 
63 Wanneer dit alles gebeurt en de wetenschapper met al zijn macht zich te machteloos en te klein 
voelt om de vernietigende krachten te stoppen die overal het oordeel brengen, zal hij terugdeinzen, 
ontzet over zijn werk, en uiteindelijk uitroepen: "Heer, U bent het, het is Uw aanwezigheid, het is Uw 
stem, het is Uw gerechtigheid die nu geopenbaard wordt!" 
64 Het is een dag van oordeel, vrees en berouw voor velen. 
65  De pijn zal zo groot zijn dat zij duisternis in de mensen zal veroorzaken, alsof een zwarte mantel 
van smart en somberheid hen bedekte. Dan zal het gebed oprijzen uit de zielen van de mensen. Dit 
gebed zal de angstige smeekbede zijn van de verloren zoon, die, uitgeput en ziek, zich zal 
neerwerpen voor de poorten van het huis van de Vader. 
66  Gezegend zij het moment waarop de mensen eindelijk de ogen van hun geest openen voor het 
licht van de waarheid. Want hun verleden zal worden vergeven, en een nieuwe zon zal in hun leven 
schijnen, transformerend, vernieuwend, veredelend! 
67 Met welk een eerbied zal de mens de wegen der wetenschap bewandelen, wanneer hij de beker 
van het lijden tot op de bodem heeft leeggedronken! En hoe nobel zullen de bedoelingen en idealen 
zijn die hem bezielen wanneer hij de mysteries van de natuur verkent! 
68  Na de duisternis zal het licht weer verschijnen, en in die helderheid zullen de mensen het leven 
door een meer geestelijke en hogere zin beschouwen. Het verband van religieus fanatisme zal vallen, 
en de mensheid zal mijn aanwezigheid voelen. Deze leer zal, na te zijn verworpen en vervolgd, 
worden aangenomen als een ware Goddelijke openbaring en zal zich over de wereld verspreiden en 
de mensen sterken op de weg van het licht, het geloof, de goedheid en de rechtvaardigheid. 
69  Waarom twijfelt gij aan zulk een groot geluk als ik u aankondig? moet alles wat je tegenkomt, je 
bestaan oneindig slechter of droeviger maken? Nee, mensen, zoals ik u de dagen van verdriet, pijn, 
bitterheid en ellende voorspel, zo voorspel ik u ook de dagen waarop het licht zal terugkeren in de 
geesten, de vrede in de harten, de kracht van de liefde in de zielen. 
70  Gij zijt er zo aan gewend het ene kwaad na het andere en het ene ongeluk na het andere te 
ontvangen, dat gij niets goeds meer verwacht, dat gij niet meer gelooft in gunstige veranderingen, 



omdat gij het geloof verloren hebt. Maar als jullie de levende hoop hebben dat de mensheid zal 
terugkeren op het pad van goedheid, van broederschap, draag daar dan aan bij door je missie te 
volbrengen, zonder te wachten tot anderen jullie gaan leren hoe je dat zelf moet doen. 
71 Ik ben uw Geneesheer, geliefde mensen, waarlijk Ik zeg u, niemand bekommert zich om uw 
gezondheid zoals Ik, en niemand voelt uw pijn zoals Ik die voel. 
72  Wil je op dit moment Mijn helende balsem door je lichaam en ziel voelen stromen? Ga dan in 
gebed, verhef u tot Mij, zuiver uw hart en uw geest, en gij zult de balsem van de allerbeste 
Geneesheer gevoelen. 
73  Ik heb u gezegd dat u na dit leven, wanneer u de lange weg van de ziel hebt bewandeld, wanneer 
u de woestijn van beproevingen hebt doorkruist en uw Calvarieberg hebt beklommen, in de 
stralende stad zult zijn, de ware Eeuwige Stad van de Geest die altijd op u heeft gewacht. Daar zul je 
geen pijn meer ervaren, want daar wonen alleen de zielen die de volmaaktheid hebben bereikt. 
Vergeet niet dat pijn, ziekte, ontberingen en tegenslagen eigen zijn aan onvolmaakte zielen die lijden 
om te boeten of om te leren. 
74  Waarom verenigt gij u hier niet als broeders en zusters, opdat gij, zo niet een stralende stad, dan 
toch een stralend geestelijk tehuis moogt stichten, waar gij uw Vader moogt ontvangen? Ik zou van 
hart tot hart gaan om je aan te moedigen, je te genezen, je te strelen. Dan zou je niet zeggen dat het 
mijn bloed is dat je drinkt, maar mijn goddelijke essentie. 
75  Ik hou van jullie, de mensheid, en daarom zal ik blijven "waken" over jullie kinderen. In die tijd, 
toen Ik onder de mensen vertoefde, trok Ik Mij terug in de woestijn om te bidden, om te denken aan 
hen die Ik zo liefhad en voor wie Ik de offerdood op Mij nam om hen te redden. Vandaag zeg Ik jullie 
dat Ik zelfs in het onzichtbare, waar jullie nog niet kunnen doordringen, de eenzaamheid van de 
woestijn ontdek, van waaruit Ik bid, voorbede doe en aan jullie denk, aan jullie die Ik, na jullie gered 
te hebben, zal binnenbrengen in Mijn Koninkrijk. 
76 Man! Schaam je niet om te wenen, want wenen is ook een gave. Bid, jullie allen, wees als kleine 
kinderen voor Mij, laat de tranen stromen, laat de pijn verdwijnen en laat de vreugde binnenkomen. 
77 Vrouwen, moeders, maagden, kleine meisjes, Ik ben met jullie en Ik streel ieder hart. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 267  
 
1 Geliefde kinderen, jullie die je zielen verenigen om te wachten op mijn aanwezigheid in jullie 
midden - wees gezegend. 
2 Jullie zoeken de vrucht van de boom des levens, en Ik geef de vrucht aan ieder van jullie. 
3 De uitstraling van mijn liefde is de adem van de lucht die deze bomen lichtjes doet bewegen. 
4 Het leven, discipelen, is het mooiste en meest wezenlijke boek dat de Schepper aan zijn kinderen 
heeft nagelaten. Maar het is nodig het te leren lezen om te ontdekken hoeveel schoonheden en 
wonderen het bevat. Wie beter dan ik, de goddelijke Meester, kan u bladzijde voor bladzijde en les 
voor les de inhoud van dit boek tonen? 
5 Lange tijd bleef het aan één kant open, omdat jullie onverschilligheid Mij belette jullie een nieuwe 
les te geven. Je stond stil. Maar er kwam een tijd dat je je ogen richtte op het boek dat sprak van 
leven, van eeuwigheid en van licht, en je zag dat de Meester de bladzijde omsloeg die al bekend was, 
om je een nieuwe leer te laten zien. 
6  De kennis die dit boek u geeft, bewijst u dat uw verleden niet onvruchtbaar is geweest voor uw 
ziel. Want nu, verlicht door het licht van de kennis, ontdekt gij de reden van vele leringen, vindt gij de 
zin van het leven en de essentie van God die bestaat in al wat geschapen is. 
7  Gezegend zijn de zielen die op hun lange reis reeds de uitgestrekte woestijnen hebben doorkruist 
van de beproevingen die zij hebben doorstaan, de kruispunten van het pad, en die de donkere 
wouden met hun hinderlagen en hun gevaren achter zich hebben gelaten. Zij die de grote 
beproevingen hebben doorstaan, zullen degenen zijn die mijn woord met de grootste helderheid 
begrijpen en die nauwelijks in een afgrond kunnen vallen. 
8  Het Boek dat in ieder van jullie bestaat is ook groot. Begrijp je over welk boek ik tot je spreek? 
Degene die verwijst naar je verleden, naar alles wat je ziel heeft meegemaakt, en waarvan de 
geschiedenis met de dag groeit. Als je eenmaal "in mijn schoot" bent, zul je je verheugen over het feit 
dat je het opnieuw voor je geestelijke ogen laat passeren, en dat je ziet hoezeer je je hebt 
ingespannen om de berg van je volmaaktheid te beklimmen. 
9  Nu maakt gij een tijdperk van pijn door, en het is noodzakelijk dat gij de betekenis daarvan 
verstaat, want dan zult gij eindelijk begrijpen dat de uitwerking van pijn op zondaars louterend is. 
Later zullen jullie allen leren dat Ik voor elk van Mijn kinderen een kleed bestemd heb, maar dat om 
het te bezitten, het nodig is dat jullie "het vat" van binnen en van buiten reinigen totdat het zuiver is. 
Weet je wat dit voor kledingstuk is? Ik zal je zeggen: dit kleed is de waarheid. 
10 Wie kan zeggen dat hij niet in staat is mijn discipel te zijn, of dat hij niet sterk genoeg is om mijn 
boodschap aan de mensen te brengen, met als tegenwerping dat hij geen ervaring heeft, dat hij te 
weinig heeft meegemaakt, of dat hij zijn medemensen niet heeft begrepen? 
11 Nee, mijn kinderen, jullie hebben niet te kort geleefd, noch is wat jullie hebben meegemaakt te 
weinig. De twijfel en het gebrek aan vertrouwen komen uit het omhulsel van het lichaam, uit het hart 
dat wanhoopt omdat het de kracht en het licht niet kent dat zijn geestziel op het pad van de evolutie 
heeft vergaard. 
12  Wat weet je van je verleden, en hoe ver terug ligt je oorsprong? Wat weet je van waar je vandaan 
komt, van de paden die je al hebt afgelegd, en waar je je stappen op richt? 
13 laat niemand zichzelf onvolwassen of onwetend achten, nadat hij deze Derde Tijd heeft bereikt, 
en zeker niet jullie, die Ik "eerstgeborenen" heb genoemd; laat niemand zichzelf onvolwassen of 
onwetend achten, nadat hij deze Derde Tijd heeft bereikt, en zeker niet jullie, die Ik 
"eerstgeborenen" heb genoemd 
14 Waarom ben je bang voor de toekomst? Wil je alle ervaring die je ziel in het verleden heeft 
opgedaan ongebruikt laten? Wil je het zaad achterlaten zonder de oogst te oogsten? Nee, discipelen. 
Bedenk dat niemand zijn lot kan veranderen, maar dat hij het uur van zijn overwinning kan uitstellen 
en het lijden dat op elk pad bestaat, kan vergroten. 
15 Zolang gij niet overtuigd zijt van deze waarheid, zal ik u niet met de blijde boodschap uitzenden 
naar de provincies en de volkeren, want gij zoudt geen overtuiging hebben in uw woorden en de 
wereld zoudt u niet kunnen erkennen als boodschappers van Christus. 



16 Ik breng u thans nader tot de eenvoudige, geestelijke en duidelijke eredienst van God, opdat gij, in 
plaats van u bezig te houden met uiterlijke daden van eredienst en daarmee uw tijd te verdoen, u 
beperkt tot het wezenlijke, dat is de naastenliefde in daden, zoals ik u dikwijls heb gezegd.  
17 Jullie zijn reeds door de geestelijke kindertijd en jeugd heengegaan, en thans staan jullie voor de 
drempels van een nieuwe tijd waarin jullie de volheid zullen bereiken. 
18 Weinigen zijn het die Mij horen, weinigen zijn het die weten. Zie deze mensheid, levend in de tijd 
van het licht, struikelend en vallend alsof zij in de duisternis wandelt. Onderzoek hun beker, 
aanschouw hun wonden, voel hun verlatenheid, maak u van verre bekend aan hun geest, en als gij 
barmhartigheid en liefde hebt voor uw medemensen, ween dan van verdriet en gij zult u vol 
medelijden voelen. Dan zal een nobele en edelmoedige impuls uit uw hart ontspringen, die u ertoe 
zal bewegen onvermoeibaar liefde, balsem en licht te zaaien. Maar als gij u angstig blijft verbergen 
voor de blikken der wereld, denkt gij dan dat uw hart gevoelig en gezuiverd zal worden in het gevoel 
van medelijden met uw naaste? 
19 Willen jullie zielen voor jezelf winnen? Kom dan met de balsem van mijn woord en met de zalving 
van uw barmhartigheid. 
20 Tracht niet iemand te bewijzen, dat zijn geloof of zijn riten onvolmaakt zijn, want het resultaat zal 
negatief zijn. Ga naar de bedroefde, zoek de oorzaak van zijn pijn en troost hem. Dan zult gij een 
oprechte belijdenis van zijn lippen zien komen, die u zegt dat gij waarheidsdragers zijt. 
21  Waarlijk, Ik zeg u: ook Ik ben dichter bij Mijn kinderen in de ogenblikken van pijn, in de 
ogenblikken van bitterheid, dan zelfs in de riten en plechtigheden die zij vieren in Mijn heerlijkheid. 
Want uit de diepe pijn ontspringt de aanroeping vol waarachtigheid, terwijl in de ceremonie de 
traditie, de macht van gewoonte, routine en zelfs ijdelheid tot uitdrukking komt. 
22 De tijd is gekomen dat jullie allen mijn woord opnieuw moeten horen, dat met volle duidelijkheid 
tot jullie spreekt. Mijn taak is jullie te redden, maar niet om jullie fouten te onthullen. 
23  Het is noodzakelijk dat alles tot zijn oorspronkelijke waarheid terugkeert, en daarom zal de strijd 
der wereldbeschouwingen onder de mensen losbarsten. Te midden van het materialisme dat in deze 
wereld heerst, zullen mannen met grote bezieling verschijnen, en deze lichten zullen de voorboden 
zijn van de komst van het spiritualisme op aarde. 
24  Zieners, profeten, verlichte en geïnspireerde - zij allen zullen aan de mensheid mijn aanwezigheid 
in de geest verkondigen. Zij zullen de taak hebben de grondslagen te leggen voor de bouw van de 
tempel van de Heer - de tempel gevormd uit harten, niet uit stenen, in welker binnenste de vlam van 
het geloof brandt. 
25 Deze tempel zal luisterrijk zijn, en van daaruit zult gij het heiligdom zien, dat mijn almacht van den 
beginne gemaakt heeft, opdat al mijn kinderen daarin zouden wonen. 
26  Nu gij zoveel hardheid in de harten ziet, nu gij ziet dat tradities en fanatisme in de harten van de 
mensen wortel schieten, lijkt het u misschien onmogelijk dat zij zich vernieuwen, dat zij zich 
omvormen en dat de leer van de vergeestelijking tot wasdom komt. Toch zeg Ik jullie dat, daar allen 
voorbestemd zijn tot Mij te komen om in het Licht te vertoeven en de Waarheid te kennen, Mijn Wil 
zal blijven geschieden, want anders zouden jullie, in plaats van gered te worden, verloren moeten 
gaan. Denk hierover na en u zult begrijpen dat het slechte aan u, namelijk uw onvolmaaktheden, 
hoewel deze blijvend zijn, voorbij zal gaan. 
27 Groot is de beproeving die op de mensheid weegt. Uw intuïtie zegt u dat de wereld onder mijn 
Goddelijk oordeel staat, dat de hoogmoed van de mensen door de Vader is bezocht, en dat de kracht 
van dit oordeel dagelijks toeneemt. Maar zie hoe de mens zijn hoogmoed niet laat varen, zijn 
overtredingen niet belijdt, geen berouw toont over zijn begane wandaden, kortom, zich niet 
onderwerpt aan de Goddelijke gerechtigheid. Zijzelf verlengen de tijd van het lijden en slepen vele 
onschuldigen met zich mee naar de ondergang. Hoe lang zal deze tijd van lijden duren? Totdat de 
mensen hun ogen openen voor de waarheid en buigen voor de enige bestaande macht, die ik ben. 
28 Mensen, voelen jullie je niet gelukkig dat jullie de reden kennen van wat er om jullie heen gebeurt 
en dat jullie de middelen hebben gevonden om bij te dragen aan het heil en de vrede van jullie 
medemensen? 
29 Als jullie dit geluk ervaren, dan komt dat omdat jullie mijn woord begrepen hebben en omdat 
jullie weten hoe jullie je moeilijke opdracht met liefde kunnen volbrengen. 



30 Vanaf 1866 tot 1950 heeft mijn woord, dit licht van de Geest, onder jullie geklonken in dezelfde 
vorm als jullie nu meemaken. Gedurende deze tijd hebben vele stemdragers hun gaven ontplooid, 
mannen en vrouwen hebben zich voorbereid die de kern hebben gevormd van mijn dienaren, mijn 
"werkers". 
31  Door de geest van mijn uitverkorenen heeft mijn geest zich kenbaar gemaakt. Maar kunt gij 
geloven dat deze schepselen, door wie de Meester gesproken heeft, zich ten volle bewust zijn van 
hetgeen van hun lippen is gekomen? Ik zeg u, hoewel zij het gevoel hebben dat het iets oneindigs is 
dat op hun geest is neergedaald, is het voor hen niet mogelijk om de omvang en de reikwijdte te 
beoordelen en te bevatten van wat hun lippen zonder hun medeweten hebben gezegd. 
32  Na 1950, d.w.z. na Mijn vertrek, zal dit volk Mijn werk aan de mensheid bekend maken, maar niet 
naar de wil van de mensen, maar naar Mijn wil. De stemdragers door wie ik heb gesproken, hebben 
niet kunnen verstaan wat er uit hun mond kwam op het ogenblik dat zij mijn bestraling uitten. 
Morgen zullen zij versteld staan, wanneer zij de vervulling van Mijn profetieën beseffen, van alles 
wat Ik door hen heb aangekondigd. Dan zullen zij die altijd vurig zijn geweest, hun zending met nog 
meer liefde omhelzen, en zij die het soms aan geloof hebben ontbroken, zullen berouwvol knielen 
omdat zij een ogenblik hebben getwijfeld. Hun geloof zal worden aangewakkerd, en zij zullen Mij 
trouw blijven tot het einde. 
33  Lemand te midden van de scharen die Mij horen, vraagt Mij: "Meester, is het mogelijk dat iemand 
die Uw stem draagt en op wiens orgaan van begrip Uw straal rust, eraan twijfelt dat Gij het zijt die 
Uzelf door zijn bemiddeling bekend maakt? Hierop antwoord Ik u: Ja, er zijn er die in twijfel hebben 
geleefd, hoewel zij Mijn stemdragers zijn en zelfs op het ogenblik van de manifestatie hebben 
getwijfeld. Hoe groot is echter het woord, het licht, de waarheid en de troost geweest, die deze 
onhandige lippen hebben uitgestraald, die werden omgevormd op het ogenblik dat de inspiratie erin 
werd uitgestort. 
34 Waarom denk je dat het onderricht geweldig was toen Ik Mijzelf in hen stortte? Omdat zij het 
meest gekweld zijn, die bij vele gelegenheden het hardst hebben getracht op te staan om de beste 
manier te vinden om Mij recht te doen - omdat zij degenen zijn die Mij met meer zuiverheid 
benaderen en er altijd naar streven zich het ambt dat zij bekleden waardig te maken. 
35  Hoe dikwijls komt hun twijfel voort uit hun nederigheid, want het zijn zij die, vanaf het moment 
dat ik hen voor deze dienst heb ingewijd, zich verward voelden en zich afvroegen: Is het mogelijk dat 
ik, een klein schepsel, een onwaardige zondaar, een onbeduidend wezen, door God voor zo'n grote 
taak wordt uitgekozen? 
36  Erkent gij, buiten deze twijfel, de liefde en eerbied van die van Mijn kleine kinderen? Begrijp je nu 
waarom sommigen twijfelen, en waarom Ik Mijzelf nog steeds bekend maak door hun transmissie? 
37  Hoe dikwijls is de stemdrager die in mijn tegenwoordigheid gelooft, daar al tevreden mee en legt 
hij in zijn voorbereiding niet het gevoel dat nodig is om geïnspireerd te worden, waaruit zijn koude of 
eentonige uitdrukking voortvloeit, zoals hij die zich door ijdelheid heeft laten overheersen, altijd de 
armste in wezen en de minste in licht is geweest. 
38  Jullie hebben Mijn meest volmaakte, meest volledige manifestatie gehad door die stemdragers 
die, in een totale overgave aan hun Meester, in een extase van geloof, liefde en nederigheid jegens 
Hem, de wereld en het lichaam hebben afgeworpen met het ideaal om nuttig te zijn, met een 
gedachte gericht op hun broeders en zusters die licht nodig hebben. Hoe weinigen hebben zich 
kunnen voorbereiden en Mij op deze manier kunnen ontvangen! 
39  Hebt u geen transformatie ontdekt in de geïnspireerde stemdrager? Hebt gij niet de geestelijke 
gewaarwording gehad van het goddelijk licht, dat door die lippen scheen op de hoogste ogenblikken 
van het onderricht? Dit zijn de uren waarin de meest glorieuze bladzijden van het Derde Testament 
werden geschreven. 
40  Weest gezegend, gij die uw zielen verenigt in tijden van beproeving. Van de eerste tot de laatste 
zijt gij allen beproefd, opdat gij niet slaapt en niet in verzoeking komt. 
41 Nu reeds nadert het uur waarop Ik u Mijn laatste onderwijzing zal geven en gij moet u op die dag 
voorbereiden, want dan zal Ik van u de eerste oogst vragen en tegelijk zal Ik u het zaad en de 
onderwijzing geven, opdat gij Mijn akkers zult blijven bewerken; Ik zal u het zaad en de onderwijzing 



geven, opdat gij Mijn akkers zult blijven bewerken; Ik zal u het zaad en de onderwijzing geven, opdat 
gij Mijn akkers zult blijven bewerken 
42 Terwijl sommigen de zin van de beproevingen begrijpen en mijn wil zegenen, weten anderen de 
reden er niet van en komen er tegen in opstand. 
43 Gedenk dat Ik u reeds lang geleden deze dagen heb aangekondigd waarop wervelwinden zullen 
worden losgelaten en chaos zal heersen in de boezem van uw volk; Ik heb u reeds lang geleden 
gezegd dat gij daaraan niet zult kunnen ontkomen 
44 Er waren er maar weinigen aan wie mijn woord aanwezig bleef en die "de wacht hielden", 
waardoor zij als de wijze maagden uit mijn gelijkenis waren. De meesten van hen vergaten mijn 
voorspellingen en lieten zich verrassen, waardoor ontsteltenis zich van hen meester maakte. 
45 dit is de stormwind die ik heb aangekondigd, evenals de Doper, in wie Elia is geïncarneerd, en die 
zou komen om elke slechte boom omver te werpen en van de goede bomen de schrale bladeren of 
de onvruchtbare vruchten af te rukken. 
46  "Zal deze verwarring voorbijgaan?" vraagt gij Mij angstig, en Ik zeg: Ja. Maar voor het zover is, zul 
je nog veel moeten worstelen en huilen. 
47  Aan hen die waarlijk verlangen naar de overwinning van Licht en Eenheid, zeg Ik dat jullie moeten 
blijven in gebed, in de studie van Mijn Woord en in de praktijk van wat Ik jullie heb geleerd, dat niet 
jullie wil, maar de Mijne zal geschieden. Dan zul je echt triomferen. 
48  Ik zal de overwinning geven aan hen die naar vergeestelijking streven, die zelfs het laatste spoor 
van materialisme en afgoderij uit hun hart verwijderen - aan hen die mijn Wil gehoorzamen en mijn 
Leer juist interpreteren. Ik zal zowel sommigen als anderen aanmoedigen, en zo, nadenkend en zich 
voorbereidend, zullen zij wachten op het geschikte ogenblik om te spreken en te zeggen: "Dit is het 
werk van de Vader, dit is spiritualisme." 
49  Ik zal Mij onder hen openbaren op de ogenblikken van hun studie en meditaties en Ik zal hun 
nieuwe openbaringen schenken als een aansporing om op de weg van de vergeestelijking voort te 
gaan. 
50  In de tijd van Mijn manifestatie hebt gij verschillende taken volbracht, waarvan sommige binnen 
deze plaatsen van samenkomst, en andere waar gij werd verzocht: Aan elk van deze taken heb ik een 
andere naam gegeven, en zo waren er leiders, stemdragers, giftdragers, en andere benoemingen. 
51  Ik wil dat wanneer mijn manifestatie en die van de geestelijke wereld aan het einde van 1950 
eindigt, de benamingen die gij tot dan toe hebt gehad onder u verdwijnen en gij elkander nadert, 
zodat niemand zich superieur waant en niemand zich minderwaardig voelt. 
52  In die tijd zul je die namen niet meer nodig hebben. U zult niet minder gerespecteerd of geliefd 
zijn omdat u die ambten niet meer bekleedt. De hoofdzaak is, dat gij in de waarheid blijft, en dat uw 
werken van liefde de dankbaarheid van uw medemensen verdienen. 
53 Tot alle mensen zeg ik dat de hoogste en mooiste titel die de mens bezit die is van "kind van God" 
te zijn, hoewel het nodig is die te verdienen. 
Dit is het doel van de Wet en van de leringen: u te inspireren met de kennis van Mijn waarheid, 
opdat gij waardige kinderen moogt worden van die Goddelijke Vader, die de Allerhoogste 
Volmaaktheid is. 
54  Met deze woorden moedig Ik jullie aan om volhardend voort te gaan op de weg die Ik voor jullie 
heb uitgestippeld. 
55 Zo troost Ik u in dit uur van beproeving, opdat gij niet wanhoopt en uw geloof niet uitgeblust 
wordt. 
56 Laat bij Mij, door uw gebed, die veelheid van leed, zorgen, verlangens en verzoekingen die uw 
hart bevat. 
57  Ik weet dit alles, alles komt tot Mij. Maar Ik zal u geven naar Mijn wil, en wanneer het de 
geschikte tijd is. 
58 Als Ik de dauw op de bloemen laat neerdalen, hoe zou Ik dan niet Mijn glans naar jouw ziel 
zenden? 
59  Hier ben ik in wezen bij u om u de nieuwe boodschap te verkondigen. 
60 Ik onderwijs jullie in deze tijd de vergeestelijking die in de plaats zal komen van de valse liefde 
waarvan de mensen Mij verzekerd hebben. 



61 Ik geef jullie de gelegenheid Mij werkelijk lief te hebben door jullie te dienen en lief te hebben, 
zodat Mijn voorbeeld jullie leert elkaar lief te hebben en jullie laat zien dat het niet nodig is een munt 
te geven om barmhartigheid uit te oefenen, omdat het jullie doet begrijpen dat hij die zich het armst 
acht een onuitputtelijke rijkdom aan goederen heeft om aan zijn medemensen aan te bieden. 
62  Dit zo grote veld, waar jullie het zaad van de liefde kunnen zaaien, heeft de naam gekregen van 
"geestelijk veld", waar ik jullie allen uitnodig om te werken, opdat jullie je gaven zullen zien uitkomen 
wanneer jullie ze ontplooien in de praktijk van het goede. 
63  Ik heb u begiftigd met inspiratie, met helende balsem, met intuïtie, met zielskracht en met vrede. 
Maar Ik heb ook verschillende taken verdeeld onder Mijn toehoorders. Sommigen hebben de taak 
gekregen mijn licht in hun geest te ontvangen en het door te geven via het woord. Anderen hebben 
de gave ontvangen om de geestelijke wereld via het intellect te ontvangen. Weer anderen is gegeven 
iets van het hiernamaals en van de toekomst te zien door de gave van het zienerschap, d.w.z. door 
het geestelijk visioen. 
64 Sommigen hebben ook de gave van onderscheiding ontvangen, en anderen de gave van het 
woord. 
65  Sinds Mijn manifestatie door het menselijk intellect begon, heb Ik gewild dat jullie je gaven 
zouden gebruiken en aan je geestelijke zending zouden beginnen, opdat, wanneer de dag van Mijn 
vertrek zou komen, jullie al een deel van de weg zouden hebben afgelegd en je niet te zwak zouden 
voelen om aan de vervulling van zo'n moeilijke zending te beginnen. 
66  Sommigen zijn in staat geweest het Goddelijke verlangen juist te interpreteren en hebben 
getracht het te vervullen. Maar er zijn er ook - en die zijn in de meerderheid - die de betekenis van dit 
werk verkeerd begrepen hebben. 
67 Dit zijn de dwalingen die ik dit volk verwijt, want ik wil niet dat de mensen de spot drijven met hen 
die al zo lang onderwezen zijn. 
68  Waarom materialiseert gij Mij door elk van uw fouten, die in uw erediensten begaan zijn en nog 
begaan zullen worden, een voor een op te sommen? Uw geweten en de raadgevingen van de 
geestelijke wereld zijn voldoende, opdat het u niet aan correctie en onderricht zou ontbreken. 
69  Ik zeg u, dat zij die mijn Werk het meest onbaatzuchtig liefhebben, degenen zullen zijn die het 
snelst afzien van hun cultische praktijken die verleidelijk zijn voor de zinnen, en die het gemakkelijkst 
hun fouten corrigeren, omdat zij altijd hebben verlangd naar geestelijke verbetering, en het voor hen 
geen opoffering is om hun gewoontepraktijken af te schaffen, omdat zij weten dat zij daardoor een 
stap vooruit doen. Anderzijds zal hij die door middel van cultusvormen, cultuspraktijken en riten 
heeft getracht voor zichzelf binnen mijn Werk een persoonlijkheid te scheppen, een broodwinning, 
of vleierij voor zijn ijdelheid, veel met zichzelf moeten worstelen om datgene te kunnen opgeven wat 
voor hem het geestelijke Werk betekent zonder het te zijn. Want in mijn werk moet je alleen 
toestaan wat zuiver is, wat verheven is, wat volmaakt is. Maar alles wat oneerlijkheid, materialisatie 
en leugen bevat, is het werk van mensen. 
70  Wanneer zult u de betekenis en het doel van dit werk begrijpen? Wanneer zul je begrijpen dat, 
omdat het van mij is en aan jou is toevertrouwd, je het moet respecteren zoals het is, zonder er iets 
van jezelf aan toe te voegen? 
71  O geliefd volk! Ik heb je uit de vuiligheid naar het licht getrokken. Toch zijn er velen die in 
duisternis willen blijven leven. Deze zullen verrast moeten worden door de processen die al in de 
verte opdoemen. 
72  Als Vader en als Meester heb Ik Mijn zending onder u vervuld. Het is aan de mensen om te 
bidden, te mediteren en te handelen volgens de Goddelijke Wil. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 



Instructie 268  
 
1 Geliefde discipelen, indien op de door Mij bepaalde dag niet meer naar Mijn Woord wordt 
geluisterd, pas dan op dat u zich niet verslaapt aan de vervulling van uw zending omdat uw 
vermogens te laat ontwaken. Wees je ervan bewust dat vanaf de dag dat je Mij niet meer hoort, er 
een nieuwe ontvouwing voor je zal beginnen, waardoor je de dialoog van geest tot geest zult 
bereiken. 
2 Je gevoeligheid zal elke dag hoger moeten zijn, opdat je in je bezieling mijn Aanwezigheid zult 
voelen en spoedig de leegte zult opvullen die de afwezigheid van mijn woord in jou zal achterlaten. 
3 Mochten sommigen in deze zwakheid vallen, waarover ik tot u spreek, denk dan aan deze leer, 
opdat gij u dadelijk aan het gebed zult wijden. Biddend, zult gij u Mijn woorden herinneren, die in uw 
ziel bewaard zullen worden. Dan zul je met vreugde je gaven weer zien verschijnen waarvan je dacht 
dat je ze voor altijd kwijt was. 
4 Weest niet bezorgd, want als gij werkelijk bidt, zult gij u vrijmaken van elke verzoeking. 
5 Mensen: Indien gij de beproevingen hebt overwonnen die u de vrijheid der ziel ontzeggen, schep 
dan voor uzelf geen nieuwe beproeving door uw ongehoorzaamheid die de verheffing van uw ziel 
kan tegenhouden. 
6 Bedenk dat het uur van jullie getuigenis nu nabij is, en dat jullie je dus zorgvuldig moeten 
voorbereiden om mijn ware getuigen te zijn. 
7 De mensheid weet niet dat Ik onder u geweest ben, dat Ik Mij geestelijk heb laten kennen in de 
schoot van een nederige vergadering van mannen en vrouwen. Wanneer het erop aankomt Mijn 
boodschap te kennen, zal dit gebeuren omdat Mijn woord reeds niet meer gehoord zal worden door 
de lippen van Mijn stemdragers. 
8 Het is niet Mijn Wil dat alle volkeren Mij in deze vorm horen, want niet allen zouden bereid zijn Mij 
op deze wijze te ontvangen. Het zal gemakkelijker voor hen zijn de boodschap te ontvangen door hen 
die getuigen waren van Mijn nieuwe openbaring, en te geloven in hun getuigenis, dan wanneer zij de 
stemdrager in vervoering hadden aanschouwd, terwijl hij Mijn woord doorgaf. 
9 Dit is de eigenlijke zending die dit volk wacht: met waarachtigheid en spiritualiteit te spreken over 
de leer, de lessen en de leringen die zij geestelijk van de Meester hebben ontvangen. 
10 Er zijn volkeren wier geesten mijn lessen hebben vergeten, omdat zij zich slechts aan de training 
van het verstand hebben gewijd. Zij zijn de volkeren die de wetenschap aanbidden. Anderen, wier 
materialistische leer de geest tot een slaaf van de wereld heeft gemaakt, zijn degenen die dromen 
van aardse macht. Er zijn ook volkeren die weliswaar godsdienstig zijn, maar niet het christelijk zaad 
bezitten dat de basis vormt voor de vergeestelijking die ik u in deze tijd leer. 
11 Al deze volken zijn als grote akkers die de Heer aan zijn arbeiders toevertrouwt. Maar voordat 
mijn nieuwe boodschap de wereld bereikt, zal elk volk en elke natie een voorbereiding hebben. 
Sommigen zullen worden getroffen door oorlog, anderen door de botsing van wereldbeelden. Maar 
dan, wanneer zij verlangen naar licht, naar waarheid en vrede, zal dit het juiste uur zijn voor mijn 
zaaiers om met liefde en barmhartigheid het Goddelijke zaad te komen verspreiden dat hun is 
toevertrouwd. 
12 Er zijn ook volkeren die eerst kennis moeten hebben van wat mijn komst in de Tweede Era was, 
en van wat mijn woord en werken openbaarden, opdat zij mijn nieuwe boodschap kunnen 
ontvangen als een openbaring van de Derde Era. 
13 Tijden van strijd, verwarring en zuivering zal de mensheid doormaken voordat het licht komt 
vergeestelijking en ware vrijheid van aanbidding en geloof. 
14 Israël: Gij gedenkt de triomfantelijke intocht van de Meester in de stad Jeruzalem. Door de 
eeuwen heen hebt gij mijn voorbeelden in uw hart bewaard, en dit heeft u geholpen om thans, nu gij 
leeft in de tijd van het licht, de oneindige inhoud van deze leringen te ontdekken. 
15 De aarde bewaart geen spoor van Mijn manier van leven omdat Ik elk teken ervan heb uitgewist. 
Ik wilde dat mijn stempel gedrukt zou blijven in de geest van mijn kinderen, dat die weg van liefde, 
licht en opoffering zou schijnen in het zuiverste van ieder mens. 



16 Het Bloed heeft Mijn Werk in deze wereld verzegeld opdat de herinnering eraan onuitwisbaar zou 
zijn, en jullie zien nu: er zijn zo'n 2000 jaren voorbijgegaan sinds Ik onder jullie was, en jullie 
herinneren je Mijn Lijden alsof het gisteren was. Ik zegen u, want bij u komt dat woord uit dat zegt: 
"Geen enkel zaadje gaat verloren, want vroeg of laat moet het ontkiemen." 
17 De menigten verwelkomden Mij met vreugde toen Ik de stad Jeruzalem binnenging. Uit de dorpen 
en steegjes kwamen zij in menigten - mannen, vrouwen en kinderen - om getuige te zijn van de 
intocht van de Meester in de stad. Zij waren degenen die het wonder en het bewijs van de macht van 
de Zoon van God hadden ontvangen. - De blinden die nu zagen, de stommen die nu hosanna's 
konden zingen, de kreupelen die hun bed hadden verlaten en haastig kwamen om de Meester te zien 
bij het Pascha. 
18 Ik wist dat deze triomf vluchtig was, Ik had Mijn discipelen al voorspeld wat er daarna zou 
gebeuren. Dit was niet veel meer dan het begin van Mijn strijd, en vandaag, op grote afstand van die 
gebeurtenissen, zeg Ik jullie dat het licht van Mijn waarheid blijft strijden tegen de duisternis van 
onwetendheid, zonde en bedrog, en daarom moet Ik daaraan toevoegen dat Mijn definitieve triomf 
nog niet is gekomen. 
19 Hoe kunt gij gelooven, dat die intocht te Jeruzalem de overwinning mijner zaak was, terwijl er 
slechts weinigen waren, die zich bekeerden, en velen, die niet wisten, wie ik was? 
20 En al hadden die mensen zich allen tot mijn woord gewend, zouden dan niet vele geslachten zijn 
gevolgd? 
21 Dat jubelmoment, die korte, triomfantelijke intocht was slechts het symbool van de overwinning 
van het licht, van het goede, van de waarheid, van de liefde en van de gerechtigheid - van de dag die 
komen moet en waartoe gij allen zijt uitgenodigd. Weet, dat als ook maar één van mijn kinderen 
buiten het nieuwe Jeruzalem zou zijn, er geen feest zou zijn, want God zou dan niet van triomf 
kunnen spreken, Hij zou de overwinning niet kunnen vieren als Zijn macht niet in staat zou zijn 
geweest ook maar het laatste van Zijn kinderen te redden. 
22 Nu, in deze tijd, gij die Mijn Aanwezigheid hebt gevoeld en Mijn Woord hebt gehoord, bereidt uw 
ziel voor en versiert haar, opdat Ik uw hart moge binnengaan als ware het een stad die Mij ontvangt. 
Ik zegen u voor uw voorbereiding en zeg u te streven naar vergeestelijking, maar uw herdenking niet 
op te vatten als ware zij reeds waarlijk de viering van de overwinning der waarheid. 
23 Dit is slechts het begin van een nieuwe tijd van strijd, een eindoverwinning voor de redding, 
bevrijding en verheffing van uw ziel. 
24 Zingt allen tezamen een lofzang, die een uitdrukking moet zijn van vreugde, van hoop op de 
overwinning en van eendracht onder u. 
25 Mensen, gij zijt de uitverkorene in deze tijd, opdat door u mijn woord als een dauw van genade op 
de mensheid moge neerdalen. Sta op en streef naar je vooruitgang, zodat wanneer je missie en je 
strijd voorbij zijn, je in mijn Aanwezigheid kunt komen en met de Meester dat lied van triomf kunt 
zingen waarvan de echo's voor altijd zullen weerklinken. 
26 Alleen de mens vertegenwoordigt Mij op aarde, omdat hij geschapen is naar het beeld en de 
gelijkenis van Mijn Geest. Maar opdat gij zoudt kunnen zeggen dat gij Mijn vertegenwoordigers zijt, 
moet gij in voortdurende voorbereiding leven door Mijn wet te volgen. Als jullie mijn discipelen 
willen zijn, neem dan je kruis op en volg mij. Op deze manier zal uw ziel vervolmaakt worden. Wie 
zou jullie kunnen doen verzwakken in jullie vastberadenheid als jullie in Mij geloven? 
27 Ik heb uw nederigheid, uw liefde en uw zachtmoedigheid beproefd, opdat gij uw binnenste zoudt 
kennen. Ik ken jullie, maar het is nodig dat jullie leren waartoe jullie in staat zijn en alleen de 
beproevingen zullen jullie de gelegenheid geven jezelf te leren kennen. 
28 Gij vraagt Mij dikwijls: Waartoe dient dit leven en waarom moeten wij zo lijden? En ik zeg u als 
antwoord: de ziel moet door eigen verdiensten van het laagste levensniveau opklimmen tot het 
toppunt van volmaaktheid. Alle wezens zijn onderworpen aan de wet van evolutie. Ik zeg jullie ook, 
dat jullie ziel aan het herstellen is in deze tijd, waarin Mijn oordeel in het heelal alle overtredingen 
aan het licht heeft gebracht, niet alleen op jullie wereld, maar op alle werelden waarin Mijn kinderen 
vertoeven. 
Maar weent niet, maar dankt Mij. Want na deze tijd, wanneer de ziel gezuiverd zal zijn, zullen jullie 
dichter bij Mij zijn en zullen er betere voorwaarden zijn om de Wet te vervullen, omdat jullie 



teruggekeerd zullen zijn op het pad. Ik ben bij jullie als de drager van het kruis, opdat jullie niet 
wanhopen in de beproeving. 
29 Jullie gedenken thans Mijn Lijden, jullie voelen dat die offerdood vernieuwd wordt. Op elk 
moment denk je eraan en maak je voornemens om de zwakheid van het vlees te overwinnen en 
boven de ontberingen van deze wereld uit te stijgen, en ik zeg je: Kijk, want je bent nog zwak. In de 
tweede Era volgden grote scharen Mij, bewerende Mij lief te hebben en trouw aan Mij te zijn. Maar 
toen de wereld Mijn daden veroordeelde, haar vonnis uitsprak en hen vervolgde die Mij volgden, 
verloochenden diezelfde zielen, die Ik met Mijn liefde had overstelpt, Mij en trokken van Mij weg. 
30 Vandaag zegt u Mij dat u Mij liefhebt en dat u in Mijn Woord gelooft. Toch weet Ik dat velen van 
u, als zij door grote beproevingen worden getroffen, Mij in de steek zouden laten. Uw lot is echter te 
worstelen tot u de verheffing van de ziel bereikt die het opperste geluk is. 
31 Hier ben ik onder u, kloppend op uw hart. Denkt gij dat Mijn vrede volkomen is, als Ik u in 
voortdurende vijandschap verstrikt zie? Daarom ben Ik gekomen als de Grote Krijger om te strijden 
tegen duisternis en kwaad, en met Mij zijn de Geesten van het Goede, de Geestelijke Wereld, 
gekomen om Mijn Werk te voltooien. Hoe lang zal deze strijd duren? Totdat al mijn kinderen gered 
zijn. Maar Ik heb geen pijn met Mij meegebracht, Ik wil jullie alleen veranderen door liefde. 
32 Wanneer zij, die Mijn woord van vroegere tijden hebben bestudeerd, getuige zijn van Mijn 
openbaring in deze tijd waarin Ik tot de mensen ben teruggekeerd, danken zij Mij omdat Ik hun heb 
toegestaan getuigen te zijn van deze leringen. Maar tot allen zeg Ik: Zoals gij Mij hebt zien 
verschijnen vol van heerlijkheid, zo zult gij Mij zien heengaan aan het einde van 1950. Jullie zullen 
dagelijks stijgen tot dat niveau om je te verenigen met je Meester. 
33. Later zult gij de wereld onder ogen moeten zien, en gij zult dan geestelijken en voorgangers van 
sekten en kerken zien opstaan om u te bestrijden. Onder hen zullen er zijn die alleen de waarheid 
zoeken, en wanneer zij Mijn Woord leren kennen, zal hun geloof ontvlammen en zullen zij in Mij 
geloven. 
34 Wanneer jullie Mij kennen, zullen jullie oordelen hoe liefdevol de Vader is, hoe wijs als Meester, 
en hoe vrijgevig en rechtvaardig als Rechter. 
35 Geliefde mensen, de wereld eist van jullie volmaakte werken, omdat jullie discipelen zijn van de 
goddelijke Meester. Volg mijn bevelen op, zodat deze Meester niet slecht beoordeeld wordt. 
36 Als het moment van mijn manifestatie nadert, gaat je hart sneller kloppen. Voor sommigen is het 
uit vreugde, voor anderen uit angst. Maar jullie voelen allemaal mijn Goddelijke Aanwezigheid. 
37 Ik kom alleen om jullie in veiligheid te brengen, om jullie nieuw leven te geven, om jullie een staf 
te bieden waarop jullie kunnen steunen tijdens jullie zwerftocht. 
38 Hij spreekt tot u, die, worstelende met den dood aan het kruis, en door de beulen mishandeld en 
gefolterd, zijn oogen ophief tot de oneindigheid en zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet 
wat zij doen." 
39 In die Goddelijke vergeving omvatte ik alle mensen van alle tijden, want ik kon het verleden, het 
heden en de toekomst van de mensheid zien. Ik kan u in waarheid en in de geest zeggen dat Ik u ook 
heb gezien in dat gezegende uur dat u Mijn nieuwe woord hoort in deze tijd. 
40 Vandaag ben ik gekomen om jullie uit jullie geestelijke stagnatie te halen. Sinds lang slaapt deze 
mensheid diep in een kamp van religieus fanatisme, van afgoderijen, valse vormen van eredienst en 
materialisme, waarmee zij de praktijk van liefde voor elkaar, barmhartigheid, vergeving, en alles wat 
uit deze ene Wet voortkomt, heeft willen vervangen. 
41 In de betekenis van dit woord ligt alles besloten wat de wereld nodig heeft om zich te 
vernieuwen, om terug te keren tot de ware weg, en om op te staan uit liefde tot Mij. Wat zal er van 
dit volk worden, als het niet aandachtig luistert en de les, die Ik hun in het derde tijdperk heb 
gebracht, niet goed begrijpt? Er staan haar grote beproevingen te wachten als zij niet sterk wordt in 
Mijn woord en haar toevlucht niet neemt tot de goddelijke ark van Mijn barmhartigheid. 
42 Denkt gij dat het Mij behaagt u op aarde tegenspoed te zien lijden en gal en azijn te zien drinken? 
Nee, mensen. Ik wil niet dat het leven u behandelt als misdadigers of ballingen, maar als kinderen 
van God, waardig in alle opzichten. 



43 Ik zie dat jullie gewend zijn geraakt aan de heerlijkheid van mijn woord en aan de vergeving die 
eruit voortvloeit, zonder dat jullie je bewust wilden worden van het feit dat het uur van de 
beproevingen nadert en dat jullie je niet wilden voorbereiden om het onder ogen te zien. 
44 Gij beweert nederig te zijn, maar jegens de Vader toont gij u ondankbaar en trots. Is dit het 
voorbeeld dat jullie willen verspreiden in de wereld als getuigen van mijn waarheid? Neem dit alles 
ter harte en onderzoek uw gedrag, opdat gij niet hard oordeelt over mijn woord. 
45 De tijd is rijp voor verdienste, o geliefd volk. In mijn werken vind je de nodige voorbeelden om je 
manier van handelen te corrigeren en te verfraaien met het licht dat je Meester in elk van zijn 
leringen uitstraalt. 
46 Zeg Mij: "Heb Ik u afgewend, terwijl gij overtreedt? Heb ik je achtergelaten, in de steek gelaten, 
toen je door een struikeling tot stilstand kwam? heb Ik Mij woest getoond met jullie toen jullie, 
verslagen door pijn, gevallen waren? Toch zie Ik dat zij die Ik met zoveel liefde Mijn leerlingen noem, 
hun medemensen in tegenspoed in de steek laten en degene die van het rechte pad afwijkt, afwijzen 
in plaats van hem liefdevol tot zich te trekken en hem te helpen zijn weg te beteren, en soms worden 
zij rechters wanneer zij zich bemoeien met zaken waarover zij niet mogen oordelen. Komt dit 
overeen met mijn instructie? Neen, zeg Mij uw geweten, want Ik wil dat gij uzelven juist oordeelt, 
opdat gij de vele oneffenheden, die uw gevoelens kwellen, zult wegslijpen en gij zult beginnen Mijn 
discipelen te worden. 
47 Wilt gij Mijn leer onderwijzen, hoewel uw hart vol hartstochten, zwakheden en menselijke ellende 
is? Bedenk dat ik u dikwijls heb gezegd dat een blinde een andere blinde niet kan leiden zonder het 
gevaar te lopen dat beiden struikelen of in een afgrond vallen. 
48 Dit is de stem die voortkomt uit het zesde zegel - het boek van God, waarvan het voorlaatste 
hoofdstuk is geopend om in wijsheid uit te storten op iedere ziel en ieder verstand. 
49 Dit licht is de nieuwe dageraad waaronder de kinderen Gods geestelijke samenhang zullen hebben 
in het Derde Tijdperk, nadat de grote beproeving die de wereld zuivert en vernieuwt, voorbij is. 
Daarom moest Ik gedetailleerd zijn toen Ik Mijn boodschap aan dit volk gaf. Want ik wil dat ze sterk 
zijn in de strijd. Daarom heb ik hen ter verantwoording geroepen en hen veroordeeld. Ik wil niet dat 
het de wereld is die zijn onvolkomenheden corrigeert. Want ik zal het niet uitzenden om te leren, 
maar om te onderwijzen. 
50 Mensen, zijn jullie enkele ogenblikken opgeschrikt voordat mijn licht tot woorden kwam op de 
lippen van de stemdrager? Daar had je reden toe, ik zegen je voorkennis. 
51 Mijn vrede zij met u, volk van Israël - het volk dat in zijn geest de wet draagt die Jehovah u door 
Mozes heeft gegeven; in wiens geest het woord van Jezus is geschreven en dat nu de openbaring van 
de Heilige Geest ontvangt. Voorwaar, Ik zeg u: Gij zijt de kinderen des lichts, en gij zult om geen 
enkele reden kunnen dwalen. 
52 Deze geest, die gij als licht over uw geesten voelt nederdalen, is de Vader - Hij, die u de wet heeft 
geopenbaard en die tot u zegt: "Ik ben Jehovah, die de hemelen en de aarde en alle geschapen 
dingen heb gemaakt." Deze geest, die uw geest met inspiratie vervult en u woorden van wijsheid op 
de lippen legt, is die van die Meester, die machtige werken op aarde heeft verricht en u de leer der 
liefde heeft nagelaten. 
53 Heden kom Ik tot de mensen om Mijzelf te openbaren door hun geest. Ik kom in het licht dat de 
geest verlicht, in de glans die alleen het hart kan voelen, in de essentie die brood voor de ziel is. 
54 Het is de tijd van het ontwaken, van de geestelijke volheid, wanneer jullie allen soldaten zullen 
zijn, jullie allen "werkers", jullie allen discipelen. 
55 In vroegere tijden hebt gij u tevreden gesteld met het eten van het Brood van Mijn Woord. Gij 
hebt Mij gezocht om uw hart liefdevoller te maken en uw vrede te herwinnen, zonder eraan te 
denken dat elke ziel een boodschap brengt om bekend te maken en een rijkdom aan goederen om te 
verdelen onder haar behoeftige medemensen. 
56 Mijn woord wil jullie in deze tijd uit de beslotenheid van een egoïstisch, teruggetrokken en 
onvruchtbaar leven halen, om wegen van licht voor jullie te openen en jullie akkers aan te bieden om 
te zaaien. Ik weet dat u, ook al lijkt u ongeschoold, onwetend en arm, geestelijk een schat aan 
ervaring bezit die de lange weg van uw evolutie u heeft gegeven. 



57 Een aureool van licht zal Mijn volk moeten omgeven wanneer zij als apostelen op weg gaan om de 
kennis te verspreiden die Ik hun heb geopenbaard. Op dat ogenblik zullen jullie de kracht van Mijn 
Woord reeds hebben leren kennen en zullen jullie de volle kennis hebben van jullie gaven die reeds 
lang in jullie wezen verborgen waren, wachtend op het geschikte ogenblik om Mij te openbaren. 
58 Hoeveel leringen, hoeveel vormen van aanbidding van God en hoeveel nieuwe ideeën over het 
geestelijke en menselijke leven zult gij vinden. Als gij ze weet door te dringen en te beoordelen, zal 
elk u een goed en juist deel tonen, en een ander, onjuist deel, ver van de waarheid, die 
rechtvaardigheid, liefde en volmaaktheid is. 
59 Overal waar gij dwaling, onwetendheid of kwaad ontdekt, verspreidt de essentie van mijn Leer, 
die, omdat zij de mijne is, geen vermenging met onzuiverheid of dwaling mag bevatten. 
60 Mijn onderricht is absoluut, volledig en volmaakt. 
61 Hij die volledig overtuigd is van mijn waarheid zal nooit aan mijn werk vreemde liturgieën 
toevoegen die hij bij anderen ziet, want hij erkent dat mijn leer alles bevat wat hij aan goeds en 
waarheid in andere leringen zou kunnen vinden. 
62 Al mijn leerstellingen, hoe eenvoudig ook, zijn bladzijden van kennis voor uw geest, die spoedig 
mijn woord zal verzamelen om het als een levenskiem naar de mensheid te brengen. 
63 U weet nog niet hoe u de oproep aan uw medemensen door allen gehoord moet worden. Ik zeg je 
niet ongeduldig te worden. Want als ik zie dat jullie sterk zijn, zal ik de weg voor jullie bereiden en 
jullie de middelen geven. 
64 Gezegend zijt gij, die in het gebed Maria zoekt als Voorspreekster en Middelares. Want geestelijk 
is zij jullie Moeder, die Ik aan de voet van het kruis heb achtergelaten, opdat zij voor alle mensen zou 
bemiddelen en opdat jullie haar zouden liefhebben en troost aan haar boezem zouden vinden. 
65 Maria kwam uit de goddelijke schoot om mens te worden in de wereld en een zending te 
vervullen als vrouw en als moeder. 
66 Alleen uit een reine bloem als zij kon de vrucht voortkomen die de mensheid verlossing zou 
schenken - de vrucht die de Vader beloofd had aan de aartsvaders van de eerste tijden, aan wie zij de 
naam "Messias" gaven. 
67 Toen de geestelijke ziel van Maria haar zending van liefde, zachtmoedigheid en opoffering op 
aarde had volbracht, keerde zij terug naar de schoot van volmaaktheid waaruit zij was 
voortgekomen. Want Maria is geen wezen dat aan evolutie onderhevig is zoals andere zielen. Maria 
is een goddelijke uitdrukking, is de zachtmoedigheid van God. 
68 Deze leer doet het licht schijnen in hen die de waarheid van deze openbaring niet hebben kunnen 
zien. 
69 Het Spiritualisme opent een oneindig breed terrein van vooruitgang voor de geest en het hart, 
zodat u zich naar boven kunt ontwikkelen op het pad van wijsheid. 
70 Gij, mensen, die mijn woord hoort en binnentreedt in die wereld van de geest, gij begint reeds 
met helderheid te zien wat gij slechts in geheimenis en raadselen gehuld hebt gezien. 
71 In deze tijd zult gij niet langer mensen van blind geloof zijn - een geloof dat niet nadenkt of 
onderzoekt. Uw ziel is gegroeid en wil weten, wil doorgronden, en daar heb Ik gezien dat de tijd 
gunstig is om u mijn licht als geest der waarheid te zenden, om alle geheimen op te helderen en te 
verklaren, zoals Ik u door Jezus had beloofd. 
72 Morgen, wanneer jullie de wezenlijke punten van Mijn Leer begrepen hebben en in staat zijn 
uitleg te geven over dit alles aan degene die erom vraagt, zullen jullie merken dat deze wereld, die 
Mijn Naam uit haar hart heeft weggenomen, verblind door de ijdelheid van haar aardse 
heerlijkheden en door de triomfen van haar wetenschap, haar ogen weer op Mij zal richten, omdat 
zij de Leer van Christus zal erkennen als de sleutel die de poorten opent naar de waarheid. 
73 Maar deze nieuwe mensheid, intellectueel ontwikkeld en ontwaakt, zal de uitleg van de 
openbaringen eisen, de opheldering van de mysteriën, de interpretatie van wat jullie in figuurlijke zin 
hebben ontvangen, en Ik wil dat het dit eenvoudige volk is dat de betekenis van Mijn woord zal 
uitleggen en in nederigheid zal onderwijzen wat Ik hun heb geopenbaard. Heb ik u gezegd, dat het dit 
volk zal zijn, dat ook de oude Schriften juist zal interpreteren? Want als zij weten hoe zij het verleden 
moeten verklaren, zullen zij weten hoe zij het heden moeten verklaren met zulk een eenvoud dat zij 
velen zullen verbazen. 



74 Mozaïsche godsdienst, Christendom, Spiritualisme - het zijn drie verschillende lessen over één 
enkele leer: die van de liefde. 
75 Klein is het getal dergenen die zullen uitgaan om dit zaad te verspreiden. Maar waarom zouden zij 
niet voldoende zijn, daar het aantal van mijn discipelen in het tweede tijdperk ook gering was, en zij 
toch de mensheid het woord van Jezus deden kennen? 
76 Sterk uw ziel in mijn onderricht, o mijn nieuwe leerlingen, en verlang er naar waardig te zijn om 
morgen uitgezonden te worden naar de volken. Want uw verlangen zal een bewijs zijn van liefde, 
geloof en goede wil. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 269  
 
1 Volk van Israël, dat de wet van Jehovah en de onderwijzing van Jezus in zijn ziel gegrift heeft - 
ontvangt Mijn Woord, dat Ik u geef door de bemiddeling van een mens. Open uw ogen en zie de 
gebeurtenissen van deze tijd, opdat gij moogt weten dat Ik in een andere tijd gekomen ben om 
Mijzelf aan u bekend te maken. Luister naar Mijn woord en bestudeer het, maak je de betekenis 
ervan eigen, zodat je samen met de twee voorgaande Testamenten één enkel boek vormt waarin je 
eeuwig kunt studeren. 
2 Ik streel uw hart, door beproevingen bereid Ik het voor op de toekomende tijden. Want na mijn 
vertrek, zul jij in mijn plaats blijven. U hebt mijn Lijden herdacht in deze morgengebeden, u hebt 
herinnerd aan en nagedacht over de gedragingen van die Meester zonder u die heilige 
gebeurtenissen voor te stellen. Jullie hebben die dagen herbeleefd omdat jullie dezelfde zielen zijn 
die destijds verbaasd en verwonderd waren om mijn leven van begin tot eind te zien. U was verbaasd 
over mijn nederigheid, u dacht na over mijn geboorte in de schoot van een arm gezin dat niet eens 
een eigen dak had. Ik heb jullie alleen geleerd te leven volgens de goddelijke wetten. 
Velen van jullie hebben de betekenis van Mijn woorden en Mijn werken pas begrepen nadat er een 
tijd was verstreken waarin jullie Mij herinnerden en Mijn voorbeelden als een open boek in jullie 
leven waren. Vandaag ben je teruggekeerd naar de aarde, en opnieuw ben ik heel dicht bij je. Jullie 
hebben getwijfeld aan dit woord dat Ik jullie geef door bemiddeling van mensen. Jullie hebben Mij 
afkeurend gevraagd waarom Ik dit middel heb gekozen en waarom Mijn Werk zich in deze vorm 
heeft ontvouwd, ver van elke kerk. Maar ik zeg je: Ik ben neergedaald in de schoot van het volk van 
Israël. De overigen zijn verstrooid over de volkeren, door Mij gezonden, en aan hen heb Ik Mij 
geestelijk bekend gemaakt. Dit zijn Mijn uitverkorenen die Mij trouw zijn gebleven. Hun hart is niet 
besmet, en hun geest kan Mijn ingevingen ontvangen. Door hun bemiddeling schenk ik de wereld 
momenteel een grote schat aan wijsheid. 
3 Mijn stem houdt niet op de harten te roepen. Mijn licht openbaart zich in de geest en geeft haar 
kracht om iedere ziel te wekken en aan te trekken. Ik zal niet toestaan dat deze mensheid, die ik zo 
liefheb, te ver gaat in haar materialisme. De beproevingen zullen het tegenhouden, en wanneer Mijn 
woord het bereikt, zullen de gaven der mensen ontwaken, hun harten zullen gevoelig worden, en 
hun weg zal worden uitgestippeld. Dan zullen zij weten hoe Mij aan te roepen, zullen zij de 
genezende balsem bij Mij zoeken en zich omvormen tot Mijn discipelen. 
4 Ik zal in uw omgeving een geestelijke sfeer van welbehagen scheppen die u zal omhullen, en alles 
zal gunstig zijn voor uw geestelijke verheffing. Heb geduld met de ongelovigen en gij zult zien dat na 
een zekere tijd Mijn manifestaties als waarheden zullen worden aangenomen en Mijn woord zal 
worden gewaardeerd. 
5 hoezeer bemin ik u, mensen, en hoezeer verlang ik ernaar dat u uw broederschap en eendracht 
bereikt! 
6 Wees onvermoeibaar, nieuwe discipelen, wanneer jullie over deze waarheid spreken. Ongetrainde 
lippen, jullie die mijn woord niet spreken uit angst - open jezelf op het moment van je beslissing. Een 
enkel woord gesproken in mijn naam kan een zondaar redden, kloven dichten, hen die opstandig zijn 
geworden in het kwaad in hun spoor stoppen. Ken je de kracht van mijn woord? Ken je de kracht van 
je gezag? Spreek door voorbeeldige daden en doe recht aan dat deel van Mijn Werk dat Ik u heb 
toevertrouwd. De rest zal ik doen. 
7 Ik zie in jullie mijn discipelen van het tweede tijdperk. Onder jullie zijn degenen die Johannes, 
Petrus, Thomas, en ook Judas belichamen. Hoewel zij ongeschoold waren, spraken zij 
bewonderenswaardige woorden van de leer en zij verrichtten wonderen, Mij tot voorbeeld 
nemende. 
8 Zalig zijn zij die geloven zonder te zien. Gezegend is hij die Mij niet om de gave van het zienerschap 
heeft gevraagd om te geloven. Want deze, die Mij gezien heeft met de ogen van zijn geloof, heeft de 
goede smaak leren kennen van de vrucht van Mijn Woord en heeft zich daarmee gevoed. Ik zegen 
ook hen die, nadat zij deze kostbare gave als opdracht hebben ontvangen, weten hoe zij van Mij 
moeten getuigen. 



9 Ik zal de vruchten van uw zaaien verzamelen. Zelfs het kleinste dat jullie Mij aanbieden, zal Ik 
vermenigvuldigen, want dat is Mijn wil. 
10 Het boek dat in de hemel verzegeld was, is in het zesde hoofdstuk geopend. Het is het Boek der 
Zeven Zegelen, dat wijsheid en oordeel bevat, en dat werd ontsloten vanwege mijn liefde voor jullie, 
om de diepgaande leringen ervan aan jullie te openbaren. 
11 De mens heeft vijf tijdvakken op aarde geleefd, aangemoedigd door de goddelijke adem van de 
geest. Toch heeft hij de geestelijke zin van het leven, het doel van zijn bestaan, zijn bestemming en 
de kern van zijn wezen niet begrepen. Alles was een ondoordringbaar mysterie, zowel voor zijn geest 
als voor zijn ziel, een verzegeld boek waarvan hij de inhoud niet kon ontcijferen. Vaag heeft hij het 
geestelijk leven geraden, maar zonder werkelijk de trapsgewijze ontwikkelingsladder te kennen, die 
de wezens dichter bij God brengt. Hij kende zijn zeer hoge zending op aarde niet, noch de deugden 
en gaven die tot zijn geest behoren om in de strijd te overwinnen, boven menselijke ontberingen uit 
te stijgen, en zich geestelijk te vervolmaken om in het Eeuwige Licht te vertoeven. 
12 Het was noodzakelijk dat het goddelijke boek werd geopend en dat de mensen de inhoud ervan 
zouden overdenken, opdat zij zich zouden kunnen redden uit de duisternis van onwetendheid, die de 
oorsprong is van al het kwaad dat in de wereld bestaat. Wie kan dit boek openen? De theoloog, de 
wetenschapper of de filosoof? Neen, niemand, zelfs niet de rechtvaardige zielen konden u den 
inhoud openbaren, want hetgeen het boek bewaakte, was de wijsheid Gods. 
13 Alleen Christus, "het Woord", Hij alleen, de Goddelijke Liefde kon het doen; maar zelfs dan was 
het nodig te wachten totdat de mensen in staat zouden zijn de Goddelijke Boodschap te ontvangen 
zonder verblind te worden door de schittering van Mijn geestelijke Aanwezigheid. De mensheid 
moest dus vijf stadia van beproeving, onderricht, ervaring en ontwikkeling doorlopen om de juiste 
ontplooiing te bereiken die haar in staat zou stellen de geheimen te kennen die het boek van Gods 
wijsheid voor de mensen bewaarde. 
14 De wet van God, zijn goddelijk woord door Christus gegeven, en alle boodschappen van profeten, 
boodschappers en afgezanten waren het zaad dat het geloof van de mensheid schraagde in een 
goddelijke belofte die altijd licht, redding en gerechtigheid voor alle mensen aankondigde. 
15 Nu is de verwachte tijd van de Grote Openbaring, waardoor jullie alles zullen begrijpen wat Ik 
jullie door de eeuwen heen heb geopenbaard, en zullen leren wie jullie Vader is, wie jullie zelf zijn en 
wat de reden van jullie bestaan is. 
16 Nu is de tijd gekomen dat u, op grond van uw geestelijke ontwikkeling, de beproevingen die u 
hebt doorstaan en de ervaring die u hebt opgedaan, van mijn Geest het licht van de wijsheid kunt 
ontvangen dat in mijn schatkamers wordt bewaard in afwachting van uw toerusting. En omdat de 
mensheid de noodzakelijke graad van ontwikkeling heeft bereikt om mijn boodschap te ontvangen, 
heb ik haar de eerste straal van mijn licht gezonden, en dat is deze, die de ongeschoolde en 
eenvoudige mensen, die dienen als stemdragers voor mijn voorspraak, in vervoering heeft doen 
spreken. 
17 Deze lichtstraal is slechts een voorbereiding geweest; hij is als het licht van de dageraad wanneer 
het de nieuwe dag aankondigt. Later zal mijn licht jullie ten volle bereiken, jullie bestaan verlichten 
en zelfs de laatste schaduw van onwetendheid, zonde en ellende uitwissen. 
18 Deze tijd, waarvan u de dageraad in het Oneindige bewondert, is het zesde tijdperk dat aanbreekt 
in het geestelijk leven van de mensheid - het tijdperk van licht, van openbaringen, van de vervulling 
van oude profetieën en vergeten beloften. Het is het Zesde Zegel dat, wanneer het is ontbonden, zijn 
inhoud van wijsheid in uw ziel zal uitstorten in een boodschap vol rechtvaardigheid, verlichting en 
openbaring. 
19 voor jullie is het de zesde periode, het is de "Derde Tijd" waarin Ik tot jullie sprak vanuit een 
grotere nabijheid dan in die "Eerste Tijd" waarin Ik Mijn Aanwezigheid en Mijn Woord in vele vormen 
waarneembaar heb gemaakt, evenals in die Tweede Tijd waarin Ik "Mijn Woord" tot mens heb 
gemaakt om tot jullie hart te spreken 
20 Vandaag laat Ik Mij weer horen. Maar het zijn niet langer de zintuigen waaraan Ik Mij openbaar, 
zelfs niet je hart waartoe Ik spreek - het is je geestziel waaraan Ik Mij kenbaar maak om haar de weg 
van opgang te leren die leidt naar het Koninkrijk van Licht, het eeuwige en gelukkige Koninkrijk van 
de Geest. 



21 Wat bevat het zesde zegel van het Boek Gods in zijn boezem, waarin uw namen en uw lot zijn 
geschreven? Het bevat leringen, zeer grote beproevingen, openbaringen van wijsheid. 
22 Wat is de taak van mijn dienaren in deze periode? Te bidden, te mediteren, u te vernieuwen, 
eenheid, vrede en geestelijk licht te zaaien, uw mogelijkheden en bekwaamheden te ontwikkelen, te 
strijden voor uw verheffing; onwetendheid, ondeugd, fanatisme - in één woord, het kwaad dat zich in 
zovele gedaanten onder de mensen openbaart - uit te bannen. Wanneer eenmaal de mensen hebben 
opgehouden elkaar te haten, te doden en te verraden, wanneer vergeving en barmhartigheid zich 
hebben verspreid van hart tot hart en van natie tot natie, en bloed en tranen hebben opgehouden te 
vloeien, dan zal de grote stilte komen die het gesprek is van geest tot geest. Dan zal Ik het laatste 
zegel, het zevende, openbaren, in welke periode de mensen elkander zullen liefhebben zoals Ik u heb 
geleerd toen Ik op aarde kwam. 
23 Dit is, in korte en eenvoudige bewoordingen - zoals "het Woord" van God zich altijd kenbaar heeft 
gemaakt - iets van wat u wilt weten over het Zevende Zegel van het Boek van Wijsheid en Goddelijke 
Gerechtigheid. 
24 Jullie hebben het gehoord en nu moeten jullie het begrijpen, want later zullen jullie moeten 
profeteren, openbaren en onderrichten. 
25 De goddelijke boom spreidt zijn takken uit over provincies en steden en geeft schaduw aan de 
vermoeide zwervers. Zo moest het in deze tijd gebeuren dat Ik u Mijn woord liet horen op hetzelfde 
ogenblik op verschillende plaatsen, daar Ik nu in de geest kom. 
26 Dit gebied waar jullie Mijn woord horen moest worden voorbereid opdat jullie Mij zouden kunnen 
ontvangen. Beproevingen, pijnen en bitterheid deden je stappen stoppen en deden je de ogen 
openen voor de realiteit. Die pijn heeft de droge grond van jullie harten omgeploegd, en de tranen 
hebben het bewaterd. Daarop werden jullie voorbereid in afwachting van het zaad dat mijn woord is. 
27 Nu weet je waartoe ik je geroepen heb: Ik wil dat jullie arbeiders zijn op Mijn velden, en dat jullie 
dit zaad overal verspreiden. 
28 Geliefde "werkers": word wakker! Kijk! De zon is opgekomen aan de horizon, het roept je om te 
werken. 
29 Ik ben deze zon, en mijn komst in deze tijd is voor jullie een nieuwe dageraad geweest. 
30 Laat niemand twijfelen of hij nuttig kan zijn op Mijn landgoed of niet. Aangezien ik u geroepen 
heb, bedenk dat ik niet kan dwalen. 
31 Het is geen werk boven uw vermogen dat Ik u heb toevertrouwd. Maar ik zeg u dat hoe groter uw 
aantal en uw eenheid, hoe kleiner uw kruis zal zijn. 
32 Voordat uw ziel naar deze planeet werd gezonden, werden haar de "velden" getoond, werd haar 
gezegd dat het haar opdracht was vrede te zaaien, dat haar boodschap een geestelijke was, en uw 
ziel zag ernaar uit en beloofde trouw en gehoorzaam te zijn aan haar opdracht. 
33 Waarom ben je bang om nu te zaaien? Waarom voelt ge u nu onwaardig of onbekwaam om het 
werk te doen dat uw ziel zo verrukte toen het haar werd gegeven? Omdat je hebt toegestaan dat de 
hartstochten je pad versperren en zo de ziel de doorgang ontzeggen, terwijl je haar besluiteloosheid 
probeert te rechtvaardigen met kinderachtige redenen. 
34 Kom niet met lege handen naar de "vallei" waar je vandaan komt. Ik weet dat uw lijden dan erg 
groot zou zijn. 
35 Wat moet je doen om de eerste zekere stap te zetten? Denk diep na over mijn woord en bid dan 
met heel je geloof en heel je gevoel. Uit die voorbereiding zal beetje bij beetje een innerlijke kracht 
te voorschijn komen die een onophoudelijke strijd met zijn fysieke lichaam zal beginnen. De 
geestelijke ziel zal zich verzetten tegen het stoffelijk lichaam en zal trachten de stem van het geweten 
te doen horen en de stem van het vlees tot zwijgen te brengen. 
36 Zo zal de geestziel langzamerhand haar plaats in het leven van de mensen kunnen innemen, en als 
je eens omkijkt, zul je de hindernissen die je verhinderden je kruis op te nemen om Mij te volgen, 
heel ver weg zien. 
37 Bemoedigt mijn onderricht u niet, kleine kinderen, wekt mijn woord u niet op tot de 
werkelijkheid, voelt u zich niet verkwikt in uw ziel? 
38 Merk op dat mijn woord geen enkel verwijt of afkeuring jegens u bevatte; het vermaande u 
slechts met zinnen vol licht tot de vervulling van de geestelijke zending die u naar de aarde 



meebracht, en maakte u duidelijk dat u geen verkeerd gebruik mocht maken van uw wilsvrijheid; dat 
noch de ziel zich mocht mengen in de plichten van het lichaam, noch dit laatste de ziel mocht 
hinderen in haar zending. 
39 Alleen mijn onderricht zal jullie de norm kunnen geven om die harmonie tussen de ziel en het 
lichaam te bereiken en de enige manier om waardige werken te verrichten in de wereld van jullie 
Vader - werken van discipelen op weg om meesters te worden. 
40 Wanneer zul je overwinnaar zijn in deze innerlijke strijd? 
41 Sommigen zijn nog niet eens met de strijd begonnen, anderen zitten er middenin, weer anderen - 
zeer weinigen - hebben getriomfeerd over het vlees. Maar ik zie ook anderen die begonnen zijn te 
vechten, maar die zich hebben laten verslaan door de vijanden die zij in zich droegen, en die nu 
paden bewandelen die niet de mijne zijn. 
42 Ik zal hen blijven zoeken, maar ik wil dat zij zelf ontdekken waar de waarheid en de essentie van 
het leven is, en waar de schijn, het klatergoud en het bedrog zijn. Ik weet, dat wanneer zij haveloos, 
met bloedend hart en mishandelde ziel tot Mij terugkeren, Ik hun niets zal behoeven uit te leggen, 
omdat zij zichzelf bedrogen zullen hebben. 
43 Wanneer zullen jullie ophouden koppig te zijn en vooruit te lopen, kleine kinderen? 
44 Kom aan mijn tafel, en terwijl gij u laaft aan de smaak van mijn woord, laat uw ziel vervuld worden 
met licht. U zult ervaren dat, volgens mijn woord van onderricht, u uw ziel sterker zult voelen en het 
"vlees" handelbaarder en gewilliger. 
45 Mijn Leer verliest al haar betekenis als jullie haar niet toepassen. Gij weet zeer goed, geliefde 
discipelen, dat het doel van mijn wet en van mijn leer is het goede te doen, en dat daarom hij, die 
haar slechts in zijn geheugen of op zijn lippen draagt zonder haar in zijn werken toe te passen, in 
strijd met zijn plicht handelt. 
46. Alvorens Mijn levensprincipes te onderwijzen en de inhoud ervan uiteen te zetten, moet je 
beginnen de Leer die Ik je heb geopenbaard te volgen door je naaste lief te hebben, door een leven 
te leiden dat op het geestelijke is gericht en door je pad te bezaaien met liefdevolle activiteit en licht. 
Als u dat niet doet, zeg ik u nu al dat u het spiritisme niet begrepen hebt. Het openbaart u uw ware 
aard, en daardoor kunt gij een duidelijk beeld krijgen van uw Vader en uzelf kennen. 
47 Het is waar dat je om spiritualiteit te bereiken een zekere verzaking, inspanning en opoffering 
nodig hebt. Maar wanneer het verlangen naar een hoger bestaan in u ontwaakt is, wanneer de liefde 
in uw wezen begint te stralen, of wanneer het verlangen naar het geestelijke is ingetreden, zal het u 
een vreugde zijn, in plaats van opoffering of verzaking, u te ontdoen van alles wat u om u heen hebt 
dat nutteloos, schadelijk of slecht is. 
48 Toen gij Mij hoorde, ontwaakte uw ziel. Want het was niet de gebruikelijke liturgie, noch het 
Woord herhaald op de manier die u hoorde. Mijn onderricht heeft indruk gemaakt op jullie ziel, 
daarom zijn jullie altijd gekomen met het verlangen te weten wat Ik zal zeggen, wat Ik zal openbaren. 
Maar laat niemand denken dat hij door Mij te horen of Mijn Woord te leren zijn taak al volbracht 
heeft. 
49 In de tijd dat Ik mens was in Jezus, heb Ik Mijn woord altijd vergezeld doen gaan van werken van 
liefde, die in elke geest geschreven bleven, opdat een ieder die Mijn schreden wenste te volgen Mij 
tot voorbeeld zou nemen in het licht van het woord en in de waarachtigheid van de werken. 
50 Luister nu naar Mij, mensen, en gehoorzaam Mijn Woord waardig en waarachtig. Ik zie dat gij 
droefheid in uw hart draagt, omdat gij voorziet, dat niet al deze scharen de wet zullen houden, die Ik 
in uw ziel geschreven heb. Toch zeg ik u dat vandaag de dag, net als in de "Eerste Era", de mensen 
verdeeld zullen zijn. 
51 Ik heb veel tot u gesproken en heb voor allen één weg uitgestippeld. Daarom, zeg ik je: Als 
sommigen van Mijn kinderen Mij ongehoorzaam zijn, zal het oordeel over dit volk worden 
uitgesproken wanneer de dag komt die door de Wil van jullie Vader is bepaald om een einde te 
maken aan deze manifestatie. Ik ben tot u gekomen in deze tijd als een Bevrijder, die u de weg toont 
door de woestijn, het geestelijke "dagwerk" van de strijd om bevrijding en verlossing, en die u 
uiteindelijk het nieuwe land der belofte belooft, dat vrede, licht en zegening voor de geest is. 
Gezegend zijn zij die Mij op deze reis volgen in hun verlangen naar bevrijding en vergeestelijking, 



want zij zullen zich nooit verlaten of zwak voelen in de beproevingen die de uitgestrekte woestijn hen 
zal brengen. 
Wee echter hen die het geloof schenden, die de dingen van de wereld meer liefhebben dan de 
geestelijke dingen - zij die blijven vasthouden aan hun afgoden en hun tradities! In de mening dat zij 
Mij dienen, zullen zij onderdanen zijn van "Farao", dat is het "vlees", materialisme, afgoderij. Wie 
naar het Beloofde Land wil komen, naar het Vaderland van de Geest, moet een spoor van goedheid 
achterlaten in zijn wandel door de wereld. Kom hierheen en vrees niet. Want als jullie je hoop op Mij 
stellen, kunnen jullie niet dwalen. Als jullie bang zijn of geen geloof hebben, dan is jullie geloof niet 
absoluut, en Ik zeg jullie dat wie Mij wil volgen, overtuigd moet zijn van Mijn waarheid. 
52 Ik zegen u allen, Ik vergeef u, Ik verenig u in Mijn liefde. 
53 Evalueer uzelf, zodat u in uw bewustzijn absoluut vertrouwen hebt in het loopvlak van elk van uw 
stappen. 
54 Onderzoekt uw geloof en uw handelwijze, opdat gij moogt weten of gij waardig zijt u Spiritualisten 
te noemen, dan wel of gij nog een poosje moet wachten om dien naam te dragen. 
55 Velen van u noemen zichzelf spiritisten omdat zij geloven in mijn aanwezigheid tijdens mijn 
manifestatie door de menselijke geest, en omdat zij vaak aanwezig zijn om mijn woord te horen. 
Maar ik wil dat jullie spiritualisten zijn door de praktijk van het goede, door de kennis van de essentie 
van het leven, door jullie liefde voor de naaste, door jullie aanbidding door middel van een 
edelmoedig, vruchtbaar en deugdzaam bestaan. 
56 Laat mijn woord u opwekken en verheffen, om u alle gaven, bekwaamheden, krachten en 
deugden te tonen die uw geestelijke ziel in zich draagt. Want gij zijt onder hen, die, hoewel zij een 
erfdeel in zich hebben, zich arm achten wegens hun onwetendheid. 
Toen uw Heer zag dat u verslaafd leefde aan het materiële leven, hoewel Hij u begiftigd had met 
geestelijk licht en genade, is Hij tot u gekomen om u wakker te schudden en u te zeggen dat het niet 
juist is dat u geestelijke honger en dorst lijdt, hoewel de Goddelijke bron van wijsheid binnen uw 
bereik ligt, te bereiken via de weg van vergeestelijking. Want met het begin van dit tijdperk, is het 
alsof ook jij aan een reis begint. 
Maar waarlijk, ik zeg u, alles wat uw ziel in het verleden heeft geoogst, is licht van ervaring en 
staaldrang om de beproevingen en de lessen te doorstaan die de Derde Tijd brengt. 
57 Ik trek u naar Mij toe opdat u Mijn lessen kunt leren. Wees welkom, jullie allemaal, voor mijn 
stoel, wees gezegend, jullie volhardenden. Uw aanwezigheid op mijn woord heeft een grote 
betekenis, het is die van uw verlangen om dichter bij mij te komen. Ik alleen zal in staat zijn u de 
gaven te openbaren die gij bezit en u de verantwoordelijkheid te doen gevoelen die gij hebt 
tegenover uw medemensen. Nu is de tijd van het oordeel, de tijd van betaling van elke schuld, de tijd 
van genoegdoening. 
58 Mijn Goddelijk Werk is het licht dat, wanneer het de mensen bestraalt, hen verlicht door de geest. 
Tot sommigen zal de Goddelijke boodschap rechtstreeks komen in de vorm van inspiratie, tot 
anderen door het woord door middel van mijn discipelen, tot weer anderen in de vorm van 
geschriften waarvan de bladzijden de betekenis van mijn leringen bevatten. 
59 Stap voor stap en beetje bij beetje zullen de mensen ontwaken tot het leven van de geest. Het zal 
voor hen zijn als een nieuw bestaan, alsof zij een nieuw leven vol beloften beginnen, ingezaaid met 
wonderbaarlijke verrassingen en verlicht door het licht van het grootste ideaal: God. 
60 Ja, geliefde mensen, God is het ideaal van de zielen wanneer zij moeten opstaan. Want "God" 
zeggen betekent volmaaktheid, harmonie, wijsheid, gelukzaligheid, licht, oneindige vrede, liefde, 
eeuwigheid. Wanneer de ziel uit de smeltkroes van beproevingen is ontsnapt, wanneer zij heeft 
geworsteld met het "vlees" en met de wereld in de immense zee van hartstochten, staat zij een 
ogenblik stil bij alles wat er is gebeurd, zoals een schipbreukeling die, na een wanhopige worsteling 
met de golven, eindelijk het vasteland bereikt, zich vastklampt aan een stuk hout, het symbool van 
zijn geloof en hoop, en, terwijl hij de nog steeds stormachtige zee aanschouwt, uitroept: "Het schip is 
gezonken, maar Ik heb Mijzelf gered! Gezegend zij de Heer van de hemel!" Dat is het lot van de ziel 
die, als een schipbreukeling na de storm, pauzeert, nadenkt, haar hartstochten overdenkt, haar 
aardse heerlijkheden en ijdelheden ziet zinken als het wrak van een schipbreukeling in het verleden. 



Maar wanneer hij het licht van het geloof in zich ziet opgaan, roept hij blij uit: "Vader, ik dank U, 
want ondanks zo'n groot lijden heb ik U niet vergeten!" 
61 Dit is het uur van ontwaken in de ziel en het ogenblik waarop haar verheffing begint. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 270  
 
1 Zalig zijn zij die bereid zijn op de laatste dag van mijn manifestatie. Want waarlijk, Ik zeg u, hun ziel 
zal deelhebben aan Mijn nieuw avondmaal. Daar zal uw ziel, terwijl zij voor de laatste maal dit 
onzichtbare brood ontvangt, waarachtig en zonder zuurdesem, zichzelf sterken, zij zal zich vullen met 
spiritualiteit en met licht, en zij zal spoedig de betekenis van deze Leer begrijpen. 
2 Wat een plechtigheid is er in dit laatste uur! Wat een licht schijnt er op dit volk! 
3 Het Koninkrijk der Hemelen zal tot uw ziel naderen met zijn eeuwige uitnodiging om er in te 
wonen. De grote geesten, de sterke geesten, de geesten van het licht, de ware wijzen in het 
geestelijke rijk, zullen op die momenten aanwezig zijn. 
4 De wegbereiders, de profeten, die in andere tijden goddelijke boodschappen op aarde brachten, 
zullen ook aanwezig zijn. Want mijn woord is voor alle zielen, of zij nu geïncarneerd zijn of vrij van 
materie. 
5 Die entiteiten zullen vertegenwoordigers zijn van de oneindige werelden van leven die in het 
universum bestaan en zullen de laatste van mijn manifestaties bijwonen die op dit moment in deze 
vorm bestaan. 
6 Wat zullen zij onder dit volk zien? Wat zullen ze ontdekken? Alleen ik weet het. Maar ik beveel u te 
"waken" en te bidden, opdat gij moogt behoren tot hen die aan tafel zitten - tot hen die eten en 
wenen met de Meester, tot hen die eten en drinken van het Brood en de Wijn des Hemels. Kom niet 
aan tafel terwijl jullie verraad plegen, want dan zijn jullie slechts in schijn bij Mij geweest. Want in 
werkelijkheid zal uw geweten u niet toestaan te genieten van de aanwezigheid van uw Vader. 
7 Weet je waarom ik zo tot jou spreek? want Ik weet wat er zal gebeuren, want Ik ken u volkomen en 
Ik weet wie Mij zal verloochenen en wie Mij trouw zal zijn omdat zij Mijn Woord hebben bestudeerd 
en wie zal afdwalen omdat zij de essentie van Mijn Werk nooit hebben doorgrond. 
8 Terwijl sommigen slechts geïnteresseerd waren in de betekenis van mijn woord, en zij altijd 
verlangden naar de vooruitgang en de ontwikkeling van hun ziel, waren anderen meer 
geïnteresseerd in uiterlijke aanbidding. Terwijl de eersten zich verheugden toen zij onderricht 
ontvingen over spiritualiteit, waren de laatsten verontrust toen hun fouten werden genoemd. 
9 Ik alleen weet wie zich aan mij zal moeten verantwoorden wegens alles wat door mijn stemdragers 
bekend had moeten worden en wat werd achtergehouden. 
10 Begrijp, mensen: In dit "Derde Tijdperk" hebben jullie, als getuigen die deze goddelijke 
manifestatie hebben meegemaakt, de taak om deze boodschap zeer getrouw en waarachtig te 
verspreiden. Jullie zijn geroepen en uitverkoren om de blijde boodschap aan de mensheid te 
brengen, om jullie medemensen de spirituele weg te leren - de enige weg die leidt naar vrede, naar 
het ware Licht, en naar alomvattende broederschap. 
11 Het is lang geleden dat ik u heb onderwezen. Maar daar zij, die het laatst kwamen, Mij slechts 
weinig hebben gehoord, laat Ik Mijn Woord voor hen geschreven, opdat zij er de Goddelijke 
betekenis in mogen zoeken en allen tot hetzelfde inzicht en vergeestelijking mogen komen. 
12 Als je deze weg volgt, heb dan geen ander ideaal dan dat van de volmaaktheid van je ziel - een 
volmaaktheid die je kunt bereiken door mijn leer in praktijk te brengen, door mijn leer te leven, door 
je bestaan te wijden aan de dienst van je naaste, aan de goddelijke wetten en aan de menselijke 
wetten, in een niet aflatende plichtsbetrachting. 
13 Je hebt al veel gevochten voor je materiële leven. Nu is het tijd om te werken voor het welzijn van 
de ziel. 
14 Beide inspanningen zijn verschillend van aard. Want terwijl de menselijke strijd egoïstisch is 
omdat hij voor zichzelf werkt, moet de geestelijke strijd absoluut onzelfzuchtig zijn, je moet je pad 
zaaien met liefde en barmhartigheid zonder beloningen te verwachten. 
15 Streef ernaar mijn leer zo te doorgronden en te begrijpen dat je begrijpt dat in de beoefening van 
een hoog, zuiver en geestelijk leven grotere bevredigingen, de grootste vreugden, de ware en 
eeuwige triomfen bestaan. 



16 Wanneer de ziel boven de materialisatie van de wereld en de ongeregeldheid van het lichaam 
uitstijgt, zal zij het leven zien door het licht van de waarheid. Alleen dan zal het ontdekken wat echt 
en wat vals is. 
17 Het behaagt Mij wanneer vrede bestaat in de ziel van Mijn kinderen en het vervult Mij met 
vreugde wanneer het hart van de mens vreugde ervaart. Ik wil alleen dat jullie streven naar dat wat 
waar is, waarvoor Ik jullie de middelen geef in Mijn Woord. 
18 Voorwaar, Ik zeg u: Gezegend zijn zij die niet gewend zijn aan mijn woord. Gezegend zijn zij die 
gehoorzaam zijn aan mijn verordeningen en ze respecteren. Want zij zullen het zijn die getuigen van 
Mijn werk. Zij zullen het zijn die met liefde antwoorden op de liefde die ik hun in mijn woord toon. Zij 
zijn het die medeleven en dankbaarheid zullen hebben jegens deze stemdragers die hun leven meer 
en meer aan dit volk geven. 
19 Maar hoevelen zijn niet gewend geraakt aan Mijn manifestatie! Zij zijn aanwezig bij Mijn 
onderricht als iemand die een rite bijwoont of een traditie vervult, en dit is niet het gedrag dat Ik van 
Mijn volk verwacht. 
20 De tijd is nog niet gekomen dat jullie allen Mijn werk op geestelijke wijze zullen begrijpen. Let 
erop dat, terwijl sommigen van Mijn "arbeiders" nederig en liefdadig worden in de mate waarin Ik 
hun voordelen geef, anderen trots en zelfzuchtig worden en denken dat zij steeds meer superieur 
worden aan hun broeders en zusters. 
21 De eersten werken in stilte, in nederigheid, in geestelijke innerlijkheid. Deze laatsten kunnen niet 
tevreden zijn, indien zij niet leven omringd door vleierij, door lofprijzingen en huldeblijken, en 
genieten van de vernedering van hun kleine en zwakke broeders en zusters. Dit zijn geen discipelen 
van Mij, want nooit hebben Mijn voorbeelden van onderwijs, Mijn leer of Mijn openbaringen hun 
zulk gedrag geleerd. 
22 Tot degenen onder u die zo'n voetstuk hebben opgericht, zeg ik in liefde dat u er vanaf moet 
komen - uit overtuiging, uit berouw - als u niet wilt dat morgen dezelfde mensen die u vandaag 
hebben opgetild u naar beneden duwen, zoals het altijd is gebeurd met mannen die op een troon van 
valse macht zijn gaan zitten om van daaruit hun naasten te vernederen. 
23 Diegenen onder u die nederig gewerkt hebben en met liefde het gezegende zaad van de 
geestelijke naastenliefde hebben gezaaid, zeg ik: ga door met zaaien, ga door met het verzamelen 
van de tranen van hen die lijden, ga door met licht te brengen op de paden van duisternis, 
onwetendheid, ondeugd en verwarring. Dit is de weg, dit is de zending van de "werker" van Jezus. 
24 Ik wil dat de een en de ander verenigd zijn in mijn werk - verenigd door geloof, overeenstemmend 
in spiritualiteit, op dezelfde wijze wandelend onder het gewicht van hetzelfde kruis. 
25 Verkondig niet aan de wereld dat jullie meesters zijn in de vergeestelijking, zeg zelfs niet dat jullie 
discipelen zijn. Maar zorg ervoor dat uw werken zo getrouw mogelijk zijn aan mijn waarheid, dan 
zullen zij voor u getuigen. 
26 In de moeilijke uren van je leven, in de grote beproevingen, roep Mij aan met de geest zonder 
uiterlijk de aandacht van iemand te trekken en Ik zal Mijn tegenwoordigheid en Mijn macht doen 
gevoelen. 
27 Mijn land is oneindig. Hoe kan iemand geloven dat deze beperkt zijn tot de plaatsen van 
samenkomst waar gij mijn woord hoort? 
28 Mijn werkvelden zijn over de gehele aarde, waar naar mijn wil een mens woont of een ziel 
bestaat. Mijn landbouwgrond reikt verder dan deze wereld en bereikt alle werelden van het leven 
waar er een verlangen is naar licht, naar vrede, naar spirituele cultuur, naar zuivering en 
volmaaktheid. 
29 Laat uw verbeelding zich verruimen, laat uw geest de cirkel doorbreken waarin zij zich heeft 
ingesloten, en laat uw ziel zich bevrijden van de ketenen waarmee het lichaam haar heeft 
onderworpen, zodat zij het Oneindige kan aanschouwen en verzadigd kan worden door de Eeuwige. 
30 De tijd nadert dat de mensen tot u zullen komen om deze leer te onderzoeken. Het zal dan geen 
verdienste van u zijn, hun mijn woord te tonen om u te verdedigen, daar het, omdat het van mij 
komt, zuiver en volmaakt is in zijn betekenis. Het zal verdienstelijk zijn, indien zij, door u te zoeken, in 
mijn volk een eenvoudig en zuiver leven ontdekken - mannen en vrouwen, die een deel van hun tijd 
weten te wijden aan de uitoefening van barmhartigheid, die een spoor van troost en licht op hun 



levensweg achterlaten. Dit zal het levende getuigenis zijn dat u aan de wereld moet geven - een 
getuigenis gegeven door werken, niet door woorden. 
31 Het is waar dat de gave van het woord op uw lippen zal bloeien, om het hart van uw medemensen 
te beroeren. Maar laat het de werken zijn die elk woord van u zullen bevestigen. 
32 Denkt gij dat mijn discipelen van het tweede tijdperk zich tevreden stelden met te herhalen wat zij 
van hun Meester hadden gehoord? Nee, mensen. Het is waar dat het licht in overvloed stroomde in 
het woord dat van hun lippen kwam. Maar hun werken, hun daden waren even talrijk als hun 
woorden. Daarom was hun zaad vruchtbaar en productief. 
33 Daarom zeg Ik u: rust uw ziel in Mijn woord, o volk. Je kunt nog een korte tijd van deze genade 
genieten. Maak van uw hart een kist, waarin gij al het wezen van Mijn onderricht zult bewaren, en 
uw ziel zal de ark zijn, waarin Mijn wijsheid zal worden bewaard. 
34 Nu reeds nadert de dag waarop deze nachtegalen niet meer in de takken van deze boom zullen 
kwetteren, en ik wil niet dat gij later tranen zult vergieten wegens de ledige tijden 
35 Wanneer het uur komt om deze periode van manifestaties te beëindigen, zal Ik u alles hebben 
gegeven wat u nodig hebt voor uw spirituele reis. Er zal niets ontbreken. 
36 Ik heb u voorzien van lichtwapens, opdat gij weerstand kunt bieden aan deze tijd die Ik heb 
aangekondigd en waarin, zoals Ik u reeds heb gezegd, de mensen zullen trachten het geloof in 
zichzelf te vernietigen, waarin de liefde tot God zal worden bestreden als nooit tevoren. Maar ik laat 
jullie dit Brood des Levens na, opdat jullie balsem brengen aan hen die hongeren naar licht, om de 
pijn van het lichaam en die van de ziel te helen, de kracht om hen te stoppen die afdwalen van het 
ware pad. 
37 Bereid u voor, zodat deze tijden niet als een verrassing voor u komen. Want als u slaapt, zult u 
door pijnlijke gebeurtenissen uit uw sluimering worden gewekt. Dan zult gij niet aan anderen kunnen 
denken, maar aan uzelf, hoogstens aan uw kinderen, ouders, echtgenoten, of broeders en zusters. 
Maar ik wil dat gij uzelf vergeet, wat gij zijt en wat gij bezit, opdat uw ziel zich kan wijden aan haar 
allerhoogste taak, die erin bestaat God lief te hebben in zijn naaste. 
38 Ik wil dat jullie je medemensen liefhebben alsof jullie hen kennen, en daarvoor is het voldoende te 
weten dat zij bestaan. 
39 Verenigt u, opdat gij een sterk volk zult vormen, het nieuwe Israël, dat zich een weg weet te 
banen door vervolgingen, bezoekingen en tegenstellingen heen, stap voor stap de lichtende weg van 
mijn wet volgend, aangespoord door de goddelijke belofte van mijn vrede. 
40 U bent, zowel in geest als in bloed, een volk dat strijdt voor vrede en vrijheid, dat veel 
onderdrukking, verzoeking en vernedering heeft ondergaan. Waarlijk, ik zeg u, door deze bittere 
lijdensbeker is uw ziel gezuiverd en gestaald. 
41 Laat het ideaal van licht, vrijheid en vrede niet sterven. Jullie moeten begrijpen dat dit spirituele 
pad dat ik jullie wijs, mensen van geloof en goede wil veilig naar hun bestemming zal brengen. 
42 Wanneer mijn gerechtigheid ten volle in de wereld geopenbaard zal zijn, zal zij u helpen te 
getuigen, te bekeren en de paden recht te maken. 
43 De dorst naar waarheid zal in de mensheid zeer groot worden en het kristalwater van mijn 
onderricht moet eraan worden gegeven opdat het niet vergaat. Wees u er steeds van bewust dat de 
mensen van deze tijd, door hun geestelijke evolutie, niet langer misleid kunnen worden, dat de 
wereld op het punt staat haar ogen volledig te openen voor het licht, om te zeggen: "Dit is goed en 
dit is kwaad, dit is licht en dit is duisternis," en dat zij niet langer kromme paden wenst te 
bewandelen, noch wenst te verdwalen in riten en tradities. 
44 De lange weg van de ervaring, van de vrije wil, van de ongehoorzaamheid en van het kwaad is 
reeds door de mensheid afgelegd, en zij nadert haar doel, waar zij verward zal aankomen, maar waar 
zij ook zal ervaren hoe het licht in haar daagt. 
45 De geest zal als een scherp zwaard van licht tegen de duisternis strijden en voorkomen dat de ziel 
in verwarring raakt, en wanneer zij tot rust komt en in staat is haar verleden te bezien en te 
beoordelen, zal een reeks visioenen haar geest passeren en haar aanmoedigen nooit meer terug te 
keren. 
46 Mijn woord zal in deze ogenblikken schijnen als een baken in stormachtige nachten en zal de weg 
verlichten van de verlorene. 



47 Zou het juist voor u zijn als gij tegen die tijd niet de noodzakelijke toerusting zoudt hebben 
verkregen? 
48 U weet dat u niet absoluut noodzakelijk bent voor de geestelijke redding van de mensheid. Maar 
wat zou er dan van je missie worden? 
49 Ik kan alles doen zonder jou. Maar wat zou je Mij antwoorden als Ik je riep? 
50 Discipelen: Denk, nadat gij gebeden hebt, aan uw verantwoordelijkheid en meet de omvang van 
uw zending. U kent het goed, want ik heb er uitvoerig met u over gesproken. 
51 Ik kom tot u om u te bemoedigen met woorden van liefde en wijsheid. Jullie staan aan de 
vooravond van grote gebeurtenissen. Ik heb jullie aangekondigd dat de wereld in 1950 op zijn 
grondvesten zal schudden. Deze gebeurtenissen zullen het laatste jaar van mijn verkondiging en mijn 
vertrek markeren, zodat de mensen, indien zij er belang in stellen de waarheid van mijn verkondiging 
en de omstandigheden eromheen te ontdekken, kunnen ontdekken dat zowel aan het begin van mijn 
verkondiging in 1866 als tegen het einde ervan in 1950, de hemel, de natuur en het menselijk leven 
werden geschokt. 
52 Denk aan de wereld van morgen, geliefde mensen, aan de mensen die angstig zullen zoeken naar 
tekenen van Mijn aanwezigheid. Bedenk dat jullie een getrouwe getuige blijven van alles wat jullie 
van Mij gezien en gehoord hebben. 
53 Zoals mijn onderricht nauwkeurig is, zo zal ook uw getuigenis moeten zijn, opdat gij bij geen van 
uw medemensen ook maar de minste twijfel of dwaling laat. 
54 Doordring diep in uw hart dat het niet moet gebeuren door uiterlijke en indrukwekkende daden 
waarmee u uw medemensen moet trachten te overtuigen - het moet gebeuren door de geestelijke 
essentie van mijn leer. U zou inderdaad indruk kunnen maken op hen die, verlangend naar troost, 
hier komen met hun last van lijden, en die, in hun verlangen om verlichting te vinden voor hun pijn, 
zelfs geen aandacht schenken aan de manier waarop zij de balsem ontvangen. Maar vergeet niet dat 
zij hun ogen zullen openen en zullen begrijpen dat de balsem die de "werkers" van Mij hebben 
ontvangen, niet in al zijn zuiverheid aan hen is gegeven. Voorwaar, Ik zeg u, het zaad dat op deze 
wijze wordt gezaaid zal veel dove vruchten voortbrengen. 
55 De "arbeider" die zijn werk baseert op de uitoefening van een ware naastenliefde, juist begrepen - 
die niet alleen verlichting brengt voor de ziekten van het lichaam, maar ook het licht van het geloof in 
God doet branden en geestelijke kennis doorgeeft - diegene die zichzelf vergeet en enkele 
ogenblikken wijdt aan de dienst van zijn naaste, zal het spiritualisme bij zijn medemensen voelbaar 
maken, zal door zijn werken mijn tegenwoordigheid doen gevoelen, en daardoor zal zijn akker 
vruchtbaar zijn en zijn oogst goed en overvloedig. 
56 Ik moet uw ziel herinneren aan de zending die haar is gegeven, opdat gij uzelf niet bedriegt, opdat 
gij van tevoren uw bedoelingen en het doel van uw werken bestudeert en opdat gij begrijpt wat het 
resultaat kan zijn dat gij verkrijgt. 
57 Gij zijt mijn discipelen en gij moet wakker leven, opdat gij de stem van het geweten hoort alvorens 
een werk te doen. Dan zul je bepalen welk doel je na dit leven wilt bereiken, in de wetenschap dat je 
hier alleen bent om verdiensten te verzamelen om waardig te worden om in werelden van licht te 
wonen. 
Wat maakt het uit dat anderen voor jou aankomen met jouw hulp. Des te groter zal uw verdienste 
zijn, want dit betekent dat gij meer aan hen gedacht hebt dan aan uzelf. 
58 Het levenspad van de Spiritualist is moeilijk. Want wie, nadat hij de leer heeft ontvangen, 
gevoelens van haat, egoïsme, huichelarij of kwaadwilligheid koestert, zal zich niet met recht een 
leerling van deze leer kunnen noemen. 
59 In de Spiritualist moeten vrede, geloof, naastenliefde, vergeving, glimlachen, begrip, 
verdraagzaamheid en tederheid zijn, opdat zij als balsem kunnen worden toegepast op hen die lijden. 
Anderzijds moet zijn hart vurig, krachtig en streng zijn jegens hen die de waarheid verdraaien, 
verbergen of verraden. 
60 Ik geef u zuiver zaad en bied u geprepareerde akkers om het te zaaien. Daarom is er geen reden 
voor u om Mij een slechte vrucht te geven als u terugkomt. 
61 Gebruik mijn woord en denk er ernstig over na, dan zul je voelen hoe het een fijne beitel wordt 
die doordringt in de verborgenheid van je wezen en een werk van gladstrijken in je hart begint. 



62 Begrijp, mensen, dat Mijn roeping geschiedde om ook de taak bekend te maken die jullie op aarde 
moeten volbrengen. Uw geest wist reeds waarvoor hij was gezonden, maar wat ontbrak was dat ook 
uw stoffelijke natuur deze openbaring ontving, zodat zij gereed zou zijn om met de geest samen te 
werken en beiden één enkel wezen en één enkele wil zouden vormen. 
63 Na het horen van deze openbaringen, zou iemand van jullie zijn missie kunnen weigeren? Zou je 
geest kunnen ontsnappen en weigeren te vechten? Het zou kinderachtig zijn te vluchten voor je 
eigen lot en weg te lopen van jezelf. Welke plaats zou je in deze wereld of in andere werelden 
kunnen ontdekken die mijn stem niet zou bereiken? Geen. Want mijn stem is uw licht. Bovendien, 
wie zou aan deze tijd van beproevingen kunnen ontsnappen? Naar elke plaats waar je je terugtrekt, 
zal zuivering je volgen. 
64 Waarlijk, Ik zeg u, dat gij alleen veiligheid en vrede zult vinden in de praktijk en de naleving van de 
wet die Ik u heb toevertrouwd. De verdiensten die uw ziel op het pad der liefde verwerft, namelijk 
barmhartigheid en broederschap, zullen in uw menselijk leven tot uiting komen in de vorm van 
vrede, rust, vertrouwen en gezondheid. 
65 In het eerste tijdperk sloot het volk een verbond met zijn Heer en zwoer de wet te vervullen. 
Vandaag wil Ik niet dat jullie vloeken - Ik wil dat jullie impuls om Mij te volgen spontaan is, dat jullie 
vervulling van liefde is. 
66 Ik heb gezien, hoe alle kerken zich op dit ogenblik verzamelden, één menigte vormend, om de 
datum te gedenken waarop dit volk gehoorzaamheid en vereniging aan Mij zwoer. Maar ik vraag je: 
Heb je je aan je eed gehouden? Zijn jullie gehoorzaam geweest aan Mijn instructies en hebben jullie 
je verenigd? Neen, volk, gij hebt uw eed niet gehouden; uw eed was ongeldig. Waarom herdenk je 
die datum dan? Het zou veel beter voor Mij zijn als Ik jullie lichamelijk gescheiden zou zien, ook al 
zouden jullie je dan nooit verenigen om die tradities te herdenken, maar in plaats daarvan zou Ik 
jullie geestelijk verenigd willen zien, om jullie Mijn Leer te zien praktiseren en Mijn Woord op 
dezelfde manier te gehoorzamen. Dan zouden jullie verenigd zijn in mijn Werk, en jullie verbintenis 
zou sterk zijn uit liefde en waarachtigheid, zonder de noodzaak om alleen maar te vervullen omdat 
jullie in je ziel de last van een eed dragen. 
67 Ik wil dat wanneer het nieuwe volk Israël opstaat om Mij te volgen, hun verbond van liefde en 
geloof zal zijn. 
68 Begrijpen jullie waarom Ik al jullie tradities afschaf? Want als je probeert ze te volgen, vergeet je 
de ware betekenis van je leven, namelijk de Wet van Liefde volgen. 
69 Ik zeg u, dat indien gij u niet verenigt en u niet vergeeft voordat mijn verkondiging in deze tijd 
eindigt, gij de beproevingen niet zult kennen die u zullen beven en u herinneren aan uw 
verdorvenheid en uw verdeeldheid. 
70 Ik zie dat jullie aan Mijn Woord gewend zijn geraakt en dat jullie je oren sluiten als Ik op een 
verwijtende of berispende toon tot jullie spreek, in het vertrouwen dat Ik jullie even later zal 
vergeven en met oneindige liefde tot jullie zal spreken 
71 Ach, mensen, jullie hebben het zaad niet willen bewaren, en verlangen slechts de verrukking van 
het eten van de vrucht! Wat zal er van jullie worden als jullie mijn woord missen? Bedenk je dan een 
vorm om je leegte op te vullen? Neen, mensen, tracht uzelf niet te bedriegen, maar bewaar mijn 
woord in uw hart zelfs nu, accumuleer het, en wanneer u mijn manifestatie niet meer hebt, zult u de 
bezitter zijn van een onuitputtelijke schat van wijsheid, een bron van gezondheid en vrede, een 
onuitputtelijke bron van zegeningen. 
72 Mijn woord wordt steeds duidelijker naarmate de aangekondigde dag nadert waarop u het niet 
meer zult horen. Sommige van Mijn stemdragers hebben hun rijpheid bereikt en als beloning voor 
hun voorbereiding en die van het volk, stort Ik Mijn woord uit vol van helderheid en eenvoud. 
73 Vroeger was het nodig in figuurlijke zin tot u te spreken, omdat de stemdragers alleen in deze 
vorm konden spreken over de diepzinnige leringen van Mijn waarheid. Achter elke gelijkenis of beeld 
ging iets goddelijks of mysterieus schuil dat de stemdrager niet kon uitdrukken. Later, toen zijn 
vergeestelijking en verheffing zijn taak voor hem begrijpelijk maakten, verdween de figuurlijke zin 
van zijn lippen, omdat zijn verstand nu in staat was het hoge in een eenvoudige taal uit te drukken, 
binnen het bereik van alle intellectorganen en alle zielen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 271  
 
1 Ik zegen u, volk, en in u zegen ik de komende generaties. 
2 Ik zie dat gij u hebt besmet met de ziekten van de wereld, dat gij ziek zijt geworden zoals alle 
zwakke wezens. Maar ik zal jullie zuiveren omdat er een grote, nobele en moeilijke spirituele missie 
op jullie wacht om die te volbrengen. 
3 in Mijn Woord heb Ik jullie "Israël" genoemd en toen jullie deze naam hoorden, beefden jullie 
onder het gewicht van een verantwoordelijkheid die jullie je nooit hadden voorgesteld te dragen; Ik 
heb jullie "Israël" genoemd en Ik heb jullie "Israël" genoemd; Ik heb jullie "Israël" genoemd en toen 
jullie deze naam hoorden, beefden jullie onder het gewicht van een verantwoordelijkheid die jullie je 
nooit hadden voorgesteld te dragen 
4 Deze naam heeft u wakker gemaakt, en sedertdien hebt gij u niet meer met onzedelijke, 
schadelijke of slechte bevredigingen gevoed, om het hart en de ziel met wezenlijk, gezond, zuiver 
voedsel te onderhouden. 
5 De lagere hartstochten heb je geleidelijk vervangen door ware liefde, de zinloze genoegens heb je 
opgegeven voor zielsbevrediging, en dit alles, dat vernieuwing en zuivering is, heeft gevoeligheid 
gegeven aan je hart en heeft het mogelijk gemaakt dat de sluimerende vermogens van de geestziel 
zich in je leven beginnen te openbaren. 
6 Toen mijn woord uw geest bereikte, zoals een zonnestraal wanneer zij een landgoed verlicht, hebt 
gij eindelijk beleden dat uw ziel slechts gevoed kan worden door liefde tot de Vader en tot uw 
medemensen. 
7 Zo dringt beetje bij beetje het licht door tot dit volk, dat bestemd is om het tijdperk van de 
vergeestelijking in te luiden. Daarom zeg ik u, dat wanneer gij deze strijd tegen uzelf gewonnen hebt, 
gij geen stap zult verzwakken, geen stap zult terugtrekken. 
8 Wanneer je niet langer je eigen pijn begint te voelen, maar in plaats daarvan de pijn van anderen, 
zul je een nieuwe stap zetten op de weg van mijn onderricht. 
9 Nu zijn de tijden die de profeten aan de mensen hebben aangekondigd, waarin de pijn heel bitter 
zal worden, en daarna zal verdwijnen en langzaam in vrede zal veranderen. 
10 De mensen weten in meerderheid niets van mijn komst en van mijn aanwezigheid als de geest van 
troost, maar in hun innerlijk vermoeden zij iets en zij verwachten mij. 
11 Dit volk hier heeft zich tot doel gesteld de mensen de zekerheid van Mijn nieuwe openbaring te 
geven. Dit is de reden waarom Ik Mijn licht op jullie zielen laat neerdalen. 
12 Geen wispelturigheid meer, mensen, geen twijfel en ongehoorzaamheid! Laat geloof en 
vertrouwen je hele wezen in bezit nemen. 
13 Vlucht niet voor de beproevingen van het leven, want het zijn lessen die je moet leren. Weet dat u 
in deze tijd bent gezonden om uw ziel te zuiveren bij de uitvoering van een hoge, edele en kostbare 
missie. 
14 Stel de vervulling van je zending niet uit door te zeggen dat er vandaag te veel hindernissen zijn 
om Mij te volgen - dat je liever wacht tot morgen de zon je pad volledig verlicht en dan de strijd 
aangaat. 
15 Zie hoe het licht van de goddelijke Geest onophoudelijk op uw ziel neerdaalt, zodat u niet valt of 
slaapt. 
16 Soms, in de stilte van uw meditaties, verras ik u door u af te vragen waarom er zulke grote 
verplichtingen jegens de mensheid bestaan. Maar ik zeg u dat uw vraag voortkomt uit het feit dat u 
uw geestelijk verleden niet kent, en dus ook niet weet welke schulden u bij uw medemensen hebt. 
17 Wanneer de zekerheid van jullie verantwoordelijkheid tegenover de volkeren van de aarde 
volledig is, zullen jullie met grote liefde jullie kruis opnemen en vol vreugde de berg van jullie 
geestelijke beklimming beklimmen. 
18 Uit uw geheugen kan het verleden van uw ziel gewist zijn, de vorige levens kunnen haar ontglipt 
zijn, maar het Boek des Levens, waarin alles door God is opgeschreven, laat niets in het verleden 
wegzinken, niets wordt uitgewist of vergeten. Daar is alles aanwezig en eeuwig levend. 
19 Zo is de gerechtigheid van de Vader: volmaakt, liefdevol. 



20 Wanneer de mens afdwaalt en in de vuiligheid van de wereld valt, laat de Heer zijn 
barmhartigheid zegevieren en redt de ziel. Als je denkt dat je werken op aarde je onherroepelijk 
hebben bedorven voor het eeuwige leven, geeft de Eeuwige Rechter je een nieuwe kans om je 
fouten goed te maken en zo de zaligheid te verkrijgen door inspanning, wilskracht en volharding in 
het goede. 
21 Nu je deze gezegende gelegenheid hebt, kun je over dit alles nadenken en je inspannen om je 
opdracht te vervullen, zodat je - wanneer je terugkeert naar die "Tale" vanwaar de zielen vertrekken 
om de materiële wereld te bewonen - zult aankomen zonder onvervulde opdrachten en missies, en 
in plaats daarvan de ware gelukzaligheid zult ervaren van het hebben getriomfeerd over de ellende 
en het onhandige van het lichamelijke omhulsel waarin je hebt geleefd. 
22 Uw ziel is wakker als nooit tevoren. Daarom zeg Ik jullie, dat jullie verantwoordelijk zijn voor de 
stappen, die jullie in deze tijd zetten, daar de periode, waarin Ik jullie Mijn onderricht gaf, zeer lang 
was en het woord, waarmee Ik jullie Mijn onderricht gaf, zeer gedetailleerd was. 
23 Vergeet niet dat de verzoeking u het meest in haar greep heeft op de plechtigste ogenblikken en 
in de uren van het grootste belang; het hart wordt zwak en de moed zinkt, er ontstaan twijfels, 
onzekerheden en besluiteloosheid. 
24 Inspireer uzelf door de zuiverheid van mijn werk, vraag uzelf af wat uw Vader het meest behaagt, 
wat gij goed doet en wat gij slecht doet. 
25 Onderzoek uw eigen werken voordat gij oordeelt over die van anderen, en gij zult ontelbare 
onvolkomenheden zien verschijnen, die uw ogen door gebrek aan studie en liefde over het hoofd 
hebben gezien. 
26 Verdrijft uit uw midden alle fanatisme, afgoderij, bijgeloof, materialisatie en overbodige, 
nutteloze rituelen. Het zal zijn alsof u de grond van onkruid ontdoet en hem vervolgens met 
prachtige tarwe inzaait. 
27 Gebruik de tijd die jullie nog hebben om naar mijn onderricht te luisteren, opdat het jullie met 
licht en genade vervult, opdat jullie de vaste stap naar spiritualiteit zetten - een stap die jullie niet 
gezet hebben omdat jullie zijn doorgegaan in een cultus van materialisme en dwaling. 
28 Tot op heden ontbrak het u aan het geloof om afstand te doen van uw gestalten, riten en 
symbolen en Mij geestelijk te zoeken in het oneindige. U hebt de moed niet gehad om spiritualist te 
zijn en u hebt een soort schijnspiritualiteit verzonnen waarachter u uw materialistische inslag en uw 
gebreken verbergt. 
29 Ik wil niet dat je hypocriet bent, maar oprecht en waarheidsgetrouw. Daarom spreek Ik tot u met 
de grootste helderheid, opdat u uw leven grondig zult zuiveren en de wereld de waarheid van dit 
Werk zult tonen. Noemen jullie jezelf spiritualisten? Wees dan echt zo. Spreek niet over Mijn Leer 
zolang gij volstrekt het tegendeel ervan doet, want dan zult gij de mensen slechts in verwarring 
brengen met uw werken. 
30 Hebt bovenal de kennis van wat mijn werk is, van wat mijn Wet betekent, van wat uw taak is en 
hoe u die moet volbrengen, zodat u - als u geen gids op uw weg hebt die waardig is uw schreden te 
leiden - uzelf kunt leiden door uw geweten en door de kennis die u in mijn Leer hebt opgedaan. Op 
die manier kunt u niemand verantwoordelijk stellen voor een misstap of een fout. 
31 Ik zeg jullie ook: Indien hij, die uw geestelijke schreden met zijn raadgevingen leidt, in 
overeenstemming met Mijn wet wandelt, zult gij hem getrouw volgen, omdat hij zich uw vertrouwen 
waardig heeft gemaakt. 
32 Wanneer het uur komt om dit volk ter verantwoording te roepen, zal mijn stem iedere ziel met 
dezelfde rechtvaardigheid bereiken, want mijn woord is door allen op dezelfde wijze gehoord. Dan 
zal niemand zeggen: "Heer, roep hen ter verantwoording die meer weten, en vergeef ons die slechts 
deden wat zij ons opdroegen." 
33 Denkt gij dat een kind, bij het slechte voorbeeld van een aardse vader die boosaardig of verdorven 
is, een fout begaat als het zijn levenswijze niet volgt? Of bent u van mening dat het kind verplicht is 
de stappen van zijn ouders te volgen? 
34 Voorwaar, ik zeg u: laat uw geweten en uw verstand u op den rechten weg leiden. 
35 Maar omdat gij afdwaalt van de boze weg, die u is aangewezen door hen, die u door het leven 
moeten leiden, moet gij hen niet veronachtzamen, noch ophouden hen lief te hebben - integendeel. 



Van de plaats waar gij heil vindt, moet gij alles doen wat in uw vermogen ligt om de dwalenden te 
helpen. Dit betekent dat uw barmhartigheid en uw liefde nooit een verandering mogen ondergaan. 
36 Tracht, geliefde leerlingen, mijn woord volkomen te begrijpen, opdat gij niet door twijfel wordt 
bevangen, wanneer u beproevingen overvallen. 
37 Het materialisme vormt een enorme belemmering voor de ontwikkeling van de ziel. De mensheid 
is tot stilstand gekomen voor deze muur. 
38 U bent in een wereld waar de mens zijn intellectuele vermogens heeft kunnen ontwikkelen in 
toepassing op de materiegerelateerde wetenschap. Maar zijn oordeel over het bestaan van het 
geestelijke is nog beperkt, zijn kennis van alles wat niet geheel tot de materie behoort, is 
achtergebleven. 
39 Deze eeuw waarin jullie leven vertoont twee aspecten: het ene is de ontwikkeling van de geest, 
het andere is geestelijke stagnatie. 
40 Voorwaar, het goddelijk licht schijnt op de vermogens van het verstand en daaruit ontspringt mijn 
grote inspiratie, waarvan de vruchten de mensheid verbazen, want het verstand verlangt thans naar 
vrijheid en uitbreiding van kennis. De mens verdiept zich in de studie van de natuur; hij onderzoekt, 
ontdekt, verheugt zich, verwondert zich, maar is nooit besluiteloos. Maar telkens wanneer de 
gedachte in hem opkomt om de verhouding tot het geestelijke, tot de waarheid, die boven de hem 
bekende materie ligt, te verduidelijken, is hij angstig, is hij bang om verder te gaan in het onbekende, 
in wat hij als verboden beschouwt, in wat (naar zijn mening) alleen behoort aan hoge wezens die het 
waard zijn de geheimen van God te onderzoeken. 
41 Dan heeft hij zich zwak en dwaas betoond, niet in staat om met wilskracht de vooroordelen te 
overwinnen die hem in hun greep houden. Daar heeft hij zich een slaaf van verdraaide interpretaties 
getoond. 
42 De ontwikkeling van de menselijke intelligentie zal nooit volledig zijn totdat zij zich op geestelijk 
niveau ontwikkelt. Besef hoe groot de achterstand van je ziel is, omdat je je alleen hebt toegelegd op 
de kennis van het aardse leven. 
43 De mens is een slaaf van de wil van anderen, het slachtoffer van betoveringen, veroordelingen en 
bedreigingen. Maar wat heeft hij daarmee bereikt? Dat hij al zijn verlangens om de hoogste kennis 
die de mens geacht wordt te bezitten, te doorgronden en te bereiken, laat varen; dat hij zichzelf 
belet datgene te kunnen ophelderen wat hij absurd genoeg altijd als een mysterie heeft beschouwd: 
het Geestelijk Leven. 
44 Denkt u dat het leven van de ziel voor de mens op aarde eeuwig een mysterie zal blijven? Als u 
dat denkt, vergist u zich schromelijk. Waarlijk, Ik zeg u: zolang gij uw oorsprong niet kent, en zolang 
gij niets weet wat met den geest verband houdt, zult gij, ondanks den vooruitgang uwer 
wetenschappen, slechts schepselen zijn, die in een ellendige wereld tusschen planten en dieren 
leven. Jullie zullen elkaar blijven bevechten in jullie oorlogen, en jullie levens zullen beheerst blijven 
worden door pijn. 
45 Indien gij niet ontdekt wat gij in u draagt, noch in uw naaste de geestelijke broeder ontdekt die in 
allen woont, kunt gij uzelf dan waarlijk liefhebben? Nee, mensenkinderen, ook al zeggen jullie dat 
jullie Mij kennen en Mij volgen. Als jullie Mijn Leer oppervlakkig opvatten, zullen jullie geloof, jullie 
kennis en jullie liefde vals zijn. 
46 Vandaag daalt mijn licht op stralende en bezielende wijze neer op ieder orgaan van de geest. 
Wanneer het zich manifesteert door deze vocale voertuigen in het menselijk woord, is het Mijn Leer 
geworden voor degene die het heeft gehoord. Maar omdat dit alles gericht is op de verheffing van 
uw ziel, heb ik het "spiritualisme" genoemd. Maar blijf nooit stilstaan bij namen of definities. Wat 
belangrijk is in Mijn Leer is de betekenis en de waarheid die zij bevat. 
47 Nu is een gunstige tijd aangebroken waarin het licht van mijn woord, de hogere moraal en de 
wijsheid van de vergeestelijking over de harten worden uitgestort - als een verfrissende en weldadige 
regen na de lange dorheid van de woestijn die u hebt doorgemaakt. 
48 Deze Leer is volmaakt, zoals mijn woord in het Tweede Tijdperk volmaakt is geweest, en zoals elk 
van mijn ingevingen volmaakt is. De volmaaktheid zou niet mogelijk zijn indien zij haar oorsprong 
vond in de organen van de geest waardoor zij wordt gegeven. Maar het komt van de Goddelijke 
Geest die het inspireerde. 



49 Deze leer is eenvoudig, zoals alles wat zuiver en goddelijk is, en daarom gemakkelijk te begrijpen. 
Maar het zal soms moeilijk voor u lijken om het in praktijk te brengen. De inspanningen van je ziel 
vereisen inspanning, verzaking of opoffering van de kant van je lichaam, en als het je aan geestelijke 
opvoeding of discipline ontbreekt, moet je lijden. 
50 Sinds het begin der tijden is er de strijd tussen de ziel en het "vlees" in een poging te begrijpen 
wat juist is, wat geoorloofd is, wat goed is, om een leven te leiden dat aangepast is aan de door God 
gegeven Wet. In deze moeilijke strijd lijkt het u alsof een vreemde en boosaardige macht u 
voortdurend verleidt om de strijd de rug toe te keren en u uitnodigt om uw vrije wil uit te oefenen en 
voort te gaan op de weg van het materialisme. Ik zeg u dat er geen grotere verzoeking is dan de 
zwakheid van uw lichaam: gevoelig voor alles wat het omringt; zwak genoeg om eraan toe te geven; 
gemakkelijk ten val gebracht en verleid. Maar wie geleerd heeft de driften, hartstochten en 
zwakheden van het lichaam te beheersen, heeft de verleiding overwonnen die hij in zich draagt. 
51 Wat leert het spiritualisme u dat nieuw is, nu de Leer van de Liefde, door Jezus in het Tweede 
Tijdperk tot u gebracht, u de te volgen weg heeft gewezen? Hij heeft u dat woord doen begrijpen, 
het in de grootste bijzonderheden uitgelegd, en u opgedragen het geestelijk in praktijk te brengen. 
52 De leer van Jezus was volmaakt, daar zij u werd geopenbaard door het vleesgeworden Woord, in 
wie God zich verborgen hield. Dat "Woord" dat in Jezus tot de wereld sprak, is hetzelfde Woord dat 
nu in de geest tot u spreekt en u heeft gezegd dat u die leer, die werken en voorbeelden die ik heb 
nagelaten toen ik onder u leefde, moet toepassen op uw leven, dat u, omdat u uzelf als zeer 
ontwikkeld beschouwt en in een tijdperk leeft dat heel ver van dat tijdperk afstaat, niet moet geloven 
dat mijn woord niet van deze tijd is. In het Spiritualisme kunt u de weg vinden om mijn Leer en mijn 
voorbeelden toe te passen op het tijdperk waarin u leeft en op de ontwikkeling die u hebt. 
53 Het woord van vandaag verschilt van dat van Jezus in het Tweede Tijdperk, omdat het wordt 
gegeven door menselijke stemdragers, en deze begripsorganen zijn beperkt in hun vermogen om te 
ontvangen. Maar de betekenis van het woord dat van hun lippen komt is perfect. 
54 Laat niemand in de menselijke lichamen die ik gebruik de aanwezigheid van het Goddelijke zien, 
noch in hun menselijke stem de stem van God. God heeft geen vorm, noch uitdrukking van een 
menselijke stem zoals jij. Daarom zal hij, die mijn woord hoort, God niet vinden in de uiterlijke 
uitdrukking van het menselijke woord, maar in zijn betekenis. Dit is wat ik in alle kerken heb 
geopenbaard. 
55 De Meester is opnieuw bij zijn discipelen om hen te herinneren aan de goddelijke leringen die Hij 
in het Tweede Tijdperk aan de mensheid bracht als een boodschap van liefde en vrede. 
56 Ik ben teruggekomen omdat de huidige generaties mijn woord niet als norm en wet van hun leven 
hebben gebruikt, en het is nodig hun de weg te wijzen door nieuwe lessen die hun uitleggen wat zij 
niet begrepen. 
57 De mens gaat hardnekkig zijn weg, volgens de impulsen van zijn vrije wil, ver van veel van de 
werkelijkheid van het leven. 
58 Het zou tijd worden dat er geen keizerrijken of sterke volkeren meer op aarde zouden zijn om de 
zwakken te onderdrukken, en toch bestaan zij als bewijs dat de primitieve neigingen in de mens nog 
steeds overheersen om de zwakken door machtsmisbruik te beroven en met geweld te overwinnen. 
59 Voorwaar, Ik heb de mens op aarde geplaatst opdat hij er heer en heerser over zou worden, opdat 
hij zou heersen over een wereld van vrede, begrip en harmonie, waar hij een vorst zou zijn, 
gehoorzaam en trouw aan de Koning die zijn Schepper is. 
60 Maar de heerschappij die de mensen op aarde hebben gevestigd is anders - een heerschappij van 
valse grootheid, van ijdelheden, van valse heerlijkheden. Daarom rekent de wereld de geestelijke 
schatten, zoals vrede, wijsheid en geestelijke verheffing, niet tot haar grootste rijkdommen. 
61 De mensheid verlangt naar een beetje vrede, maar zoekt die nooit met de middelen die er zijn om 
haar te bereiken, zoals voorzichtigheid, vergeving, barmhartigheid, verzoening en liefde. 
62 Nu kondig ik jullie een grote en hevige strijd aan tussen hen die de vestiging van het koninkrijk van 
de vrede zoeken en hen die strijden om de macht van hun aardse heerschappij te verdedigen of te 
vergroten. 



63 Het is de strijd tussen de geest en de materie, de aloude strijd tussen het eeuwige en het 
tijdelijke, de geest tegenover het materiële. Wie zal wie verslaan? Sommigen zeggen: de geest, 
anderen zeggen: de materie. Ik zeg je: niemand zal overwinnen. 
64 Deze strijd gaat er niet om dat de geest overwinnaar is en het "vlees" vernedert. Want als dat zo 
was, zou haar overwinning vals zijn. De uiteindelijke overwinning zal voor beiden zijn, wanneer 
lichaam en ziel samen wandelen, in harmonie, en beiden hun bestemming vervullen onder één enkel 
ideaal, op het pad van gerechtigheid en liefde, dat het pad is dat door Mijn Wet is uitgestippeld. 
Hoeveel schade doen mensen zichzelf aan met hun moorddadige oorlogen! Dagen, maanden en 
jaren gaan voorbij zonder een beetje vrede in hun hart, levend in voortdurende angst, bedreigd door 
hun eigen broeders die vijanden zijn geworden. Is dit om te leven voor een hoog ideaal, of tenminste 
om ervoor te vechten? Nee, mensen. Mensen vermoorden elkaar voor hun menselijke 
machtsdoelen, die veel minder waard zijn dan hun leven. Maar zij willen de waarde van een leven 
niet erkennen, willen niet weten dat het bestaan van een mens heilig is, en dat alleen Hij die het 
geschapen heeft erover mag beschikken. 
65 Dezelfde wereld die u nu bewoont, is lang een slagveld geweest. Maar de mens is niet tevreden 
met de grote ervaring die zijn voorouders hem hebben nagelaten - een bittere en pijnlijke ervaring 
die voor de mensen van deze tijd ligt als een boek dat door het geweten wordt geopend. Maar het 
hart van de mens is te hard om die ervaringsvrucht te aanvaarden die is als een erfenis van licht. Het 
enige wat zij van hun voorouders hebben geërfd, is de haat, trots, wrok, hebzucht, arrogantie en 
wraakzucht die hun in het bloed zijn overgeleverd. 
66 Het zal nodig zijn dat de aarde rood geverfd wordt door het bloed van vele onschuldige mensen, 
en daarna zwart wordt door het verdriet van hen die overleven. 
67 Alle koninkrijken die door de mensen zijn gebouwd op fundamenten van trots en hoogmoed zijn 
ineengestort, omdat hun fundamenten, die er stevig uitzagen, vals waren en niet bestand tegen mijn 
gerechtigheid. 
68 De machten die thans de mensen verbazen, zult gij spoedig zien instorten, en wanneer anderen 
na hen opstaan, zullen ook zij vallen. 
69 Wanneer de mensen hun volkeren verenigen en zichzelf geestelijk en menselijk besturen volgens 
de wetten van liefde en gerechtigheid, die de Vader hun sinds het begin der tijden heeft 
geopenbaard, dan zullen zij de vaste grondslagen hebben gelegd voor een koninkrijk van vrede, 
waarin voor het eerst in de wereld harmonie, broederschap, werkelijke vooruitgang, een bloei in de 
ziel en in de mens, wijsheid, kennis en welzijn zullen zijn. 
70 Geliefde mensen, concentreer uw gedachten op deze morgen van genade en luister naar uw 
gevoelens, opdat u zult weten hoeveel kracht uw geloof heeft met betrekking tot de lering die u 
thans ontvangt. 
71 Wanneer gij u bereid gevoelt, sterk genoeg om voor mijn werk te werken, gaat dan op weg en 
maakt mijn woord bekend, dat de vaste grondslag zal zijn van een nieuwe wereld, van dat koninkrijk 
van vrede en waarheid, dat ik u heb aangekondigd. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 272  
 
1 Ik zegen u, Israël, en in u zegen ik de huidige en toekomstige generaties. Jullie zijn Mijn geliefde 
discipelen, die Mijn openbaringen en Mijn geboden steeds hebben ervaren. Ik heb je naar een 
nieuwe reïncarnatie op aarde gestuurd. Maar voordien heb ik u voorbereid en gewaarschuwd door u 
te vertellen in welke toestand de mensheid zich op dit ogenblik bevindt. Ik heb tot u gesproken over 
hun materialisme en hun afleiding, en gij hebt u afgevraagd of gij uw zending kunt volbrengen, en 
hoe gij in staat zult zijn mijn woord, dat subtiele essentie is, dat tederheid en licht is, door te laten 
dringen in die harten die hard zijn als rotsen. 
De Meester heeft u leren strijden, heeft u tot "arbeiders" gemaakt en heeft u de harten gegeven als 
akkers om te bewerken, te cultiveren en vruchtbaar te maken. 
2 Toen gij door een mens Mijn woord hoorde en Ik u Israël noemde, beefde uw ziel. Uw broze 
lichaam kende deze openbaringen niet, maar de geestziel kent ze en kent haar opdracht. Ik zeg u: 
Jullie zijn voorbestemd om mee te werken aan Mijn Werk, en jullie moeten voorzichtig zijn met jullie 
stappen. Daal niet af, materialiseer niet, meng u niet onder de menigte, want gij zijt niet superieur 
aan uw medemensen. Werk in stilte, zodat alleen liefde en barmhartigheid jegens je naaste je 
kunnen onderscheiden. 
3 Uw aanwezigheid zal de duisternis verdrijven, en indien gij uw lippen sluit omdat gij geen geschikte 
gelegenheid zoudt vinden om over mijn leer te spreken, dan zal uw geestziel spreken, en gij zult 
daardoor licht en gerechtigheid scheppen onder uw medemensen. 
4 In deze tijd van pijn ben ik gekomen om jullie te troosten. Alle zielen weten dat de dag van hun 
bevrijding zal komen en verwachten hun Verlosser te zien. Zij weten niet op welke wijze hij zal 
komen, maar zij wachten af en raadplegen de verborgen Goddelijke Wijsheid. 
5 Gij, volk, hebt de bevestiging van al hetgeen geprofeteerd is, en gij zult dit licht aan het volk 
brengen. zeg hun dat Ik hen liefheb en dat Ik in elk moment van het leven dat Ik hun geef, Mijn 
Barmhartigheid en Mijn Macht openbaar. Help hen zichzelf te vervolmaken, zeg hen Mij te zoeken 
met oprechtheid, Mij geestelijk te zoeken. 
6 Ik zal met hen communiceren zodra jullie, mijn werkers, hun harten hebben voorbereid. Ik zal u 
uitdelen en mijn Geest in u plaatsen om mijn woord de mensen van alle rassen en 
geloofsovertuigingen te laten bereiken. Want ik leid de mensen naar één doel, naar de enige 
waarheid. 
7 De mensen struikelen over de stenen van de weg, zij jammeren en lijden. Maar dit alles 
gehoorzaamt aan de Wet van Verzoening en de Gerechtigheid die gekomen is om hen te veranderen, 
zoals het Mijn Wil is. Ik wil dat mijn kinderen Mij als Vader liefhebben en dat zij zich vergeestelijken, 
zodat zij in vrede kunnen leven. 
8 Wanneer een grote beproeving je hart treft, vraag je Mij opstandig: "Staat er in mijn lot geschreven 
dat ik deze beker van leed moet ledigen? Is het mijn boetedoening? Is het echt Uw wil, Vader? Maar 
Ik zeg jullie: "Niets beweegt zonder Mijn wil." Er zijn veel beproevingen in je lot die je zult moeten 
doorstaan. Sommige zullen de gevolgen zijn van uw overtredingen van Mijn Wet, andere zullen van 
Mijn Geest tot de uwe komen. Toch zijn ze allemaal rechtvaardig, ook al vindt u ze onnodig. Als je 
kijkt en studeert, zullen ze spreken van mijn volmaaktheid en mijn liefde. Blijf hopen en geloven, zelfs 
in de dagen van de grootste bitterheid, en vertrouw erop dat de volgende dag beter zal zijn, dat de 
zon van mijn liefde je ziel en lichaam zal bestralen, en dat je verstand en intuïtie helder zullen zijn en 
je naar een goede bestemming geleid zult worden. Dan, wanneer je aan het einde van je levensreis 
komt, zal er vrede in je zijn en vreugde in de Vader. Na elke beproeving zullen jullie je kracht kennen, 
en Ik zal de vruchten ervan ontvangen naar gelang de liefde die jullie Mij betonen. 
9 Mensheid, verwelkom het Derde Tijdperk waarin de mensen spirituele wijsheid zullen vinden. Het 
is de Era waarin je Mij zult voelen door geloof, intuïtie en vergeestelijking. Verwacht niet Mijn 
tegenwoordigheid in menselijke gedaante en zoek niet Mijn wonden om er uw vingers in te boren 
om in Mij te geloven. 
10 In die tijd zal alles geestelijk zijn. 
11 het uur is gekomen dat jullie Mij begrijpen en voelen als Geest, en al jullie materialisme opgeven 



12 Wee de volkeren die hardnekkig vasthouden aan hun afgoderij, hun fanatisme en hun traditie! Zij 
zullen mijn licht niet kunnen zien, noch zullen zij het oneindige geluk voelen van het ontwaken van de 
ziel. 
13 Waarlijk, mijn leer zal de wereld doen schudden. Maar als de strijd voorbij is, zal de ware vrede op 
aarde voelbaar zijn - die welke voortkomt uit mijn geest. Alleen de dwazen, de koppigen en de 
hardharten zullen blijven lijden. 
14 Een onzichtbare wereld zweeft en leeft boven de mensheid, een wereld van lichtwezens, 
voorafgegaan door Elia, die alles leidt en bepaalt. 
15 Gezegend zijn zij die ontvankelijk blijken voor die hemelse invloed. 
16 In alle volkeren van de aarde zijn er mensen wier geest is uitgezonden om de geestenwereld bij 
haar werk bij te staan. Wat zal er met hen gebeuren als zij toestaan dat hun hart verandert in een 
rots die ongevoelig is voor de geestelijke ingevingen? Zij zouden een zeer bittere beker moeten 
drinken om terug te keren op het pad waarvan zij waren afgedwaald. 
17 Voor Mij kunnen de bekering van een mens, zijn vernieuwing en zijn redding niet onmogelijk zijn. 
Ik zou dan niet almachtig zijn, en de mens zou sterker zijn dan Ik. Beschouwt gij Mijn macht als 
inferieur aan de macht die het kwaad in de mensen bezit? Acht u het duistere in de mens superieur 
aan het goddelijke licht? Nooit! Zeg tegen mij je hart. 
18 vergeet niet: Mijn zending, nadat Ik jullie bestaan heb geschonken, is jullie tot volmaaktheid te 
leiden en jullie allen te verenigen in één geestelijke familie; en vergeet niet dat Mijn Wil boven alles 
wordt volbracht. 
19 Ik, de goddelijke Zaaier, leg onmerkbaar mijn zaad van liefde in iedere ziel. Ik alleen weet wanneer 
dit zaad in de gehele mensheid zal ontkiemen, en Ik alleen ben in staat om met oneindig geduld te 
wachten op de vruchten van mijn werken. 
20 Maak gebruik van de betekenis van deze leer en begin harmonie te zaaien in de boezem van uw 
gezinnen. Zorg daarna voor de harmonie tussen de gemeenschappen die uw volk vormen. Wanneer 
zij dan door geestelijke banden verenigd zijn, laat dan uw vrede en geluk uit uw midden naar buiten 
uitstralen. 
21 Wanneer gij de strijd begint te meten die nodig zal zijn om de gehele mensheid te bekeren, en 
wanneer gij de omvang van de bestaande zonde en de ellende die overal heerst in ogenschouw 
neemt, zult gij u onvermijdelijk terneergedrukt voelen in uw beschouwingen. Maar wie heeft je 
verteld dat jij alleen de wereld moet redden? Wees tevreden met het deel dat ieder van jullie 
toebehoort en laat de anderen het hunne doen, en jullie zullen zien hoe jullie, dag na dag en stap na 
stap, met de hulp van jullie Vader, getuigen zullen worden van de vervulling van mijn woord. 
22 Jullie waren voorbestemd om op aarde te leven in deze moeilijke ogenblikken voor de mensheid - 
zij zijn het begin van het Derde Tijdperk. Maar klaag niet over je lot, want dat zou een verwijt aan Mij 
zijn. Bedenk dat ieder van jullie - ik doel hier op je geestziel - verschillende malen op aarde is 
geweest, en dat je in sommige van die levens alles hebt genoten waar het menselijke hart naar 
verlangt. 
23 Heb de verzekering, dat zij, die thans het meest lijden, vroeger den beker van genot, van 
menschelijke bevrediging en van de heerlijkheden der wereld tot den bodem hebben leeggedronken, 
waarmede zij van den geestelijken weg zijn afgedwaald en zich hebben verontreinigd. 
24 De tijd van verzoening en zuivering moest komen, al moesten er eeuwen voor voorbijgaan in de 
wereld, en uw ziel moest wachten tot dat uur. Maar die tijd is nu gekomen, het is vandaag. Begrijp 
het, ervaar het, en gebruik het. 
25 Ontvang het licht van de geest der vertroosting, die komen moest volgens mijn aan de mensen 
gegeven belofte. 
26 Begrijpt dan, waarom mijn aanwezigheid in onzichtbare vorm die belofte vervult. Vandaag ben ik 
niet de Christus die in het vlees kwam, maar Christus in de Geest, die licht, liefde, wijsheid en 
vertroosting uitstort over allen die lijden. 
27 De liefde verlicht je leven opnieuw, mensheid. Ik toon jullie het spirituele pad en onthul jullie de 
waarheid die in jullie bestaat, zodat jullie het Goddelijke Licht zullen kennen. Zijt gij u er niet van 
bewust dat gij u vergist, wanneer gij u groot acht? Jullie geloven in jezelf naar het "vlees", naar de 
menselijke persoon. Maar weet je dat dit geloof vals is omdat de mens vergankelijk is? Ik heb u 



geleerd uw geloof en uw vooruitgang te baseren op de waarden van uw geestelijke ziel, want deze 
zijn vast en eeuwig. 
28 Jij hebt geloofd dat jij alleen maar materie bent, en dat alleen deze wereld bestaat, en daarom 
vergiet je zoveel tranen in je leven, en is je strijd in het leven angstig en wanhopig. 
29 Jullie materialisme heeft het paradijs dat Ik aan de mensen heb toevertrouwd tot een hel 
gemaakt. 
30 Slecht is het leven dat de mensen leiden, verkeerd zijn hun genoegens, hun macht en hun rijkdom, 
verkeerd hun geleerdheid en hun wetenschap. 
31 Rijk en arm, gij zijt allen bezig met geld, waarvan het bezit bedrieglijk is. Je maakt je zorgen over 
pijn en ziekte, en huivert bij de gedachte aan de dood. Sommigen vrezen te verliezen wat zij hebben, 
en anderen verlangen te hebben wat zij nooit bezeten hebben. Sommigen hebben alles in overvloed, 
terwijl het anderen aan alles ontbreekt. Maar al deze inspanningen, hartstochten, behoeften en 
ambitieuze doelstellingen betreffen slechts het materiële leven, de honger van het lichaam, de 
onedele hartstochten, de menselijke begeerten, alsof de mens werkelijk geen ziel zou bezitten. 
32 De wereld en de materie hebben de ziel tijdelijk veroverd, hebben haar geleidelijk weer in 
slavernij gebracht en hebben tenslotte haar zending in het menselijk leven gefrustreerd. Waarom 
beseft gij zelf niet langzamerhand, dat die honger, die ellende, die pijn en smart, die uw leven 
benauwen, niets anders zijn dan de getrouwe afspiegeling van de ellende en de pijn van uw ziel? 
33 Het was absoluut noodzakelijk dat Ik u de waarheid zou openbaren die in u is en die u niet wilde 
zien. Maar nu ben Ik gekomen, nu ben Ik bij jullie, en Ik zal jullie leren, in wezen, de boodschap van je 
geest te horen die jullie lange tijd hebben tegengehouden. 
34 Spoedig zullen jullie beseffen dat niet het leven wreed is tegen jullie mensen, maar dat jullie 
wreed zijn tegen jezelf. Je lijdt en laat de mensen om je heen lijden door gebrek aan begrip. Je voelt 
je eenzaam, je ziet dat niemand van je houdt, en je wordt egoïstisch en hardvochtig. 
35 Laat dan Mijn stem gehoord worden, die u zegt op te staan, opdat uw gevoelens veredeld 
worden, opdat gij niet kijkt naar onreinheid en onreinheid, maar naar ellende en ontbering, die gij 
moet vergeven en verlichten. 
36 Hef uw gedachten en uw ogen op naar de Eeuwige, opdat gij vervuld moogt worden met reine 
gedachten. 
37 In de oneindigheid, die de woonplaats van de ziel is, vibreren het licht, de hoge gedachten en de 
eeuwige vrede. Zweef tot dan en versterk jezelf in die streken. Zolang jullie niet opstijgen, zullen 
jullie ziek blijven, zullen jullie blijven ruziën zonder jezelf als broeders en zusters te erkennen. 
38 Dit materialisme heeft de mensen verdeeld. Het zaad van de tweedracht heeft zich zozeer 
vermenigvuldigd dat niet alleen volkeren elkaar afwijzen, maar zelfs ouders en kinderen en broeders 
en zusters elkaar afwijzen. 
39 Tenminste jullie, mensen die zich voeden met mijn leer, verrijs uit het vuil, leer lief te hebben en 
te vergeven. Bouw niet al uw gemoedsrust en geluk op de wereld van de materie, verdeel uw 
aspiraties en doelstellingen tussen het geestelijke en het stoffelijke en tracht aan elke zijde recht te 
doen. 
40 Stop te geloven dat je alles kunt bereiken door materie. Begrijp, dat gij u alleen met de ziel tot 
God kunt verheffen. 
41 Hoe zou het voor u juist kunnen zijn te volharden in de gedachte dat u gelukzaligheid voor uw ziel 
zult bewerken door materiële werken? Realiseer je al je fouten en vergissingen. Als je, 
gematerialiseerd als je bent, gelooft dat dit het doel is waarvoor je geschapen bent, dan zeg ik je 
waarlijk dat het ontwaken van je ziel tot de waarheid zeer bitter zal zijn. 
42 God wil gehoorzame kinderen, geen slaven, maar jullie zijn slaven van jullie hartstochten en die 
van anderen. 
43 Jullie zijn als verdwaalde vogels die, in plaats van te tsjirpen, angstig tsjirpen. Je zegent niet langer 
overdag de weldaden die ik je geef, je zegent niet langer mijn naam telkens wanneer mijn weldaden 
je bereiken. 
44 Je voelt jezelf moedeloos worden omdat je op de krachten van het lichaam hebt vertrouwd, maar 
het is zwak. Je zult sterk zijn als je de grote vergissing inziet om de wereld als het ware rijk van 
gelukzaligheid te beschouwen. Op het moment van verlichting en inzicht zal de ziel zich schamen 



voor zo'n grote ellende omdat zij ellendig werd in het lichaam. Ze wilde geen condor zijn die de 
hemel veroverde. Zij verkoos te zijn als die vogels die de duisternis nodig hebben om er in te 
vertoeven omdat het licht hen verblindt. 
45 Mijn onderricht moet goed begrepen worden, zodat jullie begrijpen dat Ik jullie niet leer om het 
menselijk leven minderwaardig te waarderen, maar om het ware te leven, met je blik, verstand en 
ideaal gericht op de Eeuwige. 
46 Vandaag de dag is jullie geestelijke onwetendheid zo groot dat jullie, wanneer jullie denken aan 
hen die in het hiernamaals zijn heengegaan, zeggen: "Arme man, hij is gestorven en heeft alles achter 
zich moeten laten en is voor altijd verdwenen." 
47 Als u eens wist met welk een medelijden die wezens u vanuit de geestelijke wereld aankijken als 
ze u zo horen spreken. Medelijden is wat ze voor je voelen in het aangezicht van je onwetendheid! 
Want als u ze zou kunnen zien, al was het maar voor een ogenblik, dan zou u sprakeloos zijn en 
overweldigd door de waarheid! 
48 Jullie huilen om de levenloze resten die op de aarde zijn achtergebleven en terwijl jullie bloemen 
planten en de tumulus die hen bedekt met tranen begieten, zeggen zij die zich uit die lichamen 
hebben bevrijd en in het koninkrijk van vrijheid en licht wonen: "O ellendig lichaam, hoeveel heb ik je 
liefgehad en verdedigd, hoeveel heb ik voor jou eerbewijzen en verrukkingen, ijdelheden en vluchtige 
heerlijkheden verworven en nu ben je slechts een handvol stof in een donker graf." 
49 Denk, gij allen, aan mijn woord van onderricht, en gij zult daarin met de grootste klaarheid de 
verborgenheden verklaard zien, die gij tot nu toe niet wilde weten. 
50. Op welk beter moment dan nu had ik je kunnen komen troosten? Je kunt toch ook zeggen dat 
Christus in deze tijd afdaalde naar de sferen van de hel. Want wat is er helser dan je zondige leven, 
waarin de wereld ronddraait? Ik kom jullie redden omdat jullie ver van de ware weg af zijn gegaan - 
zo ver dat jullie zonder Mij zouden leven, terwijl de waarheid is dat jullie leven en het Mijne één zijn. 
51 Het bestaan van de mens, gescheiden van de wetten van God, is leeg en vals. Weet waarom ik 
gekomen ben om jullie het licht te brengen: om jullie te redden met hetzelfde woord dat ik jullie 
eerder bracht. Want de waarheid is één, en daarom één leer. Je eigenliefde richtte tronen van 
afgoderij voor je op. Maar overtuigd dat de Koning die je dacht te brengen vals was, bleef je hart 
gedesoriënteerd. Toch kun je in je wezen de aanwezigheid van je God, de ware Koning, zoeken. Als 
jullie Mij daar vinden, vraag Ik jullie niet om Mij een troon te bouwen. Ik geef de voorkeur aan een 
altaar van liefde en nederigheid, waar een kandelaar van geloof licht geeft. 
52 Much is wat je ziel nodig heeft. Denk na: hoeveel keer per dag voedt u uw lichaam? Als je een van 
deze maaltijden mist, zul je je zwak voelen. Maar uw ziel, hoe vaak per dag voedt u die met mijn 
woorden? 
53 Begrijpt hoe groot de geestelijke honger en dorst van de mensheid is te midden van de dorheid 
van jullie bestaan, dan zullen jullie mijn aanwezigheid in de geest rechtvaardigen om jullie mijn 
waarheid uit te leggen en jullie te troosten in jullie grote beproevingen. 
54 Mijn onderricht en mijn komst in deze tijd is opdat mijn nieuwe leerlingen, die Ik wil dat jullie 
allen zijn, geesten van troost zullen worden, zoals hun Meester, en op de paden van de aarde zullen 
gaan om mijn Werk uit te voeren, mijn liefde te zaaien, licht te ontsteken, liefde en begrip te brengen 
in het hart van de kinderen, om de immense leegte van hun wezen te vullen. Om genezende balsem 
te brengen aan de zieken die verslagen zijn door de pijn van hun lichamelijk omhulsel, wier lijden 
beetje bij beetje eindigt met hun leven; troost aan de armen en verlatenen die niemand hebben om 
hun hoofd op te laten rusten. 
55 Wanneer gij de werkelijkheid van dit grote lijden ziet, zult gij het vergelijken met uw pijn en 
zegenen, waarvan gij dacht dat het het grootste was, en gij zult zeggen: "Heer, om alles wat ik bezit, 
zou ik gelukkig moeten zijn." 
56 Het zal nodig zijn dat u vertrouwd raakt met degene die lijdt, opdat uw hart vele lessen zal 
ontvangen die het aanhankelijk zullen maken, het zullen verzachten en het zullen afkeren van valse 
genoegens, om een beetje te denken in plaats van aan hen die hongeren naar genegenheid, liefde en 
troost nodig hebben. 
57 Zodra u de pijn van anderen zoals de uwe voelt, heb ik u niets meer te zeggen. Uit eigen beweging 
ga je op zoek naar de behoeftigen die in de ziekenhuizen in een bed van pijn liggen. Uw hand zal, 



zonder enige tegenzin, op de melaatse gelegd worden en zal het weesje teder strelen. Uw lippen 
zullen met hun woorden licht brengen in de ziel, en u zult weten hoe u een vlam van geloof kunt 
ontsteken in hen die zonder doel, zonder liefde en zonder God door het leven gaan. 
58 De spiritualist zal geen materiële goederen in overvloed vergaren, maar hij zal ervoor zorgen dat 
hij altijd rijk is aan de schatten van de ziel. Hij zal altijd weten wat ze vasthouden en hoe ze staan. Hij 
zal lijden zoals alle stervelingen, maar hij zal nooit wanhopen of in opstand komen. 
59 Heb steeds Mijn voorbeeld voor ogen, dat leven dat Ik heb gewijd aan de taak u lief te hebben, u 
te troosten en u de weg te wijzen naar het eeuwig geluk. Ik sprak over deze weg in al Mijn 
onderricht, opdat velen Mij zouden horen. Ik had geen speciale plaats om Mijn woord te laten horen. 
Zowel op de pleinen als in de portieken, in de straten of in de tempels, op de weg of op de bergen, 
liet ik de boodschap horen die sprak over het Koninkrijk der hemelen. 
60 Wees altijd gereed met een reisbundel gevuld met verdiensten die gij in de strijd des levens hebt 
verworven, opdat mijn roep naar het andere leven u niet te eniger tijd zal verrassen. Kijk altijd in 
jezelf en onderzoek jezelf. Wacht niet tot dat uur voorbij is met een ziel zonder verdienste. Want dan 
zul je wensen veel goeds gedaan te hebben op aarde, maar het zal te laat zijn. Sta altijd in contact 
met uw geweten, want u weet niet op welk moment uw overgang zal zijn. 
61 Wanhoop niet, o zielen tot wie Ik Mijn woord in het bijzonder richt. Volhard op Mijn weg, en gij 
zult vrede kennen. Waarlijk, ik zeg jullie, jullie zijn allen voorbestemd om gelukzaligheid te ervaren. Ik 
zou jullie Vader niet zijn als jullie niet geschapen waren om het Koninkrijk der Hemelen met Mij te 
delen. Maar vergeet niet: opdat uw gelukzaligheid volkomen zal zijn, is het noodzakelijk dat u stap 
voor stap uw verdiensten bijdraagt, opdat uw ziel zich waardig zal voelen voor die Goddelijke 
beloning. Weet dat ik bij je ben en je de hele weg begeleid. Heb het volste vertrouwen in Mij, 
wetende dat Mijn zending verenigd is met de uwe, en Mijn bestemming met de uwe! 
62 Daar gij niet in staat zijt geweest tot Mij op te stijgen, ben Ik tot u gekomen om u een bewijs van 
Mijn barmhartigheid te geven en een aansporing tot uw geloof. de gedachte alleen al aan de 
vervulling van je zending beangstigt je, omdat je sterk bent in de strijd van de wereld, maar zwak in 
de zending van de geestziel; je zegt Mij dat je nog te zwak bent in de strijd van de wereld, maar zwak 
in de zending van de geestziel Jullie zeggen Mij dat jullie nog te veel tekortkomingen hebben om 
jezelf als Mijn discipelen te beschouwen. Maar ik zeg u, elk gebrek is als een steen, en zij allen 
tezamen zijn als een last. Zolang je leeft onder het gewicht van die last, is het onmogelijk voor je om 
op te staan. Maar in de mate dat je geleidelijk de zware last van je tekortkomingen van je afwerpt, 
begin je te voelen dat je kunt stijgen tot de hoogten van de geest. 
63 Sta toe dat Mijn Woord u vervolmaakt. Ik weet dat niet allen van u komen met een bereid hart om 
Mij te horen, dat sommigen de spot drijven met deze manifestatie, en sommigen twijfelen, zoals er 
ook zijn die denken dat het woord weliswaar verheven is, maar dat het niet van Christus komt, maar 
van een ander wezen. Maar Ik zeg jullie dat Mijn gedachten de respectievelijke organen van de geest 
bereiken om zich te manifesteren in wijsheid. 
64 Wie heeft het recht aan Mijn aanwezigheid onder de mensen te twijfelen, daar Ik u het bewijs heb 
gegeven dat Ik u ten dienste sta vanwege Mijn Liefde? Denk aan Jezus toen Hij aan het kruis werd 
geslagen. Maar wat stelt dat kruis anders voor dan de mensheid? Waarlijk, Ik zeg u, Ik ben nog steeds 
gehecht aan Mijn kruis van liefde, dat wordt voorgesteld door Mijn liefde voor Mijn kinderen. 
65 U twijfelt, oordeelt en drijft zelfs de spot met uzelf, maar Ik vergeef u en zegen u omdat u ziek 
bent van onwetendheid. Ik geef u tijd om na te denken, want ik weet dat u morgen tot de vurigsten 
zult behoren. Nu kun je nog niet met volle helderheid de waarheid zien die ik je heb geopenbaard, 
omdat het "vlees" sterker is dan de geest. Toch zul je stijgen tot het ideaal van vergeestelijking, en 
dan zul je de meest geestelijk sterke worden. 
66. Vecht tegen wat schadelijk is, vecht tegen wat onrein is. Weet dat de ondeugden van de wereld 
de zintuigen van de ziel afstompen en haar verhinderen de hoge werelden van het leven binnen te 
gaan. Als je leert het ware leven te leven - ik zeg je, waar je ook bent en waar je ook heengaat, je zult 
door je aanwezigheid alles veranderen in een paradijs van vrede. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 273  
 
1 Gij zijt zo diep gezonken en hebt u zo ver van het geestelijke verwijderd, dat gij alles als 
bovennatuurlijk beschouwt, wat, omdat het tot de geest behoort, volkomen natuurlijk is. Zo noemt u 
het Goddelijke bovennatuurlijk, en op dezelfde manier ziet u alles wat tot uw geest behoort, en dat is 
een vergissing. De reden hiervoor is dat u alleen datgene ziet en waarneemt wat binnen het bereik 
van uw zintuigen ligt of binnen het bereik van uw menselijke intelligentie, en datgene wat buiten de 
zintuigen en het verstand ligt, hebt u als bovennatuurlijk beschouwd. 
2 Het is nu tijd dat jullie doordringen tot de kern van mijn leer, die jullie de waarheid openbaart die 
het leven bevat, zodat jullie je als mijn leerlingen kunnen beschouwen en weldra meesters kunnen 
worden. 
3 De leerling is degene die leert, de meester degene die mijn leer in praktijk brengt. Dit is hoe je zult 
zijn. Want indien gij Mijn wijsheid slechts zoudt leren en verbergen in uw hart, of indien gij Mijn 
leringen zoudt veranderen, zoudt gij zijn als die huichelachtige Farizeeërs, die Ik destijds zo 
veroordeeld heb om hun valsheid te bewijzen. 
4 De weg is lang en gij moet aandachtig wandelen, opdat gij niet in een uiterste vervalt, dat wil 
zeggen, dat het geestelijke voor u niet alledaags wordt, maar dat gij evenmin in fanatisme vervalt. 
5 Wanneer u eenmaal het evenwicht hebt bereikt dat zou moeten bestaan tussen de geestziel en het 
"vlees", zult u zien hoe gemakkelijk het bestaan is en hoe gelijkmatig de weg. Stap voor stap zul je je 
weg gaan, gebruik makend van alle kansen die het leven je biedt voor de vooruitgang van je ziel. Dan, 
wanneer gij de drempels van het geestelijk leven bereikt, wanneer het uur nadert om afscheid te 
nemen van de wereld die u beschutte, en van het lichaam dat u tot steun diende, zal er niet de 
minste weerstand zijn, noch zal de ziel verlangen het leven van haar lichaam te verlengen, noch zal 
de lichaamsschelp de ziel nog langer tegenhouden. 
6 Hoeveel vreugde en hoeveel licht zal de ziel ervaren wanneer zij haar nieuwe woning binnengaat, 
en hoeveel vrede en begrip zal zij achterlaten in de harten van hen die haar op aarde toebehoorden! 
7 Ik zie dat de sfeer die in de wereld heerst, strijdig is met vergeestelijking. Daarom zal het zeer 
verdienstelijk zijn als jullie in staat zijn je te bevrijden van de hindernissen die jullie verhinderen op 
het pad vooruit te komen. 
8 Ik heb jullie een boodschap gezonden waardoor jullie in de wereld kunnen leven zonder besmet te 
worden. 
9 Leer, met mijn kracht, er bovenuit te stijgen. Streef ernaar om boven menselijke ontberingen uit te 
stijgen. Als je je leven hebt verheven en je ziel hebt bevrijd, zak dan niet weer weg. 
10 Er zijn geen valkuilen op mijn pad. Maar het is nodig te waken en te bidden, want naast het pad 
groeit kreupelhout, en daarin verbergt zich soms de verraderlijke wolf. Waakt en bidt, opdat gij niet 
verrast zult worden, maar dat gij het zijt die zich verbergt om degene die op de goede weg wil 
wandelen ten val te brengen, of hem van het geloof te beroven. 
11 Ik kondigde aan dat Mijn volk weer op aarde zou verschijnen wanneer de mensheid haar grootste 
beker van lijden zou drinken. Daarom zend Ik thans Mijn boodschappers, Mijn werkers, Mijn soldaten 
en profeten naar de aarde, want de tijd van de strijd nadert. 
12 Mijn volk is niet alleen deze die Mij door de stemdragers heeft gehoord. Mijn volk zal zich over de 
aarde verspreiden, en hun kinderen zullen allen zijn die getuigen van Mijn waarheid - allen die 
lichtbraken slaan naar de ziel, allen die de kafjes bestrijden en de Derde Era verkondigen. 
13 Spiritualiseer jezelf en je zult in staat zijn je missie te begrijpen en te vervullen. Wanneer dan 
andere afgezanten van Mij opstaan in andere landen, laat de een dan kennis nemen van de ander, 
zich verenigen en geestelijk ondersteunen, strijdend met de kracht van het denken tegen de 
verdeeldheid, de onenigheid en de oorlog die de wereld in zijn greep heeft. 
14 Weest niet verontrust, volk, ik heb uw verworven verdiensten tot heden ontvangen. Maar stop 
niet na de eerste stappen, wees niet tevreden met de eerste werken die je hebt volbracht. Loop 
rustig en met vaste tred, en je zult de overwinning hebben. 
15 Uw verdiensten zullen niet altijd tot in het geestelijke rijk behoeven te wachten om hun loon te 
oogsten, maar ook hier op uw wereld zult gij ze beloond zien worden. 



16 Hier zal uw lichaam gezondheid en kracht hebben, en in het geestelijk leven zult gij licht en ware 
verrukking hebben. 
17 Zij die tot Mij zijn gekomen in het verlangen naar wijsheid hebben zich nooit bedrogen gevoeld. Ik 
heb gezien dat er geen beletsel is geweest om u te weerhouden in uw verlangen om Mijn woord te 
horen. Hoe kan ik je inspanningen en opofferingen niet belonen? Ik alleen weet hoeveel jullie hebben 
moeten ontwikkelen om naar deze plaatsen te kunnen komen en bij Mij te kunnen blijven om Mij te 
horen. 
18 Het uur is gekomen dat de mensen uit eigen beweging hun ketenen zullen verbreken, het verband 
van hun ogen rukken en de ware weg zoeken. 
19 De mens streeft ernaar een licht te bezitten dat hem in staat stelt te weten wat hem geoorloofd is 
en wat hem werkelijk verboden is. 
20 Geestelijk gezien is de mens een onwetend schepsel. De talloze vooroordelen die hem omringen 
en de bedreigingen en vervloekingen die op hem wegen, zijn de oorzaak geweest van 
onverschilligheid voor het geestelijke. 
21 Het is mijn licht alleen dat nu de zielen wekt, het is mijn stem die hen tot nadenken oproept, en 
het is mijn kracht die hen standvastig maakt en hen laat strijden om het doel te bereiken. 
22 De mensheid zal zich spoedig van zijn vooroordelen ontdoen, zoals iemand zich ontdoet van een 
versleten en oud gewaad, en zal zijn blik en zijn geest verlangend verheffen boven de barrières die 
hem lange tijd hebben belet zich te ontwikkelen. 
23 De angst die de mensen eeuwenlang in hun hart hebben gekoesterd zal eveneens verdwijnen 
wanneer zij zich herinneren dat het Christus was die de poorten van het Geestelijk Koninkrijk opende 
en die - nog niet alles wat Hij de mensheid te onderwijzen had geopenbaard heeft, omdat de tijd 
daarvoor nog niet gekomen was - Zijn wederkomst beloofde in een tijdperk dat vol zou zijn van licht, 
inspiratie en geestelijke openbaringen. 
24 In Mij zullen de mensen de moed vinden om zich te bevrijden van het juk van hun onwetendheid. 
25 Hoe kunt gij verwachten, dat er vrede op aarde zal zijn, en dat er een einde zal komen aan 
oorlogen, en dat de mensen vernieuwd zullen worden, en de zonde zal verminderen, indien zij niet 
de geestelijke kennis bezitten, welke de voorwaarde, de oorsprong en het fondament des levens is? 
26 Waarlijk, ik zeg u: zolang mijn waarheid niet wordt verstaan, noch wordt nagevolgd, zal uw 
bestaan op aarde zijn als een gebouw, dat op drijfzand is gebouwd. 
27 Zij die ontwaakt zijn, zijn in geringer aantal dan zij die koud en onverschillig blijven voor het 
geestelijke. Zij maken zich geen zorgen en vrezen niet voor de heersende chaos en schrijven alles toe 
aan oppervlakkige oorzaken. Zij stellen zich tevreden met hun geringe inzicht en zeggen: "Wat heeft 
het voor zin mysteriën te ontrafelen of te trachten door te dringen tot het ondoorgrondelijke, daar ik 
alle plichten vervul die mij zijn opgelegd door hen die heersen in het stoffelijke, alsook door hen die 
mij geestelijk leiden door middel van de godsdiensten? Bestaat in deze plichtsbetrachting niet het 
beginsel van het goede dat Christus onderwees?" Met deze gedachten stellen zij zichzelf gerust en 
overtuigen zij zichzelf ervan dat zij hun geestelijke plicht vervullen. 
28 Maar ik zeg jullie dat deze vervulling van jullie plichten slechts schijn is en niet echt, dat wat jullie 
aan goeds doen zeer weinig is voor jullie geweten en voor God, omdat jullie leven oppervlakkig is, 
jullie geestelijke kennis onbeduidend, jullie werken vol zelfzuchtigheid en ijdelheid. 
29 In de ogen van uw medemensen, die gij gemakkelijk kunt bedriegen, kunt gij uw geestelijke en 
menselijke plichten getrouw vervullen. Maar voor uw geweten en uw Vader zult gij niet kunnen 
standhouden met voorwendselen - want daar komt de waarheid aan het licht - en dat is wat de 
mensen geestelijk tot stilstand brengt. 
30 Dit heeft twist doen ontstaan tussen sommigen en anderen. Terwijl de ontwaakten spreken van 
vergeestelijking, geestelijke gaven, bekwaamheden en openbaringen, staan de spiritualisten op en 
zeggen dat die de mensheid verdelen en verwarren, waardoor twijfel en onzekerheid in de 
overtuigingen ontstaat. 
31 Deze strijd zal onvermijdelijk zijn opdat het licht zal verschijnen en de waarheid zal schijnen. Pas 
dan zul je beseffen dat de waarheid geen verdeeldheid zaait en dat mijn leer, omdat zij op de 
waarheid berust, geen werken van verdeeldheid en tweedracht onder de mensen kan veroorzaken, 
ook al dwingt zij hen er aanvankelijk toe onderling te strijden om het licht te verkrijgen. 



32 Ieder zal zijne wapenen opnemen: de een geestelijk, de ander geestelijk, weer een ander 
stoffelijk. 
33 Zij die alleen op de kracht van hun lichamelijke wapens vertrouwen, zullen worden verslagen, 
want de overwinning zal zijn aan de zijde van hen die de geestelijke wapens gebruiken, waarvan de 
aard en de kracht groter zijn. 
34 Hoewel de leer van Jezus alles in het Tweede Tijdperk openbaarde, verklaarde en verklaarde het 
Spiritualisme alles wat een mysterie onder de mensen was. Zonder zijn hulp zouden zij nooit tot de 
kern van de openbaringen doordringen. 
35 Voorwaar, Ik zeg u: alleen het Lam kan het boek met de zeven zegels openen en u de gehele 
inhoud tonen. 
36 Brengt deze leer in praktijk, mensen. De tijd is gekomen om de wereld de waarheid van Mijn 
Woord te laten zien. Ik heb u geroepen om u tot afgezanten te maken die aan de mensheid de 
boodschap zullen brengen die zij zo hard nodig heeft. 
37 Ik zeg u niet, dat wanneer mijn woord de volkeren van de aarde bereikt, alle mensen onmiddellijk 
in spiritualisten zullen veranderen. Nee - in het begin zal het voldoende zijn dat de vergeestelijking 
wordt toegepast op elke religieuze gemeenschap. Dan zult gij zien hoe alle mensen, wanneer zij het 
het minst verwachten, naar één enkel punt zullen zijn gegaan, dat wil zeggen naar harmonie, eenheid 
en begrip, die onder hen nooit hebben bestaan. 
38 Het onkruid zal met wortel en al uitgetrokken worden en in de plaats daarvan zal tarwe groeien, 
het symbool van overvloed, werk, vooruitgang en vrede. 
39 Verwelkom allen die komen en verlangen naar het licht dat hun weg verlicht. 
40 Wees bij Mij, Ik ben de vuurtoren die schijnt op alle paden. Dit licht is niet nieuw, sinds het begin 
van het leven van de mens heeft het geschenen in zijn geweten. Maar omdat de mens geschapen 
was om zelf de verborgenheden van het geestelijk leven te doorgronden, was het nodig dat "het 
Woord" mens werd in Jezus, en met zijn woord het voorhangsel van de verborgenheden scheurde. 
41 Heeft de gehele mensheid, in haar verschillende generaties, de top van Golgotha bereikt om na te 
denken over de oneindige liefde die Christus deed sterven door toedoen van de mensen? Nee, de 
mensheid wilde niet alles weten wat het licht van de Goddelijke Meester haar openbaarde. Het gaf 
de voorkeur aan het licht van de wetenschap die de mysteries van de natuur peilt, het gaf de 
voorkeur aan de macht van de aarde boven de grootsheid van de ziel. 
42 Mijn licht heeft geen ogenblik opgehouden in de gewetens te schijnen. Maar omdat de mens nog 
onvolwassen is en de Vader nodig heeft om hem op de een of andere manier te benaderen, zond Ik 
de geest van Elia met de veelbelovende boodschap van een nieuwe tijd. 
Elia bracht aan de wereld de openbaring van de wijze waarop Ik zou komen om Mijzelf aan de 
mensen bekend te maken, en als Mijn voorloper opende hij het verstand van de mens om door zijn 
lippen te spreken. Maar hij manifesteerde zich ook door visioenen en ingevingen om u aan te 
kondigen dat na de manifestatie door het orgaan van de menselijke geest de dialoog van geest tot 
geest zou komen. 
43 Sommigen zullen zeggen dat mijn terugkeer niet nodig was. Maar zij die dat denken, doen dat 
alleen omdat zij niet weten dat Jezus de huichelarij van de Farizeeën ontmaskert, de kooplieden uit 
de tempel verjaagt, en niet buigt voor hen die beweren groot te zijn. 
44 Zij die lijden, die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die verlangen naar licht en 
verhevenheid, die begrijpen dat de ziel zonder ophouden vooruit moet gaan, hebben Mij nodig. Zij 
allen roepen Mij aan in hun gebed, smeken Mij in hun pijn en vragen Mij wanneer Ik zal komen. Zij 
weten dat de mensheid dringend behoefte heeft aan Mij, Mijn woord, Mijn balsem en Mijn 
wonderen. 
45 Ziet gij de volkeren in eeuwige oorlogen? Zie je die oorlogen die de meest vastberaden 
ontkenning zijn van de liefde die ik onderwees? Ziet gij de godsdienstige gemeenschappen vijandig 
tegenover elkander staan, hoewel zij zich Christenen noemen en Mijn opperste gebod van "heb 
elkander lief" prediken? 
46 Hoeveel ellende en hoeveel leed is er niet over de mensheid gekomen als gevolg van deze 
oorlogen, die door het menselijk streven naar macht en door deze meningsverschillen zijn ontketend. 



47 Ik heb u in deze tijd een zaad gegeven dat nauwelijks begint te ontkiemen in het hart van dit volk. 
Maar waarlijk, ik zeg u, deze leer zal de mensheid doen schudden en zal worden geloofd als een ware 
openbaring van God. Ieder van u, zovelen als er een taak of zending in Mijn Werk hebben ontvangen, 
heeft de plicht Mijn Leer in al haar zuiverheid te presenteren. 
48 Het spiritisme heeft niets te maken met riten, tradities of godsdienstige plechtigheden; het staat 
boven elke uiterlijke aanbidding van God. Daarom zeg Ik u, dat wie de riten, die hij van sekten of 
kerken heeft geleerd, met Mijn Leer vermengt, een profeet wordt. 
49 Hoe zouden uw medemensen het licht van deze openbaring kunnen bewonderen, als gij die 
achter de sluier van uw materialisaties en mysteriën verbergt? 
50 Het Spiritualisme is geen samenvoeging van godsdiensten; het is in zijn eenvoud de zuiverste en 
volmaaktste leer, is het licht van God dat in dit Derde Tijdperk tot de menselijke geest neerdaalt. 
51 Ik zeg jullie dit alles, mensen, omdat jullie mijn eerste zaaiing zijn in deze tijd, opdat jullie de 
waarheid omhelzen en niet door de mensen ervan beschuldigd worden vals of profaan te zijn. 
52 Als u in fanatisme verzinkt, zult u er schuldig aan zijn. Want het Boek der Kennis was voor uw ogen 
en heeft de ziel verlicht. 
53 Gij die van verschillende wegen komt - ontvangt mijn woord, draagt mijn zaad en zaait het op uw 
akkers. Ken de aard van de waarheid die de Meester u laat. 
54 Beschouwt uzelf niet als volmaakt omdat gij de kennis van een volmaakte leer bezit. Maar indien 
gij uw zending tracht te volbrengen met de grootste zuiverheid waartoe een mens in staat kan zijn, 
zal Ik allen op uw pad brengen die verlangen naar een woord van ware troost. 
55 Wees u ervan bewust dat, hoe zuiver en liefdevol uw werken ook zijn, u aangevallen zult blijven 
worden. Dan zul je de gelegenheid hebben om met voorbeelden van vergeving, edelmoedigheid en 
barmhartigheid te onderwijzen hoe je de waarheid die je in je hart draagt, kunt verdedigen. U moet 
niet uw stoffelijke tempels verdedigen, noch uw namen of uw persoonlijkheden, maar de waarheid 
die in u is gelegd. 
56 Jullie scharen van mensen die tot Mij komen met droefheid en vermoeidheid in jullie hart - luistert 
naar Mij, want Ik weet dat jullie door de essentie van Mijn Woord de weg zullen terugvinden naar 
vrede, naar geloof, naar vreugde. 
57 Jullie komen op blote voeten, met pijnlijke voeten, want in de uitgestrekte woestijn hebben jullie 
de sandalen versleten die jullie beschermden tegen de kiezelstenen en het gloeiend hete zand. Maar 
hier zul je alles terugwinnen wat je verloren hebt, want ik hou van je en geef je daar opnieuw het 
bewijs van. 
58 Hoe kon je het licht van je geloof dof laten worden? Hoe kon je zo ver van het ware pad 
afgedwaald zijn dat zelfs de innerlijke kennis dat je geest bezit in jou verloren is gegaan? 
59 Alleen mijn goddelijke manifestatie kan jullie de kennis geven dat jullie in een nieuwe tijd zijn. 
Want je was in slaap gevallen. 
60 Op de bodem van uw wezen deed zich een onbekend verlangen gevoelen en een vreemde dorst 
werd sterker en sterker zonder dat u de reden ervan kon vaststellen. Toen die behoefte 
beangstigend werd, was dat omdat de tijd gekomen was dat je mijn nieuwe boodschap zou 
ontvangen. 
61 Honger en dorst van de ziel was wat u kwelde - honger naar waarheid en vrede, dorst naar liefde 
en licht. 
62 Ik wilde dat Mijn Woord zou zijn als kristalhelder en fris water, waarvan de essentie de ware en 
eeuwige voeding van de ziel zou bevatten, op zo'n manier dat wanneer jullie zouden komen om Mij 
te horen, jullie je aan Mij zouden overgeven zoals die vermoeide reiziger die, wanneer hij een bron 
ontdekt, de last die hij draagt van zich afwerpt en zich gulzig naar verfrissing neerwerpt op het 
verlangde vocht. 
63 Niet allen van u hebben geestelijke dorst meegebracht. Zij die het werkelijk gevoeld hebben, 
hebben het slechts geblust met Mijn woorden. Er zijn echter velen die, hoewel zij Mij herhaaldelijk 
hebben gehoord, klagen dat hun pijn en problemen dezelfde blijven. De reden is dat zij niet Mijn 
wezen zoeken, maar de goederen van de wereld. 
64 Begrijpt dit goed, opdat gij uzelf niet zult bedriegen. 



65 Kijk ook naar het feit dat het sommigen niet ontbreekt aan benodigdheden, zij leven omringd 
door comfort, en toch is er iets dat hun leven verduistert, iets dat hen beangstigt, iets dat ontbreekt. 
Het is de aanwezigheid van het spirituele in hun leven waar zij naar verlangen. Het is de afwezigheid 
van dat licht dat hun leven verduistert. En wanneer dezen Mij gehoord hebben, hebben zij innerlijk 
uitgeroepen: "Dit is wat ik zocht, dit is waar ik op hoopte, dit is wat mij ontbrak!" 
Anderen echter zijn hier gekomen klagende dat zij goederen, gezondheid en genegenheden hebben 
verloren, en de leegte in hun hart is niet door mijn woord vervuld. Maar toen zij hadden 
teruggekregen wat zij hadden verloren, gingen zij heen zonder zich ten minste dat hemelse woord te 
herinneren dat zij op zekere dag hadden gehoord. 
66 Niet allen zijn klaar om deze openbaring te voelen en te begrijpen. Terwijl sommigen blijven, gaan 
anderen weg, omdat niet allen naar Mij dorsten, omdat het verlangen naar het geestelijke niet bij 
allen gelijk is. 
67 Ik wil u zeggen de mensheid, de volkeren en de naties aandachtig te observeren, opdat gij moogt 
beseffen hoe zij van hun leven een kwellende woestijn hebben gemaakt, waarvan de brandende zon 
hen onderdrukt en waarvan de dorheid hen overheerst en uitput. Vermoedt u niet de immense dorst 
die zich in de harten der mensen verzamelt? Want nu ontstaat ook de oase met aangename schaduw 
en heerlijke frisheid, met voortdurend kristalhelder water, opdat zij daarin hun verlangen naar 
waarheid, hun dorst naar liefde en vrede mogen lessen. 
68 Velen zullen tot de bron komen en wanneer zij haar water drinken zullen zij, evenals gij, zeggen: 
"Dit is wat ik zocht." Maar vele anderen zullen er ook toe komen, denkend dat zij zullen vinden wat 
zij in de wereld verloren hebben. Maar teleurgesteld zullen zij Mij de rug toekeren en ontkennen dat 
er ook maar de geringste waarheid in deze openbaring zit. 
69 Zij zullen weggaan, maar alles is voorzien en voorbereid voor hun terugkeer, wanneer eindelijk de 
ware dorst van de ziel intreedt en zij Mij aanroepen in hun woestijn en tot Mij zeggen: "Vader, 
vergeef ons en geef ons een nieuwe gelegenheid om tot de kennis van Uw Waarheid te komen." 
70 dan zal Ik, die hen reeds vergeven had toen zij hoogmoedig het water van mijn bron en het brood 
van mijn tafel verachtten, hun mijn weg aanbieden, opdat zij daarin hun vermoeidheid vergeten, 
opdat zij herstellen, met vrede vervuld worden en door mijn licht verheven worden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 274  
 
1 Welkom, pelgrims van alle tijden, die op deze dag van genade onderweg halt houden om naar mijn 
woord te luisteren en geestelijk aan mijn tafel plaats te nemen. 
2 Ik geef rust en vrede aan uw hart, opdat gij Mij hoort. Want waarlijk, Ik zeg u: Mijn woord is de weg 
die leidt naar vrede en welzijn. 
3 Maar zoek Mij niet alleen om Mij te vragen wat belangrijk is. Waarlijk, ik heb de genezende balsem 
voor al het kwaad dat u kwelt, en bezit de sleutels die de poorten openen om te werken. Maar 
verder breng ik een oneindige rijkdom aan goederen voor de geest, een stroom van wijsheid, een 
onuitputtelijke bron van geestelijke vreugden. 
4 Ik weet dat de betekenis van dit onderricht velen verrast; wanneer zij het voor de eerste maal 
horen, is dat omdat Mijn onderricht tot hun geestelijke ziel spreekt. Zij zoek Ik en tot haar richt Ik Mij 
om haar een koninkrijk aan te bieden dat deze wereld te boven gaat, door haar te zeggen welke weg 
leidt naar dat beloofde thuis. Maar de mens die voor zichzelf leeft, die alleen van zichzelf houdt, 
alleen aan zichzelf denkt en alles van de wereld verwacht - als hij hoort spreken over verzaking, over 
lankmoedigheid, over opoffering, over onbaatzuchtigheid en barmhartigheid, dan vraagt hij zich af: 
"Als ik alles geef, wie zal dan aan mij geven? Aangezien ik zo weinig bezit in dit leven - waarom zou ik 
het opgeven?" 
5 Ik vergeef het hun, want zij konden niet anders denken, hun egoïsme komt voort uit hun 
onwetendheid. Maar wanneer zij Mij meer dan eens horen en een vonk van het licht, dat in Mijn 
Woord aanwezig is, hun ziel verlicht, ontwaakt zij als uit een lange slaap en vraagt zich in 
verwondering en verwarring af: "Waar ben Ik, die tot Mij gesproken heeft?" 
6 Intussen blijft Mijn Woord die ziel aanraken, liefdevol de koorden van dat hart beroerend, totdat 
eindelijk de pijn van de ziel, lang opgehoopt in die persoon, haar dam breekt en in tranen overvloeit, 
als teken van belijdenis, ontwaken tot geloof, geestelijke opstanding en het begin van de opgang 
naar het Licht, de Waarheid en de Eeuwige. 
7 Dit is niet bij iedereen het geval. Maar zij die eens naar de manifestatie van mijn woord kwamen en 
in hun harten egoïsme, liefde voor het materiële, hoogmoed en argumenten hadden om mijn Leer 
van de Geest te ontkennen, toen zij mijn les van die dag hoorden, herinnerden zich onmiddellijk de 
dag waarop zij hier vol duisternis kwamen en toen een licht aanschouwden waarvan zij nooit gedacht 
hadden dat het zou bestaan. 
8 Velen van hen zijn nu mijn meest trouwe en onzelfzuchtige werkers. 
9 Mensen: Mijn Woord is een stroom van liefde die de mensen zal zuiveren en hen zal voorbereiden 
op een beter leven. 
10 Marvel: Ik geef u thans mijn onderricht, dat zondaars zal redden door de lippen van zelfs zulke 
zondaars. 
11 jullie kunnen Mijn universele heilsplan niet vatten, maar Ik laat jullie er een deel van kennen, 
opdat jullie deel zullen hebben aan Mijn werk 
12 Alleen ik ken de betekenis van de tijd waarin de wereld leeft. Geen mens is in staat de realiteit van 
dat uur te bevatten. De mensen hebben zich vanaf hun eerste tijden onophoudelijk bezoedeld, 
totdat zij hun gevoeligheden en hun ziel hadden verduisterd en voor zichzelf een ziek, rusteloos en 
droevig leven hadden geschapen. Maar nu is het uur van de zuivering gekomen. 
13 Gij die dit goddelijk woord hebt gehoord, hebt een idee van wat er in deze tijd gebeurt en zult 
voorzichtig zijn met bidden, u hoeden kwaad te doen en in plaats daarvan iets goeds doen. Maar niet 
de gehele mensheid kent de betekenis van de gebeurtenissen van deze tijd, en daarom is er 
verwarring onder de mensen, wanhoop, lijden, haat, ontketende machtswellust, ondeugd, misdaad, 
en alle onedele hartstochten. 
14 De wereld heeft mijn woord nodig, de volkeren en naties hebben mijn lessen van liefde nodig. De 
heerser, de wetenschapper, de rechter, de dominee, de leraar - zij allen hebben het licht van mijn 
waarheid nodig, en juist daarom ben Ik in deze tijd gekomen om de mens te verlichten in zijn ziel, zijn 
hart en zijn verstand. 



15 Zouden jullie je niet voldaan voelen als jullie als pioniers voor mijn Geest dienden, om mijn komst 
naar de harten, volkeren en naties van de aarde voor te bereiden? Maar indien gij inbreuken wenst 
te maken en wegen wilt bereiden, welke voorbeelden en bewijzen wilt gij dan geven? 
16 Vergeet niet dat mijn werk volmaakt is, eeuwig, krachtig, helder en vol van licht. 
17 Jullie nog onvolwassen discipelen: jullie weten niet hoe de geesten in de hogere werelden Mij 
liefhebben, wezens die jullie broeders en zusters zijn. Als jullie zouden weten hoe zij Mij liefhebben, 
hoe zij Mij dienen en gehoorzamen, dan zouden jullie een diepe spijt voelen over jullie gedrag 
tegenover jullie Vader en jullie zouden je haasten om in jullie hart een heiligdom te scheppen om het 
aan te bieden aan Hem die jullie liefheeft met volmaakte liefde. 
18 Laat mijn liefde in uw hart zijn om het gevoelig te maken voor de pijn van de mensen. Je moet 
mededogen kennen, zodat je vergeving kunt beoefenen en de lijdenden kunt troosten. 
19 Laat mijn woord uw hart beven, opdat het klopt van liefde voor uw naaste. 
20 Houdt mijn woorden van onderricht in gedachten, want juist deze 
zullen jullie dienen als wapens in de strijd wanneer jullie ware zaaiers van mijn waarheid moeten 
worden. 
21 komt naderbij, want ik geef troost aan hen die wenen, en jullie wenen - sommigen vergieten 
tranen, anderen inwendig, zonder te snikken 
22 Ik oogst uw pijnen en verander ze in vrede - Ik die de enige ben die doordringt tot op de bodem 
van de ziel. Ik kom voor de last van je ziel, de last die je nog niet kunt dragen. 
23 O zielen vleesgeworden in mensen! U bent niet naar de aarde gekomen opdat de pijnen, de 
problemen, de beproevingen u zouden verslaan. Je bent gekomen om te triomferen in tegenspoed 
en tegenspoed. 
24 Huil niet meer, en slaap niet meer. De geestziel van de mens is in strijd met alles - met 
beproevingen, met pijn, met hartstochten. 
25 U hebt alle ontberingen van het leven gekend, dit is hoe U het hebt gewild. Maar je geloof, je wil 
en je inspanning kunnen je boven materie en pijn verheffen. 
26 Begrijpt gij mijn woord niet? Het is zo simpel! Maar jullie zijn bekleed met materie en komen vaak 
niet tot de kern van de betekenis ervan omdat jullie die niet doorgronden. Er zal een dag komen 
waarop je ziel, die reeds geen omhulsel meer heeft, mijn zinnen met verrukking zal herhalen en mijn 
leringen zal begrijpen, en uit deze herinnering zal een stroom van licht voor je pad ontspringen. Maar 
gij zult klagen, dat gij niet in staat waart mijn leer te begrijpen, toen gij op aarde wandelde, waar gij 
geen geestelijke staf of bijstand hadt. 
27 Onthoud mijn lessen wanneer je maar kunt. Want als zij uit uw geheugen verdwijnen, als zij uit uw 
hart verdwijnen, als gij ze vergeet en er afstand van doet, zult gij ze later zoeken en niet vinden. Het 
is alsof gij een bron bezit en haar verlaat, en dan, wanneer de dorst u kwelt en gij haar zoekt, is het 
alsof het water voor u verdampt is. 
28 Als jullie willen weten hoe jullie zonder dorst en zonder uitputting door dit leven kunnen gaan, en 
als jullie verlicht willen worden, als jullie in het geestelijke willen zijn - als jullie pijn en verwarring 
willen vermijden, maak dan gebruik van mijn leer, laat die onuitwisbaar in jullie wezen gegrift staan 
en maak er de wet en de norm van jullie leven van. 
29 Als de Vader jou vandaag zou vragen om rekenschap af te leggen, wat zou je dan doen? Wat zou 
je kunnen laten zien ten voordele van je ziel? 
30 Indien uw geweten u zegt, dat gij niet hebt liefgehad, hoewel dit de wet is, denkt gij dan, dat gij 
gereed zijt om van den menschelijken staat tot den geestelijken staat over te gaan? Hoeveel zielen 
die in de ruimte dwalen zouden zich niet voor de mensen hoorbaar willen maken, om tegen hen te 
zeggen: "Verspil uw tijd niet zoals ik hem heb verspild." 
31 Voorwaar, Ik zeg u, als gij elk van mijn zinnen zoudt bestuderen, zoudt gij uw levensweg kunnen 
verlichten. Want elk van hen bevat essentie, wijsheid, eeuwigheid. 
32 Wie mijn woord verstaat, weet uiteindelijk wat er met de wereld is gebeurd, weet waar zij 
vandaan komt en waarheen zij moet terugkeren. 
33 Wie zich met deze essentie verzadigt, zal nooit meer zeggen dat deze wereld slechts uit pijn, 
tranen en bitterheid bestaat, want hij weet zijn geloof en liefde boven de pijn uit te tillen. 



34 Deze wereld, waar de mens zoveel heeft geleden en gehuild, is een plaats waaraan velen zouden 
willen ontsnappen. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik heb het voor u bestemd om het met liefde te vullen. 
Maar als ik u allen in dit uur zou vragen hoeveel liefde u daarop hebt gezaaid, wat zou u dan 
antwoorden? 
35 Ik wil dat jullie Mij zeggen dat jullie Christus begrepen hebben, Degene die jullie op een dag zei: 
"Heb elkander lief". Besef dat ik u deze vraag stel na vele eeuwen van onvermoeibaar onderricht. 
36 Daarom zeg Ik jullie steeds weer Mij te leren horen, stil te zijn wanneer "het Woord" spreekt, 
opdat het goddelijke zaad in jullie harten kan ontkiemen en bloeien. 
37 Ik heb oneindig geduld gehad om te wachten tot u mijn stem zou horen. Waarom heb je niet een 
beetje geduld als je aan een beproeving wordt onderworpen? Ik zeg u, wie geen geduld heeft, zal het 
in deze tijd van herstel leren. Ook zij is een lerares, al is het maar voor korte tijd, ze onderwijst met 
hardheid. Waarom niet liever leren van de Goddelijke Meester, die alleen met liefde onderwijst? 
38 Tijd is niet hetzelfde voor de materialist als voor de spiritualist. Voor de een is het gerechtigheid, 
voor de ander een zegen. Maar het licht van de eeuwen is altijd over de mensen gegaan, streelde 
sommigen en wekte allen. 
39 Wanneer zul je toestaan dat dit licht zich door je geestziel manifesteert? Wanneer zal Ik de mens 
vrij vinden van ketenen en gereed om tot Mij op te vliegen? 
40 Er zijn nog vele dwalenden, vele mensen verloren in de duisternis van onwetendheid, omdat zij 
meer "vlees" zijn dan geest, meer leugen dan waarheid. 
41 Bij hen is de Matter de overwinnaar en de overwonnene de geest. Het zijn deze verlorenen die ik 
uitnodig op het feest van de geest, op het banket van de liefde waar mijn hemelse tafel wacht op 
allen om hen te bevrijden van zoveel bitterheid en zoveel eenzaamheid. 
42 Ik zal hun mijn voedsel geven - brood, vruchten, wijn en honing, die, in de ware zin des woords 
begrepen, vriendelijkheid, troost, vrede, gezondheid en kennis zijn. 
43 Het gebed dat jullie in stilte opzeggen is een waarlijk geestelijk loflied, waarvan de klanken zich 
vermengen met die van de rechtvaardigen en de engelen. 
44 Jij brengt de last van je schulden in Mijn tegenwoordigheid, toon Mij je hele leven. Maar ik zeg je: 
In de verborgenheid van je wezen zijn er lijden en verzoeningsplichten die jij niet kent en die alleen Ik 
ken. Maar het doet er niet toe dat jullie Mij niet aanspreken over dit alles, noch dat jullie Mij vragen 
naar alles wat jullie niet weten van jullie verleden. Ik ben in alles, en niets ontsnapt aan Mijn 
barmhartigheid, evenmin als iets aan Mijn gerechtigheid ontsnapt. 
45 Voel Mijn Vaderlijke Liefde, laat de duisternis, het lijden, de tranen erin verdwijnen. Versterk u in 
Mij, herwin gezondheid en vrede, keer sterk terug op het pad van de strijd. 
46 Dit is het woord dat u zoekt, dat troost geeft, dat u nieuwe moed geeft en u vervult met hoop. 
Waarom volg je Mij, ondanks de beproeving? Waarom gooi je het kruis niet van je schouders? Want 
in de betekenis van Mijn woord vinden jullie een absoluut begrip voor al jullie lijden. 
47 "Israël" noemde Ik het volk dat Ik thans aan het verzamelen ben rond Mijn nieuwe openbaring, 
want niemand weet beter dan Ik welke geest woont in elk van de geroepenen van dit "Derde 
Tijdperk". 
48 "Israël" heeft een geestelijke betekenis, en aan jullie geef ik deze naam, opdat jullie weten dat 
jullie deel uitmaken van het volk van God. Want "Israël" staat niet voor een volk van de aarde, maar 
voor een wereld van geesten. 
49 Deze naam zal op aarde weer bekend worden, maar zonder dwaling, in zijn ware betekenis, die 
geestelijk is. 
50 Jullie moeten de oorsprong en de betekenis van deze naam kennen; jullie moeten er vast van 
overtuigd zijn dat jullie kinderen van dat volk zijn en jullie moeten goed weten van wie en waarom 
jullie deze naam gekregen hebben, opdat jullie morgen de aanvallen kunnen weerstaan die tot jullie 
komen van hen die een andere betekenis aan de naam "Israël" geven. 
51 Jullie zijn de geestelijke mensen die het mysterie van de ladder, die Jakob in een droom met de 
ogen van de geest zag, werkelijk zullen begrijpen. Ik zie dat je al in staat bent mijn lessen te begrijpen 
en ik heb je verenigd om ze aan je te openbaren. 
52 Het vermogen om te begrijpen komt voort uit ontwikkeling, ontplooiing en opgebouwde ervaring. 



53 Waarlijk, Ik zeg u: voordat de werelden werden geschapen en voordat de mens op aarde 
verscheen, bestond uw ziel reeds. Het waren tijden van onwetendheid voor haar, een leven in die 
huizen van voorbereiding - tijden waarin de ziel geleerd werd de aarde te bewonen door in de mens 
te incarneren. 
54 Uw geest ontvangt niet de indrukken of herinneringsbeelden van het verleden van uw ziel, omdat 
het lichaam als een dichte sluier is die niet toelaat dat het doordringt in het leven van de ziel. Welke 
hersenen zouden de beelden en indrukken kunnen ontvangen die de ziel in de loop van haar 
verleden heeft ontvangen? Welke intelligentie zou op een coherente manier met menselijke ideeën 
kunnen vatten wat voor haar onbegrijpelijk is? 
55 Door dit alles heb Ik u nog niet laten weten wie u geestelijk bent, noch hoe uw verleden was. 
56 Zoudt gij dan kunnen weten, op welke wijze Ik het volk van Israël vorm? Nee, ik heb je alleen 
onthuld wat je nu moet weten, en voor zover je het kunt begrijpen. Zo heb Ik u gezegd, dat gij 
kinderen zijt van Gods volk, dat gij daartoe behoort in de geest en niet in het vlees, dat het uw taak is 
u tot in het oneindige te vermenigvuldigen en allen uit te nodigen tot de kring van dat volk toe te 
treden, en dat het uw bestemming is het licht te dragen naar de werelden overal. 
57 In het Eerste Tijdperk gaf Ik een man de naam Israël. Het was Jakob, zodat hij de stam zou zijn van 
een volk dat evenzo genoemd zou worden. Deze naam was geestelijk, zodat de mensen als een boek 
voor de geest geopend zouden zijn in de geschiedenis van de mensheid. 
58 Dat de mensen mijn stem hoorden, openbaarde gaven die eigen zijn aan de geest. Zij ontvingen 
mijn wet door Mozes, zij werden onderworpen aan zeer grote beproevingen. Zij had geen andere 
opdracht op aarde dan het bestaan en de wet van de levende en ware God aan de heidenvolken te 
openbaren. 
59 De aartsvaders, de profeten, de zieners, de heersers, de wetgevers, de rechters en de koningen 
waren Mijn boodschappers, waren Mijn spreekbuizen, Mijn dienaren en werktuigen om Mij te 
openbaren, nu eens in liefde, dan weer in onderricht, dan weer in gerechtigheid. Door hen gaf Ik 
andere volkeren bewijzen van Mijn macht. 
60 Heden ten dage, nu vele eeuwen zijn verstreken en de luister en het oordeel van dat volk ver 
achter ons liggen, moet u zijn geschiedenis niet in diskrediet brengen. Want als je het overbrengt van 
de aardse zin naar de geestelijke zin, zul je oneindig veel leringen en voorbeelden van de leer 
ontvangen, waardoor je uiteindelijk zult begrijpen dat dat Israël een symbool is, een embleem, een 
gelijkenis, en dat het Nieuwe Israël, dat ik op dit moment vorm, de verwerkelijking ervan in zijn 
geestelijke zin betekent. 
61 Ziet, in die dagen, toen Israël, nadat zij in Egypte hun bevrijding hadden verkregen en door hun 
geloof en volharding het beloofde land hadden veroverd, door hun kinderen de hoofdstad stichtten 
en deze "Jeruzalem" als naam gaven, richtten zij daar ter ere van Jehovah een tempel op, die als een 
fakkel van het geloof voor de harten was. 
62 Wie zou dat volk, dat de Vader dankte omdat Hij hun rust had geschonken in het land der belofte, 
gezegd hebben dat zij in die stad, die zij heilig noemden, de Messias tot bloedens toe zouden slaan? 
63 Jullie, die het nieuwe volk zijn dat worstelt om zich te bevrijden van de macht van de "Farao", die 
materialisatie, onwetendheid, fanatisme en afgoderij is, jullie beginnen de grote zwerftocht door de 
woestijn. Maar toen je angst voelde voor eenzaamheid, honger en gevaar, zag je plotseling dat er 
een "wolk" neerdaalde op de berg, en dat uit de "wolk" een straal goddelijk licht vrijkwam, dat, toen 
het je geest bereikte, het woord werd dat wijsheid is. 
64 Dit Woord is de wet van God, de volmaakte wet van liefde, gerechtigheid en vrede. Het is ook het 
nieuwe manna dat u zal voeden en u in staat zal stellen het Nieuwe Jeruzalem te bereiken. 
65 Die stad is niet meer op deze aarde, zij is niet meer van deze wereld: die stad bestaat in het 
geestelijke. Maar wanneer jullie het voor altijd bewonen en Ik tot jullie kom als Messias, zullen jullie 
Mij niet langer kronen met doornen, noch Mij azijn te drinken geven, noch Mij aan een kruis nagelen. 
Ik zal tot u komen als op die dag, toen de scharen de aarde met hun mantels bedekten, lofliederen 
zongen en met palmbladeren zwaaiden. Jullie zullen Mij in jullie harten ontvangen als jullie de 
triomfantelijke intocht van de Meester in Jeruzalem vieren. 
66 Zodra dit gebeurt, zal ik niet langer uit uw midden wijken. 



67 Begrijpt gij de goddelijke beteekenis van deze openbaringen en de aardsche beteekenis, die gij 
daaraan hebt gegeven? 
68 Nu ben ik slechts tijdelijk bij jullie, zoals ik ooit was. De tijd nadert reeds dat Ik niet meer tot u zal 
spreken, maar de mensheid heeft Mijn aanwezigheid niet gevoeld. 
69 Van de "berg", vanwaar Ik u Mijn woord zend en u aanschouw, zal Ik aan de vooravond van Mijn 
vertrek moeten uitroepen: "Mensheid, mensheid, gij die niet hebt geweten Wie met u is geweest!" 
Net als in de "Tweede Era", vlak voor Mijn dood, keek Ik vanaf een berg naar de stad en riep met 
tranen uit: "Jeruzalem, Jeruzalem, die het goede dat met u geweest is niet gekend hebt". Hij weende 
niet omwille van de wereld, maar omwille van de zielen der mensen, die nog zonder licht waren, en 
die nog vele tranen moesten vergieten om de waarheid te bereiken. 
70 Indien alles wat het volk in het eerste tijdperk bezat niet slechts een symbool was geweest, zou 
mijn almachtige gerechtigheid die stad met haar tempel en haar tradities ongeschonden hebben 
bewaard. Maar alles werd vernietigd opdat alleen de Wet zou blijven schijnen in de gewetens en 
opdat allen zouden begrijpen dat het Koninkrijk van de Geest werkelijk niet van deze wereld is. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 275  
 
1 Ik ben de Liefde, daarom zijn jullie vergeven en genieten jullie van mijn genadegaven. Maar 
verwacht niet alleen liefkozingen en geschenken van je Vader. Bedenk dat Ik ook als Meester 
gekomen ben om jullie je tekortkomingen en onvolkomenheden te doen inzien en jullie te 
onderwijzen in de wijze waarop jullie jezelf moeten corrigeren. 
2 Ik ben met jullie in je geest en Ik schijn Mijn Licht in jullie geest, opdat jullie de waarde zullen 
waarderen van wat jullie op dit moment ontvangen en tegelijkertijd beseffen dat niet alles wat jullie 
verkrijgen door verdienste is verkregen. Ik maak jullie ook duidelijk dat wat jullie tot nu toe hebben 
ontvangen, niet alles is wat Ik jullie te geven heb, en dat wat jullie vandaag verlangen, ook niet alles 
is wat het verlangen van je geestelijke ziel zal inhouden, als het eenmaal meer volledig ontwikkeld is. 
3 Samen met de beproevingen en de lessen die het leven je geeft, werkt mijn onderricht om de 
betekenis van elke les uit te leggen en te verlichten. Want alleen de kennis, de ervaring en de 
evolutie zullen u het predikaat "discipelen van mijn Goddelijkheid in het Derde Tijdperk" kunnen 
geven. 
4 Wat zou gij uw medemensen kunnen geven, wat zou uw vrucht zijn, wat zou het getuigenis en de 
bevestiging zijn van het woord of de leer die gij gaat prediken, indien gij zelf geen ervaring had? 
5 Als je eenmaal vergeestelijkt bent en dan mensen ontmoet die lijden en wanhopen omdat ze niet 
kunnen bezitten wat ze in de wereld nastreven, zul je zien hoe hun materialisme in contrast staat 
met de verheffing van mijn discipelen, wier tevredenheid groot zal zijn omdat hun aspiraties en 
verlangens edel zullen zijn, gegrond op de vaste overtuiging dat in dit leven alles vergankelijk is. 
6 Mijn discipelen zullen tot de wereld spreken door voorbeelden van spiritualiteit - door een leven 
dat zich inspant om de ziel dichter bij het Goddelijke te brengen in plaats van haar vast te ketenen 
aan de valse schatten van de wereld. 
7 Ik weet dat de materialisten in de komende tijden verontwaardigd zullen zijn wanneer zij deze leer 
leren kennen, maar hun geweten zal hun zeggen dat alleen mijn woord de waarheid spreekt. 
8 In het leven van de mens is alles vergankelijk: zijn jeugd is een vluchtige schijn, zijn roem is van 
korte duur, zijn genot is van korte duur. Daarom inspireert mijn onderricht u het ideaal om het 
eeuwige te bereiken. Want de geneugten van de geest en de heerlijkheid die ervoor bestemd zijn, 
zullen, eenmaal gewonnen, nooit voorbijgaan. 
9 Mensen, het is zo gemakkelijk om een beetje spiritualiteit aan jullie leven te geven, dat ik jullie zeg: 
Waarom doen jullie het niet? Waarom probeer je het niet? U hoeft zich niet te onttrekken aan uw 
menselijke plichten. 
10 Het is voldoende dat jullie je werken vergeestelijken, zodat jullie ophouden aardse wezens te zijn 
en wezens van het hogere geestelijke leven worden, die in staat zijn de betekenis van het lot van de 
mens te begrijpen. 
11 Ik zeg u nogmaals dat Ik u niet van uw taak in de wereld wegneem, want ook daar hebt u heilige 
plichten. Maar ik zeg u dat u niet meer belang moet hechten aan de wereld dan aan uw geestelijke 
ontwikkeling. 
12 Het is nodig dat jullie je verdiepen in de kennis van mijn werk, dat jullie mijn woord begrijpen en 
dat jullie de draagwijdte van mijn onderricht begrijpen. 
13 Ik spreek thans tot de zielen, wetende dat mijn licht van hen zal overgaan op de stoffelijke 
lichamen, en dat deze, zodra het verstand en de zintuigen verlicht zijn, gewillige werktuigen van de 
geest zullen worden. 
14 Jullie massa's mensen die dit woord horen: Sluit uw stoffelijke ogen en hoor de stem van uw Heer 
in de oneindigheid. 
15 In deze tijd is het niet de mens Jezus die tot jullie spreekt, en die jullie kunnen zien op pleinen en 
straten, op paden of in dalweiden - het is de Geest van Jezus die aanwezig is in iedere geest en in 
ieder verstand, het is mijn universele licht dat zich uitstort over alle kinderen van God. 
16 Mensen, zou het u niet behagen de vrucht van mijn onderricht in de wereld te aanschouwen? 
Verlangt u er niet naar dat dit tranendal verandert in een land van vrede? Werk dan vol liefde, en je 
zult dit geluk in je ziel hebben. Ja, discipelen, in jullie ziel, want jullie weten niet wat jullie tehuis zal 



zijn op dat moment. Maar het doet er niet toe dat u alleen vanuit de Geestelijke Vallei de 
overwinning van het Licht zult zien; meer nog, van daaruit zult u de vruchten van uw werken en van 
uw strijd waarderen. 
17 jullie harten kloppen sneller en jullie zeggen tot Mij: "Meester, wanneer zal onze ziel in staat zijn 
dit triomflied te zingen?" 
18 De leiders van de gemeenten zeggen tot Mij: "Vader, onze inspanningen zullen niet vruchteloos 
zijn." Maar ik zeg zowel tegen sommigen als anderen dat het heel goed mogelijk is om dit doel te 
bereiken, dat het geen opoffering van je leven vergt om dit ideaal te bereiken. Maar gij moet elk 
Mijner geboden in acht nemen, opdat al uw werk op Mijn waarheid moge berusten en de inspanning 
van allen gericht moge zijn op het einddoel, dat Ik voor u heb bestemd. 
19 "Vergeestelijking", "vereniging", "gehoorzaamheid" - dit is de vaste grondslag voor het heiligdom 
dat gij voor uw Vader moet bouwen. Als jullie dit waarmaken, zullen jullie eindelijk de bloei en de 
vruchten zien van mijn Werk en van jullie strijd in de mensheid. 
20 sedert Mijn Woord zich door deze stemdragers begon bekend te maken, heb Ik u bezield met 
spiritualiteit, heb Ik van u eenheid geëist en heb Ik u gehoorzaamheid geleerd 
21 Zij die het eerst kwamen en zij die het laatst kwamen kennen deze leringen, die onophoudelijk 
door mijn stemdragers worden herhaald. 
22 Mijn onderricht heeft tot jullie gesproken over vergeestelijking, opdat jullie je zouden bevrijden 
van alle uiterlijke aanbidding en zouden leren Mij lief te hebben en te dienen op een geestelijke, 
diepe, oprechte, verheven en zuivere manier. 
23 Ik heb dikwijls tot u gesproken over het vereenigen, want indien gij de vrucht uwer gaven en 
krachten niet vereenigt in den strijd, indien gij alleen werkt, zal uw werk geen vrucht dragen. 
24 Ik heb tot u gesproken over gehoorzaamheid, opdat al uw handelingen onderworpen zouden zijn 
aan een volmaakte wil, zoals de mijne, en opdat gij bij de vervulling daarvan nooit de weg zoudt 
missen. Dan, wanneer de manifestatie van Mijn Woord haar einde heeft bereikt, zult gij allen in staat 
zijn de wereld het bewijs te leveren van de waarheid van Mijn openbaring. 
25 Zij die deze geboden in acht nemen, zullen geloof vinden bij hun medemensen. Maar zij die 
daaraan voorbijgaan en die beweren de scharen te onderrichten te midden van hun verdeeldheid, 
ongehoorzaamheid en gebrek aan spiritualiteit - ik zeg u, vroeg of laat zullen hun bedrog en 
huichelarij ontmaskerd worden, en zij zullen verstrikt raken in de grootste beproevingen en zelfs 
door de meest gelovigen in de steek gelaten worden. 
26 Zoudt gij dit de overwinning van mijn onderricht kunnen noemen? Nee, mensen, het is geen 
verwarring die jullie zullen vinden aan het einde van de strijd. Het is vrede, vreugde, licht, waarin uw 
dagwerk zal culmineren. 
27 Denkt gij dat Mijn Geest onverschillig zou blijven tegenover een bewijs van ondankbaarheid en 
ongehoorzaamheid van een deel van dit volk? Nee, mensen, Ik zal Mijn gerechtigheid laten komen en 
daarmee zal Ik hen die Mij ongehoorzaam zijn doen beven, zoals Ik hen heb doen beven door Mijn 
tederheid toen zij Mijn woord hoorden. 
28 Mijn leer kan niet duidelijker en eenvoudiger zijn. Maar indien uw geheugen u in de steek zou 
laten en gij ze zoudt vergeten, zal ik hen die mijn lessen moeten verenigen, inspireren daaruit het 
boek van mijn woord te vormen dat in dit derde tijdperk wordt gegeven. Dit boek zal u herinneren 
aan alles wat u vergeten bent, zal u doen wenen van wroeging wanneer u in uw beproevingen zit, en 
zal u doen begrijpen dat het uiteindelijk mijn Wil is die geschiedt en mijn waarheid die triomfeert. 
29 Waarom komt Mijn woord u soms hard voor? Het bevat geen hardheid, het is vol van de liefde die 
ik voor je heb. Want jullie Vader wil niet dat zijn kinderen wenen. 
30 wanneer ik op deze toon tot jullie spreek, zoek dan achter het woord van de Rechter naar de 
Aanwezigheid van de Meester en de Essentie van de Vader, en jullie zullen al deze dingen ontdekken 
31 Wanneer ik u waarschuw en u profeteer, weet dan dat ik uw toekomst ken en dat ik u beter ken 
dan gij uzelf kent, want ik ben het Leven 
32 Leer in uw stilte geestelijk tot Mij op te stijgen. In je toewijding, spreek tot Mij met de geest en je 
zult Mijn antwoord ontvangen. 



33 Voed uw geest op door hem te doen afzien van elke overbodige gedachte, door hem te leren zich 
terug te trekken op het ogenblik van uw geestelijke dialoog, opdat hij geen hinderpaal zal zijn die u 
verhindert u te concentreren en u op dat gezegende ogenblik vrij te maken. 
34 Hoe gelukkig is de ziel die deze geestelijke voorbereiding en deze innerlijke bevrijding bereikt. Al 
haar gaven komen aan het licht en openbaren zich! De inspiratie, de openbaring, de genezende 
kracht, het innerlijke woord en vele andere vermogens verschijnen en tonen hun essentie en hun 
taak. 
35 Maak elke dag een paar momenten vrij voor geestelijk gebed en u zult spoedig de vruchten 
daarvan ondervinden. Wacht niet op de dag waarop Ik Mijzelf bekend maak om u Mijn onderricht te 
geven en u voor te bereiden. Want dan zult gij telkens weer opnieuw beginnen en struikelen over 
storingen, waardoor gij u geestelijk niet zult kunnen verfrissen. 
36 Wijd dagelijks enkele ogenblikken aan deze praktijk. Je zult Mij altijd bereid vinden naar je te 
luisteren en je bij te staan. 
37 Het ware gebed is in die tijd door de mensen niet beoefend. Daarom moesten zij gebeden en 
smeekbeden formuleren om ze zo vaak als nodig was mechanisch te herhalen. 
38 De mens weet zich niet meer te bezielen om met de ziel tot Mij te spreken. Hij kent helemaal niet 
meer de geestelijke taal die allen zouden moeten kennen, omdat hij de procedure niet kent om zich 
te oefenen, afstand te doen van elke rite, elke materialisatie te verwerpen en zich te concentreren 
op de kern van zichzelf om in staat te zijn Mijn Aanwezigheid waar te nemen en het licht van 
inspiratie te ontvangen. 
39 Daarom zeg Ik jullie: hoe meer jullie je neiging om voor symbolen te bidden en ceremoniën aan 
Mij op te dragen opofferen om het innerlijk heiligdom te zoeken, hoe meer jullie je gave van 
geestelijk verkeer zullen zien ontplooien, groeien en stijgen, waardoor jullie stap voor stap dichter bij 
de dialoog van geest tot geest komen, die zal plaatsvinden wanneer de mens weet hoe hij volmaakt 
moet bidden. 
40 Begrijp nu dat, als het mijn wil is dat jij je medemensen de weg leert om volmaakt te worden in 
het gebed, jij je moet voorbereiden om getuigenis af te leggen van de waarheid en de kracht die in 
hem bestaat. 
41 Wil je ze leren dat het genoeg is om je ogen te sluiten voor de manier om perfect te zijn? Wilt gij 
uw naasten bedriegen door hen gedragingen zonder betekenis te doen aanvaarden, terwijl er in u 
geen ware voorbereiding is? Dit is niet de manier, mensen. Want gij zult uzelf niet bedriegen, noch 
uw medemensen, laat staan uw Vader. 
42 Als gij leert bidden, is dat omdat gij de waarheid, de kracht en de werkzaamheid van het geestelijk 
gebed zult kunnen bewijzen. Gij zult de zieken genezen door gebed, gij zult vrede stichten waar 
tweedracht heerst, gij zult hem redden die in gevaar is. Dan zul je echt geloof vinden, en de mensen 
zullen hetzelfde willen doen. Uw onderricht zal geloof opwekken in harten die verbaasd zullen zijn 
over de waarachtigheid van het bewijs dat u hun geeft. 
43 Vergeet niet: wil het gebed doeltreffend zijn, dan moet uw geloof vast, groot zijn, zodat 
barmhartigheid de essentie is van uw verheffing tot Mij. 
44 Allen die wonderen hebben verricht - allen die bewijzen van geestelijke macht hebben geleverd - 
hebben op deze wijze gebeden. Zo baden de aartsvaders in de vroegste tijden: geest tot geest. Zo 
bad Mozes in de woestijn, en Daniël in de leeuwenkuil. Evenzo heb ik in Jezus de mens gesterkt in de 
kennis van het ware gebed, door voor zijn ogen de kracht van het geestelijke gebed te bewijzen. 
45 Jezus bad in de woestijn voor de menigte en vermenigvuldigde de broden en de vissen tot 
verbazing van het volk. Hij bad bij het graf van Lazarus en gaf daarmee het bewijs dat gebed geboren 
uit geloof en barmhartigheid gezondheid en leven geeft. Hij bad met de discipelen en openbaarde 
hun de macht die de mens verwerft wanneer hij weet hoe hij met zijn Vader moet communiceren. 
46 Hoe ver is deze mensheid van mijn richtlijnen afgedwaald! Alles daarin is oppervlakkig, vals, 
uiterlijk, pompeus. Daarom is haar geestelijke kracht nietig, en om haar gebrek aan kracht en 
ontwikkeling in haar ziel te compenseren, heeft zij zich in de armen van de wetenschap geworpen en 
intelligentie ontwikkeld. 



47 Op deze manier, met de hulp van de wetenschap, is de mens zich sterk, groot en machtig gaan 
voelen. Maar ik zeg jullie dat die kracht en die grootheid onbetekenend zijn naast de kracht van de 
geestziel die jullie niet hebben laten groeien en zich niet hebben laten manifesteren. 
48 Toen losbandigheid en materialisme hun hoogtepunt hadden bereikt onder de mensen en hen 
hun oorsprong hadden doen vergeten - toen de overvloeiende stroom van hun hartstochten, hun 
genoegens en hun ondeugden velen hadden veranderd in lichtzinnige wezens zonder kennis van hun 
plichten tegenover God, hun familie en hun medemensen - kwam dit woord tot de mensen als een 
fontein van kristalhelder water voor de dorstige harten van de mensen. 
49 Jullie zijn zo gewend aan zonde dat jullie leven jullie het meest natuurlijke, normale en 
toelaatbare lijkt, en toch lijkt het alsof Sodom en Gomorra, Babylon en Rome al hun verdorvenheid 
en zonde op deze mensheid hebben gedumpt. 
50 Hoewel het absurd lijkt, is dit het geschikte uur om mijn woord te laten weerklinken in de harten 
van de mensen. 
51 Denk aan het heidense Rome, hoe het - walgend van genot - moe van de genietingen van het 
vlees - zijn hart opende om mijn boodschap te ontvangen. 
52 Deze gebeurtenissen zullen zich herhalen, en gij zult mijn zaad zien uitspruiten in de volken, waar 
gij de menschen het verst van den weg der waarheid hebt zien afdwalen. 
53 Mijn Woord, vol wijsheid, troost en belofte van vernieuwing, zal de snaren van het hart beroeren 
waartoe het onzuivere, het slechte, nooit is gekomen. Zij die dood zijn voor het Licht en de Waarheid 
van het Leven zullen herrijzen en de moraal, die lang vernietigd was, zal worden hersteld. 
54 Indien destijds de heidenen, die zich tot mijn leer bekeerden, hun heil zochten in de liefde, die 
mijn woord leerde, zo zullen de materialisten van deze tijd de weg tot hun heil zoeken in het 
voorbeeld, dat Jezus met zijn leven naliet. Maar zij zullen ook worden geïnspireerd door het 
geestelijke licht dat mijn geest in die tijd over de mensen heeft uitgestort. Wat zit er in dit licht? De 
kennis van het geestelijk leven, de openbaring van de vermogens van de geestziel, de verlichting van 
de geheimen, waartoe de mens niet kon doordringen. 
55 Ik heb u, mensen, gemaakt tot beheerders van Mijn nieuwe Woord. Lange tijd heb Ik Mijzelf aan 
jullie bekend gemaakt, opdat jullie er zeker van zouden zijn, dat het Mijn Aanwezigheid in de Geest 
is, die bij jullie is, en opdat jullie voldoende tijd zouden hebben gehad om Mijn leringen in je op te 
nemen, ze op te schrijven en ze te overdenken. 
56 Met welk doel is dit alles? Opdat, wanneer mijn verschijning onder u ophoudt, gij niet zult zeggen, 
dat zij een vluchtige verschijning was, waarvan gij zeker noch zeker zijt. 
57 nu jullie van Mij weten dat de laatste dag voor deze leringen nadert, beginnen jullie de 
verantwoordelijkheid te voelen, want Ik laat jullie niet langer achter als leerlingen of studenten, maar 
als tolken, als boodschappers en als getuigen van de boodschap die jullie van de Meester gehoord 
hebben; Ik laat jullie achter als tolken, als boodschappers en als getuigen van de boodschap die jullie 
van de Meester gehoord hebben 
58 Sommigen onder u zijn vol geloof, kracht en ijver, wachtend op het juiste uur om het werk van de 
dag te beginnen. Anderen echter twijfelen aan zichzelf en beven voor de strijd. Aan deze laatsten 
vraag Ik: Zal het mogelijk zijn dat andere volkeren, die Mijn woord niet rechtstreeks hebben gehoord, 
voor u aan het werk gaan, slechts bewogen door het getuigenis van wat hen bereikte? 
59 Wat is het dat je angstig maakt? Uw hart zegt tot Mij: "Heer, het onvermogen om de waarheid 
tastbaar te bewijzen aan de materialisten en de ongelovigen." Jullie hebben me niet begrepen: Ik heb 
niet gezegd dat u het geestelijke, dat onzichtbaar en onaanraakbaar is, lichamelijk waarneembaar 
moet maken voor de ogen van de sceptische mensen, opdat zij in het geestelijke zouden geloven. Ik 
heb bovenal gewild dat jullie je leven zuiveren en je zo vergeestelijken dat jullie met jullie woorden 
en werken het beste bewijs leveren dat de leer die jullie belijden waar is. 
60 Het lijkt u erg moeilijk om bewijzen te leveren die degene tevreden zullen stellen die voor alles 
een wetenschappelijke verklaring zoekt. Niettemin is de grootheid die Ik in Mijn leer heb gelegd van 
dien aard, dat jullie daarin de oplossing zullen vinden om een antwoord en een verklaring te kunnen 
geven voor elk probleem dat zich voordoet. 



61 Gelooft u dat ik u een achterhaalde leer heb gebracht? Bestudeer Mijn woord en u zult ervan 
overtuigd zijn dat het zich heeft geopenbaard op een wijze die in harmonie is met zowel de 
geestelijke als de intellectuele ontwikkeling van deze mensheid. 
62 Noch vroeger noch nu veroordeel Ik uw wetenschap, want zij is een weg, waarlangs ook de mens 
Mijn waarheid ontdekt. Hij die Mij zoekt in alle kennis vindt Mij en voelt Mijn aanwezigheid en 
ontdekt Mijn wetten. Waar ik bezwaar tegen heb, is het slechte gebruik dat u maakt van datgene wat 
alleen voor goede doeleinden is geschapen. 
63 Tegenwoordig zijn de mensen veel beter in staat dan vroeger om de aard en de macht van God te 
begrijpen. Zie hierin de invloed die de wetenschap heeft gehad op het vermogen van de mens om te 
weten. 
64 Toen de mensen nog geloofden dat alleen datgene bestond wat zij met hun ogen konden 
ontdekken, en zij zelf de vorm van de wereld waarin zij leefden niet kenden, stelden zij zich een God 
voor die beperkt was tot wat hun ogen kenden. Maar naarmate hun geest het ene mysterie na het 
andere ontrafelde, breidde het heelal zich steeds verder voor hun ogen uit, en de grootheid en 
almacht van God nam steeds meer toe voor de verwonderde intelligentie van de mens. Daarom 
moest ik jullie op dat moment een instructie geven die in harmonie was met jullie evolutie. 
65 Maar ik vraag je: Is het materiële kennis die Mijn openbaring bevat? Nee, de kennis die ik jullie 
leer gaat over een bestaan buiten de natuur die jullie zien en al zo lang onderzoeken. Mijn 
Openbaring toont de weg die de geest voert naar een levensvlak van waaruit hij alles kan ontdekken, 
weten en begrijpen. 
66 Lijkt het u onmogelijk, of op zijn minst vreemd, dat God zich geestelijk aan de mensen bekend 
maakt - dat de geestelijke wereld zich in uw leven bekend maakt en zich manifesteert - dat 
onbekende werelden en sferen zich aan u openbaren? Wilt gij dat uw kennis ophoudt en dat de 
Vader u nooit meer openbaart dan wat Hij u reeds heeft geopenbaard? 
67 Weest niet gewoon in uw geloof en stelt geen grenzen aan uw verstand in kennis. 
68 Heden kunt gij de leer van den Geest loochenen, bestrijden en vervolgen, maar ik weet, dat gij 
morgen voor de waarheid zult buigen. 
69 Iedere goddelijke openbaring is bij haar verschijnen tegengewerkt en verworpen, maar ten slotte 
heeft dat licht gezegevierd. 
70 Bij de ontdekkingen van de wetenschap is de mensheid even ongelovig geweest, maar ten slotte 
heeft zij moeten toegeven aan de werkelijkheid. 
71 U bent ongelovig geweest vanwege uw materialisatie. Eerst geloofde je alleen in wat je ogen 
zagen. Maar je bent geëvolueerd, en nu geloof je in wat je intelligentie heeft ontdekt. Waarom zou je 
niet geloven en erkennen wat voorbij je materiële universum is, als je geest eenmaal dat rijk van 
oneindige kennis binnengaat? 
Je weet nog niet hoeveel de mensheid van de toekomst zal beseffen. Vergelijk de geestelijke zowel 
als de stoffelijke kennis van de mensen van vroegere tijden met de kennis waarover u thans beschikt, 
en dit zal u een idee geven van hoe het menselijk leven in de komende tijden zal zijn. 
72 Nu is de tijd gekomen om u te wekken voor een nieuw tijdperk, om u voor te bereiden en u 
profetisch aan te kondigen wat u nog te wachten staat. 
73 Begrijp, mensen, dat mijn komst op het juiste moment was. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 276   
 
1 Onder de menigte mensen die komt om Mijn onderricht te horen, zie Ik "de laatsten" aankomen 
die dit woord voor de eerste keer horen. Zij hadden het getuigenis ontvangen van hen die eerder aan 
mijn geestelijk banket waren uitgenodigd. Maar zij hadden geweigerd te geloven in Mijn 
aanwezigheid en in de komst van het Derde Tijdperk. 
2 Maar zij kwamen naderbij, obstakels en vooroordelen overwinnend, en het was voor hen 
voldoende de eerste woorden te horen die door de lippen van de stemdrager werden uitgesproken, 
om te zeggen: "Meester, U bent het, ik herken het wezen van Uw woord, mijn ziel beeft." 
3 Gezegend zijn zij die Mij horen en in Mijn Aanwezigheid geloven tot het einde van Mijn 
manifestatie in 1950. Want waarlijk, Ik zeg u, Mijn Essentie zal hun harten niet verlaten, zelfs na Mijn 
vertrek. 
4 Mijn stem roept thans grote menigten mensen op, omdat voor vele zielen het einde van hun 
pelgrimstocht op aarde nadert. Die neerslachtigheid, die vermoeidheid, die droefheid die zij in hun 
hart dragen, zijn het bewijs dat zij reeds verlangen naar een hoger tehuis, een betere wereld. Maar 
het is noodzakelijk dat zij de laatste etappe die zij in de wereld afleggen leven in gehoorzaamheid aan 
de richtlijnen van hun geweten, opdat het spoor van hun laatste schreden op aarde gezegend moge 
zijn voor de geslachten die na hen komen om hun verschillende taken in de wereld te vervullen. 
5 De droefheid van velen komt voort uit het feit dat zij in hun lange omzwervingen geen boom met 
dicht gebladerte hebben gevonden om in zijn schaduw uit te rusten. Zij vonden wel bomen langs hun 
weg, maar die waren dor en hun zaad was afgestompt. 
6 Al die mensen die Mij gezocht hebben, die lang gehoopt hebben, zullen spoedig Mijn stem horen 
en zich ernaar haasten, want in hun harten is het laatste restje hoop en het laatste sprankje geloof 
nog niet uitgedoofd. 
7 Mijn geestwerk wacht op hen; het is de machtige boom naar wie zij uitzien, in wiens schaduw zij 
zullen rusten en met wiens vruchten zij zullen worden gevoed. 
8 Wanneer zij dan aankomen, hun honger en dorst stillen en zich verheugen in de rust, zullen zij in 
hun verbeelding al hun verleden voorbij zien gaan: de kwellende dagmarsen door de woestijn, de 
donkere tijden met hun verzoekingen, de afgronden vol gevaren, ondeugden en doodsgevaar. Zij 
zullen zich alle bittere bekers herinneren die zij dronken en zij zullen in zichzelf de strijdlittekens zien 
van de harde manier van leven. 
9 Hier zullen zij tot rust komen. Ik wacht op hen. Maakt voor hen de weg vrij, opdat zij niet afdwalen, 
en brengt een loflied aan, opdat gij hen met feestelijke vreugde in uw hart zult ontvangen. 
10 Eerst zullen zij discipelen zijn naar mijn nieuwe openbaringen, dan zullen zij, door hun liefde en 
hun streven, discipelen worden, en dan, wanneer hun ziel zich werkelijk gevoed heeft en 
doordrongen is van deze Essentie, zullen zij niet langer een boom zoeken om schaduw te vinden. Zij 
zullen overal mijn Aanwezigheid voelen, en daarin zullen zij schaduw, toevlucht, vrucht, rust en vrede 
vinden. 
11 Hoe belangrijk is het dat de "laatsten" de "eersten" sterk ontmoeten, opdat zij door hun goede 
voorbeeld sterk worden en vanaf hun eerste schreden de weg van gehoorzaamheid, ijver en reinheid 
inslaan. 
12 Vele malen heb je Mij als je Meester gehad. Maar wanneer Ik Mijzelf aankondig als Rechter, 
voelen jullie je bevangen door angst. Dan, in een oogwenk, willen jullie jezelf reinigen van zelfs de 
geringste smet, om jezelf zuiver te tonen voor Mij. De spijt Mij beledigd te hebben verandert in 
wenen, en uw ziel wendt zich tot Mij in gebed. Dan, beseffend dat gij een goede daad van berouw 
hebt verricht, komt gij tot rust en voelt u waardig het woord te horen van de goddelijke Rechter die 
de zielen met zijn licht treft. 
13 Zalig zijn zij die berouw tonen en zich vastbesloten voornemen tot verbetering en vernieuwing, 
want zij zullen in staat zijn zich te verheffen boven wat onzuiver en schadelijk is. Zonder berouw, 
introspectie en besluiten tot correctie zult u geen fundamenten hebben gelegd voor het heiligdom 
dat u in uw ziel moet bouwen. Maar als gij uw fouten erkent en ernaar streeft u er in de toekomst 
van te bevrijden, zal uw geweten u leiden in alle werken van uw leven. 



14 De tijden dat de mensen hun zuivering zochten in het offeren van onschuldige slachtoffers zijn 
voor u allang voorbij. Je hebt ook de zinloosheid begrepen van de vastenoefeningen en misplaatste 
boetedoeningen die je lange tijd hebt beoefend. Vandaag weet je dat alleen de vernieuwing en 
vergeestelijking van je ziel je vrede en licht kan geven. 
15 Ik verkondigde Mijn waarheid in het Tweede Tijdperk als een mens door Mijn voorbeeld. Ik 
schafte het nutteloze offer van onschuldige en onbewuste wezens af door Mijzelf op te offeren ter 
wille van een volmaakte Leer van de Liefde. "Lam Gods" noemden jullie Mij omdat dat volk Mij 
offerde op hun traditionele feestdagen. Mijn bloed werd vergoten om de mensen de weg naar 
verlossing te wijzen. Mijn Goddelijke Liefde werd vanaf het kruis uitgestort over de mensheid van die 
tijd en van alle tijden, opdat de mensheid zich zou laten inspireren door dat voorbeeld, door die 
woorden, door dat volmaakte leven, en verlossing, zuivering van zonden en verheffing van de ziel zou 
vinden. 
16 Jullie begrijpen nu dat Ik gekomen ben om een voorbeeld te geven waarvan jullie de verdiensten 
moeten verwerven, door Mij als voorbeeld te nemen, om voor jezelf een huis van eeuwige vrede, 
een kleed van licht en een onuitputtelijke vrede te bewerken 
17 Ik wil in Mijn nieuwe apostelen sterke discipelen, vergeestelijkt en vervuld van het licht der 
kennis. Ik heb u kennis gegeven door Mijn openbaringen, die Ik u in de Drie Tijden heb gegeven. Ik 
wil niet dat jullie Mijn Geest onderzoeken, noch iets dat tot het geestelijke behoort, alsof het 
materiële dingen zijn. Ik wil niet dat jullie Mij bestuderen op de wijze van wetenschappers, want dan 
zouden jullie tot grote en betreurenswaardige dwalingen vervallen. 
Ik heb jullie geleerd de ziel te verheffen door het gebed, jullie Vader te ondervragen met nederigheid 
en eerbied. Want dan zal de geheime schatkamer zich een weinig openen om u te laten 
aanschouwen wat voor uw kennis bestemd is, en u zult het Goddelijke licht van inspiratie tot uw 
begrip voelen komen. 
18 Het gebed is het aan je geest geopenbaarde middel om Mij te bereiken met je vragen, je zorgen 
en je verlangen naar licht. Door deze dialoog kunt u uw twijfels wegnemen en de sluier verscheuren 
die een mysterie verbergt. 
19 Het gebed is het begin van de dialoog van geest tot geest, die in de komende tijden tot bloei zal 
komen en vrucht zal dragen onder deze mensheid. Vandaag heb Ik dit alles geopenbaard aan dit volk 
dat naar Mij luistert, opdat zij de voorboden zullen zijn van de tijd van de vergeestelijking. 
20 Denk niet, dat Mijn Geest pas dan begint te vibreren boven die van alle mensen. Waarlijk, ik zeg u: 
mijn vibratie, mijn inspiratie, mijn aanwezigheid en mijn licht zijn altijd bij de mensen geweest. Maar 
deze zijn nooit voldoende voorbereid geweest om Mijn Boodschappen rechtstreeks te ontvangen. 
21 Te allen tijde heb ik u benaderd, altijd heb ik tot u gesproken, altijd heb ik u gezocht. Jullie 
daarentegen zijn nooit op de ware wijze tot Mij gekomen, jullie hebben nooit met Mij gesproken in 
de taal van de Geest, noch hebben jullie Mij gezocht waar Ik werkelijk ben. 
22 Verlies de moed niet bij Mijn woord wanneer het u uw overtredingen toont. Ik zeg jullie ook dat Ik 
alle fouten en tekortkomingen van de mensen heb vergeven en dat Ik voor hun geest een tijdperk 
van licht openleg waarin zij hun onvolkomenheden zullen erkennen, zodat zij uit hun stagnatie 
kunnen opstaan en de waarheid in Mijn Werk leren kennen, die zij tot nu toe niet hebben kunnen 
doorgronden. 
23 Wil je dat het mijn stem is die morgen je vragen beantwoordt? Leer bidden, want als dat niet 
gebeurt, zal het je geest zijn die antwoordt. Maar wat zal het u kunnen openbaren, daar het nooit tot 
het rijk van de geest is doorgedrongen? 
Laat het de ziel zijn die opstaat, die Mij bereikt, die klopt aan de poorten van Mijn liefde en Mijn 
wijsheid, waardoor jullie het wonderbaarlijke leven zullen vinden dat jullie nooit hadden ontdekt. 
24 Ga naar de bodem van Mijn woord, o discipelen, daar zullen jullie de essentie vinden van de les 
die Ik jullie vandaag gegeven heb. 
25 Ik ben jullie vriend, Hij aan wie jullie je geheimen kunnen toevertrouwen, Hij die alles voor jullie 
opgeeft. 
26 Ik zie, dat gij komt om Mij een smart toe te vertrouwen, opdat Ik uw hart daarvan bevrijd, en Ik zal 
het waarlijk schenken. Maar dit zal niet gebeuren zolang men niet begrijpt dat het kwaad niet 



oppervlakkig genezen moet worden, maar in zijn oorsprong - dat naast bidden en vragen, correctie, 
introspectie, vernieuwing noodzakelijk zijn. 
27 Welke verdienste zal het hebben dat Ik u van een ziekte genees of u van een kwelling bevrijd, 
indien gij vasthoudt aan de oorzaak uwer kwellingen? 
28 Bid opdat gij mijn licht moogt ontvangen en daardoor de oorzaken of de oorsprong van uw 
beproevingen en tegenslagen moogt ontdekken. Bid zodat je je gesterkt voelt in je nederigheid. Maar 
gebruik tevoren al uw wil om alles te vermijden wat u zowel in de ziel als in het lichaam zou kunnen 
schaden. 
29 Komt tot Mij, gij allen, en herstelt van uw lijden. Zorg ervoor dat uw geloof het wonder verricht 
dat u weer gezond wordt en uw verlossing verkrijgt. Het wonder zit niet in mij, maar in jou. Maar 
vergeet niet dat het niet langer Mijn kleed is dat jullie moeten aanraken om het wonder te 
ontvangen, maar dat jullie voor Mijn Geest moeten komen door jullie geloof en verheffing. 
30 Hoevelen hebben op deze wijze hun gezondheid niet gevonden, omdat zij op tijd de oorsprong 
van hun lijden wisten te ontdekken en al hun geloof en wil aanwendden om te strijden tot zij de 
overwinning behaalden! Hoevelen zijn ook bedroefd, verward of teleurgesteld weggegaan, zonder te 
hebben verkregen waar zij naar verlangden, omdat zij meenden dat zij, door alleen maar naar een 
van deze ontmoetingsplaatsen te gaan, of door alleen maar te vragen, alles al hadden verkregen. Zij 
hebben er zich nooit om bekommerd de oorzaak van hun lijden te ontdekken, en moesten 
vertrekken zonder het goede te hebben verkregen dat zij zochten. Zij zijn het die leven zonder 
geestelijk licht, die de reden van hun lijden niet kennen en de waarde niet kennen die gezondheid of 
vrede heeft. 
31 Het merendeel van de mensen draagt een Thomas in hun hart, zij willen zien en aanraken om te 
geloven. Maar Ik zeg u, dat die bewijzen, die aan de meest ongelovige van Mijn discipelen zijn 
gegeven, in deze tijd niet zullen worden herhaald, omdat de wereld Mij niet als mens zal hebben in 
een andere tijd en omdat Ik dat voorbeeld voor elk van Mijn kinderen als een open boek heb 
achtergelaten, opdat zij die les zouden doorgronden. 
32 Denk niet dat Ik Mij alleen als mens aan de wereld kan openbaren. Neen, thans laat Ik Mij in u 
geestelijk gevoelen, en dit is het bewijs dat Ik Mij op ontelbare wijzen aan de mensen kan openbaren. 
Ik heb alles geschapen en ken u, daarom weet ik hoe ik de slapende ziel van deze mensheid kan doen 
schudden. 
33 Mijn nederigheid in die dagen deed het hart van het volk beven van liefde. Zij waren gewend de 
vertoning te aanschouwen van hen die beweerden Mij in de wereld te vertegenwoordigen. Toen de 
mensen nu zagen dat de Koning der koningen zonder kroon kwam en geen troon op aarde had, 
gingen hun ogen open en erkenden zij de waarheid. 
34 Op dezelfde manier zal Ik ook in deze tijd de wereld doen beven door Mijn nederigheid, waarvan 
Ik jullie de eerste bewijzen heb gegeven, door de eenvoud en de afzondering te kiezen van de 
eersten die de komst van de Nieuwe Tijd voelden om Mijn boodschap onder hen te verkondigen 
35 Wee degenen die mijn naam hebben gebruikt om de mensheid geestelijk te overheersen, als zij 
daardoor haar vooruitgang hebben verhinderd of haar hebben doen dwalen, want zij zullen 
duizenden mensen hun gelederen zien verlaten op zoek naar de waarheid! Wee de geleerden die, in 
plaats van het leven te vergemakkelijken, het voor de mensen pijnlijker hebben gemaakt, want dan 
zullen zij de armen en de onwetenden wonderen zien verrichten die zij met al hun wetenschap niet 
zouden kunnen verrichten! 
36 De wonderen van deze tijd zijn ook opgeschreven als een getuigenis voor de komende generaties. 
Maar voorwaar, Ik zeg u, deze wonderen zullen meer in de ziel dan in het lichaam worden 
verwezenlijkt. 
37 In die tweede tijd genas ik een groot aantal zieken. Ik genas de blinden, de melaatsen, de 
bezetenen, de doven, de lammen en de stommen. Zij waren allen ziek van lichaam, maar door het 
wonder dat aan hun lichaam werd verricht, werd hun ziel opgewekt. 
38 Nu kom Ik in de eerste plaats om licht te geven aan de ziel, haar vrijheid te geven, haar geloof aan 
te wakkeren en haar te genezen van elk kwaad, opdat zij het daarna overneemt om haar lichaam te 
versterken en te genezen. 



39 Denkt gij niet, dat Ik u met het verstrijken van de tijd steeds meer gevorderd zal vinden en dat 
Mijn lessen daarom steeds hoger zullen worden? 
40 Daarom zal de wereld Mij niet meer in een stal geboren zien worden, noch zal zij Mij aan een kruis 
zien sterven, maar zij zal zich naar boven moeten ontwikkelen om mijn geestelijke aanwezigheid te 
voelen. 
41 Mensheid, lijkt de pijn, ellende en chaos die u op dit moment omringen u onvoorspelbaar? Als 
jullie verbaasd zijn, is dat omdat jullie niet geïnteresseerd waren in mijn profetieën en je niet 
voorbereidden. Alles was voorzien en alles was aangekondigd, maar het ontbrak u aan geloof, en nu 
drinkt gij daardoor een zeer bittere beker. 
42 Ook nu nog profeteer ik met het menselijk verstand. Sommige profetieën zullen spoedig worden 
vervuld, andere pas in verre tijden. De mensen die ze horen hebben de grote verantwoordelijkheid 
om ze bekend te maken aan de mensheid. Want zij bevatten licht dat de mensen de werkelijkheid 
doet begrijpen waarin zij leven, zodat zij kunnen pauzeren in hun driftige gang naar de afgrond. 
43 Mijn boodschappers zullen de volkeren laten weten, dat als zij doorgaan met hun dwaze en 
krankzinnige zoektocht naar grootheid en macht, gebruik makend van krachten en elementen die zij 
nog niet kennen of weten te gebruiken, deze aarde, die het paradijs was dat door de Heer was 
geschapen en later een tranendal werd door de zonden en ongehoorzaamheid van de mensen, zal 
worden veranderd in een veld van dood en stilte ten gevolge van de snode daden van de mensen. 
44 Zou u dit een succes of overwinning voor de wetenschap kunnen noemen? Het zou een 
overwinning voor de mensheid zijn om een leven van vrede en harmonie te bereiken, want dan zal zij 
de grondslag gelegd hebben voor haar grootste successen, zowel menselijk als geestelijk, zij zal het 
gebod hebben vervuld dat ik u aanraad: Hebt elkander lief. 
45 Uit andere landen zullen scharen naar dit volk komen, die u gretig zullen ondervragen over de 
geestelijke gebeurtenissen, waarvan gij in deze tijd getuige zijt geweest, en ook over de 
openbaringen en profetieën, die Ik u heb gegeven. Want in vele delen van de wereld zijn Mijn 
boodschappen ontvangen die zeggen dat Mijn Goddelijke Straal is neergedaald naar een plaats in het 
Westen om tot de mensheid van deze tijd te spreken. Wanneer de tijd komt, zul je hen uit andere 
volken en naties zien komen om jou te zoeken. Dan zal het de mannen van de grote denominaties 
opvallen dat zij het niet zijn tot wie Ik Mijzelf heb gericht. 
46 Nu begrijp je waarom ik wil dat je strijdt tegen je materialisme, om al je twijfels en dwalingen uit 
de weg te ruimen. Want ik wil niet dat uw medemensen, wanneer zij tot u komen, ontgoocheling of 
teleurstelling ervaren. Ik wil niet dat zij, in plaats van jullie broeders te noemen, jullie vijanden 
worden. 
47 Zijt gij niet gepijnigd door de grote verwarring, die er in de wereld is? Lijdt u niet in het aangezicht 
van zo'n grote geestelijke duisternis? 
48 Weest goede discipelen, groot van kennis en nederig in de wijze waarop gij onderwijst. Ik zeg u, 
maak gebruik van elke kans om te zaaien die het leven u biedt. Maar u moet weten dat wie zich 
meester noemt zonder het te zijn, verantwoordelijk zal zijn voor alles wat hij op zijn pad doet, 
evenals voor de beproevingen die hij op zijn pad meemaakt. 
49 Dit is een kostbaar moment van bezinning, opdat gij u van de sleur bevrijdt, u op een weg van 
vooruitgang begeeft en de zuiverheid van dit Werk waarlijk kent. Want niet ieder van u heeft de 
zuiverheid ervan overwogen of begrepen. Toch zie ik bij u zulke vreemde vormen van eredienst en 
praktijken dat zij de meesten in verwarring brengen, ook al behagen zij sommigen die geneigd zijn tot 
riten. Zij beseffen niet dat zij zich daardoor in de toekomst belachelijk maken. 
50 Denkt u dat de Meester vreest dat de mensen zijn werk zullen vernietigen? Nee, mensen, de 
Vader heeft niets te vrezen, zijn Werk is onverwoestbaar. Wat Ik wil is dat jullie de waarheid 
liefhebben, dat jullie Mijn Werk presenteren in al zijn zuiverheid. Want als gij dit niet doet, zult gij 
veel leed veroorzaken, zoals al degenen hebben gedaan die, in welke godsdienstige gemeenschap 
ook, hun naasten hebben verward, verdorven of verwond, zonder medelijden met hun broeders en 
zusters, door hun stenen te geven in plaats van brood, duisternis in plaats van licht, of leugen in 
plaats van waarheid. 
51 U allen hebt dit woord ontvangen, mensen, wees u bewust van wat u hebt gehoord, en toch zeg Ik 
u: Niets dwingt jullie om Mij te dienen, noch om het pad te volgen dat voor jullie is uitgestippeld. 



Maar wie wil, wie de liefde die hij in zijn hart voelt niet kan weerstaan, wie niet vreest zijn voet 
bloedig te schuren op het pad - laat hij zijn kruis opnemen en zijn Meester volgen, bereid om Mij te 
dienen in zijn medemensen. 
52 Het is Elia die onder de grote scharen is geweest om hun de weg der waarheid te leren, om tot 
hen te spreken over het koninkrijk Gods, om de mensen spiritualiteit te tonen en om hen te 
verlossen van verwarring, ongerechtigheid en goddeloosheid. 
53 Elia roept de mensen tot bekering, toont hen de deugden en de liefde om hen als schapen uit de 
kudde tot Mij te leiden. 
54 In dit Derde Tijdperk heb Ik Mijn universele straal op het intellect van de mens gericht om u Mijn 
woord over te brengen. Maar de mensheid heeft nog geen kennis genomen van Mijn Goddelijke 
manifestatie, omdat zij vele goden heeft geschapen volgens haar zintuigen, volgens haar ideeën. 
Maar ik zeg u: er is slechts één ware God, die begin noch einde heeft, en die de mens een vonk van 
zijn goddelijke Geest heeft gegeven, die het licht van zijn geweten is, dat hem leert goed van kwaad 
te onderscheiden. 
55 Uitverkoren volk: De geleerden van verschillende geloofsovertuigingen en leerstellingen, van 
verschillende kerken en sekten, leiden zich op om de vrucht van deze leer van de Geest te 
onderzoeken. Zij zullen u vragen wat de aard is van de God tot wie gij u thans wendt. Als jullie 
voorbereid zijn, zullen jullie de verlichte mensen zijn die weten hoe ze elke vraag moeten 
beantwoorden. Ik wil dat je weet hoe je deze zaak moet verdedigen, want je zult woorden van 
waarheid spreken. Wanneer gij u vergeestelijkt hebt, zult gij van de mensen niets te vrezen hebben, 
want gij zult met uw woorden, gedachten en werken getuigenis afleggen van mijn waarheid. 
56 Als jullie mijn wet naleven, zullen de mensen jullie niet voor bedriegers uitmaken, want zij zullen 
jullie gehoorzaamheid zien en jullie als hun eigen broeders en zusters beschouwen. 
57 Een ieder die in zichzelf goede beginselen heeft, die nadenkt over zijn manier van handelen, die 
onwaarheid uit zijn woorden verwijdert, die handelt met liefde, mededogen en barmhartigheid voor 
zijn naaste, zal in zichzelf de manifestatie van mijn goddelijkheid voelen en zal zijn als zijn God in de 
edelmoedigheid van zijn manier van handelen en in zijn voornemens om goed te doen. 
58 Hoe weinig van zulke harten zijn er niet! Klein is het getal dergenen, die Mijn wet op deze wijze 
hebben vervuld. Maar u, die het uitverkoren volk bent, heb ik geleerd goed te doen. Je kunt het doen 
met je goede gedachten, met je gebeden. Door te bidden kun je je geestziel verheffen tot Mijn 
Goddelijkheid. Want daar Ik oneindig ben, daal Ik neer in uw wereld om u te strelen, om u troost te 
geven en om u te leren mijn wet te gehoorzamen. 
59 Dag na dag ben Ik onder jullie geweest om jullie te leren de deugden te beoefenen, om jullie toe 
te vertrouwen aan Mijn Liefde en Ik heb jullie ziel en jullie geest verlicht, zodat jullie overal kunnen 
opstaan met de intentie om goed te doen, met de intentie om te vernieuwen. Ik heb jullie geleerd te 
vergeven, opdat hij die in de duisternis is, ziet dat jullie kinderen van het licht zijn. Zo kunnen jullie de 
wereld de weg van de waarheid tonen door jullie goede voorbeeld, en jullie kunnen door jullie 
werken van liefde getuigen dat jullie mijn woord hebben ontvangen. 
60 zullen de mensen jullie niets te verwijten hebben, want zij zullen zien dat jullie door Mij 
geïnspireerd zijn om te doen wat goed is. 
61 Werk aan dit geestelijk werk, zoals het mijn Wil is, opdat gij de mensheid nieuwe horizonten zult 
tonen, opdat gij de duistere paden zult verlichten waarlangs zij zich tot nu toe heeft begeven. 
62 Vertrouwt u rechtstreeks aan Mij toe, want Ik ben de Enige die tot uw ziel kan doordringen en uw 
geheimen kan aanhoren met oneindig mededogen en grenzeloze liefde. 
Mijn vrede zij met u! 
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Pijn en goddelijke hulp 70 
 
Instructie 263 
Licht, waarheid en wijsheid door geestelijke analyse 1 
Maria heeft geen formulier 30 
Reïncarnaties zijn kansen 44 
Het voorbeeld van Jezus in de beproevingen 49 
Voorbereiding en uitvoering 62 
 
Instructie 264 
De discipel van de Derde Tijd 1 
De ware goddelijke tempel 9 
Studie en meditatie 15 
Met 1950 eindigt de aankondiging van de Derde Tijd 32 
De nieuwe goddelijke komst in het derde tijdperk 35 
Het verlangen van de discipel 48 
De weg naar volmaaktheid 49 
Geestelijke opvoeding van kinderen 59 
 
Instructie 265 
Geestelijke Perfectie 1 
Het vergankelijke en het eeuwige 22 
De wet van evolutie en stagnerende religies 23 
De oorlogen en noodtoestanden en hun oorzaak 28 
Spiritualisme zal over de hele wereld opkomen 38 
Mentale communicatie 49 
De goddelijke erfenis 63 
De zending van de geestenwereld 65 
 
Instructie 266 
Geest en Materie 5 
De tests zijn liefdadig 14 
Sereniteit in opinie 33 
Het belang van verdienste 34 
Communicatie in andere landen 41 



Spiritualiteit 47 
Geestelijk gebed 50 
Wetenschap en liefde 58 
Profetieën van Goddelijke Gerechtigheid 62 
 
Instructie 267 
Het Boek des Levens 4 
De strijd der ideeën onder de mensen 23 
Van 1866 tot 1950 30 
De "stemdrager" 32 
Reinigingsproeven 40 
Het nieuwe bericht 59 
Verantwoordelijkheid van het geestelijk Israël 66 
 
Instructie 268 
Voorbereiding voor de tijd na 1950 1 
Allen zullen gered worden 21 
Het waarom van het leven 28 
Het licht van het zesde zegel 48 
De strijd der ideologieën 58 
Maria is een goddelijke uitdrukking 67 
Wat is geloof? 71 
 
Instructie 269 
Geestelijk Israël te allen tijde 1 
Het Zesde Zegel is geopend 10 
Onwetendheid, de bron van alle kwaad 12 
Arbeiders van de Heer 28 
God is het ideaal van de geesten 59 
 
Instructie 270 
Brood en wijn van de Geest 1 
De missie van de Spiritualist 10 
De tijd van het ontwaken van de mensheid 43 
 
Instructie 271 
Missie en mogelijkheden van de Spiritualist 2 
Wat goddelijke gerechtigheid is 18 
De evolutie van het materiële en het spirituele staan stil 37 
Het leven van de Geest 43 
Wat voor nieuws brengt het spiritisme? 51 
De menselijke oorlogen beslissen niets 64 
Profetieën over het koninkrijk van de vrede 66 
 
Instructie 272 
Hoofdarbeider 1 
Het waarom van examens 7 
De derde keer van de heilige Geest 9 
Wij zijn niet alleen in de strijd 21 
De rechtvaardigheid van herstelbetalingen 23 
De betekenis van het paradijs en de hel 29 
Materiële en intellectuele werken 38 
De relatie tussen geest en materiële dood 46 



De zending van de ware Spiritualist 54 
 
Instructie 273 
Het evenwicht tussen geest en materie 5 
De geestelijke mensen van het derde tijdperk 11 
De mensheid zal zich spoedig bevrijden 20 
Gevolgen van het gebrek aan geestelijke kennis 25 
Spiritualisme is geen religie of een sekte 48 
 
Instructie 274 
Onderricht over de ware waarden 2 
Het belang van het geestelijke Israël 47 
De evolutie van de geest 52 
Instructie 275 
Onvergankelijke waarden 2 
Gebed is geestelijke verbinding met God 32 
Het goedkope uur 50 
Wetenschappelijke wereld en goddelijke openbaring 62 
 
Instructie 276 
Het streven naar vrede voor de mensheid 4 
Het verkeer van geest tot geest 17 
Gebed en Vernieuwing 26 
De nederigheid 33 
Het proces van genezing 37 
Profetieën 41 
Voorbereiding 52 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bronlink  
 

De Goddelijke Leer in Mexico 1866-1950 
 

Reichl Verlag, D -56329 St. Goar, Tel: +49 (0) 6741 1720 
Boek van het Ware Leven, Volumes I, II, III, IV, V, VI 

Het Derde Testament (ook in het Spaans, Engels en Frans) 
De goddelijke openbaringen van Mexico (korte inleiding) 

Goddelijke openbaringen over levenskwesties 
Profetieën voor de derde keer 

 
Boekendienst aan het leven, Manfred Bäse, Kirchweg 5, D-88521 Ertingen 

Tel: +49 (0) 7371 929 66 42, e-mail: manfredbaese@gmx.de  
De goddelijke liefde, oorsprong, essentie en doel van ons leven en alle zijn 

El Amor Divino - Oorsprong, bestaan en einde van ons leven en alles wat we zijn 
Boek van het Ware Leven, Volumes VII, VIII, IX, X, XI 

Het Derde Testament 
 

Stichting Unicon, D-88709 Meersburg 
Tel: +49 (0) 7532 808162, e-mail: info@unicon-stiftung.de  

Inleiding tot het "Boek van het Ware Leven" (gratis) 
Asociación de Estudios Espirituales Vida Verdadera A.C. 

Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco, 03550 México, D.F. 
Libro de la Vida Verdadera, Tomo I-XII 

El Tercer Testamento 
y otros libros sobre estas Revelaciones Divinas de México 

 
Websites 
www.reichl-verlag.de  
www.das-dritte-testament.com (in het Spaans, Duits, Engels, Frans) 
www.unicon-stiftung.de  
www.drittes-testament.de  
www.drittetestament.wordpress.com (meertalig) 
www.tercera-era.net (in het Spaans) 
www.144000.net (meertalig) 
www.dritte-zeit.net  
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