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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.  
Tot dusver zijn de volgende delen mee vertaald:   
 
Status december 2020  
 
Het Derde Testament  
Uit het oorspronkelijke Duits in de talen:  Nederlands, Pools, Russisch, Portugees, Portugees-
Braziliaans,. Wordt gevolgd door: Japans en Chinees 
Het was tot nu toe beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Frans,  
Het Boek van het Ware Leven 
Uit het Duitse origineel: De delen IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - de andere 5 delen waren reeds 
beschikbaar. 
Verdere vertalingen zullen volgen.  
 
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  
 
In alle tijden heeft de Schepper Geest op verschillende manieren tot Zijn schepselen gesproken. In de 
"eerste tijd" maakte de Vader Zichzelf bekend aan Zijn kinderen in directe vorm door het geweten, 
en Hij sprak ook door de mond van boodschappers, gidsen en profeten. De voorspellingen en 
openbaringen van de dienaren van de Heer kondigden een stijgende ontwikkeling van de menselijke 
geest en de komst van de Meester aan. 
Met de geboorte van Jezus in Palestina begon het "Tweede Tijdperk" waarin het "Woord" 
incarneerde in het Goddelijk Kind om tot de mens te spreken: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het 
Leven". Gedurende de 33 jaar van Zijn leven onder de mensen getuigde Jezus Christus van Zijn 
Goddelijke oorsprong, en toen Hij Zijn discipelen voorbereidde op Zijn vertrek, zei Hij dat Hij zou 
wederkomen, maar niet in het vlees, maar in de wolk, het symbool van het geestelijke, omringd door 
scharen van Zijn engelen. 
En zo begon op 1 september 1866 de "Derde Tijd" met wat er gebeurde in Mexico, het 
voorbestemde land in het Westen. Er waren openbaringen van de Geest betreffende het menselijk 
denk- en spraakvermogen, die onherroepelijk eindigden op 31 december 1950, opdat na deze 
periode van voorbereiding de mensen in staat zouden zijn tot een meer volmaakte vorm van 
rechtstreekse gemeenschap van de menselijke geest met de Goddelijke Geest en met de geestelijke 
wereld in het algemeen. Voor de openbaringen van de beloofde Verlosser en Zijn engelen maakte de 
Heer, naar Zijn hoogste wil, gebruik van menselijke werktuigen, die Hijzelf uitverkoos en 
voorbereidde, en door wier geest de straal van de Goddelijke Geest zich openbaarde. 
Gedurende de laatste 20 jaar van de openbaringsperiode, vanaf ongeveer 1930, werden de meeste 
leringen van de Heer in steno opgetekend. De overvloedige leringen, leerstellingen, profetieën, 
openbaringen, enz. vonden plaats op tal van verschillende ontmoetingsplaatsen die in het hele land 
waren gevormd. Een kleine groep, die eerder als "stemdragers" had gefungeerd en die handelde 
volgens een duidelijke richtlijn van de Goddelijke Geest, stelde 12 delen samen uit 366 van de 
verkondigde leerstellingen. Ze gaven hen de titel: 
"LIBRO DE LA VIDA VERDADERA" in het Duits: "Buch des Wahren Lebens" (Boek van het ware leven) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding  
 
Een groet uit Mexico 
Om de lezer een idee te geven van hoe de manifestaties van de weer verschenen Christus in de Geest 
─ eerst voorbereid door de Geest van Elia ─ plaatsvonden in Mexico in de tijd van 1866 tot 1950, 
volgt hieronder een groet aan de Duitsers van een Mexicaan die zelf een instrument van het 
"Woord" was. Hij is, menselijkerwijs gesproken, van eenvoudige komaf, begon zijn leven als 
stierenvechter, verdiende daarna zijn dagelijks brood als fotograaf voor zichzelf en zijn gezin, en 
leefde eenvoudig en in bescheiden omstandigheden. 
"Ik was net klaar met mijn eenentwintigste jaar. Jarenlang was ik aan huis gekluisterd geweest, het 
slachtoffer van een zeer hinderlijke huidziekte die mij niet in staat stelde, zelfs maar voor enkele 
ogenblikken, van de weldaden van de zon of de frisse lucht te genieten. In die jaren van isolement, 
die mij een eeuwigheid leken, te meer daar ik in het begin van mijn jeugd was, waarin men de meest 
ijdele dromen najaagt, leed ik aan een niet geringe crisis 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 "instrument" 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, 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 
manifestatie duurde, hoe volmaakter de inspiratie leek te worden. De aanwezigheid van de 
Goddelijke Meester werd zo sterk gevoeld in die ogenblikken van communicatie dat men Zijn 
nabijheid en vriendschap heel tastbaar ervoer. 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 ik hier tot mijn beschikking heb. 
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 Woorddrager. 
Vanaf de genoemde dag heeft een talrijke groep broeders zich gewijd aan het verzamelen van een zo 
groot mogelijk aantal manifestaties en openbaringen die de Heer ons had gegeven, en die gelukkig 
waren overgeschreven. 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 dit 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 tussenpersonen 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 143  
 
1 Ik versterk uw geest om stand te houden in de komende strijd, want groot zal de strijd zijn van 
ideologieën, leerstellingen en geloofsovertuigingen. voorwaar, Ik zeg u, wanneer de vervolging van 
de spiritualisten begint, zullen nieuwe apostelen opstaan vol geloof en moed; zij zullen het zijn die 
zullen verkondigen dat Ik in deze wereld ben en dat Ik in deze wereld ben Zij zullen het zijn die zullen 
verkondigen dat Ik waarlijk met u ben geweest in deze tijd, en zij zullen pioniers en profeten zijn in 
hun naties. Onder hen zullen zij zijn die Mijn ingevingen neerschrijven, die Mijn Leer doorgronden en 
geestelijke visioenen zien. 
2 in die tijd zal Ik Mij openbaren aan mannen zowel als aan vrouwen, aan jongeren zowel als aan 
kinderen en aan ouden 
3 De gehele wereld zal openbaringen, manifestaties en visioenen ontvangen, want er staat 
geschreven dat ieder oog Mij zal zien. 
4 Ik heb Mij laten voelen op de werkplek van de wetenschapper en Mijn aanwezigheid heeft hem 
verbaasd. Ik heb de oorlogslegers midden in de strijd verrast door hun opmars te stoppen door 
middel van de krachten der natuur. Ik heb Mijzelf geopenbaard door Mijn barmhartigheid uit te 
storten over de ellendige huizen waar geen brood was. Er kwam een jongeling aan de deur van het 
huis met een brood in zijn handen, en de mannen en de vrouwen vroegen zich af: "Wie is dat?" 
5 Bestudeer Mijn Werk, discipelen, want jullie moeten sterk zijn opdat, wanneer alle zichtbare en 
onzichtbare elementen woeden, jullie kunnen getuigen van Mijn Leer van de Liefde. zeven 
geschenken die Ik jullie in deze tijd heb toevertrouwd voor de ontplooiing van je geest en voor de 
vervulling van je zending: hier is de Leider, de Stichtingssteen, de Stemdrager, de Bekrachtigde, de 
Ziener, de Gouden Veren en de Pilaar *. Maar dit is niet de eerste keer dat Ik het volk van Israël deze 
gaven geef. Zelfs toen jullie door de woestijn trokken op zoek naar het land van belofte, gaf ik jullie 
dezelfde gaven. Mozes was een gids, en tegelijkertijd bracht hij Mijn woord over en toonde Mijn wil 
aan het volk. In zijn handen legde Ik de hoeksteen van Mijn Wet, die het fundament is van de tempel 
die jullie in je harten moeten bouwen. De stam van Juda was de sterke steunpilaar die de moed en 
het vertrouwen van de menigte schraagde. De stam van Levi was het legioen van geestelijke werkers 
die door mij in staat werden gesteld het geloof in de Heer levend te houden. Geschiedenis, profetie 
en openbaring werden opgeschreven door aangewezen handen, en door mijn inspiratie zagen de 
profeten de toekomst met de ogen van de geest. 
* 1 De leider: hoofd van de gemeente. 
2 De eerste steen: een ervaren, adviserende ouderling. 
3 De stemdrager: een overbrenger van de manifestaties. 
. De gevolmachtigde. Speciaal verantwoordelijk voor de genezing van de zieken. 
5 De ziener: iemand die bijzonder begaafd is met de gave van het geestelijk zien. 
6 De gouden veren: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het opschrijven (stenografisch afschrift) 
van de mededelingen. 
7 pilaren: zeven bewezen oudsten van de kerk. Zie ook: 246, 31 (in deel 9), volgens welke de leiders 
van die tijd de laatsten zullen zijn. 
6 Op dit ogenblik zijn er geen nieuwe gaven voor uw geest; alles hebt gij in u gehad van het ogenblik 
af, dat gij uit mij zijt opgewekt. 
7 De dagen naderen, waarin Ik u de grote leringen zal openbaren, die gij tot nu toe niet hebt gekend; 
want het zullen geen mensen zijn, die u die leringen zullen openbaren. Het is waar, dat er in iedere 
godsdienstige gemeenschap boodschappers van Mij zijn, maar zij zullen het niet zijn die Mijn 
schatkist openen, en nog minder kunnen het zij zijn die, zonder voor deze taak bestemd te zijn, deze 
uit eigen beweging op zich hebben genomen. Zij die ik voor deze dienst heb uitgezonden bezitten 
wijsheid door inspiratie. Zij die mijn dienaren niet zijn, hebben kennis uit boeken gehaald. Terwijl 
sommigen bidden en liefhebben*, lezen anderen en studeren; maar nooit zal het verstand de hoge 
visie van de geest bereiken**. Als de eersten spreken, overtuigen ze, schudden ze, strelen ze, 
genezen ze. De laatsten verbazen, wekken bewondering, maar zij troosten of redden niet. 
* Toevoegingen tussen haakjes in de tekst zijn ook door de vertalers ingevoegd. 



** In de huidige Spaanse originele tekst wordt geen onderscheid gemaakt tussen de termen geest en 
ziel. Daar staat altijd "espiritu" = geest. In het Duits is het gebruik van de term ziel vaak meer op zijn 
plaats en soms ook onmisbaar. Indien het passend leek, b.v. voor het eerst in een instructie, of 
wanneer beide termen in een bepaalde zin hun rechtvaardiging zouden hebben, maar de vertaler, na 
overweging, ten gunste van de term ziel heeft gekozen, wordt dit in een voetnoot boven deze noot 
aangegeven. (Zie ook: Aanhangsel in Deel II) 
8 Wees nederig, discipelen, werk zonder een beloning te verwachten. Wees blij in liefde en in de 
wetenschap dat je geliefd bent door je hemelse Vader. Stel u uw beloning niet voor, want zij kan 
nooit door uw verstand worden begrepen. 
9 Nogmaals zeg ik tot u: Bereid je voor. Je weet niet of ik je dit jaar niet zal verrassen met grote 
onthullingen. Het licht van het zesde zegel verlicht u in deze tijd, en het is goed dat u nu de inhoud 
van dit mysterie leert kennen. Ik zal deze lessen uitleggen via mijn stemdragers. 
10 Johannes, mijn apostel, hoorde en schreef op wat hij in visioenen zag zonder ze te begrijpen. De 
gezegende hand van die profeet liet Mijn beloften en openbaringen beschreven in symbolen. En in 
deze tegenwoordige tijd geef ik u de verklaring van die woorden en ingevingen, want ik alleen ben 
daartoe in staat. Maar opdat ik dit licht aan u kan doorgeven en opdat u dit woord zult begrijpen, 
zuivert u, waakt en bidt. 
* In de regel is naast het gebod om te bidden ─ zelfs in de eerste plaats ─ het vaak over het hoofd 
geziene "Waken". Het moet op verschillende manieren worden opgevat: Ten eerste herinnert het aan 
Jezus' verzoek aan drie van zijn discipelen in dat moeilijke uur in Gethsemane vlak voor zijn arrestatie 
om wakker te blijven (Mt 26,36-46 e.a.). Het is het ook anderszins geldige verzoek om met een 
wakker bewustzijn op een welwillende en dus ondersteunende manier deel te nemen aan het lot van 
anderen, zoals dit ook gebeurt in de voorbede. Verder wordt een geestelijke waakzaamheid bedoeld, 
een voortdurende bereidheid om aandacht te schenken aan de vaak stille, zwakke impulsen van de 
geest en het geweten, om zich die tijdig bewust te worden en te denken, te voelen en te handelen 
vanuit een innerlijke impuls van naastenliefde en barmhartigheid; om zich niet te laten bepalen door 
egoïstisch, liefdeloos intellectueel denken, waarvan de beslissingen, bezien vanuit een hoger 
geestelijk standpunt, verkeerd zijn, d.w.z. de ziel schaden, wat meestal pas achteraf wordt ingezien, 
wanneer de gevolgen zichtbaar worden. Door contemplatie of meditatie, ─ vooral innerlijk, mentaal 
en ook emotioneel ─ kan rust en mindfulness worden beoefend, zodat gedachten en intuïties van 
zowel deze wereld als het hiernamaals, met hun effecten op emoties en handelingen, onmiddellijk 
bewust worden en kunnen worden beheerst. (Zie ook: 146, 60) In dit licht moeten ook deels 
tegenstrijdige studies worden gezien over effecten van schrijven en beelden in verschillende media, 
van stripboeken tot televisie en internet, vooral bij kinderen en adolescenten. Wakker zijn betekent 
oplettend zijn, wat ook betekent ontvankelijk zijn, zowel ten opzichte van de omgeving en onze 
naaste, als in innerlijke geestelijke communicatie, in het aanvoelen wat Gods wil is (stem van het 
geweten/inspiratie). In dit verband moeten ook dromen worden genoemd, die via de herinnering tot 
het bewustzijn worden gebracht, en het is zelfs mogelijk ze tijdens de gewone slaap te vergezellen van 
een soort waakbewustzijn, d.w.z. waken terwijl het lichaam slaapt. Het belang van dromen als een 
mogelijke bron van dieper inzicht blijkt uit andere passages in de leer (bijv. 159:3; 162:4; 167:47) en 
uit bijbelse teksten. Zij zijn ook afhankelijk van de ontwikkeling van de ziel en de geestelijke verheffing 
of houding (100:30). 
11 Voorwaar, Ik zeg u, als gij tot nu toe geen hogere leringen hebt gehoord, is dat omdat het u aan 
verhevenheid en zuiverheid heeft ontbroken. Maak u door naastenliefde waardig om in uw hart de 
bladzijden te ontvangen die het boek met de zeven zegels bevat. 
12 Ik kom tot Mijn kinderen om jullie deugd te leren, opdat jullie geest sterk zal zijn en jullie de 
verleidingen zullen overwinnen die de neigingen van jullie vlees zijn. Open je geestelijke ogen en zie 
het vele dat Ik voor je in petto heb in Mijn Schatkamer. 
13 Ik bewerk jullie harten met mijn woord, opdat jullie deel uitmaken van de tempel van mijn heilige 
Geest. 
14 Geliefden: de Meester geeft u de leer, en in de betekenis daarvan is het licht dat uw verstand 
verlicht. 



15 Jullie verheffen je tot mij in jullie gebed, wetend dat jullie daardoor verhoord zullen worden door 
jullie Vader, die jullie kracht geeft en jullie helpt, zoals een Simon van Cyrene, om jullie kruis te 
dragen. 
16 In mijn woord zult gij het schild en het lichtende wapen vinden om in uw strijd te overwinnen. Ik 
bereid u voor, opdat gij door de ontwikkeling van uw ziel en de ontplooiing van uw geestelijke gaven 
weerstand zult kunnen bieden aan verzoekingen. 
17 Leef wakker, geliefde mensen, gedraag u als de wijze maagden uit de gelijkenis die aan mijn 
discipelen is gegeven in de Tweede Tijd. Wees als zij, met brandende lampen, opdat jullie je geloof en 
hoop altijd op Mij stellen. In jullie is het heiligdom dat Ik met grote liefde heb bereid in dit Derde 
Tijdperk. Jullie zijn de bewaarders van Mijn Woord, en Ik heb ieder verstand en hart veranderd in een 
fontein van liefde, van deugd, van helende balsem, die als kristalhelder water onder de mensheid zal 
stromen. 
18 Groot is uw blijdschap, o Israël, omdat u hebt gezien dat u troost hebt kunnen brengen aan 
bedroefde harten, en dat zij die gebogen waren door pijn, zich bemoedigd hebben gevoeld door uw 
woord, toen u toegerust was. Gezegend zijt gij die uw taak op deze wijze vervult. Blijf worstelen om 
mijn barmhartigheid naar de mensen te brengen. Ik kom met mijn woord om je aan te moedigen in 
deze strijd. Ik leer jullie op te bouwen en te herstellen wat de mensheid, met haar materialisme, in 
de loop der tijden heeft vernietigd. Uw geest kent de tijden waarin hij leeft, hij leert steeds beter de 
beproevingen te doorstaan die hij op zijn weg tegenkomt, omdat zijn geloof en liefde voor mijn Werk 
groot zijn. 
19 Geliefde kinderen, Ik zal u uw beloning geven aan het einde van uw strijd. Op dit ogenblik weten 
jullie niet wanneer of hoe dit zal gebeuren, maar waarlijk, Ik zeg jullie dat Mijn woord in vervulling 
gaat en Ik heb jullie het land der belofte aangeboden, waar jullie gelukzaligheid, verkwikking en 
blijdschap zullen ervaren. Je zult mijn vrede volledig voelen, want dan zal je geest de overwinning 
behaald hebben. 
20 Ik wijs u nogmaals de weg die uw geest moet gaan; daarop zijn mijn licht, de deugden en de 
geestelijke idealen waarmee u uw weg moet gaan. Ik ben op dit ogenblik gekomen met een 
vlammend zwaard - niet om de geest te doden, maar om de duisternis te bestrijden die zich rondom 
u heeft verspreid. 
21 Zie, dit is de kracht van Mijn Woord, dat Ik u openbaren zal in werken van liefde! Ik getuig ermee 
van Mijzelf. Ik verricht wonderen in ieder hart om jullie te veranderen in kinderen van licht, want 
jullie Vader is het Licht en de oneindige Wijsheid. Aan een ieder geef ik mijn woord, dat wet is. Maar 
besef dat Ik u niet met Mijn macht dwing om het te gehoorzamen en zie in Mijn woord een gesel die 
uw hart verwondt. Weten jullie niet dat Ik, als Vader, geen pijn wil voor Mijn kinderen? Erkent dat Ik 
u reinig door Mijn onderricht en u genees van de wonden die gij voor Mijn aangezicht brengt; en als 
Mijn woord u een ogenblik oordeelt, dan is het omdat Ik volmaakte Gerechtigheid ben en u dus de 
pijn bespaar die gij voor uzelf schept wanneer gij de vervulling van Mijn wet vergeet. 
22 Ik wil dat je geestelijk vrij bent. Maar vervalt niet in losbandigheid, waartoe het lichaam u 
inspireert, want Ik heb het u toevertrouwd opdat het het gewillige instrument zal zijn dat uw ziel 
ondersteunt in haar opwaartse ontwikkeling. Maar dit is de slaaf geworden van datgene wat het zou 
moeten regeren. Ik onderwijs jullie met Mijn woord, opdat jullie je niet laten meeslepen door de 
storm van jullie hartstochten en weten hoe jullie je moeten beheersen. 
23 Mijn volk, hebt Mij lief en getuigt van Mij in al uw werken. Beoefen de deugden en verspreid mijn 
licht. Ik laat het in uw geest vloeien en voed haar met het brood van het eeuwige leven; zij doet zich 
tegoed aan de vrucht van het leven, zij ontvangt mijn wijsheid. Dit is de essentie van mijn woord. U 
hebt uw harten bereid als een zuivere kelk, en daarin laat ik druppel voor druppel mijn Bloed vloeien. 
24 Mijn volk, verstaat de gelijkenis van mijn woord en wordt erdoor verkwikt. 
25 Uw stoffelijke ogen kunnen mijn stralend gelaat niet zien, maar gij begrijpt mij door het woord dat 
uw geest in zich opneemt. Mijn woord is de trilling die ritme geeft aan alles wat geschapen is, zodat 
alles in volmaakte harmonie is. Op die manier zal je geest zich overgeven aan de kracht van mijn 
woord, zodat je de poort van de verlossing kunt bereiken en daarna het Beloofde Land. 



26 Hier is mijn aanwezigheid! Zie, de kracht van mijn Geest, wordt wet in u, een wet die u zegt: Hebt 
elkander lief. Met deze onzichtbare wet, verenig Ik al Mijn kinderen. Ik zal de vlam van liefde uit alle 
harten doen oplaaien, zodat allen kunnen samensmelten tot één ideaal. 
27 Uw Meester brengt u de boodschap van vrede en verlossing waarop u zo lang hebt gewacht. Ik 
alleen kan u met mijn onderricht helpen het pad te vinden dat u naar het spirituele huis zal leiden. 
28 Jullie horen mijn woord door menselijke lippen. 
29 Wat heb je nodig om het pad naar vergeestelijking te bewandelen? Als je liefde hebt, zul je heel 
hoog rijzen, en als je op Mij vertrouwt, zul je in je leven niet struikelen, en de vermogens om te 
genezen, te spreken en te overtuigen die in je zijn, zullen zich ontplooien, en dit alles zal de 
vooruitgang van je geest dienen. 
30 Jullie kunnen allen mijn voetstappen volgen, want jullie zijn allen toegerust om op te stijgen en mij 
te bereiken. Wie heeft je verteld dat sommigen er wel komen en anderen niet? 
31 Ik heb geen geesten van verschillende hiërarchie geschapen; zij zijn allen op dezelfde wijze 
geschapen, en gij hebt allen Mijn Goddelijke zalving. Maar vandaag zijn jullie niet allemaal zo zuiver 
als toen jullie geschapen werden, en daarom zeg Ik jullie dat jullie je moeten zuiveren. Want Ik wil 
dat wat van uw hart uitgaat zuiver is, dat gij gehoorzaamt aan Mijn ingevingen, zodat uw werk 
onzelfzuchtig is en uw gerechtigheid weerspiegeld wordt in al uw werken. Egoïsme of afgunst zijn 
geen uitingen van een verheven geest. Wanneer jullie je hart gezuiverd hebben om ruimte te maken 
voor het licht, dan zullen jullie bereid zijn om mijn werk bekend te maken, en alleen dan kunnen jullie 
zenders, zieners en profeten van de waarheid zijn. 
32 Mijn universele straal verlicht de geest van de mensen, zuivert hen en verheft hen, want Ik wil dat 
jullie boven het gewone menselijke uitstijgen en wonderen verrichten zoals Ik jullie geleerd heb; Ik 
ben het die jullie geleerd heb wonderen te verrichten 
33 Overweeg, dat Ik welwillend ben en uw werken niet heb beoordeeld. Ik geef u Mijn bijstand, Ik 
kom hen te hulp die lijden, die afgedwaald zijn, en Ik veroordeel hen niet, want zij kunnen nog 
berouw tonen en nieuwe valpartijen voorkomen. Ik heb niemand ontmaskerd, Ik heb alleen uw geest 
toegerust, opdat gij u verantwoordelijk zult gevoelen voor elk van uw daden en opdat gij zult 
opstaan, uw overtredingen zult goedmaken en voortaan op vaste grond zult bouwen. 
34 Genees de zieken door geloof en liefde. Ontwikkel je vermogens, zodat je weet met hoeveel 
genaden Ik je heb voorbereid en je niet zult zeggen dat wat Ik van je vraag boven je vermogen ligt. 
35 Verlangen oprecht naar mijn aanwezigheid, en gaan met kracht, liefde predikend. Onderricht met 
bewijzen en toon aan dat liefde een zieke weer gezond kan maken, daar zij het krachtigste 
geneesmiddel is dat de mens kent. 
36 Verhef uw geest en denk aan de miljoenen zieken in de wereld, en stort over hen allen de balsem 
van uw gebed uit. 
37 Christus is niet dood; Hij leeft eeuwig om aan de zielen leven en opstanding te geven. Indien gij 
lijdend tot Mij gekomen zijt, en wanneer gij deze ontmoetingsplaats verlaat, uw pijn zoekt en niet 
meer vindt, dan is het omdat gij mijn woord hebt doorgrond en daarin de genezende balsem hebt 
gevonden, die u heeft hersteld tot gezondheid en vrede. 
38 Ik ben in deze tijd gekomen om u Mijn wet te tonen, ondanks het ongeloof van de mensen. Zij die 
Ik heb uitverkoren om met hen Mijn apostelambt te vormen, hebben geloofd toen zij Mijn woord 
hoorden, en hun geloof is onwankelbaar. Maar zij die, nadat zij Mij gehoord hebben, zijn afgeweken 
en ontkennen dat Ik het ben die Mij bekend maak, dragen reeds het zaad van Mijn liefde in hun geest 
en vroeg of laat zullen zij tot Mij terugkeren. 
39 Indien gij om mijnentwil verkeerd begrepen zoudt worden, en gij zoudt overtuigd worden, dat gij 
in dwaling verkeert, wat zoudt gij antwoorden? 
40 Jullie zeggen mij dat jullie mij tot het einde zullen volgen, dat jullie een liefdeslicht in jullie hart 
hebben ontstoken en dat jullie de grootste beproevingen zullen doorstaan om van mij te getuigen; 
en ik geef jullie standvastigheid, want er zullen grote stormen opsteken om het licht van jullie geloof 
te doven. 
41 Indien gij op uw eenvoudig en oprecht leven wijst als een getuigenis van deze waarheid, en de 
Geest met gezag laat spreken, zult gij uw geloof verdedigen, en zij zullen mij geloven. De sterkste 
wapens om je vijanden te overwinnen zijn liefde, voorzichtigheid en rechtvaardigheid. Respecteer 



het geloof van uw medemens, maar maak het licht in hun geest. Wees nederig en maak geen 
vijanden van elkaar vanwege mijn leer. Allen zeggen dat zij mijn geboden gehoorzamen en daden 
doen die in mijn ogen onwaardig zijn. Bereid u voor en handel niet in strijd met uw plicht. Door jullie 
zal ik tot de mensheid spreken, want elk van mijn uitverkorenen zal een spreekbuis van mijn leer zijn, 
een ambassadeur van goede wil. 
42 Als jullie willen dat jullie medemensen mij ontvangen, draag mij dan bij je in het heiligdom van je 
hart. Ik laat het boek van mijn waarheid open, zodat de wereld erin kan lezen. 
43 Ik wil u geestelijk voorbereid achterlaten voor het jaar 1950, ik wil u mijn vrede geven als ik 
afscheid van u neem. Het is mijn wil dat je het recht verwerft om mijn laatste bevelen en instructies 
te ontvangen. 
44 Na dat jaar waarin de 144.000 die met het vuur van mijn liefde zijn getekend, zullen zijn verenigd, 
de een in de stof, de ander in de geest - zullen zij zijn toegerust, en er zal geen menselijke macht 
meer zijn die hun de door mij verleende geestelijke gaven kan ontnemen of hen van andere gaven 
kan voorzien. 
45 Gezegend zijn zij die zich tot deze tijd hebben vergeestelijkt, die hun ziel hebben laten evolueren 
door het opwaartse pad te volgen, want zij zullen voorbereid zijn op de tijd van verandering die jullie 
te wachten staat en sterk genoeg zijn om het op te nemen tegen sekten en religieuze 
gemeenschappen. 
46 Ik heb u mijn onderricht onder de aandacht gebracht, dat is als een opwekkende stroom die van 
mij uitgaat. Niemand zal in staat zijn om zijn loop te stoppen. Het is van een hoge berg naar beneden 
gestroomd om de dorstige aarde vruchtbaar te maken. 
47 Ik ben met jullie en jullie hoeven niets te vrezen. Mijn inspiratie stroomt eeuwig, en eeuwig 
kunnen jullie je met mij voeden. Evenals die engel zeg ik u vandaag: Eer aan God in het bewustzijn 
van de vergeestelijkte mens, en vrede op aarde aan de mensheid bij haar streven naar vrede in de 
wereld. 
48 Geliefde mensen, Ik straal in u het zuiverende vuur van Mijn Woord uit, opdat gij kracht, licht en 
leven moogt hebben. Ik zend u Mijn gedachten door deze stemdrager, zonder dat zij bevlekt kunnen 
worden wanneer zij er doorheen gaan. Het Goddelijke is niet bezoedeld wanneer het zich via het 
menselijk brein manifesteert, ook al is het niet vergeestelijkt. 
49 Ik moet mijn onderricht dikwijls herhalen, opdat de "laatsten", die onophoudelijk voor mij komen, 
de eerste stap kunnen zetten en vanaf dat ogenblik, vanaf die eerste les, de essentie van deze 
manifestatie leren kennen. 
50 Weet, dat zij die elkander liefhebben over de grootste afstanden heen kunnen communiceren; ik 
heb u lief en gij hebt mij evenzo lief. Voor de geest zijn er geen grenzen; op je levensreis heb je vele 
gelegenheden om dit te ervaren. Jullie leren Mij lief te hebben en er zijn ogenblikken dat jullie voelen 
dat jullie de ware liefde hebben bereikt, die Ik heb bestemd om jullie hart te verlichten, opdat het 
jullie kracht zal geven op jullie reis door het leven. 
51 Ik vraag u niet te doen wat u niet weet of waartoe u niet in staat bent. Als ik dat deed, zou ik 
onrechtvaardig zijn tegenover jou. Als iemand de graad van ontwikkeling kent die je bereikt hebt, 
ben ik het. Merk op dat Ik je niet vraag om van geest tot geest met Mij in verbinding te treden zonder 
eerst een voorbereiding te ontvangen. Ik geef jullie deze voorbereiding wanneer Ik met jullie 
communiceer door middel van de stemdragers door wier hersenen Ik jullie Mijn leringen zend. 
52 Leer te luisteren, o leerlingen, want luisteren is niet hetzelfde als horen. Allen horen, maar er zijn 
slechts weinigen die weten hoe te luisteren, en dit is de enige manier waarop de waarheid van mijn 
leer kan worden begrepen. 
53 Weet dat de Meester deze inspanning van geestelijke toenadering tussen de mens en zijn God op 
zich neemt, wanneer hij u zijn gedachten zendt opdat zij u mogen verlichten terwijl zij neerdalen. 
Uiterlijk is de taal die van de lippen van de zendelingen komt al te gewoon, maar haar betekenis is 
volmaakt als uw Vader die haar tot u zendt. De bedoeling van dit werk gaat uw verbeelding en begrip 
te boven; stel het u daarom goddelijk, groots en eeuwig voor. Het is meer dan een troost voor de 
vermoeiden, meer dan een balsem voor de zieken. Het is de hoogste gave voor de geest, die u het 
geluk schenkt God lief te hebben, en die u de kennis van het ware leven schenkt. 



54 Weet, dat hij, die iets begrijpt en erkent van hetgeen is voorbehouden aan hen die geestelijk 
rijzen, zijn geest niet meer kan losrukken van het licht dat hem werd geopenbaard. Of hij nu 
onbekende werelden binnentreedt of steeds weer op aarde terugkeert - wat hij eens als een 
goddelijke vonk van licht ontving, zal steeds weer uit het zuiverste van zijn wezen oprijzen als een 
voorgevoel, als een goddelijke ingeving. Soms zal het herleven als een zoet ontwaken of als een 
hemels lied dat het hart overstroomt van verrukking, als een verlangen om terug te keren naar het 
geestelijk huis. Dit is wat mijn onderricht betekent voor de zielen die naar dit leven terugkeren. In 
schijn vergeet de geest zijn verleden, maar in waarheid verliest hij de kennis van mijn leer niet. 
55 Tot hen die betwijfelen of het het Goddelijke "Woord" is dat op dit moment en in deze vorm tot 
jullie spreekt, zeg Ik dat als zij Mij die naam niet willen geven, als zij dit woord niet willen toeschrijven 
aan de Goddelijke Meester, zij de betekenis van deze leer moeten nemen en tot op de bodem 
moeten gaan van elk van de gedachten ervan; als zij, nadenkend over wat zij hebben gehoord, tot de 
conclusie komen dat het licht en waarheid bevat voor de mensheid, moeten zij het gebruiken als 
maatstaf voor hun stappen op aarde, en hun leven ermee transformeren. 
56 Ik weet, dat Ik u de ware wijsheid geef; wat de mensen geloven verandert niets aan Mijn 
waarheid. Maar het is noodzakelijk dat de mens zeker is van wat hij gelooft, van wat hij weet, en van 
wat hij liefheeft. Alleen daarom verlaag Ik Mij soms tot het niveau van de mensheid in Mijn 
manifestaties, opdat zij Mij zullen herkennen. 
57 Tot hen die Ik reeds discipelen noem, moet Ik zeggen dat zij de heilige plicht hebben deze Leer te 
onderwijzen en tot het inzicht te brengen van hen die Ik "kleine kinderen" noem, want zij begrijpen 
nog niet wat zij zien of wat zij horen in Mijn onderricht. Om Mijn discipelen te zijn, is het niet genoeg 
om te begrijpen, zij moeten ook voelen. Want er zijn velen die, hoewel zij voldoende begrijpen van 
de leringen die Ik hun in Mijn Woord heb gegeven, niet in staat zijn de hand te reiken aan hen die de 
Goddelijke Leer nog niet hebben kunnen vatten. Weet dat mijn kinderen vaak uw uitleg en uw 
ervaring nodig hebben. Vormt u, opdat gij hen moogt onderwijzen en opdat gij het geloof in hen 
moogt zien ontplooien en de gave van het woord in u moogt zien ontplooien. U moet een diep geloof 
aanwakkeren, dat ook begiftigd is met verstand en begrip. 
In dit verband zij eraan herinnerd dat in vroegere tijden en ook nu nog vele wetten onbekend waren 
en zijn. Door onwetendheid en dwaling is de tegenstelling tussen geloof en kennis, tussen godsdienst 
en wetenschap ontstaan. Deze tegenstrijdigheid wordt opgeheven door de Geestelijke Leer, omdat zij 
in plaats van een "blind" geloof een geloof mogelijk maakt dat gebaseerd is op geestelijke kennis en 
inzicht ─ een wetend geloof en daardoor een wetenschap die verruimd en verlicht is ten opzichte van 
de geestelijke en buitenwereldse werkelijkheid. 
58 Het is niet waar dat jullie allemaal hardvochtig zijn. Ik heb u vaak zien wenen omwille van 
anderen, en ik heb uw harten verscheurd zien worden door een vreemde pijn. 
59 Dit Tijdperk werd ingeluid met de manifestatie van Mijn Straal door de organen van de geest*, die 
daarvoor waren uitgekozen omdat zij deze zending in zich hadden. Denk niet dat zij om hun 
zuiverheid zijn uitgekozen, want als dat zo was, zou ik er niet één gevonden hebben. 
* De denk- en spreekvaardigheid van de "stemdragers". 
60 Bevredig u met mijn goddelijke versterking en voel u veilig omdat gij bij mij zijt. Morgen, wanneer 
uw hart ontwaakt tot liefde en verlevendigd wordt door het gevoel van naastenliefde, laat het dan 
onophoudelijk aan uw medemens doen wat ik aan hem heb gedaan. 
61 Gedenk die dag, die vol licht en blijdschap was voor de eerste vergadering van discipelen van dit 
werk. Het was de 
1 september 1866, toen het licht van Elia zich als inspiratie uitstortte over hen die zich rond Roque 
Rojas* hadden verzameld. 
* De naam van dit eerste stemgerechtigde lid en gevolmachtigde wordt uitgesproken als "Roke 
Rochas" (Zwitsers "ch"). 
62 Op die dag werden degenen die de eerste leiders en de eerste stemdragers zouden worden, 
ingewijd. Het was een dag van inspiratie, van openbaringen, van beloften en verbonden. 
63 Die discipelen voelden zich geestelijk vervoerd naar de Sinaï of naar de berg Tabor, herinnerend 
aan de grote openbaringen van het Eerste en Tweede Tijdperk. En zij vergisten zich niet in hun 
voorgevoel, want de geestelijke tegenwoordigheid van Mozes, mijn tegenwoordigheid en die van Elia 



was bij hen, zoals zij op de berg Tabor was geweest in dat geestelijke visioen dat sommigen van mijn 
discipelen aanschouwden - de openbaring die door de mensen "de gedaanteverandering van Jezus" 
werd genoemd. 
64 Tot u, die Mij heden hoort, zeg Ik in waarheid, dat de geestelijke tegenwoordigheid van Mozes, 
Mijn tegenwoordigheid en die van Elia bij u is. Wat hadden de mensen van het tweede tijdperk dat 
jullie niet hebben? Gij hebt hetzelfde geloof als zij, zoals ik u zeg, dat er onvolmaaktheid en zonde 
onder u is, zoals er in die tijd was. 
65 Hier is de aanwezigheid van de drie boodschappers: die van Mozes, die van Jezus en die van Elia - 
een geestelijke aanwezigheid, onzichtbaar voor menselijke ogen en slechts waarneembaar voor de 
zintuigen van de geest. Daarom zeg ik tegen jullie: Bereid u voor, zodat u kunt genieten van het licht 
dat op dit moment over uw geest wordt uitgestort. 
66 Open uw hart en voel daarin de aanwezigheid van Mozes. Word gevoelig en hoor zijn geestelijke 
stem die u aanmoedigt om de reis voort te zetten, zoals Hij zijn volk de eerste keer aanmoedigde 
toen zij door de woestijn trokken. 
67 Mozes is niet ledig in de schoot van de Vader, zijn Geest werkt zonder ophouden, waardoor de 
stem van de wet in iedere geest wordt gehoord. Hij zegt u de ware kinderen des geloofs te zijn, opdat 
gij het land moogt bereiken, dat den geest is beloofd. 
68 Mensen, bewaar in uw hart de les die u hebt gehoord, opdat u altijd zult genieten van mijn 
geestelijke aanwezigheid die u op uw levensweg heeft geleid. 
69 Bid, want Ik ontvang uw gedachten en zolang uw voorbede voortduurt, zal Ik Mijn zegeningen 
over de mensheid laten neerdalen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 144  
 
1 Verhef je geest en overstijg de drempels van het materiële, zodat je je kunt verbinden met mijn 
Goddelijke Geest. 
2 Waarom wilt gij uw geest aan de aarde onderwerpen en hem daardoor geestelijke vreugden 
ontnemen? Vergeet niet dat hij tot een andere wereld behoort. 
3 Laat uw geest binnengaan in mijn heiligdom, opdat hij daar verzadigd wordt met licht, en daarna de 
leidsman van uw schreden, de meester en de innerlijke rechter. 
4 Deze menigte mensen hier die mijn woord horen, hebben in deze tijd hun geestelijke ogen 
geopend voor het licht, want er is geen mens geweest die heeft gepredikt met de zuiverheid, 
waarheid en oprechtheid waarmee ik u mijn onderricht heb gegeven. In alle tijden hebben de 
mensen Mijn waarheid vervalst en Mijn wet voor de mensheid verborgen gehouden. 
5 Welnu, ik heb gezien dat de leer die ik u in het Tweede Tijdperk heb onderwezen, verborgen en 
onvolmaakt is en niet wordt uitgelegd volgens de geestelijke ontwikkeling die u thans hebt, maar 
volgens het inzicht van de mensen vele eeuwen geleden. Toch ben Ik tot u gekomen en toen Ik u 
hongerig zag, heb Ik u "brood" in overvloed gegeven, opdat gij u zoudt verzadigen en het daarna 
zoudt doorgeven aan hen die nog komen. 
6 Bedenk dat u een nieuwe tijd wacht, dat aan mijn woord een einde zal komen en dat u met mijn 
onderricht alleen zult worden gelaten. Dan, als je weet hoe je je moet voorbereiden, zul je in staat 
zijn om over mij te spreken. Maar indien gij, ondanks uw kennis, in verzoeking valt, indien gij mijn 
woord verdraait of het niet juist interpreteert, dan zal mijn onderricht op uw lippen geen spijze zijn 
voor uw medemensen. 
7 Het is nog tijd voor u om te bidden en u voor te bereiden op uw plicht. Wacht niet op mijn 
gerechtigheid om u te treffen, wacht niet op pijn en oorlog om u te geselen zoals die broedervolken 
van u die de velden met bloed besproeien en de huizen ellendig achterlaten. Onderhoudt uw volk 
door uw gebeden en laat het niet verwoesten zoals Jeruzalem. Cultiveer met uw werken een tuin 
waarin de bloemen zijn van vergeving, van liefde, van gebed en van naastenliefde. Die tuin zal zijn 
begin hebben in jullie harten en zijn einde in jullie geesten. Wijd enkele ogenblikken van de dag aan 
contemplatie, laat uw geest stijgen zodat mijn inspiratie u kan bereiken. Zie, je hebt geen boeken bij 
de hand, en alleen door middel van die inspiratie zul je in deze tijd licht kunnen ontvangen. Bedenk 
dat het ogenblik zal komen dat gij zult moeten getuigen van mijn waarheid, en dat gij dan uw 
toevlucht zult moeten nemen tot het boek dat in uw hart is. Leer dat onzichtbare boek te lezen, 
zodat je geest niet vertroebeld raakt. Dompel u onder in uzelf, zodat de stem van uw geest over uw 
lippen kan komen. 
8 Elke religieuze gemeenschap en elke sekte bereidt zich voor, de naderende confrontatie voorziend. 
Jullie zullen tussen hen in staan, maar jullie zullen dan toegerust zijn, want Ik zal jullie geesten 
gebruiken om Mij bekend te maken. 
9 Heden zie Ik u nog zwak, want toen gij uit dankbaarheid voor uw werken van liefde de 
ondankbaarheid van uw medemensen ontving, weende gij in stilte en zeidet tot Mij: "Is dit het kruis, 
dat Gij op mijn schouders gelegd hebt?" Hierop antwoord ik u met een andere vraag: bent u het 
voorbeeld van Jezus onder de mensen al vergeten? Als de wereld u verwondt, beschuldig haar dan 
niet aan mij, heb medelijden met haar, ik zal uw wond weer dichten. 
10 laat de mensen u arm achten; indien gij nederig zijt, zal ik u groot van geest maken. Wees stil 
wanneer je kunt, maar werk hard. Getuig van Mij, want Ik zal ook van jullie getuigen. 
11 Als uw geest de behoefte voelt om op te stijgen, dan is dat omdat er momenten zijn waarop hij 
zich vreemd voelt in deze wereld, waarop hij zich een vreemdeling voelt. Hij begrijpt dat zijn ware 
vaderland, zijn thuis, in het hiernamaals is. 
12 De twaalf stammen van Israël zijn verstrooid over de wereld. Zij zullen zich verenigen bij de 
vervulling van hun zending, ook al zijn zij ver van elkaar verwijderd. Ze doorzoeken de oneindigheid 
in afwachting van mijn nieuwe openbaring. Maar de profetieën zullen worden vervuld, en zij zullen 
het licht zien. Onder hen zijn de grote geesten, zij met een geschoolde geest, een hart van grote 
edelmoedigheid en een sterke inspiratie. Velen van hen zullen tot u komen, en gij zult verbaasd staan 



over hun hoge spiritualiteit - hoewel zij mij op dit oogenblik niet gehoord hebben. Laat ze niet verrast 
zijn door je kleine voorbereiding. 
13 de tijd nadert dat er gemeenschappen zullen ontstaan die u zullen verrassen door hun 
spiritualiteit en de ontplooiing van hun geestelijke gaven, en dat er profeten zullen verschijnen, want 
het licht van mijn heilige Geest doorstraalt elke geest en elk verstand om hem de tijd te openbaren 
waarin hij leeft en om ieder zijn taak aan te wijzen. 
14 De poorten van dit land zullen weldra opengaan om onderdak te verlenen aan mannen en 
vrouwen die uit vreemde landen zullen komen. Zij zullen allen honger, pijn en nood met zich 
meebrengen, en bij u zullen zij warmte, brood en troost vinden. Bereid jullie hart voor, zodat jullie ze 
liefdevol kunnen ontvangen. 
15 Hoevelen van jullie zullen naar vreemde landen moeten gaan, en jullie zullen dan van hen 
afhankelijk moeten zijn om jullie als broeders te ontvangen! 
16 Wanneer ik van u wegga, zult gij één hart vormen. 
17 Spreek samen met de geesten van het licht: "Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de 
mensen van goede wil." Zo klinkt het loflied van de engelen. 
18 Mensen, bereid u met volle overgave voor om naar mijn woorden te luisteren, dan zult u beseffen 
dat het een genade is geweest om opnieuw het licht van de Meester te hebben gezien. Mijn 
inspiratie is het woord der mensen geworden en zoekt de zielen die er behoefte aan hebben of 
dorsten naar licht. De zoete troost die u eens werd beloofd, komt in de kern van dit nederige en 
tedere woord dat u wil overtuigen. Er zit een hemelse geur in en het doet harten sneller slaan, zoals 
die van mijn leerlingen van het Tweede Tijdperk sneller sloegen op de avond van het Laatste 
Avondmaal. 
19 Wees welkom bij mijn onderricht. U komt vanwege de belofte van uw verlossing, u komt vanwege 
het woord dat u het ware leven toont. Neem mij als voorbeeld, heb je kruis lief, kus het kruis van je 
leven, zegen de wil van je Vader. 
20 Ik zeg jullie dat jullie je kruis moeten liefhebben, want als jullie je ertegen verzetten terwijl jullie 
het op jullie schouders dragen, zal de pijn een diepe wond in jullie harten scheuren. Ik heb waarlijk 
Mijn kruis lief, o volk, maar weet gij hoe Ik Mijn kruis noem? Mijn kruis bestaat uit jullie, mensen, die 
ik zo liefheb. 
21 Gij zult niet vloeken in het harde dwalen; elke nieuwe pijn is een nieuw licht in uw hart, elke 
beproeving zal de bloemen der ervaring doen ontspruiten in uw wezen. Begrijp het: Als pijn je treft, 
is dat omdat je het nodig hebt. Je moet ook begrijpen dat wanneer vreugde bezit van je neemt, je het 
ook nodig had. 
22 Gezegend zijn zij die hun lijden verzwijgen en hun medemensen laten delen in al hun vreugden, 
ook al zijn die nog zo gering. 
23 Gezegend is hij die de pijn aanvaardt in de wetenschap dat zij hem zal vervolmaken en hem naar 
de top zal voeren, omdat hij zich ervan bewust is geworden dat pijn het erfdeel van de mens is en dat 
dit zal dienen om hem te louteren, zodat hij tot de Vader kan terugkeren. 
24 Ik schonk de mens alle noodzakelijke middelen om met hen, door werken van liefde, een ladder te 
bouwen die hem tot Mij leidt. Ik gaf hem mijn wijsheid en mijn liefde als erfenis. Maar omdat hij 
geen goed gebruik heeft gemaakt van deze gaven, is de pijn gekomen om die leegte op te vullen. 
25 De wieg is het begin van de mensheid, het graf is het einde, en ik zie dat in de periode van uw 
bestaan die deze twee uiterste momenten verbindt, u meer lijdt dan dat u zich verheugt. Je weent als 
je geboren wordt, zolang je leeft, en ten slotte als je sterft. Ik, die uw stappen volg, wil en moet u 
redden. Mijn leer is de stem die jullie roept om de weg van vrede te vinden. Mijn wet is altijd die van 
rechtvaardigheid, liefde en vrede geweest. Het heeft jullie de weg gewezen en het voor jullie 
herkenbaar gemaakt om jezelf te redden. 
26 Velen van de mensen van deze tijd zullen, wanneer zij horen dat het woord liefde vaak in Mijn 
Leer wordt herhaald, tot zichzelf zeggen: "Wat voor liefde denk je dat het is dat zij zo ijverig 
prediken?" Mijn volgelingen moeten dan werken verrichten die verklaren en uiteenzetten wat de 
liefde is die Ik jullie heb onderwezen en geïnspireerd. Ook in het tweede tijdperk vroegen de mensen 
mij wat de aard was van de liefde waarover Jezus zo vaak tot de mensen sprak; en de Meester, die 
juist bij een rozenstruik was gaan zitten waarvan de bloesems droog en verdord waren, streelde ze 



met zijn hand terwijl hij predikte, en die bloesems herleefden onder invloed van zijn streling, en allen 
die hem omringden waren werkelijk ontroerd bij het aanschouwen van zulk een wonder. Iets 
dergelijks zal ook gebeuren met de harten der mensen, wanneer zij weten, hoe zij elkander moeten 
liefhebben. De rozenstruiken zullen weer bloeien, en de verdorde rozen zullen herleven. 
27 Niet alle mensen zullen dezelfde mening zijn toegedaan wanneer zij dit licht ontvangen, want de 
duur van de ontwikkeling is niet voor alle mensen gelijk. Sommigen brengen meer tijd door op het 
levenspad dan anderen; ook zult gij weten dat alle mensen achterblijven in kennis en in opwaartse 
ontwikkeling, omdat zij van het pad der ontwikkeling zijn afgeweken. 
28 De mens heeft lang geleefd, maar hij heeft weinig profijt van zijn leven getrokken, en dat komt 
omdat hij het grootste belang heeft gehecht aan materiële bevredigingen, en hij de kunst heeft 
veracht om met liefde en rechtvaardigheid te leven. 
29 Ik breng de wereld een nieuwe les die zal zijn als een goddelijke regen die verdorde harten zal 
doen herleven en zielen die stilstaan of ziek zijn zal doen herleven. 
30 Herinnert u, dat Ik u gezegd heb: "Vraagt en u zal gegeven worden", en daarom komt gij met uw 
vele verzoeken. Maar nu zeg ik je te leren vragen en te ontvangen: Vraag met nederigheid en 
ontvang met onderwerping. 
31 Uw hart zegt tot mij: "Meester, hoe dikwijls denkt gij dat wij u hebben beledigd door dwaze en 
onwetende verzoeken?" Toch zeg Ik jullie dat jullie Mij niet beledigd hebben toen jullie het uit 
onwetendheid deden. 
32 vanwege jullie gebrek aan kennis, bewijs Ik Mijzelf nog eenmaal onder jullie als Meester, en hier 
ben Ik dus, terwijl Ik Mijn discipelen met liefde onderwijs en corrigeer 
33 Jullie doen er goed aan je op mijn oproep te haasten, want in mij berusten alle lotsbestemmingen. 
Het is niet de wereld die ze u oplegt, noch zijn het de wetten van de aarde die uw lot bepalen. Uw 
wilsvrijheid heeft ook zijn grenzen, de mens is niet onafhankelijk. Ik ben de enige onafhankelijke in 
wiens Wezen al het geschapene is gegrondvest. Toch zeg ik u dat ik dorst naar uw volmaaktheid. 
34 Waarom zie ik jullie neerslachtig door het leven gaan als mislukkelingen? Verhef je aangezicht, 
heb vertrouwen in je bestemming, kijk altijd vooruit, want daar, aan de horizon, zul je Mij zien. 
35 Mensheid, erken mijn leer. De spiritualiteit die erdoor wordt overgedragen zal mijn stem voor u 
hoorbaar maken in momenten van eenzaamheid of pijn. Het zal u ongekende krachten geven in de 
uren van beproeving, en wanneer het geklets van de wereld uw geest heeft vermoeid en u droefheid 
in uw hart voelt, zult u uit de oneindigheid het hemelse concert horen. Dan, als je wakker wordt uit je 
vervoering, zul je vragen: "Uit welk boek denk je dat ik dit geleerd heb?" Maar Ik zal jullie zeggen: "In 
het boek van Mijn wijsheid en Mijn liefde." 
36 Wanneer dit gebeurt, zult u een dialoog hebben van geest tot geest. Dan zul je de tempel van de 
Heer zijn binnengegaan. 
37 Uw geest moet zweven, zodat het lichaam u sterkt en bijstaat in de strijd van het leven. Indien gij 
waarlijk op Mij zoudt vertrouwen, zoudt gij niet tevergeefs behoeven aan te kloppen bij uw 
medemensen, wier harten bijna altijd gesloten zijn voor hulpvaardigheid. 
38 Mijn leer smeedt je geest. Werk samen met je Vader, onderwijs het hart van je kinderen in mijn 
leer. 
39 Heden zijn jullie mijn discipelen, morgen zullen zij jullie kinderen zijn. 
40 Denk aan hen die hun vader verliezen terwijl zij nog kinderen zijn. 
41 Denk aan hen die nooit de tederheid van een moeder hebben gekend. 
42 Alleen de weg van mijn wet zal hun gebrek kunnen goedmaken en hen naar de poort van de 
zaligheid leiden. Daarom hebben alle wegen van je leven mijn stempel onuitwisbaar op hen gedrukt. 
43 Geliefde mensen, morgen, wanneer het nieuws zich verspreidt dat Ik bij jullie ben geweest, zullen 
massa's mensen komen om jullie te ondervragen. Als op dat ogenblik het leven in jullie huizen zuiver 
is en jullie toewijding aan de Vader zoals Ik jullie geleerd heb, denken jullie dan niet dat dit het beste 
antwoord zal zijn dat jullie kunnen geven en het beste bewijs dat jullie Mijn woord gehoord hebben? 
44 Hoe weinigen zijn er in deze tijd, waarin zelfs de lucht, de aarde en het water door het kwaad van 
de mensen zijn vergiftigd, die niet door het kwaad of door de duisternis zijn besmet! 
45 Wie van uw medemensen zal, wanneer hij een gemeenschap aantreft die in deugd en vrede leeft, 
kunnen ontkennen dat de Vader hem heeft onderwezen? Onttroonde vorsten kunnen hun verloren 



macht komen bewenen, en zij kunnen hun gemoedsrust hervinden in de boezem van dit volk, 
wanneer zij de valsheid van aardse ijdelheden erkennen. Er zullen geestelijken van sekten en 
godsdienstige gemeenschappen komen, die, wanneer zij de spiritualiteit van deze gemeente en haar 
aanbidding van God vol oprechtheid ervaren, in hun hart het oordeel van hun eigen geweten zullen 
voelen, dat hen hun dwalingen zal verwijten. 
46 Dat volk is van de Heer, die zijn stem zal laten horen over alle volken van de aarde en hen zal 
veroveren met het licht van de waarheid en hen, eenmaal veroverd, tot die familie zal doen behoren, 
want alle geesten zijn kinderen van het volk van God. 
47 Heden weet gij naar wie gij luistert, en gij bereidt uw geest voor om dit brood des hemels in hem 
te ontvangen. Je bereidt je geest voor, want hij die je onderwijst is geen menselijke leraar. Hij is geen 
geleerde, geen filosoof, noch een wetenschapper, noch een koning op aarde, en toch is hij meer dan 
al deze samen. Voor u ligt het boek dat u de weg naar volmaaktheid leert. 
48 Dit alles weten Mijn discipelen, maar de "laatsten", die juist aankomen, zijn verbaasd Mij aan te 
treffen temidden van deze materiële armoede; en dan is het nodig hun te zeggen, dat Ik niets bezit 
op aarde, en toen Ik onder u vertoefde, leefde Ik in nederigheid, want zo heb Ik u geleerd te 
begrijpen, dat Mijn Rijk niet van deze wereld is en dat wat Ik zoek mensenharten zijn. De kroon die 
jullie op Mijn hoofd zien, is niet door Mij geplaatst, maar door mensen, en hij was gemaakt van 
doornen. 
49 Komt tot Mij en vertrouwt Mij uw verlangen toe, belijdt uw zwakheden en vraagt Mij om kracht. 
Hier ben ik bij jullie, ik wijk niet van mijn kinderen en ik volg jullie waar jullie ook gaan, want zelfs als 
jullie naar de gevangenis gaan, ben ik er om jullie te troosten. Als je op een lange reis gaat, heb je 
Mijn gezelschap er op. Als je ziek wordt, heb je mij aan je hoofd als verpleegster en dokter. Als je 
eenzaam bent, laat ik je mijn aanwezigheid voelen. 
50 Herken Mij hier, terwijl Ik Mijn zaad koester. Ik heb onvermoeibaar tot u gesproken sinds Elia het 
Nieuwe Tijdperk aankondigde door de mond van Roque Rojas. Velen hebben het zaad en het 
werktuig in de steek gelaten, maar Ik blijf op Mijn velden werken. Maar als sommigen geloven dat Ik 
altijd op deze wijze zal communiceren, vergissen zij zich, want de tijd is al kort geworden waarin jullie 
Mij in deze vorm zullen horen. Het is noodzakelijk dat aan deze manifestatie een einde komt, zodat 
jullie kunnen beginnen jezelf te vergeestelijken, je rechtstreeks met mijn geest te verbinden, en 
zodat jullie je Heer kunnen aanschouwen op de wolk van jullie geestelijke verheffing. 
51 Ben jij nog niet bezorgd over de afwezigheid van dit woord? Hebben jullie al genoeg verzameld 
voor jezelf en voor jullie medemensen? Of denk je dat dit werk zal eindigen op de dag van mijn 
vertrek? 
52 Ik roei de devoties, riten en tradities uit, opdat gij u in de komende tijden zult beperken tot de 
vervulling van de Wet en niet zult handelen zoals gij in het verleden hebt gedaan, toen gij u geheel 
aan tradities en feesten wijdde en de Wet terzijde liet. 
53 Weet gij niet hoezeer de geest van Mozes in het hiernamaals weende, toen hij de trouweloosheid 
en de zwakheid zag van het volk dat hij zo liefhad? Zijn zaad werd later bewaterd met het bloed van 
de Verlosser. 
54 Hoe vond ik de mensen aan wie ik een erfenis had nagelaten in de naam van hun aartsvaders? 
Verdeeld, gescheiden in twee koninkrijken (Judea en Galilea) die elkaar als vreemden beschouwden. 
Ik ben gekomen om hen te verenigen, en niet alleen hen, maar alle volkeren van de aarde. Alles wat 
ik meebracht, liet ik hier achter; van de wereld nam ik alleen ondankbaarheid en pijn mee. Ik liet de 
wereld Mijn woord na als een eeuwige erfenis, evenals Mijn bloed, dat tot de laatste druppel 
vergoten werd. Mijn lichaam zonk in de aarde, en Mijn geest heb Ik vergoten onder Mijn apostelen. 
Dit was mijn testament. Na mijn overlijden, erkenden mannen mij. Mijn zaad ontkiemde en 
verspreidde zich naar andere naties. Mijn vervolgers waren daarna mijn soldaten. Zij die mij hadden 
gelasterd, hebben mij later gezegend. 
55 Voor de volkeren betekende de bloei van het christelijke zaad een tijdperk van vrede en moraal. 
Deugdzaamheid droeg vrucht, het doel en het ideaal waren de hemel. Later keerde de zwakheid 
terug, de enige schijnbare vervulling van mijn Leer - een vervulling die de wereld misleidt met 
feestelijkheden en schitterende riten die indruk maken op de mensen, maar die de Vader niet 
bevredigen, noch de geest verheffen. 



56 Chaos is teruggekeerd omdat er geen deugd is, en waar geen deugd is, kan er ook geen waarheid 
zijn. De reden hiervoor is niet dat de wet die de Vader aan Mozes gaf geen kracht heeft, noch dat het 
onderwijs van Jezus alleen van toepassing is op voorbije tijden. Beide zijn eeuwige wetten in hun 
geestelijke inhoud, maar besef dat zij zijn als een fontein waarvan niemand gedwongen wordt te 
drinken, maar dat ieder die tot deze fontein van liefde nadert, dit uit vrije wil doet. 
57 In de eerste tijd gaf Ik de wet aan het volk, opdat alle stammen daarin verenigd zouden leven. 
Maar toen Ik kwam, vond Ik hen verdeeld, elkander miskennend, Mijn wet ontheiligend, en verslaafd 
aan afgoderij. 
58 Mijn Leer van de Liefde kwam later om alle volkeren in één wet te verenigen. Maar nu, als ik 
terugkeer naar de mensen, zie ik ze opnieuw verdeeld in sekten, religieuze gemeenschappen, 
ideologieën en theorieën. Elk van hen praktiseert zijn geloof volgens zijn ideeën of zijn voordeel. 
Allen beweren dezelfde God lief te hebben, toch zijn zij verdeeld. Maar Ik zeg u, wie zijn medemens 
niet liefheeft, heeft Mij niet lief. Het is waar dat niet alle zielen hun weg in dezelfde mate gaan, 
omdat zij een verschillend ontwikkelingsniveau hebben; maar welke mens, die Mijn wetten en Mijn 
Leer kent, weet niet dat deze als hun essentie de wederzijdse liefde bevatten? Velen noemen zich 
christenen, maar ik zeg u nogmaals dat wie geen liefde heeft, geen christen kan zijn. 
59 Waarlijk, Ik zeg u, de wereld kent vele geestelijke leringen van Mijn leer niet, want in plaats van de 
uitlegging van Mijn leringen te zoeken om ze toe te passen, heeft zij zich tevreden gesteld met riten 
en tradities. Dit is de reden waarom de grote ellende zich onder de mensheid heeft voorgedaan, en 
conflicten zijn ontstaan waarvoor de mensen geen oplossing vinden. 
60 Was de chaos van deze tijd iets onvoorzienbaars voor de mensheid? Nee, het werd aan hen 
aangekondigd zodat ze het konden vermijden. Ik gaf de openbaring van deze tijden aan mijn discipel 
Johannes, opdat, indien gij hadt geweten hoe ze te interpreteren, indien gij ze de waarde had 
gegeven die ze had, in plaats van ze onverschillig terzijde te leggen, gij zoudt hebben geweten dat 
deze tijd behoorde tot het zesde zegel van het Boek der Openbaring, gij zoudt hebben gewaakt en 
gebeden, en gij zoudt u hebben behoed voor grote kwaden. 
61 Zie hoe Mijn woord u voorbereidt op de komende tijden. Daarom zeg ik dat je het moet 
gebruiken. Want deze manifestatie zal voorbijgaan, zoals het was met Mozes, die door de woestijn 
trok en Kanaän niet bereikte; zoals het was met Jezus, die door de wereld trok en zijn levensreis 
beëindigde aan het kruis. 
62 Ik bereid jullie voor op de tijd die zal volgen op het einde van deze manifestatie. In elke 
verzamelplaats zal dan een boek zijn met mijn woord, zodat gij bijeen kunt komen en u kunt laven 
aan het lezen ervan. 
63 Zoals Ik voor de overbrenging van Mijn woord in deze tijd degenen heb uitgekozen die er 
uitdrukking aan zouden geven, zo zal Ik ook degene zijn die degenen zal kiezen die het zullen 
overbrengen door de lezing wanneer Ik Mij niet meer in deze vorm manifesteer. Maar Ik zeg jullie nu 
reeds, dat jullie uiteindelijk geen enkel zaad zullen kunnen oogsten, als jullie er genoegen mee 
nemen alleen maar naar Mijn leringen te luisteren, zonder de bedoeling ze in praktijk te brengen. Gij 
moet begrijpen, dat mijn leer voor u geen aanleiding is om gebruiken en tradities in het leven te 
roepen, maar dat gij het moet beschouwen als een ware weg om de plicht van uw geest te vervullen 
en daarvan door uw werken getuigenis af te leggen. 
64 Na 1950 zal mijn volk zich in de bestudering van deze leer verdiepen om tot belangrijke conclusies 
te komen. 
65 De boeken die de "gouden veren" thans aan het scheppen zijn volgens een goddelijk dictaat, 
zullen hoog gewaardeerd worden als juwelen van oneindige waarde. Want telkens wanneer gij ze 
opent in uw samenkomsten, zal de geestessentie die zij bevatten als een hemelse adem zijn over uw 
zielen en uw lijden. Dit boek zal u vele geheimen onthullen die in het boek van de zeven zegels zijn 
opgesloten. 
66 U moet deze leringen bestuderen zonder daarover in discussie te treden, dan zal het licht van de 
Heilige Geest u verlichten zodat u de juiste verklaring kunt geven van wat u voordien als een mysterie 
voorkwam. 
67 Reeds het jaar dat in deze manifestatie is aangekondigd is nabij om u vaarwel te zeggen en het is 
Mijn Wil u alles te geven wat Ik u te zeggen heb. Verlies niet één van Mijn leerredes, niet één van 



haar lettergrepen, want thans geef Ik u de laatste woorden van dit Nieuwe Testament, waardoor de 
twee voorgaande en de komende zullen worden begrepen. 
68 Aan het begin van Mijn manifestatie heb Ik jullie geen opheldering gegeven over de zeven zegels, 
omdat jullie Mij toen niet begrepen zouden hebben. Maar nu heb Ik licht gebracht in dit mysterie, 
opdat jullie het zullen begrijpen en vrij zullen zijn van alle onwetendheid, twijfel of dwaling. 
69 De wereld zal uiteindelijk belangstelling krijgen voor al deze Goddelijke openbaringen, en omdat 
zij uw interpretatie verneemt, zal zij u opzoeken om u te ondervragen. Wanneer dit gebeurt, 
verbergen jullie je dan voor je medemens? Gij, die mijne openbaringen altijd vóór anderen hebt 
gehad, zult gij die loochenen? 
70 Slaap niet, wankel niet en raak niet verdeeld. De mensen zullen u niet bezig vinden met 
uiterlijkheden; want dan zult gij, in plaats van medemensen die u vragen, vijanden zien komen die u 
aanvallen, en gij kunt er niet zeker van zijn dat zij u niet met hun vijandigheid willen leren wat het 
betekent mijn wet te vervullen, en u de waarheid te doen eerbiedigen. Dan zul je vragen: "Heer, hebt 
U Uw rechtvaardigheid scheppende arm aan mijn vijanden gegeven?" 
71 Ik heb u gezegd aan uzelf te werken, opdat gij, waar gij ook kijkt, slechts broeders en zusters zult 
vinden. Ik wil dat het goddelijk teken dat Ik op u gelegd heb, het licht zal zijn dat u zal dienen om 
herkend te worden als Mijn nieuwe discipelen. 
72 Hoe mooi zal het zijn voor uw geest om naar de Vader terug te keren en Hem uw volbrachte taak 
te tonen. Een beeld van dit geluk is hier in de wereld ervaren door het kind dat naar het huis van de 
Vader is teruggekeerd nadat het gehoorzaam een bevel van zijn Vader had opgevolgd. Wat een 
vreugde omarmt het hart van beiden wanneer zij elkaar omhelzen - de vader in de wetenschap dat 
hij gehoorzaamd en gerespecteerd is, en het kind dat zichzelf geprezen en ontvangen ziet door zijn 
vader. 
73 Hebt u enig idee hoe het feest zal zijn voor de geest die terugkeert naar het huis van de hemelse 
Vader? Wat is de kus waarmee de Vader zijn kind ontvangt, en de blijdschap van de wezens die dat 
huis bewonen? 
74 stop niet op de veilige weg, kom op, mannen, en wend je ogen niet af totdat je de grote poort 
bereikt waar Ik wacht om jullie te ontvangen. 
75 Weest vurig, leert in uw harten de vlam van het geloof aan te wakkeren en op Mij te vertrouwen, 
opdat gij het altijd eens zult zijn met de beproevingen die Ik u zend. 
76 Ik ben je aan het inlichten. Ontelbare stralen van licht dalen op de mensheid neer om licht te 
brengen waar jullie eerder duisternis hadden geschapen. De dageraad van een nieuw tijdperk is 
aangebroken, en nodigt allen uit om te ontwaken en terug te keren naar mij. Ik roep u, want het uur 
nadert reeds, waarin Ik Mijn zaad van de aarde moet verzamelen, zoals Ik u heb aangekondigd. 
77 U, Mijn toehoorders, hebt Mijn woord geopenbaard gezien, u hebt mannen en vrouwen verlost 
zien worden onder de invloed ervan; u hebt hen die dood waren in geloof en hoop zien terugkeren 
tot het leven, u hebt hen die ziek waren in lichaam en ziel zien genezen. De reden hiervoor is dat ik 
naar u ben teruggekeerd om u bij te staan en uw omzwervingen minder treurig te maken. Waak en 
bid, opdat niets uw komst naar de Vader verhindert of vertraagt. Kom op de weg van liefde en 
opoffering, en als je je geest verheft tot de Vader en Mij om kracht vraagt, zal Ik je horen en je 
sterken tot je de eindbestemming van je pelgrimstocht bereikt, waar Ik je vrede zal geven. 
78 Realiseer je alles wat ik je in de loop van de tijd heb geleerd. Maar Ik zeg u ook: onderwijst uw 
medemensen met de liefde en het geduld, waarmede Ik u heb onderwezen. 
79 Jullie hebben Mij gezocht in verschillende godsdienstige gemeenschappen en sekten die de 
mensheid heeft geschapen, maar Ik wil dat jullie afzien van riten en elk spoor van fanatisme uit jullie 
harten wissen. Komt tot Mij in de geest, hebt Mij oprecht lief, eerbiedigt en gehoorzaamt Mijn 
wetten, en zo zult gij Mij de ware eredienst bewijzen. 
80 Komt tot mij, gij verdrukte, eenzame en zieke mensen. Gij die de ketenen der zonde met u 
meesleept, gij vernederden, hongerigen naar gerechtigheid en dorstigen, zijt bij mij; in mijn 
tegenwoordigheid zal veel van uw kwaad verdwijnen en gij zult gevoelen dat uw last verlicht zal 
worden. 
81 Indien gij de goederen van de geest wilt bezitten, zal ik u die schenken. Indien gij Mij om aardse 
goederen vraagt, opdat gij er goed gebruik van moogt maken, zal Ik u die ook geven, want uw 



verlangen is edel en rechtvaardig. Dan zult gij goede rentmeesters worden, en Ik zal u de 
vermeerdering van deze goederen schenken, opdat gij ze moogt delen met uw medemensen. 
82 Kijk naar de mensen, hoe zij moe zijn tevergeefs te worstelen, zonder de zin van hun bestaan te 
vinden. Zij tonen mij een leven zonder idealen, omdat zij zijn afgedwaald van het pad der deugd en 
slechts genot zoeken waar onnatuurlijkheid en dood heersen. Zij slaagden er niet in de vreugde van 
het leven te vinden in liefde, in hulpvaardigheid en in welwillendheid. Zij hebben niet geluisterd naar 
de smeekbede van de Vader die hen zo liefheeft en die alleen vrede en verlossing voor allen wil. 
83 De wereld, verdeeld in religieuze gemeenschappen en sekten, roept mij in dit uur omdat zij mij 
afwezig of op zijn minst ver verwijderd acht. Hoewel Ik bij haar ben, heeft ze Mijn Aanwezigheid niet 
gevoeld. Maar tot u zeg Ik, dat gij één voor één zult binnengaan in de horde des Heren en daar zult gij 
allen tezamen zijn, wanneer gij Mijn leer begrepen hebt. 
84 Koester dit zaad en ga door met voorwaarts. Het licht zal uw gids zijn, en in uw kielzog zullen de 
grote massa's komen die ik u zal toevertrouwen. 
85 Ga op vleugels van gebed om licht te verspreiden onder uw medemensen. Ga naar de 
gevangenissen en ziekenhuizen en laat daar je troost achter. 
86 Wanneer gij vermoeid zijt, komt tot Mij, want Ik zal u sterken. Wees niet bang. Ik ben vergeving, 
genade en ware gerechtigheid. 
87 Ik ben de bron die zich in stromen uitstort op de akkers in het verlangen naar zaad en arbeiders. 
88 De grond is bereid voor de mensen om zich te haasten om hun deel van het werk op zich te 
nemen. 
89 De akker wacht op u; cultiveer hem liefdevol en oprecht, en dan, wanneer gij ziet dat het goede 
zaad vrucht begint te dragen, vernietig het onkruid dat het in zijn ontplooiing zou kunnen verstoren. 
Vernietig alles wat van de giftige plant komt, en wordt niet ledig, want dan zult gij geen goede oogst 
voortbrengen. 
90 Toon mij de velden wanneer de gouden aren erop schijnen. Dan kunt u oogsten en uw 
graanschuren vullen, zodat het aantal zielen dat aan elk van hen is toegewezen, geen honger lijdt op 
hun reis door het leven. 
91 De afgodendienst die onder de mensen overheerst, zal als vals worden verworpen. De leringen die 
ik u heb geopenbaard bezitten het verstand der waarheid, en zij zullen uiteindelijk worden erkend. 
92 De geleerde zoekt de reden voor alles wat is en alles wat gebeurt, en hoopt door zijn wetenschap 
te bewijzen dat er buiten de natuur geen beginsel, noch waarheid bestaat. Maar ik beschouw ze als 
onvolwassen, zwak en onwetend. 
93 Toen de twaalfjarige Jezus de vragen, blikken en oordelen van de menigte moest weerstaan, had 
hij nog geen boeken gelezen. Toch hield hij een betoog vol wijsheid, want in de geest van dat kind 
scheen het licht van de Allerhoogste, en op zijn lippen bloeide het Woord van God zelf. Tot u zeg ik 
dit, omdat ook gij dit kunt doen, wanneer gij de verhoren en de processen moet doorstaan, waaraan 
gij zult worden onderworpen. Dan zul je overtuigen omdat je spreekt over de leer van God, die altijd 
een principe heeft, een logische basis en een redenering. Er is geen wonder dat geen logische en 
natuurlijke reden heeft, niets gebeurt zonder oorzaak. Geen blad aan de boom beweegt zonder mijn 
wil. 
94 Men zal u vragen: "Als de majesteit van de Heer zo onmetelijk groot is - waarom maakt Hij dan 
gebruik van de meest onbeduidende sterveling om Zijn wijsheid te verspreiden?" 
95 Hierop moet gij antwoorden, dat de liefde van God voor zijn kinderen geen grenzen heeft en dat 
de mens daarom dikwijls niet in staat is haar te bevatten. 
96 Jullie moeten nederig zijn; want als jullie Meester zijn koninkrijk heeft verlaten om op deze aarde 
te leven en zich nederig te tonen, dan moeten jullie mij evenaren in de ogen van hen die zoals jullie 
zijn. 
97 Indien het noodzakelijk zou zijn, zoals in het Tweede Tijdperk, terug te keren tot de materie, zou ik 
komen, zelfs al wist ik dat ik die weg van lijden zou moeten gaan, pijnlijk voor lichaam en geest. Maar 
nu kom Ik in de geest, en jullie moeten jezelf toerusten om Mijn Goddelijke waarheid te vatten. 
Mijn vrede zij met u! 
 



Instructie 145  
 
1 Zie, de goddelijke Geest is weer onder u. 
2 Kom tot mij, geliefde kinderen, rust uit van jullie pelgrimstocht langs wegen en door woestijnen, 
want niet ik kom tot jullie, maar jullie zijn tot mij gekomen. 
3 Ik, jullie Schepper, toon de mens Mijn zachtmoedigheid, Mijn nederigheid en Mijn liefde voor al 
Mijn kinderen. In het Tweede Tijdperk zond Ik Mijn "Woord" om mens onder u te worden, en Hij 
noemde zich "Mensenzoon" om u bewijzen te geven van Mijn nederigheid. 
4 Ik openbaar mij op dit ogenblik door het meest bevoorrechte schepsel van de schepping, de mens, 
opdat jullie mijn woord zullen horen door de geest van jullie broeders en zusters. 
5 Hoe ver denk je dat ik van je af sta, en hoe dicht sta ik in werkelijkheid bij je! 
6 in u ontvang ik de gehele mensheid, die op deze dag afscheid neemt van een nieuw jaar dat ik haar 
heb toevertrouwd; ik heb het u toevertrouwd en ik heb het u toevertrouwd 
7 Jullie weten niet hoe Ik Mij op die dag aan jullie zal tonen - als Vader, als Meester of als Rechter. 
8 Ik zal u verrassen en binnendringen in het binnenste van uw hart. 
9 In waarheid zeg ik u, dat Jehovah, het Woord en de Heilige Geest één God zijn, de Enige, die het 
begin en het einde van alle geschapen dingen is, de Alpha en Omega van al wat bestaat. Ik zal tot je 
spreken als Vader en je onderwijzen als Meester. Mijn tederheid zal neerdalen op je vlees en je 
geest. 
10 Maria, uw universele Moeder, leeft in mij en zij geeft de meest tedere strelingen aan haar zeer 
geliefde schepselen. Zij is in jullie harten geweest om er haar vrede en de voorbereiding van een 
heiligdom in achter te laten. Maria waakt over de wereld en slaat haar vleugels uit als een leeuwerik 
om haar te bewaken van de ene pool tot de andere. 
11 Van heel de schepping ontvang ik het eerbetoon dat tot mij komt als dankzegging. 
12 Mijn doordringende blik doorziet het hart van man en vrouw, van kindsbeen tot ouderdom. Ik 
verschijn onzichtbaar in de volkeren, in de provincies, in de verschillende kerken en onder de 
ontlichaamde wezens die de aarde nog bewonen. En mijn spirituele aanwezigheid doet de mensen 
beven, want zij weten niet wat de toekomst voor de mensheid in petto heeft. 
13 Nu zal ik de mens raken in zijn vrijheid van wil. Hij wil zijn wil doen, maar alles zal gebeuren 
volgens mijn wil. 
14 De evolutie treft alle zielen, en door de deugd en de intuïtie die zij ontwikkelen, zal dit licht hen 
bereiken. 
15 Jullie zullen begrijpen dat er geen vrede is in de wereld, dat er honger en dorst is, nood en 
ellende. Maar ik vraag je: Waarom? 
16 Is de rijkdom aan zegeningen die Ik op deze aarde heb geplaatst verdwenen? Zijn de orde en de 
wetten van het universum veranderd? Geeft de koninklijke ster niet langer licht en leven? Is er geen 
water meer in de bronnen, geen vruchtbaarheid op de velden, en geen fruit aan de bomen? Is er 
geen licht van kennis in uw hersenen, en zijn er geen gevoelens in uw harten? Is er geen spoor van 
kracht meer in je geest, zodat je je gezicht niet meer naar mij kunt opheffen? Waarom gedraagt gij u 
dan als vijanden, daar gij allen uit mij zijt voortgekomen? 
17 Ook de goddelijke Geest weent, maar nu zullen mijn tranen niet op de wereld vallen; Ik vergeef 
haar. Zij zullen neervallen op mijn goddelijke mantel. 
18 Neemt van mij de korenaar; het is het graan der liefde, des vredes en des welbehagens. Cultiveer 
het en maak er brood van dat je ziel voedt. 
19 In mijn hand is een zwaard, maar het is geen moordwapen, het is de waarheid. Hij die een soldaat 
der waarheid wil zijn, laat hij haar in zijn rechterhand nemen, en hij zal met haar licht in alle 
veldslagen zegevieren. 
20 De geest der mensen gaat voort op zoek naar de Leer die Ik u op dit ogenblik geef. De pelgrims 
beginnen al te arriveren. 
21 Je moet wakker zijn, want de geleerden zullen je testen. En weest niet bang, omdat gij 
onbeduidend zijt; want hetgeen de geleerden, die zich groot waanden, verborgen hielden of niet 
konden begrijpen, is altijd aan de onaanzienlijken geopenbaard. 



22 Sluit u aaneen, opdat, wanneer gij vervolgd wordt, de Rode Zee zich zal openen om u door te 
laten. Maar jullie moeten mijn wet van liefde vervullen, o volk. Wil je mijn vergiffenis? Ik wil ook dat 
je je medemens vergeeft. 
23 Gij hebt uw doden aan Mij toevertrouwd en Ik zeg u: uw doden leven in Mij. U hebt mij uw liefde 
gegeven, maar ik vraag u die te tonen als barmhartigheid aan uw medemensen. 
24 Mensheid, de zonnestralen naderen reeds en verlichten het gelaat van uw wereld, om u met hun 
licht te zeggen, dat een nieuwe dag over u aanbreekt als een kostbare tijdsperiode, opdat gij daarin 
uw vooruitgang kunt uitwerken en ware vrede kunt bereiken, zoals het de mensen van goede wil 
toekomt. 
25 Hoor uw Vader, rust voor enkele ogenblikken, o volk van dolende zielen. Welgelukzalig hij die 
luistert naar mijn woord, het liefheeft en erin gelooft, want hij is een kind dat de Vader waardig is, 
omdat hij ijverig mijn wetten en leringen in acht neemt, om ze te volgen door werken van liefde. 
26 Op dit moment luistert u allen aandachtig naar mijn woorden, geen nutteloze gedachte verstoort 
uw redenering. Sommigen luisteren met verrukking, anderen met schuldgevoelens vanwege hun 
wroeging, weer anderen hangen aan mijn lippen. 
27 De mensheid, die op dit ogenblik hier door deze gemeente wordt vertegenwoordigd, heeft een 
jaar achter de rug dat was als een schaduw van pijn voor hen die weenden, als een vriendelijke hand 
voor hen die haar gunsten ontvingen - een seconde voor de eeuwigheid van uw geest. Maar de tijd 
neemt zijn loop, want de tijd ben ik, die voor altijd bij al mijn kinderen ben geweest en zal zijn. 
28 Er is een moment in deze dag waarop iedere ziel mijn goddelijke aanwezigheid in haar geest voelt, 
en hoe groter de taak is die zij met zich meedraagt, des te sterker is ook de stem die van binnen tot 
haar spreekt. 
29 Het jaar 1945 nam de laatste schaduwen van de oorlog met zich mee. De sikkel maaide duizenden 
bestaanden neer, en duizenden zielen keerden terug naar het spirituele huis*. De wetenschap deed 
de wereld versteld staan en deed de aarde beven met haar vernietigingswapens. De overwinnaars 
maakten zichzelf tot rechters en beulen van de overwonnenen. Pijn, ellende en honger verspreidden 
zich, en lieten in hun kielzog weduwen, wezen en kou achter. Plagen trokken van natie tot natie, en 
zelfs de natuurkrachten lieten hun stem van gerechtigheid en verontwaardiging horen over zoveel 
kwaad. Een puinveld van vernietiging, dood en verwoesting is het merkteken dat de mens, die 
zichzelf beschaafd noemt, op het gezicht van de planeet achterlaat. Dit is de oogst die deze mensheid 
Mij schenkt. Maar ik vraag je: Is deze oogst waardig om in mijn graanschuren te komen? Verdient de 
vrucht van je goddeloosheid het om door je Vader aanvaard te worden? Waarlijk, ik zeg u, deze 
boom is allesbehalve de boom die gij hadt kunnen planten, indien gij gehoor hadt gegeven aan dat 
Goddelijk gebod, dat u zegt elkander lief te hebben. 
* Spaans "valle" betekent letterlijk vallei en betekent vaak: voorbij, (geestelijke) wereld, leefruimte, 
thuis(land), thuis. 
30 De mensen zijn hard en onverzettelijk tegen hun buren, net als in de tijd van Mozes, toen het de 
gewoonte was een slag met een tegenslag te beantwoorden. Vandaag zeg ik u dat, als dit de manier 
is waarop u gerechtigheid opvat, u gemeten zult worden met dezelfde maatstaf waarmee u uw 
buren meet. 
31 Maar Ik vergeef u, Ik zegen u en geef u de tijd om het gezegende zaad van Mijn onderricht 
liefdevol te voeden. Ik ben de Grote Vechter. Wie haast zich om een soldaat van deze zaak te 
worden? Ik voer oorlog door middel van vrede. En ik vernietig het kwade met het zwaard van het 
goede. 
32 Leder die in de stille uren van zijn leven besluit Mij te volgen op de weg van het goede, is Mijn 
soldaat en Ik leg een zwaard in zijn handen opdat hij strijdt en overwint. Dit zwaard is de waarheid, 
waartegen geen vijand bestand zal zijn. 
33 Het is een dag van blijdschap, geliefd Israël, omdat de Eeuwige bij jullie is om jullie te leren elkaar 
lief te hebben en te vergeven. Ik heb u Mijn onderricht gegeven en ben vol vreugde tot u gekomen, 
maar Ik heb ook geleden, omdat gij Mij voor ogenblikken vergeet. 
34 Ontvang Mijn vrede. Nogmaals, ik zegen en vergeef je. Uw harten hebben zich aan Mijn voeten 
geworpen als een offerande, als een brandoffer, als een schreeuw om vrede en vergeving voor de 
hele wereld. De leer van de Meester heeft weer als een fakkel van licht in jullie geesten gebrand. 



35 Het is de tijd van de strijd van het licht tegen de duisternis, die de volken van de aarde 
onvoorbereid treft - een tijd van bezoekingen en verzoeningen, een tijd van zuivering en 
gerechtigheid. Ik zie alle naties in verwarring. Alle sekten en religieuze gemeenschappen zijn 
verdeeld. Maar dit is de tijd dat ik jullie opnieuw het Boek der Waarheid breng. 
36 U zegt dat er een nieuw jaar aankomt, maar ik zeg u: De Geest is niet onderhevig aan de tijd. Het 
is de tijd die onderworpen is aan de eeuwigheid en aan de Geest. 
37 Gezegend hij die mijn woord gehoord heeft en het liefheeft, die mijn mededelingen verstaat en 
zorgvuldig in zijn hart bewaart de herinnering aan wat hij gezien en gehoord heeft. 
38 Gelovigen en ongelovigen luisteren naar mij. Zowel zij die mij liefhebben als zij die mij lasteren, 
luisteren naar mijn woord. De ontwaakten en de slapers, de ijverigen en de luilakken, de 
vergeestelijkten en de gematerialiseerden, zij allen luisteren in mijn gebedshuizen die de tempel 
vormen van de Heilige Geest, de tempel zonder stoffelijke altaren, de tempel zonder menselijke 
ijdelheden. 
39 Hoe lang dwalen jullie al, mensen! Hoe vaak ben je de weg kwijtgeraakt! Wat heb je veel gezocht! 
Hoeveel dingen heb je verkend! Je bent heel hoog gestegen en in de afgrond gevallen. 
40 Maar hier is Jehovah, de Eeuwige, de Onbekende, de Vergetene, die de mensen vraagt: Zijt gij nu 
vermoeid? Wilt gij nu ophouden op de weg der zonde? Ben je nog niet genoeg teleurgesteld? Wil je 
nog steeds groot zijn in deze wereld? Weet je niet dat grootheid in nederigheid ligt? 
41 Ik ben Vader en Ik ben de gever. Ik ben het die te allen tijde tot de mens gezegd heb: "Vraag en 
het zal u gegeven worden." Hier is mijn hand; daarin is een scepter der gerechtigheid, een gouden 
korenaar en een zwaard des lichts. Neem wat je wilt, toch blijft er op de bodem van de beker het 
bitterste gist liggen. Maar ook het nieuwe jaar komt als een belofte van vrede. 
42 Willen jullie dat het Koninkrijk der hemelen tot jullie komt, zoals Ik jullie heb beloofd? Mijn wil is 
de jouwe! 
43 Ik vergeef jullie, zondige mensheid, omdat ik een liefhebbende Vader ben. Neem de gouden aar 
en cultiveer dit graan. Vermenigvuldig het honderdvoudig en verkwik uw geest in uw oogst. Het is 
het graan van liefde, harmonie, broederschap, vrede en goede wil. Draag het in je! Bak je dagelijks 
brood met dit graan en geef het aan je broeder. Het is tarwe van vergeving, van liefdadigheid, van 
vriendschap. Begrijpen jullie me, mensen? 
44 Ik trek in deze dag de sluier van de toekomst weg en bereid jullie voor. Zie hoe grote massa's en 
treinen van mensen oprukken op zoek naar dit volk, hoe legioenen uitrukken in verlangen naar dit 
licht. De pelgrims kloppen aan je deur. Wakker worden, mensen! De wetenschapper haast zich om je 
te onderzoeken, je te ondervragen. 
45 Gij hebt Mijn geheimen geëerbiedigd en zijt er slechts in doorgedrongen wanneer Ik u heb 
geroepen. Je kent me voor zover ik je heb toegestaan, en je komt geleidelijk aan dichter en dichter bij 
me. 
46 Jullie behoren tot mijn uitverkorenen in deze tijd. Sommigen van u zijn geroepen in de kindertijd, 
anderen in de jeugd, weer anderen pas op hoge leeftijd, maar aan ieder is een taak toevertrouwd die 
rekening houdt met de tijd die hij nog op aarde zal leven. 
47 Er was geen ziel die tot mij kwam en mij geen zorg toevertrouwde. Het leek je dat de pijn 
waarmee je aankwam een hindernis in je leven was, maar achteraf besefte je dat het slechts de stap 
was die je dichter bij mij bracht. Toen zegende je die beproeving waardoor zoveel vreugde aan je 
geest zou worden geschonken. 
48 Je doet er goed aan die pijn te zegenen die je dichter bij mij bracht, want daardoor leerde je mij te 
zoeken en mij te vragen. Later leerden jullie bidden en ten slotte een geestelijke taak vervullen om 
mijn leer van liefde en barmhartigheid op jullie broeders in praktijk te brengen. 
49 Sedertdien hebt gij een wonder in uw leven waargenomen, want hoewel gij hetzelfde brood eet 
als vroeger, smaakt het u nu niet meer bitter, maar zoet en aangenaam; de moeilijkheden, die u op 
uw weg ontmoetten, en die u deden vloeken of uw geloof verloren doen gaan, maken u niet langer 
week, omdat gij ze niet meer onoverkomelijk acht; en zelfs uw lichamelijk lijden, dat u vroeger 
terneer drukte, maakt u niet langer moedeloos. 
50 Het is de kracht van het geloof, het is de uitwerking van vergeestelijking en vernieuwing. 



51 In het verleden zijn vele geestelijke indrukken onopgemerkt aan u voorbijgegaan, omdat u slechts 
de bevrediging van uw zintuigen zocht, en zintuiglijke indrukken hebben vaak de neiging de ziel te 
materialiseren. Nu begin je een nieuw leven te ontdekken, je begint de essentie, de schoonheid, de 
betekenis, de waarheid te ontdekken van alles wat je omringt. 
52 Terwijl jullie naar mijn onderricht luisteren, worden jullie edelmoediger in jullie denken, 
veranderen jullie je oude manieren om mij te aanbidden, en verbeteren jullie je leven. Je vraagt al 
niet meer zo aandringend als vroeger, en je leert bidden en aanvoelen wat je tot Mij zegt in het 
gebed. Toen gij dus tot mij zeidet: "Heer, Uw wil geschiede voor mij", was de reden dat gij de 
betekenis van uw woorden begreep en gij u bereidde om van mij alleen te ontvangen wat ik bepaal. 
Maar er zijn altijd "laatsten" onder de menigte, omdat er voortdurend nieuwe harten naar deze 
ontmoetingsplaatsen komen in verlangen naar het water des levens. Ik moet op een andere manier 
met hen spreken, zodat zij mij begrijpen en zich tegelijkertijd begrepen voelen. 
53 Bedenk dat Ik ieder van u op dezelfde wijze heb ontvangen toen hij hier voor het eerst kwam om 
Mijn woord te horen. Tot sommigen spreek Ik niet over een geestelijke zending, omdat zij Mij niet 
zouden begrijpen, maar Ik spreek tot hen over de last van het lijden dat zij in het leven dragen, onder 
het gewicht waarvan zij zich benauwd en terneergeslagen voelen. Ik leer hen de weg om de zware 
beproevingen die zij binnen en buiten hun familie hebben doorstaan, op te lossen. Ik troost hen in 
hun lijden, schenk hun de genezende balsem die hen weer gezond maakt, bemoedig hen en vervul 
hen met hoop. 
54 Dan voelt de zieke dat een blik uit de hemel zijn pijn kent en dat die blik die van zijn Vader is die 
hem zal bevrijden van de last van het lijden dat hij met zich meedraagt. Het hart dat op aarde geen 
tederheid, begrip of welwillendheid heeft gekend, voelt zich plotseling omhuld door het liefkozen 
van mijn woord. Zij heeft lief met een oneindige liefde en voelt haar pijn, zo lang ingehouden, 
overvloeien in stortvloeden. 
55 Zowel de eenzame of onbegrepen man, als de man die slaaf is geworden van hartstochten of 
ondeugden, zowel de verlaten vrouw als het jonge meisje dat bang is het leven tegemoet te treden, 
zowel de vader of de moeder van het gezin die al hun problemen voor mij brengt, als de wees die 
geen schuilplaats heeft in de wereld, ik hoor hen allen aan, en ik bewerk hun hart met de fijne beitel 
van mijn woord. 
56 Ik weet, dat wanneer ik mij bezighoud met alles wat haar bezwaart, hoe menselijk of materieel 
ook, ik mij bezighoud met haar ziel, omdat ik haar daardoor bevrijd van haar last, omdat ik haar 
daardoor de weg bereid die zij daarna moet gaan, en omdat ik zo de lamp van het geloof in haar 
ontsteek. 
57 Mijn bron van liefde stroomt over jullie in deze ogenblikken en vergeeft en zegent jullie. 
58 Ik ontvang u allen te dezen dage, opdat gij mijn woord moogt horen en daarin verkwikt worden. 
59 indien er onder deze menigte huichelaars en farizeeërs zijn, woekeraars, rovers van materiële 
goederen of zelfs van morele goederen, zoals eer, of van geestelijke goederen, zoals geloof en vrede, 
toch zal Ik u allen liefkozen alsof gij allen vlekkeloos waart; want Ik ben uw Vader die dorst naar uw 
vernieuwing en uw liefde 
60 Vooral bij hen die het meest verloren zijn en het verst van de wet afstaan, bewijs ik telkens weer 
de kracht van mijn woord. Daarom heb Ik in deze tijd uitvoerig tot jullie gesproken - met een 
onderricht vol liefdevolle rechtvaardigheid en oneindig wijze leringen, om jullie uit de afgronden te 
redden en jullie naar de top te leiden. Want de afgronden zijn vol duisternis, en daar kun je nooit de 
waarheid herkennen. De toppen daarentegen stralen met het licht van wijsheid, liefde en 
rechtvaardigheid. 
61 De bezoekingen der gerechtigheid en de berispingen zijn voor de hardnekkigen, voor de dwazen 
en voor hen die in het boze volharden. Toch weet ik wanneer een woord van liefde genoeg is om hen 
te bekeren. 
62 Deze kerk wordt onophoudelijk geraakt op deze twee manieren. Liefde is voldoende om de 
geestelijk en lichamelijk volgzamen te leiden, terwijl voor hen die niet op liefde reageren, pijn nodig 
is om hen weer tot matigheid en orde te brengen. 
* Wat in de 2e voetnoot onder 143.7 is gezegd, geldt analoog voor de bijvoeglijke naamwoorden 
geistig en seelisch. Hoewel de twee termen elkaar vaak voor een groot deel overlappen, werd 



afgezien van een dubbele benaming "geestelijk-mentaal", evenals van het modernere "psychisch" in 
plaats van "ziels". 
63 Langzaam en stap voor stap, naarmate de vernieuwing zich aan hen openbaart, gaan zij over van 
de gelederen van hen die zich zuiveren door pijn in de gelederen van hen die zich verheffen door 
vergeestelijking. 
64 U allen hoort mij, en u allen zwijgt. Het boek van je geweten ligt open voor je geest, voor je 
verstand. Het toont u het ware pad en maakt u het pad herkenbaar dat u vrijwillig bent ingeslagen. 
Maar op dit moment is de geest van het publiek herleefd om zelfs de laatste van mijn woorden te 
horen. 
65 Hier, bij dit woord, is er geen mens die niet beeft in het binnenste en in het buitenste van zijn 
wezen, dat wil zeggen in de geest en in het vlees. Terwijl hij hier naar mij luistert, denkt hij aan het 
leven, aan de dood, aan de goddelijke gerechtigheid, aan de eeuwigheid, aan het geestelijk leven, 
aan goed en kwaad. 
66 Als hij mijn stem hoort, voelt hij in zichzelf de aanwezigheid van zijn geest, en hij herinnert zich 
vanwaar hij kwam. 
67 In de korte tijd dat hij naar mij luistert, voelt hij zich één met al zijn buren en herkent hij hen in het 
diepst van zijn wezen als zijn ware broeders en zusters, als broeders en zusters in de geestelijke 
eeuwigheid, die nog dichter bij hem staan dan zij die alleen naar het vlees zijn, want dat is slechts 
tijdelijk op aarde. 
68 Er is geen man of vrouw die, wanneer hij mij hoort, zich niet door mij herkend voelt. Daarom durft 
niemand zijn vlekken voor Mij te verbergen of te verdoezelen. En ik maak hen bewust, maar zonder 
iemand publiekelijk te ontmaskeren, want ik ben een Rechter die nooit ontmaskert. Ik zeg u, dat ik 
onder u overspel, kindermoord, diefstallen, ondeugden en zwakheden ontmasker, die zijn als 
melaatsheid op de zielen van hen die gezondigd hebben. Maar Ik bewijs u niet alleen de waarheid 
van Mijn woord door u te tonen dat Ik bij machte ben de overtredingen van uw hart te ontmaskeren. 
Ik wil jullie ook de kracht van Mijn leer bewijzen door jullie de wapens te geven om het kwade en de 
verleidingen te verslaan, door jullie te leren hoe je tot vernieuwing kunt komen, en door in jullie een 
verlangen te wekken naar het goede, het hoge en het zuivere, en een absolute afkeer van alles wat 
oneerbaar, alles wat vals en alles wat schadelijk is voor de ziel. 
69 Jullie mannen en vrouwen uit wie ik mijn nieuwe volk vorm, jullie geliefde scharen die in stilte 
wenen in dit gezegende uur, rust bij mij, voel mijn vergeving tot jullie neerdalen, die jullie reinigt van 
jullie smetten en jullie bevrijdt van jullie lasten, zodat jullie een nieuw bestaan kunnen beginnen. 
70 Wees niet bezorgd, Ik zie het oprechte berouw bij hen die zich bewust zijn geworden van de ernst 
van hun overtredingen en die Mij op deze ogenblikken met verscheurde harten vragen hen te 
vergeven; dat Ik hen niet voor hun overtredingen laat boeten door ze af te meten met dezelfde 
maatstaf waarmee zij in de wereld hebben gemeten en die Mij tenslotte smeken hen een kans te 
geven Mij hun berouw te bewijzen. Hoe zou ik hem niet kunnen kennen die weent van berouw, en 
hoe zou ik hem de gelegenheid kunnen ontzeggen waar hij mij met zoveel smart om vraagt. Zo ken Ik 
ook hen die zichzelf bedriegen met een vals berouw, maar Mij niet, want Ik zie verder dan uw 
tegenwoordigheid. Ik zal hen aan beproevingen onderwerpen zolang dat nodig is om hen volledig te 
doen ontwaken voor de roep van hun geweten. 
71 Voel nu allen mijn streling, mijn liefde en mijn vrede, want jullie zijn gekomen naar het geestelijk 
banket in het huis van de Meester en het is niet meer dan juist dat jullie allen genieten van het 
voedsel van de vergeving en de liefde van jullie Vader. 
72 Mijn mantel van liefde spreidt zich uit over het universum.  
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 



Instructie 146  
 
1 discipelen, Ik heb jullie voorhoofden gestreeld en jullie diepe smarten weggenomen, en jullie 
hebben je ogen naar Mij opgeheven en tot Mij gezegd: "Bent U hier geweest, Heer?" 
2 Gij moet uw aandacht richten op Mijn woord, want wanneer Ik waarlijk gehoord word, open Ik 
Mijn schatkamer en stort Mijn wijsheid uit op Mijn discipelen. Jullie vragen Mij: "Waaraan hebben 
jullie zoveel geduld en zoveel goddelijke liefde te danken?" En ik antwoord jullie: "Velen van jullie zijn 
ouders op aarde, en jullie zijn allemaal kinderen geweest. Welke vader heeft zijn kind pijn 
toegewenst, zelfs wanneer hij van hem de ergste belediging, de wreedste ondankbaarheid heeft 
ontvangen? Er is een diepe wond geslagen in het hart van die vader, pijn heeft hem doorboord, en 
soms heeft zelfs woede zijn gemoed vertroebeld, maar een woord van berouw van dat kind of een 
daad van nederigheid is voor hem voldoende geweest om hem weer aan zijn hart te drukken. Als 
jullie dit als mannen doen, waarom verbazen jullie je er dan over dat Ik jullie met volmaaktheid 
liefheb en vergeef? 
3 Ik heb je geschapen om van je te houden en om je geliefd te voelen. Jij hebt mij net zo hard nodig 
als ik jou nodig heb. Wie zegt dat ik je niet nodig heb, spreekt niet de waarheid. Als dat zo was, zou Ik 
u niet geschapen hebben, noch zou Ik mens geworden zijn om u te redden door dat offer, dat een 
groot bewijs van liefde was; Ik zou u verloren hebben laten gaan. Maar jullie moeten beseffen: als 
jullie je voeden met Mijn liefde, is het juist dat jullie hetzelfde aanbieden aan jullie Vader, want Ik zeg 
jullie steeds weer: "Ik dorst, Ik dorst naar jullie liefde". 
4 Hoe zoudt gij niet afwezig kunnen zijn van Mij, en hoe zou Ik uw afwezigheid niet kunnen voelen, 
daar gij een deel zijt van Mijn Geest? Zien jullie waarom Ik jullie vraag Mijn woord te doorgronden en 
zelfs de wijze waarop Ik gekomen ben? - Opdat jullie je niet verwonderen over het feit dat Ik Mijzelf 
manifesteer door zondige lichamen. Voor Mijn liefde, jouw zonde zou geen obstakel kunnen zijn. Ik 
ben gekomen om jullie te zuiveren om jullie dichter bij mij te brengen. Sommigen hebben dit 
begrepen, anderen niet. Daarom zijn er onder de scharen van mannen en vrouwen die Mij in deze 
tijd hebben gehoord, die luidkeels hebben verkondigd dat Ik tot de mensen ben teruggekeerd, en 
ook zijn er die hebben gezegd dat dit onmogelijk is. 
5 Mijn aanwezigheid heeft zich nooit van u teruggetrokken. Het is mijn woord dat ik over u uitstort in 
vervulling van mijn belofte. Het is mijn liefde en mijn licht dat uit dit woord straalt. Thans onderwijs 
Ik jullie, maar wanneer het jaar 1950 komt, dat volgens Mijn Wil het laatste van deze manifestatie zal 
zijn, zal Ik deze vorm van manifestatie beëindigen zonder dat Mijn Geest zich van jullie afscheidt. 
6 Slechts enkele harten zullen op deze tijd voorbereid zijn. 
7 Was het in het tweede tijdperk dat Ik wachtte tot de wereld zich bekeerde, om dan te vertrekken? 
Ik vertrok te midden van spot, hoon, wreedheid en twijfels. Ik wist dat mijn dood nodig was om de 
wereld tot leven te wekken. In deze tijd zal ik opnieuw vertrekken in de ogenblikken van jullie 
verwarring, jullie ontsteltenis en jullie twijfels. Maar mijn woord, nagelaten aan de mensheid als een 
testament van liefde, zal de wereld opnieuw doen schudden. 
8 De oorlog van ideeën, geloofsovertuigingen, godsdiensten, doctrines, filosofieën, theorieën en 
wetenschappen zal komen, en mijn naam en leer zullen op ieders lippen liggen. Over mijn terugkeer 
zal worden gedebatteerd en geoordeeld, en dan zullen de grote gelovigen opstaan en verkondigen 
dat Christus weer onder de mensen is. In die tijd zal Ik die harten vanuit het oneindige bemoedigen 
en wonderen op hun weg doen om hun geloof te versterken. 
9 De mensheid herdenkt vandaag de dag waarop enkele wijzen uit het Oosten naar de kribbe van 
Bethlehem kwamen om het goddelijke Kind te aanbidden. Vandaag vragen sommige harten mij: 
"Heer, is het waar dat die machtige en wijze heren zich voor u neerbogen en uw goddelijkheid 
erkenden?" 
10 Ja, mijn kinderen, het waren de wetenschap, de macht en de rijkdom die kwamen en voor mijn 
aangezicht knielden. 
11 Ook waren er de herders, hun vrouwen en hun kinderen met hun nederige, gezonde en 
eenvoudige geschenken waarmee zij de Verlosser van de wereld en Maria als symbool van de 
hemelse tederheid ontvingen en verwelkomden. Ze vertegenwoordigden nederigheid, onschuld, 



eenvoud. Maar zij die in hun perkamenten rollen de profetieën en de beloften hadden die over de 
Messias spraken, sliepen rustig zonder zelfs maar te vermoeden wie er in de wereld was gekomen. 
12 Jullie twijfelen soms aan wat de geschiedenis die door mijn apostelen is opgetekend jullie vertelt, 
want mijn leven was omgeven door vele valse legenden. Nu zeg ik u, dat wat zij opschreven waarheid 
was, en bovendien, dat het absoluut noodzakelijk was voor uw redding. Dit alles bevestig Ik nu, maar 
datgene wat de verbeelding der mensen heeft geschapen, zal door de waarheid van Mijn woord in 
deze tijd voorgoed worden vernietigd. Het gewone volk is tot Mijn woord gekomen en brengt in zijn 
hart de gave van nederigheid en bescheidenheid mee. Later zullen jullie wetenschappelijke wereld, 
de rijken en de machtigen buigen voor mijn onzichtbare aanwezigheid. 
13 Hoewel Ik u meer gematerialiseerd heb aangetroffen dan in voorbije tijden, zal de evolutie die 
door de geest is bereikt, de mensheid in staat stellen Mijn nieuwe geestelijke manifestatie te 
begrijpen. Hoe ver de mens ook meent af te staan van Mijn Goddelijkheid, zie, hij is er slechts één 
stap van verwijderd. Sommigen beweren dat ik niet besta. Maar laat je hierdoor niet imponeren. 
Deze mensen spreken zo omdat ze irreële ideeën over mij hebben gevormd. Toen zij in dit opzicht 
door hun wetenschap teleurgesteld werden en ik niet was waar zij dachten dat ik was, ontkenden zij 
mij. Maar hoe groot is hun verlangen om te weten of ik echt besta. 
14 De mens heeft zichzelf nog niet ontdekt, hij moet zichzelf nog geestelijk herkennen om de 
oplossing van vele verbijsterende raadsels en het antwoord op vele vragen te ontvangen. Nu is de 
tijd daar waar hij zichzelf kan en moet vinden, ontdekken en herkennen. Wanneer dit gebeurt - met 
welke duidelijkheid zal hij dan mijn aanwezigheid voelen! 
15 Ik heb u toegestaan voor een korte tijd met de wezens aan gene zijde te communiceren, hetgeen 
Ik in het Tweede Tijdperk niet goedkeurde, omdat u er toen niet op voorbereid was, noch zij, noch u. 
Deze deur is in deze tijd door mij geopend, en daarmee maak ik de aankondigingen van mijn profeten 
en enkele van mijn beloften waar. In het jaar 1866 ging deze onzichtbare deur voor u open, en ook 
voor het orgaan van de geest van de uitverkorenen, om de boodschap aan te kondigen die de 
Geesten van Licht aan de mensen zouden brengen. Vóór dat jaar maakten zich in de volken en de 
volkeren van de aarde geesten bekend, die de voorboden waren van mijn komst. 
16 Gij hebt u in de wetenschap ingespannen, maar wat het geestelijke betreft, zijt gij in diepe slaap. 
Maar ik ben gekomen om jullie een goddelijke wetenschap te onderwijzen die als wortel de liefde 
heeft, en waaruit barmhartigheid, wijsheid en broederschap voortkomen. Uw wetenschap heeft 
volkeren nader tot elkaar gebracht, heeft tijd en afstand overstegen, is de vrucht van begrip. Wat is 
er dan vreemd aan dat de werelden door de geest nader tot elkaar komen en dat de eeuwigheid 
erdoor wordt verkregen? Ieder die de wens heeft deze weg te gaan, bekleed zijn hart met eerbied, 
waak, bid en gehoorzaam aan de roep van zijn geweten. 
17 Ik heb u gezegd, dat uw omgang met de geestelijke wereld in deze stoffelijke en tastbare vorm 
kort zal zijn, want in 1950 zal aan deze les en ervaring een einde komen. Maar als je het op de juiste 
wijze gebruikt, zal het ontelbare vruchten voor je achterlaten, waaronder die van voorbereiding op 
de dialoog van geest tot geest, op het rechtstreekse verkeer zonder de machtiging die ik jullie 
geesten tijdelijk heb gegeven. Alleen liefde zal u dan tot elkaar aantrekken. 
18 Ik onderwijs jullie in deze vorm opdat jullie niet ten prooi vallen aan verwarde wetenschappen, 
nieuw fanatisme of bijgeloof. Daarom was het u in het Tweede Tijdperk niet toegestaan kennis te 
nemen van dergelijke leringen die in deze vorm werden gegeven, omdat u de geestelijke inhoud 
ervan niet zou hebben begrepen. Christus heeft het u beloofd en Elia heeft het in deze tijd vervuld. 
Geestwezens zullen zich ook na 1950 materieel in de wereld blijven manifesteren. Dit zal vele 
twijfelaars doen geloven en vele geesten doen ontwaken. Maar dit volk hier moet gehoorzaam zijn 
en toestaan dat dit soort manifestatie met hen eindigt op de aangegeven tijd. Later zullen deze 
discipelen dan op weg gaan naar de volken en met vaste hand al het onkruid dat onder de mensen is 
opgekomen, uit de grond trekken en alleen het licht van de ervaring als vruchtbare tarwe 
achterlaten. Na de ontheiliging die met het heilige wordt gedaan, zullen zij komen die eerbied leren 
voor wat rein is. En dan, wanneer er vergeestelijking is in de harten van de mensen, zullen zij hun 
geest voelen opstijgen naar andere werelden, en zij zullen voelen dat deze hun hart binnendringen. 
Dan zullen de mensen een geestelijke verheffing hebben bereikt die hen in staat zal stellen in hun 
hart de aanwezigheid van het koninkrijk der hemelen te voelen. 



19 De banden van liefde waarmee gij op aarde verenigd zijt, zullen nog hechter worden met hen die 
zich in de eeuwigheid geestelijk bij u voegen. Op deze wijze zal de universele familie worden 
gevormd, waarin geen verschillen meer zullen bestaan. 
20 Ook hebt gij onder u verschijningen gehad van verwarde wezens die in duisternis leven. Zij zijn 
door de deuren gekomen van dat geschenk dat ik jullie heb toevertrouwd. Maar wie zou deze 
manifestaties als slecht kunnen beschouwen, of deze leer van Mij als oneerlijk kunnen beschouwen? 
Denkt gij niet, dat deze gave niet alleen onder de menschen goed zal doen, maar ook onder hen, wier 
zielen verduisterd zijn? 
21 Zij die deze leringen als vals beschouwen, hebben de werken van Jezus in het tweede tijdperk niet 
bestudeerd. Het geestelijk leven is gelijk aan het stoffelijk leven, dat ook zijn kruispunten, bezoeken 
en verzoekingen heeft, zoals dit leven dat gij leeft. Telkens wanneer een deur opengaat om goed te 
doen, haasten de behoeftigen zich daarheen, zoals het gebeurde met Jezus in het Tweede Tijdperk, 
en zoals het gebeurt met hen die in dit Tijdperk die gave hebben ontvangen. Het is daar dat ik je 
genade wil zien. 
22 Ik zegen u, want toen zij die bezeten waren tot u kwamen, noemde u hen niet bezeten door de 
duivel, maar u zag in de bezetene een verzoener, en in hen die hem beheersten benauwde broeders 
en zusters die hem verwarden. 
23 In de toekomst zullen die wezens je hersenen niet langer hoeven te gebruiken om de 
werkelijkheid te begrijpen. Het zal voor hen genoeg zijn om uw gedachten in hun geest te ontvangen 
om het licht te zien. 
24 Dit is reeds de laatste periode waarin ik in deze vorm bij u zal zijn. Gelooft hierin en gelooft ook 
dat Ik niet naar deze wereld zal terugkeren om Mijn woord materieel hoorbaar te maken, veel 
minder om een mens te worden. 
25 Wapent u, want er zullen geruchten tot u komen van menschen, die zullen zeggen, dat Ik ben 
teruggekomen, dat Christus op aarde is gekomen. Dan zult gij getrouw blijven en met 
vastberadenheid zeggen: "De Heer is in de geest bij al zijn kinderen." Indien gij echter slaapt en u niet 
vergeestelijkt, zult gij ontkennen, dat Ik Mijn Woord (gesproken door menselijke stem-dragers) heb 
teruggetrokken; en, godslasteraars en ongehoorzamen geworden, zult gij Mijn Straal over de scharen 
der mensen oproepen en tot hen zeggen: "Laten wij Hem, die ons Zijn Woord gaf, vragen tot ons te 
blijven spreken. Laten wij Hem gezangen en lofzangen aanbieden, opdat Hij ons moge horen." Maar 
voorwaar, Ik zeg u: Mijn straal zal niet terugkeren tot het menselijk verstandsorgaan, want Ik zal uw 
dwaasheid niet steunen. Wat zouden de gevolgen hiervan zijn? - Dat de woorden van schijnbaar licht 
u in verwarring zouden brengen! Begeert je hart dit niet? Bereidt u dan voor op die beproeving, en 
op uw gehoorzaamheid en nederigheid zal het licht van Mijn inspiratie schijnen. 
26 Ik kondig u aan, dat er zeer spoedig verwarring zal zijn, indien niet vóór 1950 deze gemeenten tot 
één gemeenschap worden verenigd, want er zullen er zijn, die zeggen, dat de Meester zich blijft 
openbaren, en dan wee dit volk! Heb je nog niet aan deze dreiging gedacht? Toch is die geest van 
broederschap en eenheid nog niet in u ontwaakt, en u verwacht dat het de gebeurtenissen zijn die u 
zullen verenigen. Maar als gij dit verwacht, zult gij in plaats daarvan pestilentiën, wanorde, oorlogen 
en het oordeel van de natuurkrachten zien uitbreken, totdat er geen plaats van vrede meer is in de 
wereld, noch op de oppervlakte der aarde, noch in haar binnenste, noch op de zee, noch in de 
hemelen. 
27 Volk, Ik begon Mijn woord op deze dag vol goedheid, maar daarna werd het streng, omdat het 
nodig is u voor gevaren te waarschuwen en uw dwalingen tijdig te corrigeren. Maar ik zal mijn woord 
van onderricht beëindigen met vriendelijke woorden. 
28 leerlingen, vergeet niet dat Ik op de dag waarop de mensen de geboorte van Christus gedenken, 
jullie ogen nog wijder heb geopend opdat jullie tot Mij zouden komen op de weg van de geestelijke 
plicht, deemoed en gehoorzaamheid. 
29 Vandaag hebt gij mij niet, zoals de herders van toen, melk en honing en brood aangeboden als 
een geschenk van liefde en genot. Noch zullen de koningen en geleerden van deze tijd mij wierook, 
goud en mirre brengen. Allen zullen hun ziel naar Mij uitstrekken, opdat Ik een offer van liefde in hen 
moge leggen. 



30 op dit ogenblik daal Ik door middel van een menselijk begripsorgaan tot jullie neer in Mijn Woord 
om jullie te verwelkomen en jullie te zeggen dat Ik jullie voor altijd Mijn vergeving heb geschonken 
31 Ik wacht in u het nieuwe zaad. Hoor mij, opdat gij het zaad des lichts moogt worden. 
32 Velen van jullie willen sterven omdat jullie moe zijn en geen idealen op aarde hebben. Het is waar 
dat de dood van het lichaam de nieuwe geboorte voor de ziel is, maar dat lichaam dat je bezit dient 
om je te zuiveren. Bid en waak, en je zult niet verzwakken. Ik ben in jou. Wanneer u zegt dat het 
bloed van Christus op de mensheid is gevallen, denkt u dan dat dit slechts een allegorie of een 
symbool is? Wat zouden jullie denken als Ik jullie zou zeggen dat zowel Mijn Bloed als Mijn Lichaam 
voor jullie de weg hebben uitgestippeld naar de vervulling van de zending die aan ieder van jullie is 
toevertrouwd? En als mijn Geest in ieder van jullie overvloeit, waarom erkennen jullie jezelf dan niet 
als broeders en verafschuwen jullie jezelf? Heb je er nooit aan gedacht dat wat je je medemens 
aandoet, je ook mij aandoet? 
33 Blijf niet zoeken naar de menselijke afstamming van Jezus, die zal u de volmaaktheid van Mijn 
Lichaam niet openbaren. Doordring de grote openbaringen die Ik jullie toen en op dit moment heb 
gegeven, en jullie zullen begrijpen wat Ik jullie op dit moment vertel. 
34 Neem niet uw toevlucht tot de boeken der wereld, die, al spreken zij over mij, niet onder 
goddelijke inspiratie zijn geschreven. Bedenk dat wat van de menselijke geest komt fouten kan 
bevatten, maar dat wat van de Hemel komt u niet kan misleiden. Bewaak mijn openbaringen met 
meer ijver dan wanneer u parels of diamanten bewaakt. 
35 Men beweert in zijn boeken dat Jezus bij de Essenen was om zijn kennis te vergaren. Maar hij die 
alles wist en bestond voordat de werelden ontstonden, had niets van de mensen te leren. Het 
goddelijke kan niets leren van het menselijke. Waar ik ook was, het was om les te geven. Kan er 
iemand op aarde wijzer zijn dan God? Christus kwam van de Vader om de goddelijke wijsheid aan de 
mensen te brengen. Heeft uw Meester u daarvan niet het bewijs geleverd toen hij op twaalfjarige 
leeftijd de toenmalige theologen, filosofen en wetgeleerden versteld deed staan? 
36 Sommigen hebben aan Jezus de zwakheden van alle mensen toegeschreven en scheppen er 
genoegen in het vuil dat zij in hun hart dragen op de man te werpen, die goddelijk en zonder schuld 
is. Deze kennen mij niet. Als alle wonderen der natuur, die gij aanschouwt, niets anders zijn dan de 
stoffelijke belichaming van goddelijke gedachten - denkt gij dan niet, dat het lichaam van Christus de 
materialisatie was van een verheven gedachte van uws Vaders liefde? Dus Christus hield alleen van u 
met de geest, niet met het vlees. Mijn waarheid zal nooit kunnen worden vervalst, want zij bezit een 
absoluut licht en een onbeperkte macht. 
37 Ik openbaar nu, door deze eenvoudige en ongeschoolde geesten, de liefdevolle en onvergetelijke 
klank van de woorden van Jezus, die geen pijn doen. 
38 De mensen hebben het gewaagd zonder eerbied en zonder liefde te oordelen over het leven van 
de allerhoogste wezens die God naar de mensen heeft gezonden, waarbij zij Mijn eigen woord als 
basis voor hun bedrog hebben gebruikt. Als Ik bij een bepaalde gelegenheid Mijn discipelen broeders 
genoemd heb, dan was dat niet de enige keer, noch waren zij de enigen die Ik zo genoemd heb. 
Maria droeg in haar maagdelijke schoot het lichaam van Jezus. De uitverkoren Moeder, de zuiverste 
Moeder, de Lelie zonder smet was de incarnatie van de moederlijke tederheid die in het Goddelijke 
bestaat. Waarom zou Jezus, die zichzelf de Zoon van God noemde, de mensen geen broeders 
noemen, omdat ook zij kinderen van God zijn? Wanneer zult gij eindelijk de noodzakelijke rijpheid 
van geest hebben, die u in staat zal stellen aan het Goddelijke en het menselijke de juiste betekenis 
te geven? Begrijp dat dit de enige manier is om te weten waar de fouten zitten en waar de waarheid 
schijnt. 
39 De mensen kunnen u niet met meer waarheid over Mij vertellen dan Ik, zelfs al geef Ik u deze 
leringen door mensen. Bedenk dat zij in vervoering zijn als ik via hen spreek. Mijn Leer zal nog 
begrepen worden; haar essentie, die de Wet is, zal door de mensheid worden geprezen. Voordien zal 
het zaad van het onkruid vernietigd worden. Maar wanneer noem je alle mensen broeders? 
Wanneer zullen jullie in hen kinderen van jullie Vader zien? Het enige getuigschrift dat u aan mijn 
boezem kan brengen, is dat gij kinderen van God en broeders van uw naasten hebt kunnen zijn. 
40 U die zich zoveel zorgen maakt over uw huis - waarom maakt u zich niet evenveel zorgen over het 
huis dat u moet bereiden voor uw geest in de eeuwigheid? Gij, die het licht in uw huis aansteekt, 



opdat gij niet in de duisternis zijt, waarom steekt gij de lamp van uw hart niet aan, opdat gij niet in de 
duisternis zijt? 
41 Wanneer jullie er klaar voor zijn, zal ik uitvoerig en duidelijk spreken over de drie "tijden" en de 
zeven stadia of tijdperken, opdat jullie die twee niet verwarren. 
42 Zie, hier is mijn openbarend en eenvoudig woord. Begrijp het en laat het actie worden. 
43 Dit is een moment van genade waarin het licht van mijn heilige Geest zich over alle werelden 
verspreidt, een licht dat goddelijke wijsheid is voor elk geestelijk schepsel. En gij, die mijn woord 
hoort en u laaft aan de wijsheid van de Geest der Waarheid, ontdekt in dit alles de betekenis van 
mijn leer, bereidt u waarlijk voor, want gij moet velen mijn wet onderwijzen. 
44 Mijn wet is een weg van gerechtigheid en liefde waartoe Ik de mensen opnieuw oproep, opdat zij 
gezinnen en volkeren kunnen besturen met die liefde en gerechtigheid waarover Ik tot u spreek. De 
oorsprong en het einde van alles wat geschapen is, berust op die wet. Het is Mijn Wil dat allen in 
harmonie leven en dat jullie je spiritueel ontwikkelen binnen deze schepping, zoals de verschillende 
koninkrijken van de natuur zich ontwikkelen, zodat jullie de vooruitgang van jullie geest kunnen 
bereiken. 
45 De mens is moreel en geestelijk gestagneerd. Hij heeft een godsdienst en een levenswijze 
geschapen, waarvan hij meent dat zij de beste zijn, en is vervallen tot een routine, die zijn geest 
verveelt en vermoeit, en hem fanatiek maakt in rituelen en ceremoniën, die van elke betekenis 
verstoken zijn. Beschouw daarentegen het ontwikkelingsniveau van de koninkrijken die de materiële 
natuur vormen. Erken hun orde, hun harmonie, en hun volmaaktheid. 
46 U moet begrijpen dat u, begiftigd met geest, in de schepping het meest geliefde werk van de 
Vader bent, omdat Hij in u geestelijke essentie, geestelijke eigenschappen en onsterfelijkheid heeft 
gelegd. 
47 Voor de ziel is er geen dood, een dood zoals u die opvat, dat wil zeggen, de beëindiging van het 
bestaan. De dood van het lichaam kan niet de dood of het einde voor de ziel zijn. Juist dan opent het 
zijn ogen voor een hoger leven, terwijl zijn lichamelijk omhulsel voor altijd dezelfde sluit ten opzichte 
van de wereld. Het is slechts een moment van overgang op het pad dat naar volmaaktheid leidt. Als 
je het nog niet zo begrepen hebt, komt dat omdat je nog veel van deze wereld houdt en je er nauw 
mee verbonden voelt. Het benauwt u dit tehuis te verlaten, omdat gij uzelven beschouwt als 
eigenaars van wat gij daarin bezit; en sommigen hebben ook een vaag voorgevoel van mijn 
Goddelijke gerechtigheid en vrezen de geestelijke wereld binnen te gaan*. 
* Spaans "valle" betekent letterlijk vallei en betekent vaak: voorbij, (geestelijke) wereld, leefruimte, 
thuis(land), thuis. 
48 De mensheid heeft te veel van deze wereld gehouden - te veel omdat hun liefde misplaatst was. 
Hoeveel zijn er daarom niet omgekomen! Hoeveel zielen zijn er om dezelfde reden gematerialiseerd! 
49 Pas als je de voetstappen van de dood nabij hebt gevoeld, als je ernstig ziek bent geweest, als je 
hebt geleden, pas dan heb je je herinnerd dat je slechts één stap verwijderd bent van de andere 
wereld, van die gerechtigheid die je alleen op zulke kritieke ogenblikken vreest; en dan leg je een 
gelofte af aan de Vader, waarin je zweert Hem op aarde lief te hebben, te dienen en te 
gehoorzamen. 
50 Pijn zuivert u, pijn is de beitel die het hart van de mens vormt, zodat het spiritualiteit kan 
bereiken. Opdat uw pijn niet ondankbaar is, moet de fakkel des geloofs u verlichten, opdat gij 
geestelijke verheffing moogt hebben en geduld in beproevingen. 
51 Jij bent de beste vrucht die uit mij, de universele boom, is voortgekomen. Vervul altijd mijn wet 
van liefde, zodat ik van je kan genieten. 
52 Indien gij in uw leven een beker van bitterheid ledigt wegens uw medemensen, geef hun dan 
dezelfde beker terug, maar dan vol honig. Net zoals Christus, die alleen maar pijn en bitterheid 
oogstte onder het volk dat hij zo liefhad, en die, terwijl hij nog aan het kruis hing en terwijl de 
menigte hem lasterde en hem gal en azijn aanbood, zijn zijde opende als een fontein van liefde om 
zijn bloed aan de kinderen te geven als de wijn van verrijzenis en eeuwig leven. 
53 In de tweede tijd vertrok de Meester voor een paar uur van zijn discipelen en toen hij terugkwam 
zag hij dat zij met elkaar in gesprek waren. Toen vroeg hij hun: "Wat hebben jullie van mijn 
onderricht geleerd?" En een van hen antwoordde: "Meester, wanneer U niet bij ons bent, 



bestuderen wij Uw woorden, maar wij slagen er niet altijd in ze te begrijpen." Toen zei de Meester 
tegen hen: "Kijk naar de zee, zie hoe immens groot zij is. Zo is de wet van de Vader. Het is het begin 
en het einde van alle geschapen dingen, maar Ik zal het u doen begrijpen, voor zover het Mijn wil is." 
54 Op verschillende wijzen wandelt de mensheid in dit Derde Tijdperk en vindt de waarheid niet. Ik 
stuur het berichten en tekens, maar het is blind. De roep van de natuurkrachten en de oorlogen zijn 
niet voldoende geweest om te getuigen van de wederkomst van Christus onder de mensen. 
55 Ik ben onder enkelen, die Mijn boodschap van vergeestelijking onderwijzen, die de mens in deze 
tijd moet kennen. En uit hen die gekomen zijn om Mij te horen, heb Ik de nieuwe discipelen gekozen 
die de boodschappers en de afgezanten van Mijn werk in de wereld zullen zijn. 
56 Ziet daarom, hoe onvermoeibaar en volhardend Ik Mijn onderricht geef; want Ik zal u sterk 
maken. Dit woord moet over de hele aarde gehoord worden. 
57 Als jullie met oprechtheid en liefde werken, zullen jullie een werk volbrengen dat jullie bij mij 
waardig zal maken, omdat jullie in een vurige poging gewerkt hebben om zedelijkheid, liefde en 
spiritualiteit in de mensen te planten. 
58 Ik zal ervoor zorgen dat uw voorbeeld door de mensen wordt gerespecteerd en erkend. Dan 
zullen de komende generaties uw voetstappen onwankelbaar volgen. 
59 Om vrede te verkrijgen moet je mijn wet vervullen, dan zul je die in je geest hebben, en het uur 
van de dood voor het lichaam, waarvan je niet weet wanneer het zal komen, zal je in vrede tegemoet 
komen. 
60 Kijk toe, zorg ervoor dat je je geest niet verontreinigt met onzuivere gedachten. Het is creatief, en 
als je onderdak geeft aan een slecht idee, zal het tot gevolg hebben dat je naar lagere niveaus wordt 
gesleurd, en je ziel zal in duisternis worden gehuld. 
61 Let goed op Mijn wet, want Ik heb haar in uw binnenste gelegd. Weet je waarom ik de 
materiaalsymbolen heb verwijderd? Omdat jullie zelf het symbool zijn van de liefde van de Vader. 
62 Wees innerlijk voorbereid wanneer u een van mijn lezingen bijwoont, en wanneer u een les 
ontvangt, denk er dan over na hoe u die kunt gebruiken; want anders zal het geestelijk zaad in uw 
harten onvruchtbaar zijn, en zou u niet alleen hebben nagelaten het goddelijk zaad te gebruiken, 
maar zou u ook hebben nagelaten uw tijd te gebruiken. 
63 Verzamelt u innerlijk voordat gij komt om mij te horen, opdat gij mijn plaatsen van samenkomst 
niet verlaat met dezelfde zwakheden waarmee gij hier zijt gekomen. Dan zul je met innerlijke 
voldoening kunnen zeggen dat je hebt geweten hoe je de leringen van je Meester moest gebruiken. 
64 Indien gij, terwijl gij luistert, u niet concentreert en er niet op let mijn leer in praktijk te brengen, 
zult gij nooit de vrucht kunnen zien die mijn woord onder u kan voortbrengen. Maar als je je 
daarentegen inspant om mijn leer uit te voeren, en je past het toe op je daden en je leeft ernaar, dan 
zul je beetje bij beetje zien hoe je uit je geestelijke stagnatie komt en vooruitgang boekt op je pad 
van evolutie, dat pad dat je geest stap voor stap naar ware grootsheid zal leiden. 
65 Mijn woord spreekt van liefde, en deze liefde moet, wanneer zij wordt toegepast op uw leven, tot 
uitdrukking komen in broederschap, eenheid, gelijkheid, harmonie en vrede. Maar opdat gij u zoudt 
bezielen in gehoorzaamheid aan mijn woord, moet gij eerst geloven in de waarheid van mijn 
manifestatie. 
66 Indien gij mij nu niet gelooft, wanneer ik mij door het geestesorgaan van deze schepselen bekend 
maak, wat zal er dan gebeuren, wanneer ik tot u spreek door de geest van de grote bezielers van de 
toekomende tijden? 
67 Jullie willen allemaal jezelf redden. U allen verlangt te ontsnappen aan de verzoeningen van de 
geest, en u allen droomt ervan de hemel te kennen. Toch zeg ik u, dat de inspanning die gij u 
getroost om dit alles te bereiken vrij gering is, en dat gij dikwijls, in plaats van te zoeken naar de 
wegen en middelen die u zouden kunnen helpen het te verkrijgen, dezelfde vlucht neemt. 
68 U gelooft dat de Hemel een gebied in het oneindige is, en dat u door oprecht berouw over uw 
overtredingen op het uur van uw lichamelijke dood daar kunt binnengaan, in het vertrouwen dat u 
op dat moment vergeving zult vinden en door mij naar het Koninkrijk der Hemelen geleid zult 
worden. Dat is wat jij gelooft. Ik, daarentegen, zeg u dat de hemel geen bepaalde plaats is, noch een 
streek, noch een tehuis. De hemel van de ziel is haar hoge gevoelswereld en haar volmaaktheid, haar 



staat van zuiverheid. Op wie rust het dan om jullie naar de hemel te laten gaan - op mij, die jullie 
altijd geroepen heb, of op jullie, die altijd doof gebleven zijn? 
69 Je beperkt niet langer het Oneindige, het Goddelijke. Beseft gij niet, dat de hemel niet meer 
oneindig zou zijn, indien zij, zooals gij meent, een bepaald huis, een bepaalde streek, of een bepaalde 
plaats zou zijn? Het is tijd voor u om het geestelijke op een hogere manier op te vatten, ook al kan 
uw verbeelding niet de hele werkelijkheid omvatten. Maar het moet het op zijn minst benaderen. 
70 Wees u er steeds van bewust dat de geest die de hoge graden van goedheid, wijsheid, zuiverheid 
en liefde bereikt, boven tijd, pijn en afstanden staat. Het is niet beperkt tot verblijf op één plaats, het 
is in staat overal te zijn en kan opperste verrukking vinden in het overal bestaan, voelen, begrijpen, 
liefhebben en bemind worden. 
71 Dit is de hemel van de geest! 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 147  
 
1 Ik ontvang mijn volk, jullie die komen in verlangen naar de goedheid van mijn woord, om de 
smarten van het leven te verzachten. Ik schenk u de tederheid die mijn Goddelijk Hart bezit, en ik 
zegen u. 
2 nu is de tijd gekomen dat Ik in deze vorm Mijn Woord van Waarheid op deze planeet breng - een 
dal van pijn waarin jullie, o mensheid, lijden 
3 Over jullie zware droom en beproeving die jullie doormaken, verschijnt opnieuw mijn wet, die jullie 
wil doen ontwaken, om de aarde te verlichten, volgens mijn belofte die ik in de Tweede Era heb 
gegeven. 
4 Er staat geschreven dat mijn licht over de wereld zal schijnen, dat alle zielen zich zullen bekeren, 
dat kinderen en oude mannen zullen profeteren en dat vrouwen en mannen geestelijke visioenen 
zullen hebben, wanneer de mensen een grote mate van verdorvenheid hebben bereikt. 
5 Besef, dat gij reeds in die tijd zijt, waarin de zonde van Sodom en Gomorra zich heeft verspreid, 
wanneer de ouders de kinderen verkeerd beoordelen en de kinderen tegen de ouders in opstand 
komen. Juist dan verlicht mijn licht je als een sublieme vuurtoren van hoop als een stralende zon van 
de toekomst. 
6 Ik heb jullie beloofd dat Mijn Straal zou neerdalen en Mijn goddelijke gedachten woorden zouden 
worden om jullie te troosten en te sterken in jullie beproeving en verlatenheid, wanneer drie van 
jullie zouden samenkomen in de naam van de Vader. Want Ik ben het Goddelijke "Woord" dat de 
mensheid liefhad en liefheeft, voor en na de dood van het kruis. 
7 De wereld is geschokt omdat haar denken ziek is, en de mensen weten in hun afleiding niet of Ik de 
Meester ben of niet. De mensen hebben steeds opnieuw het evenwicht tussen rechtvaardigheid en 
waarheid verloren; zij zijn tot het uiterste gegaan. In vroegere tijden hebt gij God aanbeden in allerlei 
stoffelijke gedaanten, die zich voor uw ogen bevonden: in de sterren, in de elementen en in afgoden, 
die gij met uw handen hebt gemaakt. Vandaag voelt de mens zich groot, verheft zijn persoonlijkheid, 
en schaamt zich "God" te zeggen. Hij geeft Hem andere namen om zijn verwaandheid niet in gevaar 
te brengen, om niet van het voetstuk van zijn maatschappelijke positie te vallen. Daarom noemen ze 
mij: Kosmische Intelligentie, Architect van het Universum. Maar Ik heb u geleerd tot Mij te zeggen: 
"Onze Vader", "Mijn Vader", zoals Ik u in het Tweede Tijdperk heb geleerd. Waarom denken mannen 
dat zij hun persoonlijkheid vernederen of kleineren als zij Mij "Vader" noemen? 
8 De Meester vraagt u, o geliefde discipelen: Wat is u in deze wereld? - Alles wat gij bezit, is u door 
de Vader gegeven, opdat gij het moogt gebruiken, terwijl gij op aarde wandelt, zolang uw hart klopt. 
Daar jullie geest voortkomt uit Mijn Goddelijkheid, daar hij een adem is van de Hemelse Vader, daar 
hij de incarnatie is van een atoom van Mijn Geest, daar ook jullie lichaam gevormd is volgens Mijn 
wetten en Ik het jullie toevertrouwde als een instrument van jullie geest, behoort niets jullie toe, 
geliefde kinderen. Alles wat geschapen is behoort aan de Vader, en Hij heeft jullie er tijdelijk eigenaar 
van gemaakt. Bedenk dat uw stoffelijk leven slechts een stap in de eeuwigheid is, het is een 
lichtstraal in de oneindigheid, en daarom moet u aandacht hebben voor dat wat eeuwig is, dat wat 
nooit sterft, en dat is de geest. 
9 Bedenk dat alle schoonheden van deze wereld voorbestemd zijn te verdwijnen om op een dag 
plaats te maken voor andere. Maar je geest zal eeuwig blijven leven en de Vader aanschouwen in al 
zijn glorie - de Vader uit wiens schoot je kwam. Alle geschapen dingen moeten terugkeren naar de 
plaats waar ze vandaan komen. 
10 De liefde Gods is oneindig, en hoe meer gij haar wilt verminderen, des te groter zal zij voor u 
oprijzen, en des te indringender zal zij zich op uw weg openbaren. Gij hebt Hem willen 
vermenselijken door Hem te zoeken in verschillende gedaanten, en hebt Hem aanbeden in de 
beslotenheid van een heiligdom van steen, door mensenhanden gemaakt. Maar ik zeg jullie, zoek 
niet zo'n kleine God. Zoek Hem in de grootheid van zijn Heilige Geest - verheven, goddelijk, 
majestueus, de eigenaar van alles wat was, alles wat is en alles wat zal zijn. 
11 Indien gij u nog steeds in uw gedachten afvraagt of het mogelijk is dat de lichtstraal van Jezus van 
Nazareth thans deze zondige wereld door zijn woord verlicht, dan vraagt deze stem u: Wanneer 



moet de arts dan komen, als de patiënt niet gevaarlijk ziek is? Vandaag rolt de wereld rond in haar 
diepe pijn; in de zielen is doodsangst en doodsgeratel. Daarom is het de juiste tijd die de Vader heeft 
uitgekozen om de zielen te verlichten en te verheffen in vervulling van de profetieën door deze 
boodschap van vrede en liefde. 
12 De mens heeft zijn Schepper vergeten en wilde slechts voor de materie leven. Vandaag komt de 
Meester en zegt u: Leer gebruik te maken van de vermogens van uw geest, opdat de Heer van de 
wereld en van de atomen, van de heerlijkheden van de oneindigheid en van dat wat helemaal niet 
meer waarneembaar is, ook de Heer van uw gedachten zal zijn, opdat Hij zal schijnen en weerkaatsen 
in uw huis van licht, en dat het licht u zal omhullen en verlichten zoals alle sterren. 
13 Vraag uzelf niet langer af waarom ik bij u ben. Laat mijn Goddelijke Geest trillen van liefde voor 
alle schepselen. Nader tot dit geestelijk banket dat Ik jullie op dit ogenblik geef, de tafel waar de 
tederheid van Mijn woorden jullie uitnodigt om op te stijgen met een vaste schrede op de weg naar 
het ware Licht. Haast jullie, Mijn kinderen, want Ik zal jullie deze erfenis binnen enkele ogenblikken 
geven. 
14 Ik hoor de klaagzang van de stervende en die van de moeder op momenten van verdriet en angst. 
Mijn Geest, die overal is, in en buiten het menselijk bestaan, antwoordt hen: Vrees niet, ik hoor je 
smeekbede, hier ben ik! 
15 Geliefde leerlingen van het Derde Tijdperk, Ik nodig jullie uit om met Mij te stralen, om het Licht 
van de wereld te zijn en Mijn medewerkers in deze goddelijke taak om het zaadveld te bewerken met 
vergeestelijking, met barmhartigheid, met mededogen, met liefde, zoals Ik jullie heb geleerd. 
Bewater dit zaad met tranen van mededogen die je vergiet als je de pijn van je naaste voelt, ook met 
tranen van berouw. Zij verrukken mijn Goddelijkheid en bezitten de sublieme kracht van diep berouw 
en geloof. Ik vraag je niet om het met het bloed van je aderen te doen, want dat heeft voor mij geen 
waarde. 
16 De mens zoekt mij in zijn blindheid in dwaling, en als hij mijn goddelijkheid niet vermenselijkt, 
vergoddelijkt hij zijn menselijkheid. Daarom zegt mijn stem tot hem: Het wordt tijd dat je mij hoort 
en mij voelt in het diepst van je hart. Onthoud dat mijn liefde altijd aanwezig is in jullie beproevingen 
en in jullie vreugden. Maar als je hart me wil zeggen, "Ik heb je gevoeld," leg je het het zwijgen op. 
Wanneer je geest naar mij wil oprijzen, houd je hem tegen met de zware ketenen van je 
aardgebondenheid. 
17 Wanhoop niet in de beproevingen. Draag je kruis met overgave, zoals ik je geleerd heb het te 
dragen. Heb vertrouwen en bedenk dat niets door Mij onopgemerkt blijft en dat alles wat bestaat 
wordt meegeteld, zelfs de laatste zandkorrel van de zee en zelfs de meest verre ster. Zelfs mijn 
woorden in de Bergrede werden geteld, de hamerslagen die mijn handen en voeten doorboorden 
toen ik aan het martelhout werd genageld; de doornen van de kroon die de mensheid op mijn 
goddelijke slapen drukte, en mijn laatste woorden aan het kruis. 
18 Voelt u nooit alleen en ontneemt u uw leven niet, want ook uw dagen zijn door den Vader geteld. 
19 Vergeet een ogenblik uw lijden en weest barmhartig, medelijdend en liefdevol, opdat gij de kracht 
en de liefde van de Vader door u zult uitdrukken. 
20 Als u zich te klein voelt voor God om zich met u bezig te houden, zeg ik u: Jullie denken dat als 
gevolg van jullie egoïsme, dat jullie de grootheid van jullie Vader niet laat begrijpen. Denk aan alles 
wat je aardse ouders doen om je te begeleiden terwijl je klein bent, en hoe zij waken om je te 
beschermen. Maar de liefde van alle vaders en alle moeders van de aarde samen is slechts een 
flauwe afspiegeling van Gods liefde voor jou. Begrijp hoezeer je hemelse Vader van je moest houden 
om naar deze wereld te komen en te lijden om je de ware weg te leren en je eeuwig leven te geven. 
U bent het kostbaarste wezen, het sublieme werk van zijn schepping. Hoewel je atomen bent, ben je 
groot in zijn ogen. In jou is zijn koninkrijk belichaamd en het universum gesymboliseerd. Jullie kunnen 
in jezelf een hemel en een lichtende zon ontdekken, maar jullie hebben niet begrepen hoe je jezelf 
kunt herkennen, daarom zeg Ik jullie vandaag: grijp mijn woord, laat Mij je innerlijke hemel verlichten 
en in je leven. Laat mijn werken in uw harten bloeien en vrucht dragen, opdat uw Vader verheerlijkt 
wordt en zijn goddelijk plan om alle zielen te redden kan volbrengen. 
21 De mensheid, in haar materialisme, zegt tot Mij: "Is het dan zeker dat het Rijk van de Geest 
bestaat?" Maar ik antwoord u, o ongelovigen, gij zijt de Thomas van het derde tijdperk. Medelijden, 



medelijden, tederheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid zijn geen eigenschappen van de materie, 
evenmin als de genadegaven die u verborgen in u draagt. Al die gevoelens die in uw hart en geest zijn 
ingeprent, al die vermogens behoren tot de geest, en dat moet u niet ontkennen. Het "vlees" is 
slechts een beperkt instrument, maar de geest is dat niet: hij is groot omdat hij een atoom van God 
is. 
22 Zoekt de zetel van de Geest in de kern van uw wezen, en grote wijsheid in de heerlijkheid van de 
liefde. 
23 Leert van Mij, opdat gij goede zaaiers moogt worden op de velden der liefde. Juist in de tijd 
waarin de mensen elkaar niet liefhebben en zich niet bewust zijn van het uur waarin zij leven, ben Ik 
tot jullie gekomen in vervulling van Mijn belofte. 
24 Ik onderwijs jullie opnieuw en wek jullie sluimerende gevoelens en vermogens op, opdat jullie al 
het goede dat in jullie is in dienst zullen stellen van mijn goddelijke wet. 
25 Het einde van mijn aankondiging nadert reeds, en gij moet tot die tijd de vergeestelijking en de 
kennis van mijn leer verkrijgen. 
26 De manifestaties die je nu meemaakt zul je niet weer meemaken. Ze zijn slechts de voorbereiding 
geweest voor mijn directe spirituele verbinding met jou. 
27 Wanneer je geest tot mij opstijgt, zul je mijn aanwezigheid werkelijk voelen. 
28 Het is al tijd dat mijn werk meer bekendheid krijgt. Maar uw schuchterheid heeft dit niet 
toegelaten. Je bent vaak bang om te spreken. Maar na 1950, zal mijn werk wereldwijd bekend en 
begrepen worden. 
29 In Mijn werk als Leraar in deze tijd ben Ik bijgestaan door de geestelijke wereld, die onder dit volk 
een voorbeeld heeft achtergelaten van broederschap, verheffing en vervulling. Nu moet je hetzelfde 
doen. 
30 Mijn woord heeft tegen jullie religieus fanatisme gestreden. Liefdevol heb ik u er dus van 
overtuigd, dat uw geest, in de ontwikkeling die hij heeft bereikt, afstand kan doen van elke uiterlijke 
cultus en rituele vorm. 
31 Ik wilde jullie als broeders en zusters verenigd achterlaten, want de tijd van de strijd nadert en ik 
wil dat jullie standvastigheid van geest en morele kracht bereiken. 
32 Bedenk dat jullie op jullie weg beelden van ellende, van pijn zullen tegenkomen. Je zult de levende 
doden tegenkomen en degenen die bezeten zijn door de duisternis. Gij zult hen zien, die versteende 
harten hebben en die als slachtoffers van hun hartstochten zijn gevallen. 
33 Ik zeg u zelfs nu: Vrees niet om naar hen toe te gaan. Indien uwe lichamen lijden aan ziekten, die u 
afstotelijk of besmettelijk voorkomen, vrees dan niet voor besmetting noch voor de ziekten der ziel. 
Vergeet niet en twijfel er niet aan dat gij door mijn genade beschermd zijt, opdat ook dit een 
getuigenis moge zijn voor de ongelovigen. Zoek de zieken en behoeftigen en leid hen naar de 
Geneesheer der Geneesheren door uw verheffing, uw raad en uw gebeden. Als jullie dat doen, zullen 
jullie de gaven dragen die ik jullie heb toevertrouwd. 
34 Jullie hebben nog veel met jezelf te worstelen om de ontplooiing en ontwikkeling van je ziel te 
bereiken. Je moet je wil om mij te dienen in je naaste vergroten. 
35 Verenig de resultaten van uw onderzoek en uw uitlegging van mijn woord, opdat uw aanbidding 
van God en uw werken voor allen gelijk zullen zijn. 
36 Wanneer de mensen u benaderen en u vragen waarop uw voorstellingen gebaseerd zijn, moet gij 
hun deze zijde van de goddelijke liefde tonen door uw werken, woorden en geschriften. 
37 Deze taak is toevertrouwd aan de leerlingen van de heilige Geest. Werk en je zult je inspanningen 
bekroond zien. 
38 Ik zie in je geest het verlangen om het hiernamaals te kennen. Je bent niet langer tevreden om te 
leven en je bezig te houden met wat bij deze wereld hoort. De pijn, de tranen, de beproevingen 
hebben je gedesillusioneerd, je losgemaakt van het materiële en je op het pad van spirituele 
opwaartse evolutie gezet. 
39 Vlieg op de vleugels van het gebed naar de gebieden van de Geest, opdat u daar verzadigd zult 
worden met vrede en licht. 
40 geven mijn leringen hun ware betekenis, zonder te vergeten dat de mensen die ik gebruik om tot 
jullie te spreken slechts instrumenten van mijn Wil zijn. 



41 "Gij staat voor het altaar der Wijsheid, waarvan Ik u tot bewakers en verantwoordelijken maak. 
Waak ervoor dat het niet ontheiligd wordt, maar pas op voor onverdraagzaamheid, want ik heb velen 
gezien die als witte graven zijn, die aan de buitenkant hun zuivere witheid tonen, maar van binnen 
slechts bederf verbergen. 
42 "Gij, die op mijn akker werkt, draagt mijn woord met u als een zaad, zaait het en verzorgt het, 
zoals ik u geleerd heb. Gij zult de volgelingen zijn van Mijn discipelen van het tweede tijdperk, en 
Mijn Evangelie verkondigen in de verschillende volkeren. 
43 Hoezeer zult gij moeten worstelen om het harde hart der mensen te verzachten, en hoezeer zult 
gij beproevingen moeten doorstaan om geloof te vinden! Alleen geloof en volharding in mijn leer zal 
je naar de overwinning leiden. Indien gij zwak wordt, zult gij deze gelegenheid om u te redden gemist 
hebben, en gij zult in uw geest de pijn dragen, dat gij voor de invloed der ongeloovigen zijt 
bezweken. 
44 Je hebt gehoorzaam gehoor gegeven aan de oproep die Ik tot je richtte om bij Mij te komen, en je 
komt hier ziek, naakt en hongerig aan. Jullie hebben Mij opgezocht zonder te weten wat de beste 
manier is om je aan je Vader te tonen. Maar Ik zeg u: Komt als discipelen, Mijn kinderen, en blijft bij 
Mij. 
45 Nog voordat gij uw verzoek doet, weet Ik wat gij Mij wilt vragen, wat u ontbreekt, maar Ik geef u 
slechts wat goed voor u is, want gij weet zelf niet wat goed voor u is. Indien gij mij vertrouwt en met 
mijn wil instemt, zal ik u geven wat u ontbreekt, en uw hart zal u zeggen dat wat gij ontvangt, is wat 
gij nodig hebt, en dan zult gij mij het recht geven uw lot te bepalen. 
46 Ik vraag geen betaling van u voor mijn goede daden. Ik hou van je en ik doe alleen mijn plicht als 
vader. Anderzijds, als de wereld u een gunst verleent, doet zij dit niet om uw pijn te verlichten, maar 
om bewondering te trekken, om lof over zich af te roepen, en deze vernederende naastenliefde is 
niet verdienstelijk. Ik heb jullie de onopvallende naastenliefde geleerd, de barmhartige werken die 
degene die ze doet en degene die ze ontvangt eren - die werken die alleen de twee harten aangaan 
en die trachten te verzachten en te troosten, en die als hun enige getuige mijn Goddelijkheid 
hebben. 
47 Leder van u die mij volgt, moet zijn hoop op redding en beloning zoeken voor zijn ontberingen in 
het hiernamaals. Dan zult gij, vol vertrouwen, geduldig zijn in beproevingen, welwillend tegenover 
uw herstel, en meer dan dat, gij zult gelukkig zijn omdat gij oude schulden zult kunnen betalen, 
fouten zult kunnen goedmaken en uzelf zult kunnen bevrijden van zware overtredingen. 
48 Op dit ogenblik voelen jullie je verheven omdat jullie je aan Mijn woorden tegoed doen. Gij hebt 
geen geheimen voor mij, nodigt mij uit in uw hart te komen, opdat ik alles ken wat er in is; en ik laat 
daarin, als in een verwelkende bloem, mijn woord van liefde achter, dat een verkwikkende dauw is. 
Zoals jullie je vandaag hebben voorbereid, zullen jullie dat altijd doen. Bewaar Mijn leringen in uw 
geheugen en bestudeer ze, en handel er dan naar. 
49 Denk niet dat u door anderen te dienen uzelf vernedert en dat uw persoonlijkheid zwakker wordt. 
Ik heb u reeds gezegd, dat het beter voor u is te geven dan te ontvangen, en als gij een deel van uw 
erfenis geeft, zult gij werken van ware waarde voor uw ziel verzamelen. Wat ik je heb gegeven is niet 
van jou alleen. Ik heb jullie gemaakt tot beheerders van een grote rijkdom aan geestelijke gaven om 
aan je medemensen te geven. 
50 Deze stem die jullie horen is dezelfde stem die de eerste bewoners van de aarde hoorden, 
dezelfde stem die het volk van Israël in hun eerste dagen hoorde en die Mozes deed beven. Herken 
je het niet aan zijn aard? 
51 Wanneer gij bereid zijt met mij van geest tot geest te communiceren, zullen die woorden van de 
profeten in vervulling gaan, die zeiden: "Mannen en vrouwen zullen binnentreden in een geestelijk 
leven dat tot dan toe onbekend was, hun ogen zullen verder kijken dan het aardse, en alles zal 
veranderen. Jullie behoren tot degenen die geroepen zijn getuige te zijn van het begin van een nieuw 
tijdperk dat de mensheid zal leiden tot de erkenning van het ware doel waarvoor zij werd geschapen. 
In die tijd zal Ik bemind en gekend worden door Mijn kinderen, en zij zullen elkaar liefhebben. Dit is 
het doel dat ik de mens heb getoond en waartoe hij zal komen. Ik kondig het je nu al aan. 



52 Kom in deze tijd tot de Meester der Meesters, rust uit van uw aards gezwoeg onder het 
gebladerte van de boom des levens. Voed u met het brood van het eeuwige leven en les uw dorst 
met het kristalwater dat Ik in stromen over uw geest uitstort. 
53 Ik ontvang u om u Mijn warmte te geven als Vader, Mijn onderricht als Meester en de genezende 
balsem als Geneesheer van alle geneesheren. Gij zult alles in Mij vinden en gij zult geen reden tot 
klagen hebben, want Ik zal u niet verlaten. Als een dief nader Ik uw hart op de tenen, en verfris Mij er 
stilletjes in als Ik u bereid vind. Wanneer je mediteert over Mijn Werk, leer Ik je geest om in je gebed 
in gemeenschap te treden met Mijn Goddelijkheid. Dan onthul ik je de waarheid en geef je alles wat 
je op je pad nodig hebt. 
54 Er zullen moeilijke tijden komen voor u en ook voor de mensheid, tijden van grote rampspoed, en 
als u niet bent toegerust dan zult u zwak worden in uw geloof en vertrouwen in wat Ik u op dit 
moment vertel. In de toekomst zullen jullie Mijn profetieën in vervulling zien gaan. Onthoud dat ik je 
niet bedrieg. Ik moedig u aan in uw goede bedoelingen en zeg u: Ga deze kant op. Maar als er een 
slechte gedachte bij je opkomt, zeg ik je: Blijf weg van dit pad. Doe dit en onthoud je van dat. Ik wijs u 
de beste weg en zeg u: eet van deze vrucht en ontzegt u de andere, want deze is goed en de andere 
vergiftigt u. 
55 Waarom ontvlamt uw geloof in mijn goddelijkheid dan niet sterker? Waarom laten jullie je niet 
leiden door mijn woord? Vindt u er slechtheid in en slechte leiding voor u? - Nee, je vertelt het me in 
je hart. In waarheid, het is uw geest die tot mij spreekt, die mij belijdt, die zich omgordt met mijn 
kracht en die zich verzadigt met mijn wijsheid, want hij weet goed wie hij is die hem onderwijst en 
beveelt. 
56 Ik richt mij tot uw geest, hij is het die ik heb geroepen, want mijn stem wordt geestelijk gehoord in 
het gehele heelal, elke geest roepend. Want nu is de tijd gekomen dat allen zich de geestelijke 
leringen moeten herinneren die in het hart van de mens vergeten zijn. 
57 Het is Mijn wil geweest het licht van de Heilige Geest in stromen uit te storten, opdat de wereld 
met volle helderheid de weg zal herkennen die leidt tot vergeestelijking, tot verdere opgang en 
vooruitgang voor deze mensheid - een weg die Ik aan allen toon, zonder onderscheid te maken, een 
weg waarop geen werelds genot bestaat, noch materialisme, een weg zonder onedele hartstochten, 
zonder materiële conflicten, en die alleen leidt naar een Goddelijk doel, een geestelijk doel. 
58 Maar wie zijn degenen die op deze weg zullen gaan? Het zal degene zijn die zich wil bevrijden van 
materialisme, degene die het pad wil bewandelen van geestelijke plichtsvervulling, degene die Mijn 
dienaar, Mijn metgezel wil zijn. Want ik heb landerijen, en daartoe zullen allen komen die de mensen 
willen dienen, want als zij de mensen dienen, dienen zij mij. 
59 Begrijp Mijn inspiratie en Mijn Goddelijk verlangen, opdat jullie je stap voor stap zullen 
voorbereiden en in staat zullen zijn te ontvangen wat Ik in deze Derde Era aan ieder van jullie te 
geven heb. Want op dit ogenblik geef ik grote opdrachten, laat de geesten hun erfdeel na en 
beïnvloed hun lichamen, zodat geest en stof samen kunnen oprijzen in de vervulling van hun zending. 
60 Ik zal u tot een bolwerk onder de volkeren van de wereld maken. Door jou zal ik boodschappen 
sturen naar de lastposten, ik zal de ontketende natuurkrachten stoppen. Door een van Mijn dienaren 
die in zijn geest het driehoekige symbool van Mijn Goddelijkheid heeft en die met geloof in zijn 
gebed zweeft, zal Ik een einde maken aan de chaos die de mensheid omhult. 
61 Ik zal voortgaan u voor te bereiden en u het licht te geven, opdat gij mijn leer zult leren verstaan 
en zo beetje bij beetje de hoogte van geestelijke kennis zult bereiken. Ik zal u de essentie van mijn 
woord, mijn wijsheid toevertrouwen, opdat gij morgen de grote uitleggers van mijn woord moogt 
worden. 
62 Ik elimineer jullie fouten, jullie onwetendheid, jullie spirituele achterstand. Ik geef jullie een 
nieuwe kans om dichter bij Mij te komen door kennis, door het licht van de overtuiging, en zo zullen 
jullie dan in staat zijn om jezelf en mijn Werk te verdedigen. Mijn wet, die Ik u in drie tijdvakken heb 
gegeven, mag u nu niet langer verbergen. Deze wet zal aan het volk worden gegeven in al haar 
zuiverheid, waarheid en wijsheid, want een ieder die de wet vervult, zal in korte tijd worden 
vernieuwd. Het (nieuwe) volk Israël zal door hetzelfde worden toegerust en zal het volk zijn dat allen 
die op hun weg zijn, opdraagt zich te reinigen. 



63 Geliefde mensen, Ik heb Mij altijd geopenbaard in Mijn macht, in Mijn licht en in Mijn wijsheid, en 
als de mensen Mij niet hebben gezien zoals Ik ben, dan komt dat omdat zij niet hebben nagedacht 
over Mijn grootheid, noch hebben zij die aanschouwd. Zij raakten er slechts door in verwarring; hun 
verstand was vertroebeld, en zij vonden geen oplossing voor hun tegenstrijdige ideeën. Maar de tijd 
zal komen dat allen mij zullen voelen en zien - in het Goddelijke, in het Zuivere, in het Onzichtbare, in 
het Spirituele. 
64 Verwerft u verdiensten door werken, die u zullen verheffen en u waardig maken voor mijn 
aangezicht, want naar uw voorbereiding zult gij tot den Vader naderen. 
65 Daarom zeg Ik tot jullie dat jullie je moeten voorbereiden, want jullie moeten tot de Vader komen 
en Ik wil niet dat jullie verschijnen met de vlekken van jullie zonden. 
66 Ik geef je het wapen der liefde. Met dit wapen zult u alle hindernissen kunnen overwinnen, u zult 
alle dwaling, haat en kwade wil kunnen uitbannen. Met liefde, zul je in staat zijn om grote werken te 
volbrengen. Grijpt dit wapen, want het is ermee dat Ik de mensen leid, het is het wapen waarmee Ik 
strijd in dit Derde Tijdperk, en met dit wapen zult gij, volgens Mijn Wil, bewonderenswaardige 
werken verrichten onder uw medemensen. 
67 Volk, luistert naar Mij en volgt Mij, verwijdert alles wat jullie stap tegenhoudt met de kracht die Ik 
jullie gegeven heb, dan zullen jullie aan het eind van jullie reis de overwinnaar zijn, jullie zullen de 
strijder zijn die triomfeert in de strijd. Want al zijn jullie nog niet in het grote conflict, morgen zullen 
jullie dat zeker zijn, en dan moeten jullie op weg gaan in het besef van de zending die jullie is 
toevertrouwd en in het volle besef van jullie verantwoordelijkheid en iedereen wakker schudden, het 
goede nieuws van mijn onderricht doorgeven, dat de harten van de mensen moed geeft, zodat ze 
opstaan en jullie volgen op jullie weg. 
68 Ik leer u thans hoe te vechten en hoe de overwinning te behalen, opdat gij dit voorbeeld moogt 
geven aan uw medemensen. 
69 U zit onder het beschuttende bladerdak van de boom en eet van het heerlijkste voedsel dat geen 
mens u kan bieden. Maar de Meester kan het u geven, want Ik heb de tafel gedekt en de vruchten 
bereid, en Elia heeft u verzameld, opdat gij verzadigd moogt worden, tot verkwikking en voeding van 
uw geest en tot versterking van uw lichaam. 
70 Ik ben teruggekomen als de grote strijder, strijdend voor de redding van mijn volk. Ik ben 
verschenen in de diepste duisternis om haar te verdrijven door het licht van mijn heilige Geest, opdat 
mijn volk mij zou aanschouwen in al mijn heerlijkheid, in al mijn macht. 
71 Reeds in het Tweede Tijdperk heb Ik tot u gesproken in gelijkenissen en allegorieën, en nu is het 
Mijn wil geweest de betekenis van Mijn woord meer aards tastbaar te maken, opdat allen Mij zullen 
begrijpen. Want Ik heb u gezegd dat in deze tijd ieder zondig en niet zondig oog Mij zal zien. Nu 
zullen grote menigten mijn woord horen, zich verheugen in mijn wonderen, en hun verstand zal in 
staat zijn mijn leer volkomen te vatten. Ik verlicht de geesten van de ongeschoolden, zodat zij mijn 
woord kunnen doorgronden. Daarom zuiver Ik jullie van alles wat jullie in verwarring zou kunnen 
brengen, zodat jullie met je vrije en door mijn licht geschoolde verstand de essentie van mijn woord 
tot je eigen maken en het overal bekend kunnen maken, zoals het mijn wil is. 
72 De geleerden hebben met hun leerstellige gebouwen, naar hun vrije wil, vele wegen geschapen 
om hun geest naar mij te leiden. Maar Ik zeg u, Ik heb de mensen dit alles toegestaan opdat zij - na 
Mij in hun materialisme te hebben gezocht - zouden pauzeren en nadenken over het geestelijke; 
want zij zijn vergeten dat zij een geest hebben die deel uitmaakt van Mijn Geest. 
73 Ik bestrijd de verwarring en de dwaling waartoe de mensheid is bezweken door alleen op materie 
te vertrouwen en voor materie te leven. Daarom ben Ik in alle nederigheid in deze Derde Tijd 
verschenen om met jullie samen te leven - nu niet meer lichamelijk, maar geestelijk, opdat jullie 
worden zoals Ik en jullie geest steeds meer ontwaakt en de gaven zich daarin ontvouwen, die hij 
bezit, en zij zich openbaren door het lichaam. Omdat ik een sterk volk wil hebben, in wie ik al mijn 
vertrouwen stel, aan wie ik de grote zendingen, de grote opdrachten toevertrouw - een volk, dat niet 
zwak wordt bij de eerste beproeving, noch terugdeinst voor de indringer; dat de vijand beschouwt als 
een broeder, onervaren en onwetend in het werk des Heren, zodat het zonder vrees tot hem nadert 
en hem met onbeperkte liefde en hulpvaardigheid onderwijst, hem vermaant, hem leidt en tot zijn 
geest, tot zijn hart spreekt. 



74 Mijn strijd is groot, want Ik wil een volk zien dat zich verantwoordelijk voelt voor zijn daden, een 
actief volk waarin goede werken, liefde, nederigheid, de erkenning van Mijn Goddelijkheid, het 
begrip van het Trinitair-Mariaanse geestelijke werk tot uiting komen. Een volk dat alleen de wapens 
van de liefde, van barmhartigheid, van het licht grijpt. Dit is hoe Ik Mijn volk wil zien, dit is hoe Ik hen 
wil uitrusten voor de tijd na de beëindiging van Mijn verkondiging door de menselijke geest in 1950, 
een datum bepaald door Mijn Goddelijkheid; en aangezien Mijn woord niet kan worden 
teruggenomen, zal Ik op dat moment Mijn verkondiging door de menselijke geest beëindigen. 
75 Gij zult deze bestemming niet veronachtzamen, noch trachten mijn straal onder u en mijn 
geestelijke wereld bij u te houden. Want wee, wee u als u dit zou doen! Want het zal dan niet mijn 
geest zijn, het zal niet mijn straal zijn die jullie verlicht. Na 1950 zal ik mij openbaren aan een ieder 
die zich geestelijk weet voor te bereiden, aan een ieder die zich vergeestelijkt, opdat hij van geest tot 
geest met mij zal kunnen communiceren. Want dan zal mijn inspiratie door allen worden ontvangen, 
niet alleen door hen die ik voetbankjes heb genoemd - nee, mijn inspiratie zal in haar waarheid en in 
haar essentie door allen worden overgebracht, want dit is mijn wil. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 148  
 
1 Prent Mijn woorden diep in je geest, want elk van hen vormt een deel van het boek dat Ik jullie nu 
voorleg en waarin jullie kunnen studeren en waarmee jullie later jullie medemensen kunnen 
onderwijzen. 
2 Gij hebt nog niet al de wijsheid in uw verstand, noch al de genade in uw geest. Daarom is het 
noodzakelijk dat jullie mijn onderricht ontvangen. Mijn pad is geen fleurig pad, maar een pad van 
strijd en grote beproevingen. Daarom vraag ik u te bidden en te mediteren, opdat gij mij zult 
begrijpen. 
3 De mensen zullen als mijn gezanten hen erkennen die in nederigheid mijn leer aan hen brengen. Ik 
wil dat gerechtigheid en rechtschapenheid aanwezig zijn in al uw handelingen, zodat u gerespecteerd 
wordt. Een oorlog van ideeën nadert en zal uitbreken in alle naties. Ieder van u zal een soldaat zijn, 
maar om deze zaak te verdedigen zult u de wapens van liefde, overreding en barmhartigheid 
gebruiken. Velen zullen verward zijn wanneer zij uw getuigenis horen, en zullen zeggen dat het 
onmogelijk is voor de Goddelijke Meester om tot mensen te spreken. Maar gij zult dan mijn Leer van 
de Liefde verklaren aan de hand van de leringen die gij hebt ontvangen. Mijn licht zal op u neerdalen, 
en Ik zal door uw mond spreken. 
4 Weinigen zijn het die in deze tijd voor een geestelijk ideaal strijden, want de mensheid heeft haar 
gevoeligheid verloren en is haar plichten jegens haar God vergeten. 
5 Ik zie de kinderen zonder vreugde, zonder vrede, hoe zij hun verstand vullen met stoffelijke kennis 
en niets geleerd hebben van de geestelijke wetten en machten, en hun getroffen geest vraagt, 
smeekt om genade, maar zijn smeekbede wordt niet gehoord. Hun ouders zijn niet bereid hen te 
onderrichten. De vrouwen hebben Mij om het moederschap gevraagd, dat Ik niet aan allen heb 
geschonken, zonder zich rekenschap te geven van hun verantwoordelijkheid, en wat zijn de gevolgen 
daarvan? - Zij waren niet in staat hun kinderen te onderrichten, zij vormden hun hart niet, noch 
verlichtten zij hun geest, en deze kon zich niet ontwikkelen. 
6 Gij, die de tegenwoordige wereld opbouwt, zult grote ontberingen ondergaan, maar de vruchten 
van uw inspanningen zullen door de volgende geslachten worden geplukt. Laat hen een erfenis na 
van geloof en diepe overtuigingen, help hen om op te stijgen door uw werken van liefde. 
7 Jullie hebben de roep van de Meester gehoord, die op jullie wacht om jullie opnieuw zijn woord te 
geven, dat een goddelijke streling is. Niet alleen zij die het eerst kwamen, hebben deze genade 
ontvangen, maar ook zij die het laatst kwamen, zijn het waardig geweest deze leer te ontvangen die 
het godsbeeld van de mensheid zal ontwikkelen. Ik heb u gezegd, dat Ik te allen tijde bij u ben 
geweest, maar waarlijk Ik zeg u: Door de trouw van de "eersten" aan wie Ik Mijn eerste instructies 
gaf, hebben jullie als "laatsten" genade verkregen. 
8 Mijn woord van heden is hetzelfde als dat van verleden tijden, alleen de vorm van openbaring is 
anders. Morgen zal ik niet meer tot u spreken in de vorm waarin ik nu tot u spreek. De gewoonten 
van de volkeren zullen veranderen juist door deze evolutie, maar wees altijd bereid om de 
boodschappen te ontvangen die uw Heer u zal zenden. Jullie zullen allemaal weten dat ik altijd bij 
jullie zal zijn. 
9 Mijn manifestaties van deze tijd zijn de oorzaak van discussies in de kerken en sekten geweest en 
zullen dat blijven. Maar het spiritualisme zal triomferen, want zijn zuiverheid zal de grootheid van 
mijn Werk tastbaar maken, en gij zult van deze leer getuigen door uw manier van leven, die een 
voorbeeld en een les zal zijn voor uw medemensen.  
10 soms herhaal Ik Mijn instructies om ze onverwoestbaar in jullie harten in te prenten en daarin 
zullen jullie het spoor van de Meester ontdekken. 
11 Deze boodschap is bestemd voor alle gemeenschappen, niet alleen die welke u spiritistisch 
noemt. 
12 De essentie van dit werk zal het fundament zijn waarop alle wetten zullen rusten, en op deze 
wijze zal de wereld een periode van begrip, broederschap en wederopbouw ingaan. Alleen met 
wapens van liefde zullen de mensen in staat zijn de barrières te slechten die hen thans scheiden. 
Alleen met deze beginselen zullen de heersers der volkeren in staat zijn de mensen van deze tijd te 



verenigen. Dan zullen wij de sterken zien uitreiken naar de zwakken, en de laatsten de sterken zien 
helpen zichzelf weer op te bouwen, beiden verenigd als één familie: de familie van Christus, die haar 
bestemming kent en het doel dat haar wacht - de eeuwigheid. 
13 Mijn discipelen zijn niet de enigen die mijn leer verspreiden; ook mijn geestelijke scharen zijn over 
de wereld verspreid en werken aan het verstand en het hart van de mensen om mijn werk onder de 
mensen te bevorderen. 
14 Uw ogen zullen de verwezenlijking van deze profetieën niet meer zien, maar het zal u worden 
vergund de akkers te aanschouwen die worden geprepareerd en het zaad dat wordt uitgestrooid, dat 
zal ontkiemen in de geesten van de toekomstige geslachten. Zo zal de wereld zijn loop nemen en het 
hoogste gezag van de Schepper erkennen, zonder wiens wil zelfs geen blad aan de boom zal 
bewegen. 
15 Bereidt u voor, want gij zult spoedig een tijd van grote geestelijke gebeurtenissen beleven. Tot nu 
toe was het slechts een fase van voorbereiding, maar nu komt de tijd om de confrontatie aan te gaan 
met de wereld die koppig vasthoudt aan haar ideeën, haar opvattingen, sektes en doctrines. 
16 Ga heen en spreek over mijn werk, waarin allen die mij zoeken, mij zullen kunnen vinden. Ik zal 
niemand bevoordelen. Verkondig daarom dat de Meester wacht op al zijn kinderen, dat niemand te 
laat zal zijn aan mijn deur, want de redding van allen moet volbracht worden. 
17 Waarlijk, ik zeg u: de wereld is tegen u, en daarop bereid ik u voor, opdat gij weet, hoe gij de zaak 
van uw geloof kunt verdedigen met de wapens van liefde en barmhartigheid. Ik zeg u, u zult 
overwinnen, ook al is uw overwinning niet bekend. Nu zal je offer geen bloedoffer zijn, maar je zult 
nog steeds laster en verachting ondervinden. Toch zal de Meester er zijn om u te verdedigen en te 
troosten, want geen discipel zal verlaten worden. 
18 jullie dragen symbolisch het kruis van het lijden, dat jullie altijd zal herinneren aan het kruis dat ik 
voor jullie schuld heb gedragen; en ook al lijden jullie het martelaarschap niet voor mijn zaak, jullie 
moeten toch verzaking beoefenen 
19 Ik zal dat kruis voor jou gemakkelijker maken, want als een goddelijke helper zal Ik jou helpen de 
berg van je leven te beklimmen totdat jij vol verdienste in de tegenwoordigheid van je Heer komt. 
20 Luister aandachtig naar Mijn woord, want het is het voedsel dat jullie voedt. Klaag niet langer over 
honger of armoede, want Ik steun jullie en geef jullie kracht. 
21 Tot allen, die hun kleine erfenis op aarde voor Mij brengen en een woord van bemoediging van 
Mij verwachten, troost Ik u met deze woorden: weest tevreden met wat gij nu hebt en zoekt geen 
tijdelijke goederen; zoekt het eeuwige leven. Doe werken die standhouden, bouw op onwankelbare 
fundamenten van geloof en liefde, en je zult vrede hebben in de wereld. De rest zal Ik jullie 
daarbovenop geven, en niemand van Mijn kinderen zal omkomen. Nogmaals herhaal ik voor u deze 
woorden: "De vogels zaaien niet, noch oogsten zij, noch weven zij, en toch ontbreekt het hun niet 
aan voedsel en onderdak." 
22 Tot vandaag hebben jullie als leerlingen met mij gestudeerd, maar de dag zal komen dat jullie dit 
land zullen verlaten en mijn woord van liefde naar andere plaatsen zullen brengen, en daardoor 
zullen jullie het vuur van de liefde ontsteken in vele harten die tot mij roepen en die in stilte wachten 
op het uur van mijn terugkeer om aan het werk te gaan. Zij zullen u gretig bijstaan in uw werk. Ga 
voort als goede zaaiers. Win voor mij het grootst mogelijke aantal harten. Elk van hen zal als een 
zaadje van u ontvangen worden. De zondaars die je hebt bekeerd, de lichamelijk of geestelijk zieken 
die je hebt genezen, zullen de verdiensten zijn die je dichter bij Mij zullen brengen. 
23 Breng mijn woord als een zaad des levens, bewaak het en zie toe, dat het bloeit in uw geest en in 
hem, die het ontvangt. Waak over dezulken en over hen die het zaad ontvangen hebben, opdat uw 
werk rechtvaardig moge zijn. Wat zou er van een zaadje worden als het tijdens het ontkiemen of 
ontvouwen in de steek werd gelaten? 
24 Beïnvloed de harten die ver van u zijn door uw gebed. Draag alles wat buiten uw directe 
werkterrein ligt op aan de geestelijke wereld, dan zullen deze wezens uw werk voltooien en zal alles 
in orde, harmonie en vervulling zijn. 
25 Al uw daden en uw zendingen zullen bekend worden aan uw tijdgenoten en aan hen die nog 
komen. Zorg er dus voor, dat uw stappen verlicht worden door het licht van mijn onderricht. 



26 De uitverkoren geesten zijn over de wereld verspreid en ik heb in hen vrees gezien voor het 
overtreden van mijn wetten. Zij willen werken zodat de aarde gevuld wordt met gehoorzame wezens 
die Mij eren, Mij verheerlijken en zich geestelijk met Mij verenigen. Ik zal hen onophoudelijk mijn 
stem doen horen, Ik zal hen onderrichten en leiden, opdat zij zich het voorbeeld van hun Meester 
herinneren. 
27 Alles in het universum is op een volmaakte manier voorbedacht. Overal zijn er pioniers en 
profeten die, geïnspireerd door mij, hun missie vervullen. Werk geestelijk en lichamelijk, zodat u in 
harmonie kunt leven met de wetten die u regeren. In beide soorten werk zult gij een rechtvaardige 
beloning ontvangen. Maar laat uw werken van liefdadigheid of troost niet in stoffelijke vorm betaald 
worden, noch eist u een geestelijke beloning voor het werk dat u op aarde doet. 
28 Zorg ervoor dat uw geloof sterker wordt, zodat u werken kunt doen die uw geest waardig zijn. 
Heb vertrouwen in jezelf en spreek in Mijn Naam, want het zullen niet jouw woorden zijn, maar 
Mijne, die Ik van je lippen zal laten komen, opdat je zult voelen dat Ik bij je ben. 
29 Jullie hebben allen een geschenk voor mij, en jullie bieden het mij nederig aan: Sommigen een 
diep berouw over hun overtredingen, anderen vreugde omdat zij een goed werk hebben gedaan. 
Sommigen van jullie hebben de wens om op mij te leunen. Vertrouw erop dat u verder zult gaan, hoe 
moeilijk uw onderneming ook is. Ik lees jullie harten en schenk genade aan sommigen en ontvang 
eerbetoon van anderen. 
30 Bid en maak uw huis gereed om een tempel te zijn, dan zullen onder dit dak de zieken genezen 
worden en de lijdende zielen herstellen; brood en onderdak zullen u niet ontbreken. Ik heb u 
uitgezonden om onder de mensen troost en barmhartigheid te brengen, en de vrede die de 
vervulling van een taak geeft. Indien gij, na gegeven te hebben wat gij bezit, ondankbaarheid oogst, 
stel u dan boven de pijn. Put kracht uit Mij, en Ik zal je geduld en onderwerping geven. 
31 Heb vrede in je hart en je zult blijmoedig werken, je zult deugdzaam zijn in je daden, zodat je weet 
hoe je deze genade in je omgeving kunt verspreiden. Bestrijd de oorlog, zuiver het milieu, bouw 
gezinnen en volkeren op, en gij zult weldra het licht van een nieuwe dag voor de mensheid zien. 
32 Dan zul je mensen zien die tot Mij komen in hun verlangen naar liefde en barmhartigheid, naar 
verzoening en vrede, smekend om het goddelijk licht niet langer te laten dwalen. Zij zullen op mij 
vertrouwen en van mij leven en versterking verwachten en mij als vader erkennen. 
33 Bewaak dit onderricht, dat Mijn openbaringen, profetieën en oordelen bevat, die Ik u op dit 
ogenblik geef. Ontdek ook de essentie ervan, die voeding voor de geest is. Wees er voorzichtig mee, 
want het is een deel van het "Boek van het ware leven" dat ik in het zesde hoofdstuk heb geopend. 
Wanneer jullie de lessen ervan grondig bestudeerd hebben en ze in praktijk beginnen te brengen, 
moeten jullie je leven veranderen, eenvoudig leven, al Mijn manifestaties liefhebben, altijd in 
gemeenschap met Mij zijn en de grondslagen leggen voor het ontstaan van een nieuwe wereld die 
beheerst zal worden door Mijn wetten en waarin Ik geëerd zal worden en gehoorzaamheid zal 
vinden. 
34 Wanneer de wereld haar last van zorgen en onbegrip op uw hart laadt, kom dan tot Mij en Ik zal u 
sterken en uw wonden helen. Voel u kinderen voor mij, ook al hebt gij reeds lang geleefd, en rust in 
de vrede van mijn Geest. 
35 In de wereld waarin u leeft, is er niet één hart dat niet lijdt. U allen bewandelt thans uw eigen 
lijdensweg, maar u hebt nog niet geleerd de beproevingen met liefde te ontvangen, en u aanvaardt 
uw kelk van lijden niet. U hebt Jezus niet als voorbeeld genomen tijdens zijn volmaakte lijdensweg. Je 
bent niet alleen in je beproeving, je hebt mij als helper om je kruis gemakkelijker voor je te maken. 
36 De stormen van het leven moeten u niet doen wanhopen, wanhoop niet in pijn, draag uw taak 
van verzoening met geduld, en dan, wanneer u de berg hebt beklommen en op een geestelijk kruis 
bent verheven dat onzichtbaar is voor de mensen, zoek dan mijn tegenwoordigheid om u sterk te 
voelen. Ik zal bij u zijn en u bemoedigen, en uw geest zal één worden met de mijne in het uur van de 
dood. Ik zal jullie ontvangen, Ik zal jullie troosten en Ik zal jullie mijn vrede geven. 
37 Dan zul je ervaren dat er een onbekende wereld voor je geest opengaat. Je zult voelen dat je een 
nieuw leven binnentreedt, en van daaruit, wanneer je deze aarde beschouwt, dit stadium van 
evolutie waarop je leeft, zul je mededogen voelen voor de wereld die lijdt, angst heeft en zonder 
hoop leeft. Want nog steeds heeft het licht van deze openbaring, die Ik jullie in het Derde Tijdperk 



bracht, het niet bereikt, en jullie geest zal mij vragen om geestelijk voor hem te werken, om zijn 
schreden naar de ware weg te leiden. Jullie zullen al jullie vermogens verzamelen om ze in dienst te 
stellen van jullie jongere broeders en zusters - van hen die de stem van hun hemelse Vader niet 
wilden horen, die liefde en gerechtigheid is. Dan zullen jullie boodschappers van vrede worden, en zo 
zullen jullie verder werken in de Goddelijke Werken. Je zult beseffen hoe groot de geestelijke taak is 
die op je rust, en op elk nieuw niveau dat je bereikt, zul je Mij dichter bij je voelen. Mijn wil is de 
jouwe en jouw wil is de mijne. Zo zal ik jullie op de weg brengen, die naar mij leidt. 
38 Ga onvermoeibaar door op de weg die de Meester heeft uitgestippeld. Soms bloeden je voeten en 
scheuren je kleren door de doornen, maar je hoop houdt je staande. Zo worden jullie gezien door 
degene uit wie jullie zijn voortgekomen en tot wie jullie moeten terugkeren. 
39 Nu ben Ik uw reisgenoot die uw wonden heelt om u Mijn balsem te laten voelen. Zo geef Ik nieuw 
leven aan wat nog slaapt in je wezen, en je ontwaakt op de roep van je geweten, want Ik ben de 
Opstanding en het Leven. 
40 was je dood, maar Ik heb je opgewekt tot het leven van genade en je het licht van Mijn Geest 
doen zien. 
41 Als lerares ben ik zeer geduldig en onvermoeibaar. Mijn les is nieuw in verschijning en toch is zij 
dezelfde, want van generatie op generatie, sinds het begin der tijden, heb Ik jullie slechts geleerd 
elkaar lief te hebben, en zo zullen jullie Mij kunnen bereiken. 
42 Ik heb u voor Mijzelf geschapen en Ik wil u als Mijn eigendom. Ik heb jullie geroepen om jullie te 
leren leven als geesten van licht. Vandaag ga je over deze wereld, vanaf morgen weet je niet of je 
niet gescheiden zult worden van hen die hier je dierbaren zijn geweest. Sta altijd paraat om de roep 
van je medemensen te beantwoorden. Ik geef u nog een tijd, want als ik u nu zou verrassen, wat zou 
u mij dan kunnen laten zien? Heb je mijn leer verspreid? Heb jij de sluimerende tot het eeuwige 
leven gewekt? Voel je je klaar om een oordeel te doorstaan? 
43 Deze vragen, die ik u thans stel, moet gij u dagelijks stellen, opdat gij wakker en bereid moogt 
leven, en opdat de Meester tevreden moogt zijn met zijne leerlingen. 
44 In dit derde tijdperk zal Ik in het hart van mijn discipelen de Kerk van de Heilige Geest vestigen. 
Daar zal de Schepper God wonen, de sterke God, de God die mens werd in het Tweede Tijdperk, de 
God van oneindige wijsheid. Hij leeft in jullie, maar als jullie hem willen voelen en het geluid van zijn 
woord willen horen, moeten jullie je voorbereiden. 
45 Wie goed doet voelt mijn aanwezigheid in zijn binnenste, evenals wie nederig is of in iedere 
naaste een broeder ziet. 
46 In uw geest bestaat de tempel van de Heilige Geest. Dit rijk is onverwoestbaar, er zijn geen 
stormen of orkanen die het kunnen verwoesten. Het is onzichtbaar en onaantastbaar voor de 
menselijke blik. Zijn pilaren zijn het verlangen om te groeien in goedheid, zijn koepel is de genade die 
de Vader geeft aan zijn kinderen, zijn poort is de liefde van de Goddelijke Moeder; want iedereen die 
aan mijn deur klopt zal het Hart van de Hemelse Moeder aanraken. 
47 Discipelen, hier is de waarheid die leeft in de gemeente van de Heilige Geest, opdat gij niet 
behoort tot hen die dwalen door valse uitleggingen. De stenen kerken waren slechts een symbool, en 
niet één steen zal op een andere blijven staan. 
48 Ik wil dat de vlam van het geloof altijd brandt op uw innerlijk altaar en dat gij begrijpt dat gij met 
uw werken de grondvesten legt waarop eens het grote heiligdom zal rusten. Ik stel alle mensen op de 
proef met hun verschillende ideeën en Ik handel ernaar, want Ik zal allen doen deelnemen aan de 
oprichting van Mijn tempel. 
49 Allen die opstaan en dit ideaal hooghouden, zullen geestelijk verenigd zijn, ook al zijn hun 
lichamen zeer ver van elkaar verwijderd. Hun eenheid zal sterk zijn, en zij zullen elkaar herkennen. 
Dit zijn mijn mensen die allen zullen helpen die zij op hun weg naar de zaligheid tegenkomen. 
50 Een deel hiervan zult u ervaren, en veel de komende generaties. Maar uw verdienste dat u de 
eerste was in de strijd voor spirituele eenwording zal ik u altijd nageven. 
51 Uw missie is moeilijk en delicaat, maar nooit onmogelijk. Zolang je de wil hebt, zal je taak 
gemakkelijk lijken. 



52 Vecht niet en wanhoop niet, vecht met uzelf. U weet dat zolang u in de materiële wereld leeft, er 
een neiging tot zondigen zal zijn, er zullen verleidingen zijn en hartstochten zullen woeden als 
stormen. 
53 De geest worstelt om zijn opgang en zijn vooruitgang te bereiken, terwijl het vlees bij elke stap 
bezwijkt onder de prikkels van de wereld. Maar geest en materie zouden met elkaar in harmonie 
kunnen zijn, indien beiden slechts gebruik zouden maken van wat hun is toegestaan, en dit is wat 
mijn Leer u toont. 
54 Hoe kunt u te allen tijde mijn wet beoefenen? - Door te luisteren naar de stem van het geweten, 
die oordeelt over je daden. Ik beveel jullie niets dat jullie niet kunnen vervullen. Ik wil u ervan 
overtuigen dat de weg naar het geluk geen fantasie is, maar dat hij bestaat en dat ik u onthul hoe u 
hem kunt afleggen. 
55 Jullie zijn vrij om de weg te kiezen, maar het is mijn plicht als Vader jullie de ware te tonen, de 
kortste, de weg die altijd verlicht wordt door het licht van het goddelijke baken dat mijn liefde voor 
jullie is. Want jullie zijn discipelen die dorsten naar steeds nieuwe woorden die jullie kennis 
bevestigen en jullie geloof verlevendigen. 
56 Met welk een liefde komt gij tot mij, wetende dat gij in mijn onderricht de versterking en de raad 
zult vinden, die uwe moeiten zullen wegnemen! Mijn Geest verheugt zich wanneer Hij jullie ontvangt 
om jullie bewijzen van liefde te geven en ziet dat jullie op Mij vertrouwen, zoals een kind altijd op zijn 
vader moet vertrouwen. 
57 Uw leven is vol uitingen van liefde die u niet altijd hebt kunnen waarnemen. Maar zelfs in de 
dagen van de grootste beproevingen bereikt u een straal van hoop die u niet laat wegzinken in 
wanhoop of troosteloosheid. Want de Vader staat het kind bij en laat zijn ziel niet verloren gaan. 
Juist op zulke dagen geef Ik jullie op een duidelijke manier uiting aan mijn bescherming, zodat jullie 
leren vertrouwen, en wanneer andere kwellingen van grotere omvang jullie treffen, voelen jullie je 
bereid en in staat dat deze op jullie inwerken, en jullie het resultaat verkrijgen, dat door Mij bepaald 
is. 
58 Op de weg die voor u is uitgestippeld, zijn er geen beproevingen die zinloos zijn. Ze hebben 
allemaal een doel, namelijk om je ziel te vervolmaken. De grote beproevingen zijn altijd voor de grote 
geesten. Daarom, als je een wervelwind op je af ziet komen die je gemoedsrust dreigt te vernietigen, 
wees dan niet bang, maar trotseer hem en versla hem met het gezag dat Ik je heb gegeven. Wacht de 
nodige tijd af en verslap niet in uw strijd. Verban hem niet op het moment dat hij bij u verschijnt; blijf 
waakzaam en biddend. - Ik spreek niet over de krachten der natuur, maar over die, welke dienen als 
toetsstenen voor de geest, en welke, indien zij goed gebruikt worden, haar helpen op te stijgen, daar 
zij nieuwe wegen voor haar blootleggen, haar vertrouwd maken met gevoelens, en die, welke in haar 
sluimerend waren, en waaraan zij behoefte had, opwekken als hulpmiddelen voor haar ontwikkeling. 
"Ken uzelf," heb ik tegen u gezegd. Dring door in je eigen wezen en maak gebruik van al je 
mogelijkheden en vermogens, want vandaag moet je alles leren kennen en het met je geest 
omarmen, opdat je je werk op aarde voltooid achterlaat. 
59 Spoedig zult gij een nieuwe strijd in de wereld zien ontstaan, waarin uw geloof in gevaar zal zijn. 
Allen zullen vechten om hun geloof te verdedigen, allen zullen zeggen dat zij de waarheid bezitten. 
Maar in deze confrontatie zal de geest van de mensen ontwaken en ontvankelijk worden voor mijn 
invloed; sommigen zowel als anderen zullen zich gedwongen voelen mijn wet en mijn openbaringen 
te bestuderen. De boeken zullen als nooit tevoren door de sekten worden doorzocht, en allen zullen 
mij ondervragen - sommigen als rechters, anderen als meesters. Dit zal de tijd zijn waarop gij 
voorbereid moet zijn en waarin gij mijn leringen bekend moet maken. 
60 Alles wat ik u heb aangekondigd zal geschieden. Elke dag zul je een gelegenheid vinden om te 
werken en Mijn woord in praktijk te brengen. Ik bereid jullie voor, zodat wanneer deze 
voorspellingen uitkomen, jullie niet verrast zullen zijn. 
61 Want waarlijk, Ik zeg u: de tijd is gekomen dat gij uw plicht jegens Mij vervult, zoals gij die jegens 
uw gezin hebt vervuld. Nu ben je bezig het doel waarvoor je geschapen bent waar te maken, en je 
zult de taak vervullen die je geest is toebedeeld. 



62 Noch mijn woord, noch mijn werk zal voor u een last zijn; integendeel, zij zullen uw bestaan 
vergemakkelijken in een tijdperk van lijden en bitterheid, waarin alle mensen als schipbreukelingen 
houvast zullen zoeken om niet te vergaan. 
63 Je hebt dit schip al ontdekt en staat op het punt er in te gaan. Zalig zijn zij die daarin blijven, vol 
vertrouwen en onwankelbaar, want zij zullen niet verloren gaan. 
64 Ik wil dat u ophoudt te huilen op uw levenspaden, ook al bedreigen de bezoekingen u. Daarom 
maak ik u duidelijk dat het essentieel is de wet niet te overtreden. 
65 Om u te vertellen wat Ik u in deze tijd openbaar, heb Ik vele eeuwen moeten wachten. Maar ik 
vraag je: Wat zijn millennia voor Mij, als er geen tijd is voor Mijn Geest? U moest echter wachten, 
maar niet in daadloosheid, maar evoluerend en toenemend in licht, in kennis en in ervaring. 
66 Nu zijn jullie in staat Mijn leringen te voelen en te begrijpen, hoe hoog ze ook zijn. Niet zo in het 
Eerste Tijdperk, toen ik, om het Vaderland van de Geest te symboliseren, het volk een land moest 
geven; en om het de Wet te leren, moest ik hem in steen gekerfd achterlaten. 
67 Nu hebt gij het punt bereikt dat gij getuige zult zijn van de vernietiging van het rijk van het 
materialisme, waarin tronen, kronen, macht, hoogmoed en ijdelheid zullen vallen. Dit alles heeft 
bestaan en zal blijven bestaan zolang de mensen geloven dat er geen grotere gelukzaligheid is dan 
die welke zij in de wereld vinden. Maar wanneer de mensen de lamp van het geloof in het geestelijk 
leven ontsteken, zullen van hun lichamen de valse feestklederen vallen, en de geest zal zich bekleden 
met de klederen van hen die waarheid, goedheid en reinheid liefhebben. 
68 Gebruik het woord van uw Vader, want de mensen zullen komen om bij u onderdak te zoeken. 
Met dit volk zullen zij de beloften van de Heer vervuld zien, en zij zullen aangetrokken worden tot de 
essentie van de geest waarmee dit volk zich verzadigt. 
69 Ik verlicht uw verstand, open uw harten voor alle goede gevoelens en goede ingevingen, en sluit 
uw lippen voor belediging en godslastering; maar ik laat u vrij mijn leer te uiten, te troosten en van 
de waarheid te getuigen. 
70 Er moeten geen rechters onder u zijn, noch fanatici, noch huichelaars, want waar deze gebreken 
aanwezig zijn, kan er geen vergeestelijking zijn. 
71 Mijn gerechtigheid zal onophoudelijk door dit volk worden gevoeld, zolang zij niet energiek Mijn 
boodschap bestuderen en deze als blijde boodschap aan het volk brengen. Daarom zeg Ik u, dat het 
beter voor u is u te haasten en u te hoeden voor uw fouten, opdat de beproevingen en de dagen van 
pijn voor u verkort mogen worden. 
72 Waarom verwondert gij u, dat er mannen onder u verschijnen, die reeds duizenden jaren de aarde 
bewonen? Wat betekent tijd voor de geest? Wat betekent tijd in de geestelijke wereld? - Niets! 
73 Het is ongeveer tweeduizend jaar geleden dat ik bij u was, maar voorwaar, Ik zeg u: deze tijd is 
voor mij slechts een ogenblik geweest. 
74 Verwondert gij u, dat mijn geest of die van mijn boodschappers zich onder u openbaart? De reden 
is dat u niet nadenkt over uw leven, en daarom verwondert u zich over alles en noemt u 
bovennatuurlijk wat volkomen natuurlijk is. 
75 U verwondert u erover dat een geestwezen zich met u manifesteert of met u in verbinding treedt 
zonder eraan te denken dat ook u zich manifesteert en zelfs manifesteert in andere werelden, in 
andere sferen. 
76 Uw vlees weet niet, dat uw geest zich in de ogenblikken van het gebed met mij verenigt, het is 
niet in staat de toenadering tot uw Heer door middel van deze gave waar te nemen - niet alleen tot 
mijn geest, maar ook tot die van uw geestelijke broeders en zusters, die u in de ogenblikken van het 
gebed gedenkt. 
Spaans "materia" = materie staat vaak voor vlees, lichaam, het fysieke/aardse, zinnelijkheid en vice 
versa. Naast "materialismo" = materialisme, ook: verstoring van de zintuigen. "Cuerpo", "carne", 
"materia" = (aards) lichaam, vlees, materie worden vaak synoniem gebruikt en in tegenstelling tot 
"espfritu", "conciencia" = geest, ziel, geweten, bewustzijn. 
77 Evenmin weet gij, dat in de uren van rust, wanneer het lichaam slaapt, naar gelang van zijn 
ontwikkelingsgraad en zijn vergeestelijking, de ziel zich losmaakt van haar lichaam en verschijnt in 
verre oorden, zelfs in geestelijke werelden, die uw geest zich niet eens kan voorstellen. 



78 Niemand is verrast door deze onthullingen. Begrijp dat u op dit moment de volheid der tijden 
nadert. 
79 Jullie moeten begrijpen dat de tijden waarin mensen en volkeren mijn stem, mijn adres en mijn 
boodschappen zochten in de storm van wilde stormen en in alle natuurverschijnselen voorbij zijn, en 
dat jullie nu in staat zijn je geestelijk met mij te verbinden en mijn goddelijke boodschappen te 
ontvangen door de vermogens van de geest en niet door de zintuigen van jullie lichaam. 
80 Ik zeg u dat de natuurkrachten de mensheid blijven wekken, de mensen blijven kwellen, hen op de 
proef blijven stellen, hen opwekken en zuiveren. Maar dit gebeurt vanwege je aardsheid, omdat je 
alleen ontvankelijk bent voor wat je waarneemt met de zintuigen van je vlees. Maar wanneer er op 
aarde sprake is van vergeestelijking, wanneer de mensen hun geestelijke vermogens hebben 
ontwikkeld en gevoelig zijn voor datgene wat buiten het materiële ligt, dan zult u kunnen 
waarnemen hoe de natuur met al haar elementen tot rust zal komen, volkomen harmonieus zal 
blijken te zijn en zich niet langer zal bemoeien met datgene wat een zaak is van uw moraal en uw 
spiritualiteit. 
81 De stoffelijke rijken der natuur zullen niet langer boodschappers van het Goddelijke zijn, want de 
mensen zullen dan mijn leringen hebben uitgevoerd en het gesprek van geest tot geest hebben 
bereikt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 149   
 
1 Hier is weer de Meester die u zijn onderricht geeft over uw bewustzijn. 
2 Mijn liefde wordt het woord van licht onder de mensen van deze tijd, waarin de wereld vrijheid van 
geest nodig heeft om Mijn leringen te ontvangen die haar de weg naar de verlossing wijzen. Maar ik 
kom in deze tijd niet als mens, ik kom in de geest tot ieder van u en roep de gehele mensheid op om 
de grootheid van de geestelijke leringen van het Derde Tijdperk te erkennen. Het is Mijn Wil om de 
geesten van de mensen van dit Tijdperk te verlichten door de deugd van Mijn discipelen. De 
zedelijkheid is uit de harten der mensen verdwenen; er zijn slechts weinigen overgebleven in mijn 
Wet, en slechts weinigen weten zich met hun Schepper te verenigen, en dit tengevolge van de 
corruptie en geestelijke onwetendheid die onder de mensen heersen. 
3 Verwacht of zoek Mij niet in de gelijkenis van een mens, daar Ik kwam in het Tweede Tijdperk. 
Noch zoek Mij door werken van beeld, door mensenhanden gemaakt. 
4 Het getuigenis van de Derde Tijd zal niet het enige zijn dat tot jullie spreekt van mijn liefde voor de 
mensheid - het zullen de daden en de woorden zijn van de drie tijden waarin de Vader zich aan de 
mens openbaarde. 
5 Ik heb diegenen "ingewijden" genoemd, die de eersten zijn om zich de kennis van mijn leer eigen te 
maken. Ik heb hun de reden van vele gebeurtenissen geopenbaard, opdat zij hun 
onderscheidingsvermogen in het verstand en in de waarheid mogen versterken. 
6 Ik kom terug om de mensen te onderwijzen, niet om van hen te leren. In de tweede Era, in de 
Tempel der Wijsheid, zag men mij spreken met vorsten en leraars der wet, die ik verbaasde met 
woorden die een mens niet kan uitspreken noch begrijpen. Dit gebeurde in de kindertijd van Jezus. 
7 Toen de tijd gekomen was om te prediken, begaf ik mij naar de Jordaan, op zoek naar de Doper, die 
mij onmiddellijk herkende toen hij mij zag. De wijze waarop Johannes mij herkende, en de 
nederigheid waarmee hij zijn Meester aanbad, zijn een voorbeeld van vergeestelijking, van seership 
en verheffing. 
8 heden ben Ik tot u teruggekeerd en Ik heb veel tot u moeten spreken om het materialisme, de 
twijfel en de kilte van uw harten te overwinnen 
9 Hier ben Ik, leerlingen, om jullie te leren de gaven van jullie geest te herkennen, om de vervoering 
te begrijpen, want in de vervoering horen jullie de stem van de Geest*, het ondoordringbare wordt 
doorzichtig en de duisternis wordt verlicht. 
Spaans "conciencia" betekent letterlijk geweten of bewustzijn. Meer toepasselijk lijkt soms "geest", 
die in zijn kern de goddelijke vonk bevat met zowel geweten als bewustzijn. 
10 Deze staat van verhevenheid mag niet het voorrecht zijn van slechts weinigen; het is een gave die 
in elke geest sluimert, maar in voorbije tijden heb ik altijd gaarne gebruik gemaakt van hen die wisten 
hoe zij van deze genade gebruik moesten maken. Om de vervoering volledig te laten zijn, moet u 
eerst een periode van vasten in acht nemen, zoals de rechtvaardigen van de eerste tijden. 
11 Voordat Jezus de Blijde Boodschap begon te verkondigen, heeft hij jullie deze lessen in het 
tweede Tijdperk geleerd door zich veertig dagen lang terug te trekken in de woestijn om in 
eenzaamheid bijeen te komen, om geestelijk opgenomen en gesterkt te worden in de Allerhoogste. 
12 Waarlijk, ik zeg u, in die uren van de innigste vereniging met God zag Jezus, als mens, het symbool 
van de offerdood en zijn lichaam beefde. De hemelen gingen open, en daarin zag Hij het einde dat 
Hem wachtte. Hij zag de verduisterde berg, en op de hoogte daarvan een kruis waaraan hij genageld 
was. Zijn oren hoorden het bespotten van een menigte, en de zinnen die zij tot Hem richtten: "Indien 
Gij Gods Zoon zijt, kom van het kruis af en wordt behouden." Hij dronk de beker van het lijden, want 
Hij moest u in die beproeving al Zijn liefde tonen. Het was zijn opdracht u de weg te wijzen en u te 
overwinnen met de goddelijke wapens van liefde, vergeving en nederigheid. Deze wapens zijn 
krachtiger dan enig zwaard en hebben meer kracht dan de woeste golven van de zee. Zij hebben zelfs 
zulke mensen liefde laten voelen die zij nooit hadden gevoeld. 
13 Na verloop van tijd werden de mensen overweldigd door mijn leer van waarheid, liefde en troost. 



14 Ik vraag u niet Mij te volgen op het gehele pad van offer en bloed dat Ik in het Tweede Tijdperk 
heb bewandeld. Sommigen onder u zullen één deel vervullen, anderen zullen de Meester navolgen in 
een ander voorbeeld, want Christus bestaat maar één keer. 
15 Maak jullie gereed om mij te volgen, want jullie weten nog niet welk deel jullie moeten volgen. 
Maar als het u mocht overkomen dat u, zoals Jezus, voelt dat de woorden van de huichelaars en de 
ongelovigen u treffen als zweepslagen op uw ontbloot lichaam, sta dan op tot de Vader in 
vervoering, zoals de Meester u leerde aan het kruis, en de kracht van God zal ten volle rusten op uw 
geest, die zijn lichaam zal sterken. Als u dan uw ogen opent, zult u hetzelfde ervaren als Jezus in de 
woestijn, toen na de vervoering, terwijl de gouden zon door de rotsen en het zand brandde, verse 
dauwdruppels, gebracht door een briesje, zijn voorhoofd streelden en zijn doodsstrijd verzachtten. 
16 Voordat Jezus, de rechtvaardige onder de rechtvaardigen, in wie de goddelijke Geest verborgen 
was, het Koninkrijk der liefde bekendmaakte, bereidde hij zich op deze wijze voor om u een ander 
voorbeeld van nederigheid en volmaaktheid te geven; en gij, leerlingen van het derde tijdperk, hebt 
gehoord dat mijn woord tot u sprak: Kom tot mij en wees de goede zaaiers van mijn woord, want de 
wereld is van haar geestelijke weg afgedwaald. 
17 Ik heb jullie aan de leringen van het tweede tijdperk herinnerd opdat jullie ze met mijn nieuwe 
leringen zouden verenigen en daarmee de mensheid zouden verlichten, o werkers van het derde 
tijdperk! 
18 Voel mijn aanwezigheid die jullie geest verlicht en jullie voorbereidt om mijn boodschap van vrede 
te begrijpen. 
19 Vergeet uw verdrukkingen, opdat gij mijn woord moogt ontvangen, en opdat de kern daarvan in 
uw harten moge blijven. 
20 Ik heb je nog eenmaal naar de aarde gezonden opdat je je zending kunt voortzetten, opdat je zult 
beseffen dat je geest een ladder van volmaaktheid moet afleggen, en dat je een grotere hoogte van 
evolutie zult bereiken naar gelang van je verdiensten. U hebt één enkele Meester, één enkel Licht dat 
u zal leiden en u steeds de weg zal wijzen naar uw hogere ontwikkeling. Jullie kunnen allemaal 
opstijgen als je je missie vervult. Lang geleden begon je aan de reis van het leven, maar je bent nog 
maar weinig geëvolueerd. Ik geef u er een prikkel toe wanneer ik u reeds het geestelijk leven van 
andere werelden laat gewaarworden in deze wereld waarin u thans leeft. 
21 Als je het leven van alle levende wezens nader bekijkt, zul je kunnen zien dat het begiftigd is met 
vele weldaden en bewijzen van liefde. Je zult in mij de beste vriend, de onafscheidelijke metgezel en 
de goddelijke geneesheer ontdekken. In deze tijd waarin Ik Mijn liefdevolle bescherming uitstrek 
over al Mijn kinderen, zullen jullie delen in al die gaven, omdat jullie naar Mijn beeld geschapen zijn. 
22 Lange tijd hebt gij uzelf en de banden die u met Mij verbinden vergeten, evenals uw aard die op 
de Mijne gelijkt, en daardoor zijt gij gezonken en afgedwaald. Het spirituele pad heeft geen einde, en 
ik toon het jullie vanaf het begin. Als je er niet op staat, kom dan hier, en ik zal je helpen het te lopen, 
om de verloren tijd terug te winnen. 
23 Opdat de wereld u niet tot slaaf zou maken, besteedt een deel van uw tijd aan de opleiding en de 
ontwikkeling van uw geest. 
24 Velen van uw medemensen leven in grote verwoesting. Ze zijn vlak bij je en je hebt het niet 
gemerkt. Jullie kunnen je nog niet inleven in hun hart, maar het behaagt Mij jullie Mijn onderricht te 
zien beoefenen en het behaagt Mij meer hen te aanschouwen wier geest liefde en vertroosting 
schenkt dan hen die zich slechts wijden aan de studie van Mijn Woord en hun plichten jegens hun 
medemensen vergeten. 
25 Werkt, opdat gij vrede moogt hebben; stelt u in deze tijd ten volle in, opdat gij een voorbeeld 
moogt zijn door te werken, te gehoorzamen en te geloven. 
26 Ik kom tot u als de enige God, de Vader van alle wezens, om u te zeggen dat Ik van ieder van u een 
discipel en een erfgenaam van Mij wil maken. Ik zal u een zaad geven uit Mijn onderricht, dat is als 
een machtige boom, opdat gij het zult oprichten en het dragen naar vele plaatsen, opdat de 
mensheid zich van zijn vruchten zal voeden. 
27 Elke verkeerde interpretatie van Mijn woord of Mijn werken zal Ik corrigeren, want Ik wil uw 
kennis verenigen, zodat gij allen Mij op dezelfde wijze liefhebt. Waak over de wereld en laat uw geest 
licht en vrede brengen aan de mensen en zie erop toe dat de wereld verlicht wordt door het heldere 



licht dat straalt van Mijn Geest. Het licht is vooruitgang, liefde is verlossing, en vrede is hoop. Liefde 
is een zaak van het hart, vrede is gegrond in de geest, en beide zijn een afspiegeling van de 
eeuwigheid. 
28 Ik zie dat sommige van mijn kinderen zich vervelen bij het liefdevolle woord van Jezus, en dat 
komt omdat hun zinnen niet op mijn woord zijn gericht; hun geesten zijn bezig met materiële zaken, 
en daarom is hun hart leeg als zij niet meer naar mij luisteren. Maar de Meester houdt niet op zijn 
kinderen te benaderen om hun harten sneller te doen kloppen door zijn goddelijke onderricht. 
29 Mensen, gij die uw vermogens wekt om de menselijke wetenschap te leren kennen, en ze laat 
sluimeren in de studie van de Goddelijke Geestelijke Leer! Je loopt vermoeid over de met doornen 
bezaaide paden op zoek naar het doel van je menselijke kennis. Maar Ik zal Mijn dienaren uit de 
verlorenen kiezen en hun harten doen kloppen van liefde voor hun medemensen. 
30 Ook al zorgen de mensen niet voor hun geestelijke vooruitgang - Ik waak over alle geesten. Indien 
zij niet luisteren naar de stem van hun geweten, die Mijn eigen stem is, zullen zij geen gemeenschap 
bereiken met Mijn Goddelijkheid. 
31 Deze mensheid is, als gevolg van hun materialisme, nog steeds afgodendienstig! Aäron, Aäron, jij 
hebt de afgod geschapen voor de ogen van Israël, maar voorwaar, de valse goden zullen op de grond 
vallen, van het voetstuk geduwd! Waar is de tempel van Salomo? Waar is het heilige der heiligen? Als 
ik de toegestane symbolen liet verdwijnen - hoe zou ik de fanatieke sektes dan niet tot uitroeiing 
kunnen brengen? Salomo bouwde een materiële tempel om Mij te aanbidden, maar zelfs van hem 
bleef niet één steen op een andere over. 
32 De geestelijken van deze tijd kleden zich vorstelijk om symbolisch het offer van Jezus te officiëren, 
en hoewel zij zich op Mijn naam en Mijn vertegenwoordiging beroepen, ontdek Ik dat hun geesten 
verward zijn, hun harten beroerd door de stormen van intriges en hartstochten. Er is niemand die als 
profeet verkondigt dat ik onder de mensen van deze tijd ben. Zij zullen groot lijden ondergaan, want 
er is geen geestelijke voorbereiding onder hen. Waar is de vervulling van hen die voor Jezus hebben 
gezworen in Zijn voetstappen te treden? Waar zijn de volgelingen van mijn apostelen? Is er iemand 
zoals Johannes, die tot de eersten behoorde, of Paulus, die tot de volgelingen behoorde? 
33 Daarom nadert de Meester u weder om zijne onderrichting te hervatten. Nu al zie Ik de nieuwe 
Farizeeërs en schriftgeleerden vol haat tegen Mij opjagen. Juist dan zal Ik vragen: "Waar zijn Mijn 
discipelen?" Maar wanneer de trotsen, de leugenaars, de rijken die bang zijn hun macht te verliezen, 
zij die bedreigd worden door Mijn waarheid, Mij weer bespotten en vervolgen, zullen er wilde 
stormen losbarsten. Maar het zal niet ik zijn die bezwijk onder het gewicht van het kruis, maar zij die 
het offer eisten van Hem die hun het leven gaf. 
34 het is geen menselijke stem die jullie in deze ogenblikken horen, het is de Stem van de Hemel die 
jullie de gebeurtenissen aankondigt die komen gaan, opdat jullie, die Mijn profetieën horen, 
voorbereid zullen zijn en niet zullen schrikken wanneer jullie zien dat zelfs de krachten van de natuur 
uit hun evenwicht raken; want Ik ben de Universele Macht en de Gerechtigheid en in de 
Gerechtigheid zal Ik Mij openbaren 
35 Ik ben gekomen om de ondeugden van de wereld weg te nemen, zodat de mensen zich kunnen 
bevrijden van zondige gewoonten en ideeën, geïnspireerd kunnen worden en kunnen spreken van de 
geest. Dan zullen zij Mij symbolisch aanschouwen in de liefdevolle gedaante van Jezus, die hen de 
weg zal wijzen die leidt naar het ware doel van de geest, waar Ik op hen wacht. 
36 Jullie zijn bewakers van het "Derde Testament". Bewaar deze erfenis met de grootste ijver voor de 
komende generaties. Toon mijn Werk met de volmaaktheid die er in besloten ligt, want als je tot Mij 
zou komen zonder je opdracht volbracht te hebben, zul je weer naar het vlees moeten komen en dan 
zal je strijd heel zwaar zijn. 
37 Neem in deze tijd, in deze woestijn van het menselijk leven, Mozes tot uw voorbeeld. Voorwaar, ik 
zeg u: Gij zijt wederom op de berg (Sinaï), want daar zal mijn stem klinken en tot u zeggen: Versta 
mij. De berg van deze tijd is uw verheffing, waar gij mijn gebod zult ontvangen en mijn stem in uw 
geweten zult horen. Reeds van daaruit zult gij het Beloofde Land kunnen aanschouwen, dat in de 
volmaaktheid van de geest is. 
38 De goddelijke wet gaat nooit voorbij, maar de menselijke wetten veranderen wel naar gelang de 
geestelijke ontwikkeling van de mensen. 



39 "Gij zult God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel" is het eerste gebod van de 
goddelijke wet, die niet veranderd is en ook niet zal veranderen. De essentie, de betekenis en de leer 
ervan zijn eeuwig. Maar gij hebt ook gehoord dat u gezegd werd: "Gij zult uw naaste liefhebben en 
uw vijand haten", maar dit laatste was geen gebod van de Goddelijke wet, maar een van de vele 
menselijke inzettingen die overeenkwamen met die tijd. 
40 Ik ben in Jezus tot u gekomen en heb tot u gezegd: Hebt uw vijanden lief, zegent hen die u 
vervloeken, doet goed aan hen die u haten, bidt voor hen die u beledigen en vervolgen, opdat gij 
gekend moogt worden als kinderen van uw Vader in de hemelen." Dit is geestelijke wet, dus eeuwig, 
het zal geen verandering ondergaan. Alleen de mens verandert, ontwikkelt en transformeert. 
41 Wat kunt gij doen om te weten welke leringen, openbaringen, profetieën en wetten hun nut 
reeds hebben verloren, en welke nog geldig zijn? Welke openbaringen zijn eeuwig van kracht, en 
welke profetieën zijn niet uitgekomen? Voorwaar, Ik zeg u: alleen een oprecht gebed en een 
vruchtbaar leven kunnen u voldoende spiritualiteit geven om de Goddelijke essentie te ontdekken 
die Ik u in de drie tijden heb overgebracht. 
42 Toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Jezus' daden gadesloegen en ontdekten dat die niet met 
de hunne overeenkwamen, beweerden zij dat de leer die hij verkondigde tegen de wet van Mozes 
was. De reden hiervoor was dat zij de Wet verwarden met de tradities. Maar Ik heb hun bewezen, 
dat Ik niet gekomen ben om de wet te overtreden, die de Vader aan Mozes geopenbaard had, maar 
om die te vervullen met woorden en werken. 
43 Het is waar dat ik vele tradities van dat volk terzijde heb geschoven, want de tijd was reeds 
gekomen om ze af te schaffen, om een nieuwe tijd in te luiden met hogere leringen. 
44 Indien Ik u alles in de eerste openbaringen had verteld, zou het niet nodig zijn geweest dat de 
Meester, de Messias, u nieuwe leringen zou onderwijzen, noch dat de Heilige Geest in deze tijd zou 
zijn gekomen om u de heerlijkheden van het geestelijk leven te tonen. Daarom zeg Ik u, dat gij u niet 
moet vastklampen aan hetgeen u in het verleden is geopenbaard, alsof het het laatste woord van 
Mijn leer was. Ik ben opnieuw tot de mensen gekomen en heb Mij lange tijd door hun verstand laten 
kennen, en Ik kan jullie trouwens zeggen dat Mijn laatste woord nog niet gesproken is. 
45 Zoek in mijn boek van wijsheid altijd naar het laatste woord, de nieuwe bladzijde die jullie de zin 
en de betekenis openbaart van wat eerder is gegeven, opdat jullie in waarheid mijn discipelen zullen 
zijn. 
46 Vandaag leven jullie ver van hen die meer lijden dan jullie. Maar zodra de spiritualiteit uw leven 
verlicht, zult gij trachten te leven te midden van hen van wie gij thans afstand houdt, omdat gij hen 
als verloren beschouwt, of omdat gij een afkeer van hen hebt. 
47 Jullie zullen dragers worden van het woord van licht, van heil en van hoop, en jullie zullen je 
wenden tot hen die door hun naasten vergeten zijn. 
48 Gij zult tegen niemand met strengheid spreken, want op deze wijze verlost men niet. Je moet 
leren dat je de zondaar niet moet beledigen om zijn overtreding te bestraffen. 
49 Ik zeg u: Als je met liefde tegen roofdieren spreekt, buigen ze hun hoofd. 
50 Indien hij tot wie gij spreekt, eenige verdienste heeft, zeg hem dat dan. Indien gij in hem eene 
deugd ontdekt te midden van vele ondeugden, spreek hem dan niet aan over ondeugden, maar over 
deugd, ten einde hem tot het goede aan te sporen en aan te sporen. 
51 Laat de liefde u leiden, opdat gij ware gezanten moogt worden van de goddelijke Trooster. Want 
jullie die niet in de afgrond zijn gevallen, zijn altijd snel met beschuldigen en oordelen. Zonder het 
minste mededogen veroordelen jullie lichtvaardig je naasten, en dat is niet mijn leer. 
52 Indien gij, alvorens te oordelen, uzelf en uw eigen fouten zoudt onderzoeken, verzeker ik u, dat 
uw oordeel barmhartiger zou zijn. U beschouwt degenen die in gevangenissen zitten als slecht en 
beschouwt degenen die in ziekenhuizen liggen als ongelukkig. Jullie houden je van hen af zonder te 
beseffen dat zij waardig zijn het koninkrijk van mijn liefde binnen te gaan. U wilt toch niet denken dat 
ook zij recht hebben op de stralen van de zon, die geschapen is om leven en warmte te geven aan 
alle schepselen, zonder enige uitzondering. 
53 Degenen die opgesloten zijn in plaatsen van verzoening zijn dikwijls spiegels waarin de mensen 
zichzelf niet wensen te zien, omdat zij weten dat het beeld dat die spiegel hun onthult in vele 
gevallen het beeld van een beschuldiging zal zijn. 



54 Maar ik zeg u: Gezegend zijn Mijn werkers die in staat zijn in hun hart de pijn te voelen van hen 
die leven zonder vrijheid of gezondheid, en die hen bezoeken en troosten; want op een dag zullen zij 
elkaar weer ontmoeten, in dit leven of in een ander leven, en jullie weten niet of zij dan niet meer 
gezondheid, meer vrijheid en meer licht zullen hebben dan degenen die hen de boodschap van liefde 
brachten in een gevangenis of een ziekenhuis; dan zullen zij hun dankbaarheid tonen en hun hand 
uitsteken naar degene die hem hun op een ander moment heeft gegeven. 
55 Dat ogenblik waarop je mijn woord dicht bij hun hart bracht, dat ogenblik waarop je hand hun 
voorhoofd streelde en je hen aan mij deed denken en mij deed voelen, zal nooit uit hun geest 
worden gewist, zoals in hun geest jouw gezicht en jouw broederlijke stem zullen worden vergeten, 
daarom zullen zij jou herkennen, waar je ook bent. 
56 Terwijl gij mijn woord hier hoort, vergeet gij voor korte tijd het lijden dat alle mensen treft, en gij 
verdringt uit uw bewustzijn de ideeën van vernietiging, oorlog en dood die de mensheid bedreigen. 
57 Ben je bang voor pijn? - Verban de zonde, en pijn zal geen macht tegen je hebben. Jullie zullen een 
andere pijn voelen, maar het zal niet langer de pijn zijn die met jullie zelf te maken heeft. Het zal niet 
van jou zijn, maar je zult beginnen te lijden uit liefde voor anderen. 
58 Wanneer de geest stijgt, voelt hij voor zijn naasten; en hoe meer hij tot mij komt en mij liefheeft, 
des te groter is zijn liefde voor zijn broeders. 
59 Ik leer jullie nu de weg te gaan die jullie zal bevrijden van de angsten en het lijden veroorzaakt 
door de vijandigheden en de eerzuchtige aspiraties van de mensen - leringen die jullie soms 
onuitvoerbaar zullen achten; maar weldra zullen jullie ze met geloof omhelzen, in de overtuiging dat 
het de enige weg naar de zaligheid is. 
60 U hebt de betekenis van mijn woord nog niet begrepen, noch beseft u uw zending. Daarom zijn er 
sommigen die, hoewel zij geestelijke gelukzaligheid voelen wanneer zij naar mij luisteren, liever weer 
weggaan uit vrees verplichtingen aan te gaan jegens hun Meester en hun medemensen. En er zijn 
anderen die tegen mij zeggen: "Heer, het is voor ons niet mogelijk om Uw leringen en bevelen te 
gehoorzamen, omdat wij onvolwassen, menselijk en vermaterialiseerd zijn. Maar laat ons niet in de 
steek om naar Uw woord te luisteren. Het is zo mooi dat het, ondanks zijn onuitvoerbaarheid, ons 
hart vervult met verrukking en vrede." 
61 Ach, jullie kleine kinderen die niet weten wat jullie zeggen! Jullie noemen mijn leer onuitvoerbaar, 
jullie achten de verwezenlijking ervan onmogelijk, niet beseffend dat jullie haar horen door een 
onzuiver zondig mens, zoals jullie allen zijn, voor wie het niet onmogelijk was de boodschap van God 
aan de mensen over te brengen. 
62 Wat is er meer onmogelijk dan dat? 
63 Hebt uw Vader lief, hebt medelijden met uw naaste, scheidt u af van alles wat schadelijk is voor 
uw menselijk leven of voor uw ziel. Dit is wat mijn leer jullie leert. Waar ziet u de moeilijkheden en de 
onmogelijkheden? 
64 Neen, geliefde mensen, het is niet onmogelijk Mijn woord te gehoorzamen; niet dit is moeilijk, 
maar uw verbetering, vernieuwing en vergeestelijking, omdat het u ontbreekt aan verheven 
gevoelens en hoge aspiraties. Maar omdat ik weet dat al jullie twijfels, onwetendheid en 
besluiteloosheid moeten verdwijnen, zal ik jullie blijven onderrichten, want voor mij is er niets 
onmogelijk. Ik kan stenen veranderen in brood van eeuwig leven, en ik kan kristalhelder water uit 
rotsen laten stromen. 
65 Doorgrond mijn woorden en u zult niet langer naar de waarheid hoeven te zoeken. In de kern van 
deze boodschap zul je de rijkdom van licht ontdekken die je geest nodig heeft. 
66 Bestudeer mijn woord, opdat gij u kunt voeden met de geestelijke inhoud ervan, opdat gij mijn 
aanwezigheid kunt vinden en mijn goddelijke streling kunt voelen. Pas bij uw studie op dat u niet in 
de letter verstrikt raakt, en doe moeite om alles te interpreteren wat u symbolisch en gelijksoortig 
vindt. Zoek vereenvoudiging en spiritualiteit in uw onderzoeken, waarnemingen en studies, en 
bedenk altijd dat u morgen deze boodschap moet delen met uw medemensen, aan wie u haar moet 
overbrengen in een reeds voorbereide vorm, zodat zij haar sneller zullen begrijpen. 
67 Elimineer mettertijd ieder symbool en ieder aards beeld, maar behoud de betekenis ervan. 



68 Begrijp de geringe waarde van uitdrukkingen wanneer je ze vergelijkt met de eeuwige essentie 
van het geestelijke. Je moet er ook naar streven om beetje bij beetje tot deze wijsheid door te 
dringen, zodat de beoefening van mijn leer je niet onmogelijk zal lijken. 
69 Komt tezamen, geliefde leerlingen, want de tijd van uw strijd is gekomen en zal voor ieder van u 
kort zijn, gezien de kortheid van uw leven op aarde. 
70 Haast je, je hebt veel te doen. Denk niet dat het jullie aan iets ontbreekt om mijn discipelen te zijn 
in dit werk. 
71 In de tweede Era koos Ik ook Mijn apostelen. Zij waren geen geleerden, zij waren geen lichtende 
lichten van menselijke wijsheid. Zij waren eenvoudige vissers van de zee, maar Ik heb hen gemaakt 
tot zaaiers en vissers van de geest. 
72 Ik zal u ook tot geestelijke vissers maken, opdat u mijn boodschap van liefde kunt brengen tot alle 
harten die verloren zijn in de grote zee van hartstochten en materialisme waarin de mensheid leeft; 
en van daaruit, uit die zee, zult u allen die door u in mijn naam geroepen worden, eruit halen en 
redden. 
73 Dan zal mijn boodschap van hoop het hart bereiken van de broedermoordenaar, de 
mensenmoordenaar, de hoogmoedige, de wereldvreemde, de ongevoelige voor de pijn en de ellende 
van anderen, en op allen zal mijn woord in vervulling gaan. 
74 Bid eerst, terwijl gij u nog voorbereidt, voor de natiën en de volkeren, bid voor allen, want de 
mensheid wandelt op distels en doornen, dezelfde die zij vroeger heeft uitgestrooid, opdat anderen 
daarop zouden trappen. Het zijn de mensen zelf die hun ondergang hebben voorbereid, en daarna 
worden zij gedwongen te pleiten voor barmhartigheid die zij nooit voor een van hun naasten hebben 
gevoeld. 
75 Maar het is nodig te redden, te vergeven en te verlossen, omdat in ieder mens een geest woont 
die tot Mij moet komen. 
76 Jullie zijn de eerstelingen van een volk dat de geestelijke vuurtoren van de mensheid zal zijn. Een 
nieuw Israël dat, eenmaal bevrijd van zijn slavernij, zal opstaan in verlangen naar het hoogste ideaal 
dat in de geest bestaat, namelijk te leven in de schoot van God, uw Heer. 
77 U bent nog lang niet in staat om door uw voorbeeld het pad van uw medemensen te verlichten. 
Maar mijn stem, die weerklinkt in uw geweten, spoort u aan om door te gaan, om niet op te geven, 
om vol te houden in de strijd, want alleen zo zal dit volk zijn geschiedenis schrijven in de harten der 
mensen. 
78 De beproevingen die gij dagelijks in uw leven ziet opkomen, zijn het aambeeld waarop uw geest 
soepel gemaakt wordt, waarop uw deugd zich moet bewijzen en uw geloof sterk moet worden. 
79 Zonder beproevingen is er geen verdienste, zonder verdienste kan er geen beloning zijn. 
80 Denk na over de beproevingen die Israël in de begintijd doormaakte. Denk aan zijn bitterheid, zijn 
beproevingen en ontberingen, en je zult begrijpen waarom het werd toegestaan om naar het 
Beloofde Land te komen, waar dat volk vele eeuwen vrede, gezonde levensvreugde en gemeenschap 
met hun Heer had. 
81 Het geluk van dat volk in het land dat hun werd toegekend als beloning voor hun geloof en 
volharding, duurde niet eeuwig, want niets is eeuwig in de wereld. Maar ik zeg u in waarheid dat het 
nieuwe Beloofde Land, dat het doel is van de opgang van uw geest, zeker eeuwig zal duren. Dit zal u 
inderdaad voor altijd beschutten en u de oneindige gelukzaligheid laten voelen van het kunnen 
genieten, ervaren, voelen en kennen van het geestelijk leven in al zijn volheid en gelukzaligheid. 
82 Ik zegen elk van deze huizen waar jullie samenkomen om te bidden en het Brood van Mijn Woord 
te ontvangen, net zoals Ik jullie huizen zegen. Waarlijk, ik zeg u, geen van deze plaatsen van 
samenkomst betekent meer dan een van uw huizen. 
83 Als gij hier verzameld en eerbiedig binnengaat, wetende dat deze plaats bestemd is om u in gebed 
te verenigen tot de geestelijke tempel, zeg ik u ook dit, dat uw huis een andere tempel is. Want zoals 
de Geest zijn heiligdom schept in het gebed, in het Goddelijk Woord, in de innerlijke beschouwing en 
in de praktijk van de Wet, zo vindt de mens een andere eredienst in zijn huis, waar hij strelingen, 
warmte, voorbeelden, onderricht en raad vindt. Maar verwar het huis niet met het materiële huis. 
Dit zou kunnen verdwijnen en u blootstellen aan de grillen van het weer, en toch zou uw huis niet 



vernietigd worden, zolang er onder u liefde, respect, gehoorzaamheid en al die deugden waren, die 
meer en meer het eigendom van het menselijk gezin moeten worden. 
84 Evenmin kunnen deze plaatsen van samenkomst de ware tempel zijn, want als gij hem in uw ziel 
draagt, kunt gij hem hier ontmoeten zowel als in uw huis, in de stad zowel als op het land, onder een 
boom, in de bergen, aan de oever van de zee, of in de woestijn. 
85 De tempel van de geest is overal, daarom heeft hij alleen jouw voorbereiding nodig om hem te 
vinden. 
86 Blijf voorlopig samenkomen in deze kerkzalen. Doe dat zolang jullie er behoefte aan hebben, want 
Mijn Liefde, Mijn Barmhartigheid en Mijn genadegaven zullen worden uitgestort over jullie 
bijeenkomsten waar, volgens Mijn Wil, Mijn aanwezigheid zal worden gevoeld, waar Ik zielen zal 
doen herboren worden voor het Licht en zieken het wonder van hun genezing zal doen ervaren 
terwijl zij luisteren naar Mijn woorden. 
87 Het hart van mijn Vader is altijd bereid je te geven waar je om vraagt, wat je nodig hebt. Toch 
moet je Vader niet alles alleen doen. U leeft in een tijd waarin de liefde van de Meester moet 
weerklinken in de harten van de discipelen, opdat het wonder werkelijkheid wordt. 
88 Wees onvermoeibaar in het herhalen van mijn woord. Zij zal als een onzichtbare beitel de scherpe 
kantjes van uw karakter gladstrijken, totdat u bereid bent zelfs de moeilijkste problemen van uw 
medemensen aan te pakken. U zult bij hen lijden, dwang tot boetedoening en herstel vinden, 
waarvan de oorzaken zeer uiteenlopend kunnen zijn. Sommige daarvan zullen niet van een bijzonder 
moeilijke oorsprong zijn om te begrijpen, terwijl er andere zullen zijn die u alleen door intuïtie, 
openbaring en geestelijke visioenen zult kunnen ophelderen, om uw medemensen van een zware 
last te bevrijden. Deze geestelijke gaven zullen dat wonder alleen bewerken wanneer degene die ze 
gebruikt, bezield is door mededogen met zijn naaste. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 150  
 
1 U komt vragen naar de Troostergeest omdat u geen verlichting hebt gevonden in uw beproevingen. 
U bent naar de deuren van artsen en advocaten gerend, hebt u gewend tot de harten van hen die u 
liefhebben, en bent er niet in geslaagd uw gemoedsrust te herwinnen. Jullie hebben jezelf ervan 
overtuigd dat je de helende balsem en het licht waarnaar je hunkert alleen kunt vinden bij de Bron 
van waaruit al het goede komt. U allen zoekt de ware weg, u hebt geestelijk voedsel nodig, het 
woord van bemoediging en hoop om u op te beuren; en in de mate dat u verkrijgt wat u zoekt, beseft 
u mij uw bezorgdheid, uw vrees voor het Goddelijk oordeel, en uw verlangen om in vrede te zijn met 
uw geweten. 
2 Jullie zijn in Mijn Aanwezigheid, hoewel jullie je ver van Mij verwijderd voelen. Jullie zijn niet alleen 
in jullie pijn, Ik ben bij jullie, en als jullie jezelf onbegrepen noemen, zeg Ik jullie dat Ik, de Vader, alles 
weet wat er in jullie omgaat en dat Ik jullie de oplossing zal geven die jullie zoeken, de vrede die jullie 
mist en de hulp om jullie verheffing te bereiken. 
3 Toen je voor het eerst afstemde om Mijn woord te horen, genoot je ervan en vond je het luider in 
zijn essentie. Jullie erkenden dat Ik het jullie gezonden had, jullie twijfelden alleen vanwege de vorm 
waarin Ik Mijzelf aan de mensen mededeelde. Maar als jullie het bestuderen, zullen jullie zien dat Ik 
Mij niet heb vergist en dat de mens, omdat hij Mijn kind is, in staat is Mij te dienen als een 
instrument om Mijn raad uit te voeren ten dienste van zijn medemensen. 
4 Ik roep mannen, vrouwen en kinderen om van hen Mijn discipelen te maken; maar terwijl 
sommigen geloven, twijfelen anderen en wantrouwen. Dit is te wijten aan het feit, dat zij zo misleid 
zijn, dat heden ten dage, wanneer Ik tot de mensheid spreek en als overbrengers van Mijn leringen 
de begripsorganen van ongeschoolde, eenvoudige en nederige mensen gebruik, Mijn manifestatie 
hun als iets vreemds toeschijnt. Besef dat Mijn Woord onveranderlijk is in zijn waarheid en dat wat Ik 
u in het Eerste Tijdperk heb gezegd, Ik in het Tweede Tijdperk heb bevestigd en in het Derde Tijdperk 
heb herbevestigd. 
5 Jullie allen die Mijn Woord op deze wijze horen, zijn voorbereid om deze manifestatie van Mijn 
Geest te voelen en te begrijpen, en jullie hebben slechts gewacht op het moment waarop Ik jullie 
riep om getuige te zijn van deze manifestaties. Ik heb niemand overgehaald; nog vóór gij in het vlees 
zijt gekomen, heb Ik u gezegd, dat gij bij deze gebeurtenissen aanwezig zoudt zijn en dat gij zoudt 
behoren tot het getal der uitverkorenen, die de blijde boodschap aan de wereld zouden brengen. 
6 De kinderen van deze tijd doen mij hun hachelijke weg zien. Zij zeggen mij dat het milieu waarin zij 
ademen niet het meest bevorderlijk is voor de vergeestelijking, en zij vragen mij om licht voor hun 
ouders en onderwijzers. Bij hen is van kindsbeen af een strijd tussen geest en lichaam begonnen, 
waarin nu eens het goede en het verstand zegevieren, dan weer het vlees de overhand heeft. 
* Zie voetnoot op 149, 9 
7 Zeg Mij niet dat gij zwak zijt, want gij hebt het licht van Mijn Geest in u en Ik heb u met deugd en 
energie begiftigd, opdat gij uw plichten kunt vervullen. Doe een inspanning en maak gebruik van je 
kracht. 
8 Ik ben tot al mijn kinderen afgedaald om hun geest te zoeken, want die behoort mij toe. Maar niet 
allen willen mij volgen, het grootste deel vraagt mij om een andere tijd en zegt mij dat hij op dit 
ogenblik niet met mij kan meekomen. Maar ik heb elke geest de nodige tijd gegeven om zijn plicht te 
vervullen. 
9 Gij hebt veel geleden in deze tijd en gij verlangt naar een beter leven, maar de Vader zegt tot u: 
werkt uw vrede uit en gij zult reeds rust vinden in deze wereld of in de geestelijke wereld. Deze aarde 
die je bewoont is een plaats van boetedoening, van strijd, van perfectie. 
10 Als gij u het leven van Jezus in het tweede tijdperk wilt herinneren, zult gij het bezaaid vinden met 
lijden, zonder troost en vreugde. Hij is het model, het model dat voor uw geest staat, opdat gij naar 
hem moogt leven. Maar een ieder die tot Mij komt zal verlichting vinden, want Ik ben de 
onuitputtelijke fontein die in stromen overvloeit. Maak er gebruik van om je velden te besproeien. 
De velden worden klaargemaakt voor de mensen om ze zonder uitstel te bewerken. De grond wacht 
tot hij bedekt is met onkruid of schadelijke kruiden. Ga heen en bewerk het, en wanneer gij ziet dat 



het koren rijp is, snijdt het dan samen met het onkruid, en scheidt pas later het een van het ander. 
Daarom zeg ik u altijd: Waakt en bidt, want als gij nalatig zijt, zal het onkruid sneller groeien dan uw 
zaad, en de vrucht daarvan zal op de dag van de oogst zwaarder wegen dan het zaad. Zie toe dat uw 
akkers goud worden, opdat gij uw graan in Mijn graanschuren brengt en de oogst overvloedig moge 
zijn. 
11 De mensheid hongert naar mijn woord, naar mijn waarheid. De mensen vragen en verlangen naar 
licht voor hun geest, zij roepen om gerechtigheid en verwachten troost. Dit is een cruciaal moment. 
Waarlijk, Ik zeg u, vele ideeën, theorieën en zelfs dogma's, die men eeuwenlang voor waarheden 
hield, zullen ter aarde vallen en als vals worden verworpen. Fanatisme en afgoderij zullen worden 
bestreden en uitgeroeid door hen die er het meest in werden opgenomen en er het meest door 
werden gebonden. De leringen van God zullen worden begrepen, hun licht, inhoud en essentie zullen 
worden begrepen en gevoeld. 
12 Wanneer het licht wordt in de geesten van de geleerden, na een tijd van beproevingen waarin zij 
zeer grote verwarring zullen lijden, en zij de stem van hun geweten horen, zullen zij ontdekken wat 
zij nooit voor mogelijk hadden gehouden. 
13 Nogmaals zeg ik tot u: Kijk! Want in de tijd van strijd tussen geloofsovertuigingen en 
leerstellingen, godsdiensten en wetenschappen, zullen velen denken dat de kennis die hun boeken 
hun hebben gegeven het wapen zal zijn waarmee zij Mijn nieuwe discipelen kunnen verslaan, 
wetende dat jullie geen boeken bij je hebben. - Toen Jezus tot de scharen preekte, sprak hij niet tot 
hen over leringen die hij uit boeken had geleerd. Toch onderwees hij vol wijsheid, en daarvan 
getuigde hij van kindsbeen af, toen hij in de kring van de leraars der wet verscheen, en hen met zijn 
vragen in verwarring bracht en tot zwijgen bracht, en hen door zijn antwoorden liet beinvloeden. De 
kennis van Jezus kwam voort uit de goddelijke geest, die hem alle dingen openbaarde. 
14 Als iemand van u zijn verstand zou ledigen, zijn hart vrij zou houden van slechte gevoelens en 
onedele hartstochten, en zijn geest zou opheffen tot de Vader om zich aan Hem te geven in liefde en 
in dienstbaarheid aan zijn naaste, zou hij een zuivere bron worden die de Meester zou vullen met zijn 
bezieling. Die man zou zijn als een zuiver vat op mijn tafel, overvloeiend van de wijn des levens, 
opdat zij die smachten door hem hun dorst lessen. Wie zich zo toerust, zal degene tot wie hij spreekt 
overtuigen, hij zal met zijn woorden troosten, hij zal de ijdele tot zwijgen brengen, hij zal 
verbazingwekkende werken verrichten van het soort dat de wereld wonderen noemt en dat toch niet 
meer is dan de natuurlijke uitwerking van de liefde en het geloof van een edelmoedige geest. 
15 Als iemand u vraagt: "Waarom heeft God, hoewel Hij zo groot is, een onaanzienlijk mens gebruikt 
om zijn wijsheid te openbaren?" dan moet u antwoorden: "Gods liefde voor zijn kinderen kent geen 
grenzen, daarom heeft Hij hen gebruikt om dit wonder te verrichten." 
16 Daar Ik machtig, eeuwig en oneindig ben, en tegelijk Vader van alle geschapen dingen, kan Ik 
gebruik maken van al Mijn schepselen voor Mijn goddelijke doeleinden. In Mijn liefde voor de Vader, 
geef Ik niet om jullie onvolwassenheid, om jullie zonde, en Ik wend Mij tot jullie vanwege jullie 
nederigheid. Als jij je menselijke vorm te onbetekenend vindt voor God om zich om jou te 
bekommeren - wie heeft je die vorm dan gegeven als Ik het niet was? Trouwens, was ik niet zoals jij 
toen ik man werd? 
17 Het geluid van de stem dat uw oren bereikt is dat van het lichaam dat mij hoorbaar maakt als 
stemdrager gedurende de korte momenten van mijn manifestatie. Het woord dat uw verstand en 
hart bereikt is menselijk, maar de betekenis van dit woord is goddelijk, en daarom verlicht en 
versterkt het de geest. 
18 Indien Ik in menselijke gedaante was gekomen om Mijn leringen van het Tweede Tijdperk te 
herhalen, zou uw geest zich niet hebben ontwikkeld en zou de mensheid Mij niet hebben gekend. 
Maar Ik, de Meester van alle volmaaktheden, leid jullie stap voor stap naar de hoogte van de berg en 
geef jullie telkens nieuwe leringen. 
19 Voor de ogen van de mens is God en zelfs zijn eigen geest onzichtbaar, omdat hij vorm noch 
grenzen heeft. Daarom twijfelen velen wanneer zij u in gebed opgeheven zien en mij horen, omdat zij 
niet weten dat het Goddelijke en het geestelijke, hoewel onzichtbaar voor menselijke ogen, door de 
geest en ook door het hart worden gevoeld. 



20 Wie waarlijk in mij gelooft, kent mijn stem, waar ik ook tot hem spreek. Ik ben als een herder die 
zijn schapen volgt, en die zij altijd herkennen aan zijn stem. Daarom hebben jullie op dit moment de 
stem van jullie Heer herkend, wanneer Ik tot jullie spreek door middel van het menselijk orgaan van 
begrip. U hebt niet stilgestaan bij het veroordelen van de tekortkomingen van de stemdrager, noch 
hebt u zich beledigd over de fouten die zijn gebrek aan opvoeding hem doet begaan. Jullie hebben 
begrepen dat ik het ben die tot jullie spreek. Toen gij Mijn stem hoorde, herkende gij haar 
onmiddellijk en zeidet: Hij is het! 
21 Het zijn altijd de deemoedigen en de armen geweest die mijn tegenwoordigheid hebben ontdekt, 
omdat hun geesten niet bezig zijn met menselijke theorieën die een helder oordeel vertroebelen. 
22 Ook gebeurde het in het tweede tijdperk dat, hoewel de komst van de Messias was aangekondigd, 
alleen mensen van eenvoudige geest, van nederige geest en van helder verstand Hem gevoelsmatig 
herkenden toen Hij toen kwam. 
23 De theologen hadden het boek der profeten in hun handen en dagelijks herhaalden zij de 
woorden die de tekenen, de tijd en de wijze van de komst van de Messias aankondigden; en toch - zij 
zagen Mij en herkenden Mij niet, zij luisterden naar Mij en ontkenden dat Ik de beloofde Heiland 
was. Zij zagen Mijn werken en het enige wat zij deden was er verontwaardigd over te zijn, hoewel zij 
in werkelijkheid allemaal geprofeteerd waren. 
24 Toen de dag kwam dat de menigte, opgehitst door hen die verontrust waren door Jezus' 
aanwezigheid, hem verwondde en geselde, en hem ten gevolge van de slagen zag bloeden als een 
gewone sterveling en later met de dood worstelde en stierf als ieder ander mens, riepen de 
Farizeeën, de heersers van het volk en de priesters tevreden uit: "Kijk naar hem die zich de Zoon van 
God noemt, die dacht dat hij een koning was en beweerde de Messias te zijn!" 
25 Het was voor hen, meer dan voor anderen, dat Jezus zijn Vader vroeg hen te vergeven - degenen 
die, hoewel zij de Schriften kenden, Hem nu verloochenden en Hem voor de menigte voor een 
bedrieger uitmaakten. Zij waren het die, ondanks hun bewering leraren der wet te zijn, in 
werkelijkheid onwetend waren van wat zij deden bij de veroordeling van Jezus, terwijl er harten 
waren onder de menigte die verscheurd waren van pijn om het onrecht waarvan zij getuige waren, 
en gezichten die overstroomden van tranen om de offerdood van de Rechtvaardige. Dit waren de 
mannen en vrouwen van eenvoudige geesten en nederige en edelmoedige geesten, die wisten wie 
bij de mensen in de wereld waren geweest en begrepen wat zij verloren bij het heengaan van de 
Meester. 
26 Mensen, zelfs in deze tijd zal de vorm van de mededeling waarin gij Mijn Woord hebt ontvangen 
slecht worden beoordeeld; en ook de Leer en de openbaringen die Ik u heb gegeven zullen worden 
verworpen door hen die beweren te weten op welke wijze Mijn wederkomst moet geschieden. 
Dezen zullen Mijn Woord niet ernstig onderzoeken, noch zullen zij de essentie ervan zoeken, noch 
zullen zij de wonderen en tekenen overwegen die Ik u heb gegeven van Mijn komst en van Mijn 
waarheid, maar zij zullen de onvolmaakte werken die zij in deze gemeenschap ontdekken, hun 
profanaties en hun ongehoorzaamheid als reden aanvoeren om Mij te verloochenen. Dan zullen zij 
opstaan en zeggen: "Hij die u gezegd heeft dat Hij zich na het jaar 1950 niet meer aan u bekend zou 
maken, moet hij dan de Geest van Christus zijn? Kan hij 'vandaag' zeggen dat deze manifestatie zal 
eindigen, en 'morgen' het tegendeel verkondigen?" Want nu reeds zeg Ik u, dat velen zullen 
beweren, dat Ik Mij nog op dezelfde wijze bekend zal maken, wanneer het jaar 1950 voorbij is. O, 
geliefde mensen, zullen jullie er de oorzaak van zijn dat de wereld morgen de spot met jullie zal 
drijven en alles zal loochenen wat Ik tot jullie gesproken heb? 
27 Zie hoe Ik u voorbereid opdat, wanneer de tijd van Mijn vertrek komt, gij niet toelaat dat 
duisternis uw hart binnendringt. Maar Ik zeg u, dat zij, die waarlijk Mijn woord gevoeld en begrepen 
hebben, zich zullen verwijderen van de wegen der verwarring om Mij in eenzaamheid te zoeken van 
geest tot geest. Zij zullen in hun hart de onvergetelijke en vertrouwde stem van hun Meester horen, 
die hun zegt: "Zalig zijt gij, die tranen vergiet, wanneer gij de ontheiliging van mijn Werk ziet, want gij 
begrijpt, dat dit de reden is, waarom velen het niet leren kennen en waarom anderen het bespotten 
en verloochenen." 
28 Waakt en bidt, leerlingen, opdat jullie mijn stem blijven herkennen tussen al het bedrog dat de 
wereld tot jullie brengt, en opdat jullie je met liefde geleid en beschermd zien tot aan het einde van 



de weg, waar het huis van de Vader zich opent als een schaapskooi van oneindige grootte, om voor 
altijd onderdak te bieden aan hen die Hij met liefde heeft geschapen en heeft uitgezonden opdat hun 
verdiensten op aarde hen waardig zouden maken voor het volmaakte thuis. 
29 Telkens wanneer Ik u zeg dat het Christus is die tot u spreekt, is er altijd wel iemand die degenen 
die Mijn woord overbrengen als godslasteraars beschouwt. Toch is deze manier van oordelen en 
veroordelen niet verwonderlijk, als men bedenkt dat hun ongevoeligheid voor het geestelijke hen 
verhindert mij aan te voelen door de essentie van mijn Leer. 
30 Bij een bepaalde gelegenheid zei Ik tot de Farizeeën: "De Vader en Ik zijn één" en zij noemden Mij 
ook godslasteraar en namen hun toevlucht tot de Schriften en probeerden te bewijzen dat alles wat 
Ik zei vals was 
31 Heden zeg Ik u, dat wie de ogen van zijn geest niet opent, het goddelijk licht niet kan zien; want 
niemand is beproefd als Jezus. 
32 De mensen ondervroegen mij, legden strikken voor mij, trachtten mij te verwarren door hunne 
gevangenvragen, en verwisselden mij om mijne voorzichtigheid te beproeven; en daar zij, ondanks 
hunne pogingen, geen weg vonden om mij te vernietigen, beschuldigden zij mij, belasterden mij en 
oordeelden over mij, om te zien hoe hij, die zich den Zoon van God noemde, zich in deze zaak 
gedroeg. Maar niet tevreden met dit alles, wilden zij ook zien of mijn lichaam zou bloeden, of het van 
vlees en beenderen zou zijn, en toen Jezus ineenstortte en bloedde op de weg naar het kruis, 
spitsten zij hun oren in de verwachting mijn klachten te horen. 
33 Toen ik zei dat de Vader en ik één waren, sprak de Geest. Maar wanneer het lichaam bloedde, was 
het het menselijke deel dat de klacht uitte, omdat het levend vlees was. 
34 De wereld eiste, dat Ik haar Mijn waarheid zou tonen, en Ik toonde haar de waarheid, maar met 
ziende ogen zag zij niet. Mijn woord en Mijn werken zouden voldoende moeten zijn geweest om de 
Goddelijke macht te bewijzen van Hem die ze had gedaan. 
Toch werd hun die macht niet toegedicht. Maar mijn dood als man was niet het einde van die 
beproevingen. Ik was met mijn discipelen in geestelijke vorm. Zelfs onder hen was er een die mij op 
de proef stelde en die niet in de opstanding van zijn Heer geloofde totdat hij zichzelf daarvan 
overtuigde door zijn vingers in de wonde aan zijn zijde te steken. 
35 Daarna, toen het zaad van het woord van Jezus zich verspreidde van provincie tot provincie en 
van natie tot natie, verschenen overal de ongelovigen, de twijfelaars, de materialisten, en 
onderwierpen mijn leer, mijn woorden en mijn werken aan hun rationaliteiten. Maar de mensen 
beperkten zich niet tot het beoordelen van Mijn waarheid alleen op grond van Mijn werken en Mijn 
Leer, maar zij trachtten Mijn menselijke natuur te onderzoeken, Mijn loopbaan, Mijn geboorte, Mijn 
kinderjaren, en alle stappen die Ik op aarde zette. - Zelfs Maria, de heilige en reine vrouw die door 
God was uitverkoren om de vrucht van het leven aan de wereld te geven, ontsnapte niet aan dat 
onderzoek. Ook zij ervoer de bespotting, veroordelingen en beproevingen van de mensen. Het was 
voor hen niet genoeg dat de profeet Jesaja haar reeds in voorbije tijden maagd en rein had verklaard. 
En zelfs in de tegenwoordige tijd wordt er in kerken en sekten over haar gediscussieerd en 
beraadslaagd. 
36 Ik zeg u: zolang de mensheid haar materialisme niet opgeeft, zal zij niet in staat zijn de waarheid 
onder ogen te zien. 
37 Ik vergeef zowel de een als de ander, maar Ik raad jullie aan op te houden Mijn woorden te 
gebruiken om elkaar in verwarring te brengen, om elkaar te kwetsen of om elkaar (moreel) te doden, 
want dan zal jullie oordeel groot zijn. 
38 Indien gij uwe twisten vermeerdert en elkander haat wegens uwe verschillende meeningen, 
wanneer zult gij u dan vereenigen in de waarheid, die één is? 
39 Vreest niets van Mij, vreest uzelven, zegt de Meester tot u. Heb Ik degenen die Mij opofferden 
veroordeeld vanaf het kruis? Heeft Maria in dat oneindig droevige uur verwijten gemaakt en 
beschuldigingen geuit? - Nee, mijn volk. 
40 Ook veroordeel ik u nu niet. Waarlijk, ik zeg u: ieder velt zijn eigen oordeel en spreekt zijn eigen 
vonnis uit. Ik wil jullie bevrijden van pijn, van boetedoening, van de bittere beker, en daarom vraag Ik 
jullie je harten te reinigen van onzuivere gevoelens en te beginnen elkaar lief te hebben, want dit is 
de weg die jullie kan leiden naar het licht, naar vrede en naar waarheid. 



41 Als jullie nog steeds denken dat jullie lijden te wijten is aan jullie eerste ouders, dan begaan jullie 
een dwaling in het begrijpen van jullie God in jullie oordelen. 
42 In een Goddelijke gelijkenis inspireerde Ik de eerste mensen opdat zij een eerste kennis van hun 
bestemming zouden verkrijgen, maar de betekenis van Mijn openbaringen werd verkeerd uitgelegd. 
Toen zij tot u spraken over de boom des levens, van de kennis van goed en kwaad, waarvan de mens 
at, wilden zij u slechts duidelijk maken, dat toen de mens voldoende kennis bezat om goed en kwaad 
van elkaar te onderscheiden en verantwoordelijk werd voor zijn daden, hij vanaf dat ogenblik de 
vruchten van zijn werken begon te plukken. 
43 Velen dachten dat alle scheuringen van deze wereld veroorzaakt waren door de zonde van de 
eerste bewoners van de aarde. In hun onvermogen om de gelijkenis te interpreteren, eindigden zij 
met te zeggen dat Christus kwam om alle vlekken weg te wassen met zijn bloed. Als deze bewering 
juist was geweest, waarom blijven de mensen dan zondigen en lijden, hoewel dat offer reeds 
gebracht is? 
44 Jezus kwam naar de aarde om de mensen de weg naar volmaaktheid te leren - een weg die hij 
toonde met zijn leven, met zijn daden en zijn woorden. 
45 U weet dat God tegen het volk zei: "Laat het groeien, vermenigvuldig u en vervul de aarde." Dit 
was de eerste wet die aan u, o volk, werd gegeven. Later heeft de Vader niet alleen bevolen dat de 
mensen zich zouden vermenigvuldigen en dat het menselijk ras zou blijven groeien, maar ook dat 
hun gevoelens steeds verhevener zouden worden en dat hun geesten een ongehinderde ontplooiing 
en ontwikkeling zouden doormaken. Maar als de eerste wet de voortplanting van het menselijk ras 
ten doel had, hoe kunt gij dan veronderstellen dat dezelfde Vader u zou straffen voor het 
gehoorzamen aan en het vervullen van een gebod van Hem? Is het mogelijk, mensen, dat zo'n 
tegenstrijdigheid bestaat in jullie God? 
46 Zie welk een stoffelijke uitlegging de mensen gaven aan een gelijkenis die alleen sprak over het 
ontwaken van de geest in de mens. Begrijpt daarom mijn leer en zegt niet langer dat jullie de schuld 
betalen die de eerste bewoners van de aarde hebben opgelopen door hun ongehoorzaamheid aan 
jullie Vader. Heb een hogere opvatting van Goddelijke rechtvaardigheid. 
47 Ik heb u gezegd dat zelfs de laatste vlek uit het hart van de mens zal worden uitgewist, maar ik zeg 
u ook dat ieder zijn eigen vlek moet wegwassen. Herinner u, dat Ik u gezegd heb: "Met de el, 
waarmede gij meet, zult gij gemeten worden," en: "Wat gij zaait, zult gij oogsten." 
48 Nu is de tijd gekomen dat gij mijn woorden van vroeger begrijpt: "Groeit en vermenigvuldigt u", 
namelijk dat dit ook geestelijk moet geschieden en dat gij het heelal moet vullen met uw goede 
werken en uw lichte gedachten. 
49 Ik heet allen welkom die nader tot mij willen komen, allen die naar volmaaktheid streven. 
50 Rust uit van uw aards zwoegen, mijn kinderen, ga in uw binnenste, waar de tempel is, en mediteer 
over mijn woord. 
51 Ik heb u bestemd om goedheid op aarde te verspreiden, dat is ware spiritualiteit. 
52 Voelt u zich te incompetent en te onbeduidend? Vindt gij uzelf te onrein om een dergelijke taak 
op uw ziel te laden? De reden is dat jullie Mijn wijsheid en Mijn barmhartigheid niet kennen, dat jullie 
niet met heldere zintuigen de voorbeelden van onderricht waarnemen die Ik jullie telkens weer in de 
natuur geef. 
53 Ziet gij niet, hoe de zonnestralen, die alles ophelderen, zelfs de meest verontreinigde plas 
bereiken, verdampen, in de atmosfeer brengen, zuiveren en eindelijk in een wolk veranderen, die 
over de landen trekt en ze vruchtbaar maakt? 
54 Soms zeggen jullie tegen mij: "Meester, hoe komt het dat U Uw ogen op deze mensheid hebt 
gericht, terwijl er geen aartsvaders meer zijn, geen rechtvaardigen meer, geen mensen meer die Uw 
gezanten kunnen zijn? Ziet U niet dat wij leven in een wereld vol vuiligheid en zonde?" Hierop 
antwoord Ik u, dat Mijn macht lelies doet ontspruiten, zelfs te midden van modder, waaruit niemand 
een bloem van zulk een wonderbare zuiverheid zou denken te ontspruiten. 
55 Laat de zon van mijn woord in uw wezen binnengaan, opdat zij u loutert en u verheft, en gij 
haastig op weg gaat om het hart van uw medemensen vruchtbaar te maken. 



56 te midden van dit leven van zonde en verderf dat de mensheid leidt, laat de zuiverheid van uw 
werken en de oprechtheid van uw gebeden opkomen, en waarlijk, ik zeg u, uw geest zal dan de lelies 
geenszins behoeven te benijden 
57 Ik zal slechts gedurende een korte tijd in deze vorm spreken - een tijd waarvan jullie gebruik 
moeten maken, zoals de akkerplanten gebruik maken van het gunstige seizoen om te groeien, te 
bloeien en vrucht te dragen. 
58 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, er is meer liefde in berouwvolle zondaars dan in hen die altijd 
hebben gedacht dat zij goed waren. Zo zal Ik blijven spreken, en de zondaars zullen zich blijven 
bekeren van hun overtredingen en het aantal bekeerlingen zal toenemen. 
59 Het hart van de zondaar is ontvankelijker voor de liefdesaanraking van mijn woord, want er zijn 
veel mensen die gezondigd hebben omdat het hun aan liefde ontbrak in hun leven. Toen zij de stem 
van mijn Vader hoorden, die hen riep, hen vergaf, hun wonden genas en hen begreep zoals niemand 
op aarde hen begreep, voelden zij weldra de Goddelijke aanraking op de gevoeligste snaren van hun 
wezen en ervoeren zij de volharding van hun Meester jegens hen. 
60 Zoveel mensen gaan door de wereld op zoek naar een woord of een verlossend licht, een troost 
voor hun lijden. Zij zoeken iemand die geduld met hen heeft, die hen niet wijst op hun fouten, die 
hen spreekt over een beter leven. Maar zij vinden hem niet in de wereld, en dan sluiten zij zich af, 
trekken zich terug, en vertrouwen niemand meer hun geheimen toe. 
61 Deze harten worden slechts geopend door de sleutel der liefde, die ik bezit en die ik juist 
toevertrouw aan allen, die hun hart openen en tot mij zeggen: "Meester, ik wil u volgen." 
62 Uit het diepst van het hart van de menigte toehoorders komt deze vraag: "Bent U de Messias?" 
Maar Ik zeg u slechts: luistert naar Mijn woord, grijpt de betekenis ervan en zoekt de essentie. 
63 Ik spreek de waarheid, leer de weg, onthul de reïncarnatie, die de wet is, opdat de ziel zich moge 
vervolmaken en het doel van haar bestemming moge bereiken. Twijfelt u daaraan? Voorwaar, ik zeg 
u: de waarheid verandert in het geheel niet door uw twijfel. Het blijft altijd hetzelfde. 
64 Ik zeg u, nooit ontkennen om het enkele feit dat u het niet begrijpt. Onthoud: Als alleen datgene 
wat je arme geest begrijpt de waarheid zou zijn, zou niets bestaan. 
65 Menigeen zegt tot mij: "Meester, als U alle dingen weet, als U schepselen kent nog voordat zij 
bestaan - wist U dan dat Judas U zou verraden?" O jullie onhandige redenaars, die in deze tijd nog 
zulke vragen stellen! Ik, die alle dingen weet, heb hem juist hiertoe uitgekozen, omdat Ik wist dat die 
mens niet anders kon; en het was absoluut noodzakelijk dat Ik Mij van elke onvolkomenheid van Mijn 
discipelen bediende, om een voorbeeld van lering te geven. 
66 De leerling die zijn Meester verraadde is een symbool, een open boek dat in ieder menselijk 
bewustzijn bestaat* opdat jullie de betekenis ervan kunnen vatten en de leringen ervan kunnen 
aanhoren. 
* Zie voetnoot bij 145, 62 
67 Weet dat in ieder mens een Judas schuilt. Ja, discipelen, want in uw geval is het lichaam de Judas 
van de geest; het is het lichaam dat zich verzet tegen het licht van de vergeestelijking dat schijnt, dat 
op de loer ligt voor de geest om het onder te dompelen in materialisme, in onedele hartstochten. 
68 Maar omdat je lichaam je aan de rand van de afgrond brengt, moet je het niet veroordelen. Nee, 
want jullie hebben het nodig voor jullie vooruitgang en jullie moeten het overwinnen door jullie 
vergeestelijking, zoals Ik Judas heb overwonnen door Mijn liefde. 
69 Ik zie dat jullie twijfelen aan de kracht van de liefde, dat jullie twijfelen aan de kracht van het 
geloof, dat jullie twijfelen aan de openbaring van mijn Geest door het menselijk orgaan van begrip, 
dat jullie zelf twijfelen aan jullie gaven en bekwaamheden die jullie nog niet hebben ontwikkeld. Wat 
ben je in staat te doen met zoveel twijfel? Welke wonderen kun je meemaken? - Geen. 
70 U bent zo koppig in uw scepsis en zo sterk in uw twijfel dat u niet toestaat dat het geestelijke licht 
met zijn stralen diepere delen van uw bewustzijn bereikt. Maar als jullie je vergeestelijken, als jullie 
leven in harmonie met mijn leer en volgens mijn Wil, zullen jullie de vermogens die jullie ontkend 
hebben en de geestelijke gaven die jullie nooit dachten te bezitten, uit je wezen zien opstijgen. 
71 Wanneer u dan vergeestelijkt bent en zuiverheid en zachtmoedigheid in uw harten heersen, zult u 
zien dat alle elementen van de natuur u welgezind zijn en u gehoorzamen, omdat uw vergeestelijking 
u in harmonie met hen heeft gebracht. 



72 Als je spiritualiteit hebt, zul je niet langer zeggen: "Vader, geef me voedsel, geef me intelligentie, 
geef me materiële rijkdom." Nog minder zult gij in de fout vervallen tegen Hem te zeggen: "Vader, als 
Gij mij geeft wat ik U vraag, zal ik U geven van wat ik heb - waar Gij mij om vraagt." 
73 Denkt gij niet, discipelen, dat deze wijze van vragen hetzelfde is als het verleiden van uw Vader? 
Denk je dat als je Mij iets geeft, Ik je meer en beter kan geven? Als jullie Mij vragen jullie te vragen 
wat jullie hebben, wat zou er dan van jullie worden als Ik, in ruil voor het inwilligen van jullie 
verzoeken, jullie zou beroven van wat jullie het meest dierbaar is in de wereld? Zou je zo'n test 
doorstaan? 
74 Nee, discipelen, het wordt tijd dat jullie je laten leiden door je geweten bij al je daden en 
gedachten. 
75 Laat uw geloof spreken, en de hemel zal u antwoorden. 
76 De goddelijke Geest was vol van liefde, hoewel Hij alleen bestond. 
77 Er was nog niets geschapen, er bestond nog niets rondom het goddelijk wezen, en toch had hij lief 
en voelde hij zich een vader. 
78 Van wie hield hij? Wiens vader voelde hij zich te zijn? Het waren alle wezens en alle schepselen 
die uit hem zouden voortkomen en waarvan de kracht verborgen lag in zijn geest. In die geest waren 
alle wetenschappen, alle natuurkrachten, alle wezens, alle grondslagen van de schepping. Hij was 
eeuwigheid en tijd. In hem was het verleden, het heden en de toekomst, zelfs voordat de werelden 
en wezens tot leven kwamen. 
79 Die goddelijke inspiratie werd werkelijkheid onder de oneindige kracht van de goddelijke liefde, 
en het leven begon. 
80 Het heelal vulde zich met wezens, en in allen openbaarde zich de liefde, de macht en de wijsheid 
van de Vader. 
81 Als een onuitputtelijke bron van leven was de boezem van de Heer vanaf dat ogenblik dat Hij 
bepaalde dat de atomen zich moesten verenigen om lichamen te vormen en wezens te vormen. 
82 Eerst bestond het geestelijk leven, eerst waren er de geestelijke wezens, en pas daarna de 
stoffelijke natuur. 
83 Daar besloten was dat vele geestelijke schepselen een stoffelijke gedaante zouden aannemen om 
op stoffelijke werelden te leven, werd eerst alles in gereedheid gebracht, opdat de kinderen des 
Heren alles voor hen gereed zouden vinden. 
84 Hij overlaadde het pad dat zijn kinderen zouden moeten gaan met zegeningen, overspoelde het 
universum met leven en vulde met schoonheden het pad van de mens, waarin hij een Goddelijke 
vonk plaatste: het geweten, de geest, zo geschapen van liefde, van intelligentie, van kracht, van wil, 
en van bewustzijn. Maar alles wat bestond wikkelde hij in zijn macht en toonde hem zijn lot. 
85 De Vader bleef daar als de bron van al het bestaande, en daar het heelal de weg naar evolutie en 
volmaaktheid werd geboden, bleef hij daar in afwachting van de terugkeer van al zijn kinderen, opdat 
ook zij in Hem hun doel zouden vinden, dat de volmaaktheid van de ziel en de eeuwigheid zou zijn. 
86 Deze voor elk rijk der natuur, voor elk schepsel en voor elke soort vastgestelde weg was de wet 
die de Schepper onuitwisbaar op zijn kinderen heeft geprent. 
87 Sindsdien weeft en leeft alles voor het doel waarvoor het geschapen is; sindsdien beweegt alles 
zich in de richting van volmaaktheid, onophoudelijk draaiend om één gebod, één beginsel en één 
wet. 
88 De Vader heeft, als een zaaier, de levenselementen die in Hem waren, gebruikt alsof zij aarde 
waren, en daarin heeft Hij het zaad gelegd van het leven dat ontspringt uit Zijn liefde, om dan de dag 
af te wachten waarop Hij zulke volmaakte vruchten kan oogsten als het zaad was en als de bezieling 
was. 
89 De wetenschappers van deze tijd zijn overdonderd wanneer zij ontdekken dat de wereld meer 
leven heeft dan de vorige wetenschappers haar gaven; en wanneer zij denken dat de aarde een 
stervende ster is die dicht bij uitsterven is, zeg ik hun dat de aarde zo weinig heeft geleefd dat zij nog 
ver verwijderd is van dat stadium van ontwikkeling om de geslachten van genade en vergeestelijking 
te kunnen herbergen. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 151   
 
1 Jullie hebben uit vele bronnen gedronken, hopend dat jullie dorst naar liefde gelest zou worden, en 
in deze tijd hebben jullie meer dorst dan ooit. Wat heb je gedaan met het Water des Levens dat Ik je 
toen al gaf? 
2 Ik zei tegen de vrouw uit Samaria: "Wie van het water drinkt dat Ik geef, zal nooit meer dorst 
hebben." Maar vandaag zeg ik je: Als de mensen van dat water hadden gedronken, zouden ze niet 
zoveel ellende met zich meedragen. 
3 De mensen bleven niet bij mijn leer en gaven er de voorkeur aan mijn naam te gebruiken om 
godsdiensten en kerkgenootschappen te stichten volgens hun eigen interpretatie en gemak. Ik heb 
de tradities verworpen en hun de Leer van de Liefde geleerd, maar thans komt gij tot mij en stelt mij 
lege riten en ceremoniën voor, die den geest in het geheel niet bevorderen. Als er geen spiritualiteit 
in uw werken tot uitdrukking komt, kan er geen waarheid in zijn, en wat geen waarheid bevat, 
bereikt uw Vader niet. 
4 Toen die Samaritaanse vrouw het licht van Mijn ogen tot in het diepst van haar hart voelde 
doordringen, zei zij tot Mij: "Heer, jullie Joden zeggen dat Jeruzalem de plaats is om onze God te 
aanbidden." Toen zeide Ik tot haar: Waarlijk, Ik zeg u, vrouw, dat de tijd nadert, dat gij den Vader niet 
meer zult aanbidden op dezen berg of te Jeruzalem, zooals gij thans doet. De tijd komt dat u de 
Vader zult aanbidden in geest en in waarheid, want God is geest." 
5 Dit is mijn onderricht van alle tijden. Zie, hoewel je de waarheid voor je ogen had, wilde je het niet 
zien. Hoe kun je het beleven als je het niet herkent? 
6 Daarom zijn jullie dorstig naar mij toegekomen. Maar toen je dit woord hoorde, voelde je hart de 
frisheid van het water des levens, en je wilde je niet langer van de bron verwijderen. 
7 U zei tot mij: "Heer, U hebt ons aangekondigd dat dit woord dat U vandaag door de stemdragers 
geeft, zijn einde zal hebben. Wat zullen we dan doen, opdat de dorst ons niet opnieuw overvalt?" De 
Meester vertelt het je: Ik ben gekomen om jullie te leren bidden, om jullie de geestelijke gaven te 
openbaren die jullie bezitten en die jullie niet hebben opgevolgd, waardoor jullie mijn wet in praktijk 
kunnen brengen en Mij kunnen navolgen. Hij die vergeestelijking in zijn leven heeft, kan geen dorst, 
vermoeidheid, honger of ellende voelen. Bovendien, zeg ik je: Ik zal na 1950 dichter bij je staan 
vanwege je spiritualiteit. 
8 Daarop vraag je mij: "Hoe bereikt men spiritualiteit?" En ik zeg je: U zult het bereiken door te 
bidden van geest tot geest, door in alles wat u doet rechtvaardig te zijn, door actieve naastenliefde 
jegens uw medemensen te beoefenen. Wanneer men zo leeft, wordt de ziel vrij en richt zij de 
schreden van de mens, verlicht door het licht van de Geest. Hij voelt zich niet langer eenzaam op 
aarde, omdat hij begrijpt dat de aanwezigheid van de Heer en die van de geestelijke wereld hem 
vergezellen. Bij elke stap die hij door het leven zet, ontdekt hij een nieuw licht en doet hij voor 
zichzelf nieuwe kennis op. Hij voelt zich niet langer een vogelvrije of een ellendeling, en hij verkwikt 
zich met de wonderen die zijn Vader geschapen heeft en die hij nu ontdekt door de gave van 
inspiratie en openbaring. 
9 Ik zeg jullie ook in deze tijd dat wie drinkt van het water dat Ik geef, dat Mijn Woord is, nooit meer 
dorst zal krijgen, net zoals Ik jullie zeg dat jullie niet naar een bepaalde plaats moeten gaan om te 
bidden, want jullie kunnen Mij overal vinden. 
10 Ik heb u gewaarschuwd voor alles wat ontmoediging in uw leven kan veroorzaken, opdat u geen 
ogenblik wanhoopt op uw levensweg. Ik heb u aangekondigd dat de tijd zal komen dat alle 
godsdiensten zullen trachten deze Leer te onderzoeken en wanneer zij er belangstelling voor 
hebben, zullen zij hetzelfde oordelen aan de hand van uw daden, woorden en getuigenissen. 
11 Jullie weten al dat er over jullie gesproken zal worden en dat jullie bestreden zullen worden, dat 
zij zoveel argumenten zullen aanvoeren tegen het geloof dat jullie aanhangen dat velen zich angstig 
zullen verbergen, anderen gedemoraliseerd zullen worden en de meesten zich in verwarring van de 
goede weg zullen afkeren. 
12 Vergeet niet dat ik u dit alles reeds heb aangekondigd, maar mag ik u er ook aan herinneren dat zij 
die standvastig blijven tegen alle verwachtingen in en bidden in stilte, zonder dat hun geloof en hun 



hoop wankelen, zullen zijn als het zaad uit de gelijkenis dat zichzelf redde uit de storm. Toen de 
vastgestelde tijd was aangebroken, begon het te ontkiemen, te groeien en zich te vermenigvuldigen 
tot het de velden bedekte, omdat het wist te wachten tot de winden waren gaan liggen om te leven 
en zich te vermenigvuldigen. 
13 Zouden jullie niet het kleine zaad van deze gelijkenis willen zijn, om morgen de heerlijkheid te 
hebben door jullie Vader "kinderen des geloofs" genoemd te worden, zoals Ik Noach genoemd heb? 
Vrees niet, want de storm zal niet alleen tegen jou zijn. Zoals u de volken en machten van de aarde 
zich zag voorbereiden op de strijd, zo bereiden ook de verschillende religieuze gemeenschappen zich 
voor op de strijd. 
14 Het is noodzakelijk dat de hemel voor een korte tijd voor allen gesloten is en dat hij pas weer 
opengaat als er één enkele roep van de aarde uitgaat, omdat erkend wordt dat er slechts één Vader 
van alle wezens is. 
15 Ik wil dat jullie nu al begrijpen wat de taak is, die jullie te midden van dit conflict moeten vervullen 
- een taak, die niet alleen het geestelijke omvat, maar ook het materiële. 
16 De gerechtigheid van de Vader heeft dit volk met zijn scepter aangeraakt om het gezag te geven 
tegen oorlog, onrechtvaardigheid en valsheid. Haar inwoners zijn in hun hart en ziel gezalfd om 
oorlog van hen weg te houden. Zij zijn voorbereid en gezuiverd om geduldig te zijn en de moed niet 
te verliezen in het aangezicht van het lijden, wanneer de woestenij zich over de wereld uitbreidt en 
de klaagzangen van de bewoners der volkeren worden gehoord. Uit dit volk zullen dan gebeden 
opstijgen, zij zullen de vorm van aanbidding van hun Vader verduidelijken, de werken van liefde die 
zij op hun weg doen, zullen vermenigvuldigd worden. Want dit zal de voorspelde tijd zijn, waarin alle 
landen bereid zullen zijn om dit zaad van liefde te ontvangen. 
17 Bereid u voor op den strijd door uw wapenen, ontwikkel uwe geestelijke gaven, geef glans aan 
uwe wapens. Schrik niet van beproevingen, want zij geven kracht en standvastigheid aan uw geest. 
18 Zuivert uw hart, opdat gij zuiver en voorbereid deze confrontatie zult kunnen ingaan; dan zult gij 
niets te vrezen hebben. De geestelijke krachten en de natuurelementen zullen aan de zijde staan van 
allen die opstaan als soldaten van mijn Zaak van liefde, vrede en gerechtigheid. 
19 In deze tijd doorzoek ik de harten van de mensen om hun de goede weg te wijzen. 
20 Gij die nog tradities hebt, gedenkt Mijn aanwezigheid onder u in het tweede tijdperk: gij herinnert 
u de intocht van Jezus in Jeruzalem, gedenkt met liefde die tijd en denkt na over de betekenis van 
sommige van deze passages, en Ik zeg u: Vandaag treed ik niet binnen in de gezegende stad, maar in 
het hart van al mijn kinderen van goede wil. Als jullie Mij als gast willen ontvangen, bereid je dan 
voor en Ik zal bij jullie zijn. Ik heb altijd op dezelfde manier van je gehouden, mijn Geest is 
onveranderlijk. Gij die Mij liefhebt en verlangt Mij te volgen, zie voor u de ladder des hemels die tot 
Mij leidt. Mijn weg is aan allen bekend, uw geest weet dat hij, om mij te bereiken, alle geboden van 
de wet moet gehoorzamen. 
21 Ik wil dat jullie zuiver van geest zijn. Ik ben bereid om mij in iedereen te storten die zich 
voorbereidt. 
22 De rechtvaardige geesten die met mij leven, betreuren het onbegrip van het mensenhart wanneer 
zij Mijn Werk van het Derde Tijdperk beschouwen. Nog twijfelen sommigen en stellen zij 
voorwaarden om gehoorzaam te zijn; maar ik zet mijn strijd voort uit liefde voor u, harten roepend in 
verlangen naar liefde en mededogen als een eenvoudig-geestige pelgrim. 
23 De weg is die van het offer, maar hij voert naar de top van de berg. Kom met me mee en laat ons 
samen wandelen. Hoor het woord dat tot u spreekt in deze tijd. Het is heel eenvoudig, maar het zal 
de gevoelige snaren raken van het hart van hen die gestorven zijn aan het leven van genade, en zal 
hen opwekken tot nieuw leven. 
24 In het tweede tijdperk waren twaalf discipelen met Mij bij het laatste avondmaal. Nu nodig ik de 
hele mensheid uit om het Brood van de Geest te nemen. Ik bied u ook de vrede van mijn Koninkrijk 
aan, want in mij is de kracht om u deze gaven aan te bieden. Wie mij wil volgen is welkom. Maar wie 
door de wereld geroepen is en haar wil dienen, als hij eenmaal mijn weg zoekt, zal met grote 
inspanning en grote pijn de tijd moeten goedmaken die hij verloren heeft. 



25 Dien mij, en gij zult vrede hebben met uw geweten. Ik zal je geven wat nodig is voor je 
levensonderhoud daarbovenop. Zolang je bezig bent met de vervulling van je geestelijke taak, zullen 
mijn engelen over je goederen waken. 
26 Ik heb gezien hoe jullie je voorbereiden en voorwaar, Ik zeg jullie: Ik zal jullie Mijn "lichaam" te 
eten en Mijn "bloed" te drinken geven. 
27 De Geest is gereed om de leringen te bestuderen die Ik u in het Tweede Tijdperk heb gegeven en 
de uitleg waarvan Ik u thans geef. 
28 Zie hier de tafel waarop het brood des levens en de wijn der genade staan. De discipelen 
omringen mij, en in hun hart vragen zij zich af: "Hoewel de Vader met ons is, waarom is de droefheid 
in zijn woorden geopenbaard?" Maar onder hen die aldus vragen, zijn er anderen wier geest 
vermoedt dat de Meester op het punt staat hun iets moeilijks te zeggen. Zij zijn degenen die zich 
herinneren hoe de Heer zijn brood in wijn doopte om het aan te bieden aan hem die Hem zou 
verraden. 
29 Toen Jezus dat Pesachmaal met zijn leerlingen vierde, volgens de traditie van dat volk, zei hij 
tegen hen: "Iets nieuws maak ik jullie nu bekend: neem van deze wijn en eet van dit brood, dat mijn 
bloed en mijn lichaam voorstelt, en doe dit tot gedachtenis aan mij." 
30 Na het heengaan van de Meester herdachten de leerlingen het offer van hun Heer door wijn te 
drinken en brood te eten, die symbolen waren van Hem die, uit liefde voor de mensen, alles opgaf. 
31 Door de eeuwen heen hebben volkeren, verdeeld in kerkgenootschappen, verschillende 
interpretaties aan mijn woorden gegeven. 
32 Vandaag zal ik u vertellen wat ik voelde in dat Uur, in dat banket waar ieder woord en iedere 
handeling van Jezus de les was van een boek van diepe wijsheid en oneindige liefde. Toen Ik brood 
en wijn voor dit doel gebruikte, was het om u te doen begrijpen dat zij zijn als de liefde, die de 
voeding en het leven van de ziel is, en toen Ik tot u zei: "Doet dit ter gedachtenis aan Mij", wilde de 
Meester zeggen dat u uw naaste moet liefhebben met een liefde gelijk aan die van Jezus, en uzelf 
aan de mensen moet geven als ware voeding. 
33 Jezus heeft je niet alleen zijn woord gegeven. Zijn leringen en werken waren niet slechts 
gelijkenissen of allegorieën. Zoals Hij zijn lichaam en zijn bloed aan zijn leerlingen symboliseerde voor 
hun onderricht met brood en wijn, zo gaf Hij de volgende dag zijn lichaam voor de ogen van een 
menigte en vergoot al zijn bloed om aan de hele mensheid het brood van het eeuwige leven, van de 
volmaakte liefde te geven. 
34 Elke rite die gij met deze leringen maakt, zal vruchteloos zijn als gij mijn leringen en voorbeelden 
niet in uw leven toepast. Dit is precies wat moeilijk voor je is, maar dit is precies waar de verdienste 
ligt. 
35 Jezus heeft jullie barmhartigheid, zachtmoedigheid en liefde geleerd; Hij heeft jullie geleerd je 
vijanden van harte te vergeven. Hij zei je de leugen te ontvluchten en de waarheid lief te hebben. Hij 
heeft u verkondigd, dat gij het kwade, evenals het goede dat gij ontvangt, altijd met het goede moet 
vergelden. Hij leerde u eerbied te hebben voor elk van uw naasten en openbaarde u de weg om 
gezondheid te vinden voor lichaam en ziel, en hoe u de naam van uw ouders met uw leven kunt eren, 
opdat ook u geëerd zult worden door uw kinderen. 
36 Dit zijn enkele van de geboden waardoor ieder zich moet laten leiden die in waarheid christen wil 
zijn. 
37 Opdat die leer het geloof in de harten zou aanwakkeren, zodat zij door de mensen zou worden 
bemind, verrichtte ik daarbij wonderen, en opdat die wonderen zo indrukwekkend mogelijk zouden 
zijn, deed ik ze op de lichamen van de zieken: Ik genas de blinden, de doven, de stommen, de 
verlamden, de bezetenen, de melaatsen, en wekte ook de doden tot leven. 
38 Hoeveel wonderen van liefde heeft Christus onder de mensen verricht! Hun namen zijn de 
geschiedenis ingegaan als voorbeelden voor de komende generaties. 
39 Heden geef Ik u Mijn woord opnieuw; de geestelijke inhoud is dezelfde als die welke Ik u in de 
tweede Era gaf. Ik spreek tot u met dezelfde liefde. Ik toon jullie nogmaals de weg om de Vader te 
bereiken. Ik onderwijs jullie met de grootste onbaatzuchtigheid. 
40 Vandaag symboliseer Ik niet Mijn Lichaam en Mijn Bloed met brood en wijn, noch kom Ik als een 
mens om Mijn Bloed te vergieten en jullie Mijn Lichaam te geven aan een kruis. Dit is een andere tijd. 



Nu kom ik in de geest, en het is uw geest tot wie ik spreek over zijn geestelijke opdracht, want hij is 
nu in staat de vroegere leringen en ook de nieuwe openbaringen te begrijpen. Ik ben op dit moment 
Mijn tempel in jouw hart aan het voorbereiden. 
41 Als mens had ik vorm, als God heb ik die niet. Zie, er is in Mij geen lichamelijkheid meer dan Mijn 
waarheid, noch is er een andere wijn dan Mijn liefde. 
42 Mijn Geest, die alomtegenwoordig is, is voelbaar wanneer jullie bereid zijn. Zoek Mij en Ik zal de 
sluier van vele mysteries voor je geestelijke blik wegtrekken. Ik zal je hart ten goede keren, Ik zal je 
de weg tonen die je moet volgen. 
43 hoe kunnen jullie dan aan bloed en lichaam blijven denken, daar het de Heilige Geest is die tot 
jullie neerdaalt, daar Ik slechts kom om jullie geest met Mijn Woord te verlichten, jullie te voeden en 
jullie stoffelijke natuur op te schudden? 
44 De stem van uw geest riep mij op dit ogenblik; uw innerlijke verheffing, uw dorst naar licht deden 
mij tot u naderen. 
45 Spoedig zullen de discipelen van het Spiritualisme deze leer onder de mensen verspreiden als de 
leer die de mensen zal inspireren om te strijden voor het opstijgen van hun geest. 
46 Vorm geen andere sekten, alleen de geest zal u verenigen. Je geweten zal je vertellen wanneer je 
van het pad afdwaalt. 
47 Ik heb u een enkele wet gegeven vanaf het begin der tijden. Het markeert voor u een weg vol 
helderheid, die van de evolutie van uw ziel. 
48 In die tijd zal ik ook worden verraden, verkocht en uitgeleverd. Gij weet nog niet op welke wijze, 
maar opent uw ogen en werkt aan uzelf, opdat gij niet de auteurs zult zijn van zulke werken. 
49 Wat zal er worden van hem die Mijn roepstem gehoord heeft, die Ik een discipel genoemd heb, en 
die de wereld en zijn geweten daarna een verrader noemen? 
50 Waakt en vergeeft elkander, want mijn vergeving omvat het ganse heelal. 
51 Op die dag klopte je hart van kracht omdat ik erin was. 
52 Mensen die mijn woord horen: Wend uw gedachten af van aardse plannen en verhef u, opdat uw 
geest verkwikt wordt en u verheugt in mijn tegenwoordigheid. Bereid je goed voor, want het is een 
plechtig moment. De Vader spreekt tot zijn kinderen, en als de Vader dat met zoveel liefde doet, 
waarom zouden de kinderen dan niet naar hem luisteren met alle eerbied waartoe zij in staat zijn? 
53 Gij stemdragers, verkondig mijn leer meer door uw geest dan door uw lippen. 
54 Gij "veren van goud", schrijf mijn woord meer op door uw liefde dan door uw veren. 
55 Ik wil dat deze boodschap de mensen uit hun slaap wekt. Ik wil dat de mensen, wanneer zij mijn 
leringen van uw lippen horen of in uw geschriften lezen, ontroerd zijn en beven. 
56 Mijn volk zal opstaan en het goede nieuws verspreiden en mijn boodschap aan deze tijd 
bekendmaken. Gij zult het bewijs van mijn waarheid leveren, niet alleen met uw woorden, maar met 
al uw werken, door uw leven te richten op de naleving van deze leer. U zult volhouden dat het 
opnieuw samenkomen van de geest (met de ziel)* een van de grote waarheden is die de mensheid 
moet kennen en geloven. Sommigen vermoeden het, aanvaarden het, en geloven erin uit intuïtie, als 
iets dat niet kan ontbreken in mijn liefdevolle rechtvaardigheid jegens de mensheid. Maar er zullen 
ook velen zijn die u godslasteraars en leugenaars zullen noemen. Wees niet verontrust, hetzelfde 
overkwam mijn apostelen toen zij de opstanding uit de doden predikten zoals Jezus onderwees. De 
priesters en de rechters gooiden hen in de gevangenis wegens het prediken van zulke leringen. Later 
aanvaardde de wereld die openbaring, hoewel ik u kan verzekeren dat zij niet in staat was de volle 
betekenis van die leer te vatten, zodat het noodzakelijk is dat ik nu kom en u leer dat de 
"wederopstanding van het vlees" alleen kan verwijzen naar de her-innering van de geest, want dat is 
de essentie en de reden van het leven - dat wat in werkelijkheid eeuwig is. 
* Toevoegingen tussen haakjes in de tekst zijn ook door de vertalers ingevoegd. 
57 Waarom zouden de dode lichamen weer opstaan, daar zij slechts de vergankelijke klederen der 
ziel waren? 
58 Het vlees zinkt in de aarde en vermengt zich ermee. Daar wordt hij gezuiverd, omgevormd en 
komt hij steeds weer tot nieuw leven, terwijl de geest zich naar boven blijft ontwikkelen, op weg naar 
volmaaktheid. Wanneer zij naar de aarde terugkeert, is dat voor haar een verrijzenis tot menselijk 
leven, en ook voor haar nieuwe lichamelijke omhulsel is het een verrijzenis in vereniging met de ziel. 



Maar het stoffelijke is niet van onvergankelijke aard, maar het geestelijke wel; daarom zeg ik u 
nogmaals, dat het uw geest is, die ik zoek, die ik onderwijs en die ik bij mij wil hebben. 
59 In die tijd zei Ik tot Nicodemus, die Mij in een goede geest had opgezocht om met Mij te spreken: 
"Wat uit het vlees geboren wordt, is vlees, en wat uit de geest geboren wordt, is geest. Wees niet 
verbaasd als ik je zeg dat je opnieuw geboren moet worden." Wie verstond die woorden? Ik wilde 
jullie daarmee zeggen dat één mensenleven niet voldoende is om één van Mijn leringen te begrijpen 
en dat jullie vele aardse levens nodig hebben om het leerboek te begrijpen dat dit leven inhoudt. 
Daarom heeft het vlees slechts tot taak te dienen als steun voor de ziel tijdens haar omwandeling op 
aarde. 
60 De ziel ontvangt van het lichaam de indrukken die zij in het leven opdoet. Hoe meer haar 
gevoeligheid en rijpheid toeneemt, hoe groter de oogst voor de ziel. Het lichaam is slechts het 
werktuig, de zender, de steun en de toetssteen. 
61 Het leven in deze wereld is een voortdurende instructie en een afspiegeling van het eeuwige leven 
van de ziel. Ik spreek over zijn harmonie, zijn schoonheid, zijn perfectie. 
62 Ook dit is een van mijn leringen, mensen, maar opdat jullie het beter zullen begrijpen, verdiep je 
er meer in met je geest dan met je verstand. 
63 U hebt uw hart bereid om op mijn komst te wachten. Ik ben je gast in hem. 
64 De sluier van mysterie en stilte is gescheurd, reeds van hieruit aanschouwt gij de stralen van het 
licht van het Koninkrijk en hoort gij de stem van uw Vader. Je ziel heeft zich gewassen in het 
zuiverende water van pijn. Wie van jullie heeft er geen tranen gelaten? Wie heeft er geen bitterheid 
gekend? 
65 Jij verlangt vurig naar vrede en in je gebed zeg je tot mij: "Heer, zouden de oorlogen in de wereld 
maar ophouden en zou de vrede van Uw koninkrijk maar tot ons komen!" 
66 Je begint de taak te voelen die ik je geest vanaf het begin heb gegeven. Jullie zijn het volk dat Ik 
heb uitgekozen om tot Mij te spreken en aan wie Ik de taak heb toevertrouwd vrede en het licht der 
waarheid te brengen aan de volkeren van de aarde. Ook jullie behoren tot dat ondankbare volk dat 
mij niet wilde erkennen in de gedaante van Christus. Anderen herkenden mij beter dan zij die 
beweerden mij te verwachten. 
67 Gij hebt vele tranen vergoten vanwege uw materialisatie en uw ondankbaarheid, daarom waakt 
gij nu voor vrede en bidt dat de mensen elkander mogen liefhebben. In stilte vraagt gij u af, hoe het 
mogelijk was, dat gij in Jezus uw Heer niet hebt ontdekt; hoe het mogelijk was, dat gij Hem naar de 
offerdood hebt gesleept en de kracht en de moed hebt gehad Hem te zien sterven; hoe het mogelijk 
was, dat gij niet om Hem hebt geweend, toen zelfs de zon haar gelaat verborg om de mensen hun 
blindheid te doen inzien. Wees niet verbaasd, dat gij tot die dwalingen in staat zijt geweest; hier ben 
ik in een andere verschijningsvorm, en het is zeer wel mogelijk, dat sommigen mij weer 
verloochenen. 
68 Er is geen vrede op aarde, zelfs niet in de dagen die u wijdt aan de gedachtenis van de Passie van 
uw Heer, en ik vraag u: Hoe heb je de reïncarnaties gebruikt die ik je heb gegeven? Wat heb je 
gedaan met de levens van degenen die het dichtst bij je staan? Je hebt alleen de tijd laten verstrijken 
en je leven en je idealen op een verkeerde manier gebruikt. Jullie wilden meesters zijn, maar in 
werkelijkheid zijn jullie slaven van de wereld en van de zonde geweest. U droomt van 
onsterfelijkheid, maar u leeft niet naar de eeuwigheid, maar naar de dood. Ik, die de Opstanding en 
het Leven ben, heb u steeds weer opgewekt, opdat gij waarachtig moogt leven. 
69 Waarlijk, Ik zeg u, Ik zal deze broedermoorddadige en zelfzuchtige wereld aan het oordeel 
onderwerpen en haar zuiveren totdat Ik liefde en licht uit haar zie opstijgen. Zelfs aan hen die thans 
hun volkeren naar het verderf voeren, die thans alle ondeugden zaaien en verspreiden, die hun 
koninkrijk van ongerechtigheden hebben geschapen, zal Ik het bevel geven de verleidingen te 
bestrijden, de corruptie te verwijderen en de boom van het kwaad bij de wortel uit te roeien, tot 
eerherstel. Onder dit oordeel zult ook gij vallen, volk, want gij hebt Mozes verkeerd beoordeeld, 
Jezus geofferd, Elia vervolgd, en de profeten gedood, evenals apostelen en discipelen. 
70 Ik bied de wereld vrede aan, maar de groot geworden trots der volkeren, met haar valse macht en 
haar valse pracht, verwerpt elke oproep van het geweten en laat zich slechts meeslepen door haar 
ambitieuze doeleinden en haat. 



71 De mens neigt nog niet naar de kant van goedheid, rechtvaardigheid en rede; de mensen staan 
nog steeds op en veroordelen de zaak van hun naasten; noch denken zij dat zij rechtvaardigheid 
kunnen instellen. Denkt u niet dat zij zich in plaats van rechters moordenaars en beulen moeten 
noemen? 
72 De mannen van de macht zijn vergeten dat er één eigenaar is van alle leven, maar zij nemen het 
leven van hun naasten alsof het hun toebehoort. De menigte schreeuwt om brood, gerechtigheid, 
onderdak, kleding. Gerechtigheid zal ik instellen, niet de mensen of hun leringen. 
73 De mens heeft Mij altijd als rechter willen zien, maar hij heeft nooit een troon voor Mij kunnen 
oprichten als zijn Koning of een altaar voor Mij als zijn God; hij heeft alleen een tribunaal kunnen 
oprichten. Daarom zeg Ik u dat Ik nu vanuit die Goddelijke Rechtbank oordeel over elk van uw 
werken. 
74 In hun hoogmoed hebben de mensen zelf de natuur en haar elementen willen onderwerpen, 
zonder te beseffen dat deze rechters worden om de hoogmoed en de verwaandheid van de mens te 
tuchtigen. 
75 Wat de profeten hebben verkondigd, zal in deze tijd geschieden. Mijn nieuw woord zal filosofen 
en theologen bereiken, velen zullen er de spot mee drijven, en anderen zullen verontwaardigd zijn. 
Maar terwijl dit gebeurt, zullen hun verbaasde ogen de vervulling aanschouwen van de profetieën 
die Ik u nu heb aangekondigd. 
76 Ik heb u slechts geleerd lief te hebben wat goed is, en als ik daarvoor gekomen ben, dan is het 
omdat ik weet dat gij in de wereld het kwade hebt aanbeden, waarvan de macht is voortgekomen uit 
uw onvolkomenheden. 
77 Ik verlang er naar op een andere wijze tot u te spreken - niet om fouten te verbeteren, niet om 
fouten te berispen, maar om u onderricht te geven in woorden van hoge wijsheid en diepe 
openbaring. Maar dit zal niet gebeuren totdat je buiten dit lichaam bent dat je bindt, en buiten deze 
wereld die je gevangen houdt. Mensen, jullie horen mijn stem, leg je niet neer in deze woestijn, 
bedenk dat jullie in dat Eerste Tijdperk de wereld een voorbeeld gaven van geloof, 
doorzettingsvermogen en kracht voor alle eeuwen, toen jullie die woestijn doorkruisten, vol 
beproevingen, obstakels en vijanden, totdat jullie het hoge doel bereikten dat jullie nastreefden: het 
land van de belofte. 
78 Neem dit voorbeeld tot voorbeeld, neem een voorbeeld aan uzelf, want gij maakt deel uit van dat 
volk. Zonder ophouden moedigde Ik het geloof van Mijn kinderen aan en uiteindelijk beloonde Ik hun 
trouw. Waarlijk, Ik zeg u, een nieuw manna bewaar Ik voor uw geest, en wederom, in het uur van 
beproeving, zal er water ontspringen uit de rots der woestijn. 
79 Met gezangen en lofprijzingen aan Jehovah verlichtte de schare hun moeilijke omzwervingen. In 
de tegenwoordige tijd zullen gebed en goede werken u de ontberingen van de weg niet doen 
gevoelen. U doorkruist nu al de laatste woestijn. Heb moed en geloof; bereik de bergtop met je 
werken van liefde. 
80 Voorbij deze wereld is er een vaderland* waarheen jullie allen in de geest zullen binnengaan. Wie 
heeft er niet een geliefde daar? Wie wil hem niet terugzien, iemand die hij zich herinnert als een 
vader, een moeder, een broer, een kind, een echtgenoot of echtgenote, of een vriend? 
* Zie voetnoot bij 145, 29 
81 Uw herinneringen, gedachten en gebeden van vandaag zijn oproepen die deze wezens in hun 
huizen horen. Morgen zal de vergeestelijking u verenigen en u allen in één wereld doen wonen en 
gehoorzamen aan het gebod dat u zegt: "Hebt elkander lief." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 



Instructie 152  
 
1 Het is een gedenkdag waarop de verschillende godsdienstige gemeenschappen grote scharen 
bijeenbrengen die hongeren naar het woord van God. Zie hoe elk van hen de Passie van Jezus op een 
andere manier herdenkt. 
2 Het is een gedenkdag waarop het hart van de mens zich voor korte tijd afwendt van aardse 
genoegens en hij beseft dat zijn bestemming niet in deze wereld eindigt, maar dat hij, evenals Jezus, 
in dit leven de weg van bitterheid moet afleggen om te kunnen opklimmen tot de rechterhand van 
de Heer. 
3 Hoe weinigen zijn er die in hun hart het lijden van de Meester kunnen herbeleven zonder riten en 
allegorieën! Jullie Spiritualisten die Mij horen door het menselijk orgaan van de geest, verwacht niet 
dat Ik dat drama herhaal in de vorm van een zinnelijke vertoning. Ik zal u alleen toestaan, door Mijn 
woord, de werken en de leringen te herinneren, die Ik u in die uren heb gegeven. Weer zijn de 
discipelen bij Mij en Ik heb tot hen gezegd: Waakt en bidt, weest op uw hoede voor de strikken der 
verzoeking, bedenkt dat het vlees zwak is. 
4 indien Ik u toen gezegd zou hebben, dat Ik u een nieuw gebod zou geven, zeggende: "Hebt elkander 
lief", zo zeg Ik u heden, dat dit gebod het eerste en het laatste zal blijven 
5 In de tweede Era heb Ik tot Mijn discipelen gezegd: "Zeer binnenkort zullen jullie Mij niet meer 
zien, want Ik ga naar de Vader. Maar spoedig zal Ik weer onder u zijn, want Ik zal u de Trooster 
zenden, de Geest der Waarheid." En hier ben Ik, discipelen van het Derde Tijdperk, Mijn Woord en 
Mijn Belofte vervullend. 
6 Toen het uur naderde en het avondmaal was afgelopen, had Jezus zijn discipelen de laatste 
instructies gegeven. Hij ging op weg naar de olijfgaard, waar Hij placht te bidden, en zei tot de Vader: 
"Heer, als het mogelijk is, neem deze beker van mij. Doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede." 
Toen naderde die ene van mijn discipelen, die mij zou overleveren, vergezeld van de schare, die mij 
zou grijpen. Toen ze vroegen: "Wie is Jezus, de Nazarener?" - Judas naderde zijn Meester en kuste 
hem. Er was angst en ontsteltenis in de harten van die mannen toen zij de kalme kalmte van Jezus 
zagen, en zij vroegen opnieuw: "Wie is Jezus?" Toen ging ik naar hen toe en zei: "Hier ben ik, ik ben 
het." Dat is wanneer mijn passie begon. 
7 Zij brachten mij voor priesters, rechters en heersers. Zij ondervroegen mij, veroordeelden mij en 
beschuldigden mij ervan de wet van Mozes te hebben overtreden en een rijk te willen stichten dat 
het rijk van de keizer zou vernietigen. 
8 Hoevele harten, die enkele dagen tevoren mijn werken bewonderden en zegenden, vergaten deze, 
toonden zich ondankbaar en sloten zich aan bij degenen die mij beschimpten. Maar dat offer moest 
zeer groot zijn, opdat het nooit uit de harten der mensen zou worden uitgewist. 
9 De wereld, en jullie als deel daarvan, hebben gezien hoe Ik gelasterd, bespot en vernederd werd 
zoals geen mens dat had kunnen doen. Maar geduldig dronk ik de beker leeg die u mij te drinken gaf. 
Stap voor stap vervulde ik mijn bestemming van liefde onder de mensen en gaf mijzelf aan al mijn 
kinderen. 
10 Gezegend waren zij die in hun God geloofden, hoewel zij hem bedekt met bloed en hijgend zagen. 
11 Maar er wachtte mij nog iets moeilijkers: te sterven, genageld aan een hout tussen twee rovers. 
Maar zo stond het geschreven, en zo moest het uitkomen, zodat ik herkend zou worden als de ware 
Messias. 
12 Toen ik vanaf de hoogte van het kruis neerkeek op de menigte mensen, zag ik Maria en ik zei 
tegen haar, verwijzend naar Johannes: "Moeder, dit is uw Zoon," en tegen Johannes: "Zoon, dit is uw 
Moeder." 
13 Johannes was de enige in dat uur die de betekenis van de volgende zin kon begrijpen, want de 
menigte was zo blind dat toen ik zei: "Ik heb dorst", zij dachten dat het lichamelijke dorst was en zij 
reikten mij gal en azijn aan, terwijl het de dorst naar de liefde was die mijn geest leed. 
14 De twee boosdoeners worstelden ook met de dood naast Mij, maar terwijl de een lasterde en zich 
in het verderf stortte, liet de ander zich verlichten door het licht van het geloof, en hoewel hij zijn 
God aan de vernederende balk van het kruis genageld zag en de dood nabij zag, geloofde hij in Zijn 



Goddelijkheid en zei tot Hem: "Wanneer Gij in het Koninkrijk der hemelen zijt, gedenk Mij", waarop 
ik, door zoveel geloof bewogen, antwoordde: "Voorwaar, Ik zeg u: heden zult gij met Mij in het 
paradijs zijn." 
15 Niemand kent de stormen die in dat uur in het hart van Jezus woedden. De ontketende 
natuurkrachten waren slechts een flauwe afspiegeling van wat zich in de eenzaamheid van die man 
afspeelde, en de pijn van de goddelijke Geest was zo groot en zo werkelijk dat het vlees, dat zich een 
ogenblik flauw voelde, uitriep: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" 
16 Zoals Ik de mensen heb geleerd te leven, heb Ik hen ook geleerd te sterven, door hen te vergeven 
en te zegenen, zelfs hen die Mij beschimpten en martelden, toen Ik tot de Vader zei: "Vergeef het 
hun, want zij weten niet wat zij doen." 
17 En toen de Geest deze wereld verlaten had, zeide Hij: "Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn 
Geest." Het perfecte onderwijs voorbeeld was volbracht, als God en als mens had ik gesproken. 
18 Maar hier ben ik, volk, zoals ik u beloofd heb. Ik kom niet in het lichaam, dat is, in het vlees, maar 
in het licht, en Ik zeg u: de tijd is voorbij dat Ik, om Mijn zaad te zaaien, het met bloed moest 
begieten; maar hoezeer moet gij u in plaats daarvan zuiveren en voorbereiden! 
19 Geïnspireerd door het licht van de heilige Geest zult gij deze leer stap voor stap uitzaaien, zodat zij 
gehoord wordt door de doven en gezien door de blinden. Evenals de Meester zult gij spot, smaad en 
vernedering verdragen en zelfs door uw verwanten belachelijk worden gemaakt, maar gij zult niet 
verzwakken. Want dadelijk zult gij u herinneren, dat de Zoon des Allerhoogsten, die alle macht en 
wijsheid bezat, niet voor de beproevingen der mensen is gevlucht, opdat Hij hun door die 
beproevingen van zijn waarheid getuigenis zou kunnen afleggen. 
20 Daarom zeg Ik u telkens weer: put uit Mijn woord de geestelijke en zedelijke kracht voor uw 
levensstrijd, want wie sterk is in de geest, zal dat ook zijn in aardse dingen. En ik kan jullie ook dit 
zeggen, dat jullie soms zelfs tot de offerdood zullen gaan, zoals ik jullie door Jezus in de Tweede Era 
heb geleerd. 
21 Waakt en bidt, mensen, niet alleen vanwege de materiële gevaren, maar ook vanwege de strikken 
die jullie ogen niet kunnen onderscheiden - de strikken die afkomstig zijn van onzichtbare wezens. 
22 De grote legioenen van verwarde zielen voeren oorlog met de mensen, gebruik makend van hun 
onwetendheid, afstomping en gebrek aan geestelijke visie; en de mensen hebben hun wapens van 
liefde niet gereedgemaakt om zich tegen hun aanvallen te beschermen, en daarom lijken zij weerloze 
wezens in deze strijd. 
23 Het was noodzakelijk dat mijn geestelijk onderricht tot u kwam om u te onderrichten hoe gij u 
moet uitrusten om in deze strijd de overwinning te behalen. 
24 Uit die onzichtbare wereld die in uw wereld leeft en weeft, komen invloeden voort die de mensen 
treffen, hetzij in hun geest, hetzij in hun gevoel, hetzij in hun wil, en die hen veranderen in 
toegewijde dienaren, in slaven, in werktuigen, in slachtoffers. Overal verschijnen geestelijke 
mededelingen, en toch willen de mensen op aarde nog steeds niet waarnemen wat hun geest 
omgeeft. 
25 Het is noodzakelijk een begin te maken met de strijd om de duisternis te vernietigen, opdat, 
wanneer het licht in de mensen zal opgaan, allen verenigd in een ware gemeenschap zullen opstaan, 
en door gebed de overwinning zullen behalen in de strijd die zij zullen voeren tegen de machten die 
hen zo lang hebben beheerst. 
26 Mensen en naties zijn bezweken voor de macht van die invloeden zonder dat de mens het merkte. 
Zeldzame en onbekende ziekten die door hen worden veroorzaakt, hebben de mensen in beroering 
gebracht en de wetenschappers in verwarring gebracht. 
27 Hoeveel onenigheid, hoeveel verwarring en pijn heeft de mens zichzelf niet op de hals gehaald. De 
afwezigheid van gebed, moraal en spiritualiteit heeft de onreine en gestoorde wezens aangetrokken. 
En wat kan men verwachten van hen die zonder licht en zonder toerusting afgezonderd zijn? 
28 Er zijn er die jij bedrogen en onderdrukt hebt, die jij verontrust en vernederd hebt. Zij kunnen u 
slechts verwarring en duisternis zenden, zij kunnen slechts wraak nemen, en zij kunnen u slechts 
verwijten maken. 
29 Noem mij nu slechts tovenaar en tovenares, omdat ik u deze dingen bekend maak, terwijl niet ik 
ze heb veroorzaakt, maar gij. Ik wil u allen redden van duisternis, pijn en dood, want ik ben het licht 



dat schijnt voor de mensen en voor legioenen verwarde zielen. Wie van hen zal Mij het eerst 
herkennen? 
30 Toen ik in het tweede tijdperk een bezetene bevrijdde, zeiden zij die dit zagen, dat Jezus een 
verbond had met de geest van het boze. Maar de geest, die die man kwelde, sprak tot Mij en zeide: 
"Ik weet wie Gij zijt: de Heilige van God." 
31 En er waren er ook die, verbaasd over deze werken, zeiden: "Met welk gezag en op welke wijze 
beveelt hij de onreine wezens, en zij gehoorzamen hem?" Zij wisten niet dat deze gave van de Geest 
in alle mensen is, dat u allen die wapens bij u draagt. Later herhaalden mijn discipelen de werken van 
hun Meester, waaruit bleek dat Christus was gekomen om de mensen te onderrichten; niet alleen 
om zijn macht te tonen, maar ook om de mensen de geestelijke gaven en het gezag te openbaren dat 
zij allen bezitten. 
32 Het gebed, zei de Meester tot jullie, geeft glans aan de wapens van liefde waarmee jullie vrede 
voor de mensheid moeten verkrijgen. Het doet de geestelijke gaven ontwaken, de ziel wordt helder, 
het oog wordt scherpzinnig, en het hart wordt gevoelig. 
33 Volk, Ik heb u geleerd u te bevrijden van de onzichtbare strikken en u er tegen te verdedigen, u te 
genezen van de vreemde ziekten en u te bevrijden van de boze invloeden. Maar voorwaar, Ik zeg u - 
zoals Ik u reeds heb geopenbaard - dat alleen gebed en deugdzaamheid u kunnen dienen om deze 
beproevingen te overleven. Indien gij hiervoor andere maatregelen in de plaats stelt, zult gij het 
slachtoffer worden van dergelijke invloeden, en in plaats van uw pad licht te maken, zult gij de 
duisternis doen toenemen. Dan zal de wereld jullie terecht tovenaars noemen, terwijl ik jullie een 
kostbaar geschenk heb gegeven om licht en vrede te brengen aan alle behoeftige zielen. 
34 Wanneer zult gij bereiken dat deze hele wereld van duisternis, lijden en dwalingen wordt 
omgevormd tot een wereld van vrede? Wanneer zullen jullie in staat zijn om het licht van de hoge 
geestelijke sferen tot je te trekken, zodat jullie in harmonie kunnen komen met al je medemensen in 
dat huis dat Ik voor jullie bestemd heb? 
35 Vanwege het onderricht dat Ik u in Mijn Woord heb gegeven, hebben zich onder u werkelijke 
wonderen voorgedaan. Zielen ontwaken voor een nieuwe dag, harten kloppen van hoop. Zij die de 
waarheid niet konden zien omdat hun onwetendheid als een verband over hun geestelijke ogen lag, 
zien nu en kijken verwonderd om zich heen. Zij die lichamelijk (zowel als geestelijk) ziek zijn, zullen 
worden genezen wanneer zij in hun wezen, in hun hart, de essentie van mijn woorden ontvangen. 
36 Dan vloeit uit het binnenste, het zuiverste van dit volk een gebed van dankzegging voor de werken 
die Ik aan hen doe, en het zegt tot Mij: "Dank U, Heer, want U hebt ons waardig geacht dat deze 
wonderen in ons geschieden." 
37 Wanneer dan deze mannen en vrouwen opstaan, gesterkt door mijn woord van liefde, van troost 
en van wijsheid, hebben zij hun medemensen opgezocht en wonderen verricht op hun weg, dikwijls 
zonder dat zij het weten. 
38 Door hun geloof genezen zij de harten, door hun getuigenis verdrijven zij de duisternis en wekken 
zij op die onverschillig waren. Met hun intuïtie lossen zij de problemen van het leven op, en door hun 
kracht zijn zij in staat beproevingen te doorstaan. Hun handen leren de zieken te zalven, hun geest 
vindt de weg om mijn woord te doorgronden en zich erin te verheugen; hun gebeden helpen hen 
hun sluimerende geestelijke gaven te ontplooien, en zo, stap voor stap verder gaand, bereiken zij dat 
hun Heer hun pad met wonderen zaait. 
39 De ontmoetingsplaatsen waar mijn woord bekend is gemaakt, zijn vermenigvuldigd, elk van hen is 
als een school van ware kennis, waar mensen bijeenkomen die mijn discipelen vormen en gretig 
komen om de nieuwe les te leren. 
40 Indien elk van deze gemeenten zou getuigen van al de weldaden die zij uit Mijn barmhartigheid 
hebben ontvangen, zou er geen einde komen aan het getuigen van die wonderen. En als gij in een 
boek alles zoudt moeten verzamelen wat Ik gesproken heb vanaf het eerste van Mijn woorden tot 
het laatste toe door al Mijn stemdragers, zou dit een werk zijn dat gij niet zoudt kunnen volbrengen. 
41 Maar Ik zal de mensheid door bemiddeling van Mijn volk een boek zenden dat de essentie van 
Mijn woord zal bevatten en het getuigenis van de werken die Ik onder u tot stand heb gebracht. 
Wees niet bang om deze missie te ondernemen, want Ik zal u inspireren om in dit boek de leringen 
vast te leggen die onontbeerlijk zijn. 



42 Denkt gij dat wat Mijn gezanten van het tweede tijdperk hebben opgeschreven, alles is wat Ik op 
aarde heb gesproken? voorwaar, Ik zeg u: Nee. Overweeg wat Mijn discipel Johannes zei: "De werken 
die Jezus heeft gedaan zijn zo talrijk dat ik geloof dat de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten 
die daarvoor geschreven zouden moeten worden." 
43 Zie, discipelen, zelfs aan hen heb ik op het ogenblik van het schrijven alleen ingegeven en in 
herinnering gebracht wat absoluut noodzakelijk was om te worden bewaard als een testament en 
een getuigenis voor de toekomstige geslachten. 
44 In deze Era heb Ik Mijn Woord nieuw leven gegeven onder hen die dood zijn voor het leven der 
genade. Ik noem u zo omdat u een geest in uw wezen hebt die zich niet heeft weten te voeden met 
het Brood des Levens en daarom niet heeft begrepen dat hij tot de eeuwigheid behoort. 
45 Ik kwam tot het besef van de vruchtbaarheid van het woord dat ik in het tweede tijdperk aan de 
wereld had gegeven, en ik ontdekte dat het kwaad bleef bloeien en zijn bittere vruchten onder de 
mensen verspreidde. Ik zoek het spoor dat Mijn offerdood moest nalaten in het hart van de mens, 
maar het bloed dat Ik ontdek is het bloed dat door de mensen is vergoten in hun broederoorlogen - 
zondig bloed bij sommigen, onschuldig bij anderen. Het spreekt altijd tot mij van vijandigheden, basis 
hartstochten, geestelijke duisternis, van de dood. 
46 Dit is de wereld die u onder ogen moet zien, o volk. Maar vrees niet, want de geest der mensen is 
sterk geëvolueerd, en als gij weet raad te geven met woorden die uit het hart komen, zoals ik u 
geleerd heb, zult gij hun ogen zien openen voor het licht en zij zullen u hun armen uitstrekken in 
liefde en barmhartigheid. 
47 De tegenwoordige tijd moet worden besteed aan voorbereiding en bezinning, mensen, want als 
jullie er nu geen gebruik van maken, zullen jullie er nog spijt van krijgen. 
48 Jullie moeten veel aan jezelf werken, zodat jullie voorbereid zijn om uit te gaan en mijn woord te 
verkondigen. U moet komen tot een totale vernieuwing van uw hele leven, zodat wanneer hij die de 
leer hoort die u gaat prediken uw huis bekijkt of uw schreden volgt om u te verkennen, hij alleen 
zuiverheid en waarheid in uw werken aantreft. 
49 Indien gij het verlangen hebt de wereld de grootheid te tonen van de Leer die Ik u in deze tijd heb 
onderwezen, bedenk dan dat gij eerst moet worden als heldere spiegels die Mijn licht kunnen 
weerkaatsen. Vertrouw niet altijd op de welsprekendheid van uw spreken of op de meer of mindere 
bekwaamheid van uw woord. Waarlijk, ik zeg u, de mooiste woorden zullen nooit de 
overtuigingskracht bereiken die een goed werk heeft, hoe onopvallend het ook moge zijn. 
50 Geliefde mensen, dit is de "Derde Dag" waarop Ik Mijn Woord nieuw leven geef onder de 
"doden". Dit is de derde maal dat ik op geestelijke wijze voor de wereld verschijn om haar te zeggen: 
"Hier is dezelfde Christus die gij aan het kruis hebt zien sterven, en Hij spreekt thans tot u, want Hij 
leeft en zal leven en zal altijd zijn." 
51 Anderzijds zie ik dat de mensen een dood hart in hun lichaam hebben ten aanzien van geloof, 
liefde en licht, hoewel zij beweren de waarheid te verkondigen in hun godsdienstige 
gemeenschappen. Zij denken dat zij hun zaligheid hebben verzekerd wanneer zij in hun kerken 
bidden en aan hun riten deelnemen. Maar ik zeg u, de wereld moet leren dat redding alleen 
verkregen kan worden door het verrichten van werken van liefde en barmhartigheid. 
52 De plaatsen van samenkomst zijn slechts een school. Religieuze gemeenschappen moeten zich 
niet beperken tot het uitleggen van de Wet, maar zij moeten ervoor zorgen dat de mensheid begrijpt 
dat het leven een pad is waarop men moet toepassen wat men uit de Goddelijke Wet heeft geleerd 
door mijn Leer van de Liefde in praktijk te brengen. 
53 Hij, die slechts luistert naar de leer, die zich tevreden stelt met het volgen van de les, het 
onderricht, en aldus meent reeds aan zijn plicht te hebben voldaan, begaat een grove dwaling, want 
indien hij de hem geopenbaarde les heeft geleerd en deze niet in praktijk heeft gebracht, heeft hij 
noch aan zijn Meester, noch aan zijn medemensen, noch aan zichzelf recht gedaan. Hij was toen 
slechts een leerling die dacht dat hij de leer begreep en het belangrijkste ervan vergat, namelijk 
liefde, vergeving, mededogen, geduld, geloof en al het goede dat een goddelijke leer bevat en hem 
aanraadt in praktijk te brengen. 
54 Geliefden, leer de "laatsten" te zijn, opdat gij de eersten moogt zijn in mijn ogen. Ik wil dat je 
nederig van hart bent, eenvoudig en deugdzaam. Laat u niet verleiden door de valse heerlijkheden 



van de aarde, die slechts dienen om de geest van het ware pad af te leiden, of om hem ervan te 
weerhouden verder te gaan, en hem daardoor kostbare tijd in zijn geestelijke vooruitgang doen 
verliezen. Zoek altijd naar de plaats waar je nuttig kunt zijn, en geef daar altijd de voorkeur aan 
boven datgene wat je meer aanzien lijkt te geven. 
55 Weest niet ijdel, noch lichtvaardig, bemint niet de plaatsen der eer, gelijk de Farizeeën deden, om 
voor het volk te pronken, opdat zij hun eer zouden bewijzen. 
56 De waarlijk verheven geest bezoedelt zich niet met zulke kleinigheden, want hij wordt door 
opschepperij en vleierij afgeweerd. Voor hem die de wet van God vervult door haar uit te voeren in 
het geestelijke en menselijke leven, is de vrede die hij van zijn Heer ontvangt na elk van zijn werken 
ten volle voldoende. 
57 Het verlangen naar een hogere positie, naar bewonderende blikken en vleierij, betekent dat men 
zichzelf meer liefheeft dan wie ook, en dat betekent dat men ver verwijderd is van de vervulling van 
de wet van God. 
58 Heb Ik u niet gezegd: "Gij zult God meer liefhebben dan alle schepselen? Dit is de betekenis van 
het eerste gebod. Heb Ik u niet gezegd: Gij zult uw naasten liefhebben als broeders en zusters? Dit is 
het tweede wat je moet doen. Besef dan dat je eigenliefde op de laatste plaats moet komen en nooit 
op de eerste. 
59 Daarom noemde ik de Farizeeërs die beweerden het ijverigst te zijn in de dienst van God, en er 
toch altijd op gebrand waren de eersten in de synagoge te zijn, die er plezier in hadden de hulde van 
het volk te ontvangen, en die er altijd op gebrand waren hun lichamen met mooie feestklederen te 
bekleden, om onder hen al hun slechtheid te verbergen, schijnheilig. 
60 Ik zal jullie geen hypocrieten noemen. Indien gij u niet rein gevoelt, weest dan ten minste 
terughoudend en vertoont geen reinheid; want het zou zeer treurig zijn, indien iemand, die reeds in 
uw wijsheid en deugd gelooft, de waarheid ontdekt en ziet, dat uw getuigenis vals was. 
61 Laat in uw handelen altijd oprechtheid en waarheid tot uitdrukking komen. 
62 Laat nederigheid altijd je leven beheersen, vraagt de Meester je. 
63 U zult dan ervaren hoe ware deugd in uw hart zal wonen. U zult merken wanneer uw rechterhand 
goed werk heeft verricht en uw linkerhand het niet eens heeft opgemerkt. 
64 Zeg de wereld dat het niet nodig is dat Christus in elke generatie geboren wordt en sterft om u te 
redden; zeg dat mijn Woord van het Tweede Tijdperk nog steeds leeft en alle zielen beroert en het 
hart van elke generatie roept. 
65 Ik geef u mijn nieuwe boodschap, opdat gij het geheel van de vroegere openbaring gemakkelijker 
zult kunnen begrijpen. 
66 Ik ben tot de mensheid teruggekeerd om hen in hun huidige beproevingen bij te staan. De 
Meester zegt tot u: Wees niet ongerust wanneer jullie de tekenen van Mijn nieuwe manifestatie 
vernemen, maar verheug je veeleer omdat Ik jullie heb toegestaan rechtstreeks getuige te zijn van 
deze leringen. 
67 Zoals Ik Mij in de geest aan Magdalena toonde in de tweede tijd na de offerdood, en zij verbaasd 
en tegelijkertijd blij uitriep: "Heer, U zij geprezen en verheerlijkt voor eeuwig!", zo ben Ik nu aan u 
verschenen toen u meende dat de Meester afwezig of onverschillig was voor uw lijden; en na uw 
verbazing hebt u Mij gezegend. Gij hebt in uw geest mijn licht ontvangen en na deze grote genade 
hebt gij gedacht en voorbede gedaan voor uw medemensen, zeggende: "Ik heb het geluk Uw woord 
te horen, terwijl anderen deze leringen niet kennen!" Maar de Meester zegt je: Ik heb Mijn Geest op 
vele manieren bekend gemaakt in alle naties. Zij die zich innerlijk hebben voorbereid, beseffen dat zij 
leven in een tijd van genade en gerechtigheid, en zij hebben mijn aanwezigheid gevoeld. 
68 Zoals Ik Magdalena vergeven heb, vergeef Ik jullie allen, maar Ik wil dat jullie je Mij waardig 
maken zoals zij. 
69 Hoeveel voorbeelden van onderwijs, waardig om tot voorbeeld te dienen, kunt gij niet verzamelen 
van uw broeders en zusters uit andere tijdperken! Hun werk is als een open boek. Maar jij - wil jij niet 
dat jouw werk als voorbeeld wordt opgeschreven? 
overblijfselen? Ik zal uw werken, die Ik waardig acht, voor uw nageslacht plaatsen. Vandaag, levend 
in het materiële lichaam, zul je geen glorie of aanbidding oogsten. Wees nederig en laat anderen je 
werk beoordelen. 



70 In het grote werk dat jullie te wachten staat, zal ik jullie helper zijn als Simon van Cyrene. 
71 Mijn Leer zal grote omwentelingen veroorzaken in de wereld, er zullen grote veranderingen zijn in 
gewoonten en ideeën, en zelfs in de natuur zullen er veranderingen zijn. Dit alles zal wijzen op het 
begin van een nieuw tijdperk voor de mensheid, en de geesten die Ik binnenkort naar de aarde zal 
zenden zullen over al deze profetieën spreken. Zij zullen Mijn woord uitleggen en de werken 
verklaren om te helpen bij het herstel en de opwaartse ontwikkeling van deze wereld. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 153   
 
1 Opnieuw verschijnt de Meester onder u om u zijn onderricht van de Derde Tijd te geven. 
2 Waarlijk, Ik zeg u: uw geloof in Mijn openbaring door het menselijk verstand zal u staande houden 
in de beproevingen van uw leven, want Mijn woord zal u overal vergezellen. Weest niet als 
sommigen van hen die samen met u naar Mij hebben geluisterd en die, moe van het luisteren, zijn 
weggegaan zonder te weten welke erfenis zij in zich hadden. 
3 het moment zal komen dat jullie je zullen moeten verantwoorden voor alles wat ik jullie 
toevertrouw; jullie zullen je moeten verantwoorden voor alles wat ik jullie toevertrouw 
4 U heden, met uw volharding, toont uw wil en uw gretigheid om mijn spoor te volgen. Ik zie hoe de 
liefde die in jullie harten voor mijn Goddelijkheid bestond, groeit met jullie (geestelijke) verheffing en 
de beoefening van de naastenliefde. 
5 Ik ben de liefde van de Vader die tot uw geest spreekt en hem met vrede vervult. Mijn woord 
zuivert jullie, want het dringt door tot in het binnenste van jullie wezen. Het is verlossing omdat het u 
afkeert van de boze wegen en u de weg der waarheid aanbiedt, en terwijl u naar mij luistert, raakt u 
daardoor in vervoering, en vormt u allen één hart en één wil. 
6 Ik richt Mij tot de gehele mensheid en roep op tot vernieuwing van de zondaar die hardnekkig 
vasthoudt aan zijn ondeugden, want ook voor hem heb Ik een plaats in de gelederen van Mijn 
soldaten. 
7 Mijn eeuwig en universeel Woord wordt beperkt wanneer het door de stemdrager wordt 
vermenselijkt, maar nooit verliest het de volmaaktheid van zijn betekenis. Mijn woord doet geen 
pijn, noch straft het. Waarom denk je dat ik straf, als het de mens is die zijn pad met doornen 
bestrooit, om er daarna op te lopen? 
8 Besef, dat alles wat bestaat, binnen een wet leeft, en dat wie van den rechten weg afdwaalt en de 
geboden, die u regeren, niet in acht neemt, zich dadelijk door de wet geoordeeld zal zien, opdat hij 
zijn dwaling zal kennen. 
9 Kijk enkele ogenblikken naar het universum dat u omringt en u zult de harmonie, de 
gehoorzaamheid en de precisie bewonderen waarmee alle koninkrijken en alle wezens hun 
bestemming vervullen. Denkt u dat mijn werk volmaakt zou zijn, zelfs als al het geschapene aan geen 
enkele wet voldeed? - Jullie, die Mijn meesterwerk zijn, zijn begiftigd met de vrijheid van keuze, wil, 
intelligentie en alle vermogens die eigen zijn aan de geest, opdat jullie door de verdiensten die jullie 
verwerven door de ontplooiing van jullie deugden, de geestelijke volmaaktheid zullen verwerven, in 
welke staat jullie vrede en geluk zullen ervaren en het volle licht zullen vinden dat Ik voor jullie bereid 
heb, zodat jullie het Beloofde Land zullen bereiken. 
10 De weg die leidt naar de rechterhand van de Vader is zo smal en recht dat Hij zelf mens is 
geworden in Christus, om voor de menselijke geest de weg naar volmaaktheid af te bakenen met de 
tekenen van zijn offerdood en zijn vergoten bloed. 
11 Die weg, die de wet der liefde is, zal niet door menselijke denkbeelden worden uitgeblust, want 
voor iedere geest komt de tijd van zijn verlossing, en die vindt hij alleen in God. 
12 Heden luisteren jullie naar mij, maar morgen, wanneer ik mij niet meer op dezelfde wijze kenbaar 
zal maken, zullen jullie mij volgen in de wegen van de wereld en mij tot een voorbeeld nemen. Als er 
dan een moment van zwakte over jullie komt, zal mijn woord jullie onderweg verrassen en in de 
herinnering aan mijn onderricht van liefde zullen jullie verlossing vinden en jullie zending van liefde 
voor jullie medemensen voortzetten. 
13 In die tijd kwam Ik onaanraakbaar en onzichtbaar tot u en gij hebt Mij slechts waargenomen met 
uw geestelijke gevoeligheid. Ik heb je geloof op deze manier getest. Ik heb u vele aankondigingen 
geschonken waardoor u uw geloof hebt versterkt. Uw geestelijke ogen zijn geopend, en uw zintuigen 
ontwaken nu om mij te begrijpen en vervolgens te aanschouwen. 
14 Ook al hebben uw lippen niet over mijn waarheid gesproken, ook al twijfelt uw hart nog - de geest 
heeft mij lief en gelooft. Hij verlangt ernaar tot mij te komen, en in zijn gebed vraagt hij mij om licht 
om het "vlees" te overtuigen en om kracht en geduld om het te overwinnen. Tot dusver is er geen 
overeenstemming tussen de geest en het vlees, en dikwijls hebt gij u door de eigen wil van deze 



laatste laten verslaan, en hebt gij uw vermogens en uw wil in dienst ervan gesteld. Maar daarom ben 
ik vandaag gekomen, om de geest te voeden, te versterken en haar haar erfenis terug te geven. 
15 Ik heb de geest steeds gezocht en tot hem gesproken over het eeuwige leven, dat zijn doel is. Hij 
behoort Mij toe, en daarom eis Ik hem voor Mijzelf op. Ik heb hem op de weg van ontwikkeling en 
herstel geplaatst, want het was Mijn Wil dat hij zich opwaarts zou ontwikkelen en zich door 
verdienste zou vervolmaken. Het omhulsel heeft maar een korte levensduur. Wanneer hij zijn taak 
heeft volbracht, brengt hij mij zijn eerbetoon en de geest vervolgt zijn weg zonder ophouden. 
16 Heden is een tijd van de grootste beloning voor de ziel. Mijn oordeel is geopend, en ieders werken 
zijn op een schaal geplaatst. Ook al is dit oordeel moeilijk en smartelijk voor de zielen, de Vader is 
dicht bij hen, die meer een liefhebbende Vader is dan een rechter. De liefde van Maria, uw 
Voorspreekster, omringt u ook. 
17 Mijn kinderen wachten op Mij te midden van de chaos waarin zij thans leven. Toen Ik tot hen 
kwam en hun vroeg of zij Mij herkenden, antwoordden zij mij: "Heer, ik ben Uw geboden vergeten, ik 
ben vervallen tot materialisme en ik ben in de war. Maar vandaag, als Uw stem mij roept, zal ik mijn 
wegen beteren en geleid worden door Uw licht." 
18 En toen Ik tot u kwam, die het uitverkoren volk zijt, en u vroeg Mij in uw midden te ontvangen, 
antwoordde uw geest onmiddellijk: "Vormt en vervolmaakt ons wezen door uw onderricht." Maar 
terwijl de geest zijn bestemming kent en deze aanvaardt, komt het vlees ertegen in opstand en 
begint een strijd tussen de twee, waarin u de nodige verdiensten voor uw verlossing moet 
verwerven. 
19 Lang geleden heb ik jullie de gebeurtenissen aangekondigd die jullie in vervulling hebben zien 
gaan. Ik heb het je gezegd: Waakt en bidt, want de dag is nabij dat oorlog en andere rampen zullen 
worden ontketend. Maar uw ongelovig hart zei tot Mij: "Vader, is het mogelijk dat Gij oorlog onder 
ons toelaat, daar Gij uw liefde, goedheid en vergeving hebt betoond?" - Toen Ik u deze 
gebeurtenissen aankondigde, was het opdat gij u zoudt voorbereiden en bidden voor de gehele 
mensheid, opdat gij voortaan een leven van innerlijkheid en boetvaardigheid zoudt leiden, en vrede 
zou stichten in de schoot van uw familie, en Mijn Leer in praktijk zou brengen. Ik vroeg je dit allemaal 
te doen zodat de pijn minder zou worden. Ik heb u niet gezegd dat gij op deze wijze zoudt 
verhinderen wat geschreven staat, maar ik heb u aangeboden bemiddelaars te zijn tussen de wereld 
en mijn Geest. 
20 Alles wat voorspeld was, werd in 1939 werkelijkheid: sterke naties die de zwakken onderwierpen, 
andere, nog machtiger, die zich verenigden om de eerstgenoemde binnen te vallen; en de zich 
uitbreidende oorlog die alles op zijn weg verwoestte en pijn zaaide. - Het gebed van sommige van 
mijn discipelen was dit: "Heer, wij hopen dat dit woord niet zal geschieden." Anderen wachtten op 
wat er gebeurde om te geloven. Maar mijn woord kwam uit, en vandaag vraag je me of elk gevaar 
voorbij is. Maar ik zeg jullie dat de vrede die jullie nu ervaren slechts een valse vrede is, en dat wat 
tot nu toe is gebeurd slechts het begin is van het lijden dat de wereld zal treffen. 
21 Jullie zijn nog zwak, mijn discipelen, want hoewel jullie mijn woord hebben, twijfelen jullie nog. 
Mijn Vader Geest wacht op de wedergeboorte van de mensheid. Laat ieder van u een leraar zijn van 
deze leer in de kring van zijn familie, opdat wanneer de dag van de Visitatie komt, u voorbereid en 
sterk zult zijn. Zie, de hardnekkige harten rondom u hebben u doen wenen, zodat gij in uw lijden tot 
Mij hebt gezegd: "Waarom beproeft Gij mij te midden van mijn verwanten om Uw lering?" Maar ik 
zeg u, die broeder van u, die uw ideaal niet begreep, zal door uw geduld en barmhartigheid worden 
veranderd en zal voortaan uw beste vriend en vertrouweling zijn. 
22 Nu al komen zij die mijn laatste woorden zullen horen. In korte tijd zullen zij de geestelijke inhoud 
van mijn leer begrijpen. Geef ze de beste plaats, genees ze, en hou ze niet tegen op hun 
ontwikkelingsweg. Wanneer gij ziet dat hun geestelijke gaven zich snel ontplooien, laat hen dan 
vooruitgaan, dan zal hun arm u helpen het kruis te dragen, en gij zult allen vooruitgang maken. 
23 O geliefd Israël, in wie Ik steeds weer Mijn woord heb uitgestort, gij hebt nog niet begrepen 
hoezeer Ik u liefheb! Hoe vaak zijn jullie niet ontroerd geweest toen jullie Mijn woord hoorden, en 
toen jullie Mijn wonderen ontvingen, hebben jullie Mij beloofd dat jullie Mij zouden volgen tot het 
einde toe. Wees gezegend. Vertrouw op je Vader die altijd over je waakt. U leeft niet in een wereld 
van volmaakte vrede, maar daarin zult u erin slagen een glimp op te vangen van het koninkrijk dat 



aan uw geest is beloofd. Mijn liefde is met jou. Verlangen naar mij als een Vader en niet als een 
rechter. Wens niet voor mijn rechterstoel te staan. Bereid je ziel voor, zodat wanneer je tot Mij komt, 
er vrede en tevredenheid in je zal zijn en vreugde in mijn geest. 
24 Te allen tijde heb Ik Mijzelf als Vader geopenbaard. In het begin van de wereld sprak ik geestelijk 
tot de mensen, zij zagen mij dikwijls neerdalen om hun raad te geven of te verbeteren. Ik sprak tot 
Adam, en hij luisterde nederig naar Mij. Ik was bij Abel, en wat een zegen vond ik in dat schepsel. 
Maar ik ben ook Kaïn nabij gekomen, want ik heb allen lief, de rechtvaardige en de zondaar. Ik zond 
grote Geesten die Mijn licht brachten om de Wet en de Goddelijke Geboden te onderwijzen en te 
openbaren. Maar hoe weinigen waren bereid om hun geest wakker te schudden en te luisteren naar 
de stem van hun geweten. Sommigen toonden berouw toen zij zondigden, maar anderen keerden de 
strenge en onbuigzame wet van Jehovah de rug toe. Toch was Mijn Wet in allen, en hoewel Mijn licht 
hen verlichtte, zag Ik dat de zondaars in de meerderheid waren, dat het kwaad was toegenomen en 
dat het de zielen ernstig had geschaad. Toen liet ik een grote zuivering plaatsvinden. Alleen Noach en 
zijn gezin overleefden, en zij waren het zaad, het begin van een nieuwe wereld. Ik sloot een verbond 
met de rechtvaardige man, en de regenboog van vrede verscheen, het teken van het verbond. 
25 Weldra bezweken de nakomelingen van dit volk weer voor de verzoeking. De harten die een 
erfenis van liefde hadden ontvangen, werden verhard en hard. Een levendig voorbeeld werd 
noodzakelijk voor hun redding. Toen werd Christus mens en woonde onder hen. Hij at van jullie 
brood, hij ervoer en onderging de ontberingen van jullie leven. Hij deed wonderen om zichzelf 
bekend te maken, hij leerde je de juiste weg. Je woonde dicht bij hem en zag hem door de wereld 
lopen. Maar toen het einde van zijn zending kwam, hoe weinigen waren bereid zijn hemelvaart te 
zien, zijn offerdood te begrijpen en zonder aarzeling de weg te volgen die door zijn bloed van liefde 
en vergeving was uitgestippeld. 
26 Vandaag kom ik voor de tweede keer als Meester. Mijn blik zoekt naar hen die Mij moeten volgen, 
naar hen die zich moeten voorbereiden om tot de wereld te spreken over Mijn komst als de Geest 
van Troost. Maar met pijn kijk ik naar de tedere en onschuldige harten die verhard zijn. Zoveel tranen 
zijn gevloeid dat hun bronnen, de ogen der mensen, zijn opgedroogd. Er is geen liefde meer voor mij, 
noch medelijden van de mensen met elkaar, en mijn Vader Geest lijdt omwille van de mensheid. Mijn 
blik rust op elk hart, maar ik ontvang alleen de pijn die je in deze tijd hebt geoogst. 
27 De Meester zegt tot jou: Je hebt niet begrepen hoe je de gaven moet gebruiken die ik je heb 
gegeven. Maar de tijd zal komen dat jullie deze leer beter zullen begrijpen en je heel dicht bij mij 
zullen voelen en mij dankbaar zullen zijn. 
28 Bid, waak en bid voor de wereld. Wanneer dan de tijd van de strijd aanbreekt, sta dan op en 
verspreid mijn licht, bemoedig en troost, neem ziekten weg, verricht wonderen, zodat jullie, wanneer 
jullie aan het eind van jullie reis zijn gekomen, vol verdiensten tot Mij kunnen komen en in vrede 
voor mijn rechterstoel kunnen verschijnen. 
29 Maar wanneer zal dit volk zich bewust worden van de geestelijke zending die het heeft ten 
opzichte van de andere volkeren der aarde? 
30 Ik heb u gezegd, dat gij niet méér moogt wensen te zijn dan wie ook, noch moogt beweren boven 
anderen te staan. Maar uw lot is groot en zelfs de natie die u beschermt, moet haar deel van dit werk 
vervullen. 
31 Ik heb jullie onderwezen opdat jullie de blijde boodschap aan jullie medemensen kunnen 
verkondigen, en wanneer de tijd rijp is, Mijn boodschap naar de andere volken kunnen brengen. 
Maar ik zie je nog steeds slapen, niet beseffend de grote omvang van je missie. 
32 Willen jullie dat pijn, ellende, ziekte en honger jullie uit jullie lethargie schudden? 
33 De beker die gij drinkt is zeer bitter, en zeer zwaar zijn de ketenen die gij met u meesleept. Jullie 
zijn nog steeds het slavenvolk van de Farao. Hoe meer u naar uw vrijheid verlangt, des te groter zijn 
de ontberingen die u worden opgelegd, en des te groter is uw eerbetoon. Welke mate van bitterheid 
zul je nog bereiken? 
34 Het is nodig dat zij die ontwaakt zijn de anderen, die nog verder slapen, uit hun lethargie wakker 
schudden en hun zeggen dat de Heer, dezelfde als vroeger, op de berg op hen wacht om hen de stem 
van zijn Vader te doen horen en hun de weg te wijzen die hen naar de vrijheid en de vrede zal 
voeren. Maar sommigen zowel als anderen moeten mijn woord juist opvatten, want anders zult gij u 



afvragen: "Wie is Farao? Wat is de slavernij waar hier over gesproken wordt? Op welke berg zal de 
Heer tot ons spreken? Waarheen zal de weg ons leiden die hij ons zal wijzen?" 
35 Maar jullie moeten de symbolen waarin Ik tot jullie spreek leren doorgronden, zodat jullie ze 
daarna aan jullie medemensen kunnen uitleggen zonder in dwaling te vervallen. 
36 De sociale omgeving waarin u leeft, die u in deze tijd omringt, is de Farao van deze tijd. Het is 
doordrongen van egoïsme, haat, hebzucht, en alle zonden van de mensheid. 
37 De ketenen zijn jullie behoeften, die jullie dwingen je te onderwerpen aan het heersende 
egoïsme, de onrechtvaardigheid en zelfs de morele corruptie. 
38 De berg waar ik op jullie wacht is in het geweten van ieder van jullie, dat zich volgens mijn wil in 
jullie hart moet laten horen, want daarin staat mijn wet geschreven. 
39 De Weg is de richting van het leven die u in staat zal stellen de vrede en de vrijheid te verkrijgen 
waarnaar u verlangt en die de vervulling van deze zelfde wet zal brengen. 
40 Ken je nu de betekenis van je missie? Bid, mensen, dat jullie natie mag ontwaken op mijn oproep. 
Kijk toe, opdat gij, wanneer de scharen u zoeken, weet hoe gij hen tegemoet kunt gaan en hen door 
uw voorbeeld kunt inspireren. 
41 Doorgrond mijn onderricht, discipelen, kom en hoor mijn woord, want die tijden zullen niet 
wederkeren. Vandaag kunnen jullie mij nog horen door het orgaan van de geest van de stemdragers, 
maar die tijd zal voorbijgaan en mijn werk zal voor jullie een nieuwe fase van openbaring openen. 
42 Verfris u door naar mijn onderricht te luisteren en bewaar het in uw hart. Maak van uw geheugen 
een kist die de essentie van mijn leer bevat, als ware het een juweel van onschatbare waarde. 
43 Vandaag, nu Ik tot jullie ben teruggekeerd, tot verbazing van sommigen en tegenover het 
ongeloof of het geloof van anderen, verwachten jullie dat de Meester tot jullie spreekt over de 
leringen die Hij jullie in vroeger tijden heeft gegeven. 
44 Luister naar mij: God heeft zich vanaf het begin van het menselijk leven aan de mens geopenbaard 
als wet en gerechtigheid. De Goddelijke Geest materialiseerde zich met het oog op de 
onvolwassenheid en eenvoud van de eerste schepselen door zijn stem menselijk en verstaanbaar te 
laten horen. Het bewustzijn van die wezens ontwaakte totdat zij in staat waren de Vader te 
interpreteren door middel van de natuur. Zolang zij in gehoorzaamheid leefden, ervoeren zij de 
goddelijke genade door alles wat hen omringde. Evenmin werden zij gespaard voor misstappen en 
bitterheid, die hun te kennen gaven dat zij tegen hun Heer hadden gezondigd. Ik liet het licht van het 
geweten in hen schijnen, dat de vuurtoren, de rechter en de raadgever moest zijn op hun reis door 
het leven. Instinctief wisten de eerste mensen dat die onzichtbare Vader altijd gebood wat goed was, 
en dat dit gebod gebaseerd was op de wet volgens welke zij moesten leven. Dat innerlijke licht dat je 
"De Natuurwet" noemde. 
45 Later, toen de mens zich vermenigvuldigde en in zijn vermenigvuldiging vergat die wet te 
vervullen, niet luisterde naar de stem van zijn geweten en alle schroom verloor, zond de Vader, die 
het kind in zijn woestijn was gevolgd, mannen tot hem die door hun deugdzaamheid en wijsheid 
begiftigd waren met een hoge geest, om hen te herinneren aan de weg waarvan zij waren 
afgeweken. 
46 Herinnert gij u niet de rechtvaardige Abel, voor wiens bloed ik nog rekenschap vraag? Hij stierf 
naast zijn offer. 
47 En van Noach, de diepgelovige, die de bespotting van het volk verdroeg en tot het laatste ogenblik 
de wil van zijn Heer verkondigde? Zij herinnerden u aan Mijn bestaan en Mijn wet door hun daden. 
Toen zond Ik u een Abraham, een toonbeeld van gehoorzaamheid en van een oneindig geloof in zijn 
Heer, een deugdzame Izaäk en een getrouwe en krachtige Jakob, opdat zij de stam van de boom 
zouden vormen, waaruit een tak Mozes zou voortbrengen, die Ik gezonden heb om Mij te 
vertegenwoordigen en Mijn wet aan de mensen te verkondigen. 
48 In Mozes zag de mensheid een afspiegeling van mijn majesteit. Zij zagen in hem rechtvaardigheid, 
rechtschapenheid, ontembare moed, geloof, gehoorzaamheid en naastenliefde. U hebt geleerd dat 
hij, geconfronteerd met de zwakheden van zijn volk, woedend de tafelen van de wet brak, die hij juist 
van de Vader had ontvangen. Maar gij weet ook, dat ik ze dadelijk in zijn handen heb teruggegeven, 
hersteld, om u te doen begrijpen, dat slechts één goddelijke wet u te allen tijde moet regeren: die 
van de onzichtbare God. 



49 Toen een zekere tijd was verstreken en het voor de mensheid duidelijk werd dat zij hun Vader 
beter moesten leren kennen, zond Hij - onvermoeibaar in zijn werk van liefde - zijn profeten naar de 
wereld om de mensheid aan te kondigen dat Hij naar de aarde zou komen en mens zou worden om 
hen zijn liefde te laten voelen en hen door zijn geboorte, leven en dood te leren wat een volmaakt 
leven is. Maar terwijl sommigen in mijn profeten geloofden, twijfelden anderen, doodden hen en 
bereidden mijn weg met dit offer. 
50 Het woord van mijn boodschappers deed de harten der zondaren beven, want zij kondigden de 
komst aan van hem, die de leugen met zijn waarheid zou ontmaskeren. Terwijl de mensen zeiden: 
"God raadt aan wat goed is, de volmaakte werken van liefde, vergeving en gerechtigheid, omdat Hij 
volmaakt is; maar wij mensen kunnen dit niet zijn", kwam Jezus in de wereld. 
51 Hij was God zelf die naar de wereld kwam om zijn wet en onderricht in menselijke gedaante te 
brengen. Vandaag zou je willen weten hoe het lichaam van Jezus werd geschapen. Tot dit zeg ik u: Je 
moet tevreden zijn te weten dat dat lichaam verwekt en verwekt is door de actie van de oneindige 
liefde die Ik voor jou heb. Vanaf dat moment begon Jezus de beker van bitterheid te drinken die Hij 
tot het einde toe moest drinken. Hij doorleefde alle lotgevallen van de mens, doorstond de 
beproevingen, leerde ontberingen kennen, vervolging, het lange dagwerk van de mensen, dorst en 
eenzaamheid; hij voelde in zijn lichaam het verstrijken van de tijd en beschouwde het menselijk 
leven, met zijn deugden en zijn ellende, van nabij, totdat de tijd kwam om te gaan spreken en 
krachtdadige werken te gaan doen. 
52 Toen stond ik toe dat mannen zich om mij heen verzamelden om mij te horen, om mij te 
aanschouwen, om mij met woorden en op geestelijke wijze te verkennen. Ik stond de mens toe mijn 
lichaam te doorboren op zoek naar het Goddelijke, totdat hij mijn beenderen in het oog kreeg, mijn 
zijde werd geopend en er water uit stroomde. Ik liet toe dat de wereld mij tot haar beschuldigde 
maakte, haar spottende koning, een ontmaskerde, en sleepte mij zo met het kruis der schande op 
mijn schouders naar de plaats van executie, waar twee rovers mij opwachtten om met mij te sterven. 
53 Zo wilde Ik sterven, aan mijn kruis, om jullie te leren dat Ik, jullie God, niet alleen een God van 
woorden ben, maar ook een van daden. Maar zij die Mij zagen sterven en getuige waren van Mijn 
doodsstrijd en Mijn laatste woorden hoorden, zeiden: "Hoe kan de Zoon van God sterven? Hoe komt 
het dat, hoewel Hij de Messias is, wij Hem zagen instorten en Hem hoorden weeklagen?" 
54 De mensen eisten een ander bewijs en in Mijn liefde gaf Ik het hun. Zoals Ik als man geboren ben 
uit de schoot van een heilige vrouw om hulde te brengen aan het menselijk moederschap, zo ben Ik 
ook teruggezonken in het binnenste van de aarde om haar hulde te brengen en daar Mijn zending als 
man te volbrengen. Maar de aarde kon dat lichaam niet houden, dat haar niet toebehoorde, maar 
aan de boezem van de Vader, van wie het gekomen was en tot wie het terugkeerde. 
55 Nu zeg ik tot jullie: Indien gij aan Christus' goddelijkheid getwijfeld hebt, toen gij Hem aan het 
kruis zag sterven, kunt gij mij dan zeggen: Welk mensch is op den derden dag na zijn dood uit het graf 
opgestaan, zonder schade te berokkenen, en met zijn eigen lichaam ten hemel opgevaren? Niemand! 
- Ik deed het omdat Ik het Leven ben, want Ik kon niet sterven in geest of in vlees. 
56 Niet alleen onder de toeschouwers waren er twijfels. Zelfs onder Mijn discipelen was er iemand 
die betwijfelde of Ik Mij na de dood onder hen kon vertonen. Het was Thomas die zei dat hij pas zou 
geloven dat het mogelijk was als hij zijn vingers in de wonde aan mijn zijde kon steken. Nauwelijks 
had hij dit gezegd, toen Ik hem Mijn groet bracht: "Mijn vrede zij met u!" Deze laatste had nog de 
kracht om naderbij te komen en naar de diepe wond te kijken en die met zijn hand aan te raken, om 
te geloven dat de Meester werkelijk gestorven en opgestaan was. 
57 Zalig zijn zij die geloven zonder eerst gezien te hebben. Ja, mijn kinderen, want het ware geloof is 
ook een blik die ziet wat noch het verstand noch de zintuigen kunnen ontdekken. Alleen geloof kan 
de mens sommige van de geheimen van de schepping onthullen. 
58 Maar Hij die uit de doden is opgestaan, komt nu in een geest vol heerlijkheid om opnieuw tot 
jullie te spreken. 
59 Hoevelen van hen die thans op aarde wonen, weten dat er voor de mensheid een nieuw tijdperk 
is aangebroken? Zeker weten alleen zij, die dit woord gehoord hebben, dat in 1866 een nieuw 
tijdperk aanbrak: dat van de Heilige Geest. 



60 Door de geest van Roque Rojas sprak de geest van Elia, de pionier, die zich op deze wijze bekend 
maakte om de weg van de Heer te bereiden. 
61 Door middel van deze rechtvaardige man opende Ik het boek van Mijn leringen, van Mijn nieuwe 
openbaringen, voor de mensheid en nodigde hen uit om nog een stap verder te gaan op het pad. 
62 Ik ben op dit moment gekomen "op de wolk", dat wil zeggen geestelijk en onzichtbaar voor 
menselijke ogen. Deze wolk is het symbool van het hiernamaals, vanwaar Ik een lichtstraal zend die 
de organen van het intellect verlicht waardoor Ik Mijzelf manifesteer. Zo is het Mijn wil geweest, en 
daarom is het een volmaakt werk. Ik ken de mens en heb hem lief, want hij is mijn kind. Ik kan hem 
gebruiken, want Ik heb hem geschapen, daarvoor heb Ik hem gemaakt. Ik kan Mijzelf openbaren in 
de mens, want Ik heb hem juist geschapen om Mijzelf in hem te verheerlijken. 
63 De mens is mijn enige ware beeld, want hij bezit het leven, de intelligentie, de wil en de 
vermogens zoals zijn God. 
64 Alvorens Mij in het heden in deze gedaante te openbaren, peilde Ik het hart der mensen. Ik vroeg 
degenen die hun geest voeden in verschillende religieuze gemeenschappen: Bent gij tevreden? 
Waarop zij antwoordden: "Wij hebben honger en dorst naar U." 
65 Velen hebben de verschijning en het gelaat van hun Vader gezocht zonder Hem te vinden. Zij 
hoopten op dat wonder, maar het wonder werd geen werkelijkheid omdat zij geen brood vonden dat 
hun geest werkelijk voedde. Toch had ik die boom, die bron en die velden voorbereid, en ik riep de 
scharen bijeen die hongerden en dorsten naar vrede, die verlangden naar liefde, en die zich geliefd 
wilden voelen. Wanneer zij in mijn tegenwoordigheid zijn gekomen, hebben zij dit woord gehoord 
dat op dezelfde wijze wordt geopenbaard in alle bestaande plaatsen van samenkomst, en telkens 
wanneer het wordt gehoord, is het als de liefdevolle aanraking van een hand die degene die slaapt 
wekt, en als de stem van een vriend die raad geeft. 
66 Nadat jullie een poosje naar mij geluisterd hadden, begrepen jullie dat jullie niet slechts 
bewonderaars kunnen zijn die hun leven alleen maar doorbrengen in spirituele contemplatie, en 
jullie zeiden tegen mij: "Heer, door deze vrucht te eten die U ons gegeven hebt, hebben wij de plicht 
op ons genomen tegenover Uw Goddelijkheid om haar zaad te cultiveren en te verspreiden." 
67 Wanneer gij bemerkt, dat uw Meester zijn kruis der liefde nog op zijn schouders draagt, weent gij 
en zegt tot Hem: "Heer, laat ons uw kruis dragen, laat de gal en de azijn van ons gedronken worden." 
Maar ik zeg je, precies zoals je vroeg, het is al gebeurd. Heb je niet gemerkt hoe moeilijk je missie de 
laatste tijd is geweest? Besef je niet hoe bitter deze tijd is geweest, en dat je nu iets doormaakt wat 
je nog nooit hebt meegemaakt? Blijf deze bereidheid tonen en bidden. 
68 Ik heb u gekozen tot een eenvoudig volk, want als Ik zou spreken door de mond van geleerden, 
theologen en wetenschappers, zou men mij niet geloven. Aan de andere kant, als ik spreek door een 
eenvoudige man, verbaas ik de mensen. Wie bracht de grote massa's hier? Het waren jullie allemaal, 
omdat jullie klaar waren om te getuigen. Hier zijn zij die tot u zeiden: "Hoe is het mogelijk dat 
Christus in de wereld is?" En ook zij die uitriepen: "Het is onmogelijk dat de Meester van alle 
volmaaktheid Zich door een mens bekend maakt!" Hier zijn zij die aan je woorden en bevestigingen 
twijfelden. 
69 Mensen, als Jezus met zijn Bloed het zaad heeft bewaterd dat de Vader in de eerste Eeuw in de 
harten van de mensen heeft gezaaid, dan zendt vandaag mijn Goddelijke Geest de dauw van de 
genade op die velden neer om ze vruchtbaar te maken. 
70 De dag van mijn vertrek nadert. Mijn verblijf onder u is in deze tijd langer geweest dan in voorbije 
tijden, langer dan met Israël in de woestijn, langer dan de tijd dat Jezus onder de mensen leefde. Wie 
van hen die mij in deze tijd hebben gehoord, heeft zich door dit woord vergiftigd gevoeld? Wie is 
door hetzelfde in ondeugd of dwaling verstrikt geraakt? Voorwaar, Ik zeg u: indien het u geen goed 
heeft gebracht, omdat gij het niet in u hebt opgenomen, heeft het u ook geen kwaad gebracht. 
71 Herinner u dat Ik u eens zei: Ik heb u niet geschapen om als parasitaire planten te zijn. Ik wil niet 
dat je tevreden bent met niemand kwaad te doen. Ik wil dat je voldoening vindt in goed gedaan te 
hebben. Wie niet het goede doet, ook al zou hij het kunnen doen, heeft meer kwaad gedaan dan 
degene die, omdat hij niet in staat was het goede te doen, zich beperkte tot het kwade, omdat dat 
het enige was wat hij wist te doen. 



72 Zo heeft Hij heden tot u gesproken, die, voor de wereld gestorven, tot de heerlijkheid des Vaders 
is opgestaan, om in de derde maal in geest tot u te komen. 
73 Zie hier mijn verrijzenis op de derde dag, wanneer Christus aan zijn nieuwe discipelen verschijnt 
en tot hen zegt: 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 154  
 
1 Het licht van mijn Geest verlicht u op deze morgen van genade. 
2 Mijn leer en de voorbeelden van de leer van het Tweede Tijdperk zijn door de mensen niet 
begrepen, want in plaats van wederzijdse liefde vind ik tweedracht onder de volkeren en strijd tussen 
de verschillende ideologieën, sekten en godsdienstige gemeenschappen. Ik heb jullie een voorbeeld 
van nederigheid gegeven vanaf de wieg tot het moment dat Ik onder jullie stierf aan een kruis. Mijn 
leven, Mijn voorbeeld, Mijn onderricht en Mijn offerdood zijn door de mensen niet als voorbeeld 
genomen. 
3 die bladzijde in het boek van God was een les voor alle tijden; daarop liet ik u alles na wat ik u toen 
te zeggen had, niets daarvan kon ik vergeten. Ik heb jullie aangekondigd dat Ik naar jullie terug zou 
komen, en hier ben Ik, ter vervulling van Mijn belofte. Toch zie ik uw wereld in complete wanorde, ik 
zie hoe de mensen proberen het aanschijn van de planeet te veranderen volgens hun overtuigingen 
en doctrines. Maar Ik kom vandaag vol liefde om jullie te zeggen: Als jullie de leringen van het 
Tweede Tijdperk niet begrepen hebben, ben Ik hier om jullie te helpen ze te begrijpen met Mijn 
woord. 
4 Hoor: Eens kwam Jezus aan de oevers van de Jordaan en ontmoette daar Johannes de Doper, die 
zijn discipelen onderwees en hun de komst van het Koninkrijk der hemelen aankondigde. Toen de 
pionier van het tweede tijdperk de stralende blik van Jezus zag, de vriendelijkheid van zijn gelaat en 
de goddelijke majesteit die Jezus uitstraalde, herkende hij de Messias en boog zich voor Hem neer. 
Johannes, die juist zijn discipelen had onderwezen en hen had horen spreken over de leer die Jezus 
onderwees, had tot hen gezegd: "Het Koninkrijk is nabij gekomen", en staande voor de Heiland 
herkende hij Hem onmiddellijk en riep uit: "Zie, deze is het, voor wie ik niet waardig ben de riemen 
van zijn sandalen los te maken." 
5 Maar daar Johannes mijn profeet en mijn dienaar was, was zijn onderricht in overeenstemming 
met het mijne, en zijne leerlingen waren ook de mijne. 
6 Bij een andere gelegenheid, toen Jezus in de nabijheid van een dorp was, zond hij zijn discipelen uit 
om voedsel te zoeken voor hun levensonderhoud, en toen zij terugkeerden, ontmoetten zij de 
discipelen van Johannes, die aan het prediken waren. Toen zij dan bij het huis van de Meester 
kwamen, zeiden zij: "Heer, Heer, wij hebben mannen ontmoet die een leer verkondigen en 
wonderen doen. Is dit volgens uw wet?" Jezus zei tegen hen: "Waarom maken jullie je zo druk? 
Iedereen die liefdadigheid beoefent is binnen de wet." 
7 Ik zeg jullie dit vandaag, leerlingen van het derde tijdperk, opdat jullie degenen die jullie op jullie 
weg tegenkomen en die liefde, barmhartigheid en licht zaaien, ongeacht de naam van de leer die zij 
volgen, niet als buiten mijn wet zullen beschouwen. 
8 In die tijd werd ik niet door allen als de goddelijke zaaier erkend. Voor velen was ik slechts een 
Galileeër die op aarde predikte. Alleen zij die de stem van de Godheid in de woorden van Jezus 
ontdekten, herkenden Hem als de Zoon van de Allerhoogste. 
9 Hij, die zich thans onder u bekend maakt, is dezelfde, die in het tweede tijdperk tot u sprak. Maar 
wat de mensen toen zagen, wordt nu niet meer op dezelfde manier gezien. Die Meester met een 
vriendelijk gelaat, een zachte blik en een liefdevol woord, komt vandaag in de geest en spreekt door 
middel van een mens. 
10 Wie mij in deze verschijningsvorm wil voelen en zien, laat zijn geest en zijn hart stil zijn. 
11 Velen van u hebben hun gemoedsrust verloren. Maar toen gij de vrede en het vertrouwen van uw 
broeders en zusters zag, hebt gij uw toevlucht tot hen genomen, tot hun geloof en hun hoop, 
verlangende de haven van verlossing te bereiken. Op die manier helpt u elkaar. 
12 Ik zal in deze tijd een volk doen opstaan dat mijn wet ijverig zal volgen, dat de waarheid en de 
barmhartigheid zal liefhebben. Deze mensen zullen als een spiegel zijn waarin anderen de fouten die 
zij hebben begaan, weerspiegeld kunnen zien. Zij zal niemands rechter zijn, maar haar deugden, 
werken en (geestelijke) plichtsvervulling zullen de geesten beroeren van allen die haar pad kruisen, 
en zij zullen allen die mijn wet overtreden op hun fouten wijzen. 



13 Wanneer dit volk eenmaal sterk en talrijk zal zijn, zal het de aandacht van zijn buren trekken, want 
de zuiverheid van zijn werken en de oprechtheid van zijn eredienst zullen de mensen versteld doen 
staan. Dan zullen de mensen zich afvragen: "Wie zijn zij die, zonder tempels, op deze wijze weten te 
bidden? Wie leerde deze scharen hun God biddend te aanbidden, zonder de noodzaak te voelen 
altaren op te richten voor hun aanbidding? Waar komen die rondtrekkende predikers en 
missionarissen vandaan, die net als de vogels niet zaaien, noch oogsten, noch spinnen, en toch 
blijven bestaan?" 
14 En Ik zal tot hen zeggen: dit arme en nederige volk, dat nochtans ijverig is voor Mijn wet en sterk 
tegen de hartstochten van de wereld, is door geen mens gevormd. Deze scharen, die er behagen in 
scheppen goed te doen, die verlicht zijn door inspiratie, en die de harten de boodschap van vrede en 
een druppel helende balsem brengen, zijn niet onderricht door leraren of geestelijken van welke 
cultische gemeenschap van de aarde dan ook. Want voorwaar, Ik zeg u, in deze tijd is er niet één man 
in uw wereld die in staat is de aanbidding van God in ware spiritualiteit te onderwijzen. Het is niet in 
de pracht van riten of ceremoniën, noch in rijkdom of aardse macht, waar de Waarheid haar wortels 
heeft, die, nederig zijnde, als haar tempel zoekt de zuivere, edele, oprechte harten die oprechtheid 
liefhebben. Waar zijn die harten? 
15 "Christen" is wat een groot deel van deze mensheid zichzelf noemt, zonder zelfs te weten wat het 
woord "Christus" betekent, noch wat de leer ervan is. 
16 Wat hebt gij gemaakt van Mijn woord, van Mijn voorbeeld, van Mijn onderricht, dat Ik u eens 
gegeven heb? 
17 Zijn jullie inderdaad meer ontwikkeld dan die uit die tijd? Waarom bewijst u het niet door de 
werken van uw geest? Denkt u dat dit leven eeuwig is, of denkt u misschien dat u alleen door 
menselijke wetenschap moet evolueren? 
18 Ik heb jullie de ware vervulling van de wet geleerd, opdat jullie deze wereld zouden veranderen in 
een grote tempel waar de ware God aanbeden zou worden, waar het leven van de mens een 
voortdurend liefdesoffer zou zijn aan de Vader, die hij in ieder van zijn naasten zou moeten 
liefhebben, en op deze wijze eer zou bewijzen aan zijn Schepper en Meester. 
19 Maar vandaag, nu ik tot de mensen ben teruggekeerd, wat vind ik? Leugens en egoïsme zijn in de 
plaats gekomen van waarheid en naastenliefde; hoogmoed en ijdelheid zijn in de plaats gekomen van 
zachtmoedigheid en nederigheid; afgoderij, fanatisme en onwetendheid zijn in de plaats gekomen 
van licht, verhevenheid en spiritualiteit; godslastering en godslastering heersen waar alleen 
toewijding en rechtschapenheid zouden moeten zijn; haat en ontketende ruzies tussen broeders en 
zusters zijn in de plaats gekomen van broederschap, vrede en liefde. 
20 Maar Ik zal naar Mijn Tempel komen om de kooplieden daaruit te verdrijven, zoals Ik in het 
Tweede Tijdperk heb gedaan in de Tempel van Jeruzalem, en Ik zal nog eenmaal tot hen zeggen: 
"Maak van het Huis van Gebed geen kruidenierswinkel." Ik zal het volk onderwijzen, opdat een ieder 
voor het ware altaar zal dienen, zodat zij niet meer in dwaling verkeren, noch uit onwetendheid 
afdwalen door de slechte uitleggingen die zij aan Mijn wet geven. 
21 De Meester zegt u: "Het geestelijke" is de geest, terwijl het altaar het hart is; het gebed is de 
opwaartse gedachte, en het offer zijn de goede werken die gij kunt offeren. 
22 Indien gij meent dat hulpvaardigheid en liefde voor uw medemensen uw ware leven vormen, hoe 
kan de wereld dan niet begrijpen dat het hart niet slechts een gevoelloos orgaan is, en dat de geest 
meer is dan het lichaam? Hoe kan zij niet begrijpen dat de inspiratie kostbaarder is dan de beelden 
die de mens heeft geschapen om het Goddelijke voor te stellen, en dat de goede daden waarmee gij 
van mijn wet getuigt, verdienstelijker zijn dan de kostbaarste aardse goederen? 
23 Waarlijk, Ik zeg u, indien gij uw geloof wilt behouden en dus wilt voorkomen dat uw ziel in deze 
storm vergaat, moet gij uw tempel in geestelijke vorm bouwen. Laat mijn koninkrijk neerdalen in je 
hart, niemand mag tegen zijn licht vechten. Dan, wanneer de storm voorbij is, zult gij de onzichtbare, 
maar sterke en grote verrijzing zien van de onverwoestbare tempel, waarvan de fundamenten in uw 
harten zullen zijn. 
24 Zie hoe op dit moment de wereld wordt verlicht door het heldere licht dat uitstraalt van mijn 
Geest. Het licht helpt u in uw vooruitgang en uw inzicht, en daarmee bereikt u vrede. 



25 Licht en liefde ontspringen aan het hart, vrede is in de geest als een weerspiegeling van de 
eeuwigheid. 
26 Mijn woord is liefdevol, maar jullie moeten er niet moe van worden, want als jullie je alleen maar 
aan aardse genoegens tegoed doen, zal Ik jullie harten leeg vinden. Daarom kom Ik dikwijls tot u om 
uw hart in een ander ritme te doen slaan wanneer het in contact komt met het Goddelijke, want u 
dwaalt voortdurend af van het pad van uw plichtsbetrachting. 
27 Waarom zijn er mensen geweest en zijn er mensen die, nadat zij de menselijke wetenschap 
hebben leren kennen door gebruikmaking van de vermogens die hun door de Schepper zijn verleend, 
deze gebruiken om de Goddelijke wetenschap te bestrijden en te verwerpen? - Omdat hun ijdelheid 
hen niet toestaat de schatkamer van de Heer met nederigheid en eerbied binnen te gaan, en zij hun 
doel en troon in deze wereld zoeken. 
28 Onder de zondaren zal Ik hen uitkiezen die Mij in deze tijd zullen dienen. Mijn kracht zal in hen 
werken, en Ik zal hen veranderen door Mijn genade. 
29 Verzoen u met uw geweten, opdat gij er vergiffenis van moogt verkrijgen, want zolang gij meent 
toegerust te zijn en niet luistert naar de innerlijke stem, die u uw gebreken toont, zal er geen 
gemeenschap met mij zijn, noch zal de afgodendienst geheel kunnen verdwijnen. 
30 In deze tijd spreek Ik tot u als Vader en als Rechter. Maar vrees niet, want zelfs in het Goddelijke is 
er de liefde en tederheid van een Moeder die jullie Maria noemen. 
31 Mijn geliefde kinderen, voel liefde voor haar. Ik hoor het gebed dat uit uw geest ontspringt om 
haar te loven, omdat u weet dat uw lippen er te onhandig voor zijn, omdat u ze onrein acht en ze 
liever gesloten houdt. 
32 Maar ik vraag u: Is er iemand die geen streling van de Hemelse Moeder heeft ontvangen? 
Waarlijk, ik zeg u, allen zonder uitzondering hebben van haar liefde ontvangen. 
33 Kijk naar hen die eens ontaard waren en die nu de hoogten van de berg bestijgen. Vandaag 
kunnen jullie tot het uitschot van de mensheid behoren, maar weldra, in deze tijd van geestelijke 
beproevingen, zullen jullie, door mijn genade en jullie verdiensten van geduld en liefdevolle 
vriendelijkheid, ook boven alle ellende uitstijgen. Vergeet niet dat pijn de beeldhouwer van de ziel is. 
34 De ziel en het omhulsel van het lichaam zijn bezig een harmonieus wezen te vormen, dat zich 
bewust is van zijn geestelijke en menselijke plichten. Jullie zijn getuigen geweest van de evolutie van 
de leer, en in jullie spirituele overpeinzingen zijn jullie gaan begrijpen wie de Schepper is van al het 
moois in jullie wereld, want jullie geest is niet langer vertroebeld. 
35 U leeft in vrede omdat u ernaar streeft in harmonie te zijn met uw God, en vrede is een schat voor 
de geest in deze wereld. Je ervaart het nadat je al je plichten jegens de Vader hebt vervuld. 
36 Tracht altijd zo te leven dat u deze voldoening hebt, zodat op het ogenblik van uw vertrek uit deze 
wereld naar de andere, uw geest niet zal worden belast door enige aardse zorg, noch door enige pijn 
als gevolg van het niet vervullen van uw plicht. 
37 Gij moet niet vermoeid raken in de activiteit van de liefde, want gij betoont haar aan uzelf. Spreek 
over mijn leer met liefde, en mijn woord zal bloeien in de harten. 
38 Ik leid u op en vervul u met wijsheid, want Ik heb u reeds gezegd, dat gij na 1950 Mijn woord niet 
meer zult horen door het menselijk verstandsorgaan, en wie geen gebruik maakt van Mijn 
onderricht, zal zijn hart ledig gevoelen en dwalen als was het dood. Waarom als dood? - Omdat hij 
zich geestelijk en zedelijk machteloos zal voelen en in zijn beproevingen geen kracht zal vinden om 
zichzelf te overwinnen en mijn Goddelijke streling te bespeuren. 
39 Het is uw taak deze broeders en zusters van u weer tot leven te wekken door hen af te keren van 
het materialisme en hen te overtuigen van de zo grote genade die de vergeestelijking inhoudt. 
40 Na 1950 zal Ik Mij bekend blijven maken door de inspiratie van ieder van jullie. Als jullie weten 
hoe jullie je geestelijk moeten voorbereiden, zal ik wonderen verrichten. Ik vraag alleen van u dat uw 
geloof minstens zo groot is als dat van een mosterdzaadje, dan zult u Mijn woord in vervulling zien 
gaan. 
41 Spreek en doe goed zonder vrees dat er over u gesproken wordt. U moet uw naasten de hand 
reiken zonder onderscheid te maken, want u weet niet welke het meest te lijden hebben van binnen. 
U zult dikwijls zien hoe uw medemensen zich verheugen wanneer zij naar u luisteren, en zij zullen u 
duidelijke tekenen geven van hun dankbaarheid. 



42 Nodig hen onvermoeibaar uit op de weg van het goede, en wanneer zij daarop zijn, zal veel leed 
van hen wijken. 
43 Het manna zal neerdalen op het nieuwe Jeruzalem. 
44 Ik zal vrijheid van godsdienst en van woord en gerechtigheid onder u doen bestaan, opdat, 
wanneer mensen van andere nationaliteiten in uw midden zijn, zij bij hun terugkeer in hun hart een 
geschenk van liefde mogen meenemen en in hen een ideaal van broederschap en gerechtigheid mag 
ontbranden. 
45 Na 1950 wacht de mensheid op de ware vrede. Maar ik zeg je: De dodelijke sikkel moet het 
onkruid blijven snijden totdat de velden zuiver zijn en de korenaren glanzen. 
46 Jullie zullen gerespecteerde regeringsleiders uit deze wereld zien vertrekken, die de vrede zullen 
belemmeren, en de naties die zich tegen de goddelijke gerechtigheid moeten verzetten, zullen 
verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe naties die daar zullen opstaan. 
47 Bidt, opdat gij ook nu nog uw zaad van vrede in hen moge planten. Verenig jezelf als één hart en 
één gedachte, dan zul je mijn Aanwezigheid heel dichtbij voelen. 
48 Gehoorzaam het gebod dat ik jullie in twee tijdperken heb nagelaten: "Hebt elkander lief." 
49 Zoals het beloofde land werd uitgedeeld aan het volk Israël, zo zal de gehele aarde worden 
uitgedeeld aan de mensheid. Dit zal gebeuren wanneer de tijd rijp is - na de zuivering. Daar het mijn 
Wil is, dat deze verdeling plaats heeft, zullen daarin rechtvaardigheid en gelijkheid heersen, opdat 
alle mensen tezamen zullen werken in één werk. 
50 Heden eten de volkeren de kruimels van de tafel van de machtigen en de heren, terwijl dezen zich 
verrijken door het brood van hun knechten en van hen die van hen afhankelijk zijn, op te hopen. 
Maar hoewel de broodkruimels van de armen hard zijn, zijn zij niet zo bitter als het voedsel dat door 
de groten der aarde wordt gegeten. 
51 Zowel de een als de ander zijn slachtoffers, daarom is het nodig dat ik jullie bevrijd, dat ik jullie 
ketenen verbreek. Maar het is evenzeer noodzakelijk dat de slavernij en de verlatenheid, veroorzaakt 
door de plagen, worden vergroot, want anders zouden de mensen Hem niet willen volgen die komt 
voor uw verlossing. Herinnert u zich de beker die Israël dronk toen zij zuchtten onder de slavernij in 
Egypte? Mozes moest verschijnen om hun bevrijding te brengen. Herinnert gij u ook, hoe het volk in 
zijn eigen vaderland gevangen en vernederd werd, en hoe het de andere volken verging, toen de 
Messias op aarde verscheen om hun de weg tot de verlossing te wijzen? 
52 Ook in deze tijd is het nodig dat de mensen kennismaken met gebrek, ellende, onderdrukking, 
onrecht, honger en dorst vóór de bevrijding, opdat zij uiteindelijk tot een innerlijk ontwaken kunnen 
komen in het verlangen naar een ander, beter leven. 
53 Wanneer deze mensheid afstand doet van haar materialisme en beseft hoe ver zij van mijn Wet 
heeft geleefd, zal zij uit de grond van haar hart zeggen: "Hoe dom en dwaas zijn wij mensen geweest, 
toen wij ons vrijelijk overgaven aan de hartstochten, om er slaven van te worden." Daarboven is de 
berg waarvan de Vader u zijn wet heeft gegeven. Beklim het via het pad dat ik je heb laten zien. Het 
Land van Belofte houdt zijn poorten eeuwig open in afwachting van de scharen aan wie het vrede en 
zegeningen brengt. 
54 Wanneer de mens tot in de diepte van de afgrond is gezonken en, uitgeput door strijd en lijden, 
zelfs niet meer de kracht heeft om zichzelf te redden, zal hij in verwondering ervaren hoe uit de 
diepte van zijn eigen zwakheid, wanhoop en teleurstelling, een onbekende kracht ontspringt die van 
de geest komt. Wanneer deze beseft dat het uur van zijn verlossing is gekomen, zal hij zijn vleugels 
uitslaan en zich verheffen boven de puinhopen van een wereld van ijdelheden, van egoïsme en van 
leugens, en zeggen: "Daar is Jezus, de verstotene. Hij leeft. Tevergeefs hebben we geprobeerd hem 
te doden, elke dag weer. Hij leeft en komt om ons te redden en ons al zijn liefde te geven." 
55 Dit zal het uur zijn waarop de mens zal beseffen dat er, om ware geestelijke grootheid en een 
leven vol majesteit op aarde te bereiken, geen andere wet is dan die van zijn God - noch een andere 
leer dan die welke Ik u in het woord van Christus heb gegeven. 
56 Ga tot op de bodem van uw conflicten, bestudeer de problemen die u bezighouden, en breng dan 
mijn instructies en mijn beginselen in praktijk. Dan zult u zien hoe de mensheid in hen de oplossing 
kan vinden voor alle problemen die haar bezighouden. Maar daar gij u niet in staat voelt de woorden 
en de leringen, die de Goddelijke Meester u geeft, in praktijk te brengen, zal het noodzakelijk zijn, dat 



de pijn, die tevens leraar is, u nadert om u van vele waarheden te overtuigen, om u gevoelig te 
maken en bovendien om u te buigen. 
57 U vraagt mij: "Heeft Uw Woord niet genoeg kracht om ons van onze fouten te overtuigen, om ons 
te redden en ons daardoor de lijdensweg te besparen?" Maar Ik zeg jullie, Mijn Woord heeft meer 
kracht dan jullie kunnen vertrouwen. Maar indien hij, die mij hoort, onmiddellijk en zonder moeite 
zou worden omgevormd door het enkele feit, dat hij mijn woord heeft gehoord, welke verdienste 
zou er dan van uw kant zijn? 
58 Het is noodzakelijk dat degene die het hoort, geloof, wil, inspanning en liefde heeft. Dan zal hij 
een grote verdienste hebben, wiens beloning of onderscheiding zal zijn, dat hij geen leed ondervindt, 
omdat hij mijn wet en mijn leer als wapen heeft gebruikt. 
59 Jullie scharen die nu naar mij luisteren, voelen jullie niet de aanwezigheid van mijn wet boven 
jullie geest? Voelt gij uw hart niet kloppen alsof het herleeft, wanneer gij mijn woord hoort? 
60 Bid opdat gij zult begrijpen, en wees waakzaam opdat gij mijn leer zult uitvoeren, want in dit 
bittere en moeilijke uur voor de mensheid draagt gij grote verantwoordelijkheden. 
61 Als jullie, ondanks de grote beproevingen die jullie treffen, niet dat spoor van spiritualiteit 
verliezen dat jullie hebben kunnen bereiken, zullen jullie ware wonderen op je weg zien komen, 
waardoor jullie Vader jullie zal bemoedigen op jullie moeilijke tocht door het leven. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 155   
 
1 Veel van de leringen die Ik jullie op dit moment geef, lijken nieuw voor jullie omdat jullie ze 
vergeten zijn. Maar nu is het tijd dat ik ze weer onder uw aandacht breng. Ik heb voor jullie een groot 
werkveld bereid waarop Ik jullie uitnodig om de zaden van eeuwigheid te zaaien die Ik jullie op dit 
moment geef. 
2 Ik leid mijn nieuwe leerlingen op, die door hun geloof en hun naastenliefde steeds meer macht 
zullen krijgen over de ziekten van het lichaam en de ziel - een macht over de krachten van de natuur 
en ook over de geestelijke wereld. 
3 Begrijp dat de tijden van onwetendheid voorbij zijn. Nu leven jullie in tijden van begrip en volledige 
realisatie van mijn leringen. Kunt gij u voorstellen hoe ver gij zoudt zijn gekomen, indien gij mijn leer 
van den eersten tijd af in praktijk had gebracht en mijn geboden had opgevolgd? Maar je hebt lang 
geslapen, en je hebt ook lang het lichaam bevredigd door middel van genoegens, en dit alles heeft je 
tegengehouden op het pad van spirituele ontwikkeling. Daarom, vandaag, nu ik tot u gekomen ben 
met een nieuwe geestelijke leer, lijkt deze u vreemd en niet in overeenstemming met uw manier van 
denken, voelen en leven. Maar je hoeft maar over één van Mijn mededelingen na te denken om de 
waarheid van Mijn woord te erkennen. Dan zult ge zien dat mijn leer niet vreemd is, maar dat uw 
manier van leven vreemd is. 
4 Kom naar mijn "land", ik zal je daar herinneren aan alles wat je vergeten was. Ik zal alles uitwissen 
wat gij niet als geestelijk zaad moet bewaren, en Ik zal u alles doen zien wat gij tot nu toe niet hebt 
gezien. Met één enkele stap zal Ik je uit de stagnatie rukken waarin je verzonken bent, en Ik zal je een 
nieuw leven laten binnengaan - het leven dat je vanaf het begin had moeten leiden. 
5 Ziet gij hoe eenvoudig dit woord is dat bloeit op de lippen van hen die spreken? Maar waarlijk, ik 
zeg u, in al zijn eenvoud en bescheidenheid van uitdrukking zal het de mensen brengen tot het begrip 
van die wijsheid die zij niet hebben kunnen bevatten door middel van de wetenschappen en met 
behulp van theologieën. 
6 De goede discipelen, de volhardenden, de getrouwen zullen de grote onderzoekers van deze leer 
zijn. Ook zij zullen nederig zijn, maar ondanks hun eenvoud zullen zij hun medemensen verbazen met 
het licht van het Woord. 
7 Mijn volk zal niet alleen met de lippen spreken, maar zal met de werken mijn leer verkondigen en 
daardoor leren hoe men mijn wet moet vervullen en eerbiedigen. Zij zullen onbaatzuchtig doorgeven 
wat zij van hun Heer hebben ontvangen. Laat hen hun ijver voor de waarheid bewijzen en de 
integriteit van de schat die hun is toevertrouwd. 
8 Onderricht uw medemensen door goede, oprechte en edelmoedige daden. Bedenk dat gij uw ziel 
reeds hier moet zuiveren, opdat zij, wanneer zij naar de andere wereld overgaat, waardig zal zijn 
daar te vertoeven, en niet verstoord zal worden, noch afdwalen. 
9 Je hebt de nodige kracht om alles van je pad te verwijderen wat je stappen tegenhoudt. Je weet al 
dat het wapen dat alles overwint liefde is. Zeer groot zal de jubel zijn van degene die in deze 
menselijke strijd zegeviert en die, na deze strijd gewonnen te hebben, zich de zegevierende soldaat 
toont. 
10 Bedenk dat Ik het ben die jullie de wapens heb gegeven en dat Ik mij daarmee niet tevreden heb 
gesteld, maar dat Ik jullie ook heb geleerd om te vechten, om de gevechten te winnen 
11 Wat zoudt gij dan op andere wijze moeten zoeken, daar Ik u thans alles op den weg der waarheid 
geef? 
12 Ik heb het verstand der onwetenden geopend, opdat zij zich met de uitlegging van mijn woorden 
kunnen laven. Ik heb de ogen van de "blinden" geopend voor het licht van de waarheid, zodat zij zich 
kunnen reinigen van hun zonden, zich geliefd voelend bij hun Heer. 
13 Is het u sinds de eerste tijden niet voorzegd, dat de dag zou komen waarop ieder oog de Vader 
zou zien? Wie rein is, zal Mij zien, en dit zal zijn loon zijn; en wie zijn hart verontreinigd heeft, zal Mij 
ook zien, en dit zal zijn heil zijn. Hij die zijn ogen opent voor mijn licht, dringt door in het mysterie en 
kent het waarom. Hij zal het begin en het einde kennen. Hij moet vastberaden in de toekomst lopen. 



14 Interpreteer mijn onderricht goed; denk niet dat mijn Geest er behagen in kan scheppen jullie 
lijden op aarde te zien, of dat Ik kom om jullie alles te ontnemen wat jullie behagen geeft, opdat Ik er 
behagen in kan scheppen. Ik kom opdat jullie Mijn wetten zullen erkennen en eerbiedigen, want zij 
zijn jullie eerbied en aandacht waard, want zij zullen jullie geluk brengen als jullie je eraan houden. 
15 Ik heb u geleerd God te geven wat God toebehoort, en den Keizer wat den Keizer toebehoort; 
maar de menschen van heden hebben slechts den Keizer, en zij hebben hunnen Heer niets te bieden. 
Als u de wereld tenminste alleen het noodzakelijke zou geven, zou uw lijden minder zijn. Maar de 
Keizer, die u uw daden laat bepalen, heeft u perverse wetten opgelegd, heeft u tot slaven gemaakt, 
en neemt u het leven zonder u er iets voor terug te geven. 
16 Zie hoe anders mijn wet is, die noch het lichaam noch de geest bindt. Zij overtuigt u slechts 
liefdevol en leidt u met goedheid. Het geeft u alles zonder eigenbelang en egoïsme, en het beloont 
en vergoedt u in de loop van de tijd. 
17 Begrijp, discipelen, bestudeer Mijn lessen, opdat jullie weten dat Ik met jullie een volk wil vormen 
waarin de Vader zijn vertrouwen zal stellen, want zij zullen bereid zijn om grote zendingen te 
volbrengen. Een volk dat niet wanhoopt bij de eerste alarmkreet, een volk dat de confrontatie weet 
aan te gaan met degene die zich zijn vijand noemt, en dat hem vergeeft, hem liefheeft en onderricht. 
18 Zo zult gij, naar mijn wil, voorbereid zijn op de dag van mijn vertrek. Jullie weten allen dat 1950 de 
datum is die door Mijn Wil is vastgesteld, vanaf wanneer Ik Mij niet langer zal manifesteren via het 
orgaan van de geest van de stemdrager; en aangezien Mijn woord altijd wordt vervuld, zal dat 
moment Mijn manifestatie afsluiten, die voor jullie het begin van het Derde Tijdperk zal inluiden. 
19 Wens niet deze datum te veranderen, noch op enigerlei wijze te trachten de openbaring van Mijn 
woord in zijn vroegere vorm te handhaven, noch die van de geestelijke wereld. Ik zeg jullie nu al dat 
zij die dat doen, niet langer verlicht zullen worden door het licht van de Meester. 
20 Maar waarom zoudt gij zulk eene ontheiliging begaan, daar ik u heb aangekondigd en ook 
beloofd, dat gij na dezen tijd met mij van geest tot geest zult spreken, hoewel gij geen stem hebt? 
21 Ik heb u ook gezegd, dat zij, die Ik geroepen en tot profeten van deze tijd uitgerust heb, de taak 
zullen hebben de scharen te waarschuwen en hen niet te laten slapen. Aan hen zal Ik grote leringen 
openbaren, opdat zij u zullen helpen niet in verzoeking te vallen. 
22 Ik spreek tot u met de grootste duidelijkheid, zelfs wanneer Ik een allegorie gebruik, omdat Ik 
weet dat gij Mij op die manier beter kunt begrijpen. Toen Ik in de tweede Era tot de scharen sprak, 
deed Ik dat dikwijls door middel van gelijkenissen, opdat zij Mij zouden begrijpen. Maar toen Ik 
alleen tot Mijn discipelen sprak, deed Ik dat met eenvoudige woorden, maar met een diepgaande 
leer. 
23 Begrijp dus, dat Ik door gelijkenissen spreek en een metafoor gebruik opdat de "laatsten", zij met 
een ongeschoold verstand of zij die hun geest nog niet hebben ontwikkeld, de gehele betekenis van 
Mijn onderricht kunnen begrijpen. Wanneer ik u openbaringen geef zonder gebruik te maken van 
beelden, zijn die bestemd voor hen wier ontwikkeling en kennis van de geestelijke leringen hen in 
staat zal stellen beter te begrijpen. 
24 Tevergeefs zullen velen zeggen, dat deze leer nieuw is, of dat zij geen verband houdt met de 
Goddelijke openbaringen, die u in vroegere tijden zijn gegeven. Ik verzeker u, dat alles wat Ik u in 
deze tijd door middel van het menselijk verstand heb gezegd, zijn wortels en zijn grondslagen heeft in 
wat u reeds profetisch werd verkondigd in het Eerste en het Tweede Tijdperk. 
25 Maar de verwarring waarover ik tot u spreek, komt voort uit het feit dat degenen die deze 
(vroegere) tekenen uitlegden, hun uitleg aan de mensen oplegden, en deze was gedeeltelijk juist en 
gedeeltelijk onjuist. Het gebeurt ook omdat het geestelijke licht van mijn leer de mensen werd 
onthouden en soms in een vervormde vorm werd gegeven. Daarom, nu de tijd gekomen is dat Mijn 
Licht jullie zal bevrijden uit de duisternis van jullie onwetendheid, hebben velen ontkend dat dit het 
Licht der Waarheid kan zijn, omdat het volgens hen niet overeenstemt met wat Ik jullie vroeger heb 
geleerd. 
26 Ik verzeker u dat geen van Mijn woorden verloren zal gaan en dat de mensen van deze tijd 
uiteindelijk te weten zullen komen wat Ik in het verleden (werkelijk) tot u heb gezegd. Als de wereld 
het Spiritualisme dan leert kennen, zal zij zeggen: "Inderdaad, dit alles heeft Jezus al gezegd!" 



27 Waarlijk, Ik heb u alles reeds gezegd, ofschoon Ik u van vele der geopenbaarde waarheden slechts 
de grondslagen heb medegedeeld. Ik heb ze jullie nagelaten opdat jullie ze geleidelijk zouden leren 
begrijpen, want in die tijd was de mensheid nog niet in staat om alles te begrijpen wat Ik jullie nu in 
zijn totaliteit laat zien. 
28 Bij een zekere gelegenheid was Jezus met een man, die in de wet onderlegd was, en in antwoord 
op zijn vragen deed de Meester hem een openbaring toekomen.* Toen zei de man, verbaasd over 
wat hem nooit zou zijn opgevallen: "Heer, maar hoe is dit mogelijk?" Waarop de goddelijke Meester 
antwoordde: "Als je niet kunt geloven in de aardse dingen die ik je vertel, hoe zou je dan kunnen 
geloven in de hemelse dingen?" Maar nu is het tijd dat jullie Mij begrijpen, want de ontwikkelde 
geest van de mens kan dat intense licht van de Godheid ontvangen dat alles openbaart, onthult en 
verklaart, en dat jullie het licht van de Heilige Geest noemen, dat wil zeggen, de Geest van de 
Waarheid. 
* Over de reïncarnatie van de geest met de ziel in het nachtelijk gesprek met Nicodemus (Johannes 
3:1-21). 
29 weest dus blij, geliefde mensen, want het onderricht dat ik jullie in deze tijd heb gebracht, zal voor 
jullie het brood van het eeuwige leven zijn 
30 Ook heden geef Ik u de leringen, die gij eerst in de toekomst ten volle zult begrijpen, alleen in 
geïmpliceerde vorm, want nu zoudt gij ze niet begrijpen, noch zouden velen van u ze geloven. 
Hiermee wil Ik jullie zeggen, dat jullie het doel, de top van de geestelijke kennis nog niet bereikt 
hebben, noch hebben Mijn Goddelijke leringen hun grens bereikt. 
31 Weest mijn discipelen voor eeuwig en altijd, waakt over mijn woord, dat gij nooit zult trachten te 
veranderen. Mijn Wet en mijn Leer spreken elkaar nooit tegen. In het Goddelijke is alles orde, 
harmonie en volmaaktheid, waarvan u zichzelf kunt overtuigen door de materiële natuur die u 
omringt. 
32 In het Tweede Tijdperk was niemand in staat weerstand te bieden aan de goddelijke kracht die 
uitging van het woord van Jezus. Wie het hoorde werd onmiddellijk overtuigd, overwonnen, en 
leerde beter. De zondaar zowel als de hoogmoedige, de arme zowel als de rijke, de Farizeeër zowel 
als de schriftgeleerde, de vertegenwoordiger van God zowel als de vertegenwoordiger van Caesar - 
allen die in Hem geloofden voelden hun geest beven in het aangezicht van de goddelijke 
aanwezigheid van de Zoon van God. 
33 De reden was dat het woord van Jezus slechts de verklaring van zijn werken was, want het 
getuigenis van zijn bestaan was vervat in de woorden van zijn onderricht. 
34 Op dezelfde wijze onderwees Jezus zijne jongeren, en toonde hun, dat het voor de 
geloofwaardigheid van hun woord noodig was, dit te ondersteunen door het voorbeeld hunner 
goede werken. 
35 Ook op de lippen van die discipelen moest het woord van God hen die het hoorden wel doen 
schudden, want uit hun ogen straalde licht en hun woorden bevatten waarheden die niet konden 
worden verworpen. Zij gaven ook onderwijs door hun voorbeeld, predikten door hun werken, en 
bezegelden die, zoals hun Meester, met hun bloed. Met hun dood bevestigden zij de waarheid van 
de woorden die zij tot de wereld spraken. Daarom wonnen zij de harten van de volkeren en de 
natiën, aan wie zij het zaad der waarheid en der liefde brachten. 
36 De menigten, zelfs edelen en heidenen, gaven zich over met het oog op de waarheid en de 
oprechtheid van mijn leer, die zuiver en waarachtig werd gepraktiseerd en gepredikt. 
37 Niemand die het geluk heeft gehad mijn woord in zijn hart te ontvangen in zijn oorspronkelijke 
zuiverheid, is ooit afgedwaald. Maar hoe ellendig is het geweest voor hen die mijn woord hebben 
ontvangen vermengd met menselijke onzuiverheden! Toen zij uiteindelijk die onvolkomenheden 
ontdekten, keerden zij het de rug toe en spotten met wat zij voorheen als de absolute waarheid 
hadden beschouwd. 
38 Zie, hoe de grote volkeren der aarde beheerst worden door zelfzucht, die de ontkenning is van 
Mijn Leer! Zie hoe zij verzonken zijn in materialisme, alleen voor de wereld leven en elke geestelijke 
oproep negeren! Ik zeg je, ook zij hebben mijn lessen gekend. Maar het ontbrak hen, die mijn zaad 
doorgaven, aan getuigenis van die waarheid door hun leven en door het voorbeeld van hun werken, 



hetgeen zij hadden moeten doen, zoals die discipelen van de Heer deden, en ook enige anderen, die 
later net als zij werkten en de waarheid van de leer doorgaven met gevaar voor eigen leven. 
39 Hoe is het mogelijk, vraagt gij u soms af, dat, hoewel deze wereld gezaaid is met het woord van 
den Zaligmaker, en bewaterd met zijn bloed en dat van hen die Hem volgden, er mensen en volken 
zijn, die niets van die leer bewaard hebben? 
40 Hierop zeg ik u, dat in deze tijd apostelen der waarheid ontbraken, die met hun werken der liefde 
de dwalingen der mensen aanwezen en getuigden van de waarheid, die in het goddelijk onderricht is 
vervat. 
41 Van de verwezenlijking van mijn Leer, die u alleen liefde, barmhartigheid, eerbied, 
rechtvaardigheid en vrede leert, ging men over tot afgodendienst, tot materialisme, tot 
godsdienstfanatisme, tot profanatie, en toen de mensheid in dit alles een afwijking van de waarheid 
voelde, zocht zij haar bevrijding. 
42 Velen hebben zich thans niet alleen afgewend van het volgen van Mijn Leer, maar hebben haar 
bestreden en trachten haar geheel uit te roeien uit de harten der mensen. Zij weten niet dat Ik op 
het punt sta hen te verrassen door het woord te gebruiken dat niemand kan weerstaan, met die 
stem die koningen en heren deed beven en tronen en rijken ten val bracht. Maar eerst moet iedere 
plant die niet door Mij gezaaid is, met wortel en al worden uitgeroeid, opdat Mijn Goddelijk zaad 
weer in geprepareerde aarde kan vallen. 
43 Discipelen, neem deze hele les diep in u op, opdat u zult behoren tot hen die waken en bidden in 
de tijd van beproeving. 
44 Niets verstoort uw vrede op dit ogenblik, niets verstoort uw toewijding die u innerlijke verheffing 
heeft doen bereiken. 
45 Telkens wanneer jullie de Meester op deze wijze ontvangen, zullen jullie de kwellingen voelen 
verdwijnen die jullie harten soms als in nevelen hullen. 
46 Groot is mijn barmhartige liefde, want ook jullie lijden is groot. Maar zeg niet dat de tijden 
veranderd zijn en dat deze u pijn hebben gedaan; want de tijd als zodanig verandert niet, het zijn de 
mensen die veranderen. 
47 Je leven is veranderd door de wetenschap, nieuwe wetten, ideeën en gewoonten. Als uw ziel zich 
altijd zou houden aan vergeestelijking, zou zij niet worden besmet door het materialisme dat haar 
omringt; maar zij laat zich vaak meeslepen door de invloeden van de wereld. Maar op het 
hoogtepunt van het materialisme komt mijn Goddelijk Licht tot jullie met de vraag: Welke 
veranderingen hebben jullie waargenomen in de natuur die jullie omringt? Geen! Maar kijk verder 
dan materiële zaken, en u zult de geestelijke en intellectuele evolutie van de mens zien. 
* Opgemerkt zij dat dit werd gezegd in de eerste helft van de 20e eeuw. ─ Bovendien: De processen in 
de natuur volgen te allen tijde zonder enige afwijking de bekende en mogelijk ook nog niet bekende 
natuurwetten. 
48 De duisternis die je omringt is dicht, maar de geest heeft vrijheid nodig. Deze vrijheid wordt 
geschonken door mijn woord, dat het wonder zal verrichten van de verzoening van de geest met het 
lichaam, omdat het begrijpt dat beide door één wet verenigd zijn. Dan zullen lichaam en geest in 
harmonie werken met het geweten dat u zal openbaren wie u bent en waarheen u gaat. 
49 Uw werken zullen tot stand komen overeenkomstig uw manier van denken, en als uw denken 
verlicht is door de inspiratie van de Geest, en de Geest luistert naar de stem van het geweten, zullen 
uw werken volmaakt zijn, omdat de Geest volmaakt is krachtens zijn oorsprong. 
50 Ik zal altijd tot jullie zeggen: maak gebruik van de bevredigingen die jullie wereld jullie kan geven, 
maar geniet ervan in het kader van Mijn Wet en jullie zullen volmaakt zijn. 
51 Jullie horen steeds weer het verwijt van het geweten, en dat komt omdat jullie lichaam en geest 
niet in overeenstemming hebben gebracht door de wet die door mij gegeven is. 
52 Vaak blijf je zondigen omdat je gelooft dat je niet vergeven zult worden. Dit is een onjuiste 
mening, want mijn Hart is een deur die altijd openstaat voor degene die zich bekeert. 
53 Is er geen hoop meer in u om u aan te moedigen te wachten op een betere toekomst? Laat je niet 
overmeesteren door somberheid en wanhoop. Denk aan mijn liefde die altijd bij je is. Zoek bij mij het 
antwoord op je twijfels, en je zult je spoedig verlicht voelen door een nieuwe openbaring. Het licht 
van geloof en hoop zal diep in je geest schijnen. Dan zul je een verdediger van de zwakken zijn. 



54 jaren van honger komen over u, maar als gij elkander liefhebt als broeders en zusters, zal het 
wonder van de eerste maal zich opnieuw voordoen en zal manna op u nedervallen. 
55 "Ik zal de tongen der mensen in deze tijd losmaken, zodat zij Mij aan één taal zullen herkennen: 
De spirituele, die van de liefde. Dan zal de profetie van Jesaja in vervulling gaan, toen hij zei: Tongen 
zullen worden losgemaakt, want tongen van vuur zullen hen losmaken. 
56 Geef zichtbaar uitdrukking aan mijn barmhartigheid, spreek over mijn werk, schuw het offer niet. 
Maak gebruik van uw wapens van liefde, barmhartigheid, edelmoedigheid en zachtmoedigheid, en 
als u de strijd met geloof en moed tegemoet treedt, zal de overwinning spoedig voor u zijn. Maar 
verdiep u in mijn woord, opdat gij niet het gevoel hebt dat mijn leer u dwingt die te volgen; want ik 
nodig u slechts uit naar mij te luisteren en - wanneer gij mij eenmaal begrepen hebt - wie dat doet uit 
liefde, uit overtuiging, uit vrije wil, gaat zijn taak vervullen. Mijn plicht als vader is altijd de weg te 
wijzen naar het heil van mijn kinderen. 
57 Mijn geliefden, besef dat jullie in dit eenvoudige onderricht de gelegenheid hebben om de liefde 
van jullie Vader te leren kennen en begrijpen. Ook ik vraag om de eenvoud en de oprechtheid van uw 
hart, om mijzelf in volheid aan u te openbaren. 
58 Nu, in de tijd van Mijn manifestatie, manifesteer Ik Mij in alle stemdragers, en door hen geef Ik 
instructies en leringen. Wie zou durven ontkennen dat Ik Mijzelf manifesteer door dit of dat? Wie 
kent in waarheid Mijn ware aard? Heb elkaar lief en respecteer elkaar, zodat jullie werk in de hemel 
als verdienste wordt geteld. Het is ook Mijn Wil dat Mijn Woord in druk verschijnt, zodat de komende 
generaties het kunnen kennen. 
59 Opdat gij door uw medemensen erkend zoudt worden, moet gij er zorg voor dragen dat liefde 
steeds uw handelingen leidt. Heb medelijden met de pijn van anderen, verwijder met het gezag dat 
Ik u heb gegeven de slechte invloeden die de gezondheid van uw medemensen ondermijnen, en u 
zult door hen worden erkend als mannen met geestelijke macht.  
Luister naar mijn gelijkenis: 
60 "Een oude man liep langzaam en moeizaam over een pad. Weldra werd hij ingehaald door twee 
jongelingen, die zich op denzelfden weg haastten en tot hem zeiden: "Beste oude man, is uw doel 
nog ver weg? Waarop de oude man antwoordde: "Het doel is nog ver weg, de weg is nog lang en 
men moet hem met aandacht bewandelen om niet moe te worden. Hoewel ik moe ben, geloof ik dat 
ik met mijn laatste inspanning het doel zal bereiken!' 
61 Nadat zij naar hem hadden geluisterd, vervolgden die jonge mensen haastig hun weg, terwijl zij de 
woorden van de oude man vergaten en geringschattende opmerkingen maakten over het 
vertrouwen van die oude zwerver die hoopte het doel van de weg te bereiken, hoewel hij volgens 
hen bijna op het punt stond om neer te vallen. 
62 De oude man ging op weg, maar de jongeren die hem zo snel hadden achtergelaten, werden later 
overvallen door dorst, honger en vermoeidheid, en ten slotte bezweken zij van uitputting. Zij sliepen 
vast toen zij werden ingehaald door de oude man, die hen wakker maakte en vriendelijk tot hen zei: 
"Jullie jongelui hebben nu in je jeugd ervaren wat uitputting is. Ga niet gehaast deze weg op, die zo 
ver is. Laten we bedachtzaam lopen, en ik verzeker u dat we er zullen komen. Maar zij antwoordden 
slaperig: "Laat ons achter, wij hebben ons tot het uiterste uitgeput en kunnen niet meer verder. Jullie 
hebben een wandelstok en kunnen verder, wij hebben er geen. 
63 Toen de oude man hen zo zag liggen en hen niet begreep, bood hij hun een stuk brood aan 
waarmee hij hen versterkte, bracht een weinig water aan hun lippen en leste hun dorst. Hij hielp hen 
opstaan, vergezelde hen op hun omzwervingen en wakkerde hun geloof aan, totdat Hij hen ten slotte 
op hun bestemming bracht." 
64 Denk diep na en leer, geliefde leerlingen, want jullie hebben de opdracht leiders van de mensheid 
te zijn. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 



Instructie 156  
 
1 Welkom aan de discipelen die tot de Meester komen in hun verlangen naar wijsheid. Hier ben Ik 
weer onder jullie, Mijn kinderen, want Ik zie dat jullie discipelen zijn die graag onderricht willen 
hebben. Gij herinnert u, dat gij nog niet voldoende voorbereid zijt om Mijn woord aan uw 
medemensen te verkondigen, en gij haast u te luisteren naar Hem, die alle dingen kent. Morgen 
zullen jullie onderwezen worden en zullen jullie meesters zijn. 
2 U vraagt om Mijn genade om Mijn woord te kunnen begrijpen, en Ik schenk het u. Maar besef dat 
ik op dit moment met absolute duidelijkheid tot u spreek. 
3 Neem mijn woord en voed u ermee, want ik zal uw geest versterken. 
4 Mijn onderricht is altijd verschillend, maar het bevat dezelfde essentie, dezelfde liefde. Ik begin 
altijd met vol liefde tot u te spreken en ik eindig met het uitstorten van mijn barmhartigheid. Mijn 
wet ligt besloten in deze twee deugden. Put kracht en licht uit deze bron. Dit is Mijn Wil die Ik jullie 
kenbaar maak, niet als een bevel, want de Meester, die oneindige wijsheid is, vraagt jullie te 
begrijpen en je taak te vervullen door je eigen wil. 
5 Ik heb u vrijheid van wil verleend en wijs u slechts de weg die gij moet gaan. En altijd zal ik jullie 
zeggen dat deze weg een weg naar volmaaktheid is - een weg waarvan het einde niet de lichamelijke 
dood is, maar die verder gaat dan dit leven, dat door jullie ziel wordt overleefd. 
6 Ik heb jullie gezegd dat ik jullie gelukzaligheid in het hiernamaals beloof en dat jullie je niet langer 
zullen bezoedelen met de vuiligheid en de hartstochten van het vlees als jullie in deze wereld je 
plicht doen. 
7 Je weet niet hoeveel stadia je nog te leven hebt op deze planeet. Als ik het rechtvaardig vind dat u 
opnieuw incarneert, moet u een nieuw aards lichaam aannemen, maar met een meer geëvolueerde 
ziel die zich niet zal verzetten tegen de Goddelijke Wil. U zult uw werk voortzetten ten bate van uw 
medemensen. Gij zult u verder naar boven ontwikkelen en u volmaken vol vertrouwen en hoop op 
mijn gerechtigheid. 
8 U zult sterk moeten zijn om gevaren en verzoekingen het hoofd te bieden, en op grond van uw 
voorbeeld en bewijzen van zielskracht zult u verlicht en uitverkoren van de Heer worden genoemd. 
Want de geestelijke wereld van licht zal u op uw wegen bijstaan en te allen tijde over u waken. Door 
samen te leven volgens mijn wil, zullen jullie mijn profetisch woord laten uitkomen. 
9 Ga door met werken, ook al zien uw lichamelijke ogen de vrucht van uw strijd niet. Misschien zul je 
het zien in de geest of in een nieuw lichaam. 
10 Dat zal het werk van de mensheid morgen zijn, waarin ieder voor het welzijn van allen zal werken 
en de volkeren zullen strijden voor de vrede van de wereld. 
11 In die tijd zal de strijd van wereldbeelden en geloofsovertuigingen beginnen. Het zal een tijd van 
debat en discussie zijn waarin de intellectuelen van deze wereld uw kennis op de proef zullen stellen. 
12 Zij zullen de verschillende interpretaties bespreken die gegeven zijn aan Mijn Woord van het 
Tweede Tijdperk en aan alles wat Ik door Mijn verlichte mensen heb gesproken. Dan zal de sluier van 
vele mysteriën worden opgelicht en de huichelarij van velen zal worden overwonnen door de 
waarheid van Mijn leer. 
13 Mijn goddelijk verlangen is dat de mensen elkaar leren begrijpen voorbij hun leerstellingen en zo 
een stap zetten naar een geestelijke eenheid. 
14 Bereid u voor op deze tijd, en met uw eenvoudige en klare woorden zult gij geleerden en 
verstandigen overtuigen; want uw geestelijke verhevenheid zal voor mij voldoende zijn om u te 
bezielen met mijn wijsheid, die onuitputtelijk uit uw mond zal vloeien. Volg het pad dat uw Heer 
heeft uitgestippeld. 
15 Ik zie dat jullie lijden vanwege de minachting die de wereld voor jullie heeft, maar ook omdat jullie 
mij in nederigheid en naastenliefde zijn gevolgd. 
16 Weent niet om uzelf, want in werkelijkheid wordt uw ziel gezuiverd. Ween omwille van hen die 
nog steeds leven in overgave aan de genoegens van de wereld en nog steeds gevangenen van het 
vlees zijn. Denk niet dat ik behagen schep in jullie lijden, want dan zouden jullie de deugd van jullie 
Vader ontkennen, die liefde is. Bedenk dat Ik juist tot u kom om uw dagen van beproeving te 



verkorten en uw pijnen te verzachten. Ik raad u aan in het goede te volharden, want het is beter dat 
u nu lijdt omdat u goed doet dan omdat u kwaad doet. 
17 over jullie lijden zal Ik jullie Mijn vrede laten voelen, die goddelijke genade die de machtigen, 
ondanks al hun rijkdommen, niet kunnen genieten 
18 Ik heb je geleerd de lichamelijk en geestelijk zieken te genezen. Wie zo'n deugd beoefent en zelf 
ziek wordt, zal aan het hoofdeinde van zijn bed de aanwezigheid van de Opperste Geneesheer 
voelen. Leer mijn aanwezigheid en die van de geestelijke wereld te voelen, opdat jullie je nooit in de 
steek gelaten zullen voelen, opdat de verweesde zich niet weerloos zal voelen, opdat de weduwe 
zich niet alleen of hulpeloos zal voelen, opdat de alleen gelaten man of vrouw geen leegte in zijn ziel 
zal voelen, en opdat zij die op aarde geen liefde hebben ervaren, in hun hart de liefde van hun 
hemelse Vader zullen waarnemen. 
19 Heb uw naasten lief, dien hen, wijd ten minste een deel van uw tijd aan hen, want op deze wijze 
zult gij uw geest zijne zending doen volbrengen. Dan zult ge in uw leven een voorbeeld kunnen 
nemen aan de leer van uw Goddelijke Meester, die, zijn lijden en zijn bitterheid vergetend, zich 
slechts wijdde aan de taak om op al zijn wegen te zegenen en de vertroosting van zijn leer uit te 
delen. 
20 Mensen: Nu Ik in deze gedaante bij u ben, beeft van blijdschap wanneer gij Mijn woord hoort. 
21 Herstelt u, gij armen die nooit iets bezeten hebt, gij zieken, vernederden, hongerenden en dorsten 
naar gerechtigheid, gij verdrukten en verdrukten. Vul jullie harten met hoop, want ik zeg jullie, deze 
hoop zal niet teleurgesteld worden. Begrijpt, dat het uur des oordeels gekomen is, en dat allen, die 
hun verzoening met geduld hebben doorstaan, die hun lijdensbeker met zachtmoedigheid hebben 
geledigd, en die hun beproevingen liefdevol hebben verdragen, hun loon zullen ontvangen. 
22 Openbaringen, kennis, brood, gelegenheid tot werken en genezende balsem - dit alles en nog 
meer werd gegeven aan hen die wisten het uur van mijn wederkomst te verwachten. 
23 Discipelen, vermenigvuldig u, opdat mijn vrede en mijn licht zich over de gehele wereld 
verspreiden. Mijn boodschap is niet gericht aan bepaalde bevoorrechte wezens, maar aan al mijn 
kinderen. Gezegend zijn zij die het ontvangen en allen die erop wachten. 
24 Jullie zijn nog zuigelingen in verhouding tot de leer van de Vader, en daarom leven jullie nog niet 
in harmonie met de volmaaktheid van het geestelijk leven. Jullie hebben de volheid van het ware 
leven nog niet bereikt; om jullie te helpen was het nodig dat jullie Heer neerdaalde om jullie te 
helpen, opdat jullie met zijn hulp alles zouden weten wat jullie niet weten, wat jullie niet begrepen 
hebben en wat jullie vergeten zijn. 
25 Christus is en zal uw voorbeeld zijn; hiertoe ben ik dan mens geworden. Wat was de openbaring 
die Jezus aan de mensheid bracht? - Zijn oneindige liefde, zijn goddelijke wijsheid, zijn genade zonder 
grenzen, en zijn macht. 
26 Ik zeide tot u: Neem Mij tot voorbeeld, en gij zult dezelfde werken doen als Ik. Daar ik als Meester 
ben gekomen, moet gij begrijpen, dat dit niet geschiedde om u onmogelijke leringen te geven, of 
leringen, die het begrip der menschen te boven gaan. 
27 Begrijpt dan, dat, als jullie werken doen, zoals Jezus jullie geleerd heeft, jullie de volheid van het 
leven bereikt zullen hebben, waarover ik jullie eerder gesproken heb. 
28 Hoeveel mensen denken niet dat zij geestelijke grootheid bezitten vanwege de kennis die zij 
hebben verworven, en toch zijn zij voor mij niet meer dan een paar kinderen die op hun 
ontwikkelingsweg zijn gestopt. Want zij moeten bedenken dat zij niet alleen door de ontwikkeling 
van hun verstand het opstijgen van hun geest kunnen bereiken, maar dat dit moet gebeuren door de 
ontwikkeling van de totaliteit van hun wezen, en er zijn vele talenten in de mens die ontwikkeld 
moeten worden om de volmaaktheid te bereiken. 
29 Daarom heb Ik - als een van Mijn wetten van liefde en rechtvaardigheid - de reïncarnatie van de 
ziel ingesteld, om haar een langere weg te schenken die haar alle nodige kansen zou bieden om haar 
volmaaktheid te bereiken. - Elk aards bestaan is een korte les, want anders zouden de kansen van 
een mens om de vervulling van al mijn wetten te volbrengen, te gering zijn. Maar het is 
onvermijdelijk dat jullie het doel van dit leven erkennen, zodat jullie er de zin van in je kunnen 
opnemen en de harmonie bereiken, die de basis is van de menselijke volmaaktheid - zodat jullie naar 
een hoger niveau van leven kunnen gaan, totdat jullie het spirituele leven bereiken, waar Ik zoveel 



lessen voor jullie in petto heb die Ik jullie nog moet leren, en zoveel openbaringen die Ik jullie nog 
moet geven. 
30 Nooit hebben alle mensen hier op de wereld op hetzelfde spirituele niveau geleefd. Samen met 
hooggeplaatste mannen leefden anderen die achterlijk waren. Ik moet u erop wijzen dat de huidige 
tijd ook niet de enige zal zijn waarin mannen van zeer verheven geest kunnen verschijnen. 
31 In alle tijden, zelfs in verre perioden van de menselijke geschiedenis, hebt gij voorbeelden gehad 
van mensen met een hoge geest. Hoe zou je kunnen verklaren dat er zelfs in de vroegste tijden 
mensen met een geëvolueerde geest waren, als zij geen opeenvolgende reïncarnaties hadden 
doorgemaakt die hen hielpen zich opwaarts te ontwikkelen? 
32 De reden hiervoor is dat de geest niet tegelijk met het omhulsel van het lichaam ontstaat, noch 
dat het begin van het menselijk ras samenvalt met dat van de geest. Voorwaar, ik zeg u, er is geen 
enkele geest, die in de wereld is gekomen, zonder dat hij tevoren in het Hiernamaals heeft bestaan. 
Wie van u kan de tijd meten of weten dat hij in andere sferen leefde voordat hij op deze aarde kwam 
wonen? 
33 In andere werelden genieten de geesten eveneens vrijheid van wil en zondigen en dwalen, of zij 
volharden in het goede en slagen er op deze wijze in zich opwaarts te ontwikkelen, zoals gij op aarde 
doet. Maar wanneer de vastgestelde tijd komt, komen zij die voorbestemd zijn om op deze aarde te 
leven, naar beneden om een edele taak te verrichten, en anderen om hun plicht tot verzoening te 
vervullen. Maar afhankelijk van hoe zij deze aarde wensen te zien, zal zij zich voor sommigen 
voordoen als een paradijs en voor anderen als een hel. Daarom zullen zij, wanneer zij de 
barmhartigheid van hun Vader begrijpen, slechts een heerlijk leven zien, gezaaid met zegeningen en 
levenslessen voor de geest - een weg die hen dichter bij het Beloofde Land zal brengen. 
34 Sommigen verlaten deze wereld met het verlangen terug te keren, anderen doen dat met de 
vrees terug te moeten keren. De reden hiervoor is dat uw menselijke natuur nog niet in staat is 
geweest de harmonie te begrijpen waarin u met de Heer moet leven. 
35 Ik heb u reeds geopenbaard, dat mijn volk over de ganse aarde verstrooid is, d.w.z. dat het 
geestelijk zaad over de ganse kring der aarde verstrooid is. 
36 Vandaag bent u het oneens en negeert u elkaar zelfs over kleinigheden. Maar wanneer de 
materialistische leer u allen dreigt te overweldigen, dan zult gij allen, die denkt en voelt met de 
geest, eindelijk één worden. Wanneer die tijd komt, zal ik jullie een teken geven, zodat jullie elkaar 
kunnen herkennen - iets dat jullie op dezelfde manier kunnen zien en horen. Wanneer gij dan tegen 
elkander getuigt, zult gij verbaasd zijn en zeggen: "Het is de Heer, die ons bezocht heeft." 
37 Begrijp dat uw geestelijke broeders en zusters niet alleen in dit land wonen, maar dat zij zich ook 
in andere volken, streken en natiën bevinden. Weet, dat gij u moet voorbereiden om de grootste 
reinheid in uw leven te bereiken, opdat gij een waar getuigenis kunt afleggen van al hetgeen gij hier 
hebt gehoord en ontvangen. Ik roep alle zielen op, opdat zij, wanneer het uur komt, u een waarachtig 
en volledig getuigenis kunnen geven van alles wat zij van hun kant hebben ontvangen, en opdat zij 
bereid zullen zijn om met liefde naar u te luisteren. 
38 Er zullen geen menselijke krachten zijn die dit volk op aarde zullen bewegen wanneer het zich 
verenigt. Zij zal geestelijk één zijn, zonder voor zichzelf een eigen stad te zoeken, noch zal er een 
geestelijke regering zijn om de wereld te regeren. 
39 Een hoger licht zal haar leiden en inspireren temidden van de verschillende ideologieën, 
leerstellingen, stromingen, religies, geloofsovertuigingen en sekten, en dan zal de mensheid, die tot 
nu toe ondergedompeld heeft geleefd in het diepste materialisme, zich verbazen wanneer zij de 
verschijning van dit geleerde volk aanschouwt. 
40 In vroegere tijden verrichtte Mijn volk geen werken die hen dichter bij de volmaakte 
gemeenschap met hun Schepper brachten, maar vervielen zij in ontheiliging en ongehoorzaamheid. 
Toch heb Ik hen niet vernietigd, want Mijn gerechtigheid van liefde wilde hen behouden en hen op 
aarde vermeerderen, opdat zij zich zouden zuiveren van hun vroegere overtredingen en dan, met 
groter licht in de geest, de zending zouden volbrengen die hun reeds in de eerste tijden was 
toevertrouwd. Het is om de Goddelijke boodschap te brengen aan hun broeders en zusters, om 
geestelijke pioniers te zijn voor de andere volkeren, en om door hun werken en voorbeeld te 
onderwijzen hoe de Goddelijke Wet van de Vader in acht te nemen en te gehoorzamen. 



41 Begrijp, dat Ik u naar de wereld heb gezonden als een zegen voor de mensheid. Bid en waak, 
opdat gij voorbereid zult zijn op dat uur, waarin gij allen verenigd zult zijn in geest, in gedachten en in 
uw werken, zelfs indien gij lichamelijk ver van elkander verwijderd zijt. Alleen door vergeestelijking 
zult gij in staat zijn de draak van het materialisme te bestrijden en te verslaan, die stap voor stap 
voortschrijdt, volkeren verslindt en pijn en ellende zaait. 
42 In deze tijd zeg Ik u: Gezegend zijt gij die voorbestemd zijt Mij in deze tijd te ontvangen en Mijn 
woord te horen. Ik heb je uitgerust, en mijn licht heeft je geest overspoeld. Hierdoor zult gij sterk 
zijn, en zelfs indien grote beproevingen over u komen, zult gij u niet laten verslaan. Als je eenmaal in 
het geestelijk huis bent, zul je beseffen hoe groot het voorrecht was dat je werd gegeven, en zul je je 
gelukkig voelen. 
43 Toen gij voor het eerst Mijn woord hoorde, voelde gij dat Ik het was, die tot u sprak; en denkend 
aan uw werken, dacht gij dat gij niet rein waart, dat gij u waardig moest maken, en gij begon een 
nieuw leven, dat met de dag volmaakter werd. Maar hoe moeilijk is het voor u om standvastig te 
blijven in dit voornemen. Jullie offeren jezelf dikwijls op zonder dat Ik het van jullie gevraagd heb en 
jullie worden snel moe. Ik zeg jullie dat het Mij behaagt als jullie geduldig de weg gaan. Hoe zult gij u 
in korte tijd vervolmaken, terwijl het werk dat gij onderneemt zo groot is? 
44 U houdt van mij, en dit is uw basis. Gij toont mij uw geloof, en dan, wanneer u beproefd wordt, 
zegt gij tot mij: Meester, ik word steeds verhinderd uw wetten te vervullen. Het ongeloof van mijn 
verwanten maakt mij zwak, voortdurend nadert de verzoeking om mij ten val te brengen, en zelf heb 
ik ook mijn voornemen gebroken!" Maar ik zeg u, dat gij te midden van deze strijd moet werken; de 
hindernissen die gij ontmoet, zijn beproevingen voor uw geloof, en daardoor reinigt de ziel zich meer 
en meer. Heb vertrouwen in jezelf, begrijp dat je Mijn Geest in je hebt, en dat je bereid bent om deel 
te nemen aan deze grote strijd. 
45 U zet nog nauwelijks uw eerste stappen, en ook al heb Ik sommigen geroepen om kerkleiders te 
zijn, anderen om "stemdragers" te zijn, toch moet u allen aan uzelf werken om uw zending te kennen 
en in staat te zijn die uit te voeren. Maar ik ontken uw verdienste niet: Jullie hebben Mijn Zaak de 
eerste plaats in jullie hart gegeven, en jullie grootste verlangen is Mij te volgen. Ik, jullie Vader, heb 
jullie geleid, heb jullie geleid en heb mijn hart geopend opdat jullie daarin mijn liefde en mijn 
barmhartigheid zouden kennen. 
46 Mijn geduld kent geen grenzen. Ik heb jullie drie tijdperken en ontelbare reïncarnaties 
geschonken opdat jullie je spirituele verheffing kunnen bereiken, en zelfs in deze tijd spreek Ik tot 
jullie zonder acht te slaan op menselijk ongeloof en materialisme. Jullie bevinden je in het derde 
tijdperk van geestelijke openbaringen en als jullie weten hoe jullie je geestelijke gaven moeten 
gebruiken, zullen jullie de kracht van jullie geest kennen en weten dat Ik altijd al van jullie hogere 
wezens heb willen maken die tot grote werken in staat zijn. Ik heb alles voorzien opdat jullie je laten 
regeren door Mijn wet van liefde en haar naleven. Aan de rechterhand van elke "werker" is een 
beschermengel, en wanneer deze entiteiten zich aan u mededelen, hebben zij u hun nederigheid, 
hun gehoorzaamheid geopenbaard. Zij hebben u vergezeld op uw levensweg en hebben met u de 
ontberingen van de weg geleden. Luistert naar hen, want in hun woorden vol van licht zult gij de 
verklaring van mijn openbaringen vinden. Na het jaar 1950 zult gij u het voorbeeld herinneren van 
deze deugdzame entiteiten die niet ver van u zullen zijn, maar uw geest zullen blijven bezielen en de 
mensheid zullen blijven beschermen. 
47 Leidt u zelven op, opdat gij aan mijn woord geen onvolmaaktheid toerekent. Erken de (geestelijke) 
inhoud. Als de stemdrager die Ik gebruik niet voorbereid is, als zijn geest niet aandachtig Mijn dictaat 
ontvangt, zal het woord dat van zijn lippen komt niet Mijn volmaaktheid weerspiegelen. Doordring u 
dus in de ware betekenis ervan, en u zult leren wat ik wilde uitdrukken. Schrijf Mij geen 
onvolmaaktheid toe; versta dat Ik uw God ben, dat Ik volmaakt ben. 
48 Sta op met ijver en verdedig mijn zaak. Corrigeer met liefde en rechtvaardigheid alles wat je 
buiten de wet vindt in de daden van de "werkers". 
49 Ik ontvang uit uw zaaien wat waarheid en zuiverheid bevat, en wat nog niet tot rijpheid is 
gekomen laat Ik in uw handen om door u verder verzorgd en gecorrigeerd te worden. 
50 Maar kom tot mij, mijn kinderen, ik ontvang jullie. Jullie zijn als vermoeide zwervers die op 
verschillende paden hebben rondgedoold, en nu, na grote beproevingen en teleurstellingen, zoeken 



jullie mijn zegen en mijn bijstand. Jullie hebben mij gezegend bij jullie komst en mij bedankt omdat 
jullie een plaats van rust hebben gevonden, en de Meester zegt tot jullie: Ik vervul u met genade en 
het is mijn wil dat gij nieuwe kracht en moed verwerft, want na mijn onderricht te hebben 
aangehoord, zult gij u voorbereiden op de strijd die over alle mensen zal komen en vooral over het 
volk van Israël. Bedenk dat u deel uitmaakt van dat volk dat steeds zeer grote taken heeft vervuld. 
Onder u zijn de profeten, de uitleggers van mijn woord, de wijzen. 
51 Je bent volmaakt geschapen. Je geest is verlicht, zodat je de glorie van mijn schepping kunt 
erkennen, zodat je in het bestuderen van de geestelijke essentie ervan kunt begrijpen dat je op mij 
lijkt, en in de kennis van de materiële natuur kun je er gebruik van maken, want die is door mij 
geschapen als een nederige dienaar van de mens. Wanneer zul je in staat zijn het te herkennen en te 
beheersen? Wanneer zul je zo waardig zijn dat je een natuurkracht kunt bevelen om te blijven of te 
veranderen voor het welzijn van je medemensen? Het is waar dat zij de wetten gehoorzamen die 
met rechtvaardigheid en liefde zijn uitgevaardigd, maar jullie hebben gezag en ik heb jullie gezegd 
dat als jullie je vergeestelijken, jullie een eind kunnen maken aan ziekten, aan de genadeloosheid van 
het weer, aan de hardheid van tegenslagen en aan de zonde in mijn naam. Dit alles kun je doen als je 
geloof hebt. De tijd zal komen dat iedere geest zal worden geschokt en iedere geest zal ontwaken; en 
wanneer hij de bron zoekt waaruit licht en volmaaktheid voortkomen, zal hij mij vinden. 
52 Een tijdperk van vernieuwing nadert. Jullie, mijn discipelen, zullen de basis leggen voor de 
geboorte van een nieuwe wereld. Jullie zullen werken zoals de legers van het goede, de engelen, 
werken die uit liefde voor jullie strijden om de geestelijke opgang van de mensheid te 
bewerkstelligen. 
53 Liefde is de krachtigste kracht waarmee de mens zijn vernieuwing kan bereiken. 
54 In de tweede Era twijfelden velen aan mij; zij konden niet geloven dat de nederige man temidden 
van een menigte behoeftigen, zieken en zondaars de Meester was, het Woord van de Vader. En toen 
zij mijn weldaden en werken van liefde en vergeving zagen, zeiden zij: "Is hij een tovenaar of een 
profeet?" Toen die vrouw, die overspel gepleegd had, in mijn nabijheid kwam, wilden zij mij op de 
proef stellen en zeiden tot mij: "Oordeel deze vrouw, die gezondigd heeft; zij is verdorven en 
verdient het niet onder ons te zijn. Verban haar, want zij is het niet waard Uw leringen te horen, 
noch Uw brood te delen." Ik zei tot hen: "Jullie kennen de schuld van deze vrouw; jullie zijn het er 
allen over eens dat zij zondig is. Maar laat hij die rein is, vrij van alle zonde, de eerste steen werpen." 
Ik heb degenen die haar beschuldigden door hun geweten geraakt, en spoedig beseften zij dat hun 
schuld zeer groot was, groter dan die van die vrouw. Beschaamd trokken zij zich terug, en zij die door 
die schare beschuldigd en veroordeeld was, vroeg Mij om vergeving, terwijl zij haar schaamte 
erkende, en haar berouw was zo groot dat zij zich gelouterd voelde en de liefde in haar hart 
opvlamde. Toen richtte ik haar op en zei tegen haar: "Ik vergeef je, ga heen en zondig niet meer." 
55 Telkens wanneer gij u dus door de last van een zonde gekweld voelt en berouw hebt, moet gij u 
door gebed en goede werken reinigen. Kom tot Mij, herwin de vrede, en zondig niet meer. Maar ik 
zeg je ook dit: Waarom oordeelt gij zonder medelijden over de overtredingen van anderen en kijkt gij 
niet in uzelf? Ik vergeef jullie nog voordat jullie een misstap begaan hebben, maar hoe weinig 
berouwvolle vrouwen heb Ik niet op Mijn weg gevonden. Maar ik kondig jullie nog één keer aan dat 
de zonde zal verdwijnen. 
56 De aarde zal zuiver zijn. De mens zal weer luisteren naar de stem van zijn geweten. Ik nodig je uit 
om bij mij te vertoeven. Dit is de enige manier om mij te bereiken. 
57 Wanneer gij waakt en bidt, zult gij vrij zijn van lijden en verzoekingen. Gebruik de tijd die ik jullie 
geef om werken te doen die jullie geloof bewijzen als discipelen. De wereld zal tot u naderen en zich 
verbazen, wanneer zij uw vrede zien en zeggen: "Hoe is het mogelijk, dat dit volk innerlijke vrede 
geniet, terwijl de volken een vuurbrand van haat zijn geworden?" De Meester zal hun antwoorden: 
"Ik vind dit volk gezuiverd en waardig, toch ben Ik tot allen nedergedaald. Een ieder die Mij zoekt, zal 
Mij vinden en Ik zal zo dicht bij hem zijn dat hij Mij in zijn eigen hart zal voelen." 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 157  
 
1 Volk van Israël, u onthult uw hart aan mij. Ik wil dat je van me houdt als van je vader. Mijn geest 
verlangt naar jouw liefde. De wereld heeft Mij vergeten, en wanneer zij Mij zoekt, doet zij dat door 
middel van onvolmaakte culten, en omdat zij geen bewijs heeft van mijn aanwezigheid, verliest zij 
haar geloof en wordt zij ongelovig. Indien gij iemand zoudt zeggen, dat ik thans tot het volk van Israël 
spreek, zou hij het niet gelooven, zou hij bewijzen van mij verlangen, en zou hij als Thomas zijn. Maar 
ik heb tegen jullie gezegd: "Zalig hij die gelooft zonder te zien." 
2 de tempel die Ik voor Mijzelf heb bereid is in de geest van de mens zelf, zoals Ik jullie altijd heb 
geleerd 
3 Bestudeer Mijn verkondigingen en bedenk dat Ik op een andere tijd tot jullie gekomen ben, omdat 
jullie niet wisten hoe tot Mij te komen. Hoewel u de Wet, Mijn Woord en de profetieën had, begreep 
u uw bestemming niet en volbracht u uw zending niet. Als u het goed begrepen had, zou u nu 
wachten op de gebeurtenissen die dit nieuwe tijdperk aangeven. 
4 Ik ben gekomen om u mijn onderricht te geven, zoals in het tweede tijdperk. Velen zullen mij niet 
herkennen, alleen zij die vergeestelijken zullen deze manifestatie duidelijk zien. Gij die mij hoort, heb 
medelijden met de mensheid die mijn spoor niet heeft ontdekt, en bereid u voor om te onderwijzen 
en meesters te worden. Met welke vreugde zult gij in uw discipelen hun geloof en kennis in mijn leer 
zien groeien. 
5 Vele harten zullen tot mij komen. Zij die vervuld zijn van trots zullen nederig komen. Anderen zullen 
door hun geweten geleid, hun werken gemeten en met groot berouw aankomen. Ik wacht op hen 
om hen voor te bereiden, zodat hun geest zal zijn als een zuivere bron en mijn woord als kristalhelder 
water dat hun dorst lest. 
6 Elias werd gezonden om hen voor te bereiden die dit licht zouden ontvangen. Hij verraste de 
mensheid, gevangen in een diepe slaap en doof voor alles wat spiritueel is. Slechts weinigen waren 
bereid de boodschap te ontvangen. Wat een geluk was er in die kinderen toen ze mijn belofte 
vervuld zagen! En wat een liefde was er in mijn geest voor alle mensen! De jaren zijn voorbijgegaan, 
en mijn woord vol levenskracht is neergestroomd om harten te voeden. Anderen zullen later 
ontwaken, als deze manifestatie voorbij is. Maar zij zullen niet klagen, want er komt voor allen een 
tijd van grote genade, waarin gij zult trachten met Mij te communiceren zonder lichamelijke 
tussenpersonen. 
7 De geleerden zullen door mij worden getroffen. Er zullen vele vreemde ziekten opkomen en zij 
zullen niet weten hoe die te genezen; zij zullen niet in staat zijn de pijn te verlichten. Alleen zij die 
geestelijk rijzen, kunnen genezen. Er zullen predikanten zijn die, vol verlangen om te vergeestelijken, 
zich zullen aansluiten bij het "volk van Israël". Velen die de "eersten" waren, zullen de "laatsten" zijn. 
Van vele instellingen en kerken die niet op een fundament van liefde zijn gesticht, zal niet één steen 
op een andere blijven staan. Ik ben de velden aan het ontginnen, en ik wil niet dat het onkruid naast 
het graan groeit. 
8 Bezoek de huizen, wend u tot de zieken, sta hen bij die lijden in gevangenissen en plaatsen van 
verzoening, troost allen, ga in mijn naam en werk uw geestelijke gaven uit. 
9 Neem de geestelijke wereld tot uw voorbeeld, evenaar haar in haar geduld en in haar liefde voor 
de mensheid, in haar strijd voor het welzijn van u allen. 
10 Velen die de wereld zeer liefhadden, maar later naar mij luisterden, erkenden hun dwalingen en 
voelden een verlangen in zich groeien om zich te zuiveren. Zij gaan door een innerlijke strijd, en 
daarna vragen zij Mij: "Heer, is het nodig het 'vlees' en de wereld te verloochenen opdat onze geest 
bevrijd wordt?" Ik antwoord hun: "De verdienste ligt niet in de verloochening van het 'vlees', maar in 
het bereiken van harmonie tussen de geest en het lichaam dat als zijn bedekking dient." Maar hoe 
kan deze harmonie worden bereikt als de geest niet eerst door zijn geweten wordt geleid? 
11 Denkt gij dat ik uw lichaam tot een vijand van uw geest heb gemaakt? "Nee," antwoord je me. 
Maar zo hebben ze zich altijd gedragen - als vijanden. Altijd is het ene in voortdurende oorlog 
geweest met het andere - het "vlees" omdat het de wereld verkiest met zijn valse feestklederen, en 



de geest omdat hij het verlangen voelt zich te bevrijden en een graad van hogere volmaaktheid te 
bereiken. 
12 Alleen mijn leer, die de uitleg van de Wet is, zal jullie tot harmonie kunnen brengen, tot de 
innerlijke verzoening van jullie wezen. Geloof me: als je deze strijd gewonnen hebt, zal de hele weg 
gemakkelijk voor je worden. 
13 U moet dit op deze manier begrijpen: Het "vlees" is het schip, de geest is de roerganger. Hoe kan 
het goed zijn dat het schip de roerganger stuurt zoals het wil? 
14 Het is uit dit gebrek aan harmonie in de mens dat de grote stormen zijn ontstaan, in de meeste 
waarvan de geest de overwinnaar is geweest. Maar wanneer het "vlees" eindelijk volgzaam is 
geworden door de overreding en het vertrouwen waarmee de geest naar zijn grote doel beweegt, en 
zonder opstand de taak aanvaardt die hem toekomt, en niet langer zijn ziel berooft van wat haar 
toekomt, dan zal harmonie bereikt zijn tussen de twee naturen die het menselijk schepsel vormen. 
Deze verheffing bereikt men wanneer lichaam en ziel samen de weg van geestelijke ontwikkeling 
gaan, die hun door middel van hun geweten door de liefde en wijsheid van hun Schepper wordt 
gewezen. Het vlees zal door zijn gehoorzaamheid, volgzaamheid en zachtmoedigheid aan de bevelen 
van de Geest zichzelf kruisigen aan het kruis van opoffering en verloochening, om zijn geest de 
verheffing en de vreugde te schenken dat hij zijn plaats in het eeuwige leven heeft bereikt. 
15 De vrijheid van de wil is de hoogste uitdrukking, is de meest volledige gave van vrijheid die de 
mens op zijn levensweg wordt geschonken, opdat zijn volharding in het goede, verkregen door de 
raad van het geweten en door de beproevingen die hij in de strijd heeft doorstaan, hem de boezem 
van de Vader zal doen bereiken. Maar de vrijheid van wil is vervangen door losbandigheid, het 
geweten wordt afgeluisterd; men luistert alleen naar de eisen van de wereld, en vergeestelijking is 
vervangen door materialisme. 
16 Terwijl er zoveel verwarring is en zoveel dwaling, zal Mijn leer de mensen van deze tijd ongerijmd 
voorkomen. Maar ik zeg u dat het de juiste leer is om de mensen te bevrijden uit de lethargie waarin 
zij zijn vervallen. 
17 Aardse pelgrims, leg uw wandelstok en uw reiskoffer neer en rust uit van uw lange omzwervingen. 
Ga hier bij me zitten, eet van mijn brood en spreek met je meester. Laat uw geest tot mij komen in 
volmaakte gemeenschap. 
18 Gij zijt hetzelfde volk dat Mij op andere tijden volgde in het verlangen naar de volmaaktheid van 
hun ziel, maar nu vraagt gij Mij verbaasd: "Waarom zijt Gij tot ons teruggekeerd?" En ik antwoord u: 
"Er staat geschreven dat de geest van mijn kinderen zal leven aan de rechterhand van zijn Heer tot in 
alle eeuwigheid. Maar opdat jullie Mij kunnen bereiken, is het nodig dat jullie leren en verdiensten 
verwerven in het volgen van jullie Meester. 
19 Ik heb te allen tijde mijn zaad in jullie gezaaid, maar hoe weinigen zijn het die mij liefhebben. Ik 
heb mijn macht geopenbaard door afgezanten, door uitverkorenen uit een groot aantal geesten - 
sinds de rechtvaardige Abel, die een toonbeeld van nederigheid was; Jozef, de zoon van Jacob, die 
gezalfd was met wijsheid en heiligheid; Johannes de Doper, die alleen leefde om van Mij te getuigen, 
zonder iets van de wereld te gebruiken dat zijn lichaam of zijn ziel zou hebben geschaad. En zoals zij 
die zuiver van geest waren, zijn er zovele anderen die u kent en wier werk groeit en enorme 
proporties aanneemt naarmate de jaren verstrijken. Toch zijn zoveel bewijzen en zoveel kreten die 
jullie in het oneindige hebben laten wegsterven voor jullie niet genoeg geweest, omdat jullie in mijn 
afgezanten niet de weerkaatsing van mijn Goddelijkheid wilden herkennen. 
20 U hebt om de aanwezigheid van uw Heer gevraagd om zeer dicht bij Hem te zijn en Zijn stem in 
uw eigen taal te horen spreken, en het is u toegestaan, opdat gij uw verlossing moogt verkrijgen. En 
toch, hoewel Ik zo dicht bij jullie ben geweest en Ik tot Mijn volk heb gesproken, hebben jullie Mij 
niet gevolgd en Mij gedwongen tot jullie terug te komen. 
21 Mijn leer van het tweede tijdperk is geschreven in het boek van jullie geweten. Ik heb je geleerd 
lief te hebben en de liefkozing en tederheid van Maria te ontvangen. Ik was blij de warmte van de 
moederschoot te voelen en ook te genieten van de voeding die haar boezem mij bood. Ik kon 
vreugdevol met haar zijn en deelde ook met haar het zwoegen en het harde werken van de dag. Ik 
ontving de stralen van de Koningsster en genoot van de aanblik van de bergen, de velden en de zee, 



en Ik schonk Mijn zegeningen aan alles. Ik zegende de graanvelden, de wateren en alles wat de 
mensen voedsel geeft. 
22 Ik reikte de hand van vriendschap en verheugde mij over de onschuld van de kleine kinderen, de 
gratie en edelmoedigheid van de jonge mannen en de zuiverheid van hart van de maagden. Het 
vervulde mij met voldoening om de onbaatzuchtigheid en de opoffering van de moeders en de 
energie van de mannen te aanschouwen. Drieëndertig jaar lang heb Ik in de wereld geleefd opdat de 
mens rechtstreeks getuige zou zijn van de volmaaktheid en het voorbeeld van zijn Heer, die hij van 
nabij zou kunnen aanschouwen, om te leren Mij als zijn voortdurend voorbeeld te nemen. Ik heb je 
geleerd God lief te hebben en Zijn wetten te gehoorzamen. Ik heb jullie gezegd hoe je je ouders, je 
broers en zusters en je kinderen moet liefhebben; Ik heb tot jullie gesproken over de liefde tussen 
echtgenoten; Ik heb jullie de juiste manier van werken getoond, wederzijds respect en 
hulpvaardigheid; Ik heb jullie uitgenodigd om te leven in volmaakte gemeenschap met de Vader en 
ook in harmonie met de natuur. 
23 Doch velen werden geroepen, en weinigen uitverkoren. Twaalf waren het aan wie Ik de volheid 
van Mijn wijsheid gaf. Ik maakte hen verantwoordelijk voor het Tweede Testament, voor de leringen 
die bijna allemaal in figuurlijke zin werden gegeven, voor Mijn ontelbare gelijkenissen; en dit alles 
werd voor altijd in de geest van de mensen gegrift, zodat noch de tijd, noch de wisselende 
lotgevallen in staat zouden zijn het uit te wissen. 
24 Ik heb die schepselen moed gegeven, opdat niets hen zou afschrikken in de strijd die hun wachtte, 
en opdat zij zouden weten hoe zij de schriftgeleerden konden trotseren en zich boven de menselijke 
wetenschap konden verheffen. Ik zeide tot Mijn discipelen: "Ik laat u na als herders der menschen, 
van die kudde, die thans verstrooid is, en die tot één kudde moet worden vereenigd." Ook zei Ik tot 
hen: "Bouw de tempel"; maar toen Ik dit tot hen zei, bedoelde Ik niet de tempels die van stenen zijn 
gebouwd, maar Ik sprak tot hen over de Geest, die de passende "plaats" is om een woning voor uw 
Heer te bouwen. De mens kan zich Mijn tempel niet eens voorstellen, want hij wordt gevormd door 
het heelal met al zijn schepselen, en daarin is het ware altaar, het offer en het licht. 
25 Het hart van mijn discipelen was bereid, het vat was zuiver van binnen en van buiten en vol van 
goedheid, geloof en hoop. Zo gingen zij op weg om de blijde boodschap aan de mensheid te brengen. 
Toen zij na mijn vertrek tot hun medemensen spraken, zeiden zij tegen hen: "U kunt allen de Heer 
ontvangen; in zijn woord is het bloed en het lichaam van de Meester vervat." 
26 Aldus spraken zij, en ik leidde hen stap voor stap. Zij wisten hoe te onderrichten en al hun 
woorden met daden te bekrachtigen. Waar zij zich ook bevonden, zij bevonden zich binnen de 
Tempel - of het nu in de woestijn was, in het vaderland, of in de verschillende landen die hun voet 
binnenging. Hun mond was als een bron van kristalhelder en verfrissend water dat de volkeren 
reinigde. 
27 Evenals Jezus droegen zij geen kroon, noch scepter, noch purper gewaad; zij waren nederig. Ik zei 
tegen hen: "Wees nederig, wees de 'laatste' waar je ook gaat. Geef aan uw medemensen alles wat gij 
van mij hebt ontvangen, verberg niets, en zie toe dat mijn zaad zich vermenigvuldigt en alle harten 
bereikt." 
28 Mijn discipelen hebben altijd het menselijk leven geëerbiedigd, zij hebben het nooit gewaagd Mijn 
plaats als rechter in te nemen. Zij wisten hoe zij een zaak, rechtvaardig of onrechtvaardig, aan mij 
moesten overlaten, want alleen ik kon die naar behoren oplossen. Zij vroegen de mensen niet 
waarom zij zondigden, en tegenover allen hadden zij mededogen en barmhartigheid. 
29 Nu in het Derde Tijdperk, terwijl Mijn volk het einde van Mijn manifestatie nadert, bereid Ik 
nieuwe discipelen voor. Alles heeft plaatsgevonden volgens Mijn Wil. Ik bouw momenteel, in de 
geest van Mijn kinderen, de onverwoestbare Tempel. 
30 Geef me geen symbolen meer en stel me niet meer voor in fysieke vorm. Luister alleen naar mijn 
inspiraties en volg ze. Dit zal genoeg zijn om uw vergeestelijking te bereiken. 
31 in deze tijd hebt gij Mijn Stem gehoord op dezelfde wijze als Ik het u in de eerste tijd heb doen 
horen, toen Ik de geest der mensen deed beven; in deze tijd hebt gij Mijn Stem gehoord op dezelfde 
wijze als Ik het u in de eerste tijd heb doen horen 



32 Nu geef Ik jullie Mijn onderricht niet meer door Jezus, Mijn vleesgeworden Woord. Ik heb tot jullie 
gesproken door middel van menselijke schepselen, want nu zijn jullie meer ontwikkeld en kunnen 
jullie Mij begrijpen en Mijn Woord overbrengen. 
33 Reeds is het einde van deze manifestatie nabij om het daarna in een hogere vorm weer op te 
nemen door het begin van de dialoog van geest tot geest met jullie schepper, waarvan de hogere 
geestwezens, die bij mij wonen, zich bedienen. 
34 Vrees de dag van Mijn vertrek niet, want Ik zal nooit ver van u zijn. Na Mijn Hemelvaart in de 
Tweede Era, toonde Ik Mij aan Mijn discipelen, beperkt in de gedaante van Jezus, om hun troost te 
geven. Vandaag weet je niet hoeveel dagen je Mij niet zult voelen, maar aan het eind van die dagen 
zul je Mij weer zien en zul je voelen dat Ik je inspireer en dat nieuwe woorden in je geest stromen. Ik 
vraag u slechts zich te verenigen, één lichaam en één wil, opdat u op deze wijze waardig zult zijn het 
doel te bereiken. De twaalf stammen van het uitverkoren volk zullen op die dag aanwezig zijn en ook 
de twaalf apostelen zullen u vergezellen, opdat gij u door hun voorbeeld bemoedigd moogt voelen. 
Want net als zij laat ik jullie achter als schapen tussen hongerige wolven. Maar ik zal bij je zijn in je 
vervolging, in de gevangenis, op elk moment dat je me nodig hebt. 
35 Ik zal mijn zaad beschermen. 
36 Gij moet u nog veel moeite getroosten, opdat Ik, wanneer Ik liefde, zuiverheid en eenvoud onder 
Mijn volk zie heersen, u als meesters van de mensheid moge verlaten. Indien zij u om onderricht 
vragen, geef het hun; indien zij u het zwijgen opleggen, zwijg dan in nederigheid. Zaai altijd op uw 
manier, zoals ik u geleerd heb. 
37 Hebt uw medemensen lief, opdat gij onder hen de grondslagen legt van vrede en eensgezindheid. 
38 Mensen, wanneer zullen jullie vrucht dragen? Er is veel tijd verstreken sedert ik u begon te 
onderrichten, en nog steeds zijn de apostelen, die de mensen zozeer nodig hebben voor hun 
geestelijk ontwaken, niet opgestaan. 
39 Kort is de tijd die jullie nog rest om mij te horen en het is nodig dat jullie mijn lessen leren, opdat 
het voor jullie gemakkelijker zal zijn ervan te getuigen. 
40 Bedenk dat, wanneer mijn woord tot u is opgehouden, het van uw voorbeeld en uw werken 
afhangt of vele van de harten die niet het geluk hebben gehad mij bij deze manifestatie te horen, tot 
het geloof zullen ontwaken en zich tot mijn werk zullen bekeren. 
41 Ik geef u als voorbeeld van deze woorden de bekering van Saulus, later Paulus genoemd, die zijn 
lichaam en geest geheel aan de dienst van zijn Heer wijdde. 
42 Paulus behoorde niet tot de twaalf apostelen, hij at niet aan mijn tafel, noch volgde hij mij op de 
wegen om mijn leringen te horen. Integendeel, hij geloofde niet in mij, noch keek hij met vriendelijke 
ogen naar hen die mij volgden. In zijn hart leefde het idee om het zaad te vernietigen dat ik aan mijn 
discipelen had toevertrouwd en dat zich juist begon te verspreiden. Maar Paulus wist niet dat hij een 
van de Mijnen was. Hij wist dat de Messias moest komen, en hij geloofde het. Maar hij kon zich niet 
voorstellen dat de nederige Jezus de beloofde Verlosser zou zijn. Zijn hart was vol van de trots van de 
wereld, en daarom had hij de tegenwoordigheid van zijn Heer niet gevoeld. 
43 Saul was tegen zijn Heiland in opstand gekomen. Hij vervolgde Mijn discipelen, evenals de mensen 
die zich tot hen wendden om Mijn boodschap te horen van de lippen van deze apostelen. En zo 
verraste Ik hem toen hij op het punt stond de Mijnen te vervolgen. Ik raakte hem aan op de meest 
gevoelige plaats van zijn hart, en onmiddellijk herkende hij mij omdat zijn geest op mij wachtte. Dat 
is waarom hij mijn stem hoorde. 
44 Het was mijn wil, dat deze wijd en zijd bekende man zich op deze wijze zou bekeren, opdat de 
wereld in al zijn wegen getuige zou zijn van die verrassende werken, die tot geloof en inzicht zouden 
moeten aansporen. 
45 Waarom uitvoerig ingaan op het leven van deze man, die vanaf dat ogenblik zijn leven wijdde aan 
de liefde voor zijn naaste, geïnspireerd door de liefde voor zijn Meester en diens goddelijke leer? 
46 Paulus was een van de grootste apostelen van mijn woord, zijn getuigenis was altijd doortrokken 
van liefde, oprechtheid, waarachtigheid en licht. Zijn vroegere materialisme werd een zeer hoge 
spiritualiteit, zijn hardheid werd een oneindige zachtmoedigheid; en zo werd de vervolger van mijn 
apostelen de ijverigste zaaier van mijn Woord, de onvermoeibare rondtrekkende prediker die de 



Goddelijke boodschap van zijn Heer, voor wie hij leefde en aan wie hij zijn leven wijdde, bracht in 
verschillende naties, provincies en dorpen. 
47 Hier hebt gij, geliefden, een prachtig voorbeeld van bekering en een bewijs dat de mensen, ook al 
hebben zij Mij nog niet gehoord, grote apostelen van Mij kunnen worden. 
48 Heden zeg Ik tot u: Waar zijn Mijn mensen? Waar zijn zij die wijs zijn in beproevingen, moedig in 
gevechten, en standvastig in strijd? Ze zijn over de hele wereld verspreid. Toch zal Ik hen doen 
opstaan met Mijn stem en hen geestelijk verenigen, zodat zij alle volkeren zullen voorgaan. Maar ik 
zeg u dat het vandaag zal worden gevormd door mannen van alle rassen die de aard zullen begrijpen 
van het verbond dat ik van alle mensen verwacht. 
49 Dit volk zal moedig en dapper zijn, maar het zal geen broedermiddelen hebben noch strijdwagens, 
noch zullen zij liederen van verderf zingen. Haar banier zal vrede zijn, haar zwaard waarheid, en haar 
schild liefde. 
50 Niemand zal kunnen ontdekken waar dit volk is: het is overal. Haar vijanden zullen trachten haar 
te vernietigen, maar zij zullen daartoe niet in staat zijn, want nergens zullen zij haar aards verenigd 
vinden, want haar eenheid, haar orde en haar harmonie zullen geestelijk zijn. 
51 Terwijl een Mozes hen eens bevrijdde door hen over dorre en eenzame paden te leiden en hen 
door de vijandige menigte te leiden die hen omringde, totdat hij hen naar de poorten van het 
beloofde land bracht, zal vandaag een onzichtbare maar voelbare en aanwezige Elia het volk tot de 
strijd oproepen en hen lichtende wegen wijzen om hen met vaste en zekere tred naar de drempels 
van het huis te brengen dat Ik voor jullie geest gereed houd 
52 De geestelijke wet die als leidraad en leider dient, is dezelfde die Ik in steen heb gegrift en die u 
op de berg Sinaï werd geopenbaard. Het geestelijk brood dat het onderhoudt, is hetzelfde dat vervat 
is in het Woord dat u door Jezus gegeven is. Het licht dat haar hoop en moed geeft om nooit meer 
van het pad der waarheid af te dwalen, zal de inspiratie zijn die op dit ogenblik uit de oneindigheid 
neerdaalt om aan de menselijke geest alles te openbaren wat haar onbekend was. 
53 Een ieder die vooruitgang toont in de vermogens die Ik hem heb geschonken, alsmede in 
geestelijke gaven, die ook een onvermoeibaar zoeker naar de waarheid is, of die van vergeestelijking 
houdt - waarlijk, Ik zeg u, hij zal tot de soldaten van dit volk behoren en de roep van zijn Heer horen 
wanneer Hij hem roept ten strijde, evenals wanneer Hij hem roept ten vrede. 
54 Lijkt dit beeld u slechts een mooie droom? 
55 Toen Mozes Israël in Egypte toesprak en hun de zegeningen van het beloofde land aankondigde, 
twijfelde het volk, omdat het gewend was geraakt aan het juk van dienstbaarheid en aan het lijden 
van slavernij, en het hun daarom onmogelijk voorkwam dat er voor hen een land van vrijheid en 
welbehagen kon zijn. Toch ging dat volk op weg en kwam steeds dichter bij dat land, dat hun 
aanvankelijk slechts een mooie droom scheen, totdat zij eindelijk de vrucht van hun volharding en 
hun trouw bereikten. 
56 Stel je mij niet voor met kroon en scepter, nee, zie mij liever nederig en eenvoudig. 
57 Ik wil dat u de essentie van mijn woord in u opneemt, dat de voeding is voor iedere ziel. Daarin 
vindt gij het brood des levens, de wijn der geestelijke vreugde, de vrucht der ware liefde. 
58 Het is noodzakelijk dat jullie, terwijl jullie met Mij dineren aan deze tafel van liefde en 
vergeestelijking, leren met Mij te spreken en Mij te horen. Want deze manifestatie die jullie nu 
bijwonen is slechts tijdelijk, en het is essentieel dat jullie leren om geestelijk met mij te converseren, 
zodat wanneer jullie mijn stem niet langer in deze vorm horen, jullie je niet verlaten, alleen of 
verweesd voelen. 
59 Vernieuwt u in deze tijd, waarin gij mijn aankondiging hebt. Maar verdringt nooit de dag uit uw 
bewustzijn, die volgens mijn wil is vastgesteld, waarop gij mijn woord voor de laatste maal ontvangt. 
60 Ik zeg je dit: Omdat voor hen die te zeer aan mijn manifestatie gewend zijn geraakt, de dag 
waarop zij mij niet meer zullen kunnen horen "de dood" is, zullen zij dan blootstaan aan de verleiding 
om langs ongeoorloofde weg een manifestatie te verkrijgen die de leegte van hun hart enigszins zal 
opvullen. Maar mijn licht zal er niet zijn. 
61 Gij moet reeds begrijpen, dat indien deze verkondiging geen vast einde zou hebben, gij nooit een 
stap vooruit zoudt kunnen doen, want gij zoudt geen belangstelling hebben om mijn woord te 
bestuderen, noch om u in te spannen voor een geestelijke dialoog. Waarom zou je dat doen als je dit 



woord dag na dag zou kunnen horen en deze troost zou kunnen ontvangen telkens als je erom 
vraagt? Maar wanneer het onderricht voltooid is en de boodschap overgebracht, zal alles anders zijn. 
Dan, als jullie mij dichtbij willen voelen, moeten jullie nadenken over alles wat jullie herinnering heeft 
bewaard, en als jullie je sterk willen voelen, moeten jullie je wijden aan een werkelijke geestelijke 
plichtsvervulling, waarin jullie zaaier worden van vrede, van licht, van helende balsem, en van 
liefdevolle activiteit. 
62 Voor uw bestwil, de tijd waarin gij mij hoort door middel van het menselijk verstandsorgaan zal 
kort zijn, want gij zijt zo kinderlijk en broos dat gij, na een korte tijd van mij te hebben gehoord, 
begint te wennen aan mijn aanwezigheid in deze vorm. Je voelt niet meer die emotie die je in de 
eerste dagen in beslag nam, en steeds minder ervaar je die vreugde, dat geluk, wanneer je naar mij 
luistert - een geluk dat je zelfs vele nachten van je slaap beroofde bij de gedachte dat je mij zou 
horen en in het verlangen dat de dag en het moment weer zouden komen waarop je die stem zou 
horen die je soms onmogelijk leek te horen. 
63 "Is het werkelijk waar," vraagt gij u in uw hart af, "dat ik de stem van mijn Heer kan horen? Ben ik 
het waard om getuige te zijn van de manifestatie van mijn Schepper door dit wonderbaarlijke 
woord? O Meester, welk een grote vreugde hebt Gij onze geest geschonken door ons Uw Vaderlijke 
Stem te doen horen, Uw Woord als Meester, Uw Goddelijk Woord!" Gij werd niet moe mij te horen, 
en miste geen woord, en gehoorzaamde al mijn aanwijzingen. Maar de tijd verstreek en het werd 
een gewoonte voor jullie om naar mij te luisteren, en omdat jullie niet meer zochten naar verdieping 
begonnen jullie moe te worden van mijn woord, dat jullie eentonig vonden - "altijd hetzelfde, altijd 
hetzelfde" - zonder te beseffen dat jullie het zelf waren die niet meer zo voorbereid kwamen als in de 
eerste dagen, toen jullie devoot en vol ontzag, verwondering, geloof, liefde en nederigheid naderbij 
kwamen. 
64 Ik kan u zeggen, dat er geen enkel hart is geweest, waaraan, na Mij enige tijd gehoord te hebben, 
Mijn woord en Mijn manifestaties geen gemeengoed zijn geworden; daarom zeg Ik u nogmaals, dat 
gij door uw menselijke onvolwassenheid en zwakheid niet in staat zijt lang standvastig te blijven in de 
vergeestelijking en dat het beter is, dat Ik de tijd van Mijn manifestatie voor uw bestwil beperk. Want 
als ik dat niet zou doen, zouden jullie uiteindelijk allemaal het respect verliezen voor wat een genade 
is geweest die jullie Meester, ter vervulling van een belofte van het Tweede Tijdperk, jullie nu heeft 
geschonken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 158  
 
1 Het goddelijke licht van mijn Geest zij onder u. 
2 Wees welkom, geliefde discipelen, die op de roep van de Goede Herder, zich haasten als 
gehoorzame schapen. Als iemand uit de cirkel durft te breken nadat hij al in de horde is geweest, zal 
ik de rest in goede zorg achterlaten om de verlorene te zoeken. Want het is niet Mijn wil dat ook 
maar één van Mijn schapen verloren gaat. 
3 Ik waak over allen en geef mijn vrede aan jullie hart en licht aan jullie geest, opdat jullie de goede 
weg zullen volgen. Maar als je het eenmaal verlaat en degene vergeet die alles heeft gegeven om je 
te redden en met wie je hebt geleefd en in wiens warmte je troost hebt gevonden, waarlijk dan zeg Ik 
je: Mijn helpende liefde zal je overal volgen en Mijn stem zal voortdurend tot je roepen door je 
geweten. Je kunt niet afdwalen. Ik heb jullie duidelijk gemaakt welke wet jullie moeten volgen. Jullie 
kunnen jezelf niet bedriegen, want jullie hebben een geweten dat elk van jullie daden juist 
beoordeelt, dat jullie zegt wat geoorloofd is en wat niet. Weet dat als je niet luistert naar zijn advies, 
je daden je zullen beschuldigen. Ik zeg u nogmaals: ken uzelf zodat u uw medemensen kunt kennen. 
4 Bereidt u voor, opdat gij sterk moogt zijn; want mijn nieuwe apostelen zullen niet zwak zijn, noch 
zullen zij op den weg na eenige schreden afvallen. Zij moeten voldoende kracht bezitten om te 
bewijzen dat zij de mensen vertrouwen kunnen inboezemen en hen kunnen leiden door hun 
voorbeeld, hun woord en hun manier van denken. 
5 Jullie allen hebben vermogens om in de toekomst echte gidsen van harten en zielen te zijn, en zelfs 
de ontlichaamde wezens die in een verstoorde zielsgesteldheid leven zullen jullie uit hun duisternis 
kunnen bevrijden door hen naar het licht te leiden. 
6 deze taak is moeilijk, maar ik maak hem voor jullie begrijpelijk door iedere stemdrager. 
7 Indien iemand van het pad afdwaalt door gebrek aan inzicht in Mijn werk, zal Ik hem opnieuw 
roepen om hem te doen inzien dat wie een verbond met God heeft gesloten, niet op zijn weg van de 
evolutie mag teruggaan. Ik spreek tot uw geest, voor wie alles in duisternis gehuld was voordat hij 
Mij herkende. Maar omdat de Vader zich op zijn manier bekend maakte, overtuigde hij zich van de 
zorg en de liefde van de Goddelijke Geest, die zich in drie perioden beperkte, in drie verschillende 
maar volmaakte fasen van openbaring, om zich verstaanbaar te maken voor de geest van de mens. 
8 Sommigen wensen de waarheid langs andere wegen te zoeken. Tot hen zeg ik: "Als jullie een goede 
reden hebben om te zoeken, doe dat dan, maar zoek op de juiste wijze. Anderen voelen dat zij in de 
familie van de Vader zijn, zonder wiens aanwezigheid zij niet meer zouden kunnen leven. 
9 niemand zal je kunnen beschutten zoals ik dat kan, niemand zal je met zoveel liefde herstellen als je 
op het pad gevallen bent. Ik ben de enige die je levenspad zal verlichten. Kom tot Mij, o Mijn 
geliefden, zoals Ik tot u kom, met innerlijke verheffing, liefde en oprechtheid. Laat al je handelingen 
doordrenkt zijn van spiritualiteit, dan zul je een overweldigende gelukzaligheid ervaren. 
10 Jaren van beproeving zullen komen, maar te midden daarvan moet u uw zending vervullen. Deze 
missie zal zijn om je medemens die lijdt bij te staan, waarbij je jezelf vergeet. 
11 Wees niet beledigd wanneer uw volk door anderen als tweederangs wordt beschouwd. Laat zien 
dat jullie allen gelijk zijn in de ogen van mijn liefde en onder mijn wet. Laat uw geest onbewolkt in uw 
werken weerklinken, en laat onderricht en verlichting uit uw geest voortkomen over de dwalingen 
van de mensen in hun verschillende ideologieën. 
12 Ik wil dat jullie nadenken over alles wat Ik tot jullie gezegd heb, opdat jullie dit onderricht in jullie 
herinnering bewaren en er sterk door worden. 
13 Ik toon u geen andere weg in deze tijd, en ik kan u zeggen, zoals in de tweede tijd in Salomo's 
tempel: "Ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen, maar om haar te vervullen." Want Ik zag, dat 
de leraars der wet het niet verstonden, en daarom interpreteerden zij Mijn woord slecht. 
14 Ik, het Woord, ben mens geworden in Jezus om de mensen een leer van liefde en gerechtigheid te 
onderwijzen, die voortkwam uit de Wet die de Vader in voorbije tijden aan de mensheid had 
gegeven. En de Leer van de Spiritualisatie, die Ik u in deze tijd openbaar, is om u de naleving van de 
Leer van Christus te tonen, zodat de geest de toppen van kennis en geestelijke waarheid kan 
beklimmen. 



15 De mensheid is geestelijk verdeeld in godsdiensten, sekten, doctrines en ideologieën. maar Ik zal 
de kracht van Mijn Woord bewijzen door hen te verenigen, hoewel Ik u reeds heb gezegd dat de 
wereld zal worden gezuiverd en de zielen zullen beven als de bossen bij de windvlaag van een 
orkaan, voordat dit gebeurt Kijk, want hoewel u onbekend en onopvallend bent, bezit u het licht 
waarmee u degenen die er als blinden in ronddwalen, uit de duisternis kunt bevrijden door hun een 
heldere horizon en een betere toekomst te tonen. 
16 Houdt u niet langer vast aan tradities en fantasievolle riten. Beoefen Mijn woord met een zuivere 
geest, want Ik heb jullie gezegd dat het de geestelijke band zal zijn die volkeren en rassen verenigt, 
want Mijn woord van liefde is de universele wet. 
17 Uit liefde voor u en opdat gij zoudt begrijpen in welke mate Ik u Mij waardig maak, maak Ik Mijzelf 
bekend door uw verstand. Maar de tijd zal komen dat deze vorm van manifestatie niet langer nodig 
zal zijn, en dan zal de kracht van je innerlijke verheffing je geest dicht bij de Vader brengen, zodat je 
Zijn "goddelijk concert" zult horen, dat je allereerst zal zeggen: "Heb elkander lief". 
18 Heden zeg Ik tot u: "Kom tot Mij en gij zult rust vinden." Ik heb deze plaatsen van samenkomst 
hier ingericht, opdat zij als bomen zullen zijn, die u schaduw geven en waaronder gij Mijn woord 
hoort. In het tweede tijdperk hebben jullie mij gehoord in de dalen, aan de oevers van de rivieren en 
op de bergtoppen. In de tempel van de natuur werd je geïnspireerd en had je gemeenschap met mij. 
Ook vandaag zult gij die plaatsen bezoeken, en daar, ver van de wereld die Mij zondigt en 
verloochent, zult gij de zuivere atmosfeer voelen, doordrongen van levenskracht, waar alles van Mij 
spreekt. Dan, wanneer uw geest vrij en ongebonden is, zal hij zich verenigen met de Vader in 
volmaakte gemeenschap. 
19 Vele zielen zoeken Mij in verschillende godsdiensten, sekten en filosofieën, en zij hebben Mij om 
licht gevraagd om het ware pad, het kortste pad te vinden. Toch weten zij niet dat Ik Mijzelf 
manifesteer in dit volk, in deze vorm die jullie kennen. Ik leid jullie allen naar het Licht, want mijn 
liefde kent geen ras of natie. Jullie die mij horen - werkt aan jezelf, transformeert jezelf zodat jullie 
mijn instrumenten kunnen zijn in het werk van liefde, van pacificatie en van de opwaartse evolutie 
van de geest. 
20 Uit u zal het profetische woord voortkomen, het woord dat geneest en troost. Wil je de mensheid 
dienen? De fundamentele wetten die Ik jullie heb gegeven zijn liefde voor Hem die jullie geschapen 
heeft en liefde voor elkaar. Alle deugden vinden hun oorsprong in de liefde tot God en tot de naaste. 
21 Jullie zijn allen uit mij voortgekomen met gelijke talenten. Ik heb sommigen niet bevoordeeld 
boven anderen. Elke geest heeft de bekwaamheden en gaven om zijn eigen verheffing te bereiken. 
22 Weest sterk, aanvaardt uw verzoening en werkt mee aan het werk van het Derde Tijdperk, opdat 
gij de vestiging van mijn Rijk in de geest van de mens zult beleven. Stijg op, zodat jullie in hogere 
werelden dan deze kunnen leven, waar geen lijden is, totdat jullie jezelf vervolmaakt hebben en mij 
bereiken. Ook al schenkt deze aardse wereld nog zoveel voldoening en bezit zij schoonheid en 
genade - denk aan het geestelijk leven, dat van u verwacht, en benader het reeds vandaag. Ik zal u 
schenken om vanuit dit aardedal, door visioenen, dat heerlijke leven vol vrede, liefde en harmonie te 
aanschouwen. 
23 Ik zeg jullie nogmaals dat in mij de hele mensheid zal worden gered. Dat bloed vergoten op 
Golgotha is leven voor iedere geest. Toch is het niet het bloed zelf, omdat het in het stof der aarde is 
gevallen, maar de Goddelijke Liefde die erin wordt gesymboliseerd. Telkens als ik je over mijn bloed 
spreek, weet je nu wat het is en wat het betekent. 
24 Velen hebben hun bloed vergoten in dienst van hun Heer en uit liefde voor hun broeders, maar dit 
heeft niet de goddelijke liefde belichaamd, maar alleen het geestelijke, het menselijke. 
25 Het bloed van Jezus belichaamt echter de goddelijke liefde, want het vertoont geen smet. In de 
Meester was er nooit een zonde, en Hij gaf u zijn bloed tot de laatste druppel om u te doen begrijpen 
dat God alles is voor zijn schepselen, dat Hij zich volledig aan hen geeft, zonder voorbehoud, omdat 
Hij hen oneindig liefheeft. 
26 Als het stof van de aarde de vloeistof heeft opgenomen die het leven was in het lichaam van de 
Meester, dan was het opdat jullie zouden begrijpen dat mijn leer het leven van de mensen 
vruchtbaar moest maken door de goddelijke bevruchting met zijn liefde, wijsheid en 
rechtvaardigheid. 



27 De wereld - ongelovig en sceptisch ten opzichte van de woorden en de voorbeelden van de 
Meester - bestrijdt mijn leer en zegt dat, hoewel Jezus zijn bloed vergoten heeft om de mensen van 
de zonde te redden, de wereld niet gered is; dat, hoewel zij meer ontwikkeld is, zij elke dag meer 
zondigt. 
28 Waar is de kracht van dat bloed der verlossing, vragen de mensen zich af, terwijl zij die de ware 
grondgedachten van mijn leer zouden moeten laten zien, niet in staat zijn bevredigend te 
antwoorden op de vragen van hen die hongeren naar licht en dorsten naar kennis der waarheid. 
29 Ik zeg u, dat in deze tijd de vragen van hen die niet weten meer diepgang en grotere inhoud 
hebben dan de antwoorden en de uitleg van hen die beweren de waarheid te kennen. Toch ben Ik 
gekomen om opnieuw tot u te spreken, en hier is Mijn woord voor hen die geloven dat dat Bloed 
inderdaad de redding heeft gebracht van zondaars voor de Goddelijke gerechtigheid - allen die 
verloren waren en veroordeeld tot zware kastijding. Ik zeg u: Indien de Vader, die alle dingen kent, 
had geloofd, dat de mensen de leer, die Jezus hun in zijn woorden en werken heeft gegeven, niet 
zouden gebruiken en begrijpen, dan zou Hij Hem zeker nooit gezonden hebben; want de Schepper 
heeft nooit iets nutteloos gedaan, niets dat niet bestemd was om vrucht te dragen. Maar als Hij Hem 
zond om geboren te worden, op te groeien, te lijden en te sterven onder de mensen, dan was het 
omdat Hij wist dat dat stralende en vruchtbare leven van de Meester door zijn werken een 
onuitwisbare weg, een onverwoestbaar spoor zou trekken, opdat al zijn kinderen de weg zouden 
vinden die hen zou leiden naar de ware liefde en, in het naleven van zijn leer, naar het huis waar hun 
Schepper hen verwacht. 
30 Hij wist ook dat dat bloed, dat getuigt van zuiverheid, van oneindige liefde, en dat tot de laatste 
druppel vergoten is, de mensen zou leren om met geloof in hun Schepper de taak te volbrengen die 
hen zal opheffen naar het Beloofde Land, waar zij Mij de vervulling van hun taak zullen kunnen 
aanbieden en dan zeggen: "Heer, alles is volbracht. " 
31 Nu kan Ik u zeggen dat het uur waarin Mijn Bloed aan het kruis werd vergoten niet het uur was 
dat de verlossing van de mens aanduidde. Mijn Bloed is hier in de wereld aanwezig gebleven, levend, 
vers, en met de bloedige sporen van Mijn Lijden, heeft het de weg aangegeven naar jullie verzoening 
die jullie in staat zal stellen het Huis te verkrijgen dat jullie Vader jullie beloofd heeft. 
32 Ik heb tot u gezegd: Ik ben de fontein des levens; komt en reinigt u van uwe vlekken, opdat gij vrij 
en geheel moogt gaan tot uwe Vader en Schepper. 
33 Mijn bron is gemaakt van liefde, zij is onuitputtelijk en grenzeloos. Dit is wat mijn bloed, vergoten 
in die tijd, u wil vertellen. Het bezegelde mijn woord, het bevestigde mijn leer. 
34 Zelfs in de woestijn, toen Ik Mijn wet aan Mijn volk toevertrouwde, gaf Ik hun een symbool: het 
manna. 
35 In deze tijd hebben jullie een ander manna; het is niet hetzelfde als dat waarmee het volk 
lichamelijk werd gevoed. Jullie hebben ook mijn bloed, al is het niet het bloed dat uit de wonden van 
Jezus vloeide. 
36 Ik ben in de geest, en u hoort mij op dit moment als een geestelijke entiteit. Jullie voeden je met 
mijn woorden, die het brood van het eeuwige leven zijn, en jullie zuiveren je door mijn leringen in 
praktijk te brengen. Begrijp nu, dat gij, om uw verlossing te verkrijgen, ook het u toekomende deel 
moet bijdragen, namelijk liefde en hulpvaardigheid jegens uw medemensen. 
37 Ik heb u Mijn bloed gegeven; aanvaardt het op de juiste wijze. Indien het loutere feit, dat Ik het u 
gegeven heb, voldoende zou zijn om zaligheid te verkrijgen - waarlijk, zeg Ik u - dan zou niemand nog 
zondigen, dan zou de aarde niet meer nodig zijn voor de verzoening der zonden, want dan zouden 
alle mensen reeds in het Koninkrijk der hemelen wonen. 
38 Ik wil dat jullie je waardig maken om tot de Heer te komen door je eigen verdiensten, want als 
bewuste wezens verdienen jullie de oneindige genade, het onuitsprekelijke geluk, dat jullie in de 
schoot van de Vader zijn gekomen omdat jullie Hem hebben liefgehad en omdat jullie ook zijn 
schepselen hebben liefgehad, die jullie broeders en zusters zijn. 
39 Op mijn verdiensten, de jouwe gevonden. Zij zullen u de weg wijzen, zij zullen u leiden tot de 
hoogste hoogte van de geest, tot waar licht is, vrede, waarlijk leven. 
40 Hier is de Meester die licht geeft aan jullie geest met zijn Goddelijke leringen, want jullie zijn in de 
tijd van het licht. 



41 U haast u op mijn roep te komen en toont gehoorzaamheid aan mijn wet, omdat gij hebt 
ondervonden dat gij door haar in praktijk te brengen voor uw Heer kunt standhouden. Het is de 
universele wet van liefde die de mensheid zal kennen en leven. Het zal het aanzicht van de wereld 
veranderen door de onstabiele mensen te veranderen in mensen met een hoge moraal. 
42. Ik help Mijzelf met zondaars en gebruik hun wil tot vernieuwing om een voorbeeld te zijn voor de 
wereld. Wees niet verbaasd dat Ik Mijzelf bekend maak door de zondaar, want Ik kijk niet naar zijn 
zonde, maar naar zijn verlangen naar verlossing. 
43 Hoe zou Ik, gezien het feit dat Ik ook in de kleinste schepselen van de natuur ben, jullie kunnen 
verloochenen en Mij van jullie kunnen afscheiden, alleen omdat jullie onvolmaaktheden in jullie 
hebben, terwijl jullie Mij juist dan het meest nodig hebben? 
44 Ik ben het Leven en ben in alles, daarom kan niets sterven. Denk diep na, zodat je niet gebonden 
blijft aan de uitdrukkingsvorm. Laat je zintuigen rusten en ontdek mij in de kern van het woord. 
45 Ik wil dat gij, nu gij nog geïncarneerd zijt, de vermogens van de geest kent, opdat gij moogt weten 
hoe gij moogt liefhebben en opdat uw aanbidding van God mij waardig zijt. Op deze manier, zul je 
mij in je voelen en buiten je. 
46 Er zijn vele leringen, religies en sekten. Iedereen doet zijn best om mij te zoeken, maar ik zeg je: 
De weg waarlangs allen mij zouden kunnen vinden is de weg waarlangs de weinigen mij zoeken: de 
weg van de liefde, die waarheid, hulpvaardigheid en opstijging is. 
47 Ik gebruik steeds minder allegorieën en gelijkenissen, want het wordt tijd dat jullie Mij begrijpen 
door dit eenvoudige en duidelijke woord. Het is nog niet het licht van je geloof dat je pad verlicht, 
ook al zou het zo moeten zijn. Het is de verlichting van mijn openbaringen en mysteriën die u het 
goede van het kwade doen onderscheiden. Maar het licht van het geloof zal in u blijven branden en u 
helder doen zien. Onthoud dat ik heb gezegd dat je veel van je medemensen moet redden. Vrees de 
toekomst niet, de toekomst ben Ik, en daarin zullen jullie Mij ook vinden. 
48 Wie zou beter dan gij het lijden van uw medemensen kunnen begrijpen en verlichten, daar dit 
hetzelfde lijden is dat gij tot Mij hebt gebracht en waarvan gij u thans aan het reinigen zijt? Ik zal u 
laten toebereiden als troost voor de bedroefde harten. 
49 Overdenk hoe Ik jullie heb geholpen om de moeilijke zending die jullie van eeuwigheid van jullie 
Vader hebben ontvangen te begrijpen en uit te voeren. 
50 Wees niet bevreesd, want als jullie in mij geloven en op mij vertrouwen, zullen jullie standhouden. 
Denk aan die man die mij in de Tweede Tijd benaderde en tegen mij zei: "Heer, ik geloof in U en ik 
vraag U mijn vader, die stervende is, weer gezond te maken. Ik weet dat als U het zegt, hij beter zal 
worden." Toen de Meester zoveel geloof in die man zag, zei Hij tot hem: "Ga heen, en wanneer Gij in 
Uw huis zijt gekomen, zal Uw vader U in gezondheid ontmoeten." En zo gebeurde het. 
51 Laat dus uw geloof naar mijn wil zijn; maar wanneer gij het wonder gezien hebt, wendt u dan 
weder tot den Vader, om hem te danken. 
52 Jullie kennen geen vrede en geen ware liefde, maar ik wil dat jullie mijn vrede kennen en mijn 
liefde in jullie harten dragen. 
53 Allen die verlangen naar een beter leven, allen die gekweld leven door de verwarring die in de 
wereld heerst - verenigt u in het gebed opdat gij beetje bij beetje mijn vrede op aarde zult brengen. 
Tracht mijn leer in praktijk te brengen, opdat mijn woord u zal doen voelen hoe de liefde opnieuw in 
de harten begint binnen te dringen. Bereid u voor op de komst van mijn Koninkrijk onder u, wees 
boodschappers en voorgangers van mijn vrede. 
54 Het kwaad, dat de totaliteit is van alle menselijke zonden, ondeugden en onwetendheid, heeft 
lange tijd over de mensen geheerst. Maar het is Mijn Wil dat zij deze macht nu zelf vernietigen. 
Daarin zal ik hen bijstaan en hun mijn zwaard aanreiken, zodat zij daarmee het kwade verslaan. Deze 
macht zal geheel vernietigd worden; haar invloed zal door alle harten worden verworpen; hun 
stemmen zullen niet meer worden gehoord en hun gefluister zal niet meer worden gehoorzaamd. De 
ziel zal losbreken en boven de zonde staan; het lichaam zal eindelijk buigen en de hartstochten 
bedwingen. 
55 Ervaring, overtuiging, licht van kennis en evenwichtigheid, als vruchten van de geestelijke 
ontwikkeling van de mensen, zullen de vruchtbare grond worden waarop mijn zaad valt. 



56 Dan zal Ik regeren, maar het zal in uw hart zijn. U zal de vrede der volkeren worden bevolen, en Ik 
zal u vanuit het oneindige bezielen. De verschillen tussen de rassen zullen geleidelijk verdwijnen. 
Moeilijkheden die tot nu toe onoverkomelijk werden geacht, zullen uiteindelijk door het verstand 
worden overwonnen. Rechtvaardigheid en een goed oordeel zullen tot uitdrukking komen in de 
werken van de mensen, en ieder mens zal waakzaam leven opdat de vrede in de wereld niet wordt 
verstoord. 
57 De bitterheid en de pijn zullen een onuitwisbare herinnering in de zielen achterlaten, en deze pijn, 
deze herinnering zal als een schrikbeeld zijn dat de mensen zullen vrezen, zoals zij tot nu toe de dood 
hebben gevreesd. 
58 Maar de mensheid wil meer beproevingen, en die zullen komen. Uit deze bezoeken zullen vele 
harten zuiver tevoorschijn komen en vele zielen vrij. De oorlog van ideeën die jullie nog niet hebben 
doorgemaakt moet uitbreken en zich verspreiden, zodat zij die slapen ontwaken en zij die in 
stagnatie blijven hun platgetreden paden verlaten en voortgaan op de weg naar herstel. Mijn Naam 
en Mijn Woord zullen als wapens worden gebruikt, en daarmee zullen de mensen zichzelf 
verwonden. Toch zeg Ik jullie dat het niet mijn naam of mijn woord zal zijn dat zal kwetsen of 
"doden", maar het zullen de bedoelingen zijn waarmee de mensen ze gebruiken. 
59 Tenslotte zult gij allen overwonnen worden door mijn leer, door mijn liefde, want uit mijn woord 
zal het licht vloeien dat de wereld nodig heeft om te geloven, om te weten en om gered te worden. 
60 Werkt aan uzelf, want de verantwoordelijkheid van hen die in deze tijd mijn woord hebben 
ontvangen is zeer groot. 
61 Alles wat in deze tijd onder u gebeurt, komt u vreemd voor: mannen en vrouwen voelen het 
ontwaken van hun sluimerende geestelijke gaven, zij horen stemmen van gene zijde, zij hebben 
geestelijke visioenen en profetische dromen, zij beven onder de invloed van onbekende krachten, zij 
voelen hun voorheen zwaarmoedige gemoed opklaren en zij kunnen diepzinnige lessen begrijpen. De 
woordelozen koesteren zich in het licht van de inspiratie, de bezetenen bevrijden zich van hun last en 
ontdekken dat zij de gave bezitten om in contact te treden met de geestelijke wereld. De stem des 
Heren wordt gehoord door de meest voorbereide, anderen verrichten wonderen bij de zieken, aan 
wie zij door goddelijke barmhartigheid weer gezond maken. 
62 Bij al deze wonderen was er blijdschap onder al die scharen die dachten dat zij door mijn 
helpende liefde in de steek waren gelaten, en plotseling ontdekten zij dat hun geest vol gaven was. 
Lang geleden werd u door de mond van een profeet aangekondigd dat deze tijd zou komen. 
63 De tijd is gekomen die Joël u aankondigde. Maar ik moet u erop wijzen dat die gaven van geest, 
die u nu uit uw wezen hebt zien opkomen, u niet pas nu zijn gegeven. Zij hebben samen met jullie 
een transformatie ondergaan sinds het begin (van het bestaan) van jullie geest, en nu, in deze tijd, 
heb Ik jullie naar de Aarde gezonden om de vruchten van jullie evolutie te plukken. 
64 De geest van Elia kwam om dit tijdperk in te wijden door het orgaan van de geest van de mens 
aan te raken met de lichtstraal die in hem is - een deur waardoor later mijn licht zou overstromen als 
een woord om de mensen gedetailleerde instructies te geven en mijn woord achter te laten als een 
testament en weg naar een nieuw tijdperk. 
65 Elia was de eerste die zich door de menselijke spreekbuis liet horen om u de nabijheid van mijn 
geestelijke aanwezigheid onder u aan te kondigen, en hij zal ook na het einde van mijn verkondiging 
uw geestelijke herder blijven. Elia moet jullie blijven leiden, want jullie zijn niet in staat om alles wat 
ik jullie leer in je eentje te begrijpen. 
66 Elia zal de Leer, die Ik u sinds de eerste tijden heb gegeven, in haar ware betekenis herstellen. Hij 
zal u verlichten, opdat gij de ware uitlegging van Mijn tekenen moogt vinden. Hij zal elke geest en elk 
hart beroeren om het te doen ontwaken voor het licht van deze nieuwe dageraad. Hij zal u ook 
zuiveren van alle vlekken en smetten die u hebt toegevoegd aan de geestelijke gaven die door u zijn 
geopenbaard. Want gij zult niet denken, dat gij volmaakt gehandeld hebt, en dat al uw werk naar 
waarheid is geweest. 
67 Ik heb jullie het jaar 1950 aangegeven als het einde van deze vorm van manifestatie via het 
menselijk intellect. Maar het zal niet het einde betekenen van de ontwikkeling van de verschillende 
gaven die je bezit; integendeel, daarna zal je geest, geconfronteerd met de afwezigheid van mijn 



woord, mijn licht, mijn aanwezigheid en mijn inspiratie zoeken, hij zal zich inspannen om ze te 
verkrijgen, en zo zal hij zich elke dag meer en meer vervolmaken. 
68 Getuigt van Mij door uw gaven, die gij gebruikt voor de beoefening der deugd, voor den 
geestelijken vooruitgang, om vrede te stichten voor uw medemenschen. Kijk uit, want een moment 
van zwakte, een onbesuisde stap, een beproeving die u doet struikelen, kan u doen afdwalen van het 
rechte pad, van het smalle pad der waarheid, en u doen afdwalen op paden van slechts schijnbaar 
licht, die u steeds verder wegvoeren van de vervulling van uw plicht. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 159  
 
1 Jullie grote menigte, jullie geest is vol vreugde omdat jullie de genade hebben gekregen om de 
dageraad van de nieuwe tijd te zien aanbreken, die jullie is aangekondigd door de profeten en door 
de Heer, jullie God. Let op alles wat er in de wereld gebeurt, want Ik openbaar Mij niet alleen aan u. 
2 Ik heb de mensen in hun materialisme getroffen, opdat zij zich bewust zouden worden van de tijd 
waarin zij leven en veel van de gebeurtenissen die zij met onverschillige ogen hebben aanschouwd 
omdat zij er andere oorzaken aan toeschrijven, als goddelijke tekenen zouden herkennen. 
3 In voorbije tijden waren er tijdperken waarin Gods volk in staat was alles wat er om hen heen 
gebeurde geestelijk te duiden, omdat zij dat volk waren dat in mijn wet leefde, dat mij liefhad en dat 
een eenvoudig en deugdzaam leven leidde. De snaren van zijn hart waren nog steeds gevoelig, net 
als zijn geest. Deze mensen leefden in voortdurende geestelijke dialoog met hun Heer. Zij hoorden de 
vermenselijkte stem van hun Schepper, en waren in staat boodschappen te ontvangen uit de 
geestelijke wereld, van wezens die zij engelen noemden. En in de stilte van de nacht, in de rust van 
zijn hart en door de gave van dromen, ontving hij boodschappen, instructies en profetieën, die hij 
geloofde en gehoorzaamde. 
4 God was niet alleen op hun lippen, Hij woonde ook in hun harten. De wet was niet alleen iets dat 
voor hen geschreven was, maar zij werd door de mensen beleefd. Het was natuurlijk dat hun bestaan 
vol wonderen was die jullie nu niet meemaken. 
5 Dit zijn de voorbeelden van de leer, die waardig zijn tot voorbeeld te worden genomen, die de 
mensen met hun leven hebben opgeschreven, en die de weg en het zaad moeten zijn voor de 
geslachten, die na hen zijn gekomen. 
6 Begrijpen: Als die mannen door hun eenvoud en (innerlijke) verhevenheid het geestelijke om zich 
heen voelden, is het natuurlijk als nu het materialisme en het gebrek aan geloof van de mensen van 
deze tijd hen van die manifestaties hebben verwijderd. Maar Ik zeg u, dat het genoeg is met het 
ellendige, onvruchtbare en ellendige leven dat deze mensheid leidt; dat Ik daarom u heb gezocht, 
kloppend op de harten van hen die slapen, de blinden die de waarheid niet zien het zicht herstellend, 
en de verborgen koorden van de mensen beroerend om ze ontvankelijk te maken voor Mijn 
Aanwezigheid. 
7 Denkt u dat deze wetenschappelijke en materialistische wereld nauwelijks geneigd is tot 
vergeestelijking? Ik zeg je dat er niets moeilijks aan is, want mijn macht is onbeperkt. Innerlijke 
verheffing, geloof, licht en goedheid zijn een dwingender noodzaak voor de ziel dan eten, drinken en 
slapen zijn voor je lichaam. 
8 Ook al zijn de gaven, vermogens en eigenschappen van de geest lange tijd sluimerend geweest, 
toch zullen zij op mijn roep ontwaken en de vergeestelijking tot de mensen doen terugkeren met al 
haar wonderen en openbaringen, die groter zullen zijn dan die van vroegere tijden, want nu bent u 
beter in staat ze te begrijpen. 
9 Ik moet de mensen van deze tijd en van de komende tijden zeggen dat zij niet moeten verwachten 
dezelfde tekenen of manifestaties te zien als de mensen van het Eerste Tijdperk zagen, want jullie 
moeten begrijpen dat jullie nu in een nieuw tijdperk leven, dat jullie voldoende hebben 
rondgezworven en geëvolueerd zijn om op een geheel andere wijze te begrijpen, te begrijpen en te 
voelen. Vraag dus niet naar uiterlijke tekenen die alleen maar indruk maken op uw zintuigen om 
daarop uw geloof te baseren. Ik heb voor u een oneindig aantal tekenen, openbaringen en wonderen 
in petto, die u meer met uw geestelijke blik zult aanschouwen dan met die van uw stoffelijk lichaam. 
10 bestudeer en doorgrond wat de geschiedenis jullie vertelt, maar begrijp dat het vandaag een 
andere tijd is, dat jullie in een andere tijd leven en dat net zoals jullie geest een grotere ontwikkeling 
heeft dan in die tijd, ook de vorm waarin Ik jullie vandaag Mijn leringen geef, niet dezelfde is, ook al 
is de betekenis ervan dezelfde en eeuwig 
11 Op deze dag, waarop jullie je Meester met een gebed hebben opgewacht, daal Ik waarlijk tot jullie 
harten neer. Ontvang Mij daar, mensen, want Ik ontvang jullie in Mijn Vaderlijke Geest. 



12 Ik vind vrede in je ziel en harmonie in je gevoelens. Deze vrede verspreidt zich door je wezen, en 
deze innerlijke voorbereiding nodigt mijn Geest uit om in zijn goddelijke straling neer te dalen. Houd 
al je vermogens gereed, zodat je mijn leer volledig kunt begrijpen. 
13 Ik spreek nu niet over de lichamelijke zintuigen, maar over de zintuigen van de geest, die er al lang 
in zijn, maar die jullie niet hebben begrepen, want jullie nemen alleen de uiterlijke vormen aan en 
verwerpen de geestelijke essentie. 
14 U nadert het onvergankelijke leven, en ik zeg u: U bent nog onvolwassen, want de neigingen van 
uw vlees zijn nog niet in harmonie met uw geest. Toch heb Ik jullie kracht en moed gegeven, zodat 
jullie door meditatie en gebed de instincten kunnen overwinnen. 
15 Mijn woord, door de stemdrager overgebracht, is steeds duidelijker, dieper en volmaakter 
geworden, waardoor verharde harten nederig en edelmoedig worden. 
16 Wie heeft zijn "Calvarië" niet beleefd en wie heeft niet geleden in het leven? - Niemand, want 
jullie dragen allemaal een kruis in het volgen van Christus. Ik zie jullie toegewijd en gehoorzaam 
leven, zonder in opstand te komen tegen de natuurwetten of de natuurkrachten, en toen Ik zag dat 
jullie deze wetten niet overtraden, zei Ik tot jullie: jullie zijn de Vader en de Meester waardig, en nu 
hebben jullie begrepen dat het niet het offer van het aardse lichaam is waarmee jullie de Schepper 
eer moeten bewijzen, want jullie hebben begrepen hoe jullie Hem met de Geest moeten 
verheerlijken, zodat jullie geen heidenen meer zijn. 
17 Je leeft op aarde en moet gebruik maken van de elementen van de natuur om te leven. Maar 
aangezien zij alle onderworpen zijn aan een wet, mag u er alleen gebruik van maken binnen het 
kader van die wet. Zo geef je aan je geest wat van hem is en aan je lichaam wat ermee overeenstemt. 
Ik ontzeg u niets, want niets is in strijd met mijn goddelijke beschikkingen; maar gebruik alles met 
mate. 
18 Als jullie de wet van de Vader kennen, hebben jullie niets te vrezen, want jullie zullen weten hoe 
jullie binnen mijn wet gebruik moeten maken van wat van jullie is. 
19 Vervul wat Mijn woord u opdraagt te doen, want Ik zal van u een volk van vrede en vooruitgang 
maken, want u bent het volk dat Ik zoek. Jullie zijn Israël, in wie Levi is, die Ik heb gezuiverd om Mij in 
deze tijd te dienen. 
20 In het Eerste Tijdperk zalfde de Vader Levi opdat uit hem de dienaren van de eredienst van God 
zouden voortkomen en zij de overbrengers van Mijn inspiratie en Mijn Wet zouden worden. Daarom 
zie je dat Ik zelfs onder de nieuwkomers Mijn dienaren zoek - zij die naar andere volken moeten gaan 
om Mijn zending te vervullen. Dit zal gebeuren na 1950, want Mijn werk zal wereldwijd erkend 
worden. 
21 Vandaag de dag zijn jullie nog steeds nieuwsgierige discipelen, omdat jullie zien dat jullie jezelf 
nog geen meesters kunnen wanen; en daarom haasten jullie je om het woord te horen van hem die 
alle dingen weet. 
22 Bereid uw geest, uw hart en uw verstand, en gij zult uiteindelijk meesters worden en uwe 
discipelen genieten. 
23 Ik ontvang uw gebed, waarin gij mij vraagt u mijn genade te schenken, opdat gij mijn woord 
moogt verstaan. 
24 zie, Ik spreek niet altijd tot jullie in gelijkenissen, Ik doe het met alle duidelijkheid, opdat jullie het 
zullen begrijpen. 
25 Voed en versterk uw geest in mijn onderricht, opdat hij zich moge ontwikkelen. 
26 Het onderricht van de Meester begint altijd op dezelfde wijze, omdat het dezelfde liefde bevat. 
Het begint met liefde en eindigt met barmhartigheid, twee woorden waarin al mijn onderricht vervat 
ligt. Het zijn deze hoge gevoelens die de geest kracht geven om de regionen van licht en waarheid te 
bereiken. 
27 Erken de manier waarop Ik jullie geleidelijk Mijn Wil laat begrijpen en vervullen, niet als een bevel, 
want Ik, als oneindige Wijsheid, weet dat uit jullie zelf de wil geboren zal worden om Mijn Wet te 
gehoorzamen, wanneer Ik jullie inspireer en wakker maak tot Liefde. Mijn liefde verlicht je en laat je 
in vrijheid. Mijn zorgzame liefde wijst jullie slechts de weg naar volmaaktheid die jullie moeten gaan. 
Het pad waarover ik zo vaak tot u spreek, is het pad dat voorbij de fysieke dood voert; want u zult 
altijd voorbereid zijn op dat moment van overgang. Zegt uw intuïtie of uw geest u niet dat er iets is 



dat het aardse lichaam overleeft, en dat dit iets de geest is? Ik heb u steeds op deze wijze 
onderwezen en u voorbereid op het voorbijgaan van dit kruispunt, opdat uw geest, wanneer hij 
overgaat van het vergankelijke leven van de wereld naar het geestelijk tehuis, waar het eeuwige 
leven is, niet verrast of gestoord zal worden in het aangezicht van de oneindigheid. 
28 Uw zaak is slechts uw bestemming hier te vervullen; dan, voor de goede vervulling van uw taken 
en plichten, beloof ik u een gelukzalig bestaan in het geestelijk leven. Wanneer dit gebeurt, zult gij 
uzelf niet langer bevuilen in het slijk van de slechtheden van deze wereld. Je geest zal niet langer 
verduisterd worden door de basis hartstochten van het aardse lichaam. 
29 Voorwaar, Ik zeg u: Om volledige zuiverheid te bereiken, zal uw ziel zich nog in hoge mate moeten 
zuiveren, in deze wereld en in de geestelijke. 
30 Zo vaak als het voor jullie nodig is, zullen jullie naar deze planeet moeten terugkeren, en hoe 
vaker jullie geen gebruik maken van de kansen die jullie Vader jullie geeft, hoe meer jullie je 
definitieve intrede in het ware leven zullen uitstellen en je verblijf in het tranendal zullen verlengen. 
31 Elke ziel moet de vooruitgang en de vruchten van haar evolutie gedurende elk aards bestaan 
tonen door telkens een ferme stap voorwaarts te doen. 
32 Wees u ervan bewust dat het enige goede dat het eigen welzijn ten goede komt, datgene is wat 
uit ware liefde en barmhartigheid aan anderen wordt gedaan, en dat onzelfzuchtig. 
33 Wanneer een ziel gehoorzaam en toegewijd wordt aan de wil van haar Heer, dan is dat omdat zij 
op Hem vertrouwt. Zij verzet zich niet tegen het verlaten van een aards lichaam en de terugkeer naar 
gene zijde, omdat zij het oordeel daarvan niet vreest; evenmin verzet zij zich tegen de terugkeer naar 
de aarde, waar haar gevaren en verzoekingen wachten, omdat zij weet dat zij zuiverder uit die 
zuiverende smeltkroes te voorschijn zal komen. 
34 Wie de verzoekingen overwint die van buitenaf en uit hemzelf tot hem komen, zal door anderen 
worden genoemd als iemand die door de Heer is verlicht en uitverkoren. Bovendien zal hij een 
geestwezen of een engel des lichts aan zijn zijde hebben, die over hem zal waken, en te zamen zullen 
zij werken, totdat mijn wil volbracht is. 
35 Wees daarom niet bezorgd als uw ogen de vervulling van deze profetieën in dit leven niet zien. Ik 
zal uw geest niet alleen toestaan de vruchten te zien, maar zelfs te oogsten die hij in voorbije tijden 
heeft gezaaid, of dit nu kort of lang geleden is. 
36 De tijd der twisten komt, dat de mensen hun intelligentie en hun welsprekendheid zullen tonen, 
die hen tot hoogmoed en ijdelheid zullen brengen. Opnieuw zal Mijn Woord van het Tweede Tijdperk 
ter discussie worden gesteld, en ook de verschillende interpretaties die eraan zijn gegeven, zullen 
worden bediscussieerd. Waarlijk, Ik zeg u, uit deze wervelwind zal het licht barsten, vele sluiers zullen 
worden gescheurd, en huichelarij zal door de waarheid worden neergehaald. 
37 Het is mijn goddelijke wens dat de mensen de eenwording van hun ideeën en hun geestelijke 
vormen van aanbidding bereiken, want ik houd iets voor hen gereed wanneer dit gebeurt. 
38 Bestudeer mijn leer, maak die tot je eigen leer en leef ernaar, opdat je niets te vrezen hebt van de 
wijzen van de wereld, de geleerden en de schriftgeleerden. 
39 Bid, dat er oneindige wijsheid uit uw mond moge vloeien. 
40 Mensen, zijn jullie bang om in Mijn nabijheid te komen en Mij als rechter te vinden? Voorwaar, Ik 
zeg u: ook als rechter ben Ik volmaakt; vreest dus geen onrechtvaardigheid van Mijn kant. 
41 Het is genoeg u te herinneren aan het geval van de overspelige vrouw, die haar rechters reeds 
hadden veroordeeld. Zij bleef onaangeroerd door de woorden van Christus, dezelfde die op dit 
moment tot u spreekt. 
42 Ik kan geen vonnis over u uitspreken dat zwaarder is dan het gewicht van uw overtredingen. 
Daarom zeg Ik jullie dat jullie van Mij niets te vrezen hebben, maar van jullie zelf. 
43 Ik alleen ken de ernst, de grootheid en het belang van uw overtredingen. De mensen zijn altijd 
onder de indruk van het uiterlijk, want zij zijn niet in staat om in het hart van hun naasten te kijken. Ik 
daarentegen kijk in de harten en ik kan u zeggen, dat er mensen tot mij gekomen zijn, die zichzelf van 
grove overtredingen beschuldigden en die vol berouw waren, omdat zij mij beledigd hadden, maar ik 
heb hen rein bevonden. Anderen daarentegen zijn gekomen en hebben Mij gezegd dat zij nooit 
iemand kwaad hebben gedaan, maar Ik wist dat zij logen. Want hoewel hun handen zich niet met het 
bloed van hun naasten hebben bevlekt, is het bloed van hun slachtoffers, van wie zij het leven 



hadden laten nemen, op hun zielen neergevloeid. Zij zijn het die de steen werpen, terwijl ze hun 
hand verbergen. Toen Ik in Mijn verkondiging de woorden "laf", "vals" of "verrader" uitsprak, beefde 
hun gehele wezen en dikwijls verwijderden zij zich van Mijn les, omdat zij een blik op zich voelden 
rusten die deze richtte. 
44 Omdat de menselijke gerechtigheid onvolmaakt is, zitten uw gevangenissen vol slachtoffers en 
zijn de plaatsen van executie bevlekt met het bloed van onschuldigen. Ah, hoeveel misdadigers zie ik 
niet vrijheid en respect genieten in de wereld, en hoeveel corrupten heb jij niet een monument laten 
oprichten om hun nagedachtenis te eren! 
45 Als u deze wezens kon zien wanneer zij dan in de geestelijke wereld leven en het licht in hun ziel 
opgaat! In plaats van onzinnige en nutteloze eerbetuigingen zou u hun een gebed zenden om hen te 
troosten in hun ernstige berouw. 
46 Ik kom om een koninkrijk van vrede onder de mensen te stichten en hoewel dit voor sommigen 
slechts een glimlach zal zijn, zal Ik doorgaan totdat Ik jullie de kracht van liefde en gerechtigheid 
bewezen heb - krachten die jullie niet kennen omdat jullie er weinig gebruik van hebben gemaakt. 
47 Ik zal dit koninkrijk niet bouwen op ruïnes, noch op lijken, maar op vruchtbare akkers, vruchtbaar 
gemaakt door ervaring en bemest door pijn. Daarop zal Mijn zaad bloeien, daar zult gij Mijn 
gerechtigheid zien schijnen. 
48 De mensen van deze tijd hebben de taak hun aardse lichamen te vernieuwen en te zuiveren, 
opdat zij een goed erfdeel nalaten aan hen die na hen komen; want wat de zielen betreft die in die 
tijden tot incarnatie moeten komen, die heb Ik reeds voorbereid en uitgekozen. 
49 Begrijp je doel, mensen. Begrijp dit woord, zodat u uw taak kent. Ik wil niet dat jullie meer doen 
dan jullie werkelijk toekomt, noch dat jullie minder doen dan wat ik jullie heb toevertrouwd, want 
dan zal jullie werk niet blijvend zijn. 
50 Sommigen onder u zeggen in hun hart tot Mij: "Meester, waarom geeft Gij ons soms in Uw woord 
de schuld van de vrede der mensheid?" Maar ik zeg jullie dat jullie het niet zullen zijn die het 
menselijk ras in deze tijd zullen redden, want het is een bovenmenselijk werk. Maar toch bent u het 
begin van een nieuwe manier van leven, het begin van een geestelijk afgestemde mensheid, en dit 
begin zal met alle middelen bijdragen tot de redding en bevrijding van volkeren en naties. 
51 Ik moet jullie nogmaals zeggen dat de geloofsgemeenschap die jullie vormen rond mijn 
manifestaties niet een gemeenschap is die de Vader in zijn liefde plaatst boven de andere 
gemeenschappen van de aarde. De Heer heeft er slechts zijn blik op gevestigd, omdat Hij haar heeft 
gevormd uit zielen die altijd in de wereld zijn geweest, wanneer een nieuwe Goddelijke openbaring is 
neergedaald. Zij zijn geestelijke kinderen van dat volk Israël, het volk van profeten, boodschappers, 
zieners en aartsvaders. 
52 Wie beter dan zij kunnen mij op dit ogenblik ontvangen, de nieuwe vorm van mijn openbaring 
begrijpen en getuige zijn van de vervulling van mijn beloften? 
53 Ik zeg u dit omdat alleen Ik het u kon openbaren. Want er staat geschreven dat alleen het Lam het 
boek met de zeven zegels kon openen. Ik laat jullie dit weten opdat jullie de verantwoordelijkheid 
zullen begrijpen die jullie opnieuw op je nemen tegenover de andere volkeren van de wereld, voor 
wie jullie moeten zijn als een spiegel die Mijn Wet weerspiegelt. 
54 Voor dit volk hier bestond slechts één God en zij weten dat Christus het "Woord" was waardoor 
de Vader tot de mensen sprak. Noch Mozes, noch Abraham, noch Salomo, noch Elia - geen van de 
profeten werd door hen als godheden beschouwd. Aan de andere kant, hoeveel boodschappers van 
de Heer zijn niet vergoddelijkt in andere volken, en daardoor vergeten of niet erkend als de ware 
God! 
55 Wanneer Ik spreek over Mijn "volk Israël", over het "volk van de Heer", dan bedoel Ik degenen die 
een geestelijke zending met zich meebrachten naar de aarde - degenen die Mijn Wet bekend hebben 
gemaakt, die Mij hebben aangekondigd, die Mij trouw zijn geweest; degenen die het bestaan van de 
levende God hebben verkondigd, die het zaad van de liefde hebben verspreid, en die in staat waren 
in de Zoon de aanwezigheid en het woord van de Vader te herkennen. Dit zijn degenen die het volk 
van God vormen, dit is Israël, de sterke, de getrouwe, de wijze Israël. Dit is mijn legioen van soldaten 
die trouw zijn aan de wet en aan de waarheid. 



56 Zij, die mijn profeten vervolgden, die het hart van mijn boodschappers verscheurden, die de ware 
God de rug toekeerden om zich voor afgoden te buigen, die Mij verloochenden, Mij bespotten en 
mijn bloed en leven eisten, behoorden niet tot het uitverkoren volk, ook al noemden zij zich 
Israëlieten wegens hun ras; zij behoorden niet tot het volk van de profeten, tot de kring van de 
verlichtten, tot de trouwe soldaten. Want "Israël" is een geestelijke naam die op onwettige wijze is 
gebruikt om een ras te benadrukken. 
57 Weet ook, dat ieder, die begeert tot mijn volk te behooren, het kan verkrijgen door zijn liefde, zijn 
barmhartigheid, zijn ijver en zijn onderhoud der wet. 
58 Mijn volk heeft geen bepaalde landen of steden in de wereld, mijn volk is geen ras, maar het is 
vertegenwoordigd in alle rassen, onder alle mensen. Deze schare mensen hier, die mijn woord horen 
en de nieuwe openbaringen ontvangen, is slechts een deel van mijn volk. Een ander deel is over de 
aarde verspreid, en een ander, het grootste deel, leeft in de geestelijke wereld. 
59 Dit is mijn volk dat mij kent en mij liefheeft, dat mij gehoorzaamt en mij volgt. 
60 Vóór het volk gaan als leiders uit honderdvierenveertigduizend uitverkorenen. Sommigen zijn in 
het vlees en anderen in de geest. Zij worden gevolgd door grote legioenen, zowel van geesten als van 
mensen, die het licht trachten te bereiken, opdat zij zich met recht de kinderen van het volk Israëls 
mogen noemen. 
61 De kinderen van dit volk gaven altijd blijk van hun macht over de krachten der natuur. Hun tocht 
door de wereld liet een spoor van grote wonderen achter dat de mensen van die tijd versteld deed 
staan. Deze macht zal Israël aan de wereld blijven tonen, want zij getuigt van de superioriteit van 
geest boven materie. 
62 Indien sommige uwer medemensen u de kracht van hun geheime wetenschappen tonen, vreest 
dan niet, noch verwondert u, want Ik heb u grotere wonderen geleerd. U moet ook niemand slecht 
beoordelen, want elke bevolkingsgroep heeft naar vermogen en geloof de waarheid over het 
geestelijk leven gezocht. 
63 Ik spreek tot u over alles, opdat gij alles moogt weten en opdat niets u zal verrassen. Ik geef u mijn 
onderricht in detail, opdat u niet vervalt in kennisgebieden die u occult noemt, in geheimzinnigheid, 
of in domme en nutteloze mijmeringen. 
64 Spiritualisatie is helderheid, is eenvoud, is zich keren tot liefde, en is de strijd om de volmaaktheid 
van de ziel te bereiken. 
65 Wanneer dit volk op weg gaat en zich onder de mensheid verspreidt en met woorden en daden 
onderwijst, zal het door kerken, sekten en wetenschappen worden bestreden. De ene zal een deel 
aanvallen, de andere zal bepaalde ideeën bestrijden. Dan zal het volk van God reeds sterk zijn, en 
geloof en kennis een rijpe vrucht in hun harten. 
66 Wie van de kinderen van dit volk zal behoren tot hen, die dit zaad tot aan de grenzen der aarde 
dragen? Jullie weten het niet, maar ik onthul jullie zoveel, dat jullie het begin zijn van het zaaien in 
deze tijd. 
67 De discipel Johannes sprak vele dingen voor u. Zijn ingevingen zijn licht voor uw pad, zijn 
antwoord op uw vragen, en zijn thema voor uw studie. In zijn openbaring zag hij de geestelijke strijd 
van deze tijd, waarvan de broederoorlogen slechts een flauwe afspiegeling zijn van de grote strijd die 
in het geestelijke rijk en (geestelijk) in deze wereld wordt gestreden. 
68 Blind is de mens voor de waarheid van wat er gaande is, en hij heeft deze openbaring nodig om de 
oorzaak te zien van de strijd en de chaos die in de wereld heersen. Hij heeft ook vergeestelijking 
nodig om wapens te hebben voor zijn verdediging in het midden van de strijd. 
69 Zalig zijn zij die in mijn woord geloven en zich voorbereiden, want zij zullen gered worden. Maar 
wee degenen die onverschillig naar mijn vermaningen luisteren, want zij zullen in volslagen 
hulpeloosheid in de wervelwind terechtkomen! 
70 Hemel en aarde zouden eerder vergaan dan dat mijn woord niet zou uitkomen. Ziet gij, deze tijd is 
u reeds vele eeuwen geleden aangekondigd, en zij is ook gekomen, omdat ik het voorspeld had. 
71 Gij moet bidden, scharen, want het gebed zal de weg bereiden voor hen, die later als zaaiers op 
weg gaan. Weet dat op het ogenblik van uw dialoog met mij, mijn licht uit de oneindigheid neerdaalt 
als een dauw van genade op hen voor wie gij bidt. 
72 Begrijp uw zending, opdat ieder van u een waardig kind van Israël, Gods volk, moge zijn. 



73 Ik bereid u voor, opdat gij de apostelen moogt navolgen die mij in het tweede tijdperk zijn gevolgd 
en die door hun voorbeeld een weg van zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en nederigheid hebben 
uitgestippeld. Jullie zullen dragers zijn van deze Blijde Boodschap, en bij iedere bocht zullen jullie de 
stem van jullie geweten horen die jullie zal zeggen of jullie met jullie werken een goed voorbeeld op 
jullie pad achterlaten. Ik heb u de uitgestrekte zaadvelden getoond waarop mijn goddelijk zaad zal 
vallen. Mijn zorgzame liefde is al alles aan het voorbereiden en klaarmaken. 
74 Op iedere geest en op alle vlees heb ik het licht van mijn Geest uitgestort, opdat allen Mij zullen 
voelen en zien en opdat heel de wereld van mijn waarheid zal getuigen. 
75 De mens is ontwaakt, heeft zich geschoold en zijn verstand ontwikkeld, maar hij heeft de gaven 
van de geest, die voor zijn volmaaktheid onontbeerlijk zijn, laten sluimeren. 
76 De mens heeft de weg gemist, want de oorlogen die hij heeft veroorzaakt zijn vruchten van zijn 
slechte wetenschap, die hij niet heeft willen zuiveren in het licht van zijn geweten. Zodra de 
menselijke geest zich ontwikkelt in harmonie met de zintuigen, verlicht door het Goddelijke licht, zult 
u de mensen wonderen zien ontdekken en verrichten met behulp van hun wetenschap, wanneer zij 
bezield zijn door liefde voor hun naaste. 
77 Alleen mijn stem kan jullie de weg wijzen temidden van die verwarring van begrippen waarin 
niemand meer weet wat waarheid is, noch in staat is goed van kwaad te onderscheiden of licht van 
duisternis. 
78 Tot u, die naar mij luistert, zeg ik: Uw erfenis in deze tijd is dezelfde als in vroegere tijden, 
namelijk het licht van mijn boodschap aan de volkeren te brengen. 
79 Niet alleen heeft mijn woord u opgeleid, maar ook de beproevingen die gij voortdurend hebt 
doorgemaakt, zijn een deel van mijn goddelijke les geweest. Soms hebt u de beproevingen kunnen 
begrijpen en gebruiken, in andere gevallen bent u gevoelloos en doof gebleven voor de stem van de 
Meester. 
80 Lemand die van jullie weggaat om in het geestelijk huis te wonen; iets dat jullie op aarde wordt 
afgenomen; een ziekte die jullie aan bed bindt en jullie door de pijn zuivert - dit zijn allemaal 
beproevingen die wijselijk in jullie leven binnendringen om jullie te helpen jullie bestemming te 
vervullen, namelijk elkaar lief te hebben. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 160   
 
1 De vrucht van het leven, de zoete en heilzame vrucht voor de geest is wat ik u in mijn woord geef. 
Eet en voel dat je verzameld bent rond de tafel van de Heer. O profeten van het derde tijdperk! 
Bereidt u voor, opdat gij moogt aanschouwen, hetgeen alleen aan de gemerkten is gegeven om te 
aanschouwen. Terwijl velen van hen die deze schare hier vormen Mijn aanwezigheid in hun hart en 
hun geest niet voelen, kunnen jullie getuigen van jullie visioenen, een getuigenis vol licht en 
waarheid, zowel qua inhoud als qua vorm. Waarlijk, Ik zeg u, telkens wanneer iemand van u zich 
innerlijk voorbereidt, treedt de geest binnen in het licht van het geestelijk leven, waar hij zich 
verzadigt en bezielt om zijn visioen te kunnen verklaren aan hen die op zijn getuigenis wachten. 
2 Wanneer dit volk vergeestelijkt en leert Mijn aanwezigheid te voelen, zullen zij de ziener niet langer 
nodig hebben om hun het bewijs te leveren dat Mijn manifestatie waarheid is geweest. Dan zal ik tot 
u kunnen zeggen: Zalig zijn zij die geloofd hebben zonder te zien. 
3 Groot en ernstig is de verantwoordelijkheid van de ziener, want dikwijls hangt van zijn woord het 
geloof af van vele zwakke harten die bewijzen zoeken om te geloven. 
4 De toehoorder moet een grote intuïtie ontwikkelen om te onderscheiden of wat hij in de geest ziet 
de vrucht is van een goede voorbereiding of niet; of hij van wat hij gezien heeft moet getuigen voor 
zijn broeders en zusters, of dat hij het moet verzwijgen. Maar hoe weinigen van hen die deze gave 
hebben ontvangen, weten haar te bevorderen met de liefde, de ijver en de spiritualiteit die zij 
vereist! 
5 de gave van het zienerschap is een van de moeilijkste, daarom zeg ik u dat de blik van de ziener 
nooit tot het geestelijke gebied kan doordringen zonder vergeestelijkt te zijn; ik zeg u dat de blik van 
de ziener nooit tot het geestelijke gebied kan doordringen zonder vergeestelijkt te zijn 
6 Spiritualisatie betekent verheffing van de gevoelens, zuiverheid in het leven, geloof, naastenliefde, 
barmhartigheid, nederigheid tegenover God, en diepe eerbied voor de ontvangen gaven. Als je iets 
van deze deugden kunt bereiken, begin je met je spirituele blik vooruit te gaan naar het huis van 
liefde en volmaaktheid. Evenzo kun je, wanneer je vergeestelijkt bent, op aarde al zeggen dat je in 
het geestelijk huis woont, al is het maar in de ogenblikken van je gebed. Tegelijkertijd zullen jullie het 
licht ontvangen dat jullie zal openbaren wat in de toekomst ligt, want voor de stijgende geest is wat 
komen gaat niet langer een mysterie. 
7 Ja, discipelen, alleen in het menselijk leven weet de mens niet wat er in de toekomst zal gebeuren, 
wat er morgen zal komen. Hij kent zijn lot niet, weet niet welke weg hij moet gaan, en wat zijn einde 
zal zijn. 
8 De mens zou de kennis van alle beproevingen die hij in zijn bestaan moet doorstaan niet kunnen 
verdragen. Daarom heb Ik, in Mijn barmhartige Liefde voor hem, die sluier van geheimenis gelegd 
tussen zijn heden en zijn toekomst, om te voorkomen dat zijn verstand afdwaalt bij het overdenken 
of weten van alles wat hij nog moet meemaken en doormaken. 
9 De geest daarentegen, een wezen dat met macht is begiftigd en voor de eeuwigheid is geschapen, 
heeft in zichzelf het vermogen zijn toekomst te kennen, de gave zijn bestemming te kennen, en de 
kracht om alle beproevingen die hem wachten te begrijpen en (ook) te aanvaarden, omdat hij weet 
dat hij aan het eind van de weg, wanneer hij in gehoorzaamheid aan de wet is afgelegd, zal 
aankomen in het land van belofte, het paradijs van de geest, dat de staat van verhevenheid, 
zuiverheid en volmaaktheid is die hij uiteindelijk zal hebben bereikt. 
10 Neem mij tot een voorbeeld voor uw vergeestelijking, want daartoe ben ik in die tijd mens 
geworden. Elk van Mijn werken was een blijvende lering voor de mensen. Maar als mijn werken een 
lering waren voor de mensheid, dan moeten jullie ze ook als voorbeeld nemen voor jezelf, opdat je 
jezelf verder ontwikkelt en de gaven van de geest en van de menselijke vermogens ontplooit, 
waardoor je steeds dichter komt bij het voorbeeld dat Ik jullie heb gegeven met mijn leven, mijn 
werken en mijn woorden. 
11 Bedenk dat Ik, als mens, altijd wist wat Mijn bestemming in deze wereld was, dat Ik de toekomst 
kende en er van kindsbeen af getuige van was. Door Jezus sprak Ik tot Mijn discipelen over alles wat 
zou gebeuren in de laatste dagen van Mijn verblijf op aarde, hoe Mijn Lijden en Mijn offerdood 



zouden zijn. Ik openbaarde aan de mensheid haar geestelijke toekomst, voorspelde haar strijd en 
haar beproevingen, en verkondigde van tevoren de gebeurtenissen die in de volkeren zouden 
plaatsvinden vanaf die tijd tot de tijd die Ik Mijn nieuwe Openbaring noemde, die u "de 
Wederkomst" noemt. 
12 De vergeestelijking van Jezus' lichaam stelde hem in staat zijn bestemming te kennen, omdat mijn 
Geest hem die openbaarde, en diezelfde vergeestelijking gaf hem de kracht om de Wil van de Vader 
met absolute liefde en nederigheid te aanvaarden. 
13 je kunt het niveau van spiritualiteit van je Meester niet bereiken om te weten wat je lot voor je in 
petto heeft, wat de toekomst voor je in petto heeft; maar door je innerlijke verheffing zal ik je de 
nabijheid van een of andere gebeurtenis doen voelen 
14 Dit voorgevoel, dit geestelijk visioen van de toekomst, deze kennis van uw bestemming, zal slechts 
tot u komen naarmate uw wezen, bestaande uit lichaam en geest, zich geleidelijk hoger ontwikkelt 
langs de weg van de vergeestelijking, die, om het nog eens te zeggen, bestaat uit geloof, oprechtheid, 
liefde voor het leven, liefde en hulpvaardigheid jegens uw naaste, nederigheid en liefde tot uw Heer. 
15 Om jullie te helpen in de zuivering van je wezen, zend Ik jullie Mijn gedachten die, nadat ze tot 
een woord zijn geworden, jullie ontvangen door het verstand van Mijn stemdragers, en die jullie een 
weg naar het Licht wijzen. Ik zegen degene die in deze waarheid gelooft, zoals Ik ook degene zegen 
die twijfelt, want jullie zijn allen mijn leerlingen, mijn zeer geliefde kinderen. 
16 Mijn onderricht door deze verkondiging zal onder de mensen een weg van vergeestelijking 
achterlaten die Mijn discipelen eraan zal herinneren dat Ik op een nieuwe manier bij hen ben 
geweest om Mijn belofte te vervullen. 
17 Dit is de nieuwe dag die de leeuweriken met hun gebrul hebben begroet, om aan de mensen de 
aanwezigheid van de Derde Tijd aan te kondigen. 
18 Mijn nieuwe openbaring was zo aangekondigd dat zij zou samenvallen met de tijd van de strijd 
tussen het opwaartse streven van de geest en de materialisatie van het lichaam, de tijd van de oorlog 
tussen de waarheid en de leugen, de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en schaduw. 
19 Beschouw hen onder uw medemensen die zich machtig noemen. Ze willen het doden triomferen, 
ze willen hun nieuwe rijk bouwen op ruïnes, ruïnes en lijken. 
20 Ik zeg jullie dat het tijd is om het zaad van licht en vrede te zaaien op de velden die jullie met jullie 
liefde vruchtbaar hebben gemaakt. 
21 Ik zoek het hart van de mens om hem te verlossen van zijn verdrukking en hem te bevrijden van 
zijn verwarring. Want ik zal overwinnen door u het eeuwige leven te schenken, om uiteindelijk te 
heersen over de levenden. 
22 Mijn geestelijke scharen bevinden zich midden in de strijd voor de redding van hun broeders en 
zusters op aarde, en waarlijk, Ik zeg u: zij zullen niet verslagen terugkeren, maar integendeel, zij 
zullen bij hun aankomst triomfliederen zingen. 
23 Ik kom jullie verlossen door de kracht van gedachten, zonder dat mijn "Woord" weer mens hoeft 
te worden om onder jullie te wonen. Wat is er vreemd aan dat mijn Geest zich kenbaar maakt aan de 
jouwe door gedachten? Wat is er vreemd aan de herder die zijn verloren schaap zoekt? 
24 Waarlijk, Ik zeg u: nog voordat gij bestond, had Ik u lief, en uw lot kennende, had Ik reeds aan uw 
verlossing gedacht. Daarom was het Mijn wil om met de mensen te leven als mensen, want met Mijn 
liefde wilde Ik jullie de weg tonen naar het licht dat jullie eens zou leiden naar het leven in de 
eeuwigheid, in het huis van Mijn Vader. 
25 Ik openbaarde mijn goddelijke macht op aarde door Jezus: Ik heb Lazarus opgewekt, Ik heb 
Magdalena bekeerd, Ik heb degenen die lichamelijk en geestelijk blind waren hun gezichtsvermogen 
teruggegeven, Ik heb geloof en hoop in de harten gebracht, Ik heb een nieuwe weg geopend voor 
zielen die in stagnatie waren; en tenslotte heb Ik de aarde bewaterd met Mijn Bloed en jullie Mijn 
Lichaam gegeven als bewijs dat Ik uit liefde onder jullie ben geweest, om Mijzelf volledig te geven 
aan hen die Ik zeer liefheb. 
26 Heden geef Ik Mijzelf, evenals toen, aan de mensen in de Geest om jullie te redden door jullie 
nuttig te maken; want het zaad dat Ik jullie gegeven heb om te zaaien is het zaad van het nuttige, 
waardoor jullie niet langer geestelijk onvruchtbaar en parasieten van het leven zullen zijn 



27 Aarzel je nog om naar je werk te gaan? Ja, mijn kinderen, maar wat voor jullie jaren en eeuwen 
zijn, zijn voor mij slechts ogenblikken. Ik gebruik de tijd om de vrucht van de liefde te laten rijpen in 
geesten, harten en zielen. 
28 Dit is de tijd waarin het goddelijk licht ten volle zal schijnen in mijn volgelingen, die de gaven van 
de geest zullen openbaren en zullen bewijzen dat zij geen aardse goederen of wereldse 
wetenschappen nodig hebben om goed te doen en wonderen te verrichten. Zij zullen in mijn naam 
genezen, de hopeloze zieken genezen, het water in balsem veranderen en de doden opwekken van 
hun bed. Hun gebed zal de kracht hebben om de stormen te bedaren, de natuurkrachten te 
kalmeren en de pestilentie en kwade invloeden te bestrijden. 
29 De bezetenen zullen bevrijd worden van hun obsessies, van hun vervolgers en onderdrukkers, 
door het woord, het gebed en het gezag van mijn nieuwe discipelen. 
30 Maar waarlijk, Ik zeg u: wanneer Ik Mijn volk bereid zie, zal Ik hun het Uur laten weten waarop zij 
zullen vertrekken om het licht tegen de duisternis te bestrijden. En indien gij wordt afgewezen, 
bedenk dan met billijkheid, dat het niet de eerste maal is, dat de mens Mijn zaad heeft afgewezen. 
Sinds de eerste tijden heeft de mens takken van de "boom" afgehakt om ze naar eigen goeddunken 
te verplanten, zodat hij later hun oorsprong niet meer kende. Maar Ik wil dat jullie weten dat Ik in 
wezen die boom ben - in Mijn werk, waarop de mens geen invloed mag hebben, maar waarvan hij 
alleen de weldaden mag ontvangen en waarvan hij het zaad moet verspreiden. 
31 De strijd van goed tegen kwaad bestaat niet alleen in uw wereld, u kunt die ook tegenkomen in de 
geestelijke wereld, waar grote veldslagen plaatsvinden waarvan de invloed tot u doordringt en in 
oorlogen tot uiting komt. Laat niet toe dat de geestelijke wereld, die u tot nu toe heeft beschermd, 
wordt vervangen door wezens met weinig licht van kennis. Waak over uw stappen en roep 
voortdurend vrede aan voor deze wereld waarin u leeft. 
32 Bidden en werken. Spiritualiseer uzelf, zodat u in alle beproevingen overwinnaar zult zijn. Gedenkt 
de voorbeelden van onderwijs, u gegeven door dat volk, Israël genaamd, dat op de roep van hun 
Heer uitging. Het werd naar de wildernis geleid om een grote les te leren. Zij leerde daar de wet, 
leerde met haar Vader te communiceren en wekte haar geestelijke gaven op. Het leerde de 
goddelijke geboden te gehoorzamen, zich aan te passen aan de wet, en een leven te leiden in 
harmonie en broederschap. 
33 Die gehoorzaamheid redde hem uit gevaarlijke situaties en hinderlagen. Haar eenheid maakte 
haar sterk tegen haar tegenstanders. Zijn orde maakte zijn doortocht door de woestijn draaglijk en 
vaak bevredigend. Door zijn volharding en geloof behaalde het de overwinning en beleefde het de 
vervulling van de goddelijke belofte. Wanneer de mensen van deze tijd de geschiedenis van dat volk 
overdenken, verwonderen zij zich over het zo grote geloof van dat volk, en verbazen zij zich over de 
vele wonderen die de Heer op hun weg deed. - Als ik u hoor zuchten bij het zien van dat geloof en die 
spiritualiteit, dan zeg ik u dat het geheel aan de mens ligt dat die wonderen terugkeren. Wanneer Ik 
hen bereid zie, zal Ik Mijzelf aan hen openbaren. 
34 Nu is het de taak van allen die reeds zijn toegerust en ontwaakt om de bevrijding van de wereld te 
verkondigen. Bedenk dat Elia, de Beloofde voor deze tijd, thans alles in gereedheid brengt om de 
volkeren der aarde, die door materialisme in slavernij zijn gebracht, te bevrijden uit de macht van 
Farao, zoals Mozes eens deed in Egypte met de stammen Israëls. 
35 Zeg aan uw medemensen dat Elia zich reeds door mensenkennis bekend heeft gemaakt, dat zijn 
aanwezigheid in de Geest is geweest en dat hij de weg van alle volkeren zal blijven verlichten, opdat 
zij verder zullen gaan. 
36 Uw Herder heeft tot taak alle schepselen op hun ware pad terug te brengen, of dit nu tot het 
geestelijke, het morele of het stoffelijke gebied behoort. Daarom zeg Ik u, dat de volkeren, die de 
oproep van hun Heer door Elia ontvangen, gezegend zullen zijn, want zij zullen verenigd blijven door 
de wet van gerechtigheid en liefde, die hun vrede zal brengen als vrucht van hun verstandhouding en 
broederschap. Zo verenigd zullen zij naar het slagveld worden geleid waar zij zullen strijden tegen 
corruptie, materialisme en leugenachtigheid. In deze strijd zullen de mensen van deze tijd de nieuwe 
wonderen ervaren en de geestelijke betekenis van het leven vatten - dat wat spreekt van 
onsterfelijkheid en vrede. Zij zullen ophouden elkaar te doden, omdat zij zullen beseffen dat zij alleen 



maar hun onwetendheid, hun egoïsme en de corrupte hartstochten hoeven te vernietigen waaruit 
hun vallen en ellende zijn voortgekomen - zowel materieel als geestelijk. 
37 Waar komen afgoderij en godsdienstfanatisme vandaan, als zij niet voortkomen uit onwetendheid 
omtrent de wetten die de geest beheersen? Wat is de oorzaak van de oorlogen die verwarring zaaien 
onder de naties en de mensen vernietigen, als het niet onmatige hebzucht of ongebreidelde haat is? 
38 Begrijp dus, dat de eindstrijd niet die is van de mensen tegen hun eigen broeders, maar van het 
goede tegen het kwade. Ik plaats mijn zwaard in de rechterhand van de mens, opdat hij zichzelf 
overwint en komt tot de poorten van het Beloofde Land. Maar verwacht niet dat dit een zeker 
vaderland is dat jullie als erfenis zullen ontvangen, want dit nieuwe Beloofde Land zullen jullie 
ontdekken in de diepe vrede van jullie geest. U zult de transformatie meemaken van uw voorheen 
onzekere, vijandige en ellendige wereld in een overvloedig rijk en beminnelijk land. Je zult een 
bestaan hebben waar spiritualiteit, rechtvaardigheid en liefde is. Dit zal de mens vooruitgang 
brengen als gevolg van het gevoed worden door ware kennis. Het menselijk leven zal verhevener 
worden, en naarmate mijn geest zich onder de rijpe mensen van de toekomst openbaart, zal er op 
alle gebieden een tijd van openbaringen aanbreken, en zult u de tekenen en wonderen vervuld zien 
die de vorige generaties u profetisch hebben verkondigd. 
39 Wanneer de wereld dan haar hernieuwde bevrijding bereikt en, geleid door het licht van Elia, dit 
rechtvaardige en goede leven binnentreedt, zult gij hier op aarde een afspiegeling hebben van het 
geestelijke leven dat u na dit leven wacht, om dan eeuwig de vrede en het licht van uw Vader te 
genieten. - Maar als u zich afvraagt hoe alle volken zich zullen verenigen tot één volk, zoals de 
stammen die de natie Israël vormden, dan zeg ik u: Maakt u geen zorgen, want zodra de volken allen 
in de "woestijn" zijn gebracht, zullen de bezoekingen hen samen smeden, en wanneer dit gebeurt, zal 
er een nieuw manna uit de hemel vallen op alle behoeftige harten. 
40 Verheugt u in mijn tegenwoordigheid, beminde mensen, maakt een feest in uw hart, juicht van 
vreugde, want eindelijk hebt gij de dag des Heren zien komen. Jullie waren bang voor de komst van 
deze dag, want jullie dachten nog als de ouden en waren van mening dat het hart van jullie Vader 
wraakzuchtig was, dat hij wrok koesterde vanwege de beledigingen die hij had ontvangen, en dat hij 
daarom de sikkel, de gesel en de lijdensbeker klaar had staan om wraak te nemen op hen die hem zo 
vaak en zo veel beledigd hadden. Maar groot is uw verbazing geweest toen u ontdekte dat er in de 
gezindheid van God geen toorn, geen gramschap, geen afkeer kan zijn, en hoewel de wereld snikt en 
klaagt als nooit tevoren, is de reden daarvoor niet dat de Vader haar deze vrucht heeft gegeven om 
te eten en deze beker om te drinken, maar dat dit de oogst is die de mensheid beetje bij beetje 
binnenhaalt vanwege haar werken. 
41 Het is waar dat alle rampzalige gebeurtenissen die in deze tijd zijn ontketend u vooraf zijn 
aangekondigd. Maar denkt niet, omdat zij u zijn aangekondigd, dat uw Heer ze u als een straf zendt. 
Integendeel, steeds heb ik u gewaarschuwd voor het kwade, voor verzoekingen, en geholpen om u 
van uw val te herstellen. Bovendien heb Ik jullie voorzien van alle middelen die jullie nodig hebben 
om jezelf te redden. Maar jullie moeten ook beseffen dat jullie altijd doof en ongelovig zijn geweest 
voor Mijn oproepen. 
42 Heden nog zeg Ik u: "Maakt gebruik van Mijn werk alsof het een ark is en treedt er in, opdat gij 
veilig zijt voor de naderende stormen. Maar je zult zien dat velen Mijn waarschuwing niet zullen 
geloven en zich niet zullen voorbereiden. Maar dan, wanneer de beproeving komt en hen geselt, is 
het eerste wat zij zullen zeggen dat Ik wraak op hen heb genomen en hen heb gestraft. 
43 Hoor mijn woord, o volk, en smul van zijn goedheid. Open jullie harten en jullie zullen het bezoek 
van jullie Vader voelen. Biecht in de geest voor mij en je zult een vrede voelen die je nooit meer zult 
willen verliezen. 
44 Hoe konden jullie mij verwachten, daar jullie vol geweld waren en mijn komst jullie vrees 
inboezemde in plaats van oneindige vreugde? Ik zeg u nogmaals dat gij van mij niets te vrezen hebt, 
maar dat u door uzelf allerlei kwaad kan overkomen. Vreest dan de verzoening die u wegens uw 
overtredingen te wachten staat. 
45 Hoewel ik onophoudelijk waakzaam ben, ben ik rechtvaardig, oprecht en onomkoopbaar. Omdat 
je rein uit mij bent voortgekomen, vind ik het rechtvaardig dat je in dezelfde toestand terugkeert. Ik 



heb jullie geleerd dat wat bezoedeld is, niet tot mij kan komen. Het moet zich eerst zuiveren, en dat 
is wat er op dit moment in de wereld gebeurt. 
46 In Jezus heeft de wereld haar God gezien, die mens is geworden. De mensen ontvingen van hem 
slechts lessen van liefde, leringen van oneindige wijsheid, bewijzen van volmaakte rechtvaardigheid, 
maar nooit een woord van geweld, een daad of een teken van wrok. Hoezeer werd hij integendeel 
beledigd en bespot. Hij had gezag en alle macht in zijn hand, zoals de hele wereld die niet heeft, 
maar het was noodzakelijk dat de wereld hun Vader zou kennen in zijn ware natuur, rechtvaardigheid 
en barmhartigheid. 
47 In Jezus zag de wereld een vader die alles geeft voor zijn kinderen zonder er zelf iets voor terug te 
verlangen - een vader die met oneindige liefde de zwaarste vergrijpen vergeeft zonder ooit wraak te 
nemen, en een vader die in plaats van zijn kinderen die hem beledigen het leven te benemen, hen 
vergeeft en hen met zijn bloed de weg wijst naar hun geestelijke verlossing. 
48 Hoe zou het mogelijk zijn dat Ik in deze tijd, waarin Ik Mijzelf aan de mensen in de geest openbaar, 
het beeld dat zij van de liefdevolle en rechtvaardige Vader hebben, en dat zij voor zichzelf van Mij 
hebben geschapen tijdens hun leven op aarde, uit hun harten zou wissen? 
49 Jullie moeten je voorbereiden, want ik breng gerechtigheid voor allen. Bereidt u voor, want de 
majesteit, waarmede Ik Mijzelven stel, zal in uw hart geen vrees inboezemen, maar zal aanleiding zijn 
tot blijdschap en vreugde. 
50 Waakt en bidt, opdat gij aan mijn zijde moogt zijn in den strijd, die nadert. 
51 Zie hoe Mijn licht de nevelen van jouw wereld doorbreekt. Het is waar dat ik tegen de mensen 
vecht, maar alleen om al het kwaad uit te roeien dat in hun hart leeft. Ik zal het licht en de kracht van 
Mijn liefde leggen in hen die Mij trouw volgen, en deze zullen dan zeggen: "Laten wij de draak zoeken 
die op ons wacht, het beest dat ons doet zondigen en de Heer beledigt." Zij zullen het zoeken op de 
zeeën, in de woestijn, op de bergen, in de wouden en in het onzienlijke, en zullen het niet vinden, 
want het leeft in het hart van de mens. Alleen dit heeft het voortgebracht, en daar is het gegroeid tot 
het de aarde heeft overheerst. 
52 Wanneer het flitsen van Mijn zwaard van licht het hart van ieder mens door elkaar schudt, zal het 
geweld dat voortkomt uit het kwaad verzwakken totdat het verdwijnt. Dan zult gij zeggen: "Heer, 
met de goddelijke kracht van uw barmhartigheid heb ik de draak verslagen, waarvan ik dacht dat hij 
mij vanuit het onzichtbare opwachtte, zonder te denken dat ik hem in mijn eigen hart droeg." 
53 Wanneer wijsheid in alle mensen schijnt, wie zal dan het goede in het kwade durven veranderen? 
Wie wil dan het eeuwige opgeven voor het vergankelijke? Voorwaar, Ik zeg u: Niemand, want jullie 
allen zullen sterk zijn in Goddelijke wijsheid. 
54 De zonde is slechts het gevolg van onwetendheid en zwakheid. 
55 Daarom nodig ik jullie uit om mijn goddelijke lessen bij te wonen, zodat jullie ware kinderen van 
het licht kunnen worden. 
56 Een nieuw tijdperk is voor de mensheid aangebroken. Terwijl de wereld slaapt zonder zich bewust 
te zijn van het licht dat haar verlicht, is er vreugde en feest in het spirituele rijk. Op iedere geest en 
op alle vlees, heeft mijn Geest zich in deze tijd uitgestort. 
57 Verstrooid leeft het nieuwe zaad van Abraham, en het moet herenigd worden om het mijn nieuwe 
geestelijke onderricht te geven. De oorlogen, de verwoesting, de chaos en de dood zijn niet 
voldoende geweest om de mensheid te doen inzien dat Mijn gerechtigheid is neergedaald om hen op 
te roepen tot de weg van Mijn Wet. De boodschappers die Ik gezonden heb slapen, en in de wereld 
zoeken zij slechts troost, welzijn en aardse goederen; het ideaal van de geestelijke eeuwigheid 
hebben zij verborgen. De stem van het geweten heeft tot hen gesproken, maar haar roep is 
weggestorven in het materialisme van het verstand en het menselijk hart. Ik heb alle pijn, bitterheid, 
haat en onbarmhartigheid laten overvloeien, maar tegelijkertijd heb Ik de mensen herinnerd aan 
Mijn wet van liefde en gerechtigheid, en hen doen beseffen dat Mijn komst was voorspeld voor een 
tijd als deze. 
58 Een onbeduidend hoekje van de aarde werd door mij uitgekozen voor mijn manifestatie. 
Eenvoudige mannen en vrouwen werden in die tijd uitgekozen om mij te dienen als bemiddelaars 
voor mijn manifestatie, die het geluk hadden de eersten te zijn die mijn Goddelijke woorden hoorden 
in dat Derde Tijdperk. Onverbiddelijk, en op grond van de geestelijke betekenis van dat woord en van 



de wonderen die ik onder mijn kinderen deed, werd die eerste groep mannen een menigte en later 
een grote gemeenschap. 
59 Mijn Woord heeft geworsteld om deze harten te bevrijden van materiële verstrikkingen, van 
egoïsme en huichelarij, ook om hen te bevrijden van ondeugden en onwetendheid. Dit is het enige 
kruis dat ik op hun schouders heb gelegd, maar dit zijn slechts de eerste stappen. Ik zei tegen dit volk 
dat er een dag zou komen waarop zij verbazingwekkende werken zouden doen met hun blik, met 
hun woord, of met hun gedachten. Wanneer zullen deze gebeurtenissen plaatsvinden? - Als 
vergeestelijking onder jullie heerst. 
60 De verenigde gedachten van een grote groep mensen zullen in staat zijn de slechte invloeden te 
bedwingen en de afgoden van hun voetstuk te stoten. 
61 Heden ten dage beeft gij nog onder de invloed van de oorlog en in het aangezicht van de 
woedende natuurkrachten, vrezend voor het oordeel der mensen. De reden hiervoor is dat u zich 
klein en onbekwaam voelt omdat uw geestelijke gaven onvoldoende ontwikkeld zijn. 
62 Gezegend is hij die zich voorbereidt, want hij zal de dappere soldaat in deze strijd zijn die aan het 
eind als overwinnaar tevoorschijn komt. Wat denk je dat de krachten zijn die vechten? U antwoordt 
mij met menselijke speculaties, maar ik zeg u dat het de krachten van goed en kwaad zullen zijn die 
in de beslissende strijd tegenover elkaar zullen staan. Welke van deze machten denk je dat zal 
zegevieren? U zegt tegen mij: "Ongetwijfeld de kracht van het goede, meester." En inderdaad, als 
jullie elkaar liefhebben, zal het goede het kwade in jullie overwinnen. 
63 Ooit heb Ik jullie getoond hoe je de verleidingen van de wereld en de dood kunt overwinnen, 
opdat liefde en waarheid als overwinnaars uit de strijd komen. Nu wil Ik dat jullie Mij volgen, dat 
jullie de hartstochten uit jullie harten verdrijven, zodat daar, in jullie binnenste, de vrede van de 
goddelijke Geest kan binnenkomen en jullie Mij kunnen uitnodigen om in jullie Mijn heiligdom te 
hebben. Maar als je dan het kwaad overwonnen hebt, zul je verbaasd zijn, want je zult begrijpen dat 
je de verzoeking had geschapen door je hartstochten, neigingen, zwakheden en zonden, en toen je 
die overwonnen had, heb je die overheersende invloed in jezelf gedood. 
64 Verdien verdienste om vrede te verkrijgen, mensen, maar vraag mij niet om die vrede zonder 
eerst gestreden te hebben om haar te verdienen. De tijd is voortgeschreden, je geest is gegroeid en 
moet nu alles verwerven wat hij verlangt en nodig heeft. Zijn kindertijd, die tijd waarin de vader zijn 
kleine kinderen van alles moest voorzien, is voorbij. 
65 Ik zal de mensheid bewijzen dat haar problemen niet met geweld kunnen worden opgelost en dat 
zij, zolang zij gebruik maakt van vernietigende en moorddadige wapens, niet in staat zal zijn vrede 
onder de mensen tot stand te brengen, hoe vreselijk en geducht deze wapens ook mogen lijken. 
Integendeel, zij zullen alleen maar meer haat en verlangen naar wraak opwekken. Alleen het 
geweten, de rede en de gevoelens van naastenliefde zullen de grondslagen kunnen zijn waarop het 
tijdperk van vrede zal rusten. Maar om dit licht in de mensen te laten schijnen, moeten zij eerst de 
kelk van het lijden tot de laatste druppel leegdrinken. 
66 Weest niet moedeloos, discipelen, wanneer jullie geruchten horen over oorlog, wanneer jullie 
hongersnood en ellende zien aankomen en de vreemdste pestilentiën zien opkomen. 
67 In het diepst van uw hart zult gij de zekerheid hebben dat de mensheid de droesem van de beker 
van het lijden zal drinken wanneer deze bezoekingen komen. U mag op dat uur niet inactief of 
onverschillig blijven; integendeel, dan moet u zich wijden aan uw taak om licht te brengen in de geest 
van de verwarde en helende balsem aan de zieke. 
68 waakt en bidt, mensen, opdat de invloeden van die macht van het kwaad, waarin de menselijke 
hartstochten herleven en de verwarde geesten hun onheil stichten, niet het licht verduisteren dat ik 
aan uw geest heb gegeven 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 



Instructie 161    
 
1 Ik ben de onafscheidelijke vriend van het menselijk hart. Ik heb u steeds op alle paden vergezeld. 
Als je mij als raadgever hebt gezocht, heb je helend en liefdevol advies gekregen. Wanneer u zich tot 
mij hebt gewend om verlichting te krijgen, hebt u in mij een geneesheer gevonden die uw geest 
versterkt. In gelukkige dagen heb ik in uw vreugde gedeeld en heb ik met onschuld geglimlacht om 
uw heilzame vreugden die u op uw reis door het leven tegenkomt. Roep Mij eerbiedig aan als je 
verslaafd bent aan ondeugden, wetend dat je dan je ziel schaadt en degeneratie in je lichaam 
veroorzaakt. Zoek Mij niet in de schaduw of in het materialisme van een ingewikkeld of kunstmatig 
leven. Zoek Mij in het licht en gebruik je gaven voor je eigen bestwil en die van je medemensen. Ik 
transformeer jullie om terug te keren naar de staat van volmaaktheid die jullie in het begin hadden. 
Ik wil dat jullie deze Leer, die Ik zo vaak heb herhaald, in jullie geest prenten, want spoedig zal Mijn 
woord niet meer door de stemdragers worden gehoord. Ik wil niet dat zij, die Mijn onderricht 
hebben ontvangen, na die tijd van Mij wijken. Wees gereed voor de dialoog van geest tot geest en 
leer mijn instructies en profetieën door intuïtie te ontvangen. In het diepst van je geweten, hoor mijn 
stem die je leidt. 
2 De geest is, krachtens zijn vrije wil, meester in het kiezen van zijn weg, en het was mijn wil dat hij 
gebruik zou maken van zijn verstand en zijn wilskracht, dat hij zijn liefde en waardering jegens mij 
zou bewijzen. De wet is op de geest gedrukt, maar het vlees is zwak. Ik heb geest en materie 
voorbereid om één geheel te vormen dat in staat is een grote bestemming te vervullen die wijsheid 
en volmaaktheid bevat. 
3 Reeds in het begin der tijden waren er twee mogelijke wegen voor de aspiraties van de ziel, ook 
twee vertegenwoordigers van dezelfde: Abel en Kaïn. Abel is het eerste voorbeeld van 
gehoorzaamheid, en Kaïn de eerste die zijn hart voedt met goddeloosheid en de verleidingen van de 
wereld. 
4 Mijn licht verlicht al het geschapene, en ieder die behouden wil worden, gehoorzaamt de wet en 
overwint zijn ongehoorzaamheid. Ik, als Vader, lijd omwille van hem die in verzoeking is gekomen en 
is afgedwaald; maar jullie allen zullen tot Mij komen. De tijd van het ontwaken van de geest is 
gekomen, en ik heb de mensheid geroepen. Ik wil dat jullie de gezegende stad bereiken die jullie 
vanaf het begin der tijden is beloofd. 
5 Ik toon jullie mijn weg en nodig jullie uit die uit liefde te volgen. Ik dwing jullie niet, jullie zijn niet 
mijn slaven. Jullie dragen allemaal mijn licht in je en je kunt het pad kiezen dat je bevalt. Ik heb 
gezien dat de wereld u vermoeid heeft gemaakt en dat u zich voorbereidt om stap voor stap naar het 
Koninkrijk der Hemelen te gaan. Bid voor mannen uit die levensfase waarin u zich bevindt, en zend 
hen lichtstralen met uw gedachten. Alles wat je in mijn naam doet, zal ik zegenen. 
6 Wie heeft de geheimen van het vlees aan de mens geopenbaard? Het vlees zelf. Wie heeft de 
geheimen van de wetenschap onthuld? De geest. Maar ik zeg u, het bestaan van God kan hem alleen 
door de geest worden geopenbaard. 
7 De prachtige gelijkenis van het paradijs, van de boom der kennis van goed en kwaad, werd aan de 
eersten door ingeving gegeven. Het was een diepgaande boodschap voor mannen van alle tijden en 
leeftijden. Maar de ware betekenis van die leer werd door sommigen niet begrepen en door anderen 
verdraaid. 
8 Uit dit gebrek aan inzicht ontstond een twist die de studie van de goddelijke openbaringen en de 
studie van de natuur verdeelde. Zo brak de strijd uit tussen hen die mij met de geest zoeken en hen 
die alles materieel verwachten. 
9 Hoe dwaas waren zij die meenden dat wetenschap verwerpelijk was in de ogen van God! Ik heb 
Mijzelf nooit een tegenstander ervan verklaard, daar Ik het begin en het einde van alle wetenschap 
ben. Maar zij die hun wet uit hun wetenschap maakten, waren materialisten. Om hulde te brengen 
aan hun wetenschap, vergaten zij God, Degene die alles geschapen heeft met Zijn Goddelijke 
wijsheid. 
10. Wat was de ware betekenis van die gelijkenis die ik de eersten gaf? De betekenis ervan werd 
uitgelegd door de Goddelijke stem die zich voor het eerst in de mens liet horen door middel van zijn 



geweten, om hem te waarschuwen voor de beproevingen die het leven voor hem in petto had. Het 
was de vaderlijke stem die in alle liefde tot het kind zei: "Bereidt u voor, waakt en bidt, opdat gij niet 
in verzoeking valt. Pas op! Wek uw zinnen en uw vermogens op, opdat gij de proef moogt doorstaan, 
waarin Ik u geplaatst heb in het conflict van de geest met het vlees, waarin de eeuwige waarden 
zullen zegevieren over de ellende van het vergankelijke lichaam. Kijk naar alles wat je omringt, maar 
loop voorzichtig zodat je niet struikelt. Het lichaam dat u bezit en waardoor u al deze wonderen en 
heerlijkheden van de schepping waarneemt, is een zwak schepsel dat u door de geest moet leiden. 
Sta niet toe dat het zijn aardse verlangens en neigingen aan je opdringt. Leer haar alleen datgene te 
gebruiken wat zij nodig heeft om mijn wet na te leven. 
11 Wie kan u bij elk van uw stappen adviseren? Geweten, dat Goddelijk Licht dat Ik in je heb gelaten 
om je lamp en je gids te zijn op je levensreis. En hoe kun je aandachtig worden voor deze stem en 
deze roep? Door gebed, dat is de manier om in contact te komen met je Vader. Als jullie je zo 
voorbereiden, zal je bestaan op aarde een eeuwig Eden zijn! 
12 maar ik zeg u, dat de ingeving die ik in de mens heb gelegd, niet is opgevolgd, en zo verscheen er 
pijn in zijn leven 
13 Velen drijven tegenwoordig de spot met de ingevingen die de mensen ontvingen over het 
geestelijke. Maar in deze tijd, die van het licht is, zal de mensheid de in voorbije tijden geopenbaarde 
leringen begrijpen. Maar om zover te komen zal zij nog vele vruchten moeten proeven van de oogst 
van de boom der wetenschap die zij heeft voortgebracht. 
14 Ja, indien de mensen, vanaf het eerste ogenblik dat zij de kennis van goed en kwaad bezaten, de 
boom der wetenschap met ware liefde hadden verzorgd; ik zeg u, de vruchten die zij zouden hebben 
geoogst, zouden geheel anders zijn geweest. Zie hoeveel goeds aan de mensheid is gedaan door allen 
die met nobele bedoelingen van deze vruchten gebruik hebben gemaakt. 
15 Hoeveel tijd hebben de mensen nodig gehad om zich van hun dwalingen te overtuigen, en 
hoeveel tijd zal er nog voorbij moeten gaan om het kwaad dat zij hebben gezaaid, goed te maken? 
Maar ik zal hen bijstaan in alles wat zij nodig hebben, opdat zij hun geest tot zijn oorspronkelijke 
zuiverheid kunnen terugbrengen. 
16 Ik zal uw geest ontvangen wanneer de laatste mensengeneratie in deze wereld heeft geleefd als in 
een heiligdom, wanneer zij van haar bestaan een waar paradijs heeft gemaakt, bereikt door de 
vergeestelijking van haar leven. 
17 Dit heeft betrekking op mensen van andere tijden; maar het is goed voor jullie om over deze 
leringen na te denken, opdat jullie de weg bereiden voor hen die na jullie komen, en deze voor hun 
nakomelingen, totdat de tijd komt waarnaar Ik in deze les heb verwezen. 
18 Mijn Geest zendt zijn licht en verlicht de weg waarlangs uw geest tot Mij moet komen, en waarin 
het merkteken van Jezus is gegraveerd. Wie op mijn weg voortgaat, voelt dat hij zijn verloren erfdeel 
terugkrijgt, zoals hij die ervan afwijkt, zich onterfd voelt. 
19 Het is de tijd van het oordeel, maar desniettegenstaande dit, is het niet mijn verlangen dat de 
mensen zich aan mijn wet onderwerpen uit vrees voor mijn gerechtigheid, maar dat zij zich aan mijn 
Goddelijke liefde onderwerpen. 
20 Je bent een schepping van Mijn oneindige barmhartigheid en Ik zal je tot volmaaktheid brengen. 
Eeuwen en eeuwen zullen over uw geest gaan, en Mijn beitel zal niet ophouden hem glad te strijken. 
Geen goddelijk werk kan zonder voltooiing blijven. 
21 De mens heeft, gebruik makend van zijn vrije wil, zijn ontwikkelingsweg zo ver gebogen dat hij 
vergeten is van wie hij afkomstig is; en hij heeft het punt bereikt dat deugd, liefde, goedheid, vrede, 
broederschap vreemd lijken aan zijn natuur, en hij egoïsme, ondeugd en zonde beschouwt als iets 
volkomen natuurlijks en geoorloofds. 
22 Het nieuwe Sodom is op de gehele aarde, en een nieuwe reiniging is nodig. Het goede zaad zal 
worden gered, en daaruit zal een nieuwe mensheid worden gevormd. Op vruchtbare velden, 
bewaterd met tranen van berouw, zal mijn zaad vallen, dat zal ontkiemen in de harten van 
toekomstige geslachten, die hun Heer een hogere vorm van aanbidding zullen aanbieden. 
23 De Meester vraagt jou: Heeft uw geest zich voorbereid om de dialoog van geest tot geest aan te 
gaan, wanneer mijn woord geëindigd is? 



24 Uw kinderen zullen mij niet meer horen door het verstand van deze stem-dragers, maar gij zult de 
weg voor hen bereiden, dan zullen zij een stap voorwaarts doen in de vergeestelijking. 
25 Het licht dat deze tijd verlicht is dat van het zesde zegel. Aanschouw de kandelaar, die als een 
fontein van licht, van onuitputtelijk geloof, allen verlicht, zowel de levenden als de doden. 
26 Door dit licht wordt de wetenschapper geïnspireerd, de filosoof maakt er gebruik van, en ieder die 
tot de verborgenheden wil doordringen. 
27 Maar wat zijn de zeven zegels? Wat is het Zesde Zegel? Kunt gij met zekerheid antwoorden op 
deze vraag, die de Meester u stelt, en zoudt gij dit op nauwkeurige wijze kunnen doen tegenover de 
theoloog en de mensen, indien zij u op dezelfde wijze zouden ondervragen? 
28 Kort is de tijd dat jullie nog als kleine kinderen zullen zijn. Want daarna zullen jullie discipelen 
worden en uiteindelijk meesters die het zaad van mijn waarheid zullen uitdragen op de wegen van de 
mensheid. 
29 Op die dag zal Ik mijn schatkamer openen, Ik zal een sluier wegnemen en u een geheim onthullen, 
opdat gij sterk moogt zijn onder de mensen, opdat gij meesters moogt zijn. 
30 Ik verwachtte dat je door verdieping van je studie uiteindelijk de inhoud van dat mysterie zou 
ontdekken, maar tot nu toe heb je je niet bijzonder ingespannen voor de studie van mijn werk. 
31 Daarin hebt gij u niet gedragen als de wetenschappers die hun leven wijden aan de studie. Ik zeg 
niet dat jullie wetenschappers moeten worden, want de wijsheid van mijn leer staat boven alle 
wetenschappen. Ik zeg u alleen: volg hen in hun doorzettingsvermogen. Zij cultiveren de boom der 
wetenschap, waarvan Ik u de vruchten gaf toen Ik u de boom van het geestelijk leven gaf, opdat gij 
hem zoudt cultiveren en van zijn vruchten genieten om uw geest te voeden. 
32 Bidt dat Ik u bereid en waardig moge vinden, want Mijn woord zal worden opgeschreven voor de 
volgende geslachten en gij zult daarvan getuigen met uw werken. 
33 Het is het Lam dat tot u spreekt, dat u deze leringen openbaart en deze geheimen ontcijfert, want 
tot nu toe is alleen deze het waardig geweest de zegels te verbreken. Maar het offer van het 
onbevlekte Lam maakt u allen dit licht waardig, en te zijner tijd zal deze kennis alle einden der aarde 
bereiken. 
34 Ik spreek ook tot u als Schepper, want de Vader is in de Zoon, gelijk de Zoon is in de Vader en in 
de Heilige Geest. 
35 Discipelen, uit Mij zijn de drie naturen voortgekomen: het Goddelijke, het geestelijke en het 
stoffelijke. Als schepper en eigenaar van alles wat geschapen is, kan ik op een goddelijke en tegelijk 
begrijpelijke manier tot u spreken. Daar de stoffelijke natuur uit mij voortkwam, kan ik ook mijn stem 
en mijn woord lichamelijk hoorbaar en dus voor de mens verstaanbaar maken. 
36 Ik ben de volmaakte wetenschap, de oorsprong van alles, de oorzaak van alle oorzaken, en het 
licht dat alles verlicht. Ik sta boven alle geschapen dingen, boven al het leren. 
37 Opdat God Zichzelf Vader zou kunnen noemen, liet Hij geestelijke wezens uit Zijn schoot 
voortkomen, schepselen die in hun goddelijke eigenschappen aan Hem gelijk waren, en veranderde 
hen in menselijke wezens, opdat de drie naturen de hunne zouden zijn. Maar voordien bereidde de 
Vader voor hen hun woonplaats, de aarde, met haar binnenste van steen en vuur, met haar lucht, 
water, metalen, gassen en licht. Dit alles was als een rijk, sterk en onwankelbaar, om als fundament 
te dienen voor het huis van de mens: het mineralenrijk. 
38 De Schepper wilde dit huis verfraaien en daartoe liet hij de planten, de bomen met hun bloesems 
en vruchten, uit de aarde oprijzen, opdat de mens daarin voedsel, schaduw, verkwikking, inspiratie, 
balsem en vreugde zou vinden, en dit was als het ware een nieuw koninkrijk: het koninkrijk der 
planten. 
39 De mens mocht niet alleen zijn, en daarom gaf de Vader hem de lagere wezens, de wilde dieren, 
de vogels en de vissen, als vrienden en dienaren. Alle schepselen die in het binnenste en op het 
aardoppervlak leven, die in de wind wuiven en die de wateren bevolken, opdat het kind bij 
sommigen voedsel, bij anderen vriendschap en bij nog anderen steun vindt. Toen deze soort aldus 
was geschapen, ontstond er een nieuw koninkrijk op aarde: het dierenrijk. 
40 Deze drie koninkrijken vormden in hun harmonie één. Wereld. Toen alles was als een groot feest, 
dat de Heer had bezield met leven, licht en genade, zond Hij de mens, het wezen dat gelijk was aan 
zijn Schepper en in wie de Goddelijkheid werd weerspiegeld; in wie God een vonk van zijn Geest, het 



geweten, had gelegd, opdat dit wezen, op deze wijze begiftigd, de volmaaktheid van de ziel zou 
bereiken op haar weg van ontwikkeling. 
41 Deze drie rijken die uw wereld vormen, werden geschapen in zeven stadia van ontwikkeling, die 
sommigen "dagen" hebben genoemd. 
42 Met volmaakt geduld heeft de Vader alles geschapen wat nodig is voor de weg en het leven van 
zijn kinderen. Zo schiep hij in het ene tijdvak de zon en de sterren, in het andere de aarde met haar 
planten en de zeeën, in weer een ander de dieren en tenslotte de mens. 
43 Alles was van tevoren voorbereid, geordend en gepland, opdat de mens geen onvolkomenheid 
zou tegenkomen, maar overal wonderen en volmaaktheden zou ervaren, en overal de liefde van zijn 
Vader en zijn aanwezigheid in al het geschapene zou vinden. 
44 Toen alles gereed was, zeide Ik tot den mensch: Hier is uw tehuis, hier is uw tijdelijk koninkrijk. Ga 
op weg, drink van de bronnen, proef en geniet van de vruchten, leer alles, en stijg op om Heer over 
de aarde te zijn*, het is Uw koninkrijk." - Toen de mens zijn ogen opende voor het licht en het leven, 
voelde hij gelukzaligheid toen hij gestreeld werd door de stralen van de koninklijke ster, hij deed zich 
tegoed aan de frisheid van het water en de smaak van de vruchten die zich aan zijn mond 
aandienden. 
* In de meeste Bijbelvertalingen staat (soms verkeerd begrepen), "Onderwerpt de aarde." De huidige 
vertaling komt overeen met de oorspronkelijke Spaanse tekst, en in de volgende verzen wordt 
duidelijk dat ook de mens zich deze roeping en hoge verantwoordelijkheid waardig moet tonen, naar 
de Goddelijke geboden en het voorbeeld van Jezus Christus, die ook Heer over ons is. In dit verband 
wijzen wij op 162:52-54, waar wij ook worden herinnerd aan de wijsheid en volmaaktheid in de 
werken van onze Schepper Vader, en ook 167:39 maakt duidelijk dat het gebod van de liefde 
natuurlijk geldt voor de hele schepping. 
45 Maar gij weet, dat de mens, wegens zijne vrijheid van wil, van den beginne af zwakheden heeft 
gehad, waardoor hij pijn, arbeid, zwoegen, duisternis, val heeft gekend. 
46 Alles was van te voren uitgedacht en voorzien, opdat de geest de weg zou vinden naar zijn 
ontwikkeling. Toen openbaarde de Vader hem door het geweten zijn wet, opdat hij de weg van het 
licht en de harmonie met het Goddelijke en met de natuur zou kennen. Toen reeds openbaarde de 
intuïtie aan de mens het bestaan van zijn eigen geest, wiens geweten, dat mijn eigen licht is, hem 
leerde goed van kwaad te onderscheiden en hem innerlijk stimuleerde de juiste weg te bewandelen. 
Toen bereidde de Vader de weg en het heiligdom voor de geest van de mens. 
47 In het begin van de tenten deed de Heer de mensen zich vermenigvuldigen en de aarde bevolken. 
Hij manifesteerde zijn bestaan, zijn aanwezigheid en zijn rechtvaardigheid door tot de mensen te 
spreken door middel van de natuurkrachten, die, soms welwillend en soms vijandig en genadeloos, 
overtredingen corrigeerden of goede daden beloonden. 
48 Maar niet alleen de stem der elementen sprak van mij tot u, ook zond ik mannen naar de wereld, 
die raad gaven tot deugdzaamheid, de geest der mensen wakker hielden en hen het bestaan leerden 
van een goddelijk wezen, dat zij moesten dienen en dat zij moesten aanbidden. 
49 Dit was de Eerste Tijd, het eerste geestelijke koninkrijk, waarin de Vader regeerde in het hart van 
de mens, die vol van genade leefde in dat huis dat voor zijn geest was gemaakt. 
50 Maar dit huis, dat de Heer begon te bouwen in het hart van zijn kinderen, moest Hij ook vormen 
in drie tijdperken of koninkrijken. 
51 De Tweede Tijd, of het Tweede Koninkrijk, werd door de Vader ingesteld toen zijn Woord mens 
werd in Jezus en onder de mensen leefde; en de Derde Tijd, waarmee dit werk van geestelijke 
vervolmaking wordt afgesloten, werd ingewijd door zijn komst als de Heilige Geest in deze tijd, die 
het Derde Koninkrijk vormt. 
52 In de eerste openbaarde de goddelijke Geest zich als gerechtigheid, in de tweede was Hij liefde, 
en om dit werk tot een hoogtepunt te brengen toonde Hij zich in de derde keer als het licht van 
wijsheid en openbaring. 
53 Ziet hier drie koninkrijken die één zijn, drie tijdperken waarin een werk van geestelijke 
volmaaktheid wordt volbracht, drie tijdperken die een geheim bevatten dat de Meester heden aan u 
heeft geopenbaard. Maar weet dat deze drie rijken in zeven stadia werden gevormd, waarvan u een 



beeld hebt in de schepping van de materiële natuur - zeven stadia, waarvan het laatste het 
volmaakte tehuis van de geest is. 
54 De eerste van deze geestelijke ontwikkelingsstadia in de wereld wordt vertegenwoordigd door 
Abel, de eerste dienaar van de Vader, die zijn brandoffer aan God bracht. Hij is het symbool van 
opoffering. De kwade wil steeg tegen hem op. 
55 De tweede trap vertegenwoordigt Noach. Hij is het symbool van het geloof. Hij bouwde de ark 
door goddelijke inspiratie en leidde de mensen naar binnen om hen te redden. Tegen hem stonden 
de scharen op met hun twijfel, spot en heidense gezindheid. Maar Noach liet zijn zaad van geloof 
achter. 
56 De derde periode wordt gesymboliseerd door Jakob. Hij belichaamt de kracht, hij is Israël, de 
sterke. Hij zag in de geest de ladder van de hemel waarop jullie allen zullen opstijgen om te zitten aan 
de rechterhand van de Schepper. Tegen hem stond de engel des Heren op om zijn kracht en 
volharding te beproeven. 
57 De vierde wordt gesymboliseerd door Mozes; hij belichaamt de wet. Hij wijst op de tafelen 
waarop het geschreven staat voor de mensen van alle tijden. Hij was het die, met zijn onmetelijk 
geloof, het volk verloste om het te leiden op de weg van verlossing naar het Beloofde Land. Hij is het 
symbool van de wet. 
58 De vijfde periode wordt vertegenwoordigd door Jezus, het Goddelijke Woord, het Onbevlekte 
Lam, dat steeds tot u heeft gesproken en zal blijven spreken. Hij is de Liefde omwille waarvan Hij 
mens werd om te leven in de wereld der mensen. Hij leed de pijn van dezelfde, en toonde de 
mensheid de weg van opoffering, liefde en barmhartigheid, waarlangs zij verlossing van al haar 
zonden zal bereiken. Hij kwam als Meester om te leren hoe je in nederige omstandigheden kunt 
opgroeien en toch in liefde kunt leven, tot zelfopoffering kunt gaan en liefdevol, vergevend en 
zegenend kunt sterven. Hij belichaamt het vijfde stadium en zijn symbool is liefde. 
59 De zesde periode wordt vertegenwoordigd door Elia. Hij is het symbool van de Heilige Geest. Hij 
komt op zijn wagen van vuur en brengt het licht naar alle volkeren en alle werelden die jullie 
onbekend zijn, maar die Mij bekend zijn, want Ik ben de Vader van alle werelden en alle schepselen. 
Dit is het stadium waarin je nu leeft - dat van Elia. Het is zijn licht dat u verlicht. Hij is de 
vertegenwoordiger van de leringen die verborgen waren en die in deze tijd aan de mensen worden 
geopenbaard. 
60 De zevende periode wordt belichaamd door de Vader zelf. Hij is het doel, het hoogtepunt van 
ontwikkeling. In hem is de tijd van genade, het zevende zegel. 
61 Hiermee is het mysterie van de zeven zegels opgelost. Daarom zeg ik u dat dit Tijdperk het Zesde 
Zegel bevat. Want vijf ervan zijn reeds voorbij, de zesde is thans opgelost, en de zevende is nog 
gesloten, de inhoud ervan is nog niet gekomen, het duurt nog een tijd voor dit stadium tot u komt. 
Als het er is, zal genade, volmaaktheid en vrede heersen. Maar om het te bereiken, hoeveel tranen 
zal de mens moeten vergieten om zijn ziel te zuiveren. 
62 als de zuivering voorbij is, zal de verleiding worden ingetoomd. De oorlogen tussen de mensen 
zullen ophouden, en er zal geen ontwrichting noch corruptie meer zijn. Dan zal het koninkrijk van 
vrede en genade komen, de mensheid zal grote geestelijke vooruitgang boeken en haar vereniging 
met de Geest van de Vader zal direct zijn. 
63 Zoals Ik jullie heb geopenbaard dat de mens gelijk is aan zijn Schepper, zo zeg Ik jullie nu dat dit 
stoffelijk rijk, door Mij geschapen met genade en volmaaktheid, een open boek is dat altijd tot jullie 
heeft gesproken over de drie koninkrijken, de drie tijden, en de volmaaktheid van de macht van de 
Vader. De schepping was ook zo geschapen dat de zeven stadia van haar vorming model zouden 
staan voor de zeven zegels, dat grote boek des levens waarvan ik de sluier die het mysterie ervan 
bedekte, heb weggetrokken met het licht van mijn woord. 
64 Laat het licht van het zesde zegel u verlichten. 
65 Alleen ik zal kunnen zeggen wanneer de zesde fase eindigt en de zevende begint. Jullie leven in de 
zesde fase, in de tijd van Elia, in de Derde Era. Maar hoewel jullie volledig omringd zijn door het licht 
van mijn Geest dat uit mijn woord stroomt, hebben jullie je nog niet bevrijd van de zonde, noch 
hebben jullie de volmaaktheid bereikt door je geestelijk te verenigen met mijn Goddelijkheid. Maar 
uw kinderen, de volgende geslachten, zullen deze zuiverheid bereiken en zullen mijn discipelen zijn, 



die geestelijk met hun Meester zullen communiceren, ware profeten op de weg van de wereld. Zij 
zullen in vrede en in harmonie met alle wetten leven, en zullen uiteindelijk het ware thuis van de 
menselijke geest op aarde scheppen. 
66 Voorwaar, Ik zeg u: totdat deze profetieën zijn vervuld, zullen nog vele zonnen voorbijgaan, zal 
nog veel water van de hemel vallen, zullen nog vele jaren voorbijgaan en door de mensen worden 
vergeten, en ook zullen nog vele geslachten voorbijgaan. Maar eindelijk zal de tijd komen dat de 
Vader Zijn werk op deze planeet zal bekronen. 
67 Neem deze eenvoudige leer, helder als het licht van de dag en doorzichtig als het water, met u 
mee, opdat gij in de stilte van uw kamer, in de contemplatieve uren van de nacht, kunt doorgronden 
en overdenken wat Ik u heb geopenbaard, en gij u zult kunnen laven aan de volmaaktheid ervan. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 162  
 
1 Er gaat geen dag voorbij dat de mensheid niet huivert voor een bezoeking of zich verwondert over 
een gebeurtenis die zij als buitengewoon beschouwt, en toch heeft zij de tijd waarin zij leeft niet 
begrepen, noch de betekenis van elk van deze beproevingen. Met welke duidelijkheid hebben de 
oude profeten Joël, Daniël en de apostel Johannes u aangekondigd wat er in deze tijden zou 
gebeuren. Maar hoe onverschillig zijn de mensen van deze tijd geweest voor de oproepen van hun 
Heer! Wanneer zij nu en dan hun onverschilligheid en materialisme doorbreken, dan is het alleen 
maar om zich af te vragen: "Wat is er in hemelsnaam aan de hand, waar alles verdrukking, oorlog, 
pijn, verlatenheid en dood is?" Maar zij waken niet, bidden niet en denken niet na over wat hun is 
geopenbaard, want tot nu toe hebben zij alleen belangstelling gehad voor de valse bevredigingen die 
de wereld hun geeft. 
2 Hoe meer de mensen zich onderdrukt voelen, hoe meer zij bedreigd worden door rampen die zij 
zelf hebben ontketend, hoe meer zij denken dat hun eigen krachten voldoende voor hen zijn, in 
plaats van hun toevlucht bij Mij te zoeken, mijn barmhartigheid af te smeken en mijn hulp te vragen. 
Zij laten zich meeslepen door hun onedele hartstochten en maken van hun haat en hun zucht naar 
macht de wapens waarmee zij willen vechten en zich verdedigen. Maar wanneer heb je ooit geweten 
dat kwaad met kwaad bestreden kan worden? 
3 Ik zal toelaten dat de mensen in hun hoogmoed voortgaan en zich op hun materialisme beroemen, 
en dat zij een tijdlang in hun gebrek aan naastenliefde voortgaan, opdat zij zien waar hun 
hartstochten hen brengen. Intussen zal Ik Mij laten voelen in het hart van ieder die bereid is en die 
op Mij wacht. 
4 Ik heb mijn Geest uitgestort op iedere geest en op alle vlees, opdat mannen en vrouwen profeteren 
overeenkomstig de profetie. Ik spreek tot jullie door dromen en geestelijke visioenen en geef 
tekenen aan de mensen door middel van de natuurkrachten, zodat er een sterk, groot volk onder de 
mensen zal verschijnen - zo groot als zij nog nooit hebben gekend. Dit volk zal het kwaad dat het op 
zijn weg vindt tenietdoen, en er zal geen vijand zijn die het niet zal kunnen verslaan, noch enige muur 
die het niet zal kunnen overwinnen. Zij die er deel van uitmaken zullen overal oprukken, haar 
oproepen zullen door de gehele mensheid worden gehoord, haar woord zal een einde maken aan 
elke wandaad en zij zal erin slagen alle mensen de waarheid te doen kennen. Doctrines, religies, 
ideologieën en wetenschappen die de waarheid verbergen zullen beven voor zijn stap. 
5 U die dit woord hoort - dankt de Heer, uw Vader, dat het u is vergund de vervulling van mijn 
belofte mee te maken, die is uitgesproken door de profeten van vroeger, zij die u mijn aankondiging 
al hadden voorgespiegeld, toen een van hen u aankondigde dat "mijn Geest zal worden uitgestort op 
alle vlees." 
6 Waakt en weest sterk, opdat gij deel moogt uitmaken van dit volk van dappere soldaten, dat Ik 
straks zal doen opstaan. Denk niet - en ik heb het u al vaak gezegd ─ dat alleen u tot dit volk behoort. 
Want niet alleen zij die Mij hebben gehoord in deze vorm van manifestatie zullen gezegend worden 
met de kennis van Mijn Leer. Bedenk dat mijn zaad over de hele aarde is verspreid. 
7 Die profeten uit vroegere tijden ontvingen geen aards gezag of macht, zij werden niet gedwongen 
zich aan enig gezag te onderwerpen, en zij legden zich slechts toe op het opvolgen van de 
aanwijzingen van hun Heer, die zijn woord op de lippen legde van hen die door hem waren 
uitgekozen. 
8 Vol geloof en moed weerhield niets hen van hun taak het volk mijn wet te onderwijzen en het af te 
brengen van godsdienstfanatisme door het te wijzen op de onverschilligheid en de dwalingen van de 
priesters. 
9 Indien gij een weinig nadenkt en de Schriften bestudeert, zult gij zien dat in alle profeten één 
enkele essentie tot uitdrukking werd gebracht, die zij in hun woorden aan de mensen overbrachten. 
Zij gaven vermaningen, openbaringen en boodschappen aan het volk zonder de dwalingen van de 
gematerialiseerde eredienst die het volk in die tijd beoefende. Zij leerden de wet en het woord van 
God te gehoorzamen, en hielpen de mensen te communiceren met hun hemelse Vader. 



10 Mensen, vinden jullie niet een grote gelijkenis tussen die profeten en deze stemdragers door wie 
Ik op dit moment tot jullie spreek? Op de lippen van deze laatsten leg Ik ook de essentie van Mijn 
Wet; door hun woorden bereikt Mijn inspiratie u, en stralend van hen barst de onderwijzing los die 
de toehoorders uitnodigt hun Heer op de luidste wijze te zoeken. Zij spreken zonder vrees dat er 
onder de velen die naar hen luisteren ook padvinders of fanatici zijn. Zij vervullen met toewijding hun 
taak in dienst van hun Vader, opdat Hij door hen tot de mensheid kan spreken en haar deze leringen 
kan geven die voor de mens nieuwe wegen van licht zullen openen. 
11 Mensen, er is niet alleen een grote gelijkenis tussen deze profeten en deze stemdragers, maar er 
is ook een volmaakte verwantschap tussen hen. Zij hebben dit voorspeld, en wat zij lang geleden 
voorspeld hebben, ondervinden deze dienaren nu. 
12 Denk niet dat in die dagen het gehele volk geloofde in wat hun profeten verkondigden. Nee, vaak 
moesten zij de spot van hun medemensen verdragen, de bedreigingen van de priesters en de 
vervolging van de machtigen. Het was noodzakelijk dat de profetieën die het oordeel van God over 
de mensen aankondigden, zouden uitkomen, opdat allen de waarheid zouden geloven die de 
knechten van de Heer verkondigden. Vaak kwamen hun aankondigingen pas uit toen zij niet meer in 
deze wereld waren. Zelfs in deze tijd hebben deze kinderen van mij hoon, laster en onverschilligheid 
ondervonden van hen die naar hen luisterden. Maar mijn woord zal buiten deze plaatsen van 
samenkomst bekend worden, ook al wordt het bespot en verworpen. Ook wat Ik u heb aangekondigd 
zal geschieden, en dan zullen de mensen hun aandacht richten op datgene wat zij voorheen 
minachtend of onverschillig vonden. 
13 Evenals dat volk destijds was doordrongen van geloof in de onzichtbare God, die alle macht en 
gerechtigheid bezit, zodra het geloofde in wat zijn profeten hadden voorzegd, zo zal ook dit volk, dat 
nu deze openbaring heeft ontvangen, vervuld zijn van een onwankelbaar geloof, dat zal worden 
versterkt door de openbaring die het van zijn Heer heeft ontvangen. Dit geloof is absoluut 
noodzakelijk, opdat het getuigenis dat van uw lippen komt, vol overtuiging zal zijn. Maar Ik heb jullie 
al gezegd dat als jullie niet weten hoe jullie van Mij moeten getuigen, Ik dat zal doen als de tijd komt, 
want Ik laat Mijn beloften niet onvervuld. 
14 Hoe dikwijls hebben in de geschiedenis van Gods volk mensen zich met hun ongehoorzaamheid 
verzet tegen mijn wil, maar ondanks hun dwalingen is mijn woord toch uitgekomen. Hetzelfde zal in 
deze tijd gebeuren. Niet iedereen zal gehoorzaam zijn aan mijn instructies. Terwijl sommigen mijn 
bevelen juist zullen interpreteren, zullen anderen, in een poging om wat luider en waarachtiger is te 
verzoenen met wat lager en vleselijk is, trachten mijn Wil te tarten, zonder te begrijpen dat de 
Goddelijke Wil, die macht en oneindige gerechtigheid is, oordeelt over alle oneerlijke daden van hen 
die mijn Woord hebben ontheiligd. 
15 Ik zeg u dit, omdat Ik weet dat er verwarring onder u zal zijn, hetgeen Ik u reeds in deze tijd 
voorspeld heb. Maar Ik zal het boek, waarin Mijn woord geschreven is, bewaren, opdat het later aan 
de gehele wereld gebracht zal worden en getuigenis zal afleggen van hetgeen de Meester u bij zijn 
nieuwe openbaring heeft gezegd. 
16 Hoort mij door mijn nieuwe profeten, die gij stem-dragers noemt, en interpreteert mijn woord 
juist, opdat gij daarna de bevelen kunt uitvoeren, die ik u gegeven heb. 
17 Terwijl de mensen in mij een afzijdige, verre God wilden herkennen, heb ik mij voorgenomen hun 
te bewijzen dat ik hun nader ben dan de wimpers voor hun ogen. 
18 Zij bidden mechanisch, en wanneer zij niet dadelijk volbracht zien wat zij dringend gevraagd 
hebben, roepen zij ontmoedigd uit: "God heeft ons niet gehoord." 
19 Als zij wisten hoe zij moesten bidden, als zij hart en verstand met hun ziel verenigden, dan zouden 
zij in hun geest de goddelijke stem van de Heer horen en zouden zij voelen dat zijn aanwezigheid heel 
dicht bij hen is. Maar hoe zullen zij mijn aanwezigheid voelen als zij mij vragen door middel van 
uitwendige sekten? Hoe zouden zij kunnen bereiken dat hun ziel gevoelig wordt als zij zelf hun Heer 
aanbidden in beelden die door hun handen zijn gemaakt? 
20 Ik wil dat jullie begrijpen dat Ik heel dicht bij jullie ben, dat jullie je gemakkelijk met Mij kunnen 
verbinden, Mij kunnen voelen en Mijn ingevingen kunnen ontvangen. 
21 Als je zorgvuldig kijkt naar de openbaringen en leringen die Ik je door de eeuwen heen heb 
gegeven, zul je slechts één weg ontdekken die je naar het doel van vergeestelijking kan leiden. 



Gedenkt, dat Ik het ben, die u de volmaakte en gelukkige wegen en middelen heb geleerd om tot Mij 
te komen. Ik begrijp niet waarom u zich laat verleiden door valse leerstellingen die uw fanatisme 
alleen maar aanmoedigen en uw onwetendheid alleen maar doen toenemen. 
22 Toen de wet aan de wereld werd gegeven, zei Ik tot u: "Gij zult geen vreemde goden naast Mij 
hebben." 
23 In het tweede tijdperk, toen een vrouw aan Jezus vroeg of Jeruzalem de plaats was waar zij God 
moest aanbidden, antwoordde de Meester haar: "Er komt een tijd waarin Jeruzalem noch enige 
andere plaats de juiste plaats zal zijn om God te aanbidden, want Hij zal aanbeden worden in geest 
en in waarheid", dat wil zeggen van geest tot geest. 
24 Toen Mijn discipelen Mij vroegen hen te leren bidden, gaf Ik hun als voorbeeld het gebed dat gij 
het Onze Vader noemt, waardoor Ik hun duidelijk maakte, dat het ware en volmaakte gebed het 
gebed is dat, zoals dat van Jezus, spontaan uit het hart komt en de Vader bereikt. Het moet 
gehoorzaamheid, nederigheid, schuldbelijdenis, dankbaarheid, geloof, hoop en aanbidding bevatten. 
25 Hoeveel lessen van spiritualiteit heeft de Vader u door al deze boodschappen niet gegeven, en 
hoezeer is Zijn Wet en Leer op aarde verdraaid! Deze materialisatie, de voortdurende ontheiliging en 
de verdraaiing van wat ik u hardop heb gegeven, zijn de oorzaak van de chaos die de mensheid thans 
lijdt, zowel in het geestelijke als in het stoffelijke, deze twee vormen van leven die altijd in de mens 
verenigd zijn geweest. Want het zou niet mogelijk zijn een van hen aan te raken zonder dat de ander 
ook geraakt wordt. 
26 Verwondert het u, dat in deze tijd velen mij in de steek hebben gelaten en andere volkeren mijn 
leer hebben verworpen? Ben je getroffen als je ziet dat de materialistische leer zich onder de 
mensheid blijft verspreiden? Ieder van u luistert naar de stem van zijn geweten en vraagt zich af of 
hij met zijn leven een waar getuigenis heeft afgelegd van de leer die in mijn woord is vervat. 
27 Mijn oordeel zal komen over de zware overtredingen en de overtredingen begaan tegen mijn wet. 
Er zal geen enkele overtreding zijn die niet zal worden gecorrigeerd door de volmaakte Meester. Je 
moet jezelf niet in de war laten brengen. Corrigeer je fouten en oordeel niet. Begrijp dat ik jullie 
nooit straf - jullie straffen jezelf. 
28 Ik maak licht in hem die door onwetendheid gezondigd heeft en ik maak hem berouwvol die 
willens en wetens gezondigd heeft, opdat beiden, vertrouwend op mijn vergeving, een begin maken 
met het goedmaken van de overtreding die zij begaan hebben. Dit is de enige manier om mij te 
bereiken. 
29 Overweegt dit alles, gij geestelijken die de mensen langs de verschillende wegen van de 
godsdiensten leidt. Bid en breng de jouwe tot vergeestelijking. Het is nu tijd voor u om berouw te 
tonen over uw dwalingen en een strijd te beginnen tegen het menselijk materialisme, dat dood en 
duisternis is voor de ziel. Daartoe zult gij mijn waarheid gebruiken, mijn woord als wapen nemen, en 
in mijn leer leven. 
30 Ik heb geen voorkeur voor de ene of de andere religieuze gemeenschap. Niet Ik, maar jullie zullen 
beslissen of jullie aan Mijn kant staan. Want als je dat doet, heb je ook bereikt dat jullie allemaal in 
de geest verenigd zijn. 
31 Van kleine kinderen zijt gij discipelen geworden, doch ik zie, dat gij geestelijk niet vooruitgaat, en 
dus uw medemensen niet helpt. Ja, mensen, jullie houden de vooruitgang van de nieuw aangekomen 
massa's tegen door jullie gebrek aan vooruitgang in Mijn Leer. U hebt een barrière opgeworpen die 
het voor een van uw broeders en zusters zeer moeilijk maakt om een stap verder te gaan dan u bent 
gekomen. 
32 Dus, nu ik bij deze manifestatie zelfs de laatste les die voor jullie nog begrijpelijk is onder jullie 
aandacht breng, moeten jullie mijn leringen tot de laatste toe in praktijk brengen. 
33 Indien gij nog niet bereid zijt, dan komt dat, omdat gij mij wel hoort, maar mij nog niet werkelijk 
begrepen hebt. Als je mijn woord niet begrepen hebt, is dat omdat je er niet over nagedacht hebt. 
Als jullie tot op de dag van vandaag geen ware liefdesarbeid hebben verricht, dan komt dat omdat 
jullie je niet tot mededogen hebben laten wekken door mijn woord van liefde; en als jullie niet meer 
ontvangen dan jullie tot op de dag van vandaag hebben ontvangen, dan komt dat alleen omdat jullie 
verdiensten gering zijn geweest. 



34 De menigte die komt om naar mijn woord te luisteren zou groter zijn als zij in jullie waardige 
voorbeelden zouden zien om na te volgen, want dan zouden jullie werken een bewijs zijn van 
eerbied, van geloof, van gehoorzaamheid aan mijn werk en van het volgen van mijn leer. 
35 Ik heb jullie geleerd te bidden, opdat jullie door het gebed niet alleen tot de Vader zullen naderen, 
maar ook tot jullie medemensen in nood, om hun jullie boodschap van vrede te brengen. Maar als ik 
u vraag wat uw geest gevoelde toen hij bad voor de volkeren, voor de weduwen, voor de wezen, 
voor hen die hongeren naar brood, voor de gevangenen en voor de zieken, dan kunt u mij slechts 
zeggen: "Heer, U bent de enige die in staat is goed te doen aan de behoeftigen. Wij zijn zo 
onvolwassen en zo onwetend dat wij niet kunnen meevoelen met de pijn van onze medemensen, 
noch kunnen wij van een afstand begrijpen wat hun overkomt. Wij zijn tevreden U te vragen over 
hen de weldaad van Uw oneindige liefde uit te storten. Want tegenover zulke grote noden van de 
geest moeten wij bekennen dat wij niet eens beginners zijn. Alleen Gij kunt ons vertellen wat onze 
geest tijdens zijn gebed heeft gedaan." 
36 Op dit moment bent u tenminste eerlijk en bekent u uw onwetendheid en onvolwassenheid. 
Daarom zegen Ik u en maak Ik Mijn Leer nog duidelijker, zodat zij zelfs door de meest onwetende 
begrepen kan worden. 
37 Mensen, gij weet dat geestelijke wezens tot de mensen naderen, en naar gelang de gezindheid 
van die wezens is ook de invloed die zij op de mensen uitoefenen. U moet weten dat wanneer u bidt 
voor een medemens, uw geest zich losmaakt van uw lichaam om datgene te naderen waarom hij 
vraagt. Concludeer hieruit dat naargelang uw voorbereiding en de graad van zuiverheid en 
spiritualiteit die u in uw leven hebt bereikt, de geestelijke invloed die u geeft aan hen voor wie u bidt, 
ook dezelfde zal zijn. 
38 Wees niet bang als ik u zeg dat u voortdurend omringd bent door onzichtbare wezens. Velen van 
hen hebben uw hulp nodig. Wijd uw gedachten, uw woorden en uw werken van liefde aan hen, 
opdat zij de weg tot gehoorzaamheid mogen vinden en het licht mogen zien. 
39 De wapens die Ik u geef zijn niet die, welke het leven beroven; zij verblinden niemand, noch 
vergieten zij bloed, noch veroorzaken zij pijn; zij laten weduwen en wezen niet achter, noch huizen 
die in ellende zijn geraakt. Want de wapens die Ik jullie heb nagelaten zijn liefde, barmhartigheid en 
vergeving, opdat jullie met hun hulp kunnen strijden om de slechte invloeden om te zetten in 
trillingen van licht. 
40 Draag in uw gebeden ook steeds een gedachte op aan die wezens die, zonder door de ogen van 
het lichaam gezien te worden, tranen bij u laten. Maar tracht niet hen te bereiken of hen te dwingen 
zich bekend te maken, behalve door middel van gedachten. Begrijp dat de wapens die ik jullie heb 
gegeven, wapens van liefde, verheffing en vrede zijn. 
41 Om meesters te worden in deze Leer van Mij, is het absoluut noodzakelijk dat gij Mijn leringen 
diepgaand bestudeert. Ik zeg jullie ook dat er geesten vol licht en wijsheid zijn die Ik als beschermers 
heb aangesteld. Zij zijn oneindig in aantal en werken onvermoeibaar mee aan het werk van de Vader 
die alles geschapen heeft. Vertrouw erop dat je niet alleen bent en niet afhankelijk van je eigen 
kracht, maar dat wezens die nederig en zonder opschepperij over je waken, je omringen en met je 
samenwerken opdat je geestelijk kunt opstijgen. 
42 De goddelijke wet is vervat in twee geboden: God liefhebben, die uw Vader is, en in Hem, uw 
medemensen liefhebben. Dit is wat de wezens doen die de mensheid beschermengelen, 
beschermers, geesten van licht, hogere wezens noemt. 
43 Emuleer hen, help hen in hun zending, dan zal er een grote geestelijke harmonie bestaan tussen 
alle kinderen van mijn Godheid. Uit deze harmonie zal vrede voortkomen, de hoogste beloning van 
de ziel in de eeuwigheid. 
44 Ik heb u gezegd, dat uw stoffelijk leven beperkt is en Ik herinner u daaraan, opdat ieder zal weten, 
of hij de taak heeft volbracht, die de Vader hem heeft opgedragen. Als jullie dit vergeten zijn, 
herinner ik jullie eraan, zodat jullie je plicht als goede discipelen zullen vervullen. 
45 Jullie bestaan op aarde is kort. Zodra gij dit beseft, vraagt gij mij om een andere tijd en zegt mij: 
"Heer, geef mij tijd om mijn taak te volbrengen." Ik zeg u alleen dit: de zon komt geen moment 
eerder of later op of onder dan door de Schepper is verordend. Alles wordt beheerst door een 



onfeilbare wet. Daarom zult u op aarde geen seconde langer leven dan u voorbestemd bent. Daarom 
klinkt mijn woord u in de oren als de klok van de eeuwigheid die u aanraadt de tijd te gebruiken. 
46 Terwijl voor uw ziel de stralende dag van de eeuwigheid nadert, nadert de nacht uw lichaam. 
Begrijpt dit, en zegt niet, dat gij, alleen omdat gij mijn woord hoort, mijn wet vervult. Probeer het 
niet te "vervullen" volgens uw manier van denken, maar door uit te gaan van mijn Goddelijke 
leringen. 
47 Overweeg: Wanneer gij eenmaal in het geestelijk wezen zijt, nadat gij uw plichten en taken in dit 
leven hebt vervuld, zal Ik u toestaan het bewustzijn van deze aardse mensheid te beïnvloeden, haar 
te inspireren en te verlichten, en haar aldus bij te staan op haar weg van ontwikkeling. 
48 Jullie taak is teer; om haar te volbrengen moeten jullie je nederig opstellen, zoals Jezus jullie 
geleerd heeft, met de zachtmoedigheid en de actieve liefde waarmee Hij zijn zending volbracht. 
49 Daarbij moet gij afstand doen van de gewaden van superioriteit en maatschappelijk prestige, die 
slechts ijdelheid bevatten. U moet uzelf bevrijden van egoïsme en afdalen tot de haveloze en de 
melaatse om hen te troosten in hun lijden. Zo zullen jullie mijn discipelen zijn, want jullie zullen het 
voorbeeld volgen dat ik jullie gegeven heb. 
50 Mijn barmhartigheid heeft u geschonken, en gij moet even grote gunsten bewijzen. 
51 Wanneer uw geest rein is in het gebed en u hebt afgewend van alle materiële invloeden, zal Ik u 
geven wat gij voor uw medemensen vraagt. Dan zult gij verbaasd staan te zien hoe van uw lippen 
overvloedige vertroosting komt voor hen die lijden. Jullie moeite zal vruchtbaar en gezegend zijn, 
omdat jullie mijn liefdesleer in praktijk brengen. 
52 Nu zeg ik u, dat gij niet alleen uw naasten, maar ook de andere levensvormen en diersoorten 
barmhartig moet zijn, want allen zijn schepselen van de Heer. Alles is het volmaakte werk van de 
Vader, waarin Zijn wijsheid wordt geopenbaard. 
53 In de natuur is alles leven, ontwikkeling en transformatie. 
54 Ik laat jullie weten wie jullie zijn, opdat jullie met dit inzicht barmhartig zullen zijn voor alle 
schepselen. 
55 Ken uzelf, ken uw vermogens, uw gewaarwordingen. Verwar zuivere gewaarwordingen niet met 
de passies. Ken de neigingen en instincten die eigen zijn aan het lichaam, zodat de geest het altijd 
kan overheersen. Ontzeg uw geest niet de gelegenheid om lief te hebben, want waar egoïsme heerst, 
kan hij niet stralen van liefde voor uw medemens. Als je liefhebt, doe het dan geestelijk en op zo'n 
manier dat je liefde voor iedereen is. Als je het bindt aan personen, als je het beperkt tot bepaalde 
mensen, ben je bezweken aan egoïsme. 
56 Je kunt spirituele liefde beschouwen als universele liefde. Bereid uw hart voor als een bron die de 
liefde van mijn genade ontvangt als kristalhelder water en giet het uit over uw medemensen door uw 
werken. 
57 Hoe meer je deze liefde in je voelt, des te groter zal de helende kracht zijn die je op de wonden 
zult uitstorten. Het zal echte genezende balsem zijn die de terneergeslagen ziel zal verkwikken, en 
een geur die het leven van hen die wenen met geur zal vullen. 
58 Besef dat er in de harten der mensen geen geestelijke liefde is. Zij hebben goed lief, maar met een 
zelfzuchtige liefde die zelfs hun eigen leven vernietigt, want hartstocht is als een worm die de beste 
gevoelens wegvreet. Wanneer hartstochten in het hart van de mens uitbreken, vernietigen zij 
uiteindelijk al het goede dat hij in zijn ziel had. De hartstocht is de afgrond die zich voor de voeten 
van de mens opent, en wanneer zij hem in haar diepten verscheurt, doet zij hem licht en vrede 
verliezen. 
59 Zie, hoe Mijn onderricht de onwetendheid wegneemt, zodat gij Mij zult erkennen als de 
Goddelijke en de enige Wijsheid en de valse goden zult vernietigen, zoals Abraham deed, toen hij 
God zocht boven hetgeen zijn ogen zagen. Daarom sloot ik een verbond met hem, opdat hij het zaad 
van het uitverkoren volk zou zijn. Hij bewees, toen hij op de proef werd gesteld, dat zijn God de 
Schepper en de levende God was. 
60 Ook jullie moeten de waarheid van deze openbaringen bewijzen - met een zuivere levenswijze en 
met devoties die vrij zijn van overdreven en enthousiaste aanbidding. 



61 Gedenkt, dat in de tafelen van Mozes het gebod is gegrift, dat u zegt: "Gij zult u geen gesneden 
beeld maken, noch enige gelijkenis van hetgeen boven in den hemel, noch van hetgeen beneden op 
aarde, noch van hetgeen in de wateren 'onder de aarde' is. 
62 bedenk hoe lang Ik jullie van de afgoderij heb weggebracht, opdat jullie Mij zouden herkennen, 
staande boven al het geschapene, boven alles wat beweegt en loopt, opdat jullie je geest daarheen 
zouden verheffen, naar het Koninkrijk der hemelen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 163  
 
1 Mensen, ik zie jullie tranen en hoor jullie snikken. Ik overdenk uw ontberingen en uw lijden. Ik zie 
de ketenen van armoede en ontbering die je draagt, de teleurstelling die je hart bezwaart omdat je 
bent gaan geloven dat er geen gerechtigheid of liefdadigheid is in de wereld. Dan bid je en zeg je: 
"Heer, ik ben Uw vrede niet waardig. Als ik Uw weldaden niet verdien, geef mij dan kracht om het 
lijden en de onrechtvaardigheden van het leven te verdragen." 
2 Op die ogenblikken is mijn Aanwezigheid voelbaar, die jullie zegt: verlies je geduld niet, blijf 
voorzichtig, wanhoop geen ogenblik, want jullie weten niet op welk ogenblik mijn vrede aan jullie 
deur zal kloppen. Leg je hoofd op mijn borst en luister niet meer naar het oorlogsgeschreeuw. 
Vergeet uw beproevingen en bedenk dat u niet zult vergaan zolang u bij mij bent. Kom naar mij, 
begeleid je Vader en Heer. In mij vind je de broer, de echtgenoot, de vriend, de vader. 
3 Versterk je hart door naar mijn woord te luisteren, zodat je, wanneer je de strijd van het leven 
weer opneemt, dat doet met een rechte houding en met opgeheven hoofd, en je vol vertrouwen 
kunt glimlachen. 
4 Twijfel niet meer op het ogenblik van beproeving, zeg niet dat ik u niet gehoord heb op het 
ogenblik van pijn, op het moeilijkste ogenblik. Zolang er een ademtocht van leven in je is, zolang je 
lichaam ademt, zolang je geest denkt en je ziel lijdt, zal Ik bij je zijn, want Ik ben het Leven dat 
pulseert en vibreert door het universum. 
5 Weet hoe te bidden, niet alleen in uw uren van benauwdheid, maar ook in uw ogenblikken van 
vreugde. Voor mij brengt gij slechts uw tranen, uw leed en uw smarten, maar in uw vreugden, 
wanneer uw hart in een feestelijke stemming is, vergeet gij mij; dan sluit gij uw deuren voor mij. 
6 Ik moet tot u spreken en u voorbereiden op uw strijd, die moeilijk zal zijn. Ik wil dat er licht in en 
om jullie is, dat jullie binnen en buiten jullie huizen de deugd beoefenen, want zo zal niemand jullie 
kunnen verrassen als (geestelijk) slapend. 
7 Ik heb u aangekondigd dat lange treinen van mensen uit vreemde landen naar dit land zullen 
komen, op zoek naar vrede voor hun hart en licht voor hun geest. Zij zullen de discipelen van deze 
leer ontmoeten, die hen zullen ondervragen. Zij zullen van hen het getuigenis eisen van wat zij 
hebben gehoord, en hen onderwerpen aan een onderzoek om de waarheid van dit woord te staven. 
8 Denkt gij niet, dat uw hart dan een ware bron moet zijn van liefdadigheid, van goedheid en van 
licht, gereed om over te vloeien als hulp in de nood van uw medemensen? Zou het U niet behagen 
als elk huis van mijn volk een school was waar de Goddelijke Instructie praktisch werd toegepast? 
9 In het tweede tijdperk bracht Ik Mijn Leer naar vele plaatsen in Judea, en overal vond Ik een 
geschikte plaats om Mijn woord te laten horen. De Meester was altijd waakzaam, en wanneer hij op 
de proef gesteld werd, was hij nooit verrast. De valleien hoorden Mijn stem, de bergen gaven de 
echo van Mijn woorden terug, de golven van de zee ontvingen de trillingen van Mijn boodschappen, 
en de eenzaamheid van de woestijnen werd verlicht door Mijn aanwezigheid. 
10 Ik wil dat jullie je verenigen, opdat dit volk als een oase zal zijn in de woestijn van de wereld. Ik 
weet dat de mensen u zullen zoeken, want zij zullen het moe worden te vernietigen, te zondigen, te 
doden. Tegenover de woorden van licht en hoge gedachten zal de thans nog sluimerende geest 
ontwaken en mijn leer zal als een ark van verlossing op aarde verschijnen. Deze tijd zal een 
beproeving worden voor dit volk, want vele harten zullen afhangen van hun getuigenis. 
11 Waarom dan nu moedeloos of opstandig zijn tegenover beproevingen, want zij zijn de beitel die 
uw hart glad maakt, zodat het morgen de tolk van zijn meester kan en zal zijn? 
12 Ik wil u horen zeggen: "Dank u, Meester, uw beproevingen hebben mij berispt, en uw licht heeft 
mij bemoedigd op het pad. Mijn zieken herstellen, en ik heb de bedroefden op mijn weg kunnen 
troosten." 
13 Ik verwacht van anderen dat zij Mij zeggen dat Ik hen moet voorbereiden om Mijn arbeiders te 
worden, dat Ik hun de werktuigen van de arbeid toevertrouw, opdat zij het zaad van vrede en liefde 
zaaien in de harten van hun medemensen 
14 Mijn zorgzame hulp hangt af van jullie verzoek om jullie de goddelijke gave te geven om werkers 
op de geestelijke verdieping te zijn. 



15 Heden zal Ik u troosten in uw beproevingen: zieke mensen die uw leven lang het kruis van de pijn 
hebben gedragen, komt tot Mij, Ik zal u genezen. Ik zal jullie leren te vechten tegen jullie ziekten en 
in geduld en nederigheid te wachten op het moment van bevrijding van het lijden dat jullie bezwaart. 
Ik zal je ook alles laten zien wat je op je pad van verzoening hebt bereikt. 
16 Komt tot mij, allen die een last van lijden hebben meegebracht. Het is tevergeefs dat gij genezing 
en troost zoekt bij de mensen, want de naastenliefde heeft de harten der mensen verlaten, en gij 
moet weten dat zonder naastenliefde geen wonderen kunnen geschieden. Wetenschap alleen is niet 
genoeg om de wereld te bevrijden van zijn pijnen. 
17 De wetenschappers, vol ijdelheid, achten de goddelijke openbaringen hun aandacht onwaardig. 
Zij willen zich geestelijk niet tot God verheffen, en als zij iets niet begrijpen van wat hen omringt, 
ontkennen zij het om hun onvermogen en hun onwetendheid niet te hoeven belijden. Velen van hen 
willen alleen geloven in wat ze kunnen bewijzen. 
18 Welke troost kunnen deze mensen aan de harten van hun naasten brengen, als zij het 
oorspronkelijke beginsel van de liefde, dat de schepping beheerst, niet erkennen en bovendien de 
geestelijke zin van het leven niet begrijpen? 
19 Ik wist dat deze tijden van overheersing van materialistische wetenschap, van egoïsme, van 
onverschilligheid tegenover hen die lijden en verloren gaan, zouden komen en daarom heb Ik u 
aangeboden de Trooster te zenden; hier hebt gij de vervulling van die belofte. Ik ben in de Geest 
gekomen om jullie alle geheimen uit te leggen, zodat jullie kinderen van het Licht kunnen worden. Ik 
breng jullie de Goddelijke Troost van deze Openbaring en met zijn hulp zullen jullie alle beproevingen 
van het leven kunnen doorstaan en je tot Mij kunnen verheffen. 
20 Ik riep u, en toen gij in mijn tegenwoordigheid kwam, zeidet gij mij met tranen, dat gij de 
nooddruftigste op aarde waart, gij toonde mij uw ellende, en gij wees mij op uw gebrek aan kennis 
en uw geringe vermogen om u een weg te banen in de wisselvalligheden van het leven. Toen 
onthulde ik u dat u geenszins paria's of de allerarmsten bent. Ik stelde u op de proef en u klaagde 
omdat u zich onterfd voelde, zonder te hebben ontdekt dat u een schat in uw geest droeg. 
21 De zieke weende omdat er geen geneesheer voor hem beschikbaar was om hem te genezen, en 
hij had nog niet ontdekt dat zijn geest een overvloed aan genezende balsem had. 
22 Degene die weende vanwege zijn onwetendheid, besefte niet dat in de stilte van zijn hart de 
goddelijke stem van zijn Meester was die hem riep naar het geestelijke rijk. Hij, die meende onterfd 
te zijn, had niet alle gaven ontdekt, waarmee de Vader hem had uitgezonden om zijn zending op 
aarde te volbrengen. Het was noodzakelijk dat de waarheid tot u doordrong en het licht in uw harten 
deed ontbranden, zodat u uit uw diepe lethargie zou ontwaken, met geloof zou opstaan en zou 
zeggen: "Wij zijn niet alleen, de Heer is met ons. Wij zijn geen paria's, ons wezen is vol van gaven van 
de Vader. Wij zullen niet omkomen onder het gewicht van de pijn, omdat wij in ons hart de 
onuitsprekelijke troost hebben van het woord van de Meester, dat ons zijn licht geeft op al onze 
wegen. Wij zijn niet afhankelijk van de wil van de mensen; ons lot hangt niet van hen af, maar van de 
wil van onze Vader. Er zullen geen hindernissen, steunpunten of verkeerde wegen meer zijn om ons 
te ontmoedigen en ons ervan te weerhouden op de ware weg voort te gaan. In pijn zullen wij troost 
vinden, in donkere uren zullen wij het licht laten schijnen, en in onze strijd voor het leven zullen wij 
kracht voelen stromen naar ons. Wie heeft ons gered? Wie heeft ons gezondheid en leven 
teruggegeven? Het is de Meester geweest, die ons door zijn Goddelijk Woord op de ware weg heeft 
teruggeleid en ons de troost heeft gegeven, die Hij ons vanaf de vroegste tijden heeft beloofd". 
23 Hebt de waarheid lief, o discipelen, versta haar en leef haar. Hij die de waarheid kent, heeft in zich 
het geluk het licht Gods te aanschouwen. Hij kent vrede en wandelt onwankelbaar op de paden van 
vervulling. 
24 Dit werk zal door velen worden bekritiseerd en verworpen wanneer zij vernemen dat geestelijke 
entiteiten zich erin hebben gemanifesteerd. Maar maak je geen zorgen, want het zullen alleen de 
onwetenden zijn die dit deel van mijn leer zullen bestrijden. 
25 Hoe vaak hebben de apostelen, de profeten en de afgezanten van de Heer tot de wereld 
gesproken onder invloed van geestelijke wezens van licht, zonder dat de mensheid zich daarvan 
bewust werd, en hoe vaak heeft ieder van u gehandeld en gesproken onder de wil van geestelijke 



entiteiten, zonder dat u zich daarvan bewust werd! En dit, wat altijd is gebeurd, heb ik nu aan u 
bevestigd. 
26 In het Tweede Tijdperk leerde Jezus u dat de menselijke geest een deur is waardoor de 
geestenwereld kan binnenkomen. Hij leerde u zich te bevrijden van de verwarde wezens die de 
mensen op hun verzoeningsweg op de proef stellen door hun slechte invloeden wegens de 
overtredingen die zij hebben begaan; zoals Hij u ook leerde uzelf te vervolmaken tot een mate 
waarin de Heilige Geest door de mond van de mens kan spreken. 
27 En toch, hoe dikwijls zijn deze tekenen verhandeld en hoe vaak zijn zij ontheiligd! Dit is de reden 
waarom mijn Werk in deze tijd is bestreden en zal blijven worden bestreden. Maar zij, die waarlijk in 
dezen gelooven, zullen voortgaan deze te bestudeeren en te volgen, opdat zij morgen mijne leer 
kunnen verklaren en de verwarden en ontheiligen van hunne dwaling afleiden. 
28 In deze tijd wilde Ik al deze openbaringen in bijzonderheden uiteenzetten en hun verklaring tot 
een besluit brengen, en daartoe zond Ik Elia om jullie verstand te verlichten en de weg voor jullie te 
bereiden, opdat jullie niet zouden worden afgeschrikt door mijn komst en die van mijn geestelijke 
gastheren. 
29 Elias klopte als geestelijke entiteit aan de deur van de uitverkorene van die tijd, die, zonder iets 
van de huidige manifestatie te weten of te kennen, zich verontrust, onderworpen en verslagen 
voelde tegenover de geestelijke kracht die aan zijn hart klopte om hem ertoe te brengen zich aan 
deze dienst te wijden. Dit was het eerste zaad dat door de eerste gelovigen werd verzorgd en dat de 
eerste bloesems en de eerste vruchten voortbracht. 
30 De plant groeide en werd een jonge boom, zijn bloemen waren de manifestaties van de wezens 
van licht die tot dit volk kwamen als boodschappers, profeten, beschermengelen en raadgevers. De 
vruchten waren de manifestaties van uw Meester door middel van zijn goddelijke straal, die u de 
zoete smaak van het leven bracht. 
31 Hoe zou je het idee van de dood in jezelf kunnen vernietigen zonder getuige te zijn van het 
bestaan van wezens die eens op aarde waren en die nu onzichtbaar in een andere wereld leven? Hoe 
zoudt gij u kunnen bevrijden van hen, die op u wachten en kwaad veroorzaken, en hoe zoudt gij u 
harmonisch kunnen vereenigen met hen, die alleen licht en goedheid in zich hebben? - Alleen door 
hun aanwezigheid te voelen, hun stem te horen en hun raad op te volgen - door hun manifestaties te 
ervaren en hen hun werken te zien volbrengen. Het getuigenis van dit volk moet zich over de wereld 
verspreiden om hen te overtuigen die zeggen te geloven in het leven, maar niet in opstanding en 
eeuwigheid. Zij zijn de doden die hun doden bewaken omdat zij bang zijn kennis te vergaren. 
32 Mensen, gebruik de dagen die u nog resten voor deze geestelijke manifestatie door het verstand 
van de mens. U weet dat deze lessen slechts kort zullen zijn, en dat de vrucht van uw ervaring, de 
ware, duidelijke getuigenis, vrij van mysterie, datgene zal zijn wat u morgen aan uw medemensen 
zult brengen. 
33 Ik zal niet toestaan, dat gij u door de stoffelijke zintuigen aan de geestenwereld blijft openbaren, 
wanneer de volgens Mijn wil bepaalde tijd verstreken is. Maar weet, dat niettegenstaande de straal 
van de Heer en van de geestelijke entiteiten niet langer bezit neemt van uw hersenen, de inspiratie 
van uw Heer voor eeuwig en altijd voortduurt in allen die opstaan in gebed. En het licht van de 
geestelijke wereld zal schijnen van de ene wereld naar de andere, van de ene geest naar de andere, 
en zal al mijn kinderen bereiken. 
34 Gezegend zijn allen die waarlijk gebruik maken van deze tijd van onderricht, want na het jaar 1950 
zullen zij het zijn die het zaad van Mijn Leer verspreiden. U, die deel hebt uitgemaakt van het 
gebladerte van de machtige "boom", zult erop toezien dat de mensen daarin de vrucht van leven en 
waarheid vinden. 
35 Mensen, als gij, terwijl gij over mijn Leer spreekt, in uw hart de waarheid ervan voelt, zult gij vele 
van uw woorden werkelijkheid zien worden; en als gij allen uw woorden tot daden maakt, zult gij 
ware wonderen verrichten. Maar als het niet de geest is die door het lichaam spreekt, als hij het niet 
is die zich bekend maakt, zult gij geen vrede of gezondheid kunnen geven. 
36 De Geest zal zijn stem kunnen laten horen als u bereid bent. Het Kind van de Vader dat in jullie 
woont, heeft een zeer grote macht die hem door zijn Schepper is verleend om hen te helpen die in 
nood zijn. Daarom leer Ik u, dat gij hen, die u hun ellende tonen, niet mag laten vergaan, en dat gij de 



roep om hulp van hem, die u roept, niet mag laten verbleken in de woestijn. Delen wat je ontvangt is 
een wet die je Vader je heeft geleerd. Heb ik niet van je gehouden? Dan kun jij ook liefde geven aan 
je medemens. Geef deze broederlijke liefde onder elkaar door. 
37 De mens leeft niet alleen van materiële zaken, hij moet zich ook voeden met geestelijke schatten. 
Zo spreek ik tot deze toehoorders, die slechts nederig luisteren, en mijn onderricht verandert hen 
beetje bij beetje. Maar wanneer zullen jullie dit licht naar alle volkeren van de aarde brengen? 
Wanneer zul je bereiken dat alle mensen zich zuiveren in mijn waarheid? 
38 Alles is door de mens verontreinigd, niet alleen zijn ziel: de wateren zijn verontreinigd, de lucht is 
besmet en gezwollen met ziektekiemen en dood, en daarom vraag ik u: Met welke leringen en op 
welk tijdstip denkt gij u te zuiveren? Wanneer zult gij ooit bereid zijn u naar lichaam en ziel te 
reinigen, als gij alleen uw lichaam wilt wassen? Wat zou je daarmee bereiken? - Om jezelf te 
bedriegen. Zuiver eerst het hart en de geest, vanwaar alle slechte gedachten en slechte werken 
komen. Het geïncarneerde wezen heeft het geestelijk brood nodig om - al is het maar voor enkele 
ogenblikken - te voelen wat het is: geest. 
39 Zoekt een ander brood dan het brood dat elke dag nodig is, streeft naar een ander huis dan uw 
huis. Dit brood is dat van mijn woord, en dit huis is in het oneindige. 
40 Als ik tot u spreek, deelt uw hart mij veel van zijn verlangens en zijn hoop mee. Ik reageer op 
enkele van mijn kinderen die op hun levensweg de aanwezigheid hebben ervaren van geestelijke 
wezens die u gewoonlijk duistere of verwarde geesten noemt. 
41 Waarom vraagt gij Mij deze wezens te verwijderen van de plaatsen waar zij zich gewoonlijk 
manifesteren? Zij moeten weten dat zij hun schijnbare "dood" hebben overleefd om de wet van 
herstel te vervullen en ervaring op te doen. Zij vervullen, zij het onvrijwillig, hun taak om tegenover 
de ongelovige en gematerialiseerde mens te getuigen dat de ziel het lichaam overleeft. 
42 Daarom zal Ik hen niet terugroepen voordat de door Mij vastgestelde tijd komt. Nu hebben ze nog 
een taak te volbrengen. Vraag Mij dus niet hen van u te verwijderen; zij moeten wachten tot de tijd 
die voor hen bestemd is. Waarom wil je dat alles in het leven volgens jouw verlangens verloopt en 
niet volgens wat goed is voor anderen? Ik wijs u erop dat deze wezens u niet zullen lastigvallen als u 
edelmoedig bent en medelijden met hen hebt. 
43 Hef nu uw gedachten op, vraag, en gij zult ontvangen. Vraag wat je denkt dat goed is voor jou en 
je medemens. Bewaar de innerlijke stilte op de ogenblikken waarop jullie vragen stellen en heb 
vertrouwen dat Ik het ben die aanwezig ben, opdat jullie in gemeenschap met Mij kunnen komen. Ik 
hoor de zielen, Ik kom tot de harten, Ik spreek tot u van geest tot geest. Ik neem uit jullie harten alle 
pijnen, alle angsten, beproevingen en zorgen weg. Er is niet één hart dat Ik niet heb bezocht; er is 
niet één bewustzijn dat Ik niet heb verlicht; er is niet één pijn waarvan Ik Mijn kinderen niet heb 
bevrijd om die met Mij mee te nemen en van allen tezamen een doornenkroon te vormen. 
44 Zo zult gij bidden naar mijn wil, zo zult gij mij altijd ontvangen. Toon uw liefde niet door uiterlijke 
gebaren die u alleen dienen om gezien te worden. Zoekt Mij in stilte, weest alleen met uw Heer en gij 
zult mijn tegenwoordigheid in uw hart verkrijgen en mijn stem horen die tot u zegt: Ik schenk u mijn 
barmhartigheid omdat gij vergankelijk zijt in deze wereld. 
45 Elia verenigt thans de uitverkoren zielen, hetzij geïncarneerd of niet meer in het vlees, opdat zij als 
één sterk mogen zijn, want de beproevingen die u te wachten staan, zijn groot. Maar jullie, verlicht 
door het licht van mijn heilige Geest, zullen uit hen tevoorschijn komen, omdat ik jullie liefheb en 
jullie niet te schande zal laten maken. Train uzelf, zodat u Mijn Woord goed begrijpt en weet hoe u 
het koren van het kaf kunt scheiden. Waak en bid opdat u niet van dit pad afdwaalt en dat pijn u niet 
onverwachts overvalt. 
46 Begrijp, dat ik het niet ben die pijn toebrengt, want ik ben uw Vader die uw ziel wil versieren. 
Jullie zijn het zelf die pijn zaaien op je levensweg, en wanneer het jullie overkomt, zeggen jullie tot 
Mij: "Heer, waarom weegt de pijn ons zo zwaar?" Maar besef dat Ik jullie alleen liefde geef, zegen en 
Mijn onderricht geef. 
47 Hoor mijn gelijkenis: 
48 Een vrouw liep langs een weg en droeg drie kleine jongens, de oudste acht jaar, de middelste 
zeven en de kleinste vier. Zij gaf hun moederlijke liefde in overvloed, voedde en bekleedde hen met 
grote tederheid. Op een dag zei de oudste zoon tegen zijn moeder: "Al heel lang heb je gezwoegd om 



ons te voeden en te kleden. Ik ben de grootste van ons broeders en ik ben bereid alles te doen wat u 
van mij vraagt om u bij te staan in het onderhoud van mijn broeders. Evenzo zal mijn broeder, die 
een weinig jonger is, wanneer hij groot is, ook werken om u in de jongste bij te staan, en wanneer hij 
ook groot is, zal hij werken zoals wij, en zoo zullen wij allen op dezelfde wijze bij elkaar blijven." 
49 De Moeder zeide tot hem: "Gij zijt nog klein, en waarlijk ik zeg u, gij kent de wereld nog niet. De 
mensen in hun boosheid zullen u kwaad doen, en dan zoudt gij tot mij moeten terugkeren, terwijl gij 
van pijn vervuld zijt. Maar omdat ik u liefheb, wil ik niet dat u afdwaalt of pijn lijdt door uw eigen 
toedoen." Die jongen antwoordde haar gehoorzaam: "Ik zal Uw wil doen en wachten tot de juiste tijd 
komt en ik kan gaan naar de plaatsen die Gij mij wijst." 
50 Toen zeide die vrouw tot hem: Waarlijk, gij hebt nu de eerste les geleerd, en daarom acht ik u de 
grootste van uw broeders en zusters, niet alleen om uw leeftijd, maar ook omdat gij gehoorzaam en 
verstandig zijt. 
51 De jaren gingen voorbij, en die jongen was jong geworden. Zijn broers, die ook groter waren 
geworden, namen de voorzichtigheid van hun oudere broer als voorbeeld, wiens intelligentie met de 
dag groeide. 
52 Op zekere dag zeide de vrouw tot den jongeling: Wilt gij de wegen der wereld bewandelen? Ik zal 
u een boek geven, waarvan gij de inhoud zult bestuderen, opdat gij het onderricht daarvan in uw 
verstand en hart zult inprenten. Voorwaar, Ik zeg u, het zal u ongedeerd alle gevaren doen doorstaan 
en geen pijn zal u verrassen." Toen leidde zij hem met zijn broers naar een hut, waar een 
eerbiedwaardige oude man woonde, tot wie zij zeide: "Hier zijn mijn kinderen, op wie gij lang hebt 
gewacht, want gij hebt hen vóór mij gekend. Ik hoop dat Gij hen zult ontvangen en hen zult bijstaan 
naar Uw wil." 
53 De oude man zag hen met grote liefde aan en zeide tot de vrouw: "Uw kinderen zijn goed, maar zij 
moeten nog worden voorbereid om de wereld in te gaan; want zij zijn nog zwak en de wereld kan 
hen met haar verderf besmetten. Geef mij het boek dat je in je handen houdt, opdat ik je daaruit 
grote lessen zal openbaren. Denk goed na over deze lessen, en hun waarheid zal u veilig door alle 
gevaren leiden." Zich tot de jongeling wendend, zeide hij: "Gij zult uit dit boek leren en uw broeder 
liefdevol onderrichten, opdat hij op zijn beurt de jongste zal onderrichten, en dan zult gij allen door 
uw werken van liefde getuigenis afleggen van dit onderricht." 
54 Toen de grootste van de broeders de oude man zag, wiens gezicht zo vriendelijk en zachtmoedig 
was, knielde hij voor hem neer en zei tegen hem: "Laat mij uw handen en uw voorhoofd kussen." De 
oude man antwoordde: "Doe dit, want gij zijt mijn liefde waardig, en gij zult er grote werken mee 
doen." Toen zeide de vrouw tot den jongeling: Bereidt u voor, want gij zult weldra van mijne zorgen 
vertrekken. Maar zelfs als gij ver weg zijt, zult gij bij mij zijn. Ik hoop dat gij altijd aan uw broeders zult 
denken en dat zij het voorbeeld zullen volgen dat gij hun zult geven. Maak geen misstappen, wees als 
een zuivere en glanzende spiegel waarin zij zichzelf kunnen bekijken, opdat hun, naar Uw voorbeeld, 
pijn bespaard zal blijven." 
55 De jongeman antwoordde: "Omdat ik u en de goede oude man liefheb, zal ik al het mogelijke 
doen om een goed voorbeeld voor mijn broeders te zijn." De juiste tijd kwam, en de jongeling ging 
weg naar verschillende plaatsen, maar in allen zag hij dat goddeloosheid en bitterheid groot waren, 
en harten verhard door de zonde. Een oogenblik vreesde hij, maar de woorden van den ouden man 
indachtig, opende hij het boek, en op de eerste bladzijde vond hij de wet, die de menschen moest 
leiden, opdat zij, door die in acht te nemen, sterk zouden worden. Hij vond leringen van oneindige 
liefde, met behulp waarvan hij in staat zou zijn genezende balsem uit te delen die de pijn van de 
zieken zou verzachten en de bedroefden zou opbeuren - het licht om de blinden weer te zien, om de 
verwarden te verlichten, en de wijsheid om vrede te brengen in de harten van zijn medemensen. 
56 Groot was de vreugde van die jongeling, die midden in de woestijn zijn geest verhief en tot de 
oude man zeide: "Gezegend zij U, Heer, U hebt mij door Uw onderricht verlicht en ik voel, dat U in 
mijn hart woont en dat U mij de werken hebt gegeven, die U wilt dat ik doe. Ik ben bereid de strijd 
aan te gaan om Uw goddelijke boodschap te brengen aan de bewoners van deze wereld, om te 
naderen tot hen die verdriet hebben in hun hart, tot hen die dorsten naar Uw onderricht". 



57 Die jongeman besefte dat die massa's mensen, die naast de pijn die zij in hun hart voelden, 
omgeven waren door een onmetelijke duisternis, hongerig waren naar gerechtigheid en 
barmhartigheid. 
58 Vol liefde wendde hij zich tot die scharen en zeide tot hen: Van verre ben ik tot u gekomen, 
vervullende de zending van een oude man, om u de balsem voor uw lijden te brengen en uw kennis 
te vermeerderen. Hoor de boodschap die ik u breng, open de deuren van uw hart en ontvang de 
waarheid in u; want ik heb u lief zoals ik de bejaarde liefheb die mij tot u heeft gezonden, en ik geef u 
zijn liefdevolle hulp door." 
59 Daarop strekten zij die in nood verkeerden hun handen uit, en toen zij die gave van liefde voelden, 
sprongen tranen van berouw uit hun ogen, en de woorden van die gezant waren als kristalhelder 
water dat hun dorst leste. Zij gevoelden vrede en dankten de oude man, die hun die jongeling had 
gezonden, die hun door zijn voorbeeld de weg tot hun verlossing had geleerd. 
60 De jongeman zeide tot hen: "Bewaar hetgeen gij hebt ontvangen in uw hart en laat de tijd of de 
slechtheid van de wereld het u niet ontnemen, want dan zou uw boetedoening dubbel zo zwaar 
worden." 
61 De verheugde menigte vroeg hem waar hij vandaan kwam en hoe hij zich noemde, waarop de 
jongeman antwoordde: "Dat mag ik jullie niet zeggen. Je zult alleen dit weten, dat ik een 
boodschapper ben. Heb vertrouwen in wat je hebt ontvangen. Want als je gelooft, zal zelfs je 
melaatsheid verdwijnen." 
62 Toen het volk zich gezond en sterk gevoeld had, zongen zij een liefdeslied dat zij nog niet gekend 
hadden, en onder leiding van de jongeman boden zij de oude man hun geloof, hun toewijding en hun 
liefde aan. 
63 Toen de jongeling naar de oude man terugkeerde om de vervulling van zijn zending te melden, 
was hij er getuige van dat hij die hem gezonden had om zijn boodschap van liefde aan zijn naasten te 
brengen, hem aan zijn hart drukte en, zich wendend tot de vrouw die hem bij hem gebracht had, zei: 
"Dit is de Zoon, die in staat was de zending te vervullen, die ik hem gegeven heb, opdat zijn 
voorbeeld tot voorbeeld zou dienen voor zijn broeders en zusters, opdat zij, wanneer voor hen de 
juiste tijd komt om te gaan, mijn waarheid zouden verkondigen aan de harten der mensen." 
64 Geliefde mensen, nog eenmaal heb Ik jullie Mijn Leer van de Liefde gegeven opdat jullie haar 
duidelijk zullen begrijpen en opdat zij het licht zal zijn dat jullie leidt op jullie levensweg; opdat jullie 
door de vervulling van jullie taak dichter bij jullie Vader zullen komen die jullie vol Liefde jullie 
beloning zal geven en jullie, zoals Mozes, de lichtlanden van het Beloofde Land zal tonen. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 164  
 
1 Veel heb Ik u in deze tijd beproefd, opdat gij het licht en de kracht moogt verkrijgen die de ziel 
nodig heeft om tot haar volmaaktheid te komen. Er is geen beproeving die geen oplossing heeft, 
noch enige pijn die geen lichtstraal in de ziel achterlaat. Daarin kunt u rekenschap geven van uw 
toewijding en kunt u uw zwakheden juist inschatten. Want gij moet een bewijs van geloof en een 
getuigenis zijn van mijn leer, niet alleen met uw woorden, maar ook met uw werken, die een 
voorbeeld moeten zijn voor uw medemensen. 
2 Ik leid jullie op opdat jullie, nadat jullie de leer ontvangen hebben, in staat zullen zijn die toe te 
passen en opdat jullie die niet zullen vergeten. Ik bewerk u op uw levensweg, opdat gij, wanneer de 
tijd komt dat gij mijn woord niet meer hebt door de stemdragers, met mij zult kunnen blijven 
spreken van geest tot geest. Waar je ook gaat, je zult door Mij vergezeld worden, en in je woorden 
zal mijn woord zijn, in je gedachten mijn inspiratie, en in je geest de mijne. Jullie zijn mijn nieuwe 
discipelen, en ik zal jullie niet verlaten, zoals ik hen niet heb verlaten die mij in de tweede Era 
volgden. Ook zij werden beproefd, en op het moeilijkste moment van de beproeving observeerde ik 
hen en beoordeelde hun geloof. 
3 Denk aan de volgende bijbeltekst: De Meester voer, vergezeld van zijn discipelen, in een boot op 
een kalm meer. Jezus sprak, en zij luisterden naar hem. Nadat het onderricht was beëindigd, sloot de 
Meester zijn ogen en rustte. De discipelen bespraken mijn woord en hielpen elkaar om het te 
begrijpen. - Tot op dat moment was alles rondom die groep discipelen in vrede. Daarna verschenen 
de voortekenen van een grote storm, de storm brak los en de onrustige zee werd in beroering 
geworpen, de golven sloegen hoog op en de boot werd een speelbal van de golven. De discipelen 
vreesden voor hun leven, gaven elkaar instructies, harkten de zeilen, terwijl sommigen baden. Zij 
durfden Jezus niet wakker te maken, maar toen het gevaar toenam, riepen zij luid om hem. Maar hij 
sliep, en ze werden niet gehoord. Toen riepen zij Hem voor de tweede en derde maal en zeiden: 
"Meester, wordt wakker; zie, wij vergaan." Jezus opende zijn ogen en zei tot hen: "O, mensen van 
weinig geloof, die niet in mij hebben geloofd." En zijn hand uitstrekkend, beval hij dat de watervloed 
zou afnemen. Nu heerste er weer vrede en de zee bleef kalm. De discipelen, beschaamd over hun 
gebrek aan geloof en getroffen door het wonder dat zich voor hun ogen had voltrokken, zwoeren 
nooit meer te twijfelen, en na deze beproeving werd hun geloof groter. 
4 Op dit ogenblik vaart gij ook op zulk een zee. Je worstelt met een storm van dwalingen, van zonde 
en egoïsme. De boot is mijn werk, die Meester is degene naar wie jullie luisteren, de discipelen zijn 
jullie die nu bij mij zijn. De golven die vandaag op uw boot slaan zijn ook wild in beweging, en in het 
aanschijn van de toenemende storm denkt u dat ik slaap. Als je dan uit volle borst naar me roept, 
verdien je het dat ik datzelfde woord tegen je herhaal en je zeg dat je geen gebruik hebt gemaakt van 
mijn lessen. 
5 Laten we in de boot blijven. Kijk, het ogenblik nadert reeds dat Ik Mijn Hand over de wateren zal 
uitstrekken en tot hen zal zeggen: "Kalmeert en wordt stil"; Ik bereid u heden voor omdat gij Mij 
weldra niet zult horen en Ik u gesterkt zal verlaten; Ik bereid u heden voor omdat gij Mij weldra niet 
zult horen en Ik u gesterkt zal verlaten Heden bereid Ik u voor, want weldra zult gij Mij niet meer 
horen en Ik zal u gesterkt verlaten. Ik heb u Mijn laatste onderricht nog niet gegeven, maar wanneer 
dat uur komt, vreest dan de beproevingen niet, wanhoopt niet in het aangezicht van het gevaar, 
gedenkt Mijn onderricht en denkt er goed over na; daardoor zult gij sterk zijn en in staat uw taak te 
volbrengen. 
6 Nu vraagt de Meester jullie: Waar zijn jullie doden en waarom treuren jullie om de verdwijning van 
de wezens die jullie liefhebben? Voorwaar, ik zeg u, in mijn ogen is niemand gestorven, want aan 
allen heb ik het eeuwige leven gegeven. Ze leven allemaal. Degenen waarvan je dacht dat ze verloren 
waren, zijn bij Mij. Waar je denkt de dood te zien, daar is het leven; waar je het einde ziet, daar is het 
begin. Waar jij denkt dat alles mysterie en ondoorgrondelijk geheim is, daar is het licht, helder als 
een eeuwige dageraad. Waar jij denkt dat niets is, daar is alles, en waar jij alleen stilte waarneemt, 
daar is een concert. 



7 jullie ziel is nog niet volledig ontwaakt voor haar opwaartse evolutie, maar de beproevingen die Ik 
jullie in deze tijd in vele gedaanten zal laten ondergaan, zullen jullie met de werkelijkheid 
confronteren, en deze wereld die jullie nu zo liefhebben, die jullie zo bewonderen omdat zij jullie 
fysieke omhulsel genot heeft verschaft, zullen jullie dan als arm beschouwen omdat jullie zijn 
opgestegen en een hoger, meer geestelijk niveau van leven hebben bereikt; en dit zal zo doorgaan 
tot het bereiken van de volheid van het leven. 
8 Zalig zijn zij, die van de wereld slechts datgene gebruiken wat nodig is voor de vooruitgang van hun 
ziel en lichaam, want op deze wijze zal de scheiding van deze wereld voor u niet moeilijk zijn. U zult 
niet het gevoel hebben dat uw ziel lijdt wanneer zij haar lichamelijk omhulsel moet verlaten. 
9 Ik wil dat jullie in staat zijn je met ware overgave los te maken van het lichaam dat tijdelijk jullie 
omhulsel, jullie gewaad is, en dat jullie hetzelfde doen met alles wat jullie verworven hebben in de 
wereld die jullie nu bewonen. Weet, dat er voor de ziel geen afstand, geen afwezigheid, geen dood is, 
en begrijp, wanneer gij deze wereld verlaat, dat gij een beter leven binnentreedt, waarin gij dezelfde 
Vader zult blijven liefhebben, door dezelfde wet zult worden beheerst, en zult blijven streven naar 
hetzelfde ideaal van opwaartse ontwikkeling; dat gij van daar uit het leven beter zult overzien, uw 
zending beter zult volbrengen, en dat gij in staat zult zijn de afgrond van het hoogtepunt te 
onderscheiden. 
10 Hoezeer vreest de mens de dood, hoe moedeloos is hij wanneer het uur des doods komt. De ziel 
vreest oneindigheid, dat hoogste en onbekende rijk. En waarom ben je bang? - Omdat jullie je niet 
hebben voorbereid. Ik heb je spiritueel onderricht gegeven, je kent je lot vanaf het begin. De 
Goddelijke Wet en de Wet van de Mens zijn altijd op elkaar afgestemd geweest en hebben u geleerd 
(juist) te leven, zodat u bewust en toegerust dat Uur kunt naderen. 
11 Telkens wanneer jullie dicht bij het vergeten van Mijn leer zijn geweest, is er een boodschapper 
van Mij aan jullie verschenen, hetzij een profeet of Ikzelf, om jullie het licht terug te brengen. 
Daarom ben Ik nu tot u gekomen in stilte, zonder praal, vol mysterie voor sommigen, een lichtend 
voorbeeld voor anderen, verwarrend voor hen die mij niet hebben kunnen begrijpen, maar vol 
majesteit voor hen die mijn aanwezigheid duidelijk hebben gevoeld. 
12 Bidt, mensen, opdat de vrede van mijn Geest, verenigd in dit gebed, over de hele wereld voelbaar 
zal zijn en zich erover zal verspreiden. Als jullie allemaal in het spirituele huis zijn, zullen jullie 
beseffen dat jullie gebeden niet tevergeefs waren. Daar zul je leren hoe dicht alle geestelijke wezens 
bij elkaar staan en hoe gemakkelijk de dialoog van geest tot geest is. Wat de wetenschap niet heeft 
kunnen overbrengen, zullen jullie beseffen door Mijn leer, die alles bevat, en waardoor Ik jullie thans 
deze leringen geef door middel van het menselijk verstandsvermogen. 
13 Op deze morgen van genade is de glans van Christus geopenbaard om u plaatsvervangend voor de 
hele wereld te ontvangen. 
14 Verzamelt u innerlijk, en hoort mijn woord. Ik ben in geest tot u gekomen omdat u niet tot mij 
bent gekomen. Maar waarlijk, Ik zeg u, de mens moet zijn volle geestelijke ontwikkeling bereiken, 
opdat hij geestelijk kan opstijgen en Mij kan bereiken. - Te allen tijde heeft de mens zich tegen Mijn 
geboden gekeerd, zich beroepend op de onbuigzaamheid van zijn vlees, dat de voortgang van zijn 
geest verhindert. Maar Ik heb jullie met goedheid onderwezen om Mijn leringen in praktijk te 
brengen, opdat jullie zullen ondervinden dat het niet onmogelijk is om ze te gehoorzamen. 
15 Besef dat gij tot stilstand zijt gekomen, terwijl de wereld u nodig heeft; dat het noodzakelijk is aan 
uzelf te werken en u te verenigen, opdat gij kracht vindt in uw werken. U moet begrijpen dat dit 
woord u niet alleen aardse gerechtigheid schenkt, maar ook geestelijk vertrouwen. De genade van de 
Vader is er in vervat. 
16 Door uw ijver om uzelf te vervolmaken en door liefde en barmhartigheid te zaaien in uw 
levenswijze zult gij de geestelijke zaligheid verkrijgen. 
17 Streef ernaar spiritualiteit te bereiken door mannen van goede wil te zijn, met standvastigheid in 
uw karakter, want dit Werk gaat boven alle menselijke wetenschap, boven alles wat de mens in deze 
wereld bezit en kan weten. De materialisatie waarin de mensheid is vervallen, staat haar niet toe een 
glimp op te vangen van het wonderbaarlijke leven van vergeestelijking. Ik veroordeel u op dit 
ogenblik niet, ik wil alleen dat u mij begrijpt door over mijn woord na te denken. 



18 De wereld hoort Mij niet, want de stem van deze lichamen, waardoor Ik Mij bekend maak, heeft 
slechts een klein bereik. Daarom is het de stem van het geweten, die Mijn wijsheid is, die tot de 
mensen spreekt en velen verrast die anders, in de ban van hun egoïsme, doof zijn voor de roep van 
die stem, zich alleen bekommeren om vleierij en aards prestige, en zichzelf bedwelmen met hun 
maatschappelijke positie en hun macht. 
19 Wanneer deze mensen leren dat Ik tot u heb gesproken en u heb geopenbaard dat u, om tot Mij 
te komen, liefde en barmhartigheid moet beoefenen, zullen zij ontwaken uit hun diepe geestelijke 
slaap, zich toerusten en nederig tot Mij komen om Mij te dienen. Door deze voorbeelden zal ik tot de 
mensheid spreken, ik zal haar grondbeginselen doen wankelen. Talen en rassen zullen zich 
vermengen, omdat de mensen het geheim van broederschap zullen ontdekken dat zij in hun boeken 
en perkamenten niet hadden gevonden. 
20 Ik heb u allen lief, aan u allen geef ik mijn leidinggevend woord, opdat het u op den rechten weg 
moge leiden en u eindelijk moge overtuigen, dat gij mijn volmaakte wet in praktijk brengt. 
21 Vandaag leef je meer voor de wereld dan voor mij. U moet aan beide recht doen, uw lichaam 
geven wat het nodig heeft voor zijn levensonderhoud en uw ziel wat het nodig heeft voor zijn 
verlossing. 
22 Allen streven naar de uitbreiding van hun menselijke activiteit, iedere geest brengt verschillende 
ideeën voort, maar niet alle werken van de mensen dienen u om tot een hogere ontwikkeling te 
komen, want daarvoor moeten zij in overeenstemming zijn met de volmaakte wet van de liefde. 
23 De mens met zijn wetenschap overtreedt de natuurwetten en leidt de krachten die Ik voor uw 
welzijn heb geschapen op het pad van vernietiging. Daarom zijn er veel omwentelingen in jullie 
levens. Want u ontketent moorddadige oorlogen, en de boodschappers van de vrede voelen dat zij 
hebben gefaald en vinden geen geloof. 
24 Maar Ik leid nieuwe boodschappers op om Mijn vrede te brengen aan ieder hart dat het nodig 
heeft, en dat ben jij. Laat de mensheid delen in deze vrede door uw gebeden. Schep ook vrede onder 
je medemensen door werken, dan zul je het ene hart na het andere winnen en de dag zal komen dat 
de wereld het Koninkrijk van Vrede zal binnengaan - niet die vrede die de mensen maken, gebaseerd 
op hun macht en dreigementen, maar die welke gebaseerd is op geestelijke vrede, die vrede die je 
zult bereiken door elkaar lief te hebben. 
25 Na 1950 zal de tijd van de vergeestelijking aanbreken. Ik zal Mij openbaren door allen die zich 
toerusten, en zo zullen jullie voelen dat mijn geest nooit van jullie weggaat. 
26 Mijn woord zal in uw geest worden geprent en gij zult het zien geschieden. Telkens wanneer u 
eraan denkt, zult u troost in uw hart voelen en vertrouwen en licht in uw geest. 
27 Mijn wet kan geen zwaar kruis op uw schouders zijn; integendeel, zij is verkwikking en verrukking 
voor de geest. 
28 Vreest niet uw ongelovige medemensen omdat gij Mij op deze wijze dient. Ook is voor hen de tijd 
bepaald waarop zij in mijn tegenwoordigheid moeten komen, en wanneer dit geschiedt, zullen zij 
heengaan en Mij dienen. Maar eerst moet je mij dienen, zodat je een voorbeeld bent van mijn 
onderricht. De tijd die je hier doorbrengt om mij te dienen, zal ik vervangen in het eeuwige leven. 
29 Door jullie wil Ik Mijn liefde aan de mensheid geven. Kijk: terwijl uw land veilig is, storten anderen 
in het verderf. Richt uw blik en uw gedachten op het Oosten, en u zult daar honger, pijn en wanhoop 
ontdekken. Laat daarom uw gebed vol medelijden en liefde voor uw medemensen zijn, want dan zal 
de liefde van uw geest, waarvoor geen afstanden zijn, uw medemensen bereiken en hen omhullen in 
uw liefdevolle barmhartigheid. 
30 Hoevelen dromen niet te sterven in de verwachting dat dit ogenblik hen tot Mij zal brengen om 
Mij dan eeuwig in de Hemel te aanbidden, zonder te weten dat de weg oneindig veel verder is dan zij 
dachten. Om ook maar één trede hoger te kunnen klimmen op de hemelladder die u naar mij zal 
leiden, moet men het menselijk leven op de juiste wijze hebben geleid. Onwetendheid is de schuld 
van het feit dat velen de essentie van mijn leringen verkeerd begrijpen. 
31 Zij zijn bang om zich in de wereld te verontreinigen, omdat zij denken dat zij daardoor voor 
eeuwig de hemel zullen verliezen. Maar zij vergissen zich, want niemand zal de hemel verliezen. De 
eeuwigheid is de door God gegeven kans die uw Schepper u biedt, opdat u allen tot Hem zult komen. 



32 Een andere dwaling is zich rein te willen houden, maar niet uit liefde tot de Vader, niet om 
welgevallig te zijn aan Hem die hem geschapen heeft, maar alleen uit het egoïstische verlangen aan 
de voorwaarden te voldoen om voor zichzelf een positie te verwerven, een comfortabele plaats - en 
dit ook in de toekomst in het eeuwige leven, volgens het idee dat de mensen zich daarvan hebben 
gemaakt. 
33 Sommigen voelen zich bewogen goede werken te doen omdat zij vrezen dat de dood hen zal 
overvallen en zij dan geen verdiensten meer zullen hebben om aan hun Heer aan te bieden. Anderen 
maken zich los van het kwaad, maar alleen uit vrees in zonde te sterven en na dit leven een eeuwige 
helse kwelling te moeten ondergaan. 
34 Hoe misvormd en onvolmaakt is deze God in de gedaante waarin zovelen zich Hem voorstellen! 
Hoe onrechtvaardig, monsterlijk, en wreed! Als men alle zonden en misdaden van de mensen 
samenbrengt, kan men dit niet vergelijken met de gruwel die de straf van de hel voor alle eeuwigheid 
zou betekenen, waartoe - volgens hen - God de kinderen veroordeelt die zondigen. Heb ik u niet 
uitgelegd dat de hoogste eigenschap van God de liefde is? Denkt gij dan niet, dat de eeuwige 
kwelling de absolute ontkenning zou zijn van de Goddelijke eigenschap van eeuwige liefde? 
35 Christus werd mens om de goddelijke liefde aan de wereld te openbaren. Maar de mensen 
hebben een hard hart en een betweterig verstand, zij vergeten snel een onderricht dat zij hebben 
ontvangen en interpreteren het verkeerd. Ik wist dat de mensen beetje bij beetje gerechtigheid en 
liefde zouden verwarren met wraak en straf. Daarom kondigde Ik u een tijd aan waarin Ik geestelijk 
naar de wereld zou terugkeren om aan de mensen de leringen uit te leggen die zij niet begrepen 
hadden. 
36 Deze beloofde tijd is de tijd waarin gij leeft en Ik heb u Mijn onderricht gegeven opdat Mijn 
rechtvaardigheid en goddelijke wijsheid zich zullen openbaren als een volmaakte lering van de 
verheven liefde van uw God. Denk je dat ik gekomen ben omdat ik vrees dat de mensen uiteindelijk 
de werken van hun Heer, of zelfs het leven zelf, zullen vernietigen? Nee, Ik kom alleen uit liefde voor 
Mijn kinderen, die Ik vol licht en vrede wens te zien. 
37 Is het niet juist en passend dat ook jullie alleen uit liefde tot mij komen? Niet uit liefde voor jezelf, 
maar uit liefde voor de Vader en voor je medemens. Denkt gij dat degene die de zonde vermijdt 
alleen uit vrees voor de kwellingen der hel, door goddelijke liefde wordt bezield, of degene die goede 
werken doet alleen met de gedachte aan de beloning die hij zal verkrijgen, namelijk een plaats in de 
eeuwigheid? Wie zo denkt, kent mij niet, noch komt hij uit liefde tot mij. Hij handelt alleen uit liefde 
voor zichzelf. 
38. Het uur is gekomen waarop het donkere verband van onwetendheid, dat zo lang de ogen der 
mensen heeft bedekt, voorgoed zal vallen, zodat zij het leven in zijn volheid kunnen aanschouwen. 
Indien sommigen willen dat de mensen blijven geloven in de straf van de hel, opdat dit geloof hen zal 
dienen als een teugel om hun schreden op aarde te richten, zeg ik u dat de waarheid meer macht 
over de ziel heeft dan bedrog. 
39 Luister naar mijn woord met innerlijke bezinning, o discipelen, en denk er goed over na. 
40 Mensheid, indien gij al hetgeen gij gebruikt hebt om bloedige oorlogen te voeren, zoudt besteden 
aan het verrichten van humanitaire werken, zou uw bestaan vol zijn van de zegeningen van de Vader. 
Maar de mens heeft de rijkdommen die hij heeft vergaard gebruikt om verderf, pijn en dood te 
zaaien. Dit kan niet het ware leven zijn dat zij, die broeders en zusters en kinderen van God zijn, 
zouden moeten leven. Deze manier van leven is niet in overeenstemming met de wet die ik in je 
geweten heb geschreven. 
41 Om u bewust te maken van de dwaling waarin gij leeft, zullen vulkanen uitbarsten; vuur zal uit de 
aarde vloeien om het onkruid te verdelgen. De winden zullen worden losgelaten, de aarde zal 
schudden en de watervloeden zullen hele landen en naties verwoesten. 
42 Op deze wijze zullen de koninkrijken der natuur hun ongenoegen over de mens kenbaar maken. 
Zij hebben met hem gebroken omdat de mens de ene na de andere band van vriendschap en 
broederschap, die hem met de hem omringende natuur verbond, heeft vernietigd. 
43 De Meester geeft u deze openbaringen omdat ik zie dat aan de ene kant wetenschappers alles 
doen wat ze kunnen om de natuur haar geheimen te ontfutselen en nieuwe elementen en krachten 
te ontdekken om te vernietigen en te doden, en aan de andere kant veronachtzamen ze de ware 



wetenschap, die leert te bewaren, lief te hebben en op te bouwen. De mensen van deze tijd beseffen 
niet dat zij hun ware opdracht hebben verwaarloosd, dat zij hun taak hebben laten varen. 
44 miljoen zieke mensen leven op aarde, miljoenen kinderen worden aan hun lot overgelaten in de 
wereld en zijn gedesoriënteerd. Talloze ouderen hebben niet de troost van een trooster om hen te 
helpen hun lot te dragen. Er zijn onbeschermde weduwen en vrouwen die de heerlijke warmte van 
een echt thuis niet kennen. U hebt het kostbaarste in het menselijk leven met voeten getreden door 
het huwelijk te ontheiligen, dat een instelling van goddelijke oorsprong is. Je schendt het menselijk 
leven, dat heilig zou moeten zijn. Jullie vernietigen de huizen van mijn kinderen, die onschendbaar 
moeten zijn omdat zij de heiligdommen en tempels zijn waar ik aanbeden word, hoe nederig zij ook 
zijn. Toch beweren mensen een religie te hebben, waarop ik hen zou kunnen vragen: Wat is deze 
godsdienst die u leert zulke werken te doen zoals u hebt gedaan? 
45 Op de grote dag zal de Vader tot alle mensen spreken, en zijn stem zal een oordeel zijn. 
46 Deze rampspoed is het gevolg van de materialisatie waarin de mensheid is vervallen. Daar gij de 
geest naar de laatste plaats hebt verwezen en de hartstochten van het vlees en uw ideeën over de 
dood hebt verkozen, is het niet meer dan normaal dat gij uiteindelijk het resultaat hebt bereikt dat gij 
thans ziet. Aangezien het vlees zelfzuchtig is, welke andere vrucht had je er dan van kunnen 
verwachten behalve oorlogen en totale morele degeneratie? 
47 Alleen de leer van de vergeestelijking kan ertoe leiden dat de stem van het geweten door de mens 
wordt gehoord, en dat de geest zich van de zonde kan bevrijden. 
48 De nieuwe oorlog die zal uitbreken, zal niet worden uitgevochten om materiële doeleinden, maar 
het zal een strijd zijn tussen de geest en het "vlees", en dan, wanneer de geest overwinnaar is, zal hij 
de heerschappij van de liefde onder de mensen verkondigen als een teken van het herstel van de 
vrede in de wereld. Denkt u niet dat u op de fundamenten van ware vrede een wereld van geestelijke 
en materiële vooruitgang kunt bouwen? 
49 Het is het geestelijk opbouwende werk dat de komende generaties te wachten staat. Als de mens 
zijn leven wijdt aan deze nobele en hoge taak, zal hij voelen dat hij harmonie heeft gevonden met 
zijn Heer, met zijn Schepper, die nog steeds aan het bouwen is. 
50 Als jij, terwijl je naar deze leringen luistert, begint met de kleine wereld van je woorden, 
gedachten en werken te vernieuwen, zul je daardoor bijdragen tot de vernieuwing van de mensheid. 
51 Het heelal is een groot boek van wijsheid, dat Ik voor de ogen van de mens heb geopend, opdat 
hij de wetten die de schepping beheersen zal kennen en leren naleven. Door in dit boek te studeren, 
zal hij wijsheid verwerven, zal hij streven naar verbetering, welzijn en vooruitgang in zijn leven op 
aarde; en als hij deze kennis bekroont met elke vorm van geestelijke kennis, zal hij een absolute 
overwinning behalen in dit bestaan, dat een diepe en grote beproeving is; want hij zal zich de 
waarheid eigen maken en onsterfelijk zijn. 
52 De goddelijke wetten die het universum beheersen zijn die van wijsheid, macht en liefde. Daaruit 
vloeien alle andere voort, die ten grondslag liggen aan de schepping van al het bestaande. 
53 "Universum": Als de mens u bestudeert met een zuiver hart en met een geest vol verlangen om 
meer van Mijn waarheid te weten, en hij laat zich vooral inspireren door de geest en niet door 
zelfzuchtige of hoogmoedige gevoelens, dan zal hij van u de grote leringen ontvangen die hij tot nu 
toe niet heeft ontvangen. In jou zal hij een beeld van mijn koninkrijk kunnen vinden. 
54 Mijn geliefde kinderen, mijn licht stroomt in jullie geest, zodat jullie mijn woorden kunnen 
bestuderen als letters van het boek van mijn wijsheid. Het menselijk denkvermogen is een oneindig 
veld dat ten dienste staat van spirituele contemplatie. Denk aan mijn woorden. 
55 Velen hebben naar mij geluisterd, maar voorlopig zullen niet allen mij met dezelfde liefde 
beginnen te volgen. Ook riep ik in die tijd grote scharen, maar van hen volgden slechts twaalf 
mannen mij. Ook van hen waren er slechts drie die werkelijk dicht bij de Meester stonden, en 
Johannes was de enige die de openbaring van de grote geheimenissen ontving, omdat hij de 
schatkamer van goddelijke wijsheid opende door de kracht van zijn grote liefde. Liefde opent de 
poorten van wijsheid omdat zij nederigheid en zachtmoedigheid bevat. Liefde is het ware huis van 
vrede in de eeuwigheid van de geest. Wie haar beoefent, behoeft niets te onderzoeken, want de 
wijsheid komt tot hem. Hij begrijpt het onvolmaakte, de zondaar, veroordeelt niemand, 
verontschuldigt allen. Hij begrijpt de zwakken en ook de sterken. De Liefde bracht alles tot stand, 



door Hem werd de mens geschapen, en Hij zal de kracht zijn die iedereen in beweging zal brengen en 
tot eenheid zal brengen. De liefde is de reden van je bestaan. 
56 Hoeveel mysteries bestaan er nog voor de mens. Hij wordt omringd door onzichtbare en 
ongrijpbare wezens die reeds zichtbaar en tastbaar voor hem zouden moeten zijn. 
57 Een leven vol schoonheden en openbaringen doorstroomt het bestaan der mensen, maar deze 
zijn in hun blindheid nog niet in staat het te aanschouwen. 
58 Vergeet mijn onderricht niet, want het zal u helpen apostelen der waarheid te zijn. Een ware 
apostel van Mijn Leer is degene die alles doet wat God hem door Jezus heeft geleerd. Ik verzeker u, 
dat als ik aan een ieder van u, die mij al zo lang hoort, zou vragen: "Wat doet gij thans, wat heb ik u 
opgedragen te doen, of wat verlangt gij? Doe je wat God je beveelt, of wat je zelf hebt bevolen?" Je 
zou niet weten hoe je me moet antwoorden. 
59 Dit volk werd uitverkoren om mijn belofte in deze tijd te vervullen, zodat jullie de getuigen zouden 
zijn van het begin en het einde van mijn woord. Zelfs in het Tweede Tijdperk was het niet nodig dat 
mijn manifestatie zich over de hele wereld zou verspreiden, zodat die van mijn komst op de hoogte 
zou zijn. Het was voldoende om een volk wakker te schudden, zodat het erop uit trok om te getuigen 
en het zaad dat het had ontvangen te verspreiden. Ik moet u erop wijzen, dat de mensen, die Ik door 
Mijn onderricht had onderwezen, zich niet mochten beschouwen als de absolute bezitters van een zo 
grote erfenis, noch als de enigen, aan wie in dit Werk een geestelijke zending was toevertrouwd. 
Mijn boodschap van alle tijden was gericht tot alle mensen; maar het gebeurde dat de mensen die de 
openbaring ontvingen er het minst van konden profiteren, omdat zij niet in staat waren de gaven en 
genaden waarmee de Heer hen had overladen op waarde te schatten. 
60 Bedenk hoe in het tweede tijdperk het zaad dat Christus in Judea heeft gezaaid eerst daarbuiten 
tot bloei kwam. 
61 Ik wil u niet zeggen, dat al deze gebeurtenissen zich onder u moeten herhalen, want het is Mijn 
verlangen, dat Mijn Leer onder dit volk zal schijnen en hun weg zal verlichten. Maar als jullie je niet 
wijden aan de vervulling van de gezegende zending die Ik jullie heb toevertrouwd, als jullie je niet 
inzetten als ware discipelen van de Goddelijke Meester, roep dan tenminste de mensen, leg hun uit 
wat Ik heb gesproken tot hen die naar Mij hebben geluisterd, breng hen mijn bevelen over, verlicht 
hun pad zodat zij mijn wet en mijn richtlijnen volgen. 
62 Vergeet niet dat mijn woord leven schenkt en dat de mensheid zichzelf te gronde richt omdat zij 
het mist. Mijn woord is het spoor dat de weg naar verlossing wijst. Bedenk dat er velen zijn die de 
weg kwijt zijn en radeloos ronddwalen. Ga naar ze toe en red ze. 
63 Let op hen die komen om mijn woord te horen. Zie hoe zij wenen van blijdschap, hoe zij berouw 
hebben over hun vroegere overtredingen, en hoe zij besluiten nemen tot verbetering. Zie, hoe zij die 
tot Mij kwamen, hongerig naar liefde, vrede in hun harten hadden, toen zij naar hun huizen 
terugkeerden. Zij werden door de maatschappij veracht toen jullie hen in Mijn Aanwezigheid 
brachten, en jullie waren er getuige van dat Ik stemdragers, leiders en profeten van hen maakte, 
zodat zij zouden doorgaan met het verspreiden van Mijn Werk. Mijn woord versterkte niet alleen 
hun geest, maar was ook gezondheid voor hun lichaam. 
64 Jullie zijn een volk tot wie ik eeuwenlang heb gesproken en onderwezen. Ik heb het over uw ziel, 
die Ik dikwijls heb verlicht met het licht van Mijn waarheid, die Ik dikwijls heb bijgestaan op haar weg 
van boetedoening en die Ik een nieuw omhulsel heb gegeven. 
65 Ik heb u door de eeuwen heen een boek van liefde en wijsheid nagelaten, opdat gij daarin het 
licht zult vinden dat u de weg wijst die tot God leidt. Indien gij in Mijn openbaringen van deze tijd een 
tastbaar bewijs van hun waarheid wilt vinden, dan kunt gij het vinden in de innige band die bestaat 
tussen dit woord en datgene wat Ik u in voorbije tijden heb gegeven, toen Ik u zeide: "Ik ben de Weg, 
de Waarheid en het Leven, en niemand komt tot de Vader, tenzij hij Mijn Wet vervult." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 



Instructie 165   
 
1 Rust een poosje uit, geliefde mensen, laat uw vermoeidheid bij mij. Mijn zorgzame liefde heeft je 
geroepen om naar de Meester te komen. Ik vraag u alleen uw geest te zuiveren van vooroordelen, 
zodat de essentie van mijn woord door uw harten kan worden ontvangen en mijn aanwezigheid door 
uw geesten kan worden gevoeld. Door dit gebrek aan voorbereiding en vergeestelijking hebben jullie 
veel van de leringen die ik jullie heb gegeven niet begrepen. Voor een onbestemde lange tijd komen 
jullie als beginners, hoewel jullie al discipelen hadden moeten zijn als jullie mijn woord hadden 
doorgrond en mijn leer hadden toegepast. 
2 Begrijpen: Als je je hartstochten wilt beheersen en de aantrekkingskracht die de wereld op je 
uitoefent wilt verwerpen, kun je in mijn woord het licht en de kracht vinden om het te doen. 
3 Wie zich daarmede tevreden stelt en zijn geweten tot rust tracht te brengen door alleen naar mij te 
luisteren, zal spoedig in zijn lethargie vervallen en het gevaar lopen in verzoeking te komen. Daarom 
bemoedigt en verheft mijn woord hen die onderweg vallen. 
4 Zoals toen de ster de komst van de Messias aankondigde, zo kondigt in deze tijd de geest van Elia 
mijn komst aan door zijn licht. Mijn zorgzame liefde bereidde deze plek op aarde voor jullie voor om 
de openbaring van het Derde Tijdperk te ontvangen. Vandaag kent de wereld deze leringen nog niet, 
maar te zijner tijd zal het goede nieuws de gehele mensheid bereiken. Door de gave van intuïtie voelt 
het de spirituele betekenis van dit tijdperk. Er zijn velen die in de grote gebeurtenissen van deze tijd 
de bevestiging en vervulling kunnen zien van de profetieën van voorbije eeuwen. 
5 Mensen, besef hoeveel genade u is geschonken, en toch zijn er onder deze menigte toehoorders 
nog steeds mensen die twijfelen aan mijn manifestatie en mijn woord toeschrijven aan de 
stemdragers. Wat zouden deze u kunnen geven, daar zij even onwetend zijn als gij, en gij hen uit uwe 
eigene gelederen hebt zien voortkomen? Sommigen van hen zijn, door hun gebrek aan spiritualiteit, 
vlees en nog eens vlees, zondaars zoals jullie. Maar wanneer mijn licht hen verlicht, wanneer mijn 
straal hen inspireert, worden zij omgevormd door een wonder van mijn liefde en mijn kracht. 
6 Gij zijt nog als een stad die slaapt, waarvan de inwoners zich overgeven aan hun behoefte aan rust 
en niet horen als iemand klaagt, als iemand hulp, bescherming, balsem of brood nodig heeft. 
Voorlopig vergeet je nog mensen en denk je alleen aan jezelf. Maar als gij de menschen vergeet, die 
gij kunt zien, en wier beproevingen gij rechtstreeks kunt aanschouwen, hoeveel te meer hebt gij hen 
vergeten, die in den geest zijn, en die eene droevige keten van bitterheid met zich meesleuren! Wees 
u ervan bewust dat het uw taak is te waken, te bidden en voorbede te doen voor al uw broeders en 
zusters, aanwezig en afwezig, veraf en dichtbij, zichtbaar en onzichtbaar. 
7 in deze tijd doe ik u door een smeltkroes gaan, opdat gij, wanneer gij erdoor zijt gegaan, het kruid 
der wereld zijt, het licht dat de duistere wegen verlicht. 
8 Mijn stem vol majesteit roept de mensen om hen uit hun lethargie te schudden, opdat jullie allen 
deel zullen uitmaken van Mijn geliefde volk. 
9 Ik vertrouw u de sleutel toe die de deur opent waarachter zich vele van de openbaringen bevinden 
die gij wenst te weten. Maak gebruik van deze sleutel en leer de deur van het Koninkrijk te openen, 
zodat gij alles zult kennen wat gij voor een ondoorgrondelijk mysterie hieldt. 
10 Gij zijt nog niet in staat veel van de openbaringen te bevatten die bestemd zijn tot uw kennis te 
behoren, en waarvan de mensen hebben aangenomen dat hun kennis alleen aan God toekomt. 
Zodra iemand te kennen geeft dat hij ze wil interpreteren of doorgronden, wordt hij onmiddellijk 
godslasterlijk genoemd of voor aanmatigend uitgemaakt. 
11 Wat zouden de mensen van vroeger gezegd hebben, als hun verteld was dat op een dag alles wat 
u weet aan de mensheid bekend zou worden - zowel in termen van wetenschap als in termen van 
geestelijke openbaringen? Hij die dergelijke gebeurtenissen zou hebben aangekondigd, zou 
godslasterlijk zijn genoemd, of hij zou voor krankzinnig zijn uitgemaakt. 
12 Ook zal het in deze tijd gebeuren dat - wanneer de dialoog van geest tot geest, de vestiging van 
vrede op de gehele aardkring en de kennis van het hiernamaals zullen worden aangekondigd - de 
materialistische wereld zich hiertegen zal verzetten en met al haar kracht de mogelijkheid om 



dergelijke doelen te bereiken zal ontkennen en degenen die het wagen dergelijke gebeurtenissen 
aan te kondigen streng zal veroordelen. 
13 Als de mensen de woorden en aankondigingen van de profeten van vroegere tijden hadden 
bestudeerd en doorgrond, zouden zij daarin veel hebben gevonden van wat jullie thans zien 
gebeuren - van wat de mensheid thans beleeft. 
14 De voorstelling die jullie van het geestelijke hebben gekregen is jullie voorzegd, evenals alles wat 
jullie wetenschap heeft ontdekt. 
15 Vandaag kan ik u verzekeren dat in de toekomst de communicatie door middel van het denken 
een grote ontwikkeling zal bereiken, en dat door dit communicatiemiddel vele barrières die nu nog 
volkeren en werelden scheiden, zullen verdwijnen. Wanneer gij leert u geestelijk met uw Vader te 
verbinden, wanneer gij de dialoog van geest met geest bereikt, welke moeilijkheden zoudt gij dan 
kunnen hebben om u te verbinden met uw broeders en zusters, zichtbaar of onzichtbaar, aanwezig 
of afwezig, nabij of veraf? 
16 Thans, in Mijn onderricht, leert gij deze vorm van geestelijke communicatie, zoals Ik u geleerd 
heb. Opdat gij het dagelijks zoudt beoefenen, heb ik u aangeraden stil te zijn, uw lippen te sluiten en 
uw geest te laten spreken. 
17 Ik wil dat gij mijn goede en nederige leerlingen zijt, die geen aanspraak maken op benoemingen of 
eer binnen de gemeenschap, maar dat uw ideaal slechts is door de deugd tot volmaaktheid te komen 
en mijn aanwijzingen op te volgen, opdat uw leven een voorbeeld moge worden. Wat voor goeds 
zouden ereplaatsen, titels of namen u kunnen brengen, als gij niet de verdienste hebt om ze 
rechtmatig te bezitten? 
18 Doe niets en houd je aan niets vast dat verkeerd is. Ik breng de hiërarchie onder jullie tot stand 
zonder dat jullie het weten, want alleen Ik weet wanneer jullie een vaste stap op de weg van de 
ontwikkeling hebben gezet. Voel je altijd klein, ook al ben je in wezen al meesters. 
19 groot is de liefde die Ik voor jullie heb en deze liefde die jullie reeds in jullie harten gevoeld 
hebben wil jullie opwekken zodat jullie opstaan om de opdracht van de Vader te vervullen 
20 Door eenvoudige mensen geef Ik u Mijn Woord, dat als een fijne beitel uw geest glad maakt en 
vormt. 
21 Ik wil dat jullie het ideaal van oprechtheid bewaren dat mijn Wet altijd aan de mensen heeft 
gegeven, opdat het jullie zal helpen in de strijd vol te houden totdat jullie broederschap en 
spiritualiteit in de wereld tot stand hebben gebracht. 
22 Leder van u verstaat Mij naar de mate van geestelijke rijpheid die hij heeft bereikt. Daarom 
openbaar Ik Mij op verschillende manieren, opdat allen Mijn licht mogen ontvangen en Mijn leringen 
kunnen begrijpen. 
23 Stop niet op je spirituele pad van ontwikkeling. Wees je ervan bewust dat Ik Mijzelf steeds meer 
openbaar naarmate jullie vorderen en dat jullie Mij met elke stap van jullie ontwikkeling met grotere 
glorie ontvangen. 
24 Zelfs als zij die Mijn woord doorgeven in de strijd verslagen worden, zal Ik Mijzelf aan Mijn volk 
bekend maken. Want waarlijk, ik zeg u: Ik wil niet dat het u aan deze leer ontbreekt. Denk eraan: 
Terwijl jullie naar Mij luisterden, stroomde er kracht naar jullie toe, zodat jullie geloof jullie zou 
helpen de hindernissen te overwinnen die in het leven op jullie weg komen. Ik wil jullie voorbereiden 
om jullie achter te laten als getuigen van mijn manifestatie, en opdat jullie een voorbeeld zullen zijn 
voor jullie medemensen wanneer jullie met jullie werken getuigenis afleggen van de Leer die jullie 
hebben ontvangen. 
25 Leer en handel, instrueer en voel daardoor, wat gij doet en zegt, bevestig mijn leer door uw 
werken. Ik wil geen hypocrieten onder mijn discipelen. Bedenk wat er met de mensheid en met uzelf 
zou gebeuren als dit werk, dat met zoveel liefde en geduld tot stand is gekomen, ten onder zou gaan 
door een gebrek aan moraal, deugdzaamheid en waarachtigheid in uw leven. 
26 Zie, hoe tijdperken van zuivering over de mensheid zijn gegaan, en er nog steeds geen 
vernieuwing in haar is. Bedenk dat er mensen en volkeren zijn die zich hebben ingespannen om een 
duurzame vrede tot stand te brengen, maar deze is er niet gekomen, integendeel de bloedige golf 
breidt zich steeds verder uit. De reden is dat er geen liefde en oprechtheid is onder de mensen. Zij 



hebben niet begrepen hoe zij elkaar in liefde kunnen ontmoeten, en daarom heb Ik Mijn vrede 
gebracht en Mijn woord dat de mensen oproept tot eenheid en wederzijdse liefde. 
27 Jullie die mij horen in deze onopvallende ontmoetingsplaatsen - voeg je samen, heb elkaar lief als 
"arbeiders" op één en dezelfde "akker", heb hetzelfde doel, en dit doel is de redding van de 
mensheid. 
28 Zoek de essentie van mijn werk en onthoud u van overbodige discussies. Begin met jezelf te 
zuiveren van vlekken, dan zul je niet bevlekken wat helder en zuiver is. Op die manier moedigt u uw 
medemensen aan om hun onvolkomenheden te corrigeren. 
29 Heb uzelf lief zoals Jezus u geleerd heeft. Bevrijd je van egoïsme, laat je eigen persoon achter. 
30 U mag deze wereld niet verlaten zonder eerst uw werk van vrede en liefde te hebben volbracht. 
Dit zal het getuigenis zijn dat gij van mij draagt en de juiste manier om een schuld die gij bij mij hebt 
in te lossen. 
31 Ik vertel u dit door eenvoudige mensen, door de "laatsten", door hen die op hun levensweg door 
de mensen werden vergeten, die de roep van de Meester hoorden en worstelden om Hem te volgen. 
Maar dit spoor, dat Ik u met Mijn woord nalaat, is hetzelfde dat Ik u in het Tweede Tijdperk heb 
voorgehouden, en hetzelfde dat Ik u in het Eerste Tijdperk door Mozes heb voorgehouden. 
32 Zoek mij voorbij de materiële verschijningen, zoek mij in het geestelijke, ook al vind je mij 
gesymboliseerd in al het geschapene. De ogen van je geest zullen degene zijn die mijn aanwezigheid 
zien. 
33 Het materialisme laat de mens niet toe het pad te zien dat hij volgt. Zonde, fanatisme, ijdelheid 
vormen de dikke sluier die hen verhindert hun Vader te zien. Als dat niet zo was, zouden zij denken 
aan de vergankelijkheid van dit leven en aan de waarde van het geestelijk leven. Zij zouden een glimp 
opvangen van die wereld van volmaaktheid die voorbij de dood is. 
34 Indien de mensen nederig van geest en hart waren, zou er vrede met hen zijn, want vrede is 
gegrond in nederigheid, niet in valse grootheidswaan, noch in ijdele heerlijkheid. Maar de mensen 
zijn verdeeld in klassen, en terwijl sommigen alle comfort bezitten, gaan anderen ten onder in 
ellende. 
Dat is waarom er geen vrede is. 
Maar al die eigendunk zal door mijn gerechtigheid worden weggenomen, en de mensen zullen zich 
dan herkennen als broeders en zusters, als kinderen van dezelfde vader. 
35 De zorgzame liefde van uw Heer heeft u het gouden graan toevertrouwd, opdat gij het door uw 
werken op aarde moogt vermeerderen. Het is de kiem van een werk dat ik lang geleden in de geest 
van de mens begonnen ben en dat hem ware vrede zal geven. 
36 Gezegend zijt gij, die mijn woord gehoord hebt in dezen tijd, want gij zult daarin den gewissten 
weg vinden. Maar u moet het niet alleen horen, maar het doorgronden, het juist interpreteren, zodat 
u, wanneer u het aan uw medemensen onderwijst, geen verwarring zaait in hun harten. 
37 Uw geest moet wachten tot zijn vlees is gezuiverd en vernieuwd, zodat hij zijn opdracht kan gaan 
vervullen. Dan zult gij geestelijk en lichamelijk één wezen zijn, een gehoorzaam en volgzaam 
instrument, waardoor de geestelijke gaven, door de Vader geschonken, zich zullen openbaren. 
Handel niet zoals degenen die, zonder mijn Leer van de vergeestelijking te hebben begrepen en 
doorgrond, zonder de nodige voorbereiding en rijpheid te hebben, op weg gaan en zich "werkers" 
noemen zonder te beseffen dat het zaad dat zij planten niet werkelijk van mij is. 
38 Bedenk dat de twaalf discipelen van het tweede tijdperk enige tijd nodig hadden voordat zij de 
leer van hun Meester eindelijk begrepen. Zij ontvingen vele leringen en werden aan vele 
beproevingen onderworpen. Zij werden onophoudelijk door mij ondervraagd, en elk van hun 
zwakheden of onvolkomenheden werd door mijn woord aangeraakt en gecorrigeerd, opdat 
zuiverheid en waarheid in hen zouden doorbreken; en toch hadden zij een periode van voorbereiding 
nodig om mijn leer bekend te maken. 
39 Wat zal Ik niet moeten doen met jullie, Mijn discipelen, die in een veel materialistischer tijd leven 
dan die tijd was? 
40 Begrijpt dan waarom Ik jullie zo lang onderwezen heb en waarom Ik jullie onophoudelijk op de 
proef stel. 



41 Terwijl Ik tot Andreas, Simon en Johannes, toen zij Mij voor de eerste maal zagen, slechts gezegd 
heb: "Volg Mij", en zij volgden Mij, moest Ik in deze tijd veel tot u spreken, opdat het geloof eindelijk 
in uw harten zou doorbreken. 
42 Ik wil dat jullie in die apostelen het voorbeeld vinden dat jullie zal bemoedigen in jullie dagelijkse 
werk en jullie zullen begrijpen dat toen zij uitgingen en mijn woord predikten, de vrede en de liefde 
al in hun harten waren binnengedrongen en er geen onreinheid meer in hen was. 
43 Er was er niet één die een zaadje zaaide dat niet van mij was, of die een daad beging die zijn 
medemensen in verwarring kon brengen. De reden hiervoor was dat zij van hun kant als de vruchten 
wachtten tot zij rijp waren aan de boom des levens, en zich dan in zuiverheid aanboden aan de 
begeerte van de harten die hongerden naar de kennis der waarheid. 
44 Integendeel, vandaag hebt gij u als meesters opgeworpen, terwijl gij niet eens in staat waart de 
eerste les te leren. U wilt uw medemensen redden terwijl u zelf nog dreigt te vallen; en u spreekt van 
reinheid, van oprechtheid, van spiritualiteit, terwijl u uw ondeugden nog niet eens hebt weggedaan. 
45 Dit is de reden waarom velen van u tot mij zijn teruggekeerd, wenend en klagend dat u bedriegers 
bent genoemd omdat u niet in staat bent geweest een zieke te genezen, omdat u een ongelovige niet 
hebt kunnen overtuigen, of omdat u betrapt bent op handelingen die ongepast zijn voor mijn werk. 
Daarop wijden sommigen zich aan de studie van mijn Leer en de verbetering van hun leven om niet 
opnieuw te falen, terwijl anderen doorgaan met hun oneerlijke handelingen om verwarring te zaaien, 
en weer anderen, ontmoedigd door de nederlagen die zij hebben geleden, het pad verlaten en de 
waarheid van mijn Werk ontkennen. 
46 Ik wilde je stap voor stap leiden, je geest bladzijde voor bladzijde onderrichten in Mijn lessen van 
liefde, want er is geen langere weg dan die van de (noodzakelijke) ontwikkeling van de geest. - 
Waarlijk, ik zeg u, u kunt niets op aarde vinden dat u meer heilig is dan een van uw buren. 
47 Deze leer van mij geeft u de kennis van wat de geest, het geweten, de gewaarwordingen, het 
geloof voor u betekenen en zouden moeten betekenen. Telkens wanneer iemand van u deze leringen 
leert, voelt hij dat eerbied en diepe liefde jegens zijn medemensen uit zijn hart vloeit, want in ieder 
van hen herkent hij iets van de tegenwoordigheid van God, herkent hij een kind van de Allerhoogste, 
in ieder van zijn naasten en in het innerlijk van ieder mens ziet hij de tempel van de Heer. 
48 Wie dit alles doorgrondt en het als vaststaand beschouwt - zou hij het wagen deze tempel te 
ontheiligen en zou hij in staat zijn deze kerel te beledigen? 
49 Dit is de les die ik jullie wil leren, want als dit gebeurt, zijn jullie nog maar één stap verwijderd van 
de vervulling van het hoogste gebod dat jullie zegt: "Hebt elkander lief." 
50 Hoe kunt gij u spiritisten noemen, zolang gij niet weet wat een geest is en wat deze voor God 
betekent en waard is? 
51 Denk na over alles wat Ik tot u heb gezegd, zodat uw lichamelijk omhulsel met uw geest kan 
samensmelten tot één wil en deze zich kan manifesteren en zijn zending kan vervullen. U zult dan 
ervaren dat elk van uw geestelijke gaven een licht en een kracht is waarvoor de stijfste nekken en de 
hardste harten zullen buigen. En wanneer zij bewijzen ontvangen van ware spiritualiteit, zullen zij 
geëmotioneerd uitroepen: "Deze handelen werkelijk naar de leringen van Jezus, deze verkondigen 
werkelijk de waarheid!" 
52 Neem dit uur als dat van uw gemeenschap met de Vader. Spreek geestelijk tot mij, ik hoor u, o 
mensen. Leg met mij al het leed neer dat je van de wereld ontvangt. Was met je tranen de vlekken 
van je ziel weg. U zult zien hoe geween en gebed de last van uw hart voor u lichter en lichter zullen 
maken. Dan zal Ik Mijn genade over u uitstorten, waardoor Ik u het gevoel van kracht zal geven. 
53 Als jullie je dus trinitariërs noemen, omdat jullie mijn leer grondig bestudeerd hebben en er met 
jullie werken getuigenis van afleggen, kan er in jullie geen gebrek aan licht, kracht en vrede zijn. 
54 Ik heb in u het goddelijke zegel gelegd dat u erfgenamen maakt van de wijsheid die in het boek 
van mijn Goddelijkheid is bewaard, en wie dit licht in zich heeft, kan niet vallen. 
55 Het is de Vader van alle tijden die op dit moment tot u spreekt. Het is Dezelfde Die u de Wet door 
Mozes heeft geopenbaard, Die u de stem van het "Woord" in Christus heeft doen horen, en Die u nu 
Elia in de Geest heeft gezonden om de mensen voor te bereiden, omdat zij in deze tijd moeten leren 
innerlijke gemeenschap te hebben met de Heilige Geest, die Ikzelf ben. Wie met Mij in gemeenschap 
komt, zal ontdekken dat Ik de Vader zelf ben en tegelijk Hij die jullie de Zoon noemen: het is het 



Woord van de Liefde van de Godheid. De drie-eenheid van God betekent niet verscheidenheid van 
geest, maar van eigenschappen of machten. 
56 Wet, Liefde, Wijsheid - dit zijn de drie vormen van openbaring waarin Ik Mijzelf aan de mens heb 
getoond, opdat hij een vaste overtuiging op zijn ontwikkelingsweg en een volledige kennis van zijn 
Schepper zou hebben. Deze drie fasen van openbaring verschillen van elkaar, maar zij hebben alle 
één en dezelfde oorsprong, en in hun totaliteit vormen zij de absolute volmaaktheid. 
57 Bij verschillende gelegenheden heb ik reeds tot u gezegd: "Waarom staat gij erop drie Goddelijke 
Wezens te kennen, terwijl gij er slechts één kunt vinden? Een enkele stem heeft te allen tijde tot u 
gesproken, een enkele Goddelijke Geest heeft zich aan u geopenbaard. Deze unieke, eeuwige stem, 
die u mijn wet heeft verkondigd in verschillende uitdrukkingsvormen, is de stem die u ook in uw 
geweten gegrift draagt, en waarvan u ook de essentie in uw hart moet bewaren. Maar in plaats van 
Mij lief te hebben in geest en in waarheid, zoals mijn Leer jullie heeft geleerd, hebben jullie Mij lief in 
materialistische cultusvormen en voorstellingen, omdat jullie je Schepper op geen enkele andere 
manier kunnen bevatten. 
58 Toen Ik Mijn wet op een steen graveerde, wie zou daaraan hebben getwijfeld dat die tafelen 
geheiligd waren, daar zij het Goddelijke gebod bevatten? Toch heb Ik die stenen tafelen aan de blik 
van de mens onttrokken en hem slechts de kennis van Mijn Wet gelaten. 
59 Christus werd geboren, leefde en stierf in armoede, reinheid en volmaaktheid, en gij zoudt gewild 
hebben dat Hij eeuwig op aarde gebleven was. Daarom hebt u de wens gehad hem te vereeuwigen in 
beelden door mensenhanden gemaakt. Maar u moet begrijpen dat zijn menselijke verschijning 
verdween om aan de geest van de mens alleen de zuiverste essentie van zijn woord en zijn werken 
over te laten, die de volmaakte uitdrukking waren van de Goddelijke liefde. Vandaag, nu Ik Mijzelf in 
de geest heb geopenbaard en Mijzelf kenbaar heb gemaakt door middel van door Mijzelf 
voorbereide organen van verstand, wat kunnen jullie materialiseren uit Mijn Derde Openbaring? 
Hoop je objecten, plaatsen, of personen te vergoddelijken? Nee, jullie moeten vanaf deze tijd van 
mijn geestelijke manifestatie alleen het oneindige licht bewaren dat Ik over jullie heb uitgestort, het 
licht van de eeuwige wijsheid. Als jullie de Liefde en de Wijsheid zouden zoeken in de Wet van het 
Eerste Tijdperk, dan zouden jullie ze vinden; als jullie de Wet en de Wijsheid zouden zoeken in de 
Liefde van Jezus, dan zouden jullie ze vinden; en als jullie de Wet en de Liefde zouden zoeken in de 
Wijsheid die Mijn Geest in dit Derde Tijdperk over alle schepselen heeft uitgestort, dan kunnen jullie 
ze in hun essentie ontdekken. Erken dat alle goddelijke deugden en krachten één essentie vormen, 
en dit is God. 
60 Doorgrond de leer die ik u heb gegeven. Daarin openbaart zich de liefde die ik voor de mensheid 
heb. 
61 Met Mijn onderricht vorm Ik jullie harten, als eenvoudige mensen. De discipelen van het 
spiritualisme moeten Mijn Leer in al haar zuiverheid bewaren, want zij zal het zijn die vrede en 
broederschap onder de mensen consolideert. 
62 Religieuze symbolen zullen verdwijnen, want de mens mag mij niet langer beperken, opdat zijn 
werk de Vader waardig zal zijn. 
63 Door naar mij te luisteren zonder zintuiglijk-materiële vormen van voorstelling, hebt gij in uzelf 
een nieuw karakter gevormd. Je geest is ontwaakt en je moraal is sterker geworden. 
64 Ik wil voor de toekomst mannen en vrouwen van overtuiging - discipelen die door hun voorbeeld 
prediken, geen huichelaars, want uw val wegens gebrek aan zedelijkheid en waarachtigheid, wegens 
gebrek aan vrede en kracht van de ziel zou zeer pijnlijk zijn. 
65 Zie, hoe de mensheid, die door de eeuwen heen door de zuiverende smeltkroes en de 
boetedoenende vuurproeven is gegaan, nog steeds niet in staat is haar vrede te consolideren. Het 
bloedige spoor wordt langer en langer omdat de mensen mijn woord vergeten zijn. Er is geen 
oprechtheid, geen vertrouwen, geen hulpvaardigheid en geen liefde. 
66 Toch ben Ik hier met Mijn nieuwe boodschap van eenheid en vrede, met Mijn eenvoudig Woord 
dat, na een moeizame strijd, het wonder zal verrichten van het verenigen van de geesten en harten 
der mensen. Zijn er nog mensen die vragen waarom ik gekomen ben? 



67 Ook in deze tijd werden velen geroepen en weinigen uitverkoren, maar bij mij zijn er geen 
bevoorrechten. Want het is de mens die zich zijn Heer waardig maakt en het recht op zijn genade 
verdient. 
68 Aan allen heb Ik Mijn onderricht op dezelfde wijze gegeven, aan allen heb Ik geleerd op deze weg 
te wandelen en in dit tranendal te leven. Begrijp Mij goed: niet alleen jullie moeten onder deze wet 
leven, maar de hele wereld. Maar het zullen mijn discipelen zijn, verspreid over de wereld, die het 
zullen inplanten door hun moraal en voorbeeld. 
69 Vervul ook nu uw taak en laat geen tijd voorbijgaan voor de geest zonder dat hij die gebruikt, 
want dan kan het ogenblik van spijt komen. 
70 Daarom maak ik gebruik van de nederigen, van hen die op de paden des levens de weg kwijt 
waren, die de stem des heils van hun Heer hoorden en bereid waren Hem te volgen. Dit zijn jullie, de 
"laatsten", omdat jullie Mij dienen in het Derde Tijdperk. 
71 Ik zend u Mijn vrede, maar waarlijk Ik zeg u: zolang er mensen zijn die alle levensbehoeften 
bezitten en zij vergeten die van honger sterven, zal er geen vrede op aarde zijn. 
72 Vrede wordt niet gevonden in menselijke glorie noch in rijkdom. Het is gebaseerd op goede wil, 
op elkaar liefhebben, elkaar dienen en elkaar respecteren. Oh, als de wereld deze lessen maar 
begreep! Haat zou verdwijnen en liefde zou opbloeien in het menselijk hart. 
73 Alleen mijn liefde en mijn gerechtigheid kunnen vandaag hen beschermen die ernaar hongeren en 
dorsten. Ik alleen, in mijn volmaakte rechtvaardigheid, ben in staat degene te verwelkomen die tegen 
zijn eigen bestaan ingaat. 
74 Indien dezen wisten, dat de verlating van de ziel verschrikkelijker is dan de eenzaamheid in deze 
wereld, zouden zij geduldig en moedig volharden tot de laatste dag van hun bestaan op aarde. 
75 Ik heb u mijn vaderlijke liefde in dit woord gegeven. Getuig van mijn waarheid met uw werken. 
76 Heb elkander lief. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 166  
 
1 Het is een dag van blijdschap voor Mijn volk, een dag van vrede voor hen die gekomen zijn om naar 
Mijn woord te luisteren. Toen ik dit erfdeel aan de eersten gaf, zei ik hun, dat zij er zorg voor 
moesten dragen, want het zou zijn als een klein jonge boompje, dat later een dicht gebladerde en 
machtige boom zou worden. Vandaag komen grote scharen om naar Mijn woord te luisteren, 
getuigenis afleggend van de vervulling van Mijn aankondiging. 
2 De boom bracht takken voort, en deze werden losgemaakt om op andere grond te worden geplant. 
Maar voorwaar, Ik zeg u: sommigen zijn geplant naar Mijn wil, en anderen naar de wil van mensen. 
3 Ik heb u reeds lang geleden gezegd, dat men de boom kent aan zijn vruchten; en over een poosje, 
wanneer deze "bomen" vruchten beginnen te dragen, zult gij weten wat voor vruchten elke boom 
draagt, of zij goed zijn of niet. Er waren jonge boompjes die eerst vol sap en kracht waren, die goede 
vruchten beloofden en weldadige schaduw voor de vermoeide zwerver, omdat hij die ze verzorgde 
vol liefde en hulpvaardigheid voortging, en de redding werd van de dwalende. Hij beantwoordde de 
vragen van de mensen met woorden van licht, gaf licht aan de blinden en troost aan de zieken. 
Tekenen traden op en wonderen deden zijn lippen en werken; waarheden werden door inspiratie 
ontvangen. Dit gebeurde omdat de Vader, gezien de ijver en vurigheid van deze werkers, hen 
overstroomde met liefde en wijsheid. Toen de scharen de toewijding van die discipel zagen, toen zij 
overtuigd waren van zijn naastenliefde en oprechtheid, volgden zij hem langs lange wegen, zij 
volgden hem naar de bergtop. Zij gehoorzaamden en geloofden hem blindelings. Maar toen die zag 
dat de scharen hem volgden, dat het volk zijn stem gehoorzaamde alsof het een wet was, voelde hij 
ijdelheid en grootheidswaanzin in zijn hart, en vergetend Hem die hem alles gaf, zonder Wie hij niets 
had kunnen doen, verloor hij de nederigheid en begon zich te beroemen op zijn verdiensten en zijn 
macht over anderen. Hij voelde zich volmaakt in de beoefening van mijn Leer en verkondigde 
luidkeels dat hij een ware discipel en zelfs een meester was. 
4 Ik zeg u: wie zich beroemt op zijn geestelijke gaven en niet deemoedig zaait, zal niets oogsten. 
5 Ik zou aan velen van hen die luidkeels verkondigden werken van liefde te verrichten, kunnen 
vragen: "Waar zijn uw scharen van volgelingen? Waar zijn degenen die je volgden? Wat is er 
geworden van al degenen die geestelijke gaven ontvingen om deze zaden te verspreiden?" En zij 
zouden mij moeten antwoorden dat zij alleen bleven, omdat zij die hen vonden weer afdwaalden, zij 
die gezond werden weer ziek werden, en zij die het licht begonnen te kennen weer in hun duisternis 
wegzonken. Maar de Meester vraagt u: "Waarom is dit gebeurd met hen die door mij zijn 
onderwezen?" - Omdat zij naar eigen inzicht en goeddunken gebruik maakten van de leringen die zij 
hadden ontvangen, omdat zij te vroeg aan het werk gingen, d.w.z. voordat zij de leringen van de 
Meester goed begrepen hadden. 
6 Zij die gewacht hebben tot de juiste tijd om te beginnen met studeren, waken en bidden, zijn 
degenen die standvastig blijven omdat hun wortels diep zijn en hun takken stormen hebben 
doorstaan. Zij gingen op weg in een tijd waarin hun hart niet langer een prooi van ijdelheid kon zijn. 
Maar dit is een dag van vrede en vergeving, waarop Ik wil dat jullie allen Mijn woorden overdenken, 
opdat jullie, wanneer jullie terugkeren naar jullie boom en naar jullie velden, alles wat jullie in 
onvolmaaktheid hebben gedaan, zullen rechtzetten. Er is nog tijd om de boom recht te zetten en het 
zaad te redden. Maar je moet je inspanningen vermenigvuldigen. 
7 Keer terug naar jullie land en als jullie merken dat jullie alleen gelaten en vergeten zijn door hen die 
jullie blindelings gevolgd zijn en die jullie niet hebben kunnen behouden, bescherm dan de wortels 
van de boom, snoei elke gebrekkige vrucht af, snoei zijn dorre takken, geef hem water en jullie zullen 
opnieuw zien hoe de dwalenden komen verlangen naar zijn schaduw en zijn vruchten. 
8 Gezegend zijn zij die opstaan uit hun eigen val, gezegend zijn zij die opstaan tot het licht. U zult hen 
dan mijn wederkomst zien aankondigen, waarop de mensen eeuw na eeuw hebben gewacht, en die 
vele doden zal doen beven, zelfs in hun graf. 
9 Waarlijk, Ik zeg u, dat de goddelijke belofte om tot u terug te keren als de Troostergeest, door 
niemand is uitgewist, noch door de tijd, noch door de zonde, noch door hele tijdperken die over de 



mensen zijn heengegaan. Ook het bewijs van mijn terugkeer zal niet worden uitgewist, en uiteindelijk 
zullen de mensen buigen voor mijn waarheid. 
10 Wanneer jullie naar mijn woord luisteren, laten jullie je leven voorbijgaan in het licht van het 
geweten, en wanneer mijn woord van onderricht is beëindigd, voelen jullie je verlost van jullie 
schulden, beproevingen en wroeging. Zelfs wanneer gij mijn woord ontvangt door middel van 
ongeschoolde verstandsorganen, beeft uw wezen omdat gij daarin een oog voelt dat naar u kijkt, een 
oor dat zelfs uw lichtste zucht waarneemt, en een gevoeligheid die in staat is zelfs uw geheimste 
gedachten te lezen. 
11 Op de eerste dag dat Ik op deze wijze tot de mensheid sprak, luidde Ik een nieuw geestelijk 
tijdperk in. De harten die aanwezig waren bij Mijn Goddelijke manifestatie voelden zich overweldigd 
door angst, ontzag, verwondering en gelukzaligheid. Daarom is die kleine groep van mijn eerste 
discipelen gegroeid en vermenigvuldigd tot de grote gemeenschappen die nu aanwezig zijn om mijn 
leringen te horen. 
12 Onder deze scharen zijn er ook, die, nadat zij mij jaar na jaar hebben aangehoord, aan deze 
openbaring gewend zijn geraakt en niet meer zo ontroerd zijn als toen zij naar mij luisterden tijdens 
de eerste ontvangen leringen. Niettemin blijft de meerderheid mijn woord met waar enthousiasme 
aanhoren, en hun harten kloppen sneller wanneer zij hier zijn om mijn wijze en liefdevolle onderricht 
te horen. 
13 Ik wilde de harten die dit woord ontvangen geestelijk vormen, om van ieder een energieke werker 
te maken voor de activiteit die hem is opgedragen - zich bewust van zijn zending en toegewijd aan 
mijn werk. Maar terwijl sommigen getrouw naar mij zijn blijven luisteren, terwijl zij leerden en zich 
vervolmaakten om waardig te zijn hun medemensen de vruchten te schenken, gerijpt door hun 
studie en overdenking, hun geduld, inspanning en volharding, hebben anderen vleierij gezocht, 
begerig om te zaaien voordat de tijd rijp was. Zij gingen voor de aangegeven tijd heen en 
onderwezen wat zij geleerd hadden. 
14 Daarom hebben sommigen de leringen die zij ontvingen gemystificeerd en mijn leringen door 
gebrek aan kennis naar hun hand gezet, waardoor het succes van hen die mijn leringen alleen 
verkondigden, werd bemoeilijkt. 
15 Ik zeg u, wanneer het uur komt, zal het koren van de goede zaaiers het koren van de ongelovigen 
overwinnen, en in het uur van strijd zal de wereld weten wie haar mijn waarheid hebben gebracht. 
16 Wanneer u een of andere spiritualist hoort opscheppen over zijn zending en door de wereld hoort 
gaan om te roepen dat hij een van de nieuwe discipelen van Christus is, kunt u er zeker van zijn dat 
zijn mond leugens verspreidt, want de ware discipel van dit Werk is degene die niet opschept, die in 
stilte werkt tot eer van zijn Meester en die werkelijk al zijn medemensen liefheeft. Je zult mijn goede 
dienaren herkennen aan hun nederigheid. 
17 Wat zal er ten slotte gebeuren met hen die mijn leer niet in praktijk brengen volgens de geboden 
van mijn wet? - Zij zullen gezuiverd worden en al hun fouten moeten verbeteren en al hun vlekken 
moeten wegwassen in een nieuwe zending, totdat zij erin slagen het onkruid dat zij hadden gekweekt 
in tarwe te veranderen. 
18 Tot de scharen die op deze ogenblikken naar Mijn woord luisteren, zeg Ik: "Blijf met eerbied naar 
Mijn onderricht luisteren. Laat het niet uit je geheugen verdwijnen zonder er eerst over nagedacht te 
hebben. Probeer niet te onderwijzen als jullie maar zwakke kinderen zijn. Je moet wachten tot je 
sterke en toegeruste discipelen bent. Dan zul je kunnen zien dat elk zaadje dat je zaait zal ontkiemen, 
groeien, bloeien en vrucht dragen. En ik zal u zeggen: Ik aanvaard uw geschenk, de vrucht van het 
zaad dat ik u heb toevertrouwd. 
19 Ik wil u nog niet veroordelen, want als ik dat zou doen, zou ik weinig verdienste in u vinden. Ik 
kom tot jullie als een Vader om jullie te vergeven en om jullie een andere periode aan te bieden als 
een kostbare gelegenheid die jullie moeten benutten en waarvoor jullie verantwoording aan Mij 
zullen moeten afleggen. 
20 Op deze dag van genade zeg Ik u dat Ik de aanwezigheid en de liefde van Maria aan de mensheid 
kenbaar en voelbaar heb gemaakt, want in haar zal in deze tijd het Nieuwe Verbond plaatsvinden. 
Maria, in haar zachtmoedigheid en nederigheid, heeft zich eveneens aan u bekend gemaakt. 



21 de Vader heeft Zijn genadegaven over dit volk uitgestort; maar waarlijk, Ik zeg u, ook gij moet Mij 
rekenschap afleggen over de aanwezigheid van de goddelijke Moeder 
22 Ik roep u ter verantwoording, ja - want ik wil dat u zich ten volle bewust bent van wat ik u heb 
geschonken. Maar de kern van deze oproep tot rekenschap is Mijn liefdevolle barmhartigheid. 
23 De wereld kent thans mijn werk en mijn verkondiging niet, omdat gij er voor teruggeschrokken zijt 
deze leringen voor de mensen te verkondigen. Maar de nieuwe generaties zullen ze leren kennen en 
jullie gelederen versterken. Waarlijk, Ik zeg u, de naam van Jezus en die van Maria zijn verenigd in het 
Verlossingswerk; en daar de mensen in deze tijd niet wisten hoe zij een verbond met hun Heer 
moesten sluiten, zal de naam van de Moeder het symbool zijn van vereniging en broederschap onder 
de mensen. 
24 Het geweld der elementen zal de stem zijn die de mensen wekt die koppig in duisternis willen 
leven, en Ik zal hen niet oordelen. Zij zullen door hun eigen daden in het oordeel vallen. 
25 De mensen hebben voor zichzelf hun taken gemaakt, die oorspronkelijk rein waren, maar die zij 
door hun zonden en hun wetenschappen hebben bezoedeld, en velen van hen worden bezield door 
zelfzucht, haat en hoogmoed. 
26 Hoor: In het Eerste Tijdperk sloot ik een verbond met Abraham en zijn nakomelingen. Dat verbond 
zijn de kinderen van dat volk vergeten. Ik sloot een verbond met Mozes, die Israël bevrijdde uit de 
slavernij. Maar in de loop der tijden vergat het volk het verbond opnieuw. 
27 In het Tweede Tijdperk kwam Ik in de wereld; Ik bezegelde Mijn Verbond met de mensen met 
Mijn Bloed, en dit Verbond van Liefde had voldoende kracht om Mijn kinderen de weg te leren 
waardoor de mensen van alle tijden al hun zonden kunnen wegnemen. Omdat ik in Jezus de dood 
heb overwonnen, de duisternis heb overwonnen, pijn in goddelijke hartstocht heb veranderd en voor 
de zielen de weg naar het licht heb gebaand. 
28 Vandaag hebben jullie gehoord dat ik een nieuw verbond met jullie wil sluiten, want ik vind jullie 
niet verenigd in mij, noch onder elkaar, en het is mijn wil dat jullie in deze Derde Era, in de schoot 
van het zesde zegel, het verbond van liefde en broederschap in mij sluiten 
29 Gij allen zijt binnen het zesde zegel, dat een etappe is, een hoofdstuk van het boek der zeven 
zegelen, waarvan de inhoud de wijsheid Gods en de volmaaktheid der zielen is. 
30 Nieuwe generaties zullen komen en zullen het werk van het Derde Tijdperk erkennen, waarin 
jullie de eerste stappen hebben gezet. Zij zullen uw werk voortzetten, en wanneer de verschillende 
rassen en volkeren elkaar eindelijk als broeders en zusters liefhebben, wanneer de mensen hun 
haatgevoelens hebben overwonnen, zal het werk van de Heilige Geest in de harten van de mensen 
gevestigd zijn. 
31 Reeds in het eerste tijdperk leerde Ik jullie de zevende dag aan Mij toe te wijden. Daar de mens 
zich gedurende zes dagen aan de vervulling van zijn wereldse plichten wijdde, was het niet meer dan 
juist dat hij er ten minste één wijdde aan de dienst van zijn Heer. Ik heb hem niet gevraagd de eerste 
dag aan mij te wijden, maar de laatste, opdat hij daarin zou rusten van zijn arbeid en zich zou wijden 
aan geestelijke overpeinzing, opdat hij zijn geest gelegenheid zou geven tot zijn Vader te naderen en 
met Hem te spreken door gebed. 
Spaans "meditaeiön" = meditatie, contemplatie; ook: reflectie, innerlijke contemplatie, spirituele 
contemplatie. 
32 De rustdag werd ingesteld opdat de mens, de harde aardse strijd van het leven vergetend, al was 
het maar voor een korte tijd, zijn geweten de gelegenheid zou geven tot hem te spreken, hem aan de 
wet te herinneren, en opdat hij zichzelf zou onderzoeken, berouw zou hebben over zijn 
overtredingen, en in zijn hart nobele voornemens zou maken om zich te bekeren. De sabbat was de 
dag die vroeger was gewijd aan rust, gebed en het bestuderen van de wet. Maar door de traditie in 
ere te houden, vergaten de mensen de broederlijke gevoelens jegens hun medemensen en de 
geestelijke plichten die zij jegens hun naasten hadden. De tijden zijn voorbijgegaan, de mensheid 
heeft zich geestelijk ontwikkeld, en Christus is gekomen om u te leren dat u ook in de dagen van rust 
naastenliefde moet betrachten en alle goede werken moet doen. 
33 Jezus wilde jullie duidelijk maken, dat een dag weliswaar bestemd is voor bezinning en 
lichamelijke rust, maar dat jullie moeten begrijpen, dat dag noch uur voorbestemd kunnen zijn voor 
de vervulling van de zending van de Geest. 



34 Hoewel de Meester tot u sprak met de grootste duidelijkheid, weken de mensen er van af en 
ieder koos de dag die hem het beste uitkwam. Daarom, terwijl sommigen de Sabbat bleven houden 
als de dag gewijd aan rust, kozen anderen de zondag om hun diensten te vieren. 
35 Heden spreek Ik opnieuw tot u en Mijn onderricht brengt nieuwe kennis voor u. Je hebt veel 
meegemaakt en bent geëvolueerd. Het is vandaag niet van belang welke dag u wijdt om te rusten 
van het aardse zwoegen, maar dat u weet dat u alle dagen moet wandelen op de weg die Ik voor u 
heb uitgestippeld. Begrijpt, dat er geen vast uur is voor uw gebed, want elk uur van de dag is geschikt 
voor het gebed en voor het beoefenen van Mijn Leer voor het welzijn van uw medemensen. 
36 Ik wil dat licht, inspiratie en liefde altijd in uw geest wonen, dat het verstand en het hart de 
spiegel van de geest zijn, en dat daarin zijn deugden worden weerspiegeld en uitgedrukt in glorieuze 
ideeën en edele gedachten en gevoelens. Dan zul je beseffen hoe volmaakt de harmonie is die 
bestaat tussen de geest en het lichaam, tussen het geestelijke en het menselijke, tussen de wetten 
en plichten van de geest en de wetten en plichten van de wereld. Tenslotte zult gij kunnen inzien, dat 
het gehele leven, met al zijn beproevingen en lessen, één enkel doel heeft: de volmaaktheid van de 
geest, waardoor deze rust en waar geluk zal ervaren in het rijk van de Heer. 
37 Soms denk je en zeg je: "Wat voor nut heeft dit bestaan, want het geeft ons niets goeds en wij 
hebben er geen voordeel bij?" Als iemand dat denkt, is dat omdat hij verhindert dat het licht in zijn 
geest schijnt. Hij vindt het leven zinloos omdat hij niet al zijn verlangens heeft kunnen vervullen, 
want hij had alles willen hebben volgens zijn ideeën. Hij meent dan dat hij ook nutteloos is, en dat 
alleen omdat hij de betekenis van mijn woord niet heeft begrepen en doorgrond. 
38 Het geestelijke deel van de mens is nog slapende, daarom heeft hij zoveel nutteloze levens 
geleefd. 
39 Ik zou u kunnen dwingen mijn geboden te vervullen, maar dan zou uw verdienste niet echt zijn, 
uw vooruitgang zou niet echt zijn. Ik sta toe dat het leven waarin gij, zonder het te beseffen, voor 
uzelf lessen en beproevingen schept, u de ware les leert, die soms pijnlijk is, afhankelijk van hoe uw 
werken zijn geweest. Maar te midden van beproevingen zendt mijn Geest jullie het licht dat jullie 
geest bereikt - soms op een zachte manier, maar soms ook als een onverbiddelijke rechter, opdat 
jullie ontwaken en de stem van het geweten horen, die mijn eigen stem is. 
40 Ik vraag het je: Wilt u nuttig zijn en het gevoel hebben dat uw bestaan ook nuttig is? Leert dan van 
mijn woorden, datgene wat Ik u in het verleden heb gegeven en datgene wat gij heden hoort, want 
zij vullen elkander aan. Maar denk niet dat je door het louter herhalen van mijn zinnen en leefregels 
mijn leer al gerealiseerd hebt. Neen, wie niet weet hoe lief te hebben, zal niet in staat zijn de 
Goddelijke woorden te verkondigen en te vervullen wat zij leren. 
41 De liefde is de oorsprong en de reden van uw bestaan, o mensen. Hoe zou je zonder dit geschenk 
kunnen leven? Geloof me, er zijn velen die de dood in zich hebben, en anderen die ziek zijn, gewoon 
omdat zij niemand liefhebben. De genezende balsem die velen heeft gered, is liefde geweest, en de 
Goddelijke gave die tot het ware leven oproept, die verlost en verheft, is eveneens liefde. 
42 Daarom zegt de Meester tot u, kinderen, die deze leer gehoord hebt: begint vanaf heden lief te 
hebben. Laat al uw werken tegenover anderen doordrongen zijn van dit gevoel, en laat het ook 
stromen in de woorden en gebeden die u aan mij opdraagt. 
43 Weet, dat het woord dat geen liefde in zich heeft, noch leven noch kracht heeft. Jullie vragen mij 
hoe jullie kunnen beginnen lief te hebben en wat jullie moeten doen opdat dit gevoel in jullie harten 
ontwaakt, en ik zeg jullie: Waar je mee moet beginnen is te begrijpen hoe je moet bidden. Gebed zal 
je dichter bij de Meester brengen, en die Meester ben ik. 
44 In het gebed zult gij troost, inspiratie en kracht vinden, het zal u de heerlijke voldoening geven 
vertrouwelijk met God te kunnen spreken zonder getuigen of tussenpersonen. God en uw geest zijn 
verenigd in dit zoete moment van vertrouwen, van geestelijke dialoog en zegeningen. 
45 Bereidt u voor, discipelen, want Ik zal Mijzelf aan u openbaren. U allen brengt zorgen en 
problemen voor Mij, maar Ik zeg tot u: Waarom ben je bang? Heb je Mijn blik vol barmhartigheid niet 
op je gevoeld? Maakt Mijn Aanwezigheid je niet sterk? Geeft Mij geen aanleiding om Mijn woorden 
van het Tweede Tijdperk te herhalen en jullie te zeggen dat jullie mensen van weinig geloof zijn, dat 
hoewel Ik zo dicht bij jullie ben en jullie beweren Mij te kennen, jullie Mij niet vertrouwd hebben. 



46 Wanneer gij uw gebed opzegt en Mij zoekt, zal Ik met u zijn. Mijn woord en de geboden die Ik u te 
allen tijde heb gegeven, zullen u Mijn onderricht door uw geweten geven. Word rijk in kracht en 
toerusting. Breng dit Woord van Leven overal naar de harten die troost en licht nodig hebben, want 
Ik heb jullie geroepen tot zaaiers van de geestelijke velden. 
47 Daar gij rijk zijt aan mijn genadegaven en wat gij hebt ontvangen een onuitputtelijke schat van 
leringen is, moet gij deze kennis liefdevol overdragen. Ga naar anderen in nood, naar hen die op 
aarde geen goodwill, aanzien of respect genieten. Zoekt de wezen, de weduwen, de ongeneeslijk 
zieken, en staat hen zonder voorbehoud bij. Geef hun die geestelijke balsem die uit de bodem van de 
ziel in uitbundige mate opstijgt, door meer aandacht te schenken aan hun ziel dan aan hun lichaam. 
48 Ik heb de groep van werkers uit mannen en vrouwen samengesteld, want niet alleen de man weet 
hoe hij mijn wet moet uitleggen. De vrouw, begiftigd met mooie en edele gevoelens, is altijd een 
medewerkster geweest in Mijn Verlossingswerk. Ik draag op dit moment ook de 
verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van mijn instructies aan haar over. Ik laat hen beiden 
verenigd om te waken over dit werk dat u is toevertrouwd. 
49 Mijn volk, Ik blijf een korte tijd bij jullie door dit orgaan van de geest*. Jullie hebben gebeden, en 
op het moment van opperste verheffing hebben jullie in de stilte van jullie hart de liefdevolle groet 
van de Meester gehoord, die tot jullie heeft gezegd: "Vrede zij met jullie". Je bent je bewust 
geworden van de uitwerking die het gebed heeft, en je hebt de onmetelijke kracht begrepen die er in 
besloten ligt wanneer je het opzendt - zowel om aan een geestelijke behoefte te voldoen als om te 
vragen om de oplossing van een materiële noodsituatie. 
* Dit verwijst naar de geest, vooral in termen van het vermogen van de stemdrager om te spreken. 
50 Bedenk dat het vaak genoeg is geweest het woord "Vader" uit te spreken om uw gehele wezen te 
doen beven en uw hart te doen overstromen van de troost die zijn liefde geeft. Weet dat wanneer 
uw hart mij met vurigheid roept, mijn geest ook beeft van vreugde. 
51 Als jullie Mij "Vader" noemen, als deze naam uit jullie binnenste opklinkt, zal jullie stem in de 
hemel gehoord worden en zullen jullie een geheim uit de goddelijke wijsheid wegnemen. 
52 Laat het niet alleen uw lippen zijn die Mij "Vader" noemen, want velen van u doen dit 
mechanisch. Ik wil dat het gebed "Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd" uit 
een zuiver en diep hart komt en dat u over elke zin nadenkt, zodat u daarna geïnspireerd bent en in 
volmaakte gemeenschap met mij. 
53 Ik heb jullie het krachtige, volmaakte gebed geleerd dat het kind werkelijk dichter bij de Vader 
brengt. Wanneer je het woord "Vader" uitspreekt met vurigheid en eerbied, met verhevenheid en 
liefde, met geloof en hoop, verdwijnen de afstanden, verdwijnt de ruimte, want op dat ogenblik van 
dialoog van geest tot geest is God niet ver van jou, noch ben jij ver van Hem. Bid zo en je zult in je 
hart, met je handen vol, de weldaden van mijn liefde ontvangen. 
54 Dan zullen jullie met jullie geestelijke blik Mij jullie zien leiden, zoals de herder dat doet met de 
schapen. Jullie zullen het goddelijk licht zien dat jullie levensweg verlicht en jullie zullen mijn stem 
horen die, om jullie op jullie weg aan te moedigen, onophoudelijk herhaalt: "Wees sterk, stop niet, 
elke stap voorwaarts zal jullie dichter bij jullie Vader brengen". 
55 Op deze dag, o leerlingen, heb Ik nog een keer tot jullie gesproken over de liefde en het gebed, 
opdat jullie de genade die er in besloten ligt en ook hun werkzaamheid leren begrijpen, zodat jullie 
de hoge beloning zullen verkrijgen die de liefde van Mijn Vader jullie heeft beloofd. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 167  
 
1 Uit vele harten rijst tot God de vraag: "Heer, zal de pijn die deze wereld treft eeuwig duren?" 
Daarop antwoordt de Meester: "Neen, mijn geliefde kinderen, jullie pijn zal verdwijnen zodra jullie 
de ware liefde vinden." 
2 Hoewel er op aarde veel over liefde gesproken wordt, bestaat zij in werkelijkheid niet onder jullie. 
Sommigen veinzen het, anderen verwarren het met een egoïstisch gevoel, en weer anderen met een 
onedele hartstocht. Valsheid heerst in het menselijk hart, valsheid heerst, men veinst liefde, 
vriendschap, naastenliefde. Het onkruid is gegroeid en heeft zich overal verspreid, en alleen het vuur 
van de pijn zal in staat zijn het te vernietigen. 
3 Dit is het vuur dat de mensen zullen aansteken met hun oorlogen over ideeën, 
geloofsovertuigingen, filosofieën en wetenschappen. Het is de oorlog die met rasse schreden nadert. 
Daar, in dit vuur, aangestoken door hun eigen begeerten naar macht, hartstochten en 
vijandschappen, zullen zij hun loutering vinden. Dit is hoe ze het wilden, dit is hoe ze het eisten. 
4 Hoe zou het mogelijk zijn dat mensen elkaar als broeders en zusters liefhebben als zij hun harten 
nog niet gezuiverd hebben? Er is een grote bezoeking in de wereld voor nodig om er gelouterd uit te 
komen, want pijn zuivert. 
5 Ik zeg jullie ook: De mensen moeten in de mensen geloven, moeten geloof en vertrouwen in 
elkander hebben, want gij moet tot de overtuiging komen dat allen op aarde elkander nodig hebben. 
6 Denk niet dat het Mij behaagt als jullie zeggen dat jullie in Mij geloven, terwijl Ik weet dat jullie aan 
de hele wereld twijfelen. Want wat Ik van jullie verwacht is dit: dat jullie Mij liefhebben door de 
liefde die jullie je naasten betonen, door hen te vergeven die jullie kwetsen; dat jullie de armsten, de 
minsten of de zwaksten liefdevol bijstaan; dat jullie je medemensen zonder onderscheid liefhebben; 
en dat jullie in al jullie werken de grootste onbaatzuchtigheid en waarachtigheid aan de dag leggen. 
7 Leert van Mij, want Ik heb nooit aan u getwijfeld, gelooft in uw heil en vertrouwt dat gij u zult 
oprichten om het ware leven te bereiken. 
8 Zelfs al is er uiterlijk veel valsheid in de werken der mensen, toch is er niet één in wiens innerlijk 
niet een deel waarachtigheid is. Dit deel is de vonk van geestelijk licht die hij in zich draagt, is mijn 
Goddelijke Aanwezigheid, de vonk van God die hem innerlijk verlicht. Ik zal dit licht, dat van Mij is, 
doen schijnen in ieder hart, en de weerkaatsing ervan zal zich openbaren in elk van uw werken. 
9 Ik wil dat jullie in de waarheid leven, en daarvoor is het nodig dat alle kwaad sterft. U die het uur 
kent dat nadert - waakt en bidt reeds vandaag, kondig deze strijd aan uw medemensen aan als 
profeten, opdat zij zich mogen voorbereiden en niet wanhopen in de ogenblikken van bitterheid 
tijdens de komende strijd. 
10 Wees ervan overtuigd dat alle "akkers" vrucht zullen dragen wanneer zij bereid zijn. Mijn zaad is 
klaar om op hen neer te dalen: Ieder mens zal een plant zijn die zal bloeien en vruchten van liefde zal 
geven, en zo de bestemming van alle geschapen dingen zal vervullen. 
11 In het plantenrijk zijn er parasitaire planten die nutteloos zijn; neem die niet tot voorbeeld. 
12 Weet gij waarom de Vader van u alleen vruchten van liefde verwacht? - Omdat het levenszaad dat 
ik in elk schepsel plaatste, het oerzaad was, liefde. 
13 Als u soms, zoals bij planten, lijkt te zijn verdroogd, als u een korte tijd verdord bent, of als u dorst 
hebt geleden, dan is dat niet omdat u het water van mijn genade hebt gemist. Mijn bron van liefde 
heeft zich altijd uitgestort over elke geest en elk hart als levengevend water. Maar deze menselijke 
planten, begiftigd met geest, bezitten vrijheid van wil, en als gevolg van het slechte gebruik van dit 
kostbare geschenk, verwijderen zij zich van die Goddelijke genade, die het enige is dat de ziel kan 
redden en sterken. Hoe anders zijt gij dan de planten der aarde, die op hun plaats altijd nederig in 
ontvangst nemen wat de barmhartigheid Gods hun schenkt! 
14 Jullie denken allemaal dat je in je leven liefgehad hebt, maar ik zeg jullie: sommigen hebben echt 
liefgehad, terwijl anderen hartstochten en egoïsme voor liefde hebben aangezien. 
15 Door Jezus gaf ik u de volmaakte onderwijzing. Overweeg mijn levensweg als mens van geboorte 
tot dood, dan zal de liefde zich aan u openbaren op een levende en volmaakte wijze. 



16 Ik vraag u niet te zijn als Jezus, want in hem was iets wat gij niet kunt bereiken: volmaakt te zijn als 
een mens, daar Hij die in hem was, God zelf was in beperkte vorm. Maar ik zeg je toch dat je hem 
moet navolgen. 
17 Mijn eeuwige wet heeft altijd tot jullie gesproken over deze liefde. Ik heb jullie in de eerste keren 
gezegd: "Heb God lief met heel je hart en met heel je ziel," en "Heb je naaste lief als jezelf." 
18 Later heb Ik jullie deze geïnspireerde woorden gegeven: "Hebt uw broeders en zusters lief zoals 
de Vader u heeft liefgehad"; "Hebt elkander lief". 
19 In deze tijd heb Ik u geopenbaard dat gij God méér moet liefhebben dan al het geschapene, dat gij 
God moet liefhebben in al wat bestaat, en al wat bestaat in God. Dat gij uw medemensen 
barmhartigheid betoont, en barmhartigheid wederkeert, opdat gij de Vader moogt aanschouwen in 
al zijn heerlijkheid, want barmhartigheid is liefde. 
20 De mens is nooit in staat geweest mij lief te hebben zoals nu, door geestelijke aanbidding, vrij van 
oneerlijkheid. De heidense tijden en die van de ongelovigen zijn nu ver weg. De afgoderij, die in alle 
cultussen en in alle tijden is blijven bestaan, is met haar zinnelijkheid en haar valse pracht en praal 
een vermoeiende bezigheid voor de zielen geworden. 
21 Spoedig zullen de geslachten komen die aan alle einden der aarde de geestelijke verering van mijn 
Goddelijkheid zullen invoeren. Wanneer deze vorm van eredienst uiteindelijk een koninkrijk van 
vrede en licht onder de mensen vestigt, zal religieus fanatisme onder de mensen verdwijnen, omdat 
er in de vergeestelijking geen plaats meer zal zijn voor hartstochten, noch voor onwetendheid. 
22 Omdat u nog een lange weg te gaan hebt, moet u niet stoppen en denken dat u het doel nooit zult 
bereiken. Ga voorwaarts, want zelfs over een verloren moment zal je ziel later wenen. Wie heeft je 
verteld dat het doel in deze wereld is? Wie heeft je geleerd dat de dood het einde is en dat je op dat 
moment mijn koninkrijk kunt bereiken? 
23 De dood is als een korte slaap, waarna de ziel met hernieuwde kracht zal ontwaken onder de 
streling van mijn licht, als tot een nieuwe dag die voor haar begint. 
24 De dood is de sleutel die voor jullie de poorten opent van de gevangenis waarin jullie je bevonden 
toen jullie nog aan de materie gebonden waren, en het is tegelijk de sleutel die voor jullie de poorten 
van de eeuwigheid opent. 
25 Deze planeet, door menselijke onvolkomenheden veranderd in een dal van verzoening, was 
gevangenschap en verbanning voor de ziel. 
26 Voorwaar, Ik zeg u, het leven op aarde is een volgende stap op de ladder van het leven. Waarom 
neemt u het niet op die manier, zodat u van al zijn lessen kunt profiteren? De reden waarom velen er 
keer op keer op terug moeten komen is deze: Omdat zij het niet begrepen en geen profijt hadden 
van hun vorige leven. 
27 In de mensen van morgen zal er zoveel vergeestelijking en begrip zijn van de ontwikkeling die hun 
ziel moet bereiken, dat wanneer hun lijdensweg begint en zij slechts een stap verwijderd zijn van de 
lichamelijke dood, zijzelf en degenen die hen in dat uur bijstaan, dat moment zullen beschouwen als 
het mooiste van hun aardse bestaan, dat zal zijn als de climax van een vruchtbaar en profijtelijk 
leven, en zij zullen in staat zijn om, net als hun Meester aan het kruis, te zeggen: "Alles is volbracht." 
28 Ik spreek tot jullie op een vaderlijke toon en met eenvoudige woorden. Jullie verwachtten mijn 
nieuwe openbaring in deze tijd vol mysteriën, en groot was jullie verbazing toen jullie de eenvoud 
van mijn leer zagen en de nederige manier waarop ik tot jullie sprak. 
29 Elia kwam als een lichtstraal te midden van een storm, gevolgd door zijn onzichtbare scharen, zijn 
grote legioenen van geesten van licht die hem volgen zoals schapen de herder volgen. Hij breekt een 
weg voor de menigte, rukt de doornstruiken rechts en links af om een bres te slaan voor hen die Hem 
volgen, en verzamelt de zielen die zijn stem herkennen als die van de Herder die hen in deze tijd tot 
Mij zal leiden. 
30 Zijn jullie vergeten dat het een schaap van Elia was dat jullie van mijn aanwezigheid getuigde en 
jullie uitnodigde zich in de horde te verenigen en daarna het spoor van de herder te volgen? 
31 Sta op, mensheid, ontdek de weg, ontdek de reden van het leven! Verenig je, mensen met 
mensen, heb elkaar lief allemaal! Hoe dun is de scheidslijn die het ene huis van het andere scheidt, 
en toch, hoe ver zijn de bewoners van elkaar verwijderd! En aan de grenzen van jullie landen - 
hoeveel voorwaarden worden daar wel niet gesteld, opdat jullie de vreemdeling doorlaten! En indien 



gij dit doet zelfs onder broeders der mensen - wat hebt gij dan slechts gedaan met hen die in een 
ander leven zijn? Gij hebt een gordijn tussen hen en uzelf neergelaten, zo niet dat van uw 
vergeetachtigheid, dan dat van uw onwetendheid, dat is als een dichte mist. 
32 Als Ik naar de bewoners van deze wereld kijk, zie Ik dat alle volken Mijn Naam kennen, dat 
miljoenen mensen Mijn Woorden spreken; maar waarlijk, Ik zeg u, toch zie Ik geen liefde van de 
mensen voor elkander! 
33 Alles wat Ik jullie in deze tijd onderwijs en wat er in de wereld gebeurt, is de uitleg en de 
vervulling van de openbaring die Ik de mensheid gaf door middel van Mijn Apostel Johannes, toen, in 
de tijd dat hij op het eiland Patmos woonde, Ik hem in de geest naar de hemelse hoogten voerde, 
naar het goddelijke vlak, naar de onmetelijkheid, om hem door middel van allegorieën de oorsprong 
en het doel, de Alfa en de Omega te tonen; en hij zag de gebeurtenissen die gebeurd waren, die 
plaatsvonden en die nog moesten komen 
34 Hij begreep er toen niets van, maar mijn stem zei hem: "Schrijf op wat je zult zien en horen," en zo 
schreef hij. Johannes had discipelen die in schepen de zee overstaken en hem opzochten in zijn 
toevluchtsoord. Gretig vroegen die mannen hem, die een discipel van Jezus was geweest, hoe de 
Meester was geweest, wat zijn woorden en zijn wonderen waren geweest; en Johannes, die zijn 
Meester in liefde en wijsheid navolgde, verwonderde hen met zijn woorden. Zelfs toen de ouderdom 
naderde, toen zijn lichaam reeds door de tijd gebogen was, had hij nog kracht genoeg om van zijn 
Meester te getuigen, en tot zijn discipelen te zeggen: "Hebt elkander lief." Toen degenen, die hem 
zochten, zagen, dat de dag van Johannes' heengaan naderde, verlangden zij alle wijsheid te bezitten, 
die deze apostel had vergaard, en verzochten hem hun alles te openbaren, wat hij van zijn Meester 
had geleerd, maar als antwoord hoorden zij slechts de zin: "Hebt elkander lief". 
35 Zij die het met zoveel gretigheid en belangstelling vroegen, voelden zich bedrogen en dachten dat 
de ouderdom de woorden van Christus uit zijn geheugen had gewist. 
36 Ik zeg u, dat Johannes geen enkel woord van mij vergeten is, maar dat hij uit al mijn onderricht als 
een enkele kwintessens de leer heeft gegeven, die de gehele wet samenvat: hebt elkander lief. 
37 Hoe kon het onderwijs van de Meester, die hij zo liefhad, uit het geheugen van die geliefde 
discipel zijn vervaagd? 
38 weten jullie, leerlingen van deze tijd, of wanneer het jaar 1950, het laatste van Mijn manifestatie, 
is aangebroken, Ik niet ook tot jullie zal zeggen, in plaats van enig onderricht: "Hebt elkander lief"? 
Alles op je levenspad spreekt tot jou van deze les: de boom die zijn gebladerte uitspreidt om jou 
schaduw te geven, de bloem die haar bloemblaadjes laat vallen nadat je haar geur hebt ingeademd, 
zodat haar offerdood jouw verrukking wordt. 
39 Dit is de weg, dit is de reden waarom Ik jullie gezegd heb God lief te hebben in al het geschapene 
en al het geschapene in God, want in alles ben Ik aanwezig en in alles spreek Ik tot jullie 
40 Ik zie dat alle mensen ziek zijn, lichamelijk of geestelijk. Gij mensen, bij wie slechts de 
voortdurende klaagzang van het geweten te horen is, zoekt mij als de bron van gezondheid, want ik 
bezit de balsem die alle kwalen geneest. Maar om mijn macht onder u te openbaren, is het nodig dat 
u mij uw hart vrij van vlekken toont. 
41 Gij verlangt dat Ik Mijn macht en Mijn wonderen laat zien op uw levensweg en Ik ben bereid u dit 
te schenken. De schatkamer van uw Vader wacht slechts op uw voorbereiding om u te overladen met 
gezondheid, kracht en licht. 
42 Vandaag voedt Mijn Woord jullie, het zaait en besproeit tegelijkertijd, en morgen, als de juiste tijd 
gekomen is, zal Ik de oogst van de liefde binnenhalen, het gouden graan van Mijn landerijen. 
43 Vraag je je af waarom ik je fouten en onvolkomenheden blijf corrigeren? Ik trek alleen de 
brandnetels en ander onkruid weg dat in jullie harten is gegroeid en jullie goede gevoelens heeft 
verstikt. 
44 Deze tijd is voor zuivering. Niet alleen de mensen zullen hun vlekken moeten afwassen in het 
kristalwater van mijn oordeel, maar ook de geesten zijn aan deze zuivering onderworpen. 
45 Dan, wanneer de mensen vrij zijn van alle bezoedeling, zullen zij voelen dat de aarde de Hemel 
nadert. Deze benadering zal geestelijk gebeuren en zal u vervullen met vrede, vertrouwen en kennis. 
46 Discipelen, als jullie in jullie vrije tijd mijn woord beginnen te doorgronden, zullen jullie in de 
essentie ervan een volmaakte rede en een oneindige rechtvaardigheid vinden. Mijn woord wekt de 



mensen op tot een verheven leven, tot een gelukkig bestaan. Maar terwijl het voor u noodzakelijk 
was dat Ik in deze vorm sprak om u wakker te schudden, zijn er mensen geweest die de lichamelijk 
hoorbare manifestatie van het geestelijke niet nodig hadden om hen wakker te schudden voor de 
vervulling van Mijn Wet. 
47 De intuïtieve spiritualisten, de bezielden, de dromers, zij dragen mij in hun hart, zelfs zonder het 
woord te hebben gehoord dat gij tot dusver hebt ontvangen. Zij zijn al lange tijd in spirituele dialoog 
met hun Meester. 
48 Je zult ze onderweg tegenkomen en verrast zijn door hun kennis van mijn werk. Ook zij zullen, 
wanneer zij u ontmoeten, met vreugde hun ideeën en hun daden bevestigd zien wanneer zij uw 
getuigenis en uw uitleg horen. Zij mogen echter in uw opvattingen, uw handelwijze, uw 
godsdienstoefening of in uw leven niets ontdekken dat de spiritualiteit van mijn leer loochent, want 
dan zullen zij zich met teleurstelling in hun hart van uw pad afwenden. Waakt en bidt, discipelen, 
opdat jullie mijn onderricht begrijpen en het in jullie leven toepassen met dezelfde oprechtheid 
waarmee jullie het ontvangen hebben. Dan zal er grote blijdschap in uw harten zijn wanneer u hen 
ontmoet die ik intuïtieve spiritualisten heb genoemd. Samen zult gij in de wereld een sterke 
gemeenschap vormen, die met haar gebed, haar ijver voor de wet, haar eenvoud in levenswandel en 
haar liefde voor de naaste, de mensheid de ware aanbidding van God zal bijbrengen en haar de weg 
van de goede wil zal wijzen om in vrede op aarde te leven. 
49 In de nederigheid van uw gebed zegt gij tot mij: "Heer, als Gij de hoogste Schepper en tevens onze 
Vader zijt, doe ons dan wat U behaagt. Als het Uw wil is dat de pijn onze harten verteert, doe dan 
met ons wat Uw wil heeft voorzien. Als Gij wilt dat wij ons zuiveren voordat Gij ons een taak 
toevertrouwt, laat het dan gebeuren zoals Gij het hebt verordend." 
50 Er zijn er maar weinigen die zo tot Mij spreken, maar Ik gebruik hen om jullie een voorbeeld te 
geven van hoe jullie bereidheid en onderwerping aan de instructies van de Vader moeten zijn. Maar 
Ik geef u al Mijn onderricht, opdat ook gij nederig en gehoorzaam moogt worden. 
51 Soms zal mijn woord u vol oordeel toeschijnen en zal het de gevoeligheden raken van hen die het 
horen. Maar u zult het altijd doordrongen vinden van een goddelijke essentie, een grote 
zachtmoedigheid en een oneindige barmhartigheid, waardoor het altijd met verrukking en 
belangstelling zal worden aangehoord. 
52 Indien Mijn woord u zou overweldigen, zoudt gij het niet kunnen bevatten. Maar Ik wil dat jullie 
nadenken over de Goddelijke leringen die Ik jullie leer, want wie studeert inspireert zichzelf, en wie 
geïnspireerd wordt door de Goddelijke liefde is reeds Mijn leerling. 
53 O spiritistische discipelen, vrees niet voor de vervulling van uw taak, want die is niet moeilijk te 
volbrengen. Met wijsheid leid ik jullie langs het pad opdat jullie niet struikelen, opdat niemand 
verdwaalt. Maar denk niet dat het bezaaid is met rozen omdat ik de weg voor jullie bereid - nee, 
jullie zullen er doornstruiken en beproevingen op vinden. 
54 Ik zeg tot u: Wie mij wil volgen of vinden, moet de weg van opoffering en verzaking verkiezen 
boven die van ongezonde genoegens en ongezonde hartstochten. Want op de eerste manier zult gij 
de genietingen vinden die u mijn kracht en bemoediging geven, en op de tweede, zeer pijnlijke 
vallen. Je zult mijn goddelijke spoor, mijn spoor van liefde, altijd vinden op de weg van 
zelfoverwinning, van opoffering, van naastenliefde en van nederigheid. 
55 De mensen zijn als kinderen die niet nadenken over de gevolgen van hun daden, en daarom 
begrijpen zij niet dat een struikelblok dat zij op hun weg tegenkomen slechts een hindernis is die 
door de Meester wordt opgeworpen om hun zinloze koers te stoppen of om hen te behoeden voor 
het nemen van een verkeerde beslissing. 
56 Ik wil dat u zich nu als volwassenen gedraagt, nadenkt over uw werken, uw daden, uw woorden 
weegt. Dit is de manier om wijsheid en rechtvaardigheid in jullie leven te brengen. Bovendien moet u 
nadenken over het feit dat het leven een immense en voortdurende beproeving voor de geest is. 
57 Op mijn weg gaat niemand verloren, en al wordt een mens soms overweldigd door het gewicht 
van het kruis, een hogere macht doet hem weer opstaan en bemoedigt hem. Deze kracht komt voort 
uit het geloof. 



58 Gezegende discipelen, Ik zeg u in waarheid, dat indien dit volk Mijn leer zou volgen, de blijde 
boodschap van Mijn woord reeds vele harten zou hebben bereikt. Met het voorbeeld van de werken 
in jullie leven, zouden jullie het grootste getuigenis geven van de waarheid van Mijn Leer. 
59 Laat niemand denken dat de aanwezigen voorbestemd zijn om alles te doen. Nee, mensen, elke 
generatie heeft de opdracht een deel van mijn Werk uit te voeren. 
60 Maak van uw hart een vat en zorg ervoor dat zijn liefde op het juiste moment in de harten van uw 
medemensen overvloeit. Maar werp geen hindernissen op die de verspreiding van mijn Leer 
vertragen of verhinderen, want het zou met grote lichamelijke of geestelijke pijn zijn, dat gij ze zoudt 
moeten wegnemen. 
61 Laat uw medemensen alles voelen wat mijn Werk aan heil en goeds bevat. Ik zeg u dat iedereen 
die u de goddelijke invloed die van hem uitgaat laat voelen, mijn woord zal zegenen. 
62 Ik zal jullie toestaan aan jullie medemensen te doen wat Ik aan jullie heb gedaan; want als Mijn 
Woord wonderen heeft verricht, dragen jullie het ook in jullie harten en ditzelfde Woord zullen jullie 
aan jullie medemensen doorgeven. 
63 Zoals Ik u gezond heb gemaakt in ziel en lichaam, u vrede heb teruggegeven, geloof in uw hart heb 
doen ontstaan en u van het verderf heb gered, zo zult gij doen aan allen die het nodig hebben. Maar 
Ik moet jullie erop wijzen dat Mijn woord alleen deze wonderen verricht wanneer jullie het werkelijk 
van tevoren in jullie harten voelen, zoals jullie Vader het voelt wanneer Hij het aan jullie geeft. 
64 Wilt gij de opwekkende werking en de kracht van mijn woord kennen, gebruik het dan en gij zult 
dikwijls verbaasd staan. Maar indien gij het slechts in uw hart bewaart om er zelf van te genieten, 
zult gij zijn als de rijke vrek die niet weet wat hij bezit, noch de waarde van zijn 
Bezit weet, want zijn schat is een dood goed. 
65 Leer harten te vissen, zieken te genezen en zielen te leiden in de stormen van dit leven. 
Vergeestelijk uzelf en gij zult daarin een kracht vinden die u in staat zal stellen de beproevingen met 
gelijkmoedigheid en vertrouwen te doorstaan. Deze vergeestelijking zal weerspiegeld worden in je 
stoffelijk leven en zal voeding, helende balsem en de fakkel zijn die je pad verlicht. 
66 Het zal gebeuren dat het brood op de tafel van uw huis schaars zal zijn, zonder dat uw lichaam 
honger voelt en zonder dat uw kracht afneemt. Er zullen dagen zijn van pijn en ellende, wanneer 
pestilentiën de steden zullen verwoesten, en waar geen dokter is en geen beroep op 
geneesmiddelen, zal mijn onzichtbare balsem zich openbaren, die zal nederdalen op het ogenblik van 
het gebed van mijn kinderen. Maar gij moet u verdienstelijk maken vóór de dagen der verwoesting 
naderen, opdat gij dan, in plaats van u met uw eigen leed bezig te houden, dat van uw medemensen 
kunt verzachten. 
67 Steek lampen van geloof aan in de harten van uw medemensen, leer hen mijn naam met eerbied 
uit te spreken, mijn leer te koesteren en te bidden met de geest. Bedenk dat de mens niet leeft van 
brood alleen, maar ook van elk woord dat van de Heer komt. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 168  
 
1 Kom en les je dorst in mijn liefde, schud je vermoeidheid van je af, reiziger. Ik breng je een 
geschenk in mijn woord dat een les voor je is. Zelfs als jullie zonder verdiensten tot Mij komen, 
vertrouw Ik jullie graag taken toe in Mijn Werk, opdat jullie je kinderen van de Heer en broeders en 
zusters van alle mensen mogen voelen. 
2 Uw gaven, die aangeboren kwaliteiten van de geest zijn, zullen zich openbaren op een wijze die 
deze mensheid niet kent, en niemand zal u kunnen vertellen dat u ze hebt gestolen of u er misbruik 
van hebt gemaakt. Later zal dit volk worden beschouwd als de voorlopers van de tijd van de 
vergeestelijking. 
3 Een legioen van spirituele wezens is gezonden om u te helpen, zodat u zich samen kunt verenigen 
in deze missie. Deze entiteiten zullen u aanmoedigen, inspireren en herstellen wanneer u struikelt, 
en wanneer uw pad wordt omgeven door wezens van duisternis, zullen zij u de weg wijzen om aan 
hen licht over te brengen dat hen zal verlichten en bevrijden uit hun verwarring. Het licht van je 
beschermengelen zal je verlichten, zodat je het pad kunt onderscheiden en de valkuilen kunt 
ontdekken. 
4 Bestudeer en begrijp mijn leringen, opdat gij ze onvervalst moogt verwerkelijken, dan zal niemand 
u verwarren met valse leringen, ontleend aan het geestelijke om wetenschappen, leerstellingen en 
filosofieën te scheppen. Je zult je onder geschoolde mensen bevinden, je zult ondervraagd en op de 
proef gesteld worden, maar je zult de moed niet verliezen, want je zult voelen dat mijn zorgzame 
liefde je bijstaat. Begrijp, dat gij het juweel, dat Ik in uw geest heb gelegd, zorgvuldig moet bewaren, 
en het niet moet vermengen met nutteloze kennis, noch het verkopen voor een stoffelijke 
vergoeding. 
5 De tijd nadert dat ieder oog bereid zal zijn Mijn Aanwezigheid te aanschouwen. Dan zullen jullie op 
weg gaan als Mijn gezanten en getuigen zijn van de wijze waarop Ik Mijzelf aan jullie kenbaar maak, 
om iedere ziel wakker te schudden uit haar lethargie. U zult de profeten zijn die de wereld de 
komende bezoekingen aankondigen, en het Tijdperk dat aan deze gebeurtenissen vooraf zal gaan. 
6 Ziet gij hoe de mannen van deze tijd zelfzuchtig de bevredigingen zoeken die het menselijk leven 
hun brengt, zonder zich te bekommeren om de toekomst van hun ziel? Waarlijk, Ik zeg u, in wezen 
hebben zij Mijn liefde nodig, en het voedsel dat zo lang op Mijn tafel op hen wacht, zal nog steeds 
het voedsel zijn van hen die hen vroeger onverschillig aankeken. 
7 Wacht tot het einde, discipelen, wees niet bedroefd wanneer jullie, veracht door jullie 
medemensen, tot mij komen. Ik zal uw geloof belonen en u rechtvaardigheid schenken, zodat uw 
gezicht eindelijk zal worden verlicht door een glimlach van overwinning. Het licht zal aanbreken, de 
duisternis zal wijken en het herstel zal beginnen zodat, op fundamenten van vrede en gerechtigheid, 
de tempel zal verrijzen waarin de mensheid haar Schepper zal eren door een leven dat een cultus is 
van liefde, vergeestelijking en eerbiediging van de wetten die de Vader voor zijn kinderen heeft 
uitgevaardigd. 
8 Het licht van mijn Geest is bij jullie. Je ziet het niet met je fysieke ogen, maar je voelt het schijnen in 
je geest. 
9 De geest van de Vader is onzichtbaar, maar hij manifesteert zich in een oneindig aantal vormen. 
Het hele universum is slechts een materiële manifestatie van het Goddelijke. Alles wat geschapen is, 
is een weerspiegeling van de waarheid. 
10 Ik heb het bestaan van de geestelijke wezens die kinderen zijn van mijn Goddelijkheid, naar gelang 
van de plaats die zij bewonen, omgeven met een reeks levensvormen waarin Ik wijsheid, schoonheid, 
vitaliteit en goede gezindheid heb geplaatst, om aan elk van deze woningen het meest zichtbare 
bewijs te geven van mijn bestaan en een idee van mijn macht. Ik wijs u erop dat de zin van het leven 
is lief te hebben, te weten, de waarheid te bezitten. 
11 Ik zeg tegen jullie: Hij die niet liefheeft, die zijn liefde niet in de hoogste vorm en met absolute 
oprechtheid betoont, zal geen ware kennis hebben en zeer weinig bezitten. Anderzijds, hij die 
liefheeft met heel zijn ziel en met alle krachten die hem gegeven zijn, zal in zich het licht van de 



wijsheid dragen en voelen dat hij in werkelijkheid eigenaar is van alles wat hem omringt; want wat de 
Vader bezit, is ook het eigendom van zijn kinderen. 
12 Ik leg jullie nu uit wat Ik jullie in het Tweede Tijdperk heb verteld en wat jullie niet hebben 
begrepen, en Ik openbaar jullie op de duidelijkste manier, overeenkomstig jullie huidige geestelijke 
ontwikkeling, wat Ik jullie toen niet heb meegedeeld. 
13 Bij een zekere gelegenheid zeide Ik tot de scharen: Ik heb u nog vele dingen te zeggen, maar ik zeg 
ze nu niet, omdat gij ze niet zoudt begrijpen. Nu Mijn stem opnieuw gehoord wordt in de wereld, zeg 
Ik jullie: Dit is het moment waarop je kunt begrijpen wat ik toen heb verzonnen. Luister en denk 
erover na. 
14 De Vader is de Schepper, is de fontein van alle waarheid en leven. Maar om van zijn werk te 
genieten was het bestaan nodig van wezens die geest bezaten, die met hem moesten genieten van 
alles wat uit zijn goddelijke barmhartigheid voortkwam; die ook een volledige kennis van zijn bestaan 
moesten hebben, en die de liefde van hun Vader moesten aanvaarden en ook moesten weten hoe ze 
hem moesten liefhebben. 
15 Ik heb u reeds uiteengezet wat de oorzaak was die de mensheid deed afdwalen van de vervulling 
van de Wet der Liefde, waartoe ik haar heb gebracht, hoewel de mens (innerlijk) verlicht is door het 
licht van zijn geweten. Ik heb jullie ook gezegd dat deze dwaling, die zoveel menselijke fouten en 
zonden veroorzaakte, de Vader ertoe bracht Zijn woord naar de wereld te zenden om jullie het 
grootste bewijs van Zijn oneindige liefde te geven, toen Hij mens werd en jullie de weg toonde die 
jullie in staat zou stellen jullie verlossing te verkrijgen. 
16 heden, vele eeuwen verwijderd van die gebeurtenis, zeg Ik u dat hoewel Ik Mijn Bloed voor de 
gehele mensheid heb vergoten, alleen zij die de weg volgden die Jezus u leerde, in staat waren de 
zaligheid van hun ziel te verkrijgen; terwijl allen die in onwetendheid, in hun fanatisme, in hun 
dwalingen of in hun zonden zijn gebleven, nog niet gered zijn 
17 Ik zeg u, al ben Ik duizendmaal mens geworden en duizendmaal aan het kruis gestorven, zolang de 
mensen niet opstaan om Mij te volgen, zullen zij de redding van hun zielen niet verkrijgen. Het is niet 
mijn kruis dat jou moet verlossen, maar het jouwe. Ik droeg de mijne op mijn schouders en stierf 
eraan als een man, en vanaf dat moment was ik in de schoot van de Vader. Jullie moeten Mij volgen 
in zachtmoedigheid en in liefde, jullie kruis op je schouders dragend in ware nederigheid, totdat jullie 
het einddoel van jullie zending bereikt hebben, en dan zullen ook jullie bij jullie Vader zijn. 
18 Het verlangen van velen is God te kennen, maar zij hebben de verwezenlijking van dit verlangen 
niet bereikt, omdat zij Mij niet hebben gezocht waar Ik werkelijk woon - in de geest. Om Mij te leren 
kennen, moeten ze eerst zichzelf leren kennen. 
19 Heden ben Ik met al Mijn kinderen. Aan sommigen zal ik helpen hun kruis te dragen, opdat zij 
spoedig de berg zullen beklimmen op welks top hun Vader hen verwacht. Aan anderen zal Ik de ogen 
openen en hun helderheid en visie geven, zodat zij Mij kunnen zien, en aan weer anderen zal Ik leren 
zich in hun innerlijk te verdiepen, zodat zij in het meest verheven deel van hun wezen een erfenis 
ontdekken waarvan zij voorheen niet konden dromen dat zij die bezaten. Dan zullen veel van de 
idealistische aspiraties werkelijkheid worden, en zal de harmonie stralen in allen die van goede wil 
zijn. Het goddelijke licht zal volledig bezit nemen van die zielen die geen weerstand bieden aan de 
kennis van de waarheid. 
20 Wees niet verbaasd dat Ik jullie gezegd heb dat het jullie kruis is dat jullie moet verlossen, want Ik 
heb jullie willen zeggen dat Ik door Mijn Goddelijk Voorbeeld in ieder hart een Verlosser heb 
achtergelaten om jullie te leiden en jullie uiteindelijk te verlossen. 
21 Luister naar mijn stem in uw geweten, en zeg mij of mijn woord daarin niet merkbaar is geweest 
gedurende uw gehele bestaan, en of deze invloed zich niet het sterkst doet gevoelen op de 
ogenblikken dat een beproeving u overvalt. 
22 Ik zou de rechtvaardigheid en volmaaktheid schenden als Ik u, bezoedeld, in Mijn Koninkrijk zou 
opnemen zonder dat uw geest gezuiverd zou zijn door uw genoegdoening. Welke verdienste zouden 
jullie hebben als jullie door Mijn offerdood alleen alle zegen hadden ontvangen? 
23 Ik zeg jullie dit om jullie aan het denken te zetten, om jullie wakker te schudden uit jullie lethargie 
en om jullie uit te nodigen tot Mij te komen, daarom roep Ik jullie onophoudelijk. 



24 Komt, uitverkoren volk, en rust uit van uw zwoegen, want Ik bied u heden, zoals altijd, Mijn liefde 
aan. Open jullie harten en laat Mij de wond helen die jullie zo lang heeft laten lijden zonder dat jullie 
medemensen het merkten. Waarom vrees je de toekomst als je weet dat ik dicht bij je ben? Ik kijk in 
u en weet dat u nog steeds zwak wordt in beproevingen en angstig Elia en mij, de Meester, aanroept, 
omdat u voelt dat u vergaat. Toch zeg Ik jullie dat Ik jullie niet zal laten vallen, dat Elia de sterke staf is 
die jullie ondersteunt, dat Ik aan elk van Mijn kinderen een rechtvaardige bestemming heb gegeven 
en dat de beproevingen jullie ziel zullen vormen en haar dichter bij Mij zullen brengen. 
25 Ik ben boven de tijd en schenk u van deze schat opdat u hem zult gebruiken voor uw geestelijke 
opwaartse ontwikkeling. Ik ben je Meester die je je hele leven onderwijst. Het lot van de mens is niet 
te lijden. Ik heb jullie niet gezonden om te lijden, maar om jezelf te vervolmaken, zodat jullie tot Mij 
kunnen komen. Ik heb u mijn wil te allen tijde kenbaar gemaakt. Nu, in de Derde Era, onderwijs ik 
jullie zoals ik jullie beloofd heb. 
26 Jullie zijn van verschillende plaatsen op aarde gekomen om mijn woord te horen, de 
tegenstanders op jullie weg overwinnend. Uw liefde was groter dan de obstakels die u op uw reis 
tegenkwam, en u had succes met uw inspanningen. Vandaag dank je me voor wat ik je geschonken 
heb, en in mijn liefde voel je je veilig. 
27 Ik heb jullie bemoedigd omdat jullie geloofd hebben en standvastig zijn gebleven in mijn 
onderricht. Je hebt je gerealiseerd dat de wereld je geen vrede kan geven, en je keert je ervan af om 
deze tijd te wijden aan de studie van mijn woord. 
28 Voel Mijn vrede en de frisheid van de boom. Dit huis is niet de boom waarover ik tot u spreek, 
maar mijn Geest vol van barmhartigheid en liefde voor al mijn kinderen. Hoe dikwijls weent gij bij de 
gedachte dat er velen zijn die hongeren en dorsten naar deze barmhartigheid, en de pijn ervan 
vervult uw hart. Maar ik zeg je: Als jullie willen dat mijn woord al jullie medemensen bereikt, bereid 
je dan voor en wees ambassadeurs van goede wil. Ik zeg u, allen zullen gered worden, niet één ziel 
zal verloren gaan, en allen, sommigen in deze wereld en anderen in andere levensfasen, zullen Mij 
liefhebben en erkennen. 
29 Door de ongehoorzaamheid van de wereld is Mijn geest bedroefd. Zelfs de mensen die Mij 
gehoord hebben wankelen, en Ik wil niet dat deze tijd van genaden gevolgd wordt door een andere 
van pijn. 
30 Indien gij, nadat Ik tot u gesproken heb, voor uw genoegen leringen zoekt in gekozen taal en Mijn 
woord veracht omdat het duidelijk is, dan is dat omdat gij het niet doorgrond hebt, omdat gij de leer 
niet begrepen hebt, die u alles leert wat gij nodig hebt om binnen Mijn wetten te leven, en die u de 
verborgenheden openbaart waartoe de mens niet heeft kunnen doordringen. 
31 U hebt de verplichting gevoeld om te bidden en bijstand te verlenen, niet alleen aan uw aardse 
broeders en zusters, maar ook aan hen die reeds in andere streken wonen, en uw liefde heeft hen 
bereikt. Je weet niet hoeveel troost deze vergeten wezens daardoor hebben gekregen. Zij hebben 
mijn werkers in deze tijd herkend door uw liefde en voorspraak. 
32 Ik ben niet gekomen om de wereld met nieuwe leringen te verrassen. Alles wat ik jullie leer heb ik 
jullie sinds het begin der tijden verkondigd. Ik heb jullie voorbereid om Mijn woord te ontvangen, dat 
Ik jullie door de stemdragers en later van geest tot geest overbreng. Pas dan zul je Mij werkelijk 
herkennen wanneer je, verenigd met Mij, de essentie van deze vrucht van het leven ontvangt. En zij 
die deze openbaring als onvolmaakt beoordeelden, zullen dan weten dat zij de eerste stap was voor 
het gesprek van de Vader met Zijn kinderen, en zij zullen haar als juist en volmaakt beschouwen. 
33 Dank mij en dank uw Moeder voor de weldaden die zij u heeft bewezen. Zij is uw gids, helpster 
van maagden, voedster van kinderharten, en bemoedigster van mannen in hun strijd om het 
bestaan. 
34 Open je hart en laat mij erin zijn. Volg mij in mijn voetstappen die diep zijn ingeprent, zodat je er 
nooit van zult afwijken. Ik wil dat jij ook een diep spoor van je stappen achterlaat. Vanaf elk punt 
waar je bent, zul je in staat zijn de top van de berg te herkennen als het doel van je bestemming. 
Richt uw blik naar boven, zodat u het kunt zien en niet van het pad afwijkt. 
35 Ik geef u thans, in de woestenij, een brood te eten, dat Ik u in vroegere tijden heb beloofd. Je bent 
eindelijk aangekomen bij de boom die je zocht. De boom ben Ik die op u wachtte om u schaduw te 
geven en u Mijn vruchten aan te bieden. De ogen van je geest zijn geopend, je ziet nu wonderen en 



waarheden. Gezegend zijt gij, die, terwijl gij dit brood eet, denkt aan hen, die het nog niet genoten 
hebben. Bid voor hen, maar wees niet bedroefd, want de hand van Elia zal hen evenzo grijpen om 
hen op zijn schouders te dragen als waren zij schapen. Hier zijn mijn armen die zijn als een wieg 
waarin je ziel zal groeien met de hulp van mijn raadgevingen en ook van de zorg van Maria, je 
Hemelse Moeder. 
36 Uw hart moet gevoelig zijn en liefdevolle tederheid moet in uw ziel binnendringen, opdat gij de 
taak kunt volbrengen die Ik u heb opgedragen. Bedenk dat deze taak niet beperkt blijft tot het 
brengen van troost aan hen die lijden op aarde, maar dat jullie door middel van het gebed ook 
moeten doordringen in het onzichtbare gebied, aan gene zijde, waar ook pijn, ellende en verwarring 
heersen, opdat jullie een beetje medeleven en liefde kunnen schenken aan hen die grote massa's van 
behoeftigen vormen en die zoveel van jullie verwachten, in hun verzoening. Voel hen om je heen 
wanneer je voor hen bidt, maak hun pijn tot de jouwe, heb hen lief zonder voorbehoud, zonder 
tegenzin, want zelfs als besmeurd zijn zij nog steeds mijn kinderen en nog steeds jouw broeders en 
zusters. 
37 In deze tijd zult u uw geestelijke gaven en bekwaamheden zien ontplooien. Het licht van het zesde 
zegel verlicht u, en het licht van het zevende zal aan het einde van uw evolutie de hele aarde 
verlichten. 
38 Van de ene openbaring naar de volgende heb ik altijd een bepaalde tijd laten verstrijken. Je kunt 
niet zeggen dat Mijn openbaring in deze Era voor jou als een verrassing kwam, of dat je niet in staat 
bent het te begrijpen. Zie, nu leid Ik jullie op en spreek tot jullie door het menselijk orgaan van het 
verstand; hierna zullen jullie moeten streven naar een dialoog met Mijn Geest door het jouwe. Dan 
zal de tijd zijn van Mijn nieuwe en grote wonderen. Waarom spreek ik op deze manier tegen je? - 
Want ik wil dat jullie wennen aan het idee dat dit woord niet meer gehoord zal worden en dat jullie 
je zullen moeten vergeestelijken om sterk te staan. Deze manifestaties van de stemdragers zullen 
eindigen, en dan zal er rouw zijn onder Mijn volk, en zij die de stemdrager het meest hebben 
betwijfeld en gekwetst, zullen de meeste tranen vergieten. 
39 Dan zullen jullie Mij beter leren kennen; dan zullen jullie begrijpen dat Ik jullie aan het begin van 
een weg heb geplaatst en een menselijke bemiddelaar heb gebruikt om Mijn Wil te openbaren, als 
een volgende trede op de ladder van jullie geestelijke evolutie. Ik wilde dat Maria's stem ook in deze 
vorm hoorbaar zou zijn, opdat jullie haar genadige stem zouden horen en het mariale volk zouden 
blijven dat, zonder haar de bloemen aan te bieden van de tuinen die jullie op aarde bebouwen, in de 
weiden en tuinen van harten en zielen de geurige bloemen weet te oogsten die de deugd opwekt om 
ze aan haar te wijden. Geen geur is beter dan die, welke uit het hart opstijgt, want zij zal het hart van 
uw Moeder bereiken. Maria is een baken van moederlijk licht. Gezegend is hij die nooit de hoop 
verliest voor anker te gaan, verlicht door deze reddende vuurtoren. 
40 Kom, geliefde discipelen, en ontvang de geestelijke doop. Je voelde je dood in de geest, maar je 
bent herrezen. 
41 Veel heb ik tot u gesproken over de gaven van de Geest, want dit is de tijd voor u om te weten wie 
u bent, wat u te doen staat en welke toekomst u wacht. 
42 Deze kennis heeft uw geest verlicht, want al is uw geheugen niet in staat al Mijn woorden te 
bewaren, uw geest bewaart de essentie ervan en wanneer de tijd komt, herinnert hij de geest eraan 
met dezelfde helderheid waarmee hij ze heeft gehoord. Daarom ben jij verantwoordelijk voor alles 
wat ik je meedeel. 
43 Soms denk je dat je niets van mijn onderricht hebt en bewaar je het in je geheugen, waardoor je 
hart zich te zwak voelt om te vechten. Maar de Meester vraagt u: Wat is de vrucht van het zaad dat ik 
in je heb geplant? - Alle werken die jullie doen, geïnspireerd door Mijn leer; het geluk dat jullie 
voelen, wetend dat Mijn genade jullie heeft aangeraakt; en de volharding in de strijd van hen die 
overal het licht van de waarheid verspreiden. 
44 Ik wil dat jullie op deze manier aan het werk gaan, opdat mijn woord in allen tot bloei komt en 
vrucht draagt. 
45 Niet alleen ik verwacht dit van jou. Op aarde zijn er velen die wachten op de wederverschijning 
van Mijn boodschappers en apostelen, en ook in de geestelijke vallei zijn er wezens die reikhalzend 
uitzien naar jullie vervulling in Mijn Wet. Want de geestelijke wereld zoekt gemeenschap en 



harmonie met de stoffelijke wereld: bij sommigen maakt zij haar genegenheid voelbaar, bij anderen 
pijn, en bij velen ontsteekt zij het licht van het geweten. 
46 Zij zijn u nabij, en uw geloof zal meer licht geven aan hen die het noodig hebben, en meer vreugde 
aan hen die u liefhebben. 
47 De ware spiritist zal dagelijks bidden voor de lijdende zielen in het hiernamaals. 
48 Mijn onderricht heeft tot doel de menselijke geest te verlichten. Maar weest niet verbaasd over 
de wijze waarop Ik in deze tijd tot u ben gekomen; weest er niet door verward en raakt er niet aan 
gewend. Wanneer mijn Goddelijk Licht de geest ontmoet van de mens die mij als spreekbuis dient, 
condenseert het in trillingen die worden getransformeerd in woorden van wijsheid en liefde. Hoeveel 
treden van de hemelse ladder moet mijn geest afdalen om u in deze vorm te bereiken! En ook mijn 
geestelijke wezens van licht moet ik tot u zenden, opdat zij u nadere uitleg geven over mijn leer. 
49 Oordeel niet al te streng over de stemdrager, want ieder mens is feilbaar en verre van volmaakt. 
Maar als gij wilt oordelen over de betekenis of de essentie van het woord dat van zijn lippen komt, 
doe dat dan, want daarin zult gij mijn Aanwezigheid vinden, mijn volmaaktheid. 
50 De essentie, de smaak, of de inhoud van dit woord is dezelfde als het woord dat Jezus u gaf in de 
tweede Era. De vorm kan variabel zijn, naar gelang van de voorbereiding en inspiratie van de 
stemdrager, maar niet de essentie. 
51 Het verstand van de mens is beperkt, en het reikt slechts tot een bepaald punt. Tot dan moet mijn 
Goddelijkheid uit liefde tot u neerdalen, om de band tussen mens en God tot stand te brengen. 
52 Deze tijd moest komen, want spirituele evolutie stopt niet, laat staan de Meester in zijn leringen. 
Daarom eis Ik vernieuwing en zuiverheid van Mijn dienaren, want als het brein van hen door wie Ik 
tot u spreek niet zuiver is, zou de verkondiging onvolmaakt zijn. 
53 Verwerp iedere onvolkomenheid, opdat gij niet aan twijfels of dwalingen ten prooi zoudt vallen. 
Want mijn discipelen zullen duidelijk zien wat de rest slechts versluierd waarneemt. 
54 Mijn liefhebbende woord is de sleutel die jullie harten opent. Ik heb uw ziel naar de aarde 
gezonden, niet om een straf te ondergaan, maar om een boetedoening te vervullen. Maar deze 
boetedoening zal niet pijnlijk zijn als je het kruis van de liefde voor je naaste opneemt en met hem 
opklimt naar de top waar de liefde van je Vader op je wacht. Als u de verdoemenis of de straf van het 
eeuwige vuur vreest vanwege uw overtredingen, dan vergist u zich. Terwijl jullie verwachtten slechts 
de bitterheid van de verzoening te ondergaan, heb Ik jullie naar de wereld gezonden om jullie Mijn 
woord te laten horen en jullie zo tot vissers van zielen te maken. Hoe veranderd zullen uw zielen 
terugkeren naar gene zijde sinds de laatste keer! Ze kwamen berouwvol, bang, zonder verdienste. Nu 
kunnen zij glimlachend terugkeren, en hun innerlijke verheffing zal hen in het licht van mijn 
Koninkrijk brengen. Wie zou dit kruis van liefde durven inruilen voor de zware last van pijn die 
ongehoorzaamheid teweegbrengt? Hoevelen heb Ik niet een leidinggevende functie toevertrouwd, 
opdat zij de vruchten zouden plukken die zij in andere levens niet hebben geplukt! Kan iemand van 
hen beweren dat hij deze positie door verdienste heeft verworven? Deze taak is zo delicaat en 
veeleisend dat alleen Mijn liefde haar kon toevertrouwen. 
55 Gebruik deze tijd alsof het de laatste gelegenheid is om tot Mij te komen, opdat gij u zult 
inspannen voor de vervulling van uw zending. Werk onbaatzuchtig zonder een beloning te 
verwachten voor uw diensten aan de mensheid in deze wereld, want het zou smartelijk zijn voor uw 
ziel om na haar dagtaak te komen tot de tegenwoordigheid van haar Vader en te beseffen dat haar 
werk onvruchtbaar was. 
56 Zorg ervoor dat uw werken waardig zijn om als voorbeeld voor anderen te dienen. Dan zult gij 
terecht vergeleken worden met een heldere spiegel, waarin uw medemensen zichzelf kunnen 
aanschouwen, opdat zij hun fouten kunnen verbeteren. Uw ziel heeft haar aardse bestaan in andere 
levens reeds gewijd aan het genot van aardse genoegens. Besteed nu een deel van uw tijd aan de 
vervulling van uw geestelijke plichten. Op deze manier zal uw ziel opstijgen zonder uw menselijke 
plichten te hoeven verzaken. 
57 Wie was je voor dit leven? Wie ben je in het heden, en wie zul je zijn in de toekomst? Dit zijn de 
mysteries die alleen de Goddelijke Rechter weet te beantwoorden. Voorlopig zal het voor u 
voldoende zijn de ware betekenis te begrijpen van de wet van reïncarnatie, die ik u als een hogere 
waarheid heb geopenbaard. 



Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 169  
 
1 Mijn blik gaat in je hart. Laat het in je zijn als tarwe in vruchtbare grond. Als ik u op dit ogenblik zou 
moeten oordelen, zou ik u zeggen dat uw werktuigen om de velden te bewerken verroest zijn door 
inactiviteit, dat de wapens verlaten liggen, dat u het zaad verborgen hebt en de bronnen van levend 
water hebt laten opdrogen 
2 Maar vandaag zal ik alleen uw smarten ontvangen. Jullie klagen en lijden, schrijven al jullie pijn toe 
aan Mijn gerechtigheid, niet beseffend dat jullie zelf verantwoordelijk zijn voor jullie struikelen. Want 
in plaats van ijverig ten strijde te trekken, hebt gij u in de schaduw van een machtige boom 
neergevlijd om te slapen. 
3 Het doet u verdriet dat de Vader zo tot u spreekt. Maar waarom schaam je je? Heb je geen 
instructie gehad? Hebben jullie de Meester niet onder jullie gehad? Pas wanneer gij mijn verwijten 
hoort, laat gij uw geweten tot u spreken over de fouten die gij hebt begaan, en pas dan herinnert gij 
u dat gij hebt nagelaten u onder elkander te verenigen zoals de Vader u heeft bevolen. Bedenk dat 
de grote oorlogen nog moeten komen en dat, als jullie niet mijn zaad van liefde en barmhartigheid 
zaaien om vrede onder jullie medemensen te bereiken, er een deur open zou staan waardoor oorlog, 
pest, honger en dood zouden binnendringen. 
4 Ik heb u gezegd, dat ik niet tot u gekomen ben als een rechter, hoewel ik u zou kunnen oordelen. 
Waarom neemt u dan mijn plaats in als rechter om te oordelen over de daden van uw medemensen? 
Denkt u dat u perfect en onfeilbaar bent? 
5 Overtreed mijn wet niet, interpreteer mijn leer niet verkeerd, doe uw wil niet. 
6 Voorwaar, Ik zeg u: Als ik jullie mensen met zoveel liefde en barmhartigheid behandel, wend ik mij 
met dezelfde zorgzame liefde tot hen die in het hiernamaals boeten voor hun vroegere 
overtredingen. Ik zend Mijn Licht naar deze wezens om hen te bevrijden van hun afleiding, die is als 
duisternis, en van hun zelfbeschuldigingen, die het "vuur" zijn, om hen vervolgens onder de mensen 
te zenden, zodat zij die in het verleden pijn in de harten zaaiden, nu weldoeners en beschermers van 
hun eigen broeders en zusters kunnen worden, voorzien van het licht van kennis. 
7 De Wet die u in het Eerste Tijdperk leidde en het Bloed dat u in het Tweede Tijdperk de weg der 
genoegdoening onderwees, zijn het Licht dat u allen opheft in dit Derde Tijdperk, waarin Mijn Stem 
door uw geweten de mensen afleidt van de weg der misleiding. Ik moet u zeggen dat ik de hele 
mensheid zie wandelen op de weg van de misleiding! 
8 Wanneer de geleerden deze woorden vernemen, zullen zij zich beledigd gevoelen, en zij die 
beweren zuiver van geest te zijn, zullen ook protesteren. Maar ik zal zowel aan de een als aan de 
ander, en aan allen, bewijzen dat de mensheid heden ten dage is afgedwaald op een pad waar alleen 
onzekerheid en angst heersen, die de kiemen zijn van waanvoorstellingen. 
9 Is er vrede en rust in enig volk op aarde, of in enig mens? Hebben de mensen hun vertrouwen 
gebaseerd op de overwinning van goed en gerechtigheid over het kwaad? Hebben de volkeren van 
de aarde een zekere weg om zich zedelijk, geestelijk en lichamelijk te redden van de vernietiging die 
de mensheid bedreigt? Nee, mensen, mensen weten niet waar ze heen gaan, noch wat ze willen. De 
haat die voortkomt uit een gebrek aan spiritualiteit en onwetendheid over de Wet, de wederzijdse 
angst, de ambitie superieur te zijn aan anderen, de toegeeflijkheid die aan de lagere hartstochten 
wordt gegeven, en het gebrek aan waarachtigheid bij de vervulling van de Goddelijke Wetten hebben 
de mensheid op een duister pad geleid waar alles een voorteken is van het kwaad, en waar noch 
hoop noch geloof, laat staan naastenliefde bestaat. 
10 Velen zijn zo gewend geraakt aan de wereld van zonden en lijden waarin jullie leven, dat zij 
denken dat dit leven het meest natuurlijke is, dat de aarde voorbestemd is om een tranendal te zijn 
en dat zij nooit vrede, eendracht en geestelijke vooruitgang zal kunnen herbergen. 
11 De mensen die dat denken zijn gevangen in de slaap der onwetendheid. Zij die denken dat deze 
wereld door Mij was bestemd om een tranendal en een dal van verzoening te zijn, vergissen zich. Het 
Eden dat ik de mensen schonk kan en zal terugkeren, want alles wat ik geschapen heb is leven en 
liefde. Daarom vergissen zij zich, die beweren dat de wereld door God bestemd was om een plaats 
van menselijke pijn te zijn. In plaats daarvan zouden zij moeten zeggen, dat zij het zelf tot een 



oordelingsopdracht hebben veroordeeld, terwijl het in feite was geschapen voor de vreugde en de 
verkwikking van de geesten die mens waren geworden. 
12 Niemand is voorbestemd om te zondigen, hoewel alle dingen zijn voorbeschikt om de mens voor 
zijn val te behoeden. 
13 De mens wilde zich niet opwaarts ontwikkelen door de liefde, noch wilde hij wijs worden door 
mijn wet te vervullen; en hij vergat dat mijn gerechtigheid, die hij altijd trachtte te vermijden, hem 
beschermt, omdat mijn gerechtigheid voortkomt uit volmaakte liefde. 
14 Deze aarde, verontreinigd door zonde, bezoedeld door misdaad en ontheiligd door hebzucht en 
haat, zal haar zuiverheid moeten herwinnen. Het menselijk leven, dat een onophoudelijke strijd was 
tussen goed en kwaad, zal het huis worden van de kinderen Gods, een huis van vrede, broederschap, 
begrip en nobele aspiraties. Maar om dit ideaal te bereiken, moeten de mensen de beproevingen 
doorstaan die hen uit hun geestelijke lethargie zullen wekken. 
15 De huidige tijd is gunstig voor zelfreflectie, hoewel jullie het tegendeel denken, omdat jullie je 
gevangenen voelen in een mensheid zonder barmhartigheid, zonder liefde, zonder vrede. Maar hoe 
meer u het hoogtepunt van de strijd nadert, des te sterker zal uw ontwaken worden; want het 
voorgevoel van de Geest zal u zeggen dat na de beproeving vrede zal komen, en daarmee herstel. 
16 Hoe ver van de werkelijkheid staan op het ogenblik miljoenen wezens die slechts leven voor hun 
materieel heden! Hoe konden zij hun ogen openen voor de realiteit? - Alleen door te luisteren naar 
de stem van het geweten - die stem die verzameling, contemplatie en gebed nodig heeft om gehoord 
te worden. 
17 Wees niet ongeduldig, geliefden, eis niet dat mijn woorden binnen enkele uren in vervulling gaan. 
Sommige daarvan zullen spoedig uitkomen, andere in de loop van de tijd. 
18 Voor de mensen, vooral wanneer zij uren vol pijn beleven, zijn er ogenblikken die hun als eeuwen 
toeschijnen, omdat zij zich niet weten te wapenen met hoop, geloof, geduld en zachtmoedigheid. 
Maar als zij tot mij opstaan om licht te ontvangen, zullen deze deugden hun kracht geven om te 
hopen en te strijden, en bovendien zullen zij de moeilijke uren verzoeten. 
19 U maakt moeilijke tijden door, waarin de vooruitgang die u in uw geest hebt gemaakt, op de proef 
wordt gesteld. In de geest - ik heb het je gezegd ─ omdat het de enige is die je kan ondersteunen op 
je moeizame reis van het leven. 
20 Vertrouw niet alleen op uw menselijke kracht, want het vlees is broos. Doe dit echter met het oog 
op de kracht van de geest die tot mij bidt en met geloof is doordrongen. Dan zul je erop kunnen 
vertrouwen dat je stand zult houden in de strijd. 
21 Mijn liefde bedekt jullie als een mantel van bescherming in de uren van pijn en oordeel die jullie 
doormaken, en mijn barmhartigheid doet jullie inzien dat de beker die jullie drinken noodzakelijk is. 
22 Ik zal die beker wegnemen en hem voor jou veranderen in wijn van eeuwig leven, zodra jij mij 
jouw verdiensten kunt tonen. 
23 Gij zult de noodzakelijke voorbereiding hebben bereikt om mijn leer als meesters bekend te 
maken, wanneer gij in staat zijt geweest uzelf te vinden. U zult dan de stem van het geweten horen 
en het masker dat alle kwaad bedekt zal van u vallen. 
24 Zoekt het heil van de ziel, zelfs ten koste van uw materieel bezit, want hoe meer gij om deze 
reden verliest, des te meer zult gij daarna hebben. Hoe meer je geeft, hoe meer de gaven in je geest 
zullen toenemen. Voorwaar, Ik zeg u, wanneer het egoïsme geen plaats meer vindt in uw hart, zult gij 
meesters zijn en Mijn Liefde zal u ontvangen en zeggen: "Uw Vader ontvangt u gaarne en biedt u het 
geestelijk brood aan." Waarlijk, Ik heb u van overal geroepen, want het geluid van de goddelijke klok 
werd over de gehele wereld gehoord. Maar er waren er maar weinig die gehoor gaven aan de 
oproep. 
25 Hebben jullie begrepen, mensen, dat Ik jullie geroepen heb om jullie het Brood van het Eeuwige 
Leven te geven om te eten? 
26 U hebt allen uw plaats toegewezen gekregen aan het geestelijk banket, maar de Meester ziet dat 
er nog lege plaatsen zijn. Zij zijn degenen die Mijn uitnodiging niet hebben aanvaard. Ze hebben het 
eten afgewezen dat ik voor hen bereid had. Met pijn zeg ik u: "Wie afwijst wat de hemel hem 
aanbiedt, moet later tranen vergieten." Deze woorden zijn ook gehoord door een van Mijn dienaren, 
die de opdracht krijgt erop uit te trekken om iedere hongerige die hij ontmoet bij Mij te brengen. Ik 



zal hem dan aan mijn tafel zetten, en zij die zulk een grote genade niet vermoedden noch 
verwachtten, zullen dan de lege plaatsen innemen en meer gezegend zijn dan zij die zich mijn 
uitverkorenen noemen. 
27 Ik zal de mensen blijven oproepen en ook de wezens die tot de andere wereld behoren, opdat de 
levenlozen samen met de vleesgewordenen aan mijn tafel zullen zitten; want zij zijn allen mijn 
kinderen. 
28 Discipelen: Wanneer mijn woord tot jullie komt en jullie begrijpen het niet, dan twijfelen jullie 
eraan. Maar ik zeg u: Indien gij door onzekerheid wordt gekweld, trek u dan terug in de eenzaamheid 
van de velden en vraag daar, te midden van de natuur, waar gij alleen het open veld, de bergen en 
het uitspansel als getuigen hebt, uw Meester nogmaals. Verdiep je in zijn woord, en snel zal zijn 
liefdevolle antwoord je bereiken. Dan zul je je gedragen voelen, geïnspireerd, vervuld van een 
onbekende spirituele gelukzaligheid. Op deze wijze zult gij niet langer mensen van weinig geloof zijn, 
omdat gij zult weten dat elk woord van God waarheid bevat, maar dat men, om het te begrijpen, er 
met toewijding en een zuiver gemoed in moet binnentreden, omdat het een heiligdom is. 
29 Telkens wanneer u bereid bent en iets wilt weten, zal uw verlangen naar licht het goddelijke licht 
aantrekken. Hoe dikwijls heb Ik u niet gezegd: Gaat naar de eenzaamheid van de bergen en vertelt 
Mij uw zorgen, uw leed, uw noden! 
30. Jezus leerde u deze lessen in het Tweede Tijdperk met zijn voorbeeld. Denk aan Mijn voorbeeld 
toen Ik Mij terugtrok in de woestijn om te bidden voordat Ik Mijn predikambt begon. Bedenk dat Ik in 
de laatste dagen van Mijn bestaan onder de mensen, nog voordat Ik naar de synagoge ging om te 
bidden, de eenzaamheid van het bos van Olijven heb opgezocht om met de Vader te spreken. - De 
natuur is een tempel van de Schepper, waar alles opstaat om Hem te aanbidden. Daar kun je 
rechtstreeks en onvervalst de uitstraling van je Vader ontvangen. 
31 Daar, ver van menselijk egoïsme en materialisme, zul je wijze ingevingen in je hart voelen 
binnenkomen, die je bewegen om goed te doen op je weg. 
32 Deze manifestaties die Ik u op dit ogenblik geef door middel van het menselijk orgaan van de 
geest zullen in het jaar 1950 tot een einde komen. Die onherroepelijke tijd zal komen. Maar wat 
betekent het dat jullie Mijn woord niet meer horen door de stemdrager, terwijl jullie geleerd hebben 
je innerlijk op te richten om de inspiratie rechtstreeks van de Meester te ontvangen? 
33 Sta op, geliefde kinderen, en werk naar het voorbeeld van Jezus. 
34 Zoals Ik Mijzelf kenbaar maak voor jullie ogen door deze organen van de geest, zo zullen jullie 
Mijn inspiratie ontvangen. Dan zult u in mijn naam de leer verkondigen waarmee ik u inspireer. Zo 
zullen jullie zien dat Mijn onderricht doorgaat, dat Mijn openbaring voor altijd neerdaalt op jullie 
geest. Alleen de uiterlijke vorm zal enigszins anders zijn. 
35 Als je voorbereid bent, zul je nederig aan het werk gaan. Want waarlijk, Ik zeg u: indien er ook 
maar een weinig ijdelheid of hoogmoed in uw hart is, zult gij niet in staat zijn een goed werk te doen. 
Wie mijn leer wil verkondigen, moet die ook in alle nederigheid beoefenen. Ik spreek zo tot jullie, 
opdat jullie begrijpen wat jullie nog te doen staat. - Jullie willen je volledig wijden aan het 
verspreiden van mijn leringen. Maar hoe kun je onderwijzen als de leer van Jezus niet openbaar 
wordt in je daden en je leven? Laat de mensen mijn werk herkennen in jullie daden, dan zal het beeld 
van de Meester weerspiegeld worden in de discipel. 
36 Ik zeg u, dat gij het zult gevoelen, wanneer uw geest bereid is, mijn leer aan uw medemensen te 
onderwijzen. Want dit zal zijn wanneer jullie jezelf gevonden hebben. Je zult dan de stem van het 
geweten heel duidelijk horen. Zolang dat bij jou niet het geval is, zul je me niet echt kunnen voelen. 
37 Er is niemand die geen geluk wil vinden, en hoe langduriger het is, hoe beter - want ik leer u een 
weg die naar de hoogste en eeuwige gelukzaligheid leidt. Maar ik wijs u slechts de weg, en laat u dan 
kiezen wat u het aangenaamst is. 
38 Ik vraag het je: Als je naar geluk verlangt - waarom zaai je het dan niet om het daarna te oogsten? 
Hoe weinigen zijn er die de impuls hebben gevoeld om er voor de mensen te zijn! 
39 Ik spreek op een wijze waarop zowel uw geest als uw aardse natuur Mij begrijpen. Maar let wel, 
het is de ziel die ik wil redden, zelfs ten koste van haar lichaam. Weet dat hoe meer je geeft, hoe 
meer je zult hebben. Als je dat stadium hebt bereikt, zul je meesters zijn. Dan zal uw leven een 
voorbeeld zijn, een spiegel waarin anderen hun fouten kunnen zien en verbeteren. 



40 Om je te helpen in je toerusting - kom en hoor mijn goddelijke woord. 
41 Laat uw gedachten en zinnen tot rust komen, zodat u mijn stem in uw hart kunt voelen. 
42 Mijn Woord is het pad dat van eeuwigheid af door Mijn Wil is uitgestippeld, opdat de zielen niet 
doelloos op aarde ronddwalen. Waarlijk, ik zeg u, de mens moet vergeestelijking kennen om de 
evolutie van zijn ziel te verkrijgen. 
43 Dit is het tijdperk van het licht van de heilige Geest, dat innerlijk wordt gevoeld door ontwikkelde 
zielen, door hen die voorbij de uiterlijke schijn kijken. 
44 Beschouw het heelal en waardeer het in al zijn volmaaktheid en schoonheid. Het werd geschapen 
opdat de kinderen van de Heer erdoor geïnspireerd zouden worden en er een beeld van de Vader in 
zouden zien. Als je op deze manier over de schepping denkt, zul je je denken verheffen tot Mijn 
Goddelijkheid. 
45 Uw denken mag nooit inert zijn, moet voortdurend vooruitgaan, zoals de ontwikkeling van de 
rassen door de generaties heen geen stilstand kent, of de menselijke wetenschap, die in de loop der 
tijden steeds een weg vooruit wijst. 
46 Zoekt mij met de geest, zonder vast te houden aan gebruikelijke tradities noch aan symbolische 
riten. Zoek Mij in je hart en je zult Mij daarin vinden, want het hart heeft lief, lijdt en voelt. 
47 Als de mensen hun hart niet hadden vergeten terwijl zij probeerden hun kennis in de wetenschap 
te vergroten, zou er niet zoveel onenigheid en zoveel egoïsme zijn, en zouden zij de Goddelijke vonk 
die jullie allen in je dragen reeds hebben ontdekt, en daarom zijn jullie allen broeders en zusters in 
Mij. De mensen zouden Jezus' grondbeginsel van "elkander liefhebben" reeds vervullen, hetgeen 
voldoende zou zijn voor deze wereld om vrede en licht te hebben. 
48 De stem van het geweten stuit vandaag op doven, die, zonder er naar te luisteren, zich in 
moorddadige oorlogen storten, naties vernietigen, vitale elementen en materiële krachten 
vernietigen, zonder er aan te denken dat zij daardoor zedelijke en geestelijke desintegratie zaaien, 
die nog ernstiger is. 
49 Ik moet tot u spreken over dit alles, mannen en vrouwen, opdat u in het werk van moreel en 
geestelijk herstel uw taak in deze tijd kunt vervullen. Beperkt u niet tot het horen van mijn woord; 
overdenk het grondig en pas het toe, want als gij dat niet doet, zou het een doof zaad zijn. 
50 Ondersteun de voortgang van uw ziel en zorg ervoor dat zij vol toewijding en verhevenheid haar 
aardse lichaam verlaat wanneer het door mijn Wil vastgestelde moment aanbreekt. Begrijp dat 
niemand fysiek tot mij komt, maar als een spiritueel wezen. Wanneer dit gebeurt, zorg er dan voor 
dat je de hoge treden van de Hemelse ladder bereikt, waar geen pijn en afleiding meer is. 
51 U bent onvolmaakt wat uw werken betreft, niet wat uw oorsprong of uw schepping betreft. Maar 
je zult uiteindelijk deze perfectie bereiken door je eigen verdiensten. 
52 Waarlijk, gij hebt gestaan voor het altaar der wijsheid, waar uw geest door mijne genade 
overvloedig is begiftigd. 
53 Discipelen, wanneer gij en ik met elkaar spreken zonder stemdragers of tussenpersonen van geest 
tot geest, en wij alleen tegenover de oneindigheid staan, zult gij in het binnenste van uw wezen de 
Goddelijke stem horen, die uit de stilte ontspringt om tot uw geest te spreken. - Voorbij deze stilte is 
het hemelse concert, waarvan u de klanken nog niet kunt horen, omdat uw gehoor alleen de 
materiële klanken kan horen. 
54 Luister naar deze boodschap met ware toewijding, want de tijd zal komen dat u mij niet langer in 
deze vorm zult horen. Maar als je voorbereid blijft, zul je later mijn woord op een meer volmaakte 
manier ontvangen. Deze vorm van manifestatie waaraan u thans deelneemt, kunt u als uitwendig 
beoordelen. Maar dat andere, dat ik jullie beloof, zal innerlijk zijn, en jullie zullen het bereiken 
wanneer jullie jezelf nog meer vergeestelijken. Dan zullen de mensen de volmaakte gemeenschap 
naderen wanneer zij zonder middelaar of getuige tot hun Vader opstaan en rechtstreeks van Hem 
ontvangen wat zij vragen. Dan zal de menselijke geest beginnen te stralen zoals hij nog nooit heeft 
geschenen, want in gemeenschap met Mij zal Ik Mijzelf erin weerspiegelen. 
55 De manifestatie van Mijn Licht door de menselijke geest geschiedde om u de fundamentele 
leringen te brengen en de grondslagen te leggen voor de grote verlichting die daarna zal komen. Ik 
ben ook gekomen om voor jullie de last te verlichten van het kruis dat ieder van jullie in het leven 



draagt, een kruis dat ieder van jullie voor zichzelf heeft gemaakt en waaraan hij zichzelf uit eigen 
beweging heeft gekruisigd. 
56 Tot velen die Mij hun beproevingen en hun beker der bitterheid hebben voorgehouden, zou Ik 
kunnen zeggen dat niemand hen heeft weggevoerd naar Golgotha; zij waren het zelf en hun eigen wil 
die die beker zochten. Ook zou Ik hun kunnen zeggen dat de spijkers, de doornen, de gal en de azijn 
zullen verdwijnen en dat zij zullen opstaan tot een nieuw en beter leven, als zij weten hoe zij tot Mij 
moeten komen en Mij roepen op het hoogtepunt van de beproeving. 
57 Wanneer zij dit horen, vragen sommigen mij: "Meester, wanneer U tot ons spreekt over dit 
nieuwe leven, bedoelt U dan dat van het hiernamaals of het bestaan dat wij op aarde moeten 
leiden?" Hierop antwoord ik jullie dat - wanneer jullie je verheffen tot het licht, tot liefde, tot 
waarheid en tot goedheid - jullie je geen zorgen hoeven te maken over de plaats waar jullie zullen 
verblijven. 
58 Ik zei u in de Tweede Tijden: "Het huis van mijn Vader heeft vele woningen." - Weet je dat elke 
geest een huis van God is? In elke plaats waar een geweten is, zal de Heer zijn. 
59 Vandaag kunt gij u nog niet voorstellen hoe de wereld zal zijn wanneer zij mijn Leer volledig 
verwezenlijkt, wanneer de mens de zonde uit zijn hart scheurt - ik weet dit goed. Ik weet dat er dan 
tijden zullen aanbreken waarin man en vrouw, van kind tot oude man, allen in volmaakte vrede 
zullen kunnen genieten en het geluk zullen ervaren van een leven in onbewolkte gelukzaligheid hier 
in deze wereld waar zoveel tranen en zoveel bloed zijn vergoten. Deze mensen zullen de harmonie 
met hun God geen moment willen verstoren en zullen de essentie van mijn wet, met het hoogste 
beginsel van het elkaar liefhebben, in hun gedachten geschreven met zich meedragen. 
60 Begrijpt dus, gij die mij hoort, hoe noodzakelijk het is dat gij u voorbereidt om de Blijde 
Boodschap aan uw medemensen te brengen, opdat gij hun niet langer de gelukzaligheid onthoudt 
die hun ontwaken hen zal brengen. Bedenk dat velen van hen die u wekt, zullen volbrengen wat u 
niet hebt kunnen doen, en dat degenen die hen wekken op hun beurt meer zullen volbrengen dan 
wat degenen die hen de Blijde Boodschap brachten, hebben bereikt, en zo stap voor stap, totdat de 
tijd komt dat de mensen groot en talrijk zullen zijn, en de vervulling van mijn woord zichtbaar zal zijn 
op aarde. 
61 Ik heb gewacht tot jullie geestelijke rijpheid bereikt hadden om tot jullie te zeggen: neem het zaad 
en strooi het uit. 
62 In het Tweede Tijdperk gaf Ik jullie een voorbeeld van hoe jullie op het juiste uur moeten wachten 
om de taak te volbrengen die jullie op aarde bracht. 
63 Ik heb gewacht tot mijn lichaam - die Jezus die de mensen voor ogen hadden - zijn beste leeftijd 
had bereikt, om door hem de goddelijke zending te vervullen, u de liefde te leren. 
64 Toen dat lichaam - het hart en de geest - tot volle ontplooiing was gekomen, sprak Mijn Geest 
door zijn lippen, overspoelde Zijn wijsheid zijn geest, vestigde Mijn liefde zich in zijn hart en was de 
harmonie tussen dat lichaam en het Goddelijk Licht dat het verlichtte zo volmaakt, dat Ik dikwijls tot 
de scharen zeide: "Wie de Zoon kent, kent de Vader." 
65 Christus maakte gebruik van de waarheid in God om de mensen te onderwijzen. Hij heeft het niet 
uit de wereld gehaald. Niet van de Grieken, Chaldeeën, Essenen of Phoeniciërs - van niemand heeft 
Hij het licht getrokken. Zij kenden de weg van de Hemel nog niet, en ik onderwees wat op aarde nog 
niet bekend was. 
66 Jezus had zijn kindertijd en jeugd gewijd aan actieve naastenliefde en gebed, totdat het uur kwam 
om het Koninkrijk der hemelen te verkondigen, de wet van liefde en gerechtigheid, de leer van licht 
en leven. 
67 Zoek de essentie van mijn woord dat in die dagen werd verkondigd, en zeg mij of het afkomstig 
kan zijn van enige menselijke leer of enige wetenschap die toen bekend was. 
68 Ik zeg u, indien Ik werkelijk aanspraak had gemaakt op de geleerdheid van deze mensen, zou Ik 
Mijn discipelen onder hen hebben gezocht en niet onder het ongeschoolde en onwetende volk, 
waaruit Ik Mijn groep apostelen heb samengesteld. 
69 Gij vraagt Mij wat Ik u kan zeggen over de leringen en filosofieën van die volkeren, en Ik zeg u dat 
zij ingevingen van de Geest zijn, maar niet de allerhoogste Waarheid die Ik alleen bezit. 



70 In dit Derde Tijdperk is het Mijn wil geweest Mijzelf bekend te maken door middel van de mens, 
gebruik makend van zijn geest en zijn verstand. Maar daarbij heb ik gebruik gemaakt van de 
nederigen, de ongeschoolden en de eenvoudigen van geest, er zorg voor dragend dat hun geest niet 
werd aangeraakt door wetenschappen en theorieën. Om u Mijn onderricht te geven door deze 
onuitsprekelijke menselijke lippen, en om de massa's toehoorders, bestaande uit mensen van allerlei 
pluimage, te verrassen en te imponeren, moet u niet denken dat Ik de stemdragers eerst naar 
meesters heb gezonden, om bij hen toerusting en wijsheid te vinden - integendeel, Ik heb hen 
weggehouden van alle besmetting en invloed, opdat hun geest onbevooroordeeld, zuiver en vrij 
genoeg zou zijn om de Goddelijke ingeving voor het volk weer te geven. Wat zouden zij dan aan die 
mensen (de Meesters) hebben kunnen vragen over de diepe en onbekende boodschap die mijn 
Geest nu aan de mensheid openbaarde? 
71 Dit is de reden waarom Ik ongeschoolde en eenvoudige mensen heb uitgekozen om Mijn 
onderricht door hun verstandsorgaan bekend te maken. 
72 De leer die ik toen in Jezus plaatste, was volmaakt in haar wezen en in haar vorm. Gij kunt het 
geene smet toeschrijven, want Hij, die het inspireerde, en Hij, die het uitzendt, is volmaakt. 
73 Heden ten dage, nu Ik Mijzelf mededeel door middel van deze schepselen, die zeer ver van de 
volmaaktheid leven, moet u uw aandacht meer richten op de betekenis van het woord dan op de 
uiterlijke vorm ervan, want het zijn menselijke schepselen die zich niet kunnen harmoniseren met de 
volmaaktheid van Hem die hen inspireert met de Goddelijke boodschap. 
74 Ik vertel u dit alles omdat de mensen die reeds onderricht zijn, de mensen die geloven in mijn 
aanwezigheid bij deze manifestatie, de plicht hebben om door hun geestelijke verheffing, hun gebed 
en hun toerusting samen te werken met de stemdrager die zo'n delicate geestelijke opdracht vervult. 
75 Zij die de verantwoordelijkheid niet begrijpen van hen die deze zending uitvoeren, zullen geen 
liefdevol mededogen met hen hebben. Maar zij die begrip hebben, zullen zijn als trouwe helpers, die 
door hun gebeden de last van het kruis helpen delen met hun broeders en zusters. 
76 Wanneer mijn verkondiging is voltooid en jullie begrijpen welke liefde Ik jullie heb betoond toen Ik 
Mijzelf bekend maakte door deze schepselen, zullen jullie tot Mij moeten zeggen: "Heer, aangezien U 
bent afgedaald tot onze ellende, onze zondigheid, onze ellende, wat zouden wij dan niet moeten 
doen om zo'n grote liefde terug te geven? En dan zul je beginnen lief te hebben en je leven te wijden 
aan hen die behoefte hebben aan liefde, licht en barmhartigheid. 
77 De geliefde discipelen die mij in de tweede Era omringden en volgden, hebben hun leven gegeven, 
hun geesten overgegeven en hun bloed vergoten, omdat zij Hem die zijn troon had verlaten om bij 
hen te wonen en hun de kostbaarste schat van de Geest te geven: de waarheid, met liefde wilden 
vergelden. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 170  
 
1 als je denkt aan de lijdensweg die ik heb afgelegd aan het kruis, ben je ontzet dat de menselijke 
laagheid zo'n wreedheid heeft bereikt. Maar ik zeg u dat die pijn en de beker die ik toen dronk niet 
de grootste bitterheid waren. 
2 de grootste pijn voor mij was te zien dat mijn kinderen, ondanks dat ik in hun midden leefde, niet 
wilden weten wie ik was, Degene die hun de Waarheid openbaarde met woorden vol licht, en te zien 
dat zij mijn woorden verwierpen en mij verloochenden, en dat ik mijn liefde in hun hart uitstortte 
terwijl zij mij bespotten en hun lippen godslasteringen tegen mij spraken 
3 De laatste zucht die ik aan het kruis uitademde was de goddelijke vergeving die uit mijn hart kwam 
over zo veel ellende en zo veel dood. Maar mijn passie eindigde niet met die zucht. Ik had u gezegd, 
dat Ik het Leven ben, en Mijn Geest bleef in eeuwigheid de ondankbaarheid van alle mensen 
ontvangen. 
4 Zij discussieerden of ik de beloofde Messias was of niet. Zij onderzochten Mijn werken om te zien 
of zij de bevestiging waren van wat de profetieën hadden aangekondigd; en terwijl sommigen tot de 
conclusie kwamen dat Ik de Beloofde was, ontkenden anderen Mij - de materialisten die alleen het 
materiële aanbidden, degenen die de profetieën hadden geïnterpreteerd volgens hun wereldse 
verlangens en hun zelfzuchtige belangen, zij allen bleven Mij ontkennen. 
5 Hoe blind waren zij die mijn woorden des levens hadden gehoord en mijn machtige werken hadden 
gezien, maar niet tot het inzicht waren gekomen dat God alleen bij machte was ze te volbrengen. 
6 Vandaag kun je zeggen dat de mensheid Christus heeft erkend als de Messias die de Vader reeds in 
de Eerste Era aan de mensheid beloofde. Toch houden de mensen niet op mij te verloochenen, mij af 
te wijzen en mij de gal en de azijn van hun ondankbaarheid voor mijn liefde aan te bieden. 
7 Vandaag twijfelen zij niet meer aan Jezus, maar velen betwijfelen en ontkennen zelfs Mijn 
Goddelijkheid. Sommigen schrijven Mij een grote geestelijke verheffing toe; anderen beweren dat 
ook Ik de evolutionaire weg van de ziel ga om de Vader te kunnen bereiken. Maar als dat zo was, zou 
Ik niet tot u gezegd hebben: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven." 
8 Ik ken je redeneringen, je filosofieën. Ik weet dat voor u alleen een ziel incarneert die deze 
beproeving nodig heeft om tot haar verheffing en volmaaktheid te komen, en dit verbiedt u te 
geloven dat het Goddelijke "Woord" mens is geworden. Ik weet dat u niet begrijpt dat het Goddelijke 
Wezen pijn zou kunnen voelen, en mensen die erkennen dat dit met Christus is gebeurd, ontkennen 
daarom dat Hij de beloofde Godheid zou kunnen zijn. 
9 O mijn geliefde kinderen, konden jullie maar begrijpen dat de menswording van het "Woord" op 
aarde de grootste uitdrukking van Goddelijke liefde is! Het was een verlangen naar nederigheid 
tegenover jullie, en een lering uit mijn verlangen om mijzelf te beperken, mijzelf klein te maken, 
zodat jullie zouden voelen dat ik meer bij jullie zou horen en jullie dichter bij de Vader. 
10 Maar die grote pijn, hoe weinig weet je ervan! Jullie denken alleen aan de lichamelijke pijn, aan 
het vlees dat lijdt, aan de angst van de ziel, maar jullie begrijpen niet dat zolang er geen harmonie is 
tussen de menselijke schepselen en hun hemelse Vader, de pijn onder jullie zal voortduren. Maar 
welke pijn zou je kunnen lijden die niet terugkaatst naar je Vader? 
11 Denk niet dat Ik Mijzelf verdedig tegen jullie oordelen, of dat Ik jullie vraag Mij niet de goddelijke 
natuur te ontnemen die jullie Mij ontzeggen. Ik ben in deze tijd gekomen om de mens te zeggen dat 
hij Mij met zijn geest moet beoordelen. 
12 Houd op met te proberen met uw kleine menselijke verstand het grote boek des levens te lezen 
en te vatten, dat door de goddelijke Geest voor uw geest is opgeschreven, want het is uw geest die 
onsterfelijkheid bereikt, en niet het "vlees". 
13 Overweeg, dat Ik u deze leringen geef door middel van ongeschoolde en eenvoudige schepselen, 
opdat gij ze moogt geloven. Want indien Ik ze u had gegeven door middel van geschoolde en 
opgeleide mannen, zoudt gij deze openbaringen opvatten als de zoveelste theorie onder de vele die 
in deze tijden op aarde zijn verschenen. 
14 Zij die in deze tijd door mijn woord gegrepen zijn, zijn als ijverige arbeiders aan het werk gegaan 
en zwoegen onvermoeibaar, geïnspireerd door mijn onderricht. Hun lippen zeggen niet tot mij: 



"Meester, hier zijn wij met u," want zij weten dat zij overal bij mij zijn wanneer zij mijn wet vervullen, 
en morgen zullen zij de geestelijke gidsen en de ambassadeurs van de mensheid zijn. 
15 In de wereld wachten de mensen al op de komst van de apostelen van vrede en licht - op jullie die 
met de goddelijke Meester zijn geweest, die de blijde boodschap aan de harten zullen brengen. 
16 Jullie zijn nog bezig jullie te beproeven en je voor te bereiden op de beoefening van mijn leer. 
Jullie verzadigen je met mijn liefde en zijn volledig doordrongen van mijn Werk. 
17 Dit zijn reeds de laatste jaren van Mijn verkondiging. Na 1950, wanneer Ik Mijn woord heb 
teruggetrokken, zult gij het u herinneren en uw hart zal vervuld zijn van droefheid als gij niet wist hoe 
het te gebruiken. Maar waarlijk, Ik zeg u, Ik zal niet van u scheiden, alleen de vorm waarin Ik Mij 
manifesteer zal veranderen, en Ik kan u zelfs zeggen dat Ik dichter bij u zal zijn omdat de tijd van 
ware vergeestelijking zal komen. 
18 Jullie zullen in geestelijk contact met mij blijven. Besef hoe eenvoudig mijn leer is, hoe gemakkelijk 
mijn wet te begrijpen is, dezelfde die Jezus de Galileeër u leerde. 
19 Ik zal u nog niet oordelen, maar u nog eenmaal den weg wijzen, die tot Mij voert. 
20 Nu zijn jullie leerlingen, morgen zullen jullie meesters zijn, die door woorden en werken zullen 
onderwijzen wat ik jullie heb geopenbaard. Jullie mannen en vrouwen zullen leraren zijn met een 
hoge moraal. Bedenk dat u te maken zult krijgen met de religieuze gemeenschappen onder wie u een 
groot geestelijk werk zult moeten verrichten, omdat bij velen het geloof is uitgedoofd en de hoop is 
verdwenen, en dit komt omdat de mensen zichzelf niet kennen, noch medelijden met zichzelf 
hebben. Maar om mijn waarheid te verkondigen en over mijn liefde te spreken, moeten jullie jezelf 
zuiveren. 
21 In het Tweede Tijdperk zei Ik tot Mijn discipelen: "Indien een van de leden van uw lichaam de 
oorzaak was van uw zonde, snijdt het af", dat wil zeggen, zelfs als het pijn en opoffering kost, moet u 
rein zijn. Tot u zeg ik: Zuiver uw hart, laat de hartstochten er geen wortel in schieten. Reinig het schip 
van binnen en van buiten. 
22 Laat uw hart kloppen op het ritme van mijn liefde, dan zullen uw medemensen u moeten 
herkennen aan de zuiverheid van uw ziel en de oprechtheid van uw gevoelens. Vind een kalm 
evenwicht, vergeef en je zult vergeven worden. Leef in vrede met jezelf. 
23 Besef hoe velen van uw medemensen, te midden van hun afgodische bezigheden, wachten op de 
komst van de Messias. Bedenk hoe velen in hun onwetendheid denken dat Ik alleen kom om Mijn 
oordeel uit te spreken over de goddelozen, om de goeden te redden en de wereld te vernietigen, 
zonder te weten dat Ik onder de mensen ben als Vader, als Meester, als broeder of vriend, vol liefde 
en nederigheid, Mijn helpende hand uitstrek om iedereen te redden, te zegenen en te vergeven. 
24 Daarom ontplooien jullie je (geestelijke) gaven in mijn opdracht om bewijzen te geven van mijn 
nieuwe openbaring - zij het om de pijn weg te nemen van degene die lijdt, zij het om de weg van het 
licht te wijzen aan degene die afgedwaald is, of om de "doden" tot nieuw leven te wekken met de 
oproep "Sta op en wandel!". 
25 Jullie zullen het idee van de dood uit de weg ruimen en de weg van het ware leven onderwijzen. 
26 Wanneer gij over Mijn Werk spreekt, doe het dan met overtuiging. Op het moment van je 
inspiratie, druk je uit wat je hart voelt. Bereid je voor, want Ik wil tot de mensheid spreken door jullie 
lippen. Leef waakzaam, zonder van Mijn leringen af te dwalen, opdat gij u nooit verstrikt zult zien in 
de kluisters der mensen. 
27 De groep die bijeenkomt om Mijn woord te horen is nog klein. Maar Ik beschouw haar als een 
vertegenwoordiging van de gehele mensheid en Ik geef haar Mijn onderricht, zoals Ik heb gedaan 
sinds Ik Mijn Wil bekend heb gemaakt door middel van Mijn dochter Damiana Oviedo, door middel 
van haar intellect. Wat Ik jullie zo heb gegeven waren leringen van wijsheid die jullie als een kostbaar 
juweel in jullie harten moeten bewaren, want hun essentie is liefde. 
28 Ik zegen u omdat gij Mij onvermoeibaar ontvangt. Ik wil dat zoals ik u heb onderwezen en geleid, 
u uw medemensen leidt en onderricht. Ik heb u de gave gegeven om pijn te genezen met Mijn 
genezende balsem, die barmhartigheid is. 
29 Jullie zijn getuigen van de wijze waarop Ik Mijzelf bekend heb gemaakt. Morgen, wanneer dit 
woord niet meer van menselijke lippen komt en deze genade niet meer bestaat, zult gij met liefde 
terugdenken aan die tijd en die manifestaties. Dan zul je getuigen van wat je gehoord en gezien hebt. 



30 Na 1950 zal het volk u vragen op welke wijze het woord des Heren bekend is gemaakt, en gij zult 
hun dan zeggen, dat het is geschied in een duidelijke verkondiging, in eenvoudige taal en voor allen 
verstaanbaar. 
31 Er zal met belangstelling naar jullie geluisterd worden en de boeken die mijn leringen 
overbrengen zullen gretig gelezen worden. 
32 In verschillende vormen heb Ik u door de eeuwen heen opgeleid, maar het is steeds dezelfde 
instructie geweest die Ik u heb onderwezen. Bovenal heeft het het geloof aangewakkerd opdat jullie 
waardig zouden worden voor Mij en uiteindelijk in het eeuwige leven de beloning voor jullie 
verdiensten zouden ontvangen. 
33 Wat zoudt gij Mij in uw hart kunnen voorleggen, dat Ik niet zou kunnen zien? 
34 Ik hoor alle dingen en Ik weet alle dingen. Kijk en bid, want de wolf ligt op je te wachten. 
Veroordeel niet degenen die op hun levensweg in verzoeking zijn gekomen, maar nodig hen liefdevol 
opnieuw uit om een nieuwe poging te wagen om vooruit te komen op de weg van de evolutie. 
35 In het Tweede Tijdperk werd een vrouw die zich tot zonde had laten verleiden, op straat 
geoordeeld door een menigte mensen, juist toen Jezus daar voorbijging. Die mensen beschuldigden 
de vrouw van overspel en probeerden haar te doden. Toen wendden zij zich tot de Meester en 
zeiden tot Hem, Hem op de proef stellende: "Heer, deze vrouw is betrapt op overspel, en de wet van 
Mozes zegt dat zij door het volk gestenigd moet worden. Wat zegt U hiervan?" Toen keek Jezus hen 
met medelijden aan en antwoordde: "Laat hij die zonder zonde is onder u de eerste steen werpen." 
36 Het licht van dat woord verlichtte de zielen, en daar allen zich te onvolmaakt en onwaardig 
voelden om een medemens te oordelen, trokken zij zich beschaamd terug en lieten de kleine plaats 
leeg achter. 
37 Jezus vroeg toen aan de vrouw die op de grond lag: "Vrouw, waar zijn degenen die u 
beschuldigen? Ze zijn weggegaan. Sta op, ga, en zondig niet meer." 
38 Voorwaar, Ik zeg jullie: Ik ben de enige die over alle dingen oordeelt. 
39 Ik nodig jullie uit mijn woord te bestuderen en als jullie mijn vrede willen, mijn geboden te 
onderhouden, opdat zij te allen tijde jullie gids zullen zijn. 
40 Mensen, schrijf liefdadigheid in actie op jullie spandoek. Wie op mijn gebied wil werken, maak 
barmhartigheid tot het grondbeginsel van zijn werk, dan zal hij een grote opdracht hebben te 
volbrengen. 
41 De akkers waar de pijn zich heeft verspreid zijn zeer uitgestrekt, en het zaad van liefde en 
barmhartigheid is zeer spaarzaam opgeslagen in de harten van hen die erop uit moeten trekken om 
te zaaien. 
42 Mijn geest van troost stort zich uit over allen die dit grote werk van liefde op aarde zullen 
volbrengen. Maar deze troost is ook gegeven aan de geestelijke wereld, aan die entiteiten die 
bestemd zijn om hun licht uit te stralen op de wegen van de aarde. 
43 Wanneer Ik tot u spreek over Mijn geestelijke wereld, bedoel Ik die scharen van gehoorzame 
geestelijke wezens die, als ware dienaren, slechts doen wat de wil van hun Heer hen beveelt te doen. 
Deze heb Ik tot u gezonden, opdat zij raadgevers, beschermers, geneesheren en ware broeders en 
zusters voor alle mensen zouden zijn. Zij klagen niet, want zij hebben vrede in zich. Zij stellen geen 
vragen, want het licht van hun evolutie en hun ervaring op de lange wegen heeft hun het recht 
gegeven de geesten van de mensen te verlichten. Zij staan klaar en nederig bij iedere roep om hulp 
en in iedere nood. 
44 Ik ben het, die hen heb opgedragen zich onder u bekend te maken, opdat zij u hun instructies, hun 
getuigenis en hun bemoediging mogen geven. Zij gaan u voor, zuiveren den weg en verlenen u hunne 
bijstand, opdat gij de moed niet verliest. 
45 Morgen zullen ook jullie behoren tot dit leger van licht, dat in de oneindige wereld van geesten 
slechts werkt uit liefde voor zijn menselijke broeders en zusters, wetende dat het daardoor zijn Vader 
verheerlijkt en liefheeft. 
46 Als jullie willen zijn zoals zij, wijd jullie leven dan aan het goede. Deel uw vrede en uw brood, 
ontvang de behoeftige met liefde, bezoek de zieke en de gevangene. Breng licht op het pad van uw 
medemensen die ronddolen op zoek naar de ware weg. Vul de oneindigheid met edele gedachten, 
bid voor hen die afwezig zijn, en het gebed zal hen dicht bij u brengen. 



47 Dan, wanneer de dood de slag van uw hart stopt en het licht in uw ogen dooft, zult u ontwaken in 
een wereld die wonderbaarlijk is door haar harmonie, haar orde en haar rechtvaardigheid. Daar zul je 
beginnen te begrijpen dat de liefde van God je kan compenseren voor al je werken, beproevingen en 
lijden. 
48 Wanneer een ziel dat huis bereikt, voelt zij zich meer en meer doordrongen van een oneindige 
vrede. Onmiddellijk denkt zij aan hen die nog ver van die gelukzaligheid leven, en in haar drang, in 
haar verlangen dat degenen die zij liefheeft ook die goddelijke gave mogen bereiken, sluit zij zich aan 
bij de geestelijke scharen die strijden en werken voor het heil, het welzijn en de vrede van hun 
aardse broeders en zusters. 
49 Om uw hart voor te bereiden en uw geest kracht te geven, bemoedigt mijn stem u op deze weg 
van beproevingen die, zoals u reeds hebt opgemerkt, uw geest standvastigheid geven. Zij die kracht 
hebben, kunnen die delen met hen die zich zwak voelen. 
50 Weldra zult gij de komst zien van velen uit andere landen, die naar dit land zullen komen, waar de 
Meester zich bekend maakt. 
51 Het licht van mijn wijsheid zal de mensen uit hun lethargie wekken en gij zult hen zich geestelijk 
en intellectueel zien ontwikkelen. Deze stap zal ten goede komen aan de mensheid. 
52 De volkeren zullen hun ogen op dit deel der aarde vestigen en zij zullen mijn werk en mijn woord 
kennen, dat in druk zal worden bewaard. Want op dat moment zullen de hersenen van hen die u 
stemdragers hebt genoemd, gesloten zijn met betrekking tot deze verkondiging. 
53 De plaatsen van samenkomst die de grote scharen hebben verwelkomd, zullen na Mijn vertrek 
open blijven, opdat de discipelen er zullen blijven samenkomen om Mijn Woord te bestuderen. Zij 
zullen als schildwachten toekijken, in afwachting van de komst van de "laatsten" die ik vandaag 
aankondig. Wanneer je op je post bent, zullen die de grootsheid beseffen van wat ik je heb 
geopenbaard. Indien gij ontrouw zijt aan deze zending, zal ellende en rampspoed hen treffen die 
trachten u te benaderen in het verlangen naar vrede en licht. 
54 Ik zal u ook leren uw plichten te vervullen tegenover hen die de wereld regeren. Als u wilt dat hun 
besluiten heilzaam en rechtvaardig zijn voor hun volkeren, moet u hen steunen door gebed. 
55 Indien gij, in plaats van op deze wijze te werken, hen in de steek laat en u slechts bezighoudt met 
het bekritiseren van hun voornemens, laat gij toe dat zij de moed in de strijd verliezen en worden 
blootgesteld aan schadelijke invloeden. Wees als hoeders van de vrede. 
56 Waarlijk, Ik zeg u, vanaf de vroegste dagen van de mensheid bezat de mens de intuïtieve kennis 
dat hij een geestelijk wezen in zich droeg - een entiteit die, hoewel onzichtbaar, zich openbaarde in 
de verschillende werken van zijn leven. 
57 Uw Heer heeft u van tijd tot tijd het bestaan van de geest, zijn aard en zijn verborgen wezen 
geopenbaard. Want hoewel gij het in u draagt, is de sluier waarin uw materialisatie u omhult zo dik, 
dat gij niet in staat zijt te onderscheiden wat het edelste en zuiverste in uw wezen is. 
58 Vele waarheden heeft de mens durven ontkennen. Toch - het geloof in het bestaan van zijn geest 
is niet een van de dingen geweest waartegen hij het meest heeft gestreden, omdat de mens heeft 
gevoeld en uiteindelijk heeft begrepen dat het ontkennen van zijn geest hetzelfde zou zijn als het 
ontkennen van zichzelf. 
59 Toen het menselijk lichaam degenereerde door zijn hartstochten, zijn ondeugden en zijn 
materialisme, werd het een keten, een donkere blinddoek, een gevangenis en een hinderpaal voor 
de ontplooiing van de geest. Toch heeft het de mens nooit ontbroken aan een vonk van innerlijk licht 
om hem in zijn moeilijke uren te hulp te komen. 
60 Waarlijk, ik zeg u: de hoogste en zuiverste uitdrukking van de geest is het geweten, dat innerlijke 
licht dat de mens tot de eerste, de hoogste, de grootste en de edelste maakt onder alle schepselen 
die hem omringen. 
61 "Meester" - vraagt gij mij in stilte - "waarom weten wij zo weinig van de Geest? Waarom weten 
we zo weinig over onszelf?" 
62 De Meester antwoordt u: Omdat gij u meer hebt gewend tot wat de wereld u brengt, en u niet 
hebt gewijd aan de studie van het onvergankelijke, dat uw geest is. Zelfs de geest, geconfronteerd 
met de schoonheden, wonderen en genoegens die het leven voor hem in petto heeft - ook al is het 
maar voor korte tijd - weigert de gelukzaligheden die zijn eigen evolutie hem kan bieden. Niettemin - 



ik moet u eerlijk zeggen - moet u daarom niet geloven dat het aardse-materiële krachtiger is dan de 
geest, en dat dit de reden is waarom het is gezonken tot het is gematerialiseerd. Nee, de geest is 
onvergelijkbaar sterker en zal dat altijd zijn. Maar als hij gevallen is, dan is dat vrijwillig, verleid door 
de verlokkingen van een wereld die hem, al is het maar tijdelijk, een leven biedt dat rijk is aan 
genoegens en verleidingen door de zintuigen van het vlees. 
63 Het is niet meer dan natuurlijk dat zijn materialisatie hem belet zichzelf te kennen en hem niet 
toestaat zijn vermogens te openbaren via zijn menselijk deel van zijn wezen. Want de materiële 
natuur lijkt het meest in strijd met de geestelijke natuur. Niettemin, wanneer beide in u harmonie 
vinden, zult u ervaren dat uw fysieke natuur als een zuivere spiegel is die het spirituele en zelfs het 
Goddelijke in al zijn schoonheid weerspiegelt. 
64 Zoekt mijn tegenwoordigheid in de werken die Ik tot stand heb gebracht en gij zult Mij bij elke 
bocht kunnen vinden. Probeer mij te horen, en je zult mij horen in de krachtige stem die uitgaat van 
alles wat geschapen is. Omdat het voor mij makkelijk is om mezelf te openbaren door de 
verschijningen van de schepping. Ik openbaar mij zowel in een ster, in het woeden van een storm, als 
in het milde licht van een dageraad. Ik laat mijn stem horen in het melodieuze getingel van een vogel, 
zoals ik die ook laat horen door de geur van bloemen. En elke uitdrukking van mij, elke zin, elk werk 
spreekt tot u allen van liefde, van vervulling tegenover de wetten van rechtvaardigheid, van wijsheid, 
van eeuwigheid in de geest. 
65 Waarom zijt gij er niet in geslaagd u in alle geestelijke volheid te tonen, in de grote schoonheid 
van uw geest, hoewel gij macht hadt over het stoffelijke? - Omdat jullie je laten meeslepen door de 
passies van de wereld. 
66 Onthoudt u daarom niet van het bestuderen en beoefenen van mijn leringen, denkend dat u 
daardoor een grotere spiritualiteit zult bereiken. Je moet leren het te verdienen door wijsheid, en 
dan zul je het begin van universele harmonie hebben bereikt, waarin je je geest in staat zult stellen 
zich te manifesteren. 
67 Interpreteer de wet en volg hem. Zo bereidt u zich voor op een leven in de hogere geestelijke 
werelden. Zolang er stoffelijke werelden zijn, moet de geestelijke wereld haar licht erover blijven 
uitstralen en schenken. 
68 Bedenk: Indien gij nu niet in staat zoudt zijn een basloos lichamelijk omhulsel te beheersen - 
welke taak zou ik dan aan uw geest kunnen toevertrouwen wanneer deze eenmaal leeft in een 
wereld van hogere vergeestelijking? 
69 Ik alleen kan u deze leringen geven, o mensenkinderen. Welke man kan jullie vertellen wat Ik nog 
voor jullie bewaar in Mijn geheime kamer? Denk na en bid, o discipelen, opdat Mijn onderricht u 
moge leiden tot de verzoening van de geest met zijn aards gewaad. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 171  
 
1 De fontein der genade is over u uitgestort, opdat gij uw dorst naar vrede lest en u reinigt. 
2 Ik moet jullie onderrichten omdat ik zie dat jullie nog zwak zijn. In dit woord ligt de kracht die de 
geest nieuwe moed geeft. 
3 Merkt gij niet, als gij naar mij luistert, hoe de smarten uw harten verlaten? Het is omdat de stem 
van de Vader je oplucht en troost. 
4 Jullie zijn nog kinderen op de lange weg van de geest en daarom steunt Mijn barmhartigheid jullie 
en leiden Mijn raadsbesluiten jullie. Er zijn doornen op het pad en er zijn kloven aan de randen, maar 
ik leer jullie geen verkeerde stappen te doen en je niet te laten verleiden. Want jullie zijn 
voorbestemd om je medemensen te onderrichten door het voorbeeld van jullie leven. Hierdoor zult 
u het beste getuigenis geven dat u geluisterd hebt naar de Meester der Meesters. 
5 Hoewel ik aan uw geest denk, vergeet ik uw lichaam niet, een zwak schepsel dat medelijden, liefde 
en geduld nodig heeft om in harmonie te komen met de geest en zijn God te dienen met een spoor 
van volmaaktheid. 
6 Doe aan het eind van elk jaar een gewetensonderzoek, want zolang u op aarde leeft, bent u ook 
onderworpen aan de wetten van de tijd. Keer je gedachten naar het verleden, laat alles weer aan je 
voorbij gaan. Herinner u de dag toen gij voor het eerst mijn woord hoorde, die dag waarop uw geest 
voorzag dat er een nieuwe periode voor hem aanbrak, en hij begreep dat nu de sluier van vele 
geheimenissen werd gescheurd om hem de waarheid van deze onderwijzing heel duidelijk te laten 
zien. Want vanaf dat moment begreep je de fouten en vergissingen die in je leven voorkwamen, en 
ontstond in jou het immense verlangen om je Heer te dienen door je medemensen lief te hebben en 
te dienen. Je hebt niet geaarzeld om te zweren mij vanaf dit ogenblik te volgen, zonder na te denken 
of er een moment van zwakte of moedeloosheid zou kunnen komen dat je zou doen struikelen. 
7 Maar voor zover jullie naar mij geluisterd hebben, is mijn onderricht in jullie binnenste 
binnengedrongen en is jullie geweten de plichtsgetrouwe rechter geweest die de instincten van het 
vlees in bedwang heeft gehouden. 
8 Jullie geweten heeft jullie slechte daden nooit veroordeeld zonder jullie eerst te waarschuwen en 
jullie te laten inzien wat het betekent om je aan mijn wetten te houden en wanneer je er tegenin 
gaat. 
9 aldus geleid door jullie geweten, heb Ik jullie de weg laten kiezen en daar jullie ervoor gekozen 
hebben Mij te zoeken en het goede te doen op deze weg, ben Ik voor jullie een onvermoeibare en 
liefdevolle Meester geweest, die jullie met zachtmoedigheid corrigeerde, jullie met goddelijke 
rechtvaardigheid oordeelde en jullie liefhad als een volmaakte Vader; Ik ben voor jullie een zeer 
liefdevolle Meester geweest, die jullie met zachtmoedigheid corrigeerde, jullie met goddelijke 
rechtvaardigheid oordeelde en jullie liefhad als een volmaakte Vader 
10 Maar jullie hebben nog niet de mate van spiritualiteit bereikt die jullie moeten hebben om mijn 
leer te kunnen verspreiden. 
11 Wanneer gij de pijnen, het lijden en zelfs de vreugden van uw medemensen tot de uwe maakt, 
zult gij een zekere stap op den weg hebben gezet. Zolang gij oordeelt over hen die minder schuldig 
zijn dan gij, en gij u verheven acht boven anderen in plaats van nederig van hart te zijn, zijt gij nog 
verre van mijn discipelen. Heb je niet gezien dat ik gekruisigd ben en de mensheid heb vergeven? 
Waarom nemen jullie Mij niet als voorbeeld? - Omdat u de bevredigingen voor het lichaam altijd met 
meer belangstelling waarneemt dan die voor de geest. 
12 Ik zie dat jullie mijn onderricht nog niet goed begrijpen en dat jullie nog geen duidelijk beeld 
hebben van het doel dat jullie te wachten staat. 
13 Ik wil niet dat een van mijn kinderen omkomt in de gapende afgrond van duisternis. Ik wil dat je 
de ene trede na de andere blijft beklimmen op de ladder naar spirituele perfectie. 
14 Onderzoek nu uw ganse leven en uw daden in het licht van uw geweten, opdat gij moogt weten of 
gij vooruitgang gemaakt hebt, dan wel of gij tot stilstand gekomen zijt. Sommigen moeten een eind 
maken aan hun losbandigheid. Ik verzeker jullie dat juist tijdens het offer dat het lichaam moet 
brengen om afstand te doen van zijn hartstochten, jullie het verlangen zullen voelen om Mij te 



dienen en om je medemensen lief te hebben. Op dat ogenblik zal berouw losbarsten, en het wenen 
zal frisheid en rust in het hart en oprechtheid in de geest achterlaten. 
15 Ik heb van u geen volledige opoffering in Mijn dienst geëist, noch zal Ik die eisen, want de plichten 
die gij in de wereld op u hebt genomen, nemen ook uw tijd in beslag. Maar Ik wil dat jullie beseffen 
wat jullie van Mij geleerd hebben, zelfs tijdens deze taak. 
16 Waakt en bidt voor hen die honger, ziekte of ellende lijden, want Ik zal over jullie waken. Zoek 
mijn woord; terwijl je dit doet, zul je in voortdurende dialoog met mij zijn. 
17 Kijk met de geest naar de ladder van de hemel, die zich voor u verheft als een lichtend pad naar 
de oneindigheid, dat uw geest uitnodigt om de boezem van de Vader te bereiken - een boezem van 
vrede en onuitsprekelijke gelukzaligheid. 
18 Ik vond jullie verloren als schipbreukelingen zonder kompas, als pelgrims die verdwaald zijn in de 
woestijn. Maar Ik heb jullie Mijn Licht gezonden, dat jullie een weg vol hoop, geloof en troost heeft 
doen vinden, die jullie geest heeft opgewekt en hem met levenskracht en energie heeft doen 
overstromen, zodat hij zijn doel zou blijven nastreven. 
19 Aan het einde van de hemelladder, op de laatste trede, is er een tehuis voor jullie allen bestemd, 
maar dat moeten jullie veroveren door verdienste, door geloof, door grote liefde en barmhartigheid; 
door hindernissen te overwinnen en vijanden te overwinnen, totdat jullie uiteindelijk in het nieuwe 
beloofde land komen, het koninkrijk dat niet van deze wereld is. 
20 deze ladder van de hemel is een rechte weg en daarin zijn geen verkeerde wegen of labyrinten, 
waardoor Ik jullie duidelijk maak dat jullie bij de vervulling van Mijn Wet en bij de grondige 
bestudering van Mijn onderricht geen moeilijkheden zullen tegenkomen 
21 U zult onwrikbaar voortgaan op dit pad en vechten voor uw opgang. Ik zal je sterk maken. Indien 
niet met mijn kracht en mijn licht, met welke wapens zult gij strijden en u verdedigen? Met wat zou 
je je verleidingen overwinnen? Indien Ik u niet met mijn mantel van liefde bekleedde, hoe zoudt gij u 
dan van uw vijanden kunnen bevrijden? Maar waarlijk, Ik zeg u, gij moet ook door verdienste mijn 
bescherming en het licht van mijn zwaard verwerven. 
22 Uw voetafdrukken zullen gegrift blijven op het spirituele pad dat zich voor u opent. Maar deze 
merktekenen zullen spreken van goede werken, van verloochening, van edele daden, van 
edelmoedige liefde en grenzeloze barmhartigheid. 
23 Ieders lot wordt bepaald door zijn geestelijke taak en zijn menselijke taak. Beide moeten in 
harmonie met elkaar zijn en naar één enkel doel streven. Voorwaar, Ik zeg u, Ik zal niet alleen uw 
geestelijk werk beoordelen, maar ook uw materieel werk. Want in hen zal Ik verdiensten ontdekken 
die je geest zullen helpen Mij te bereiken. 
24 Je zult niet alleen zijn in je omzwervingen. Vóór u, sommigen dichterbij en anderen verder weg, 
zijn er vele wezens die ook stap voor stap vooruit gaan, wakend en biddend voor hen die achter hen 
lopen. Hun ideaal is niet om alleen of als eerste aan te komen, maar om de weg te banen voor hun 
broeders en zusters, zodat op een dag de zaligheid van de eersten de zaligheid van allen zal zijn. 
25 Hoe mooi lijkt mij deze weg! Hoe wordt mijn geest verkwikt als hij de vooruitgang van mijn 
kinderen ziet, hun inspanning om hoger te komen en een nieuw niveau van volmaaktheid te 
bereiken! 
26 Er zijn wezens van alle werelden, sommige in de geest en andere in het vlees, die allen 
verschillende taken verrichten. U vestigt uw huis in de eeuwigheid, om u morgen tegoed te doen aan 
de zoete smaak van honing die de vrede van de geest u zal geven. 
27 Gezegend is hij die mij volgt op de weg der waarheid. 
28 Gezegend is hij die liefheeft en vertrouwt, die zijn plicht kent en die doet. 
29 Wanneer Ik tot u spreek over de "weg", bedoel Ik niet een op aarde, want de wereld die gij 
bewoont is niet waar Mijn Koninkrijk is. Het is het spirituele pad dat altijd naar boven leidt. Het zijn 
ontwikkeling en vooruitgang die op uw geest wachten. Daarom kun je, waar je ook bent op aarde, op 
het pad van de geest zijn. 
30 Mijn kinderen, als jullie afgedwaald zijn, keer er dan naar terug; als jullie opgehouden zijn, ga dan 
voorwaarts. 
31 De taak die gij in u draagt, heb Ik u gegeven naar uw vermogen en uw kracht. Je hoeft het alleen 
maar te begrijpen en lief te hebben. Bid dagelijks, opdat u het nodige licht ontvangt voor uw 



inspanningen. Blijf daarna voorbereid, aandachtig, opdat gij de stemmen moogt horen van hen die u 
roepen, van hen die u smeken, en ook opdat gij de beproevingen moogt doorstaan. Want elke dag 
van jullie bestaan is een bladzijde in het boek dat ieder van jullie schrijft. Elke dag wordt gemarkeerd 
door een beproeving, en elke beproeving heeft een betekenis en een reden. 
32 Ik zal van jullie een volk maken dat gezond is van lichaam en ziel, want jullie zijn de uitverkorenen, 
de getuigen van mijn openbaringen in alle tijden, en jullie zijn in deze tijd gekomen om een moeilijke 
opdracht uit te voeren en de weg te banen voor de nieuwe generaties. 
33 Ik heb uw pad met bewijzen van liefde gezaaid, opdat gij niet aan Mij noch aan uzelf zult twijfelen. 
- U die mij in deze tijd hebt gehoord, zinkt niet in het graf en neemt het mysterie van deze 
manifestatie, die ik met u heb gedeeld, met u mee. Want je belangrijkste taak is om in mijn naam tot 
de mensen te spreken en te getuigen van mijn openbaringen. 
34 Zeg Mij niet dat gij hiertoe niet geoefend zijt, want Ik heb dikwijls tot u gesproken en door te 
luisteren hebt gij u gelouterd. Jullie kunnen allemaal deze boodschap aan de wereld overbrengen. De 
mensen wachten erop en zijn bereid het te ontvangen. Heb je niet gemerkt dat de mensen verlangen 
naar vergeestelijking en vrede? Ben je niet ontroerd door hun onwetendheid en pijn? 
35 Mijn Geest stort zich uit over alle mensen, spreekt tot hen door hun geweten en zegt tot hen: 
Kom bij me en rust uit. Ontvang het geloof dat je mist, wees niet langer blind op de weg. 
36 Mensen, kennen jullie het werk dat ik op dit moment in de wereld aan het ontvouwen ben? 
"Nee," zeggen jullie tegen mij, "wij zien alleen deze mensheid in opstand komen, zich in een groot 
verderf storten, en een zware bezoeking ondergaan." Waarlijk, Ik zeg u: Ik heb den mensch 
veroorloofd, zichzelf met eigen hand te oordelen en al zijne dwalingen te erkennen, opdat hij 
gezuiverd tot Mij moge terugkeeren. Tot ieder schepsel heb Ik Mijn licht gezonden en hem bijgestaan 
in de dagen van verdrukking. 
37 Mijn Geest is neergedaald op elke geest en mijn engelen zijn verspreid over het heelal, mijn 
instructies uitvoerend om alles in orde te brengen en het terug te brengen naar zijn loop. Dan, 
wanneer allen hun zending hebben volbracht, zal de onwetendheid zijn verdwenen, het kwaad niet 
langer bestaan en zal alleen het goede op aarde heersen. 
38 O, als jullie Mij hadden kunnen begrijpen, als jullie Mijn verlangen hadden gekend om jullie te 
vervolmaken, hoe ver zouden jullie dan al zijn opgestegen en hoe dicht zouden jullie Mij al zijn 
genaderd! Als uw wil de mijne was, zou u de top al bereikt hebben waar ik op u wacht. 
39 Maar wat is mijn verlangen, mensen? - Uw eenheid en uw vrede. 
40 hier ben Ik weer, tot jullie sprekend, jullie harten beroerend in afwachting van jullie ontwaken 
41 Iedere goede boom zal beschermd worden, en zijn wortels en takken zullen zich uitspreiden om 
onderdak en voedsel te geven aan de reiziger. Maar het onkruid zal met wortel en al worden 
uitgeroeid en in het onblusbare vuur worden geworpen. 
42 Ik spreek tot u naar het beeld, en wanneer ik tot u spreek over deze boom, spreek ik over de 
werken der mensen. 
43 Tot hen aan wie Ik ambten heb toevertrouwd, zeg Ik: "Bereidt uw oogst voor. - Vaders van 
gezinnen, onderwijzers en heersers, meesters en knechten, groot en klein, Ik wil niet dat jullie je 
akkers wild aan Mij offeren. Ook al is het maar een klein zaaigoed - offer het aan Mij gezuiverd en 
luider. 
44 Kom tot Mij, roep, en het zal u geopend worden. Maar kom blij, tevreden met je werk, zodat je je 
goed voelt, zoals ik. 
45 Voorwaar, Ik zeg jullie: als er duizend geesten waren die bereid waren, zou Ik Mijzelf door die 
duizend tegelijk bekend maken. 
46 Ik heb jullie Mijn leringen gegeven sinds de eerste keer dat Ik Mijzelf bekend maakte door middel 
van Mijn dochter Damiana Oviedo, door wier verstand Ik jullie Mijn Wil meedeelde. Sindsdien 
stroomt Mijn wijsheid door deze stemdragers, een wijsheid die jullie in jullie harten moeten 
verzamelen als kostbare juwelen, want zij bevatten liefde. 
47 Ik wil dat jullie, zoals Ik jullie onderwezen en geleid heb, jullie medemensen onderwijzen. 
48 Jullie zijn de getuigen van alles wat Ik in deze tijd heb gezegd, opdat jullie morgen, wanneer Mijn 
woord niet meer bij jullie is, over deze leringen zullen spreken tot jullie medemensen. Daarna moet 
gij, terugblikkend op deze manifestaties, aan hen die u vragen, uitleggen hoe de Meester zich bekend 



maakte en wat de stemdrager daarbij deed. Want na 1950 zullen de mensen u vragen en 
geïnspireerd door uw getuigenissen zullen zij vragen naar de boeken waarin mijn woord is afgedrukt, 
en daarin zullen zij mijn aanwezigheid en mijn wezen vinden. Indien zij onvolkomenheden zoeken, 
zullen zij die niet vinden, want de onvolkomenheden van hen door wie Ik Mijzelf openbaar, zullen 
deze boeken niet binnengaan. 
49 Deze geschriften zullen het licht van het ware geloof in de harten ontsteken. Zij zullen de zondaars 
de weg wijzen naar vernieuwing en nieuwe discipelen voortbrengen, nieuwe soldaten, van wie velen 
meer geloof en meer liefde zullen tonen dan velen van hen die in deze tijd naar mij luisteren. 
50 Bereidt u voor, opdat uw getuigenis luid en waarachtig moge zijn. Ik werp mijn licht op alle 
mensen. 
51 Gezegend is het hart dat bereid is, want het zal mijn aanwezigheid voelen. 
52 Mensen, het is mijn wil dat in dit derde tijdperk ieder verstand, ieder hart en iedere geest deze 
geestelijke kennis verwerft. 
53 Het boek der wijsheid is geopend, opdat allen mijn discipelen worden. 
54 Waakt met de grootste ijver over het onderwijs dat ik u thans geef. 
55 "Gij zijt Mijn nederige familie, aan wie Ik een erfenis heb toevertrouwd en aan wie Ik alles heb 
geopenbaard wat naar Mijn wil was. 
56 Gij kent het hemels tehuis niet en blijft in de woestijn dwalen. Maar Ik ben gekomen om jullie te 
verenigen in Mijn Liefde en jullie moeten niet vergeten dat de Liefde van jullie Vader op jullie wacht. 
Ik bereid de weg voor jullie op dit moment, zodat jullie kunnen bijkomen van het zware werk van de 
dag. Maar ik zeg je nu al dat er op deze weg meer doornen dan bloemen zijn. Niets zal u 
verwonderen, die de wegen des levens hebt geleerd en daarlangs standvastigheid en moed hebt 
verworven. 
57 Jullie zijn mijn leerlingen in deze tijd, jullie trachten mijn openbaring te begrijpen, en tegelijkertijd 
staan jullie verbaasd over de vooruitgang van de wetenschap. Verheugt u dat gij getuige zijt geweest 
van al deze wonderen, want gij hebt niet alleen de vruchten van de menselijke intelligentie gekend, 
maar ook geestelijke kennis op een hoog ontwikkelingsniveau verworven. 
58 Hoeveel geleerden, die als geleerd worden beschouwd, ontkennen het geestelijk leven, terwijl gij 
begrijpt wat zij niet hebben beseft. Het is uw taak (mijn leer) bekend te maken, opdat in deze tijd 
allen een nieuwe stap naar het Licht kunnen zetten. 
59 Ik zie het verlangen van de mensen die tot Mij willen komen. Ik heb u gezegd: Ik heb de weg 
gebaand, opdat allen de oneindige gelukzaligheid zullen ervaren, Mij te vinden. U die een stap hebt 
gezet naar vernieuwing, naar vergeestelijking, voel dat uw ziel zich verheugt van vreugde. 
60 Ik wil deze toehoorders hier uitgerust achterlaten voor mijn vertrek eind 1950. 
61 In het Tweede Tijdperk bereidde Ik twaalf mannen en zij verspreidden Mijn Leer over de toen 
bekende wereld. Twaalf mannen waren genoeg om mijn wet van liefde op te stellen. Tegen hen zei ik 
dat ik weer onder de mensen zou zijn. En nu is Mijn woord vervuld, want de Meester is in geest 
teruggekeerd, vergezeld van zijn geestelijke gastheren. 
62 Dit is de tijd van de bevrijding van de geest, het tijdperk van licht en evolutie. Jullie zullen het zaad 
herkennen dat Ik in de zielen achterlaat, en dit zaad zal het getuigenis zijn van Mijn komst naar de 
mensen in dit Derde Tijdperk, waarin Ik Mij sinds het jaar 1866 heb gemanifesteerd. 
63 Jullie die nu naar mij luisteren zijn op dit moment mijn discipelen, en zijn tot mij gekomen zonder 
te weten op welke weg jullie waren. 
64 Ik wil dat mijn nieuwe discipelen de zaaiers van de vrede in deze wereld zijn. 
65 Gij weet niet hoeveel uw geest voor zijn ontwikkeling bereikt door de korte ogenblikken die gij uit 
de wereld neemt om aan Mij te wijden. Waarlijk, Ik heb verrassingen voor u in petto wanneer u bij 
uw Vader aankomt. 
66 Het is een delicate opdracht die ik u heb gegeven, maar het is geen zwaar kruis van zelfopoffering. 
Niets dwingt u om deze leringen te volgen, daar gij begiftigd zijt met de vrijheid van wil. Maar boven 
die vrijheid van denken, leven en handelen die de uwe is, schijnt een licht dat het geweten is, dat u 
raad geeft wat gij moet doen, en dat u leert goed van kwaad te onderscheiden. Dit licht ben Ik, die in 
en buiten jullie ben, die jullie bijstaat zowel in vreugde als in pijn, wanneer jullie op een goede weg 



gaan of wanneer jullie naar de afgrond rennen. Ik ben overal, want ik ben het Goddelijke Hart dat 
door het hele universum klopt. 
67 Ik wil geen boetedoening of pijn meer voor jullie; Ik wil dat de zielen van al mijn kinderen, zoals de 
sterren het uitspansel verfraaien, mijn koninkrijk met hun licht verlichten en het hart van jullie Vader 
met vreugde vervullen. 
68 Bereidt uw harten voor om de boodschapper van liefde te ontvangen, die Maria is, de Moeder, 
die neerdaalt om de harten van de kinderen te troosten. 
69 De tederste liefde van God voor zijn schepselen heeft geen vorm. Niettemin nam zij in het Tweede 
Tijdperk de vorm aan van een vrouw in Maria, de Moeder van Jezus. 
70 Begrijp, dat Maria altijd heeft bestaan, daar haar wezen, haar liefde, haar tederheid altijd in de 
Godheid zijn geweest. 
71 Hoeveel theorieën en dwalingen hebben de mensen over Maria verzonnen! Over haar 
moederschap, haar conceptie, en haar zuiverheid. Hoezeer hebben zij daarbij gelasterd! 
72 De dag waarop zij die zuiverheid werkelijk zullen begrijpen, zullen zij tot zichzelf zeggen: "Het zou 
beter voor ons zijn, indien wij nooit waren geboren." Tranen van vuur zullen in hun zielen branden. 
Dan zal Maria hen omhullen met haar genade, de goddelijke Moeder zal hen beschermen met haar 
mantel en de Vader zal hen vergeven en met oneindige liefde zeggen: "Waakt en bidt, want Ik 
vergeef u en in u vergeef en zegen Ik de wereld." 
73 Ik zoek geen oogst in uw handen, want ik weet dat ze leeg zijn. Ik heb hen gezien die, in plaats van 
geloof in de harten te zaaien, het weinige dat zij er van hadden, van hen hebben weggerukt. 
74 Ik heb u overvloedig begiftigd met bekwaamheden, opdat gij actieve naastenliefde kunt 
beoefenen, en daarom is het niet juist, dat gij als behoeftigen tot Mij komt en om mijn hulp vraagt. 
75 Wanneer uw medemensen u om hulp vroegen, luisterde u dan naar hen en zorgde u voor hen? 
Uw geweten zegt u, dat gij dikwijls doof en onverschillig zijt gebleven, en dit is niet de les, die Ik u in 
Jezus leerde. 
76 Mijn blik leest uw hart, Mijn woord oordeelt u, en gij beeft er niet voor. Terwijl ik u beoordeel, 
onderwijs ik u, heb ik u lief en vergeef ik u. Ik vergeef u die Mij hoort, en Ik vergeef de mensheid. 
77 Soms zie Ik u twijfelen en bent u bang om vooruit te gaan, bang voor de valkuilen van de weg, 
bang zelfs voor Mijn licht omdat u denkt verblind te zullen worden door zijn schittering. Hoe word je 
dan sterk en stop je de pijn? Laat het licht van mijn Geest je wezen vervullen, dan zul je vele 
openbaringen begrijpen en je moedeloosheid zal verdwijnen. Wees niet beledigd dat één en dezelfde 
God u oordeelt, u liefheeft en u ook beproeft. Wees niet verward dat uit het hart van de Vader het 
strengste oordeel komt en tegelijk de meest liefdevolle voorbede voor zijn kinderen; maar stel de 
rechtvaardigheid van de Vader niet in vraag, want gij hebt reeds mijn licht in uw geest. Want als het 
zich onverbiddelijk in uw leven doet gevoelen, zal het u toeschijnen dat Ik u Mijn vergeving heb 
ontzegd, dat Ik u niet meer liefheb, dat Ik de grens van de rechtvaardigheid heb overschreden en 
wreed en onrechtvaardig ben gebleken; in uw waan zoudt gij dan niet kunnen begrijpen dat niemand 
een pijn oogst die hij niet voordien heeft gezaaid. 
78 Als jullie mijn Leer begrepen, zouden jullie mijn Liefde voelen en mijn Aanwezigheid in jullie leven 
herkennen, die jullie spaart voor misstappen en vallen, en jullie met vaderlijke goedheid opricht 
wanneer jullie ondankbaarheid of behoeftigheid jullie ten val hebben gebracht. Op andere 
momenten zou je mij de drukkende last van je overtredingen zien verlichten om je hart tot diepe 
overpeinzingen te bewegen, want mijn liefde en mijn vergeving zijn grenzeloos. 
79 Tot nu toe hebben alleen ongeschoolde mensen met een eenvoudige geest en een nederige 
kennis mijn werk leren kennen. Te allen tijde zijn zij de eersten geweest om mij te horen, maar nu 
zullen ook geleerden, filosofen en wetenschappers komen. Sommigen zullen het doen met de 
bedoeling de betekenis van deze leer te onderzoeken, en anderen met het voorgevoel dat zij 
daardoor een werkelijkheid vol licht zullen ontmoeten. Zij allen zullen nieuwe lessen leren in mijn 
woord, en deze nieuwe wijsheid die zij in mijn openbaringen zullen ontdekken, zal de manier van 
denken, zijn en voelen van de gehele mensheid veranderen. 
80 Hoezeer zullen zij zich verwonderen over de eenvoudige en volmaakte wijze die Ik heb gekozen 
om Mijn openbaring te volbrengen en hoeveel verklaringen en oplossingen zij in Mijn onderricht 
zullen vinden. 



81 Een nieuwe tijd vertrouw Ik toe aan deze mensheid, die bestaat uit wezens van verschillende 
geestelijke rijpheid en met verschillende soorten taken op aarde. 
82 De mens van morgen wacht een felle strijd - een strijd die niet zal branden uit verlangen naar 
materiële goederen, noch zo zelfzuchtig zal zijn dat hij mensenlevens in zijn loop zal vernietigen. Nee, 
ik spreek over een nobele en sublieme strijd waardoor vrede en liefde in de wereld zullen worden 
hersteld. Ik spreek tot u over werk, inspanning en opoffering ter wille van uw verbetering, zowel 
moreel als materieel, en ook over uw verlossing en geestelijke vooruitgang. 
83 Op de grondslagen van ware kennis, van liefde en gerechtigheid zullen de mensen van morgen 
een wereld van vrede en licht bouwen. Op de ruïnes van het verleden zal een nieuwe wereld 
verrijzen, in moreel, geestelijk, intellectueel en wetenschappelijk opzicht, waarmee het leven van de 
volkeren volledig zal worden omgevormd. 
84 Hier, waar het goede zozeer is bestreden, waar het heilige zozeer is ontheiligd, waar alles wat 
rechtvaardig en geoorloofd is met geweld is verworpen, zal de wet van de liefde ingang vinden. Het 
huidige tranendal zal worden veranderd in een dal van vrede. Want de goede wil van de mens om 
zich aan de wet te houden, zal zijn rechtvaardige beloning vinden wanneer hij de hoogste gave van 
de geest, de vrede, terugkrijgt. 
85 Wanneer het leven van de mens zich in een sfeer van vrede ontvouwt, zal zijn kennis groter zijn, 
zijn inspiratie hoger, dan zij tot nu toe ooit geweest is. 
86 Hoe zouden de mensen van vandaag geïnspireerd kunnen worden te midden van een wrede 
wereld waarin zo ontelbare gedachten van haat, kwaad en materialisme rondzweven, die een soort 
gordijn vormen dat hun geest verhindert de waarheid van de Eeuwige te aanschouwen? 
87 Komt tot Mij, o mensen, bidt en vertelt Mij in geestelijke taal uw verlangens en uw lijden. Want 
dan zal Ik u bij de hand nemen en u binnenleiden in het binnenste van Mijn heiligdom, waar Ik u alles 
zal openbaren wat u kan dienen om uw bestaan op te sieren, om het mooier en edeler te maken. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 172  
 
1 Ik heb u bekleed met een kleed van genade, opdat gij daardoor moogt onderscheiden van de 
volkeren en de godsdienstige gemeenschappen der aarde. 
2 Alleen door de praktijk van mijn onderricht zult gij in staat zijn dit kleed, dat niet van stof is maar 
van licht, en dat gij in uw ziel draagt, zuiver te houden. 
3 Het is zo teer dat zelfs een kwade blik, die kwade gevoelens jegens je naaste weerspiegelt, het kan 
bezoedelen. Nu zult gij kunnen begrijpen, dat gij, wanneer gij ernstiger overtredingen begaat, niet 
slechts vlekken veroorzaakt, maar hele flarden uit uw kleed scheurt. 
4 Gij allen zijt, toen gij uit mijn geest voortkwamt, met dit kleed begiftigd, hetwelk is de reinheid der 
ziel. Wie heeft deze genade kunnen bewaren tot zijn terugkeer? Wie heeft alle gevechten en 
verzoekingen overleefd zonder te zondigen? - Heel weinig. De meesten zag ik in vodden, en velen zijn 
zonder enige deugd. 
5 nu ben Ik gekomen om u opnieuw te bedekken, om u te bekleden en Mijn Licht over de zielen uit te 
storten, als een immense mantel die Ik verdeel om u te versieren. Wees u ervan bewust, mensen, dat 
de wereld u juist aan dit licht zal herkennen. 
6 Ik maak u vrij van het kwade, opdat gij waardig moogt zijn Mijn zaad te bezitten en het te zaaien. 
hoe zou Ik u kunnen zenden naakt of haveloos, bevlekt of onrein, om te getuigen van Mijn Woord? 
7 Nu jullie de weg naar vernieuwing zijn ingeslagen, blijf niet treuzelen, val niet midden op de weg in 
slaap, want dan zouden jullie je geestelijke vooruitgang vertragen. 
8 Ik wil dat elke stap die je in mijn werk zet, een nieuwe stap is die je hoger brengt op je 
pelgrimstocht, en dat je weet dat elk werk je vrucht zal geven. Laat het niet na te oogsten, wees niet 
tevreden met te zaaien en dan de oogst te verwaarlozen. 
9 Indien gij waarlijk meesters in de vergeestelijking wilt worden, moet gij volhardend, geduldig, 
leergierig en oplettend zijn, want dan zult gij gelegenheid hebben om langzamerhand de vruchten te 
plukken van uw werken onderweg, waardoor gij ervaringen zult verzamelen die licht zijn, die kennis 
zijn van het ware leven. 
10 Zij die mijn werk in de wereld onderwijzen moeten ware kenners van de mens zijn - zowel in wat 
tot de ziel behoort als in wat het lichaam aangaat. 
11 Uit een geest die door ervaring gezuiverd, door strijd gesterkt en door het goede gereinigd is, zal 
een raad voortkomen die waarachtig is, een woord dat een probleem oplost, een oordeel dat juist is, 
een onderwijzing die overtuigt. 
12 Hoevelen zijn er niet in de wereld die zich door middel van de verschillende kerken en sekten die 
er bestaan, wijden aan geestelijke leiding, en in plaats van hun medemensen op het pad der 
waarheid te brengen, hen in duisternis doen dwalen en hen in de afgrond van onwetendheid duwen! 
Waarom? - Omdat zij de mensen niet kennen, omdat zij niet trachten hen te begrijpen. Maar hoe 
zouden zij de mensen kunnen begrijpen, als zij zichzelf niet eens kennen? 
13 Ik wil niet dat dit ook jullie overkomt, geliefde discipelen van het derde tijdperk. Merk op dat Ik u 
geleerd heb om eerst uw innerlijk te doorzoeken, om uzelf innerlijk te kennen, om uzelf te kunnen 
beoordelen. Besef hoeveel beproevingen, grote en kleine, Ik jullie onderwerp opdat jullie Mijn 
leringen kunnen dragen en in waarheid Mijn woord kunnen leven. Dan, wanneer jullie bereid zijn, 
wanneer jullie gevormd zijn door de fijne beitel van mijn gerechtigheid en mijn liefde, zal ik jullie naar 
jullie medemensen zenden met mijn boodschap van troost, hoop en vrede. 
14 Wie zal dan nog weerstand kunnen bieden aan de kracht van de waarheid die van uw woorden 
uitgaat? Wie zal zich niet geboeid en diep ontroerd voelen door het begrip, de gevoeligheid en de 
overtuigingskracht van uw raadgevingen? Er zal geloof zijn in de harten, er zal bekering zijn, herstel, 
en ontelbare wonderen. Dit is de vrucht die Mijn Wil wil dat jullie oogsten, dit is de oogst die Ik 
verwacht dat jullie binnenhalen. Maar vergis je niet. Wanneer Ik tot u spreek over de vruchten in 
Mijn onderricht, zijn er altijd sommigen die dit woord op een zeer aardse manier interpreteren en de 
vruchten van hun werken zoeken in de vorm van vleierij, eerbewijzen, attenties, en zelfs als betaling 
in geld. Hoe ver is deze vrucht verwijderd van wat Ik in Mijn woord bedoel! U hebt reeds vernomen 



dat ik gesproken heb over de vrucht van ervaring, van oprechtheid, van begrip, van gemoedsrust, en 
van vergeestelijking. 
15 Zij die op aarde nog beloningen zochten in de vorm van geld en erkenning, zijn zielen van lage 
ontwikkeling, die de waarheid niet willen erkennen en nog tevreden zijn met de beloning die de 
wereld geeft. 
16 Zij zullen nu uit hun dromen ontwaken en zich bewust worden van hun naaktheid, hoewel zij 
dachten dat zij feestelijk gekleed waren. Zij zullen hun geestelijke ellende beseffen en zich geestelijk 
behoeftig voelen, terwijl zij dachten dat zij een onuitputtelijke schat bezaten. 
17 Discipelen, draag zorg voor uw klederen, leer van mij, opdat gij morgen in staat zijt uw 
medemensen te onderwijzen. Ontdoe uw hart van elke kwade neiging en verander het in vruchtbare 
grond waar mijn woord ontkiemt en vrucht draagt, tot vreugde van uw medemensen en tot glorie 
van uw geest. Ik ben altijd bij jou, maar jij bent niet altijd bij mij. Daarom zeg Ik tot jullie, wanneer 
jullie komen tot de manifestatie van mijn Goddelijk Licht door de stemdrager: Wees welkom, o 
scharen die dorsten naar wijsheid. 
18 terwijl jullie komen om een afspraak na te komen, kom ik om een belofte na te komen, en ik 
zegen jullie omdat jullie mij niet alleen in de woestijn hebben laten prediken 
19 Ik heb u niet toegerust gevonden, want vele eeuwen lang heeft de mensheid, in plaats van Mijn 
Leer te bestuderen, zich gewijd aan uiterlijke riten en vormen van aanbidding die de weg van de 
geest niet verlichten. Maar ik vergeef u, ik kom u te hulp en ik doe u de kennis verwerven die nog 
verborgen is in mijn woorden van het Tweede Tijdperk. Wanneer jullie je die les eigen hebben 
gemaakt, zal Ik jullie Mijn nieuwe boodschap geven, die jullie met jubelzang zal vervullen door de 
essentie en de wijsheid die zij jullie zal brengen. 
20 Ik wil dat deze mensheid niet langer een beginneling is in geestelijke kennis, maar dat zij een 
goede leerling wordt die begrijpt welke verantwoordelijkheid hij heeft tegenover de Vader in dit 
tijdperk van oordeel, herstel en geestelijke opgang. 
21 En jullie, mensen, moeten getuigen van mijn leer door jullie werken van liefde, opdat ook andere 
gemeenschappen opgaan in het licht dat bevrijding, waarheid en leven is. 
22 Lange tijd heb ik u met deze verkondiging verblijd, maar ik vind slechts weinigen toegerust. De 
meesten wijken af van de taak waaraan zij al hun kracht, hun liefde en hun geloof moeten wijden, 
want het is juist het kruis dat hen verheft en hen dichter bij Mij brengt. 
23 Als sommigen mijn woord niet hebben begrepen, is dat niet omdat het aan duidelijkheid 
ontbreekt, maar omdat zij hun verstand niet hebben weten te trainen, omdat zij tot nu toe geen 
naastenliefde in hun hart hebben gevoeld, omdat zij de betekenis van mijn woord niet in hun hart 
hebben laten doordringen om het tot ware liefde te wekken. 
24 Jullie klagen soms dat het aantal volgelingen van Mijn Woord langzaam toeneemt. Maar ik zeg u, 
dat gij u over uzelf moet beklagen, want gij hebt de taak de scharen, waaruit deze gemeenschap 
bestaat, te vermeerderen en te vermenigvuldigen. Maar als jullie harten geen geloof hebben, als 
jullie geestelijke gaven niet ontwikkeld zijn, als jullie geesten het licht van geestelijke kennis missen, 
hoe zullen jullie dan de ongelovige overtuigen? Hoe zult gij hem bewegen met uw geloof en uw 
liefde, als deze deugden in uw hart niet ontwikkeld zijn? 
25 Wie niet begrijpt, kan niet tot inzicht leiden; wie niet voelt, zal geen gevoel opwekken. Begrijp nu 
waarom uw lippen stotterden en stotterden toen u moest getuigen van mijn woord. 
26 Wie liefheeft hoeft niet te stamelen, wie gelooft hoeft niet te vrezen. Hij die voelt heeft vele 
gelegenheden om zijn oprechtheid en waarachtigheid te bewijzen. 
27 Ik spreek voortdurend over de noodzaak dat jullie je voorbereiden door Mijn leringen zorgvuldig 
te bestuderen, dat jullie Mijn woord in praktijk brengen, want Ik wil dat jullie schreden op deze weg 
veilig zijn. Zij die mij niet waarlijk hebben begrepen of zich niet waarlijk hebben vergeestelijkt tot het 
ogenblik waarop mijn woord zich niet meer in deze vorm openbaart en mijn geestelijke wereld niet 
meer spreekt door mijn uitverkorenen, en er ook geen symbolen en riten meer zijn onder mijn volk, 
zullen het gevaar lopen in dwaling te vervallen, zullen aan de rand van een afgrond blijven staan. 
Maar waarom vreest gij dat dit zal gebeuren, terwijl Ik u reeds zo lang en zo dikwijls gewaarschuwd 
heb, opdat gij gevaren, valpartijen en bezoekingen moogt vermijden? 



28 Het is tijd voor jullie om na te denken over de stappen die jullie moeten nemen op deze weg, op 
weg om je zending te vervullen op de zuiverste en meest aangename manier voor Mij. Want waarlijk, 
ik zeg u, zij die zich door deze idealen laten inspireren, zullen een waarachtige visie op hun toekomst 
krijgen en een zekerheid omtrent alles wat zij in het leven moeten volbrengen. Voor hen zullen er 
geen kloven zijn, noch duisternis, noch onzekerheden. 
29 Ik wil dat jullie allemaal zulke sterke zielen zijn. Daarom spreek ik voortdurend tot u over 
voorbereiding, geestelijke onderdompeling en verkenning. 
30 Ik zie jullie berouwvol, in stilte wenend bij het horen van Mijn woorden en Ik zegen jullie omdat 
jullie de goddelijke essentie van Mijn leer hebben laten doordringen in jullie harten die tot op heden 
nog niet ontwaakt waren tot liefde, tot barmhartigheid, tot goedheid. 
31 Uw geest heeft een ogenblik van rust gehad, een rust van de zware beproeving die hij door het 
aardgebonden lichaam ondergaat. 
32 Hoeveel zielen van hen die tot deze manifestatie komen, hebben geen moment rust gehad sinds 
de dag dat zij in dit lichaam incarneerden, totdat zij mijn woord voor de eerste keer hoorden! 
Hoeveel wezens vinden alleen vrede in de korte periodes van mijn manifestatie! Tot hen, en tot u 
allen, zeg Ik, dat gij u in Mijn woord moogt blijven verheugen, maar dat gij ook moet bedenken, dat 
er een dag zal komen, waarop gij het niet meer moogt horen; dan zult gij u beijveren uw geloof, uw 
spiritualiteit en uw gehoorzaamheid te bewijzen, in de zekerheid, dat gij dan uw vooruitgang beloond 
zult zien met de rechtstreekse dialoog van geest tot geest. 
33 Ik heb je zien vechten met je lichaam om zijn recalcitrantie om te buigen. Je hebt grote gevechten 
moeten leveren met je hart om gehoorzaamheid en onderwerping aan Hem op te leggen. Zijn natuur 
verzet zich tegen de eisen van het geweten. Maar als je volhardt in gebed, als je oplet, zul je van hem 
de beste medewerker maken in geestelijke vervulling. Deze worsteling is een deel van je herstel op 
dit moment. 
34 Al uw kwaliteiten zijn verborgen vanaf het moment dat u werd geschapen. De intelligentie, 
empathie en rede zijn altijd de jouwe geweest om de laatste strijd te strijden. Wanneer je het kwaad 
hebt overwonnen en je geest de loods is die het schip bestuurt, zul je in staat zijn je medemens op te 
zoeken en een lichtend voorbeeld voor hem te zijn, een waar getuigenis. Zonder op te scheppen over 
uw kracht en macht, zult gij uw werken tonen, en deze zullen gehoorzaamheid en volgzaamheid aan 
mijn wetten openbaren, en zullen het voorbeeld zijn dat uw medemensen aanmoedigt u te volgen op 
de weg van de evolutie. 
35 Wanneer gij Mijn woord niet meer hoort door de stemdragers en uw geest het verlangen voelt 
om uit te voeren wat Ik u in deze tijd heb geleerd, laat dan ieder van Mijn discipelen de groep 
mensen die hem is toegewezen als zijn eigen familie beschouwen om hen te onderwijzen en te 
leiden. Gedraag u barmhartig jegens hen, corrigeer hen met liefde en wijsheid, laat hen een sfeer van 
vrede ademen zoals u die vandaag hebt geschapen, dan zal mijn geest zich aanpassen om u allen te 
inspireren en te zegenen. 
36 Vraag hun niet waar zij vandaan komen, noch waarom zij mij zoeken. Elia zal hen leiden als hun 
tijd gekomen is. Reeds heden bereid Ik hen voor die in het laatste uur zullen komen, en Ik roep 
gezegend hen op die geloven in dit woord dat Ik u door mensenoverdracht heb gegeven. 
37 Ik draag jullie op om het kruid der aarde te zijn, om het leven der mensen te verblijden door het 
goede nieuws dat de Meester zich in deze tijd van benauwdheid bekend heeft gemaakt en zijn woord 
als een erfenis heeft nagelaten, opdat allen er zich mee voeden en er eeuwig van leven. 
38 Ik belast u niet met de algehele verandering van deze mensheid; maar breng mijn woord tot de 
harten in een vurige inspanning, en het zal wonderen doen. Wat een grote troost zal uw naaste 
ontvangen in zijn dagen van beproeving als u hem leert mijn leer te interpreteren, en hoe zult u 
terugverlangen naar die uren die u dicht bij mij doorbracht, terwijl u die Goddelijke Essentie dronk, 
en u voelde als kinderen om alle tederheid en liefde van uw Vader te ontvangen. 
39 De mensheid van vandaag is een vruchtbaar veld om in te werken. De velden zijn erg groot en de 
arbeiders zijn schaars. Hoe zult gij mij de geestelijke vooruitgang bieden van de generatie die thans 
deze wereld bewoont, indien gij niet ijverig werkt? Je hebt maar een beperkte tijd tot je beschikking, 
en er is zoveel voor te bereiden. Het uur is gunstig! Herbouw de tempels die zijn ingestort in de 



harten van de mensen. Help huizen te herstellen, predik spiritualisatie op jouw manier. Getuig met je 
werken. 
40 Waak erover dat de deugd uw broeders en zusters verandert, dat de kinderen een zoete band 
tussen vader en moeder zijn en de jongeren een stevig fundament voor de nieuwe generaties; dat 
man en vrouw naar het beeld van God en van zijn schepping zijn en allen, samen met de 
beschermengelen die u bijstaan, de volmaakte harmonie met uw Vader bereiken. 
41 Uw verzoekschriften bereiken Mij, het licht dat Ik over uw geest heb uitgestort verlicht uw wezen. 
Al uw werken zijn aanwezig en u kunt uw verdiensten beoordelen. Het lijden dat je nu doormaakt zal 
voorbijgaan, en vrede zal schijnen in het universum. 
42 Bid voor de volken die met elkaar in oorlog zijn. Deel uw brood en uw kleren met hen die in 
tegenspoed verkeren. Open jullie graanschuren en voed hen met ware liefde. In dit uur van angst, 
toon je broederschap met de wereld. Oefen actieve naastenliefde voor de zieken, bereid de zielen 
die moeten vertrekken voor op het hiernamaals, versterk het geloof van de bedroefden, en breng 
vrede aan allen. Vraag, en Ik zal wonderen doen onder de mensen, die Ik in alle eeuwen heb 
bijgestaan. Want als jullie denken dat Ik Mijn troon heb verlaten om Mijzelf aan jullie bekend te 
maken, dan vergissen jullie je, want die troon die jullie je inbeelden bestaat niet. Tronen zijn voor 
ijdele en arrogante mensen. Begrijp dat mijn geest niet op een bepaalde plaats woont. Daar zij 
oneindig en alomtegenwoordig is, is zij overal, op alle plaatsen, in het geestelijke, in het stoffelijke, 
en in al het geschapene. 
43 Waar is dan de troon die gij onder mij hebt gezet? 
44 Vat mijn woorden niet op als een verwijt wegens uw geringe begrip en erkenning van de 
waarheid, want ik verschijn niet bij u om u te vernederen in uw onvolwassenheid, maar om u op te 
heffen tot het licht. 
45 Denkt u dat ik de evolutie en verandering niet erken die uw kennis en overtuigingen hebben 
ondergaan sinds u dit woord hoorde? Waarlijk, ik zeg u, ik ben mij bewust van de stappen die u 
neemt op het spirituele pad. 
46 Toen gij tot mijn openbaring kwam, geloofde gij niet in mijn aanwezigheid door middel van een 
mens, want men had u wijsgemaakt, dat gij mij slechts kon vinden in beelden, symbolen en 
voorwerpen, die door uw kerken waren gewijd. Daarna, toen jullie, ondanks jullie gebrek aan geloof, 
begrepen dat er in mijn leer een betekenis lag die jullie harten verlichtte en vrede schonk, beseften 
jullie dat een Goddelijk licht zich openbaarde via deze wezens die bestemd waren om mijn 
boodschap door te geven. 
47 Een nieuw geloof werd in uw harten geboren, een nieuw licht dat u het besef gaf dat de mens 
rechtstreeks met God kan communiceren. Maar dit was niet alles; je moest nog tot het besef komen 
dat de menselijke geest niet nodig is opdat de Vader tot je zou spreken. En toen wist je, dat deze 
Goddelijke openbaring door de stemdrager tijdelijk zou zijn, want later zou de tijd van het geest tot 
geest verkeer komen, wanneer de mensen het laatste restje materialisme, fanatisme en 
onwetendheid uit hun erediensten, geloofsovertuigingen en daden van eredienst hadden verwijderd 
en alles in hen vergeestelijkt was. 
48 Sommigen van jullie hebben het al begrepen, anderen leven er al naar, maar jullie komen nog veel 
tekort om het doel te bereiken vanwaar jullie Mij kunnen begrijpen in mijn waarheid, in mijn 
werkelijkheid, en niet langer door fantasieën die door jullie menselijke verbeelding zijn geschapen. 
49 Stel u mij niet langer voor op tronen als die op aarde. Bevrijd je van de menselijke vorm die je mij 
altijd toedicht. Probeer je de hemel niet voor te stellen, want je geest zal haar nooit in al haar 
volmaaktheid kunnen bevatten. Wanneer gij u bevrijdt van alles wat stoffelijk is, zult gij u voelen 
alsof gij de ketenen verbreekt die u bonden, alsof een hoge muur voor uw ogen ineenstort, alsof een 
dichte mist oplost en u een oneindige horizon en een onbekend uitspansel laat zien, diep en helder, 
in één keer toegankelijk voor de goedwillende ziel. 
50 Sommigen zeggen: God is in den hemel; anderen zeggen: God woont in het hiernamaals. Maar zij 
weten niet wat zij zeggen, noch begrijpen zij wat zij geloven. 
51 Ik woon wel in de hemel, maar niet op de plaats die jij je hebt voorgesteld. Ik verblijf in de Hemel 
van Licht, van Kracht, van Liefde, van Kennis, van Rechtvaardigheid, van Gelukzaligheid, van 
Volmaaktheid, en van Harmonie. 



52 Ik ben aan gene zijde, ja, maar voorbij de menselijke zonde, voorbij materiële gebondenheid, 
voorbij trots, onwetendheid en beperktheid. Ik zeg jullie dus, dat Ik tot jullie kom omdat Ik tot jullie 
beperktheid kom, omdat Ik tot jullie spreek op zo'n manier dat jullie zintuigen Mij waarnemen en 
jullie verstand Mij begrijpt, en niet omdat Ik uit andere werelden of verblijfplaatsen kom: Mijn Geest 
woont in de hele schepping. 
53 Jullie hebben veel geworsteld en veel tijd nodig gehad om jullie overtuigingen en ideeën te 
veranderen, en jullie moeten nog meer worstelen om het geestelijk doel te bereiken waarvoor Ik 
jullie bestemd heb, namelijk jullie Vader te kennen, Hem lief te hebben en Hem te aanbidden met de 
geest. Dan zul je de ware "hemel" van de geest beginnen te voelen, die staat van verheffing, van 
harmonie, van vrede en welzijn, die het ware paradijs is waarnaar jullie allen moeten streven. 
54 Schud elkaar de hand als teken van vriendschap, maar doe het oprecht. Hoe kunnen jullie 
broeders en zusters zijn als jullie nog niet in staat zijn vrienden te zijn? 
55 Indien gij wilt dat de Vader in u woont, moet gij leren als broeders en zusters te leven. Als u erin 
slaagt deze stap op de weg naar broederschap te zetten, zal uw overwinning als beloning de dialoog 
van geest tot geest hebben. Want als jullie elkaar liefhebben en eensgezind zijn in wil en gedachten, 
zal Ik jullie toestaan door inspiratie te communiceren met jullie broeders en zusters die aan gene 
zijde van jullie wereld wonen. 
56 Mijn werk is licht, Mijn waarheid is duidelijk, daarom kan niemand in duisternis wandelen terwijl 
hij beweert dat Ik er ben. 
57 Toen ik in die tijd onder u woonde, kwamen dikwijls 's nachts, wanneer iedereen sliep, mensen 
die naar mij vroegen heimelijk, omdat zij vreesden ontdekt te worden. Zij zochten mij op omdat zij 
wroeging gevoelden omdat zij tegen mij hadden geschreeuwd en verontwaardigd waren toen ik tot 
de menigte sprak. Hun berouw werd nog sterker toen zij beseften dat Mijn woord in hun harten een 
geschenk van vrede en licht had achtergelaten en dat Ik in hun lichamen Mijn genezende balsem had 
uitgestort. 
58 Teneergeslagen kwamen zij tot mij en zeiden: "Meester, vergeef ons, wij hebben ontdekt dat er 
waarheid schuilt in uw woorden." Ik antwoordde hun: Indien gij ontdekt hebt, dat ik slechts de 
waarheid spreek, waarom verbergt gij u dan? Gaat gij niet naar buiten om de zonnestralen te 
ontvangen als zij verschijnen? Wanneer heb je je voor hen geschaamd?" 
59 Voorwaar, Ik zeg u: wie de waarheid liefheeft, verbergt haar niet, ontkent haar niet en schaamt 
zich er niet voor. 
60 Ik zeg u dit, omdat velen heimelijk naar mij komen luisteren, ontkennende waarheen zij gaan en 
verhullend wat zij hebben gehoord, en soms ontkennen met mij te zijn geweest. Waarvoor zou jij je 
moeten schamen? 
61 Je moet leren zo over mijn leer te spreken dat je nooit aanleiding geeft tot spot. Jullie moeten ook 
oprechtheid aankweken, zodat wanneer jullie van Mij getuigen, jullie dat doen met woorden die de 
uitdrukking van jullie hart zijn. Dit is het zaad dat altijd ontkiemt, want het heeft de 
overredingskracht van de waarheid die het hart raakt en de geest bereikt. 
62 Wanneer Ik Mijn goddelijke boodschap in jullie veranker, moet het een broederlijke boodschap 
worden. Maar om indruk te maken en het materialistische hart van deze mensheid te beroeren, 
moet het de stempel van waarheid dragen die ik u heb geopenbaard. Als u iets verbergt, als u iets 
verbergt, hebt u geen waar getuigenis gegeven van wat Mijn openbaring in het Derde Tijdperk is 
geweest, zodat u geen geloof zult vinden. 
63 Ik heb u bewezen dat het mogelijk is het donkere verband van de ogen van de onwetende of 
verblinde te verwijderen zonder hem te schaden, zonder hem te beledigen of te kwetsen. Ik wil dat jij 
hetzelfde doet. Ik heb jullie in jezelf bewezen dat liefde, vergeving, geduld en verdraagzaamheid 
meer kracht hebben dan hardheid, veroordelingen of het gebruik van geweld. 
64 Houdt deze les in gedachten, leerlingen, en vergeet niet dat, als gij u met recht broeders van uw 
naasten wilt noemen, gij veel goedheid en deugd moet hebben om hun te tonen. Ik beloof jullie dat 
wanneer het licht van broederschap op aarde schijnt, Ik Mijn aanwezigheid in jullie geest op een 
overvloeiende manier voelbaar zal maken. 
Mijn vrede zij met u! 



Instructie 173  
 
1. Jullie zijn niet langer kleine kinderen op het spirituele pad, jullie zijn geëvolueerde zielen. Weet je 
wat "spiritualist" betekent? Ik zal het u in één korte zin zeggen: Spiritualist betekent "discipel van de 
Heilige Geest". 
2 Jullie zullen allen groot zijn als jullie ware nederigheid bereiken, als jullie ware liefde beoefenen. 
Zolang er slechtheid in jullie harten is, zullen jullie niet de hoge beloning krijgen die Ik jullie heb 
beloofd. Daarom leer, corrigeer en zuiver Ik jullie in het heldere water van de Rivier des Levens, 
opdat jullie waardig worden om tot Mij te komen. 
3 Ik zal uw fouten liefdevol verbeteren, Ik zal u oprichten als gij valt, en u troosten in uw lijden. Ik zal 
niet toestaan dat jullie vergaan en ik zal jullie nooit verlaten. Ik zal u bij de hand leiden op het pad 
naar volmaaktheid totdat u in mijn Koninkrijk aankomt. Als je niet gekeken hebt - ik heb gekeken. 
Mijn barmhartigheid en Mijn genade zijn met jullie, opdat jullie je in liefde zullen wenden tot de 
andere volkeren van de aarde. Ik heb jullie geleerd om Mijn Goddelijkheid te aanbidden. Ik heb 
Mijzelf in woorden bekend gemaakt door jullie intellect, door intuïtie en door openbaring. Ik heb ook 
tot jullie gesproken via mijn geestelijke wereld. In al jullie beproevingen, pijnen en wisselvalligheden 
heb Ik Mijzelf getoond als Vader. 
4 Van alle werelden, van alle hemelen, heb ik eerbetoon ontvangen. Maar toen Ik Mijn blik op deze 
planeet richtte, heb Ik alle sekten en religieuze gemeenschappen doorzocht, maar Ik heb alleen maar 
pijn en veruiterlijkte sekten ontvangen die niet meer geschikt zijn voor deze tijd. Maar Ik stort Mijn 
genade en Mijn liefde op allen en aanvaard het goede zaad. Ik heb Mijn blik (ook) op Mijn 
spiritistische volk gericht en vond ook jullie eredienst onvolmaakt. 
5 Ik heb Mijzelf door het menselijk verstand aan u kenbaar gemaakt om u de (juiste) weg te wijzen en 
Ik heb tot u gezegd: "Vergeestelijkt u, doet afstand van al wat overbodig is. Ik wil jullie bevrijden van 
afgoderij, van fanatisme, van materialisme, door tradities en riten uit te bannen door mijn leringen. 
Want gij hebt aan Mijn leer iets toegevoegd van uw vroegere gebruiken, gij hebt er de tradities en 
riten in gebracht, die in uw harten geworteld zijn en de erfenis zijn van uw voorvaderen. 
6 jullie zijn het Israëlitische volk tot wie Ik spreek door het menselijke verstandsorgaan, opdat jullie 
na 1950 van geest tot geest met Mij zullen communiceren en de wereld de ware eredienst zullen 
leren. 
7 Bereid uw kinderen voor, want zij zijn de geslachten van morgen, die mijn waarheid zullen zaaien 
zonder haar te vermengen met fanatisme of afgoderij. 
8 Hoe groot en mooi is mijn leer en hoe ver is zij van alles wat overbodig is! Bestudeer het, zodat je 
niet in fanatisme vervalt. De tijd zal komen dat u in staat zult zijn het volledig te begrijpen en met uw 
gedachten gene zijde te bereiken. Hoe mooi zal het zijn als je deze spiritualiteit hebt bereikt! 
9 Dan zult gij inzien, dat uw achterstand groot was, hoewel gij de grootste Meester onder u hadt. 
Dan zul je ook de reden begrijpen van zoveel beproevingen, zuiveringen en visitaties. 
10 Vrees de wereld niet, verlicht haar weg door het licht van uw geest, dematerialiseer haar en 
bevrijd haar van haar zonde. 
11 Ik verdeel jullie niet in klassen; die verschillen verdwijnen als jullie bij mij zijn. Ik verneder niet 
degene die goed gekleed is, want hij beoogt met zijn kleding niet anderen te vernederen. Ik geef de 
arme waardigheid en plaats hem naast degene die hij altijd als superieur heeft beschouwd, en uit 
deze geestelijke verbondenheid doe ik ware broederschap ontstaan door u allen hetzelfde woord te 
geven. Want zoals er in een geleerde een weinig rijpe ziel kan zijn, zo kan er in een eenvoudig mens 
een grote ziel zijn. Maar dit wordt alleen door Mij herkend. Daarom nodig ik alle rassen en stammen 
uit om hetzelfde woord te horen, zodat u allen discipelen van de Heilige Geest zult zijn. 
12 Het jaar 1950 zal komen, maar mijn geestelijke wereld zal zich niet van u scheiden. Het zal niet 
langer toegang hebben tot je geest, maar het zal je blijven beschermen en inspireren. Ik zal spreken 
door de mond van hen die zijn toegerust. Ik zal de weg voor u vrijmaken om uit te gaan en het Goede 
Nieuws aan de mensen te brengen. Aangezien gij contact hebt gemaakt met uw Vader en met uw 
geestelijke broeders en zusters, hoe zoudt gij dan geen landen en zeeën kunnen oversteken om 



contact te maken met uw broeders van andere rassen en andere tongen? Ik zal jullie de autoriteit en 
de universele taal hiervoor geven, die liefde is. 
13 Ik wil dat je een duidelijke spiegel bent, een voorbeeld dat het waard is om als voorbeeld te 
dienen. Ik wil niet dat jullie nog een sekte op aarde zijn. Ik wil dat jij de veilige haven bent voor de 
schipbreukeling, de ster voor de verdwaalde in de woestijn, de boom voor de doodgematte en 
uitgeputte zwerver. 
14 Om jullie te helpen je taak te volbrengen, zegen ik jullie, geliefd volk. Ik zie het verlangen 
waarmee jullie samenkomen en wachten op mijn woord. Jullie willen niet één van Mijn 
onderrichtingen missen, want daarin vinden jullie de voeding die de geest sterkt en het lichaam 
verkwikt, en jullie zijn ervan overtuigd dat er geen erfgoed bestaat dat vergelijkbaar is met dat wat 
jullie de kennis geeft die dit Werk bevat. 
15 In dit woord hebt gij opstanding en leven gevonden, en gij hebt u tot hem gewend, zooals een 
schipbreukeling doet, wanneer hij een reddingsboot ontdekt. 
16 Het menselijk leven is als een storm, en gij wilt uzelf behoeden voor het vergaan door oorlogen, 
ontketende hartstochten en tegenspoed. 
17 Jullie willen in vrede leven, jullie verlangen naar een wereld van gerechtigheid, jullie dromen van 
de broederschap der mensen, en daarom, wanneer jullie mijn woord horen, ontdekken jullie daarin 
de goddelijke belofte van die wereld waarnaar jullie verlangen. Jullie hebben je rond deze 
manifestatie verzameld om je veilig en toegerust te voelen, en in de hoop mij te bereiken, gezuiverd 
door jullie goede werken. 
18 Ik zegen deze generatie die naar mij wist te luisteren en in mijn verkondiging geloofde, zoals ik de 
komende generaties zal zegenen die hun eredienst en dienst met ware spiritualiteit zullen 
aanbieden. 
19 Mijn leer zal door de mensheid opnieuw worden gehoord, maar niet omdat mijn wet tot de 
mensen is teruggekeerd, want zij was altijd al in hun geweten geschreven. Het zullen mensen zijn die 
terugkeren naar de weg van de wet. Deze wereld zal het beeld zijn van de verloren zoon uit mijn 
parabel. Net als hij zal het de Vader vinden die het opwacht op zijn landgoed om het met liefde te 
omhelzen en het aan zijn tafel te laten eten. 
20 Het uur van de terugkeer van deze mensheid tot Mij is nog niet gekomen, noch is haar een deel 
van haar erfenis overgebleven, dat zij zal verkwisten aan feesten en genoegens, totdat zij naakt, 
hongerig en ziek zal zijn, en dan zal zij haar ogen opheffen tot haar Vader. 
21 Van afgrond tot afgrond is de mens geestelijk gezonken tot het niveau van verloochening en 
vergetelheid van Mij, tot het uiterste van verloochening van zichzelf, verloochening van zijn wezen, 
zijn geest. 
22 Alleen mijn barmhartigheid zal de mensen de pijn kunnen besparen dat zij de weg opnieuw 
moeten afleggen om tot Mij terug te keren. Ik alleen, in mijn liefde, ben in staat de middelen te 
verschaffen op het pad van mijn kinderen, opdat zij de weg van de verlossing ontdekken. 
23 Zijn jullie harten niet vol van vreugde bij de gedachte dat het huis van de Vader voor jullie ogen 
staat? Bent u niet geschokt door de morele en geestelijke tragedie waarin de volkeren van de aarde 
leven? 
24 O, had u de missie die u op dit moment moet volbrengen maar al begrepen! Hoe zoudt gij u dan 
om uw medemensen bekommeren, en hoe zoudt gij dan uw eigen zorgen vergeten! Toch zie ik dat je 
geen idee hebt van de gaven die ieder bezit. Hoe zullen jullie je verenigen om aan de mensheid 
bekend te maken dat de verlossing nabij is? 
25 Hoewel de taak van de een niet die van de ander is, moeten jullie je verenigen opdat jullie in 
harmonie allen één "lichaam "* en één wil vormen en zo, verenigd in de vervulling van mijn wet van 
liefde, zullen strijden voor een betere wereld. Hoe zult gij het recht hebben te dromen van een 
wereld van vrede, harmonie en broederschap, als gij niet de middelen gebruikt om die te verkrijgen? 
* Hier is het lichaam een parabel voor de gemeenschap. 
26 Gij zijt niet alleen in de strijd, noch blind in het wandelen, noch ontbreekt het u aan wapens om u 
te verdedigen. Ik heb je geest de schoonheden van het geestelijk leven doen begrijpen, Ik heb je 
geestelijke blik naar de toekomst geopend, Ik heb je de gaven en bekwaamheden geopenbaard die je 
in het diepst van je wezen sluimerend meedraagt. 



27 dat idee van nutteloosheid, van onvermogen, onhandigheid en ellende dat jullie van jezelf hadden 
gevormd, heb Ik uit jullie geest verwijderd, zodat jullie begrijpen dat jullie allemaal nuttig kunnen zijn 
en dat jullie je allemaal moeten ontwikkelen totdat jullie het huis bereiken waar jullie Vader op jullie 
wacht; Ik heb dat idee van nutteloosheid, van onvermogen, onhandigheid en ellende dat jullie van 
jezelf hadden gevormd, uit jullie geest verwijderd 
28 Sommigen zeggen tegen mij: "Heer, waarom laat U ons niet allemaal U zien, zoals onze broeders 
en zusters die getuigen dat zij U zien?" 
29 O jullie zwakke harten die moeten zien om te geloven! Wat voor verdienste hebt gij in het zien 
van Jezus in een visioen in menselijke gedaante, wanneer uw geest door liefde, geloof en gevoel mij 
onbeperkt en volmaakt kan waarnemen in mijn Goddelijke Wezen? U doet kwaad wanneer u jaloers 
bent op hen die de gave hebben om het geestelijke in beperkte vormen of symbolen te zien, want 
wat zij zien is niet het Goddelijke, maar een allegorie of beeld dat tot hen spreekt over het 
geestelijke. 
30 Weest tevreden met uw gaven, en onderzoekt de getuigenissen die gij ontvangt, steeds zoekende 
naar de zin, het licht, de onderwijzing, de waarheid. 
31 Draag je kruis tot het einde met geduld en overgave, dan zal het Mijn Wet zijn die het van je zal 
afnemen wanneer je aankomt bij de poorten van dat huis dat Ik je heb beloofd, waar je ware vrede 
zult genieten. Nu zijn jullie nog reizigers, soldaten en strijders die streven naar een hoog doel, die een 
beter vaderland gaan veroveren. 
32 Je bent niet alleen in je strijd; dat is de mens nooit geweest, want ik heb hem altijd de beste weg 
gewezen, hem begeleid en hem moed gegeven. 
33 Indien iemand Mij zou vragen, hoe de mensen geleid werden voordat zij kennis droegen van de 
Wet van Mozes, die zij van de Heer ontvingen, zou Ik hem antwoorden, dat Ik vóór Mozes alle 
geesten zond met de Wet in hun geweten geschreven, opdat al hun handelingen aangenaam zouden 
zijn voor Mijn Goddelijkheid. Daarna heb Ik geesten van groot licht, aartsvaders en profeten, naar de 
wereld gezonden, opdat zij door hun werken al hun medemensen zouden onderwijzen in de 
vervulling van Mijn wet. 
34 Deze mannen eerden Mij door hun leven; zij waren geen afgodendienaren, want zij kenden de 
vergeestelijking, hadden het gevoel van liefde en barmhartigheid voor anderen, waren bereid de 
vreemdeling in hun land en huis te verwelkomen. Zij waren gastvrij voor de vreemdeling en de 
vermoeide reiziger. Voor allen hadden zij een goed woord en wijze raad. 
35 Maar niet alle mensen hebben zich laten leiden door de innerlijke stem van hun geweten. Dit 
vereist vergeestelijking, en de zintuigen van het vlees onttrekken zich daaraan. Daarom moest uw 
Vader Zich onder de mensen bekend maken in verschillende vormen, om hun de Wet uit te leggen en 
het Goddelijke te openbaren. 
36 Jullie, mensen die Mijn leringen horen in het Derde Tijdperk en die nog iets bewaren van het zaad 
dat Ik jullie heb toevertrouwd in voorbije tijden, begrijpen dat jullie je harten moeten zuiveren van 
egoïsme en materialisme, zodat jullie het gelukkige moment kunnen meemaken waarop jullie je 
leven weer zullen richten volgens de voorschriften van je geweten, zoals die eersten die verlicht 
waren, zoals Abraham, van wie de mensen afstammen die door de eeuwen heen de beheerders zijn 
geweest van al Mijn openbaringen. 
37 Ik wil dat wanneer de tijd komt dat mijn manifestatie eindigt in deze vorm die jullie nu hebben, 
jullie zo worden toegerust dat elke geest van hen die hier deze gemeenschap vormen als een tempel 
voor Mij is, elk hart een heiligdom, elk huis een altaar, een vaderhuis, gastvrij en vol van actieve 
naastenliefde. Hoe diep zal dan uw vrede zijn, hoe sterk zal dan uw hart zijn om als overwinnaar uit 
alle beproevingen tevoorschijn te komen. 
38 Het brood zal niet alleen door mij gezegend worden, maar ook door jullie, want dan zullen jullie 
geleerd hebben het te bereiden met liefde, met geloof, in een sfeer van vrede. 
39 De geestelijke genade waarmee ik u heb begiftigd, is het zaad van de vergeestelijking. Wie dit 
zaad liefdevol in zijn hart kweekt, zal geen slachtoffer worden van plagen of ontketende elementen, 
noch zullen materiële ontberingen hem onderdrukken. 
40 Je moet niet verwachten dat deze dagen vanzelf naar je toe komen. Nee, mensen, jullie moeten 
bijdragen aan hun komst door vergeestelijking, zodat jullie hun wonderen kunnen ervaren en kunnen 



beoordelen waartoe de geest in staat is wanneer hij in staat is uit te stijgen boven de modder, het 
stof en het vuil van een gematerialiseerd en onzuiver leven. 
41 Vergeet niet, o discipelen, dat vergeestelijking geen fanatisme van welke aard ook, geen afgoderij 
of vooroordeel kan toelaten, want dan zou het niet langer vergeestelijking zijn. 
42 Wie integriteit in zijn hart draagt en Mij wil eren met de werken van zijn leven, heeft geen zinnige 
vormen van aanbidding nodig om te voelen dat hij de geboden van zijn Vader en Heer heeft vervuld. 
Anderzijds, hij die in zijn hart de onrust voelt van het geweten dat hem oordeelt, verlangt gretig naar 
riten en zichtbare vormen van eredienst, omdat hij ten onrechte meent dat hij zich daardoor met zijn 
Vader zal kunnen verzoenen. 
43 Wees zo eenvoudig als bloemen en zo zuiver als vogels. Wees doorzichtig als de lucht en helder 
als zuiver water, dan zult u die zuiverheid en verhevenheid bereikt hebben waardoor u de waarheid 
van het leven zult kennen. 
44 Wie beweert dat mijn leer een gevaar is voor de materiële vooruitgang van de mensheid, begaat 
een grove fout. Ik, de Meester van alle Meesters, wijs de mensheid de weg naar zijn opwaartse 
ontwikkeling en naar ware vooruitgang. Mijn woord spreekt niet alleen tot de geest, het spreekt ook 
tot het verstand, tot de rede en zelfs tot de zintuigen. Mijn onderricht inspireert en onderwijst u niet 
alleen in het geestelijk leven, maar het brengt licht in elke wetenschap en op alle paden. Want mijn 
onderricht beperkt zich niet tot het op weg zetten van alle zielen naar het tehuis dat voorbij dit 
bestaan is, het bereikt ook het hart van de mens en inspireert hem tot een aangenaam, humaan en 
nuttig leven op deze planeet. 
45 Als Ik jullie in de Tweede Era heb gezegd dat Mijn Koninkrijk niet van deze wereld is, dan zeg Ik 
jullie vandaag dat ook het uwe niet van deze wereld is, want deze wereld is, zoals jullie al weten, 
slechts een overgang voor de mens. 
46 Ik leer jullie het ware leven dat nooit op materialisme gebaseerd is geweest. Daarom zullen de 
machtigen der aarde weer in opstand komen tegen mijn Leer. Ik kom tot u met mijn eeuwige Leer, 
met mijn leer die eeuwig geldt, en die bestaat uit liefde, wijsheid en rechtvaardigheid. Toch zal men 
het niet onmiddellijk begrijpen, de mensheid zal mij opnieuw veroordelen, zal mij opnieuw aan het 
kruis hangen. Toch weet ik dat mijn onderwijs dit alles moet doorstaan om erkend en bemind te 
worden. Ik weet dat mijn felste vervolgers daarna mijn trouwste en meest afvallige zaaiers zullen zijn, 
want ik zal hun zeer grote bewijzen van mijn waarheid geven. 
47 Dat Nicodemus uit het tweede tijdperk, een vorst onder de priesters, die Jezus opzocht om met 
hem te spreken over wijze en diepzinnige leringen, in deze tijd opnieuw zal verschijnen om mijn werk 
ijverig te bestuderen en zich tot hem te wenden. 
48 Dat Saulus, Paulus genaamd, die, nadat hij mij met woede vervolgd had, een van mijn grootste 
apostelen werd, weer op mijn weg zal verschijnen, en dat overal mijn nieuwe discipelen zich zullen 
vertonen, sommigen vurig, anderen zichzelf verloochenend. Het huidige uur is van groot belang; de 
tijd waarover ik tot u spreek komt steeds naderbij. 
49 Deze oorlog der ideeën, de conflicten waarvan gij thans getuige zijt en de gebeurtenissen die 
dagelijks plaatsvinden, spreken zij u niet van iets dat komt, doen zij u niet gevoelen dat een tijdperk 
ten einde loopt en dat een nieuw tijdperk zijn licht begint te verspreiden? 
50 Ik wil alleen dat jullie, de getuigen van mijn woord in deze tijd, standvastig blijven in de 
ogenblikken van beproeving die moeten voorafgaan aan de uitvoering van mijn wet. Want Mijn 
hernieuwde openbaring onder u zal zijn als een orkaan, onder wiens geweld het land en de zeeën 
waarop deze mensheid woont en beweegt, zullen worden geschud en opgezweept, zodat zij al wat zij 
aan onreinheid in zich herbergen, zullen uitspuwen. 
51 Wanneer deze beproevingen komen, weest dan niet bevreesd, want wanneer zij komen, zult gij 
begrijpen, dat het begin van het einde van een heerschappij is begonnen, en dat het aanbreken van 
een nieuwe, gelukkiger tijd nabij is. 
52 Slechtheid, onrechtvaardigheid, arrogantie, dienstbaarheid, onwetendheid en aardse macht zullen 
vallen om plaats te maken voor de vestiging van de heerschappij van liefde, licht en vrede onder de 
mensen. U zult niet wankelen en uw lamp niet laten doven, ook al voelt u dat de beproeving zeer 
zwaar is en dat de beker die u moet drinken zeer bitter is. Integendeel, dan zult gij de vlam van de 



hoop ontsteken en aanwakkeren, zoals de soldaat doet in het heetst van de strijd wanneer hij voelt 
dat hij op het punt staat de vijand te overmeesteren en de overwinning nabij is. 
53 Wanneer jullie je omringd zien door vijandige menigten die met hun tongen venijn tegen jullie 
spuien, twijfel dan niet aan Mijn beloften, want op die ogenblikken zal Ik jullie Mijn geruststellende 
aanwezigheid laten voelen en Mijn liefdevolle stem horen die opnieuw tot jullie zegt: "Ik ben met 
jullie." 
54 Dan zult gij dikwijls zien hoe te midden van die horden een hart verschijnt dat u begrijpt en dat als 
een schild voor u is. Maar je zult dit alleen bereiken als je je vertrouwen en geloof in mij stelt. 
55 Denk aan Daniël, de profeet die zijn onderdrukte volk in Babylon zo verdedigde. 
56 Laat de strijd maar komen. U moet het zaad dat de Eeuwige in de geest van de mens heeft 
gezaaid, opnieuw met uw liefde bewateren. Laat het onkruid weggemaaid worden door de slag van 
de sikkel van mijn gerechtigheid, en laat de akkers omgewoeld worden, zodat zij geschikt worden 
voor bebouwing. 
57 Het is nodig de mensen die de goederen van de wereld najagen nog enkele ogenblikken te 
gunnen, opdat hun teleurstelling dan volkomen zal zijn, opdat zij zich er eindelijk van zullen 
overtuigen dat het goud, de macht, de titels en de genoegens van het vlees hun nooit de vrede en 
het welzijn van hun geest zullen geven. 
58 Het uur van zelfonderzoek in het licht van het geweten nadert voor de gehele mensheid. Dan 
zullen de geleerden, de theologen, de geleerden, de heersers, de rijken en de rechters zich afvragen 
wat de geestelijke, morele of materiële vrucht was die zij geoogst hebben en die zij aan de mensen te 
eten kunnen geven. Na die tijd zullen velen tot mij terugkeren, omdat zij zullen beseffen dat zij, 
ondanks het prestige dat zij op aarde genoten, iets misten om de leegte op te vullen waarin hun ziel 
was gevallen, die zich alleen kan voeden met de vruchten van het geestelijk leven. 
59 Ik heb voor deze zielen te midden van de woestijn een oase gemaakt, want Ik weet dat zij tijdens 
hun aardse leven de ene deur na de andere hebben aangeklopt en de ene weg na de andere hebben 
afgelegd - sommigen op zoek naar de waarheid, anderen naar macht, weer anderen naar geluk. Maar 
aan het einde van de weg die zij op aarde hebben afgelegd, wanneer zij bereid zijn alles te 
verwerpen, zal Ik hen aan Mijn boezem laten rusten, Ik zal hen troosten en Ik zal hun de ware weg 
wijzen, opdat zij langs die weg de akkers zullen vinden waar zij het vruchtbare zaad van hun ervaring 
kunnen zaaien. 
60 De oase is geestelijk, waar mensen van alle rassen langs allerlei woestijnpaden naar toe zullen 
komen - sommigen vermoeid, anderen vol wonden, vergrijsd, en velen met lege zwerftassen, 
beschaamd vanwege de dorheid van de strijd die zij hadden gestreden. Daar zullen zij mijn stem 
horen, die onmiddellijk herkennen en uitroepen: "Het is de Heer!" Met deze zin zullen zij de 
nederigheid uitdrukken waarmee zij mij uiteindelijk zullen vinden. Want ze zullen me allemaal 
moeten bereiken door hun eigen verdiensten. 
61 Dat uur van oneindige zegen, verzoening en nederigheid zal de goddelijke vergeving ook schenken 
aan de verloren kinderen, die eindelijk zullen terugkeren naar het huis van de Vader, verlangend naar 
Hem die hun het leven en hun erfenis gaf. 
62 U hebt deze dag in november aangewezen om de wezens te gedenken die naar de andere wereld 
zijn overgegaan. Vanaf de eerste dageraad staan vele zielen op in gebed voor hen die zij hun "doden" 
noemen. Ik zeg u dat het heel goed is dat u aan hen denkt en een gedachte van dankbaarheid, liefde 
en bewondering voor hen koestert. Maar het is niet goed dat gij om hen weent alsof zij goederen zijn 
die gij verloren hebt, noch dat gij hen dood acht. Want als gij hen zoudt kunnen aanschouwen op de 
oogenblikken waarop uw ogen tranen voor hen storten en uw borst zucht ter wille van de 
ontslapenen, zoudt gij verbaasd staan over het licht dat hen verlicht en het leven dat door hen 
stroomt. Dan zouden jullie uitroepen: "Voorwaar, zij zijn het die leven en wij zijn de doden." 
63 Voorwaar, gij leeft verkeerd, indien gij tranen vergiet in het aangezicht van een levenloos lichaam, 
vergetende dat zijn ziel vol is van pulserend en vibrerend leven. 
64 Indien gij, in plaats van traditioneel een dag te wijden aan hen die in het geestelijk leven zijn 
overgegaan, steeds met hen verbonden zoudt zijn door de band van het gebed, dan zou hun 
onzichtbare maar werkelijke aanwezigheid in uw leven en hun weldadige invloed door u gevoeld 
worden in heel uw bestaan - in uw strijd, in uw beproevingen, maar ook in uw aangename uren. En 



die wezens zouden op hun beurt de gelegenheid krijgen om u bij te staan in uw nobele werken en 
ondernemingen, waardoor zij een groter licht zouden bereiken. 
65 Ik heb eens gezegd: "Laat de doden hun doden begraven", en als u deze woorden van mij 
zorgvuldig en liefdevol onderzoekt, zult u beseffen hoeveel reden ik had om u dit te zeggen. 
66 U allen hebt in uw hart en voor uw ogen het laatste beeld, de fysieke verschijning van uw dierbare 
overledenen. Wie als kind lichamelijk stierf, gedenk je als kind; wie als oude man lichamelijk dit leven 
verliet, gedenk je als oude man, net zoals je je hem herinnert die een door pijn uitgemergeld lichaam 
verliet, of die te midden van een kwellende doodsstrijd stierf, altijd in die toestand. Maar het is 
noodzakelijk dat u nadenkt over het verschil tussen wat lichaam en wat ziel is, opdat u zult begrijpen 
dat waar de mens sterft, de ziel geboren wordt in een nieuw leven, waar zij niet langer het licht van 
de wereld aanschouwt, maar het Goddelijke licht dat het eeuwige leven van de ziel verlicht. 
67 Ik heb u eens gezegd dat de mens afgodendienstig is door zijn verslaving aan materiële dingen, en 
in de aanbidding van zijn doden geeft hij een treffend voorbeeld van zijn afgoderij. Maar mijn Leer is 
als een dageraad van oneindige schoonheid in jullie leven opgegaan en heeft de schaduwen 
verdreven van een lange nacht van onwetendheid waarin de mensen gevangen hebben geleefd in 
dwaling. En dit licht, opstijgend tot in het oneindige, zal als een goddelijke ster zijn mooiste 
lichtstralen op uw geest doen neerdalen, in een voorbereiding die u met zekere schreden zal brengen 
om dat leven te genieten waarin u allen door uw hogere evolutie kunt binnentreden. 
68 Jullie zullen niet langer bitter wenen om hen die zijn heengegaan en nu een beter leven hebben, 
noch zullen jullie later als geestwezens wenen omwille van hen die jullie hebben achtergelaten, of 
omdat jullie het lichaam hebben verlaten dat jullie je hele leven als omhulsel heeft gediend. 
69 Er zijn wezens die lijden en bang zijn wanneer zij getuige zijn van het vergaan van het lichaam 
waarvan zij zoveel hielden. Maar gij zult behoren tot hen, die een danklied tot hun Schepper richten, 
wanneer zij zien, dat het einde is gekomen van een taak, die door dat menselijk lichaam was 
aangegaan. 
70 Vandaag vergeef en vergeef Ik u al uw fouten en toon u tegelijkertijd een bladzijde van het 
Goddelijke Boek des Levens, waar u uw geest en uw verstand kunt verlichten om werken te doen die 
Hem waardig zijn, die ze u heeft onderwezen. 
71 Op het ogenblik dragen jullie een grote verantwoordelijkheid tegenover de mensheid, en hoe 
meer leringen jullie van Mij ontvangen, des te groter zal die verantwoordelijkheid zijn; want jullie zijn 
de mensen die tot de mensen moeten spreken over vergeestelijking. Ik zal onder jullie de volmaakte 
weg van gemeenschap met Mij stevig laten wortelen, zonder riten of afgodische vormen, eenvoudig 
van geest tot geest. 
72 Dit gezegende zaad, dat reeds in uw harten is, zal het brood zijn dat gij zult delen met uw 
broeders en zusters, en het zal ook de geestelijke erfenis zijn die gij aan uw kinderen zult nalaten. 
73 Toen ik u zeide: "Hebt elkander lief", bedoelde ik niet te zeggen, dat dit alleen onder de mensen 
moest geschieden, maar ook van de ene wereld tot de andere. Maar nu zeg ik u: wanneer gij denkt 
aan hen van wie gij zegt dat zij zijn heengegaan, stel u hen dan niet ver van u en zonder gevoel voor. 
Hebt de doden niet lief en gedenkt hen niet als doden; gedenkt hen slechts als levenden, want zij 
leven in de eeuwigheid. 
Mijn vrede zij met u! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instructie 174  
 
1 Geliefde discipelen, elk moment dat voorbijgaat in je leven is een stap die je dichter bij je Vader 
brengt. Langzaam, stap voor stap, reis je over de weg die leidt naar het Koninkrijk van Licht. 
2 Jullie naderen een tijd waarin jullie zullen weten hoe jullie je geest en de wereld op een 
rechtvaardige manier het hun toekomende kunnen geven. Het zal een tijd zijn van waarachtig gebed, 
van godsvrucht zonder fanatisme, waarin u zult bidden vóór elke onderneming, waarin u zult weten 
te bewaren wat u is toevertrouwd. 
3 Hoe zou de mens kunnen dwalen als hij, in plaats van zijn wil te doen, eerst zijn Vader in gebed zou 
vragen? Wie weet hoe hij moet bidden leeft in gemeenschap met God, kent de waarde van de 
weldaden die hij van zijn Vader ontvangt, en tegelijkertijd begrijpt hij de zin of het doel van de 
beproevingen die hij ondergaat. 
4 De mens die rechtstreeks tot God bidt is een vergeestelijkt mens, die geen duister verband voor de 
ogen heeft, en die bereid is in zichzelf en buiten zichzelf onbekende werelden van wijsheid en 
waarheid te ontdekken, die in het leven van de mens bestaan zonder dat hij zich daarvan bewust is. 
5 Wie deze weg ontdekt, kan niet meer stoppen; want omdat zijn zintuigen en zijn geestelijke gaven 
ontwaakt zijn en ontvankelijk zijn geworden, hoort hij vandaag stemmen uit de natuur, morgen 
ontvangt hij boodschappen van het geestelijk rijk en later zal hij de stem van zijn Heer horen in een 
dialoog van geest tot geest, als vrucht van de liefde tussen de Vader en zijn kinderen. 
6 volk, benijd de stemdragers niet door wie Ik Mijzelf bekend maak, want als jullie je werkelijk 
lichamelijk en geestelijk voorbereiden, zullen jullie hen overtreffen, ook nadat deze manifestatie 
voorbij is. 
7 Een tijd van tekenen, wonderen en bewijzen is voor dit volk bestemd, het getuigenis van mijn 
openbaring in deze derde tijd. 
8 Ik heb mijn laatste woord nog niet gesproken, waarin Ik u grote openbaringen zal geven. Maar Mijn 
wil en Mijn instructies zijn geschreven in het geweten van dit gehele volk, opdat zij ten volle mogen 
weten hoe de afsluiting van Mijn manifestatie zal zijn, evenals de dag die voor Mijn laatste onderricht 
is gekozen en vastgesteld. 
9 Je moet begrijpen dat ik je alles wil leren wat je moet weten om die werelden of huizen binnen te 
gaan die op je wachten. Want zoals uw geest in de wereld, waarin hij onmiddellijk daarvoor leefde, 
moest worden voorbereid om te kunnen incarneren en op aarde te leven, zo moet hij zich ook 
voorbereiden om terug te keren naar het tehuis dat hij verliet, hoewel het tehuizen zijn, die 
superieur zijn in liefde, zuiverheid en wijsheid. 
10 Twijfel niet aan mijn woord. Ik vervulde (ook) in het Eerste Tijdperk mijn belofte om Israël te 
bevrijden uit de slavernij van Egypte, die afgoderij en duisternis betekende, om jullie naar Kanaän te 
brengen, het land van de vrijheid en de aanbidding van de levende God. Daar werd ook mijn komst 
als een mens aangekondigd, en de profetie werd woord voor woord vervuld in Jezus. De Meester die 
leefde en u liefhad, beloofde zich bekend te maken in de geest, en hier hebt u de vervulling van die 
belofte. 
11 Heden kondig Ik jullie aan dat Ik voor jullie geest wonderbaarlijke gewesten, woonplaatsen, 
geestelijke woningen in petto heb, waar jullie de ware vrijheid zullen vinden om lief te hebben, om 
goedheid te verspreiden en licht te scheppen; Ik kondig jullie aan dat jullie in Mijn Koninkrijk, in Mijn 
Koninkrijk, in Mijn Koninkrijk zullen kunnen leven twijfelen jullie daaraan, nadat Ik al Mijn beloften 
aan jullie heb gehouden? 
12 Weet dat de grote geesten altijd aan het werk zijn in mijn werk: Elia, voorbestemd om de komst 
van de Meester onder zijn leerlingen aan te kondigen, is het licht dat een bres slaat voor de geesten, 
neerdaalt naar hen die van het pad zijn afgedwaald, naar hen die slapen of die het geloof in het 
geestelijk leven hebben verloren, om hen te omhullen in het vuur van liefde dat van hem uitgaat - 
een vuur dat geloof is, vernietiging van het kwaad en zuivering. Zijn roep weerklinkt in elk land, zijn 
zuiverend vuur verspreidt zich. Weliswaar laat de zuivering een spoor van pijn achter, maar weldra 
komt een goddelijke troost, belichaamd in Maria, haar balsem uitstorten op ieder snikkend hart, op 
ieder schepsel dat door pijn wordt gekweld. 



13 hierna zal ik het ene hart na het andere zoeken om de mensen mijn goddelijke roep te doen 
horen, die slechts tot hen zegt: volg mij 
14 Mijn leer stelt de mens in staat zich in al zijn aspecten van zijn wezen te ontwikkelen: Het maakt 
het hart gevoelig en veredelt het, wekt de geest op en vervolmaakt en verheft de geest. 
15 Maak van mijn leer een grondige studie die je in staat zal stellen de juiste manier te begrijpen om 
mijn leer in praktijk te brengen, zodat je ontwikkeling harmonieus zal zijn, dat wil zeggen dat je niet 
alleen het intellect ontwikkelt zonder zorg te dragen voor het gevoelsleven dat je zou moeten 
cultiveren, of voor de idealen van de geest die je zou moeten bezielen. 
16 Alle vermogens van uw wezen kunnen in mijn woord de lichtweg vinden waarop zij zich tot in het 
oneindige kunnen ontwikkelen en vervolmaken. 
17 Ik heb u genoeg tijd gegeven om mijn onderricht in mij op te nemen en het te begrijpen, zodat 
velen uwer, die als kinderen kwamen, thans jongeren zijn, terwijl anderen, die als jongeren kwamen, 
thans oude mannen zijn. Sommigen zijn onderweg gegroeid en behoren nu tot het aantal van mijn 
"werkers", en anderen hebben hun laatste adem uitgeblazen en nemen nu hun plaats in onder mijn 
uitverkorenen. 
18 Ik heb dit volk hier genoeg tijd gegeven opdat het licht van een vast en waar geloof in hen moge 
herleven, en opdat hun geest een diepgaande kennis van mijn Werk moge hebben. Mijn woord 
bereidt u voor opdat u mijn aanwezigheid kunt voelen en mijn inspiratie kunt ontvangen, ook 
wanneer u die stem niet meer hoort en u zich moet concentreren op de kern van uw wezen. 
19 Mijn leer staat in jullie geweten geschreven. Daar is de ark die mijn wet het best bewaart, zodat 
wanneer deze uren van geestelijke verkwikking die je met je Meester hebt in de loop van de tijd ver 
weg raken, de essentie van mijn woord in je ziel zal blijven vibreren, vol leven, fris en pulserend van 
liefde en wijsheid. 
20 In Mijn woord zeg Ik u telkens weer dat gij de spiritualiteit moet bereiken, want dit zal u op aarde 
onderscheiden. Zonder vergeestelijking zult u niet in staat zijn het getuigenis te geven aan uw 
medemensen dat u zou moeten geven. 
21 Vreest niet, want Ik maak Mijn woord onder u af. Mijn werk zal niet vergaan, noch zal uw geest 
wanhopen. Ik houd in de geestelijke vallei de wezens gereed die zullen incarneren om gidsen en 
profeten van de volkeren te zijn - wezens van licht, spiritualisten die jullie zullen leren een stap 
voorwaarts te doen op de weg die door Mijn woord is geopend. 
22 Vandaag wil ik jullie zeggen dat net zoals jullie lichtwezens uit de spirituele vallei nodig hebben om 
jullie op je pad te helpen, er ook spirituele huizen zijn die sommigen van jullie nodig hebben om tot 
hen te komen met het licht van mijn leer. U kent degenen onder u niet die mij op dit ogenblik horen 
en weldra voor een geestelijke zending moeten vertrekken. Dat is de reden waarom vele harten zich 
sinds lang hebben gezuiverd, en waarom hun geest zich elke dag meer verbonden voelt met mijn 
werk. 
23 Ik wil dat er onder mijn geestelijke gastheren enkelen van jullie zijn om zich aan te sluiten bij hen 
die met mij samenwerken in dit gezegende werk van herstel en gerechtigheid voor de redding van 
alle wezens die ver van het pad van leven en waarheid wandelen. 
24 Bewaar dit woord in je geest, het kan je dienen als voorbereiding op het grote moment waarop je 
dit bestaan verlaat om geestelijk vrij te worden. 
25 Dit is een glorierijke tijd van openbaringen, o geliefd volk. Een tijd van licht dat zielen verheft. 
Gezegend zijn zij die zich voorbereiden, want zij ontvangen mijn licht in overvloed. 
26 maar bedenk dat dit nauwelijks het begin van een nieuw tijdperk is, dat Ik jullie niet alles heb 
geopenbaard wat deze tijd voor de mensen in petto heeft, en dat ook niet alles wat jullie hebben 
ontvangen door jullie is begrepen. 
27 Dagen, jaren en hele eeuwen zullen nog voorbijgaan wanneer deze mensheid getuige zal zijn van 
wonderbaarlijke manifestaties van licht en nog onbekende spirituele openbaringen. 
28 Deze tijden naderen, dus moet jij de weg bereiden voor hen die jouw plaats zullen innemen. U zult 
de weg zegenen door uw goede werken. Dan zult gij een begin gemaakt hebben met de bouw van de 
ware tempel, die anderen zullen voortzetten, en later zullen anderen komen en hem voltooien. 



29 Ik heb jullie mijn onderricht voor lange tijd gegeven, opdat het als een goed zaad diep wortel 
schiet in jullie harten en opdat jullie te allen tijde in jullie leven bereid zijn om het onder jullie 
medemensen te verspreiden. 
30 Maak een boek van mijn woorden en neem daaruit de hoofdzaken, opdat jullie een waar begrip 
krijgen van de zuiverheid van mijn leer. U kunt fouten vinden in de woorden die door de stemdrager 
worden doorgegeven, maar niet in de betekenis. Mijn zenders zijn niet altijd voorbereid geweest. 
Daarom heb ik u gezegd het niet oppervlakkig te lezen, maar de betekenis ervan te doorgronden, 
opdat gij de volmaaktheid ervan zult ontdekken. Bid en mediteer, zodat je het zult begrijpen. 
31 Jullie hebben allemaal geloof nodig om te leven. Wee hem die slechts leeft voor de ijdelheden van 
de wereld, want zijn ziel zal leeg zijn, en aan het eind van zijn aardse reis zal hij geen oogst hebben 
om te laten zien. Bedenk dat je naar de aarde bent gezonden om een geestelijke taak te vervullen, 
dat je daarna naar mij zult terugkeren, terwijl het lichaam zal opgaan in de aarde waaruit het is 
voortgekomen. Laat u door mijn liefde inspireren tot een groot geloof, maak van uw hart een tempel. 
Sluit de ogen van je lichaam en open die van de geest, zodat je verder kunt zien dan je wereld. Ik ben 
in en buiten u, in het binnenste van uw wezen, uw geest bewaakend en conserverend. Ik ken al uw 
begeerten en uw verwachtingen en Ik zeg u: Beklim de berg der volmaaktheid met geduld en 
opoffering. Wanneer gij dicht bij het doel zijt, zal Ik de poorten van mijn Koninkrijk een weinig 
openen, opdat gij een glimp moogt opvangen van mijn vrede en sterk moogt zijn in het laatste uur. 
32 Alles evolueert. De mens gaat vooruit in zijn wetenschap, maar hij gebruikt de kennis die hij heeft 
verworven niet om goed te doen; hij weet niet hoe hij zijn naaste moet troosten of beschermen. Het 
verlangen naar macht en de valse opvatting van de vrije wil hebben een nieuwe oorlog veroorzaakt, 
en het gevolg daarvan is pijn. Ik zie overal wezen, ellende, verlatenheid en dood, en voor dit alles zult 
u mij rekenschap geven. Wat heb je met mijn woord gedaan? Jullie hebben er niet naar geluisterd en 
zijn verdwaald in een zee van pijn en verstrikking; en toch zal het niet de laatste oorlog zijn die jullie 
zullen voeren. - Maar het oordeel komt voor iedereen. In mijn aanwezigheid zijn rechters en 
verdachten, beulen en slachtoffers. Alle naties zullen mijn roep horen. Ik roep u op om te bidden in 
dit uur van beslissing, en Ik geef u het licht van mijn Geest. 
33 Mijn schepping is onveranderlijk, en niets vergaat. Wanneer de pijn het vlees verteert en de ziel 
naakt en ontbloot achterblijft, zonder haar taak op aarde te hebben volbracht, zal Ik haar een nieuw 
lichamelijk gewaad geven en haar tot dezelfde laten terugkeren. 
34 Ik spoor u aan geestelijke werken te verrichten die eeuwig zullen duren. Bouw op stevige grond, 
zodat er geen natuurkracht kan vernietigen wat je hebt gemaakt. 
35 Gij staat voor mijn tafel. Ga om me heen zitten en luister naar me. 
36 Het is mijn wil dat in deze tijd ieder mens en ieder geestwezen deze goddelijke kennis ontvangt, 
die de Heilige Geest jullie nu heeft geopenbaard. 
37 Mijn woord was in die dagen als een boek van wijsheid voor de mensen geopend. 
38 jullie, die Ik tot Mijn discipelen geroepen heb, Ik maak jullie tot bewakers van deze onderwijzing 
39 Jullie zijn de nederige familie van Jezus, belast met een erfenis. Begrijp dat Ik, de Meester, Mijn 
Wil aan jullie heb geopenbaard. 
40 Geen aardbewoner kent de hemelse wereld. Jullie zijn nog steeds zwervers in de woestijn van het 
leven. Sommigen dwalen rond zonder te weten waar ze heen gaan. Maar in de eeuwigheid, wacht de 
liefde van je Vader op je. Daarom daal Ik neer om u te helpen op uw moeizame levensreis, opdat gij 
moogt terugkeren naar de moederschoot waaruit gij zijt voortgekomen. 
41 Daarvoor wil Ik u in liefde verenigen, opdat de verdiensten die gij verwerft u dichter bij Mij zullen 
brengen, wanneer gij u inspant om nader tot elkander te komen, elkaar vergevend en elkaar de hand 
reikend als broeders. Ik heb de weg bereid, opdat jullie daardoor de vrede van mijn Rijk kunnen 
bereiken, de vrede die jullie in dit leven niet vinden omdat jullie er alleen maar pijn in hebben 
ervaren. Waarom heb je het pad niet gevolgd dat Ik in de tweede Era voor je heb uitgestippeld? Je 
zou niet gestruikeld of gevallen zijn. Nu zijn jullie Mijn discipelen, want Ik heb jullie lief en Ik wil jullie 
een nieuwe kans geven om jezelf te redden. Gaat u er nu gebruik van maken, of blijft u opnieuw in 
stagnatie? Bedenk dat wat Ik u zo eenvoudig heb geopenbaard, iets is dat behoort tot de geheime 
schat van wijsheid van de Vader, die zelfs voor geleerden en theologen verborgen was. Maar omdat 
u deze genade is geschonken, moet u niet worden als de wetenschappers die ijdel en blind zijn 



geworden over hun ontdekkingen, zozeer zelfs dat zij Hem verloochenen die alle dingen geschapen 
heeft. 
42 Vandaag bezit jij wat anderen miskend of veracht hebben. Maar wanneer gij begint mijn leer te 
verbreiden, houdt dan niet op te oordelen, of degene, tot wie gij spreekt, waardig is mijn leer te 
ontvangen, ook al zijn het zij, die mij het meest verworpen hebben. 
43 Gij, wier geest straalt van vreugde, wanneer gij naar mij luistert, zult mijn werk bekendmaken. Het 
uur van mijn vertrek is nabij, en dan zullen jullie uitgerust zijn. 
44 In het Tweede Tijdperk koos Ik twaalf mannen uit die na Mijn vertrek de Blijde Boodschap over de 
wereld verspreidden. Twaalf mannen waren voldoende om dat werk te volbrengen. In die tijd 
onderwees Ik duizenden mannen en vrouwen en zond Ik Mijn geestelijke gastheren om jullie bij te 
staan, want jullie bevinden je in de tijd van de bevrijding van de zielen. Het aantal van Mijn soldaten 
is zo groot omdat de mensheid nu groter is, en haar zonden en overtredingen zijn ook groter. 
45 Wees nederig en aanvaard uw lot. 
46 Soms rijst in uw hart de vraag: "Ben ik geestelijk vooruitgegaan, of ben ik gestopt?" En ik, de 
Meester, zeg dan tot mijn leerlingen dat - als zij bereid zijn de pijn van hun medemensen te voelen - 
zij een stap voorwaarts hebben gedaan; als zij in staat zijn geweest degenen te vergeven die hen 
smartelijk hebben gekwetst, hebben zij een volgende stap gedaan; en als hun hart zich vereenzelvigt 
met alle mensen zonder onderscheid van ras of klasse van de maatschappij, zijn zij aanzienlijk 
gevorderd op het pad van de geestelijke ontwikkeling. 
47 Maar wat was het motief voor deze gevoelens en daden? - De liefde die mijn wet je kon 
bijbrengen. Alleen liefde kan mijn Leer tot u brengen, want alle deugden komen daaruit voort. Het is 
tevergeefs dat de mensen trachten de oplossing van hun problemen met andere middelen te 
bereiken. Het is tevergeefs dat zij vrede in de wereld willen stichten als die niet op wederzijdse liefde 
berust. 
48 Niettemin zie Ik dat Mijn Leer nog steeds onverschillig en soms zelfs met spot wordt ontvangen 
door hen die het leven beschouwen met gevoelens die hen worden ingegeven door een 
materialistisch en egoïstisch hart. Maar ik zeg u dat zelfs zij uiteindelijk tot de conclusie zullen komen 
dat alleen een hoge moraal, duidelijke kennis en de juiste rede de mensheid kunnen redden van de 
afgrond waarin zij is gevallen. En deze hoge moraal kan het alleen de vergeestelijking geven die ik je 
leer. Die integriteit van uw werken voor het licht van het geweten en die rationele rechtvaardigheid 
zult gij alleen in mijn woord vinden; want ik spreek niet over het onmogelijke en leer u geen 
hersenspinsels. Mijn doctrine is gebaseerd op de realiteit, op de waarheid. 
49 De mens heeft getracht het onmogelijke te volbrengen met middelen die mijn wet van liefde en 
rechtvaardigheid u niet heeft geboden; en als Ik hem heb toegestaan in vrijheid te werken, dan is het 
opdat hij zijn eigen ervaringen zou hebben, hoewel hij altijd mijn wet in zijn geweten aanwezig heeft 
gehad. 
50 Indien het hart van de mens niet zo verhard was geweest, zou de pijn van de oorlog voldoende 
zijn geweest om hem te doen nadenken over zijn dwalingen, en zou hij zijn teruggekeerd op de weg 
van het licht. Maar hoewel hij nog steeds de bittere herinnering heeft aan die slachting van mannen, 
bereidt hij zich voor op een nieuwe oorlog. 
51 Hoe kunt gij denken dat Ik, de Vader, de Goddelijke Liefde, in staat zou zijn u door oorlogen te 
straffen? Gelooft gij werkelijk, dat iemand, die u liefheeft met volmaakte liefde en die verlangt, dat 
gij elkander liefhebt, u misdaad, broedermoord, doodslag, wraak en verderf kan geven? Begrijpt gij 
niet, dat dit alles te wijten is aan het materialisme, dat de menschen in hunne harten hebben 
verzameld? 
52 De mensen zijn afgedwaald van het pad dat hun geweten hen wijst, zij zijn hun verstand kwijt en 
zijn afgedwaald van het pad van de zedelijkheid en het goede gevoel. Zij wilden niet in de tijd 
stoppen, zij gingen niet in zichzelf, en zij drijven naar de diepe afgrond die zij creëerden, naar de 
ontmoeting met de duisternis. Doch - mijn liefde heeft hun overtredingen vergeven, en mijn licht 
heeft getracht hen tegen te houden, hun te tonen dat zij afdwalen. Maar mijn wet eerbiedigt de 
wilsvrijheid waarmee ik hen heb begiftigd, hoewel mijn rechtvaardigheid hun zal toestaan de 
vruchten te oogsten die zij in hun leven zaaien. 



53 Maar wanneer het lijkt dat alles voor de mens voorbij is, de dood heeft gezegevierd of het kwaad 
triomfeert, zullen uit de duisternis wezens opstaan naar het licht. Uit de dood zullen zij opstaan tot 
het ware leven, en uit de afgrond van verderf zullen zij opstaan om de eeuwige wet van God te 
gehoorzamen. 
54 Niet allen zullen de afgrond kennen; want sommigen hebben zich zorgvuldig verre gehouden van 
die oorlog der hartstochten, machtswellust en haat, en hebben slechts aan de rand van het nieuwe 
Sodom geleefd; en anderen, die veel gezondigd hebben, zullen op tijd stilstaan, en door hun tijdig 
berouw en volkomen vernieuwing zullen zij zich vele tranen en veel pijn besparen. 
55 U die mij hoort, voedt of draagt op geen enkele wijze bij aan deze oorlogen. Volhard op mijn weg, 
opdat uw leven, uw woorden en uw werken mogen dienen om vele harten te doen stilstaan in hun 
adembenemende gang, opdat zij mijn vrede mogen ervaren en mogen ontsnappen aan de dwang om 
deze beker van lijden te moeten drinken. 
56 Pluk deze dag die u aan uw Schepper wijdt. Jullie hart bereidt zich voor en klopt in liefde voor mijn 
Goddelijkheid, en jullie worden vervuld van mijn genade omdat jullie bewijzen dat jullie het waard 
zijn mijn Aanwezigheid te ontvangen. 
57. Laat de vreugde van uw geest weerspiegeld worden in uw lichaam, zodat het geen valse vreugde 
wordt. Hoe kan je geest blij zijn en je hart droevig tegelijk, als beide harmonieus samenleven? 
58 Deze toestand is mooi wanneer zij voortkomt uit de gelukzaligheid van de geest. Streef naar de 
volmaaktheid van uw werken, want in de volmaaktheid ligt het hoogste geluk. 
59 Welke onvolmaaktheid vind je in de schepping? - Geen, zeg je me. Toch zijn er heel wat 
onvolkomenheden, en die zijn te vinden in de werken van mensen. Doe mijn wil, want alles wat 
buiten de wet wordt gedaan is onvolmaakt. 
60 Begrijpen: Je moet je verbeelding in toom houden. Je moet niet oordelen over het werk van je 
medemens. Ik wil dat jullie goed zijn, en bovendien is het Mijn verlangen dat jullie volmaakt worden, 
want hoewel jullie uiterlijk onbeduidend zijn, zijn jullie groter dan materiële dingen en werelden, 
omdat jullie eeuwig leven hebben, omdat jullie een vonk zijn van Mijn licht en geestelijke wezens. Je 
moet beseffen wat geest is, zodat je kunt begrijpen waarom ik je op de weg naar volmaaktheid roep. 
61 Ik heb u in uw pijn gezocht om u te redden. Het is de liefde van uw Vader, die het nog niet moe is 
op de deuren van uw harten te kloppen. 
62 Sinds 1866 heb Ik Mijzelf aan u bekend gemaakt door mannen die door Mij zijn geïnspireerd, om u 
de weg van goedheid en rechtvaardigheid te wijzen. 
63 De Meester zegt tot jullie: Het is mijn wil om te getuigen dat dit het derde tijdperk is. 
64 In de eerste tijd sloot Abraham een verbond met de Vader. In de tweede tijd bezegelde Christus 
het verbond dat Hij met de mensen sloot met zijn bloed; want met zijn bloed, dat liefde, leven, offer 
en vergeving betekent, toonde Hij de wereld de weg tot verlossing van haar schuld, waardoor Hij aan 
de geest verlossing en eeuwig leven schonk. 
65 In deze tijd stort ik mijn licht uit in de geest, want als jullie mij als mensen willen bereiken, zullen 
jullie dat nooit bereiken, want het beloofde tehuis in de eeuwigheid is bestemd voor de geest. 
66 Ik draag u Mijn onderricht op, opdat gij het aan uw medemensen kunt doorgeven in dezelfde 
vorm als Ik het u geef. Maar bespreek het nooit op een gewelddadige manier als je het onderwijst. 
Hoedt u ervoor te oordelen over wat gij niet weet, maar begrijpt dat een zuiver voorbeeld voldoende 
zal zijn om de mensen tot spiritualiteit te bekeren. 
67 Mijn leer is samengevat in mijn gebod dat u zegt: "Hebt elkander lief". Hoe komt het dat niet 
iedereen mij heeft begrepen, hoewel ik u allen bij uw schepping dezelfde mate van kennis heb 
gegeven? Waarom begrijpen sommigen hoe zij aan God moeten geven wat van Hem is en aan de 
wereld wat van hen is, terwijl anderen alles aan de wereld geven, waarvan zij hun God, hun Paradijs 
en hun Koninkrijk der Hemelen maken? - Omdat zij vergeten zijn dat Ik u in de tweede Era heb 
gezegd: "Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld." 
Mijn vrede zij met u! 
 
 



Informatie over de inhoud  
 
Instructie 143  
Aankondiging van nieuwe apostelen en profeten . . 1-3 
Ministeries en Geestelijke Gaven in de Openbaring Kerken 5-7 
Waarschuwing tegen losbandigheid 22 
Alleen zuivere harten kunnen God op de juiste manier dienen 31-32 
Zending om de zieken te genezen 34-36 
Instructies voor zendingswerk 41-42 
Voor de geest zijn er geen afstanden. . . . 50 
De gevangenschap van de geestelijke kennis 52-54 
De Geestelijke Aanwezigheid van Mozes, Jezus en Elia in de Aankondigingen 64-67 
 
Instructie 144 
De vervalsing van de waarheid, de leer van Jezus 4-5 
Geestvervulde mensen en gemeenschappen over de hele wereld 12-13 
Bevestiging van pijn en lijden als leraar 19-23 
Een onbekend wonder van Jezus' liefde 26 
Nieuwe kracht door wijsheid en liefde van goddelijke inspiratie 35-36 
De vergiftiging van de natuur en de zielen van de mensen 44 
Vervulling van de wetten in plaats van daden van aanbidding . . 52 
Belang en noodzaak van de deugden 55-56 
De afgescheidenheid van het christendom bij gebrek aan liefde 57-58 
De tijd van de oogst is nabij 76 
 
Instructie 145 
Het werk van God en Maria 9-13 
Een oordeel over het einde van de oorlog in 1945 29-30 
Tijd van bezoek, zuivering en gerechtigheid 35 
De genezende werking van de proclamaties 51-60 
Zuivering van de stijfkoppigen en dwazen door lijden 61-63 
Vergeving van misdaden en overtredingen door oprecht berouw en vernieuwing 68-72 
 
Instructie 146 
Het liefdesverlangen van God voor zijn kinderen 2-4 
De wereldschokkende kracht van het nieuwe woord van God 7-8 
De hulde van de wijzen en herders in Bethlehem als een symbool 9-11 
Authenticatie van de evangelie-verslagen 12 
De opening van de poort naar de geestelijke wereld. . 15-21 
De juiste houding ten opzichte van de bezetene. . . . 22-23 
Geringschattende beweringen over Jezus als een man 34-39 
Angst voor de "dood" door te veel liefde voor de wereld 46-49 
De hemel van de geest is geen plaats maar een toestand 67-71 
 
Instructie 147 
Het licht van God schijnt in de duisternis van de wereld 1-6 
De valse schuchterheid van de term "God" 7 
Alles wat geschapen is, is Gods eigendom 8-9 
Een steekhoudend argument over de tijd van Christus' wederkomst 11 
Niemand hoeft te wanhopen 17-18 
God geeft alleen wat goed is voor de mens 45 
De weg naar vergeestelijking 56-58 



Het onoverwinnelijke wapen van de liefde 66-68 
Het einde van de Aankondigingen in 1950 en de tijd erna 74-75 
 
Instructie 148 
Verkeerde opleiding en opvoeding van kinderen. 4-5 
Het belang van Christus' aankondigingen voor de toekomst 9-12 
Herinnering aan een vergeten christelijke deugd 20-21 
Wereldoverwinning en hulpvaardigheid van de verlosten 36-37 
De tempel van de Heilige Geest in de geest van de mens 44-48 
De botsing tussen geest en "vlees" .... 52-54 
De betekenis van moeilijke proeven 57-58 
De grote strijd tussen wereldbeschouwingen en kerkgenootschappen 59 
De onthechting van de geest of ziel van het lichaam tijdens de onderdompeling in gebed en slaap 75-
78 
De ontplooiing van de vermogens van de geest. 79-81 
 
Instructie 149 
Voorbereidend vasten voor het opwekken van geestelijke gaven 4-5 
Het offer van Jezus als model 12-15 
Oproep tot liefdadigheid en tot verbreiding van het woord 24-27 
Arrest voor de kerkelijke clerus 31-35 
Het liefdesgebod van Jehovah en Jezus blijft eeuwig gelden 38-41 
Noodzakelijke bereidheid om nieuwe openbaringen van God te ontvangen 42-45 
Bekering van de zondaar door bevestiging van het goede in hem 48-50 
Waarschuwing tegen veroordeling of uitsluiting van misdadigers en zieken 51-53 
De zegen van broederlijke solidariteit met de ongelukkigen 54-55 
De leer van Christus volgen is niet onmogelijk 59-64 
Instructies voor de juiste studie van de manifestaties 65-68 
Het nieuwe beloofde land blijft eeuwig bestaan 80-81 
Huis en gezin van de mens moeten ook een tempel van God zijn 82-83 
Het identificeren van de oorzaken van moeilijke levensproblemen 88 
 
Instructie 150 
Boekkennis of goddelijk geïnspireerde kennis 13-14 
God openbaart Zich ook door zondige mensen 15-18 
De bewuste herkenning van het Goddelijke door ongevormde harten 19-21 
Afwijzing van nieuwe openbaringen van God door dogmatisch gebonden theologen en gelovigen op 
grond van vooroordelen ─ vroeger en nu . . . . 22-26 
Het ongeloof van de geestelijk blinden en de traditionele gelovigen jegens Jezus en Maria 29-36 
Verkeerd geïnterpreteerd "zondeval" verhaal en valse leer van de erfzonde afgeleid ... . 41-46 
De zuiverende kracht van het goddelijke woord... 51-56 
De herscheppende en verlossende liefde 58-61 
De waarheid onafhankelijk van de cognitieve capaciteit van de mens 62-64 
Het lot van Judas als een symbool van de mens 65-68 
Schepping van de geestelijke en stoffelijke wereld en van de mens; het hoge doel van volmaaktheid 
76-88 
De grote toekomst van de aarde 89 
 
Instructie 151 
Aanbidden in geest en waarheid in plaats van rituelen 1-5 
Hoe bereikt men vergeestelijking? 8 
Aankondiging van vervolgingen van het geloof . . . . 10-15 
De betekenis van Jezus' laatste avondmaal met zijn discipelen 29-34 



Christelijke deugden 35-36 
De wederkomst van Christus als de Heilige Geest . . . 39-44 
De reïncarnatie van geest en ziel als een ontwikkelingsnoodzaak en uitdrukking van Gods liefdevolle 
rechtvaardigheid 46-61 
Niet de mens, maar God zal vrede en gerechtigheid op aarde stichten 68-72 
 
Instructie 152 
Passie van Jezus 1-17 
De invloed van kwaadwillige geesten op de mens 21-29 
De strijd tegen bezetenheid en duistere machten 30-34 
Nieuwe tekenen en wonderen 35-40 
De bezieling van de geschreven getuigenissen van Gods werk in de wereld ─ eens en vandaag 41-43. 
Alleen door zelf de leer van Christus te volgen verkrijgt men overredingskracht . . 45-53 
Bescheidenheid en nederigheid in plaats van het nastreven van ereposities 54-62 
De transformerende werking van de leer van de Geest op de mensheid 71 
 
Instructie 153  
De smalle weg van gehoorzaamheid aan de goddelijke wet 5-11 
De tijd des oordeels is gekomen 16 
De aankondiging van de tweede wereldoorlog kwam uit 19-20 
Verlossing-historisch overzicht van het tweede tijdperk 44-49 
De verlossende daad van God in het tweede tijdperk. . 50-57 
De voltooiing van de heilsgeschiedenis door de wederkomst van Christus in de Geest 58-73 
 
Instructie 154 
Jezus en Johannes de Doper 4-8 
De openbaringskerken van Christus moeten het model worden 12-14 
Omkering van de christelijke deugden in het tegendeel 15-20 
De ijdelheid van sommige wetenschappers 27 
Verandering in het denken van de mensheid na de grote zuivering 49-55 
Pijn als leraar en stimulans voor vernieuwing 56-58 
 
Instructie 155 
Alleen voor de man met een achterstand in zijn spiritueel-mentale ontwikkeling is het 
Geestentheorie als iets buitenaards 3-6 
"Ieders ogen zullen op mij gericht zijn" 12-13 
De wetten van God zijn voor het heil van de mens 14-16 
De reden waarom velen de geestenleer onverenigbaar achten met vroegere openbaringen van God 
24-30 
De onweerstaanbare overredingskracht van Christus' woorden, waarvan men getuigt door eigen 
leven en daden 32-36 
Materialisme en atheïsme door de afwezigheid van ware apostelen van Christus 37-42 
Een nieuwe gelijkenis van Christus 60-63 
 
Instructie 156 
De eenvormige vorm van de aankondigingen 4 
Opwaartse evolutie via reïncarnaties . . 5-9 
De komende botsing van wereldbeelden en kerkgenootschappen 10-14 
De reden voor reïncarnaties en de verschillende niveaus van spirituele ontwikkeling van mensen 28-
34 
Het volk van God verstrooid over de aarde 35-41 
Taalkundige onhandigheid in de instructies 47 
De kracht van geloof en liefde kan wonderen verrichten 51-53 



De vernieuwende kracht van berouw, vergeving en gebed 54-55 
 
Instructie 157 
Het ongeloof van de wereld 1-2 
Vooruitblik 7 
Noodzakelijke harmonisatie van lichaam, ziel en geest 10-14 
Misbruik van de vrije wil door losbandigheid 15-16 
Jezus' herinneringen aan zijn leven op aarde. . 21-22 
De vorming van Jezus' discipelen en hun heilzaam werk 23-28 
Het lichtend voorbeeld van een bekeerling: de apostel Paulus 40-47 
Het volk van God strijdend met de wapens van liefde en waarheid 48-53 
Noodzakelijke termijn van de aankondigingen 57-64 
 
Instructie 158 
De goede herder waakt over zijn schapen, zelfs over hen die afgedwaald zijn en gevallen. . . 1-9 
Geestelijke Eenmaking van de Mensheid door het onderricht van de Geest na de grote zuivering 13-
16 
Opstijging van de geest naar hogere werelden 19-22 
Het bloed van Christus als symbool van de verlossende goddelijke liefde 23-33 
Aan de goddelijke verlossingsdaad moeten, in navolging van Christus, de verdiensten van de mens 
worden toegevoegd 34-40 
De universele wet van liefde zal de mensheid transformeren 41 
God gebruikt ook zondaars die bereid zijn zich te bekeren 42-43 
Het licht van het geloof verlicht en doet wonderen 47-51 
Het kwaad in de mens overwinnen na grote geestelijke veldslagen 53-59 
Het ontwaken van de Geestelijke Gaven 61-63 
Elia als opwekker en verlichter van zielen .... . 64-68 
 
Instructie 159 
Spiritualiteit van Gods volk in vroegere tijdperken 3-5 
Aankondiging van een nieuwe spiritualiteit in de mensheid 6-10 
De reïncarnatie van Levi 19-20 
Gods gerechtigheid oordeelt anders dan menselijke gerechtigheid 40-45 
Taak en verantwoordelijkheid van de openbaringskerken 50-53 
Het geestelijke volk van Israël 54-60 
Wonderen door vergeestelijking, niet door magie 61-66 
De grote strijd tussen licht en duisternis 67-70 
Het nieuwe Woord van God geeft steun in de tijd van conceptuele verwarring 75-77 
"Spelingen van het lot" zijn tests voor de vervulling van de bestemming van het leven 79-80. 
 
Instructie 160 
Het gebruik van de spirituele gave van zienerschap is verantwoordelijk 1-5 
Toekomstvisie en bestemming door vergeestelijking 6-14 
Nieuwe openbaring van God in een tijd van grote geestelijke en aardse worstelingen 15-23 
De strijd van het licht tegen de duisternis. . 30-31 
Het geloofsmodel van het oude volk Israël. . 32-33 
Elia, de Bevrijder van de Volkeren van de banden van het Materialisme 34-39 
Het lijden van de mens is zelf geschapen, niet gewild en gezonden door God 40; 43-45 
De aankondiging van rampzalige gebeurtenissen moet worden opgevat als een waarschuwing, niet 
als een voorbeschikking 41-42 
De openbaring van God als Vader ─ vandaag als eens ─ in Jezus 43-49. 
De draak van het kwaad in de mens zal worden overwonnen 50-55 
Vernieuwde activiteit van de Geest van God op aarde . 56-64 



Gebruik van gewapend geweld lost geen problemen op, maar veroorzaakt steeds meer ontberingen 
en lijden 65-68 
 
Instructie 161 
De weg van goed en kwaad 2-5 
Boom van kennis van goed en kwaad 7-17 
De dwaling van de mensheid is geëindigd 19-22 
De goddelijke oorsprong van de manifestaties 33-36 
Schepping van de aarde in 7 stadia van ontwikkeling 37-44 
De eerste tijd of de ontwikkelingsfase van de mensheid 45-50 
Het tweede en derde tijdperk als tijdperken van Openbaring 51-53 
De 7 zegels ─ tijdperken van de heilsgeschiedenis ... 54-63 
Kroning van het goddelijk heilsplan in de tijd van het 7e zegel 64-67 
 
Instructie 162 
Onbegrip en verkeerde reacties van de mens ten aanzien van externe bedreigingen 1-3 
De gastheer van Christus' strijders tegen het kwaad 4-6 
De trouw van de profeten van het oude Israël... . . 7-9 
De gelijkenis tussen de oude profeten en de nieuwe "spreekbuizen" van de Heer. . . . . 10-16 
God is dicht bij de mens 17-20 
Het ware gebed komt uit het hart. . . . 23-24 
Overtredingen van de goddelijke wet worden veroordeeld 25-28 
Gebrek aan begrip en medeleven bij de toehoorders 31-36 
Hulp door gebeden voor mensen en behoeftige zielen 37-40 
Hulp door beschermengelen of lichtgeesten... . . 41-43 
Het leven op aarde is voorbestemd 44-45 
De missie van ware liefdevolle vriendelijkheid 46-55 
Geestelijke liefde en egoïstische "liefde" 56-58 
 
Instructie 163  
Openbaring, troost en genezing door de Trooster Geest 15-19 
Bewuste en onbewuste verbinding tussen deze wereld en het hiernamaals 24-33 
"De mens leeft niet van brood alleen" 37-39 
Een nieuwe gelijkenis 47-63 
 
Instructie 164 
Beproeving van het geloof eens en vandaag 1-5 
Er is geen dood voor de zielen van de overledenen 6-7 
De voorbereide, wetende menselijke ziel kan zich te zijner tijd gemakkelijk losmaken van haar 
omhulsel 8-10 
Vergeestelijking door het volgen van het gebod van de liefde 16-22 
Valse verlangens, hoop en vrees van gelovigen aangaande het koninkrijk der hemelen 30-32 
Het monsterlijke ongeloof in een eeuwige straf in de hel 33-34 
Egoïstische vormen van vroomheid 37 
Natuurrampen moeten de mensen tot inkeer brengen 40-42 
De desolate staat van de mensheid 43-46 
Overwinning van de Geest over het "vlees" 47-49 
Het boek van de wijsheid, macht en liefde van God 51-55 
 
Instructie 165 
Nieuwe inzichten en openbaringen 7-13 
Communicatie door het overbrengen van gedachten. . 15-16 
Alleen een gereformeerd persoon kan succesvol proselitiseren 37-57 



De drie-eenheid van God is gegrond in zijn drie openbaringswijzen als wet, als liefde en als wijsheid 
55-60 
De voorwaarden voor vrede in de wereld 71-72 
Waarschuwing tegen een willekeurig einde van ons bestaan op aarde 73-74 
 
Instructie 166 
Voorbeelden van goed en slecht leiderschap 3-7; 13-17 
Het effect van de aankondigingen op de menigte van gelovigen 9-12 
De betekenis van Maria in het nieuwe heilsgebeuren 20-23 
Gods nieuwe verbond met de mens 26-30 
De dag van rust en bezinning 31-35 
De wenselijke harmonie tussen lichaam en geest 36 
De helende en verlossende kracht van liefde. . 41-44 
De zending van verkondiging, vertroosting en genezing 46-48 
De begeleidende zegenende kracht van het gebed van het hart 49-55 
 
Instructie 167 
Noodzakelijke zuivering van de mensheid door pijn 1-4 
Het goddelijk geloof in de goedheid van de mens 5-12 
Onbaatzuchtige liefde voor God en de mens 14-19 
De komende spirituele praktijk van religie . 20-21 
De fysieke dood is een bevrijding voor de ziel 22-27 
Afschaffing van kunstmatige grenzen tussen mensen en tussen volkeren 29-32 
De Openbaring van Johannes ─ zijn stelregel van liefde 33-37 
Gezondheid, kracht en kennis door zuivering 40-45 
Spiritualisten van over de hele wereld als gevorderde broeders in de geest die weten hoe ze intuïtie 
en inspiratie kunnen ontvangen en gebruiken . . 46-48 
Christus volgen vereist zelfoverwinning, opoffering, actieve naastenliefde en nederigheid 53-54 
 
Instructie 168 
De ware minnaar bezit alles 11 
Niet de dood van Jezus aan het kruis, maar de vervulling van de wet der liefde naar zijn voorbeeld 
brengt de mens redding 14-23 
Het is niet het lot van de mens om te lijden, maar om zichzelf te vervolmaken 25 
Voorbede en barmhartig mededogen voor de verzoenende zielen in het hiernamaals 36; 45-47 
Werken van liefde in plaats van zwaar lijden als verzoening. . . . 54-57 
 
Instructie 169  
De barmhartigheid van God voor de lijdende zielen in het hiernamaals 6 
De Wet en de Weg der Verlossing leiden tot volmaaktheid 7-9 
Het is niet de bestemming van de aarde om een wereld van verzoening te zijn 10-14 
Inspiratie in de stilte en schoonheid van de natuur 28-31 
Noodzakelijke voorwaarden voor het werk van de leraren van de Geest 35-36 
Destructieve gevolgen van eenzijdige training van de geest 47-48 
Inspiratie door de stem van God in de mens 53-54 
Het toekomstige Vrederijk van Christus op aarde 59 
Jezus' onderricht was niet ontleend aan menselijke leringen; hij kon niets leren van mensen 62-69 
De onbedorven eenvoud van de stemdragers 70-76 
 
Instructie 170 
Jezus' grootste pijn aan het kruis 1-3 
De niet-erkenning van de goddelijke aard van Jezus 4-11 
Valse Messias-verwachtingen van vandaag 23 



De betekenis van de term "geestelijke wereld" in het geestelijk werk 42-48 
Hulp door gebed voor hen die in de regering zitten 54-55 
De aard en het werk van de geest in de mens .... 56-63 
De openbaring van God in Zijn scheppingswerken 64-65 
 
Instructie 171 
Leiding door het eigen geweten 7-10 
De rechte weg van de Geest op de "Ladder naar de Hemel" 17-30 
De geschreven getuigenissen van de manifestaties . . . 48-55 
Maria, de personificatie van Gods tedere liefde 68-72 
Het afvallen van de liefde Gods in strenge bezoekingen 77-78 
De mensheid-omvormende kracht van het nieuwe Woord van God 79-87 
 
Instructie 172 
Het lichtkleed van geestelijke zuiverheid 1-6 
Leraren in de bediening van de Geest moeten kenners van het menselijk hart zijn 10-14 
Gebrek aan overreding door gebrek aan geloof, liefde en kennis 24-26 
Instructies voor missionaire werkers 33-43 
Het corrigeren van onjuiste opvattingen over God 48-52 
Gebrek aan moed om te biechten 57-62 
Onderricht in broederlijke geest, zonder morele dwang 63-64 
 
Instructie 173 
Wat betekent de naam "spiritualist"? 1 
Geëxternaliseerde vormen van aanbidding ─ zelfs in de openbaringskerken 4-9. 
De gelijkheid van mensen voor God 11 
"De verloren zoon" als een parabel voor de mensheid 19-23. 
Innerlijke leiding door het geweten ─ eens en vandaag 32-36; 42 
De aanvankelijke strijd tegen de leer van de geest 45-46 
Paulus en Nicodemus zullen belijden dat zij gereïncarneerd zijn voor het werk van de Heer 47-48 
Aardschokkende geboortepijnen van het koninkrijk van vrede 49-52 
Het uur van zelfonderzoek in het licht van het geweten 57-58 
Valse rouw om de "doden" 62-66 
Liefdevolle band met de geestelijk levende overledenen 67-73 
 
Instructie 174 
Vermijding van fouten door gebed ─ vóór actie is er de vraag naar de wil van God 1-3 
Ontwaken van spirituele zintuiglijke waarneming door gebed 4-7 
Belofte van prachtige geestelijke huizen 9-11 
Het werk van Elia in de harten en de volkeren 12 
Ontwikkeling van alle aspecten van het wezen van de mens door de leer van de geest 14-16 
De glorieuze tijd van nieuwe openbaringen van God. 25-27 
Mandaat om een boek uit te geven met de essentiële betekenis van de instructies 30 
De missie van het leven vervullen met geduld en zelfopoffering 31 
Kenmerken van intellectuele vooruitgang 46-47 
Het gevaar van de zelfvernietiging van de mensheid 48-55 
De weg naar volmaaktheid 57-60 
 
 
 



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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